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Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on tarkastella sosiaalityön 

asiakkaan osallisuutta estäviä mekanismeja palvelujärjestelmässä. Tutkimuskysymykseen, miten ja 

mitkä palvelujärjestelmän käytännöt estävät sosiaalityön asiakkaan osallisuuden toteutumista, 

vastataan aiheeseen liittyvien ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen avulla. Aihetta taustoitetaan 

osallisuuteen, hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään ja sosiaalityöntekijän viranomaisrooliin 

liittyviä käsitteitä ja ajankohtaisia suuntauksia avaamalla. Tutkielman aineisto koostuu yhdestä 

väitöskirjasta ja kuudesta tieteellisestä artikkelista, jotka käsittelevät asiakkaan osallisuutta joko 

sosiaalipolitiikan tasolla tai asiakkaiden ja työntekijöiden käytännön kokemusten kautta. Aineisto on 

analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Yhteiskunnallisten ideologioiden ja harjoitetun sosiaalipolitiikan aiheuttamat osallisuuden esteet 

liittyvät ensisijaisesti aktivointipolitiikkaan, vallankäyttöön, julkisen vallan vetäytymiseen 

vastuunkannosta ja taloudellisiin lähtökohtiin sekä näiden eriarvoisuutta lisäävään vaikutukseen.  

Palvelujärjestelmän käytännön ja asiakkaan ja työntekijän välisen kohtaamisen tasoilla osallisuuden 

esteiksi nousevat organisaatioiden byrokraattis-teknisten toimintatapojen, palveluiden 

pirstaleisuuden, palveluissa harjoitettavan vallankäytön, ammatillisen kohtaamattomuuden ja 

taloudellisten reunaehtojen aiheuttamat seuraukset asiakkaalle. Lisäksi asiakas voi joutua 

eriarvoiseen asemaan sosiaalisen asemansa, fyysisen ja psykososiaalisen toimintakykynsä tai 

tietämyksensä, asenteidensa ja elämänhistoriansa perusteella.  

Sosiaalityön asiakkaan osallisuuden esteiden voidaan nähdä ilmentävän ristiriitaa harjoitetun 

sosiaalipolitiikan ja perinteisen hyvinvointivaltion keskeisten periaatteiden universalismin ja tasa-

arvon välillä. Syrjintään perustuvat rakenteet saavat alkunsa yhteiskunnallisista ideologioista ja 

konkretisoituvat palvelujärjestelmän käytännön ja kohtaamisen tasoilla. Yksilön vastuuttaminen 

samanaikaisesti julkisen vallan vetäytymisen kanssa sekä ennaltaehkäisevän ja kokonaisvaltaisen 

näkökulman puute ovat merkittäviä osallisuuden esteiden aiheuttajia niin yhteiskunnallisesti kuin 

yksilöllisestikin. Sosiaalipolitiikassa ja palveluiden käytännön kehittämisessä tulisi ottaa aiempaa 

paremmin huomioon asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden arjesta nousevat kokemukset. Asiakkaan 

kokonaisvaltainen elämäntilanne työskentelyn lähtökohtana ja sosiaalityöntekijän harkintavallan 

lisääminen erityisesti asiakasta velvoittavien kohdennettujen toimenpiteiden osalta lisäisivät 

asiakkaan osallisuuden mahdollisuuksia. 
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1 JOHDANTO 

 

Asiakkaan osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä erityisesti haavoittuvammassa 

asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistaminen ovat tärkeimpiä sosiaalityön periaatteita ja 

tavoitteita. Aihe on myös ajankohtainen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ollaan 

muokkaamassa ja keskustelua käydään hyvinvointivointivaltion tulevaisuudesta. Asiakkaan 

osallisuuteen liittyviä ongelmakohtia on viime aikoina nostettu esille niin lasten, nuorten kuin 

vanhustenkin palveluiden osalta. Osallisuus on myös yhteiskunnallisesti peräänkuulutettu tavoite ja 

sosiaalipolitiikan ajankohtainen pyrkimys.  

 

Asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta on viime vuosina alettu tuoda aiempaa enemmän 

esille myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä. Riitta Särkelä (2011) nostaa 

esille, että osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden korostamisesta huolimatta ihmisten kokemusten 

mukaan heidän osallisuutensa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelmissa tai 

palvelujärjestelmän ja asuinympäristöjen kehittämisessä on toteutunut heikosti. Sekä sosiaalityön 

periaatteiden että lainsäädännön näkökulmasta on huolestuttavaa, jos asiakkaat eivät koe olevansa 

osallisia esimerkiksi oman asiakassuunnitelmansa tekemisessä. Yhteiskunnallisesti osallisuuden 

edistäminen kiinnittyy myös asiakasta aktivoivaan politiikkaan, jolloin kysymys on pikemminkin 

osallistamisesta ja ihmistä ulkopuolelta kohteellistavasta päämärästä. Osallisuuden ideaa ei aina 

onnistuta lähestymään tasavertaisesta, ihmisen omia tavoitteita kunnioittavista lähtökohdista. 

(Pohjola, 2017.) 

 

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on nostaa esille sosiaalityön asiakkaan 

osallisuuden toteutumisen esteitä palvelujärjestelmässä. Tutkimuskysymykseen, miten ja mitkä 

palvelujärjestelmän käytännöt estävät sosiaalityön asiakkaan osallisuuden toteutumista, vastataan 

aiheeseen liittyvien ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen avulla. Tutkielman aineistona on yksi 

väitöskirja ja kuusi tieteellistä artikkelia, joita on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Aihetta taustoitetaan osallisuuteen, hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään ja sosiaalityöntekijän 

viranomaisrooliin liittyviä käsitteitä ja ajankohtaisia suuntauksia avaamalla. Tämän jälkeen 

tutkimusmenetelmä, tutkimuksen aineisto ja aineiston analyysi esitellään tarkemmin. Tulosluvussa 

kuvataan, millaisia eritasoisia osallisuuden esteitä aineistosta oli paikannettavissa.  
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2 NÄKÖKULMIA SOSIAALITYÖN ASIAKKAAN OSALLISUUTEEN 

 

Osallisuutta ja osallistumista käytetään toisinaan lähes synonyymeinä. Osallisuus on kuitenkin 

osallistumista laajempi käsite, joka sisältää ajatuksen yksilön vaikuttamisesta toimintaan, kun taas 

osallistuminen kuvaa pääasiassa mukanaoloa. (Valkama & Raisio, 2013; Lindh, Linnakangas & 

Laitinen, 2017.) Arkikielessä käsite osallisuus ei ole ehkä paljon käytetty eikä ero osallistumiseen ole 

yhtä merkittävä, mutta yksilön yhteiskunnallisesta ja erityisesti sosiaalityön asiakkaan asemasta 

puhuttaessa osallisuudelle annetut merkitykset ovat keskeisiä. Osallisuutta voidaan luonnehtia myös 

vapaaehtoiseksi osallistumiseksi, jonka motiivit voivat olla ideologisia, kulttuurisia, taloudellisia tai 

sosiaalisia (Valkama & Raisio, 2013). 

 

Osallisuus on osallistumista syvempi toiminnan muoto, sillä se edellyttää yksilön sitoutumista ja 

siihen sisältyy vaikuttamisen tavoite ja vastuunotto. Osallisuus edellyttää luottamusta ja tiivistä 

vuorovaikutusta toimijoiden välillä sekä avoimuutta ja kokemusta kuulluksi tulemisesta. 

Ammatillisessa työssä osallisuus ei rakennu vain asiakkaan ja työntekijän suhteessa, vaan sen 

toteutuminen on sidoksissa myös organisatorisiin, kunnallisiin ja yhteiskunnallisiin 

toimintaympäristöihin. (Laitinen & Niskala, 2013.) Kati Närhi, Tuomo Kokkonen ja Aila-Leena 

Matthies (2013) huomauttavatkin, että asiakaslähtöisyys kuvaa organisaatioiden tai työntekijöiden 

toimintatapaa, kun taas asiakkaan osallisuudella tarkoitetaan asiakkaalle syntyvää kokemusta aidosta 

osallistumisesta. 

 

Osallisuuden kokemus on aina kytköksissä yksilön henkilökohtaiseen elämismaailmaan, 

identiteettiin ja verkostoihin. Sillä tarkoitetaan myös yhteiskuntaan kiinnittymistä, kokemusta 

yhteiskunnan jäsenyydestä, mahdollisuutta osallistua, toimia ja vaikuttaa. (Närhi ym. 2013). Anneli 

Pohjolan (2017) mukaan osallisuus voikin laajimmillaan merkitä kansalaisen aktiivista toimintaa ja 

yhteiskunnallisissa suhteissa kuten päätöksenteossa ja palvelupolitiikassa vaikuttamista. Usein 

sosiaalityön asiakkailla on haasteita jo omaan elämäänsä vaikuttamisessa puhumattakaan 

voimavaroista tai todellisista mahdollisuuksista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

 

Palvelujärjestelmän näkökulmasta osallisuus sisältää oletuksen, että asiakas osallistuu 

päätöksentekoon ja hänen toiminnallaan on vaikutusta palveluprosessiin. Osallistuminen sen sijaan 

voi olla vain mukana olemista esimerkiksi tiedonantajan roolissa, mikä ei sinällään sisällä muutosta 

tai vaikutusta. Laajimmillaan asiakkaan osallisuus palvelujärjestelmässä voi toteutua palveluiden 
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suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumisena. (Leemann & Hämäläinen, 2016; Lindh ym. 2017.) 

Sosiaalityön keskeiset periaatteet asiakkaan osallisuuden edistämisestä ja itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamisesta eivät toteudu, mikäli asiakas jää tiedonantajan rooliin oman palvelunsa 

suunnittelussa ja toimeenpanossa. 

 

Lindh ym. (2017) erottavat myös sosiaalisen osallisuuden, jolla tarkoitetaan kokemuksellisuutta ja 

osallistumista arjen toiminnoissa ja yhteisöissä. Sosiaalinen osallisuus liitetään myös yhdenvertaisiin 

mahdollisuuksiin osallistua taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen toimintaan sekä yksilön 

hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiin instituutioihin. Sosiaalista osallisuutta pidetään sekä 

arvokkaana tavoitteena itsessään että keinona torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää 

oikeudenmukaista yhteiskuntaa. (Leemann & Hämäläinen, 2016.)  Sosiaalisen osallisuuden 

edistämisessä on kyse yksilöiden inhimillisen toimijuuden vahvistamisesta, jossa sosiaalityön 

päämääränä on yksilön arjen, elämän reunaehtojen ja osallisuuden tukeminen.  

2.1 Hyvinvointivaltio osallisuuden kontekstina 

Yhteiskunnallinen aika muokkaa yksilöllisiä elämänkulkuja vaikuttaen käytössä oleviin resursseihin, 

yksilön mahdollisiin valintoihin sekä erilaisiin aikakauden kollektiivisiin ideoihin. Yksilön 

lähtökohtia määrittävät erot yhteiskunnalliseen asemaan liitetyissä sosioekonomisissa tekijöissä 

kuten tuloissa, varallisuudessa, työmarkkina-asemassa, ammatissa ja koulutuksessa. (Juhila, 2018, 

24.) Erityisesti julkinen talous ja harjoitettu sosiaalipolitiikka vaikuttavat sosioekonomisten 

tekijöiden kautta keskeisesti yksilöiden elämään. Talouden taantumat tuottavat sosiaalista 

pahoinvointia lisäten työttömyyttä, syrjäytymistä ja julkisen talouden säästötoimia. (Kiander, 2014.) 

Yhteiskunnallisten suhdanteiden ja asemien tarjoamat erilaiset elämän mahdollisuudet ja huono-

osaisuus ovat usein sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteissa ilmeneviä yhteiskunnallisia ja 

rakenteellisia ongelmia (Juhila, 2018, 25). 

 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallin normatiivisen perinnön sisällöksi on määritelty universaalit 

sosiaaliset oikeudet, julkisen vallan vastuu ihmisten hyvinvoinnista, pyrkimys sukupuolten väliseen, 

taloudelliseen ja alueelliseen tasa-arvoon sekä aiemmin myös täystyöllisyyden tavoite ja korkea 

työhön osallistumisen aste (Kotkas, 2010; Metteri, 2012, 25-26). Sakari Hänninen (2001) on 

nimennyt pohjoismaisen hyvinvointivaltion kolmeksi tunnusmerkiksi solidaarisuuden, 

kohtuullisuuden ja maailmallisuuden. Solidaarisuus liittyy universaaleihin kaikkia koskeviin 

normeihin ja toimenpiteisiin. Kohtuullisuus sen sijaan liittyy eriarvoisuuden kokemuksiin ja niiden 
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korjaamiseen ja korvaamiseen politiikan keinoin. (Hänninen, 2001, 28–29.) Pohjoismaisessa mallissa 

julkisen vallan vastuuta eli valtiota ja kuntia hyvinvointipolitiikan ensisijaisina toteuttajina on 

korostettu, mutta jo varhaisessa vaiheessa järjestöt ja julkinen valta ovat kietoutuneet toisiinsa eri 

tavoin niin taloudellisesti kuin tavoitteidensakin puolesta. Hyvinvointivaltion lakeihin, säädöksiin ja 

politiikkaohjelmiin kirjatut lupaukset luovat kansalaisille tiettyjä odotuksia ja helpottavat erilaisista 

riskitilanteista selviytymisen ennakointia. (Metteri, 2012, 29, 33.) 

 

Yksilön kannalta universalismissa keskeistä on sen kattavuus eli jokaisen tietynlaisessa tilanteessa 

olevan oikeus julkisen vallan takaamaan toimeentuloturvaan ja huolenpitoon. Sosiaalisten etuuksien 

ansiosidonnaisuuden vahvistamisesta, palveluiden leikkaamisesta ja sosiaaliturvan eriarvoisuuden 

kasvusta huolimatta julkisen vallan viimesijainen vastuu ihmisten toimeentulosta ja huolenpidosta on 

säilytetty ja hyvinvointivaltion erilaisine järjestelmineen luotetaan takaavan kaikille turvallisen 

elämän puitteet. (Kiander, 2014; Kotkas, 2010; Metteri, 2012, 33.) Suomen perustuslaki lupaa 

jokaiselle subjektiivisen oikeuden välttämättömään toimeentuloon, riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä väestön terveyden edistämisen ja lapsiperheiden tuen. Sosiaalisten oikeuksien 

toteutumisen kannalta keskeisiä perusoikeuksia ovat yhdenvertaisuutta, hyvää hallintoa ja 

oikeusturvaa koskevat oikeudet. Sosiaalisten oikeuksien toteutuminen edellyttää 

perusoikeussäädösten lisäksi lainsäädäntöä, jolla oikeuksien ja etujen toteutuminen käytännössä 

turvataan. (Metteri, 2012, 33–35.) 

 

Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntö tukee asiakkaan asemaa vahvana toimijana ja oman 

elämänsä asiantuntijana. Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 4 §) mukaisesti sosiaalihuollossa on 

pyrittävä sellaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin, jotka turvaavat asiakkaiden osallistumisen ja 

vaikuttamisen omissa asioissaan sekä asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja 

yhteistoiminnallisuuden. (Juhila, 2018, 62). Asiakkaan itsemääräämisen periaate on keskeinen myös 

laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), ja lisäksi asiakkaan osallisuutta 

ja itsemääräämisoikeutta koskevia säädöksiä on erilaisia palveluita koskevassa 

erityislainsäädännössä. Asiakkaan toiveet ja mielipiteet on otettava huomioon, asiakkaan on saatava 

osallistua oman palvelunsa suunnitteluun ja asiakkaalle on kerrottava hänen oikeutensa ja 

velvollisuutensa sekä eri vaihtoehdot ja niiden vaikutukset (Kotkas, 2010). 

 

Lainsäädännön turvaamien perusoikeuksien lisäksi merkittävää hyvinvointivaltion lupauksessa on 

jokaisen kunnioittaminen ja jokaisen ihmisarvon tunnustaminen, mitkä ovat myös sosiaalityön 

keskeisiä periaatteita. Ihmisiä on kohdeltava heidän tarpeidensa mukaan, jolloin haavoittuvassa 
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asemassa olevia on autettava enemmän kuin muita. (Metteri, 2012, 42.) Yhteys sosiaalipolitiikkaan 

konkretisoituukin yksilöiden arjessa juuri hyvinvointipalveluiden kautta. Hyvinvointipalvelut ovat 

sitä keskeisemmässä roolissa osallisuuden toteutumisessa, mitä huonommassa yhteiskunnallisessa 

asemassa niihin turvautuva yksilö on. (Matthies, 2017.) Sosiaalityön ammatillinen paikka 

hyvinvointivaltiossa määrittyy näin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien puolelle (Metteri, 

2012, 42). 

 

Köyhyyteen ja huono-osaisuuteen sekä alueelliseen eriytymiseen liittyvien keskustelujen rinnalla ja 

osittain myös ratkaisuksi niihin, on hyvinvointivaltiollisessa ajattelussa alettu korostaa yksilöiden ja 

yhteisöjen vastuuta myös vaikeissa elämäntilanteissa. Ihmisten odotetaan ottavan entistä enemmän 

vastuuta omasta, läheistensä ja ympäristönsä ihmisten elämästä sekä olevan aktiivisia kansalaisia 

myös sosiaali- ja palvelujärjestelmän kentällä. (Juhila, 2018, 222; Kotkas, 2010). Aktiivisen 

kansalaisuuden ihanteeseen sisältyy oletus aktiivisesti osallistuvasta toimijasta, joka toimii 

yksilöllisten valintojensa ohjaamana hyvinvointipalveluiden markkinoistuvalla kentällä ja osallistuu 

myös palveluiden kehittämiseen (Tarvainen, 2017.) Monet markkinoistumiseen liittyvät 

palvelujärjestelmän uudistukset perustuvatkin taloustieteelliselle ihmiskuvalle, jonka mukaan yksilöt 

ovat rationaalisesti toimivia hyödyn maksimoijia. Tällöin huomiotta jäävät inhimilliseen 

käyttäytymiseen liittyvät yksilölliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät. (Kiander, 2014). 

 

Alun perin kollektiiviselle, jaetulle vastuulle perustunut hyvinvointivaltio nähdään ainakin osittain 

aktiivisen kansalaisuuden ihanteen vastaisesti riippuvuutta ylläpitävänä ja omaa yritteliäisyyttä 

vähentävänä (Juhila, 2018, 223). Sosiaaliturvan katsotaan heikentävän työnteon ja yrittämisen 

kannustumia ja johtavan talouden toimintaa heikentävään liian korkeaan verotukseen. 

Varallisuudesta riippumaton mahdollisuus koulutukseen on kuitenkin paras tapa kasvattaa 

yhteiskunnan inhimillistä pääomaa, ja kattavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla turvataan yksilöiden ja 

perheiden hyvinvoinnin kautta mahdollisuus myös tuottavaan työelämään. Politiikan tavoitteena 

tulisi edelleen tunnistaa arvokas elämä sinänsä myös niille yhteiskunnan jäsenille, jotka eivät tuota 

taloudellista hyötyä ja ovat ehkä itse aiheuttaneet ongelmansa. (Kiander, 2014.) Aktivoinnin ja 

vastuullistamisen kääntöpuolena ovat yksilön leimaantuminen ja haavoittuvassa asemassa oleviin 

kohdistuvat kohtuuttomat odotukset. Yksilöön kohdistuva aktivointi ei ratkaise rakenteellisen tason 

ongelmia kuten pitkittynyttä köyhyyttä ja huono-osaisuutta tuottavia mekanismeja. (Juhila, 2018, 

227). 
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2.2 Sosiaalityöntekijät harjoitetulle sosiaalipolitiikalle perustuvien käytäntöjen 
välittäjinä 

Michael Lipskyn (1980) klassisen teorian mukaan sosiaalityöntekijät ovat muiden julkista valtaa 

käyttävien ammattilaisten ohella katutason byrokraatteja, jotka tekevät suoraa asiakastyötä ja joilla 

on merkittävää harkintavaltaa käytännön työssä. Sosiaalipolitiikan tavoitteet ja keinot 

konkretisoituvat katutason byrokraattien kautta yksilötasolla, sillä he käyttävät harkintavaltaansa 

määritellessään yksilöiden oikeutta erilaisiin palveluihin tai etuihin julkisten palveluiden odotusten 

mukaisesti. Etujen ja sanktioiden jakamisen tavat rakentavat ja rajaavat yksilöiden elämää ja 

mahdollisuuksia. Katutason byrokraattien asema on ristiriitainen, sillä työtä määrittävät lainsäädäntö, 

organisaation säännöt sekä tavoitteet mutta toisaalta heidän odotetaan vastaavan asiakkaiden 

yksilöllisiin tarpeisiin tehokkaasti.  (Lipsky, 1980, 3–4). Lipskyn (1980) mukaan katutason 

byrokraattien työhön liittyvät haasteet ovatkin resurssien vähäisyys suhteessa tehtävään työhön, 

palveluiden kasvava tarve, vaihtuvat tai ristiriitaiset tavoitteet organisaatiosta, vaikuttavuuden 

arvioinnin vaikeus sekä se, etteivät asiakkaat aina ole valinneet palvelua vapaaehtoisesti (Lipsky, 

1980, 27–28). Haasteet ovat edelleen hyvin ajankohtaisia ja tunnistettavia myös suomalaisen 

palvelujärjestelmän ja sosiaalityön kentällä. 

 

Asiakkaan ja katutason byrokraatin vuorovaikutussuhde ei koskaan ole täysin tasa-arvoinen, vaan sen 

luonne ja säännöt määrittyvät ensisijaisesti työn reunaehtojen ja ammattilaisen valintojen perusteella. 

(Lipsky, 1980, 59.) Taylor ja Kelly (2006) ovat jakaneet harkintavallan kolmeen ulottuvuuteen; 

sääntöihin, arvoihin sekä työtehtäviin liittyvään harkintavaltaan. Sääntöihin liittyvä harkintavalta 

kytkeytyy lainsäädännön ja organisaatioiden rajoitteisiin. Työntekijällä on sitä vähemmän 

harkintavaltaa, mitä enemmän organisaatio tuottaa sääntöjä. Tällöin työntekijän harkintavalta on 

mahdollisuutta etsiä ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä valintoja. Työntekijä toimii portinvartijana 

tehdessään päätöksiä palveluihin ja etuuksiin oikeutetuista asiakkaista. Toisaalta kaikissa tilanteissa 

sääntöjä ei voida suoraan soveltaa, minkä on todettu lisäävän työntekijän vastuuta ja harkintavaltaa 

yksittäisissä asiakastilanteissa. Arvoihin liittyvä harkintavalta koostuu työntekijän mahdollisuuksista 

toteuttaa ammatilliseettisiä periaatteita työssään ja siihen sisältyy sosiaalityölle keskeinen ajatus 

asiakkaan osallistumisesta työskentelyyn omista lähtökohdistaan. (Närhi, Kokkonen & Matthies, 

2014, 230.)  

 

Työtehtäviin liittyvällä harkintavallalla tarkoitetaan mahdollisuutta tehdä työtä tavoitteiden ja 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Mitä monimutkaisempia työtehtävät ovat, sitä enemmän ne 



10 
 

edellyttävät harkintavallan käyttöä. (Taylor & Kelly, 2006.) Organisaatiot vallanneen uuden 

julkisjohtamisen logiikan on todettu tukevan lähes yksinomaan toimenpidekeskeistä työskentelyä 

yksilötyössä ja supistaneen myös työtehtäviin liittyvää harkintavaltaa. Sosiaalityön toimintakentät 

ovat kapeutuneet erilaisten ohjeistusten kautta ja työskentelyyn kohdistuu nopeutumisen ja 

tehostumisen paineita markkinoistuvien ajattelu- ja toimintamallien myötä. Närhi ym. (2014) ovat 

tulkinneet tutkimuksensa perusteella sääntöihin ja työtehtäviin liittyvän harkintavallan olevan 

ristiriidassa silloin, kun työskentelyn tavoitteena ovat yksilölliset palvelut yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti. Byrokraattinen harkintavalta painottaa kaikkien asiakkaiden yhdenvertaisuutta, kun taas 

ammatillinen harkintavalta ohjaa määrittämään toimintaa yksilöllisesti. (Närhi ym. 2014, 230–231.) 

 

Sosiaalityöntekijän ammatilliselle arvioinnille perustuvat monet yksilön elämänkulkuun keskeisesti 

vaikuttavat harkinnanvaraiset etuudet ja palvelut, kuten vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja 

palvelut, lastensuojelun toimenpiteet sekä maksusitoumukset erilaisiin hoitoihin ja kuntoutuksiin. 

Sosiaalityössä yhdistyy harjoitetun sosiaalipolitiikan toimeenpanoon liittyvä työ, konkreettinen arjen 

asioissa auttaminen sekä luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva työ, johon 

byrokraattiset säännöt ja arviointimenetelmät soveltuvat huonosti. Liiallinen sääntöjen luominen voi 

johtaa tilanteisiin, joissa sekä työntekijän että asiakkaan on rikottava sääntöjä kyetäkseen toimimaan. 

(Metteri, 2012, 40-41; Närhi ym. 2014, 231–232.) 

 

Anna Metteri (2012) määrittelee väitöskirjassaan kohtuuttomiksi tilanteiksi tilanteet, joissa 

hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän ja asiakkaan suhde ei enää tavoitteensa mukaisesti tue 

asiakasta. Organisaatioiden säännöistä ja sosiaaliturvan ehdoista johtuvat kohtuuttomat tilanteet 

aiheuttavat yksilön kannalta hankalia elämäntilanteita ja kokemuksia hylkäämisestä sekä 

luottamuksen menetyksestä. (Metteri, 2012, 10, 40–41.) Sosiaalityöntekijöiden on kuitenkin havaittu 

haluavan käyttää harkintavaltaansa ammatillisesti laadukkaan työn tekemisen puolesta asiakkaan 

parhaaksi, vaikka se olisikin haitallisiksi koettujen ohjeiden ja toimintakäytäntöjen vastaista. Aidosti 

asiakkaan osallisuutta edistävän työn tekeminen ei ole mahdollista, jos työntekijöillä ei ole 

palvelujärjestelmän organisaatioissa mahdollisuutta toimia ammatillisen tietonsa ja eettisten 

tavoitteidensa mukaisesti. (Närhi ym. 2014, 231–232.) 
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3 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

3.1 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymys 

Tässä tutkielmassa käsitellään asiakkaan osallisuuden toteutumista palvelujärjestelmässä. 

Kiinnostavia näkökulmia ovat niin yhteiskunnan, organisaatioiden kuin työntekijän ja asiakkaan 

välisen vuorovaikutussuhteen tasot, erityisesti asiakkaan osallisuuden toteutumista estävät tekijät 

sekä ajankohtaiset haasteet. Kiinnostavia ilmiöitä ovat erityisesti yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän 

asettamat reunaehdot yksilön osallisuudelle sekä erilaiset ideaalit, jotka vaikuttavat hieman eri tavoin 

painottuen kaikkiin asiakkaisiin sekä työntekijän mahdollisuuteen tehdä aidosti asiakkaan osallisuutta 

tukevaa työtä. Tavoitteena on löytää ajankohtaisia vastauksia siihen, miten ja mitkä 

palvelujärjestelmän käytännöt estävät sosiaalityön asiakkaan osallisuuden toteutumista.  

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu menetelmänä laadulliseen review -

tutkimukseen. Review -tutkimukselle ominaista on luoda yleiskatsaus tiettyyn aihepiiriin ja tiivistää 

siihen liittyvästä aineistosta oleellisin. Synteettisestä, kokonaiskuvaa ja yleiskatsauksellisuutta 

tavoittelevasta tutkimuksesta saatetaan käyttää erilaisia käsitteitä, mutta yleensä review -

tutkimuksella tarkoitetaan luonteeltaan ei-numeerisessa muodossa olevan aineiston, kuten teorioiden, 

havaintojen ja tulkintojen käsittelyä. (Kallio, 2006.) Menetelmänä review -tutkimuksella on 

mahdollista laajentaa näkemystä jo tutkitusta aiheista tarjoamalla uusia näkökulmia tai lähestyä uusia 

ilmiöitä, joista kokonaisvaltaisen ajankohtaisen yhteenvedon tekemisestä voisi olla hyötyä (Torraco, 

2005).  

 

Review- tutkimus rakentuu aiemmin julkaistujen tutkimusten analyysin pohjalta syntyneen synteesin 

varaan ja sen olennaisin piirre onkin muiden tutkimusten ja niiden tuottaman tiedon hyödyntäminen 

aineistona. Menetelmällisesti review -tutkimuksen toteuttamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, sillä se 

perustuu tutkijan pohdinnalle ja oivalluksille. Tutkimustapaa voidaan luokitella sen tavoitteen 

perusteella esimerkiksi kartoittavaan, kuvailevaan, selittävään tai integroivaan tutkimukseen, joiden 

piirteitä esiintyy usein myös samanaikaisesti. (Kallio, 2006, Torraco, 2005.) Pelkistäen tutkimuksen 

vaiheet voidaan jakaa tutkimusongelman määrittelemiseen, aineiston kokoamiseen, aineiston 

analyysiin, aineiston synteesiin ja argumentaation rakentamiseen. Todellisuudessa vaiheet eivät 

seuraa toisiaan kronologisesti vaan ovat syklimäisessä suhteessa toisiinsa. (Kallio, 2006.) 
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Review -tutkimuksen luotettavuuden ja arvioitavuuden kannalta keskeisessä asemassa on aineiston 

kokoaminen systemaattisesti relevanteista lähteistä, avoimuus aineiston ja tutkijan tekemien 

valintojen suhteen, kattavuus ja tutkimuksen toistettavuus. Käytännössä luotettavuuden arviointi on 

kuitenkin hankalaa juuri systemaattisuuden ja tutkijan tekemien valintojen suhteen. Argumentaation 

pätevyyden kriteereinä toimivat pikemminkin tutkimuksen kommunikatiivinen vaikuttavuus ja 

tutkimustulosten intersubjektiivinen hyväksyttävyys kuin päättelyn tekninen luotettavuus. (Kallio, 

2006.) 

3.3 Tutkimuksen aineisto ja aineiston analyysi 

Tutkielman aineisto koostuu yhdestä väitöskirjasta ja kuudesta tieteellisestä artikkelista. Artikkelit on 

löydetty hakemalla tietokannoista Andor, Ebsco ja ProQuest hakusanoilla osallisuus, 

palvelujärjestelmä, hyvinvointivaltio, hyvinvointipalvelut, sosiaalityö, byrokratia, tutkimus ja 

englanniksi participation/involvement, social services/welfare services/social work, bureaucracy, 

research sekä näiden erilaisilla yhdistelmillä. Haku on toteutettu aikavälillä 13.2.-8.3.2020. Osa 

artikkeleista on löydetty toisten artikkeleiden lähteistä. Haasteena tiedonhaussa oli aluksi tulosten 

runsas määrä, jota saatiin rajattua hakusanoja ja muita rajauksia lisäämällä 0–300 tulokseen. 

Aineiston ensisijaisena valintakriteerinä on ollut sen vastaaminen tutkimuskysymykseen ja se, että 

aineisto on tieteellisten käytäntöjen mukaisesti vertaisarvioitua. Lisäksi aineistoa on rajattu 

julkaisuvuoden, kielen ja saatavuuden perusteella. Ks. taulukko 1 aineiston valintakriteerit ja liite 1 

aineisto. 

 

 

Taulukko 1. Aineiston valintakriteerit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aineiston valintakriteerit Aineiston rajaukset 

Vastaa tutkimuskysymykseen Ei vastaa tutkimuskysymykseen 

Kieli suomi tai englanti Muut kielet 

Vertaisarvioitu artikkeli tai väitöskirja Jokin muu julkaisu 

Julkaisuvuosi 2010 tai uudempi Julkaistu ennen vuotta 2010 

Saatavilla sähköisesti Ei saatavilla sähköisesti 
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Tutkimuksen aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on 

perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. 

Olennaista on valita tarkkaan rajattu ilmiö, josta tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ja joka näkyy 

myös tutkimuksen tarkoituksessa ja tutkimusongelmassa. Aineistosta erotetaan ja merkitään tähän 

kiinnostuksen kohteena olevaan ilmiöön liittyvät asiat, minkä jälkeen ne kerätään yhteen ja erotetaan 

muusta aineistosta. Kerätyt havainnot luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään ja vedetään yhteen. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineistoa tarkastellaan tutkimuskysymyksen kautta ja siihen vastaavat 

havainnot järjestellään teemoittelun avulla. Aineistosta määritellään aineistolähtöisesti sisällöltään 

samaan teemaan kuuluvia luokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 93–97.) 

 

Aineiston analyysi on aloitettu erottamalla aineistosta ne kohdat, jotka vastaavat 

tutkimuskysymykseen joko suoraan tai välillisesti tulkiten.  Tämän jälkeen aineistosta erotetut 

osuudet on pelkistetty ilmauksiltaan yksinkertaisimmiksi ja yhdenmukaisemmiksi. Seuraavaksi 

pelkistykset on jaettu neljään teemaan aineistosta nousevien osallisuuden esteisiin liittyvien ilmiöiden 

tason mukaan. Teemoja ovat yhteiskunnalliset ideologiat ja harjoitettu sosiaalipolitiikka, 

palvelujärjestelmän käytännön taso, palvelujärjestelmä asiakkaan ja työntekijän kohtaamisen 

kontekstina sekä erilaiset osallisuuden mahdollisuudet erilaisille asiakkaille. Kuhunkin teemaan 

kuuluvat pelkistykset on koottu yhteen, poistettu mahdolliset päällekkäisyydet ja hiottu vielä 

sanamuotoja. Tässä vaiheessa teemoille on muodostettu sisällöstä nousevia alaluokkia. Seuraavassa 

luvussa kuvataan kuhunkin teemaan sisältyvät aineistosta esille nousseet ilmiöt alaluokkien kautta, 

joita havainnollistetaan aineiston esimerkkien avulla. Ks. liite 2 teemat ja alaluokat. 
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4 OSALLISUUDEN ESTEET 

Tässä luvussa kuvataan sosiaalityön asiakkaan osallisuutta estäviä mekanismeja 

palvelujärjestelmässä aineiston analyysin pohjalta muodostetun neljän teeman ja niihin sisältyvien 

alaluokkien kautta. Teemat ilmentävät asiakkaan osallisuuden esteiden eri tasoja yhteiskunnallisista 

ilmiöistä aina yksittäiseen kohtaamiseen sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä. Teemoja ovat 

yhteiskunnalliset ideologiat ja harjoitettu sosiaalipolitiikka, palvelujärjestelmän käytännön taso, 

palvelujärjestelmä asiakkaan ja työntekijän kohtaamisen kontekstina sekä erilaiset osallisuuden 

mahdollisuudet erilaisille asiakkaille. 

4.1 Yhteiskunnalliset ideologiat ja harjoitettu sosiaalipolitiikka 

Tässä alaluvussa kuvataan aineistosta esille nousseita yhteiskunnallisia ideologioita ja harjoitettua 

sosiaalipolitiikkaa asiakkaan osallisuuden toteutumisen esteenä teemaan muodostettujen alaluokkien 

kautta, joita ovat aktiivisen kansalaisuuden ihanne ja aktivointipolitiikka, vallankäyttö, rakenteelliset 

tekijät, julkisen vallan vetäytyminen vastuunkannosta, taloudellisten tavoitteiden ensisijaisuus, 

säästöpolitiikka, työllisyys sosiaalityön määrittäjänä ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Yhteiskunnan 

tasolla ilmenevä kokonaisvaltainen puute osallisuuden dialogisesta ja horisontaalisesta 

ymmärryksestä ilmenee osallistumisen mahdollisuuksien rajautumisessa ylhäältä päin asetetuiksi ja 

synnyttää yhdessä taloudellisten tavoitteiden kanssa asiakkaille kokemuksia siitä, että harjoitetun 

sosiaalipolitiikan tarkoituksena ei ole tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen vaan sosiaaliturvasta ja 

-palveluista riippuvaisten yksilöiden ylläpitäminen mahdollisimman vähin kustannuksin (Närhi & 

Kokkonen, 2014; Närhi ym. 2013). 

 

Keskeiseksi asiakkaan osallisuutta estäväksi yhteiskunnalliseksi ideologiaksi aineistossa nousi 

aktiivisen kansalaisuuden ihanne ja osittain siihen kytkeytyvä aktivointipolitiikka. Aktiivinen 

kansalainen on kunnollinen, rehellinen ja yhteiskunnan näkökulmasta tuottava, minkä nähdään 

parhaiten toteutuvan työelämään osallistumisen kautta. Yksilön yhteiskuntaan osallistumisen 

edellytys on norminmukainen toiminta ja elämänhallinta sekä vastuulliset valinnat yhteiskuntaan 

kiinnittymiseksi. Yksilöihin, jotka määritellään kyvyttömäksi tekemään vastuullisia valintoja tai 

muutoin syrjäytymisvaarassa oleviksi, kohdistetaan erityistä ohjausta ja valvontaa. Yksilön oikeudet 

ja velvollisuudet ovat yhteen kietoutuneempia ja ansiosidonnaisuutta sekä työhön kannustavuutta 

sosiaaliturvassa on lisätty. Vastikkeellisen lainsäädännön tarjoama osallisuus rajautuu 

velvollisuudeksi osallistua aktivointitoimenpiteisiin. Lisäksi aktivointipolitiikkaan liittyvät 
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lainsäädännön kaavamaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet sekä sanktiot tuottavat yksilöiden kannalta 

hankalia tilanteita. (Närhi & Kokkonen, 2014; Närhi ym. 2014: Raitakari, Juhila & Räsänen, 2019.) 

 

Vallankäyttö harjoitetun sosiaalipolitiikan tasolla ilmenee tavoitteena yksilön mukauttamiseen 

järjestelmän suunnalta asetettuihin sääntöihin esimerkiksi inkluusiota edistämään pyrkivillä 

ohjelmilla, menetelmillä ja teknisillä ratkaisuilla, joista ei ole mahdollista kieltäytyä (Matthies, 2017). 

Asiakaskeskeisyyden ja osallisuuden voidaan nähdä olevan lähinnä retoriikkaa, jonka tarkoituksena 

on sitouttaa yksilöä annettuihin tavoitteisiin. (Närhi ym. 2014; Närhi & Kokkonen, 2014.) Myös 

syrjäytymispuhe voidaan nähdä vallankäyttönä, sillä se mahdollistaa riskiryhmien kategorisoinnin ja 

näiden käyttämisen ulossulkemisen välineenä (Matthies, 2017). Metteri (2012) on määritellyt yksilön 

kannalta väärään sosiaaliseen identiteettiin pakottamisen institutionaaliseksi identiteettiväkivallaksi, 

mikä voi johtaa virheelliseen sosiaaliturvakategorisointiin kuten todellisuudessa työkyvyttömän 

määrittymiseen työttömäksi työnhakijaksi. 

 

Aineistosta paikantui laajasti näkemys osallistumisen rakenteellisista ja poliittista esteistä, ja näiden 

esteiden huomiotta jättämisestä harjoitetussa sosiaalipolitiikassa (Matthies, 2017). Rakenteelliset 

epäkohdat nähtiin sekä esteinä asiakkaan elämäntilanteen kohentumiselle että eettisesti kestävän työn 

tekemiselle (Närhi ym. 2014). Rakenteiden mahdollistama osallisuus nimettiin 

näennäisosallistumiseksi, jonka tarkoituksena ei tosiasiallisesti ole valtasuhteiden tai yksilöiden 

elinolojen muutos. Kollektiiviseen, vaikuttamaan pyrkivään osallistumiseen ei kannusteta. (Matthies, 

2017.) Rakenteet mahdollistavat yksilön väliinputoamisen etuus- ja turvajärjestelmien väliin eikä 

näitä riskitilanteita tai yksilön elämäntilanteen sosiaalisia syitä riittävästi tunnisteta. Sosiaalityön 

ammatillisen perustan ei myöskään nähdä saavan riittävästi tukea hallinnolta. (Metteri, 2012.) 

 

Näkemys julkisen vallan vastuunkannosta vetäytymisestä ja vastuun siirtämisestä yksilöille myös 

elämän riskitilanteissa nousi merkittäväksi yksilön osallisuuteen vaikuttavaksi yhteiskunnalliseksi 

harjoitettuun sosiaalipolitiikkaan liittyväksi tekijäksi. Palveluita ja sosiaalisia oikeuksia heikennetään 

ja etuuksien kattavuutta kavennetaan. (Närhi ym. 2014; Raitakari ym. 2019.)  Osana tätä kehitystä 

nähtiin epävirallisten sosiaalisten verkostojen kytkeminen osaksi julkisen huolenpidon järjestelmiä 

(Matthies, 2017).  Universalismin periaatteen on todettu heikentyneen sosiaalipolitiikassa ja 

perustuslain mukaisesta kansalaisten huolenpidosta ja perustoimeentulotuesta ei kanneta vastuuta, 

mikä näkyy myös organisaatioiden tasolla hyvinvointi- ja huolenpitomoraalin hylkäämisenä. 

(Metteri, 2012.) 
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Taloudellisten tavoitteiden ensisijaisuus harjoitetussa sosiaalipolitiikassa ja yhteiskunnallisessa 

keskustelussa näkyy taloudellisen tehokkuuden, kasvun, kilpailukyvyn, osaamisen ja teknologian 

korostamisena sekä kuluttamisen ideologiana (Matthies, 2017; Metteri, 2012). Yksilöiden osallisuus, 

hyvinvointi ja työkyky nähdään välineinä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja yksilöön 

kohdistuu velvollisuus olla mahdollisimman tuottava kansallisen talouden näkökulmasta (Närhi & 

Kokkonen, 2014). Markkinoistumiseen liittyvää kuluttajakansalaisuutta ja valinnanvapautta tarjotaan 

osallisuudeksi verhottuna, vaikka todellisuudessa ainoa osallistumisen mahdollisuus yhteiskunnassa 

on osallistuminen tuottavana kansalaisena. Myös osallisuutta suhteessa palvelujärjestelmään 

tarkastellaan kuluttajuuden näkökulmasta. Markkinoistumiseen liittyvä asiakkaiden yksityisiin 

palveluihin ohjaaminen tuottaa muun muassa alueellista eriarvoisuutta. (Matthies, 2017; Metteri, 

2012; Närhi ym. 2014.) 

 

Taloudellisen tehokkuuden tavoitteeseen liittyy olennaisesti sekä valtion että kuntien tasolla 

harjoitettu säästöpolitiikka, jonka tavoitteena on kustannusten leikkaukset. Sekä asiakkaita että 

työntekijöitä tarkastellaan taloudellisina kuluerinä ja kustannusten minimoimisen perusteella tehdään 

epätarkoituksenmukaisia ratkaisuja, kun säästöpolitiikka asetetaan asiakkaan tarpeisiin vastaamisen 

ja asiakkaan osallisuuden toteutumisen edelle. Säästöpolitiikkaa toteutettaessa unohtuvat erityisesti 

haavoittuvassa asemassa olevien elinolojen pitkäjänteinen kohentaminen ja sosiaalisen investoinnin 

sekä sosiaalityön keskeisen periaatteen ennaltaehkäisemisen näkökulmat. (Metteri, 2012.)  

 

Aktiivisen, tuottavan kansalaisen ihanne yhdessä taloudellisten tavoitteiden kanssa ovat johtaneet 

työllisyyden edistämisen korostumiseen myös sosiaalipalveluissa. Sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön strategioissa että sosiaalityöntekijöiden 

haastatteluissa on noussut vahvasti esille vallalla oleva ajatus osallisuuden perustumisesta työlle ja 

tämän tavoitteen nähdään määrittelevän sosiaalityön toteuttamisen tapoja. Työmarkkinoiden 

vaatimukset ovat kasvaneet ja ne asettavat yksilöt eriarvoiseen asemaan suhteessa yksilön henkisiin 

ja fyysisiin kykyihin. Työn tekeminen ja työhön suuntautuminen on asetettu perusturvan saamisen 

kriteereiksi ja tuottavan työvoiman tukeminen ja edistäminen saatetaan nähdä jopa inhimillistä 

tarvetta arvokkaampana perusteena yksilölliselle auttamistyölle.  (Närhi & Kokkonen, 2014; Närhi 

ym. 2014; Metteri 2012.) 

  

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen kaventaa erityisesti jo valmiiksi haavoittuvammassa 

asemassa olevien osallisuuden mahdollisuuksia. Jo hallitusohjelmissa ja ministeriöiden strategioissa 

määritellyt osallistumisen tavat kohtelevat eri väestöryhmiä eri tavalla. Heikommassa asemassa 
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oleviin kohdistuu palveluiden ja etuuksien leikkauksia eikä heidän omaehtoista toimintaansa tueta 

vaan kontrollia ja velvollisuuksia on lisätty. Kohdennettuja toimenpiteitä ei toteuteta tasa-arvon 

lisäämisen vaan kilpailukyvyn ylläpitämisen vuoksi. Marginaaliset ryhmät nähdään toimenpiteiden, 

palveluiden ja informaation kohteina ja heidän osallisuutensa mahdollisuudet ovat rajatut ja ennalta 

määritellyt. (Matthies, 2017; Närhi & Kokkonen, 2014.) Lisäksi sosiaalipolitiikka suosii jo valmiiksi 

paremmin toimeentulevia ja pienillä ansiotuloilla elävien asemaa on lainsäädännön uudistuksilla 

huononnettu. Paikallinen sosiaalipolitiikka saattaa olla yksilöitä marginalisoivaa ja kunnissa 

käytännöt toisistaan poikkeavia, toisinaan kyseenalaisia ja joskus jopa lainvastaisia sekä 

sosiaaliturvaohjaus puutteellista. Yksilön erilaisuutta ja ihmisarvoa ei aina tunnusteta. (Metteri, 

2012.) 

4.2 Palvelujärjestelmän käytännön taso 

Tässä alaluvussa kuvataan aineistosta esille nousseita palvelujärjestelmän käytännön tasolla 

ilmeneviä asiakkaan osallisuuden toteutumisen esteitä teemaan muodostettujen alaluokkien kautta, 

joita ovat organisaatioiden byrokraattis-tekninen ja järjestelmäkeskeinen toimintatapa, palveluiden 

pirstaleisuus, palveluissa harjoitettava vallankäyttö, säästöpolitiikan paikalliset sovellukset ja heikot 

resurssit sekä näiden aiheuttamat seuraukset asiakkaalle.  Kaiken kaikkiaan aineistosta paikantui 

palvelujärjestelmän asiakkaalle tarjoaman osallisuuden olevan katkoksellista ja ristiriitaista ja 

toteutuvan vain etukäteen määritellyillä osallistamisen alueilla (Närhi ym. 2014). 

 

Organisaatioiden byrokraattis-tekninen ja järjestelmäkeskeinen toimintatapa näyttäytyy asiakkaalle 

joustamattomuutena, vaikeaselkoisuutena ja monimutkaisuutena sekä hitaana vastaamisena 

toimintaympäristön muutoksiin ja jäykkyytenä uusien toimintatapojen omaksumisessa. 

Järjestelmäkeskeinen tehokkuuden korostaminen on johtanut juridisoituneeseen päätöksentekoon ja 

lakien, soveltamisohjeiden ja organisaation sääntöjen tehokkaaseen ja yhdenvertaiseen 

noudattamiseen. (Närhi ym. 2013 & 2014.) Järjestelmän omat suunnitelmat, seuranta ja 

prosessimallien toteuttaminen on asetettu auttamistoiminnan lähtökohdaksi, mikä osaltaan johtaa 

kokonaisvaltaisen näkökulman puuttumiseen yksilöllisen asiakkaan kohdalla. Asiakkaan 

elämäntilanteen kokonaisuutta ja perheen tarpeita ei oteta riittävästi huomioon. (Järvikoski, 

Puumalainen & Härkäpää, 2015; Matthies, 2017; Metteri, 2012.) Asiakkaiden osallisuuden kannalta 

ongelmallisia ovat niin kutsutut kasvottomat palvelut, kuten vaikeaselkoiset tai asiakkaan 

yksilölliseen tilanteeseen soveltumattomat lomakkeet ja verkossa tapahtuva asiointi. (Närhi ym. 

2013.) 
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Palveluiden pirstaleisuus ilmenee yksittäisen asiakkaan palveluiden ja etuusasioiden hajaantumisessa 

usealle eri taholle sekä järjestelmän kykenemättömyytenä sitoutumaan asiakkaaseen pitkäjänteisesti. 

Pirstaleisessä järjestelmässä vaarana ovat myös vastuun siirtäminen asiakkaasta taholta toiselle sekä 

kokonaistilanteen arvioimatta jääminen. (Närhi ym. 2013 & 2014; Metteri, 2012.) Asiakkaan 

kannalta palvelujärjestelmän pirstaleisuutta helpottaisi organisaatioiden ja ammattilaisten 

keskinäinen yhteistyö, mikä kuitenkin näyttäytyy puutteellisena. Lisäksi kuntien sopimukset 

palveluiden tuottajien kanssa rajaavat asiakkaiden käytössä olevia mahdollisuuksia ja valinnan 

vaihtoehtoja. Myöskään erilaisten osallistumishankkeiden tuottamia hyviä toimintamalleja ei usein 

jatketa. Hankkeeseen osallistuneen yksilön osallisuus jää hankkeen aikaiseksi kokeiluksi sen sijaan, 

että sillä olisi pidempikestoisia vaikutuksia yksilön elämään.  (Järvikoski ym. 2015; Matthies, 2017; 

Metteri, 2012.)  

 

Palveluissa harjoitettava vallankäyttö nousi esille aineistoa läpileikkaavana teemana yksilön 

osallisuuden esteiden näkökulmasta erityisesti kontrollitoimenpiteinä, joiden kohteena asiakas on. 

Yksilön ja palvelujärjestelmän valtasuhde on epäsymmetrinen eikä vallan rakenteita 

palvelujärjestelmässä olla valmiita muuttamaan (Matthies, 2017.) Asiakkaalla ei nähdä olevan 

mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujärjestelmään eikä osallistua palveluiden kehittämiseen. Asiakkaan 

velvollisuudeksi jää sopimuksellisuuden ehtojen noudattaminen vastikkeena sosiaalisista etuuksista. 

Keskustelu asiakkaan osallisuudesta nähdään lähinnä palvelujärjestelmän imagoon liittyvänä 

retoriikkana. (Närhi ym. 2013 & 2014; Närhi & Kokkonen, 2014; Raitakari ym. 2019.) 

 

Säästöpolitiikan paikalliset sovellukset kohdentuvat yksittäisiin asiakkaisiin organisaatiokohtaisten 

palveluiden ja etuuksien myöntämisen kriteerien tiukennuksina ja kiristyneinä tulkintoina päätöksiä 

tehtäessä. Metteri (2012) havaitsi väitöskirjassaan myös taloudellisille perusteille pohjautuvaa 

sosiaaliturva-, hoito- ja kuntoutusvastuun tarkoituksellista laiminlyöntiä organisaatioissa sekä 

organisaatioiden puutteellista oikeuksiin ja palveluihin liittyvää tiedottamista ja ohjausta. Paikallinen 

säästöpolitiikka voi ilmetä myös lakisääteisen rahoitusvastuun välttelynä ja tietoisena alibudjetointina 

määrärahasidonnaisissa etuuksissa ja palveluissa kuten omaishoidon tuessa tai palveluiden 

henkilöstömitoituksessa ja sijaisten käytössä. (Metteri, 2012.) Ei olekaan yllättävää, että asiakkaan 

osallisuuden esteeksi on laajasti tunnistettu ylipäätään palvelujärjestelmän heikot resurssit kuten ajan, 

rahan ja työntekijöiden riittämättömyys ja vähäisten resurssien vaikutukset yksittäisen asiakkaan 

kanssa työskentelyyn. (Närhi ym. 2013 & 2014.) 
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Palvelujärjestelmän käytännön tasolla ilmenevillä osallisuuden esteillä on monitahoisia seurauksia 

asiakkaalle. Ensinnäkin aktivointipolitiikka, vastikkeellinen lainsäädäntö ja palveluiden 

sopimuksellisuus asettavat palveluita tarvitsevalle yksilölle velvollisuuden sitoutua ulkoapäin 

määriteltyyn tavoitteeseen tai toimintaan. Yksilöllisistä elämäntilanteista ja kiinnostuksista 

riippumaton velvoite toimia tietyllä tavalla havainnollistuu esimerkiksi nuorten velvollisuutena 

koulutuspaikkojen hakemiseen tietyssä vaiheessa (Närhi ym. 2013). Yksilöön kohdistuu odotuksia 

palvelujärjestelmän näkökulmasta hyväksyttävien valintojen sekä yhteistyön tekemisestä ja 

toimenpiteisiin mukautumisesta. Yksilön itsemäärittely sivuutetaan, eikä asiakkaan omaehtoista 

osallisuutta tai omaa suunnitelmaa useinkaan tueta. Tottelematon asiakas saattaa määrittyä hankalaksi 

ja sopimusrikkomukset voivat johtaa etuuksien menetykseen. (Matthies, 2017; Metteri, 2012; Närhi 

ym. 2014; Närhi & Kokkonen, 2014.) 

 

Kasvaneet asiointiosaamisen vaatimukset ovat johtaneet siihen, että palveluiden ja etuuksien 

saaminen vaatii yksittäiseltä asiakkaalta yhä enemmän ponnistelua, mikä asettaa asiakkaat 

eriarvoiseen asemaan yksilöllisten elämäntilanteiden ja kykyjen suhteen. Asiakkaan tahattomat 

virheet esimerkiksi hakemuksen täytössä voivat johtaa etuuden menetykseen ja monimutkaisen 

etuusjärjestelmän soveltaminen omaan elämäntilanteeseen ilman kunnollista ohjausta voi olla 

haastavaa. (Matthies, 2017; Metteri, 2012.) Asiakas nähdään kuitenkin yksilöllisesti vastuussa 

olevana mahdollisesta asiointikyvyttömyydestään huolimatta, mikä voi johtaa asiakkaan kannalta 

kohtuuttomiin tilanteisiin (Metteri 2012).  

 

Asiakkaan osallisuuden esteet paikantuvat myös asiakkaan todellisten vaihtoehtojen, valinnan ja 

vaikutusmahdollisuuksien puutteeseen. Asiakkaat kokevat, että he eivät voi vaikuttaa palvelunsa 

sisältöön tai aikatauluun. Todellisten vaihtoehtojen ja valinnanvapauden puute estää myös 

tyytymättömyyden ilmaisun, ja asiakkaan odotetaan tyytyvän kiitollisena saamaansa palveluun. 

(Järvikoski ym. 2015; Närhi ym. 2013.) Pahimmillaan asiakkaan osallisuuden esteet kulminoituvat 

asiakkaan oikeuksien toteutumatta jäämiseen. Tällaisia tilanteita ovat palveluiden ja 

etuusjärjestelmien väliinputoaminen ja yksilön tai perheen sosiaalinen hylkääminen, jolloin yksilön 

selviytymisen esteitä ei ole kyetty tunnistamaan tai kyse on tarkoituksellisesta ulossulkemisesta. 

(Metteri, 2012.)  

 

Asiakkaan osallisuutta estävät käytännöt johtavat moniin yksilölle negatiivisiin kokemuksiin ja 

hankaliin elämäntilanteisiin. Organisaatio- ja talouskeskeisyys välittyy asiakkaalle kokemuksena 

siitä, että palvelujärjestelmän tehtävänä on yksilöiden oikeuksien ja osallisuuden rajaaminen 
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kustannusten vähentämiseksi pikemmin kuin yksilön omaehtoisen osallisuuden tukeminen. 

Asiakkaat ovat kokeneet myös tulleensa nöyryytetyiksi ja oman elämäntilanteensa perusteella 

leimatuiksi. Elämäntilanteen kohentuminen saattaa riippua palvelun sujuvuudesta ja nopeudesta, ja 

päätösten odottelu aiheuttaa huolta ja ahdistusta. (Närhi ym. 2013). Asiakkaan kannalta kohtuuttomat 

tilanteet lisäävät psyykkistä pahoinvointia kuten turvattomuuden ja häpeän tunteita sekä heikentävät 

mahdollisesti jo ennestään haavoittunutta mielenterveyttä. Erityisesti turvajärjestelmien 

väliinputoaminen heikentää yksilön luottamusta palvelujärjestelmään, hyvinvointivaltioon ja 

elämään yleensä. (Metteri, 2012.) 

4.3 Palvelujärjestelmä asiakkaan ja työntekijän kohtaamisen kontekstina 

Tässä alaluvussa kuvataan aineistosta esille nousseita asiakkaan ja työntekijän palvelujärjestelmän 

kontekstissa tapahtuvassa kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa ilmeneviä asiakkaan osallisuuden 

toteutumisen esteitä teemaan muodostettujen alaluokkien kautta, joita ovat organisaatio- ja 

järjestelmäkeskeisyyden ilmeneminen asiakassuhteessa, ammatillisen vuorovaikutuksen 

kohtaamattomuus ja sosiaalityöntekijän viranomaisrooli.  

 

Työntekijöiden byrokraattis-tekninen ja järjestelmäkeskeinen toimintatapa ilmenee asiakassuhteessa 

yksisuuntaisena vuorovaikutuksena, jolloin työskentely ei perustu yhteistyölle työntekijän ja 

asiakkaan välillä vaan pikemminkin asiakkaaseen kohdistuvalle sanelulle (Järvikoski ym. 2015). 

Asiakkaan näkökulmaa ei huomioida ja työskentelyä leimaa rutiininomainen sääntöjen 

noudattaminen. Toisinaan epäjohdonmukaiset säännöt ja etuuksien määräytymisperusteet eivät 

mahdollista asiakkaan oman suunnitelman tukemista. Työntekijällä ei nähdä olevan mahdollisuutta 

paneutuvaan yksilölliseen työskentelyyn ja asiakaslähtöiseen ajankäyttöön, mikä saattaa ilmetä 

asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuuden ja perheen tarpeiden huomiotta jättämisenä. (Matthies, 

2017; Metteri, 2012; Närhi ym. 2013). Yksilöllisen vastuun korostamisen ideologia näkyy asiakkaan 

syyllistämisenä, mikäli asiat jäävät hoitamatta tai jos asiakkaan tulkitaan olevan motivoitumaton 

yhteiskunnassa, palvelujärjestelmässä tai yksittäisessä palvelussa hänelle asetettuihin tavoitteisiin 

(Matthies, 2017; Närhi ym. 2013).  

 

Esteenä aidosti yksilön osallisuutta edistävän asiakassuhteen luomiselle on nähty myös työskentelyn 

tavoitteiden ristiriidat, joiden kanssa sosiaalityöntekijät kamppailevat. Useimmissa nykypäivän 

toimintaympäristöissä ristiriidassa keskenään ovat asiakkaan edun toteutuminen ja taloudellisen 

tehokkuuden vaatimukset. Taloudellisen tehokkuuden tavoittelu byrokraattisten toimintatapojen 
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avulla voi kääntyä itseään vastaan, jos työntekijä joutuu käyttämään resurssejaan pikemminkin 

palvelujärjestelmän kanssa luovimiseen kuin asiakkaan auttamiseen elämäntilanteessaan sinänsä 

(Närhi ym. 2014). Sosiaalityöntekijöille on monissa organisaatioissa asetettu tehtäväksi neuvoa 

asiakkaita osallistavan sosiaaliturvan osallistumisen vaatimusten täyttämisessä, tehdä sopimuksia ja 

aktivointisuunnitelmia asiakkaiden kanssa ja arvioida sanktioiden oikeudellisuutta tilanteissa, joissa 

asiakkaat eivät täytä heille asetettuja velvollisuuksia (Raitakari ym. 2019).  

 

Ammatillisen vuorovaikutuksen kohtaamattomuus asiakkaan osallisuuden esteenä voi ilmetä 

asiakassuhteessa byrokratian varjolla tapahtuvana tarkoituksellisena huonona kohteluna, asiakkaan 

sivuuttamisena ja moraalisena leimaamisena. Asiakkaat ovat kertoneet kokeneensa esimerkiksi tylyä 

käytöstä ja sydämen puuttumista kohtaamisessa (Närhi ym. 2013). Työntekijän suhtautuminen on 

saattanut olla välinpitämätöntä ja asiakkaan on annettu ymmärtää, ettei tämä ole toivottu. Asiakkaan 

omaa mielipidettä ei kysytä ja näkemyseroista ei keskustella vaan asiakkaiden mahdollisesti 

esittämään kritiikkiin suhtaudutaan vähätellen tai torjuvasti. Työntekijä saattaa tehdä ennenaikaisia 

ja hätäisiä tulkintoja asiakkaan tilanteesta ja asiakkaan historia voi määrittyä esteeksi 

varauksettomalle auttamiselle. Lisäksi asiakkaan antamien tietojen oikeellisuutta saatetaan epäillä ja 

hänen kykyjään ja voimavarojaan vähätellä. (Metteri, 2012.)  

 

Ammatillisen vuorovaikutuksen kohtaamattomuutta on paikannettu myös työntekijöiden 

puutteelliseen osaamiseen. Byrokraattisessa palvelujärjestelmässä asiakkaan osallisuuden kannalta 

keskeiseksi asiakassuhteessa nousee työntekijän kyky ja halu joustavuuteen. Organisaation 

retoriikasta huolimatta osallisuuden sisältö saattaa olla työntekijöille epäselvä, mikä johtaa 

työntekijöiden erilaisiin tulkintoihin asiakkaan osallisuudesta. (Närhi ym. 2014.) Työntekijät 

saattavat olla epäpäteviä tai kokemattomia ja perehdytys sekä työnohjaus organisaation taholta 

puutteellista, mikä voi johtaa asiakkaan kannalta riittämättömään tai virheelliseen ohjaukseen tai 

kyvyttömyyteen soveltaa palveluiden ja etuuksien kokonaisuutta yksilön tilanteessa ja ammatillisen 

harkinnan epäonnistumiseen. Työntekijät eivät myöskään aina tunnista tai kyseenalaista vallitsevaa 

byrokraattista kulttuuria ja järjestelmäkeskeistä ajattelu- ja toimintatapaa. (Metteri, 2012.) 

 

Pahimmillaan asiakkaan osallisuuden esteenä on työntekijän tarkoituksellinen laiminlyönti kuten 

lain, asetuksen tai tulkintasäännön noudattamatta jättäminen, virheellinen tulkinta tai kunnan 

laittomien käytäntöjen noudattaminen. Asiakkaalle saatetaan antaa hylkäävä päätös palvelusta tai 

etuudesta lainmukaisten perusteiden olemassaolosta huolimatta tai laissa määritelty suunnitelma 

jättää tekemättä. Päätöksiä annettaessa ei aina noudateta hallintomenettelyä, mikä ilmenee 
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esimerkiksi kirjallisen, valittamiskelpoisen päätöksen puuttumisena tai päätösten perustelematta 

jättämisenä. Asiakas saatetaan jättää ilman tilanteeseen kuuluvaa apua ja tukea ja asiakkaan 

hylkäämisen perusteena saattaa olla esimerkiksi henkilön elämänhistoria, viranomaisten 

kyllästyminen moniongelmaiseen asiakkaaseen tai asiakkaan kunnalle aiheuttamat kustannukset. 

(Metteri, 2012.)  

 

Palvelujärjestelmässä tapahtuvassa kohtaamisessa asiakkaan osallisuuden esteeksi näyttäytyi myös 

sosiaalityöntekijän viranomaisrooli ja siihen liittyvä harkintavalta. Erityisesti Närhi, Kokkonen ja 

Matthies (2014) havaitsivat asiakkaan osallisuutta ja työntekijän harkintavaltaa palvelujärjestelmässä 

koskevassa tutkimuksessaan sosiaalityöntekijöihin kohdistuvan byrokraattisen harkintavallan 

paineen kasvaneen. Työntekijän odotetaan kohdistavan harkintavaltaansa asiakkaan kontrolliin ja 

asiakkaan neuvomiseen toimimaan yhteiskunnan normatiivisesta näkökulmasta oikein. Työntekijät 

kokevat tämän velvollisuuden käyttää byrokraattista harkintavaltaa yksittäisten asiakkaiden kanssa 

negatiivisena harkintavallan käyttönä ja omat vaikuttamismahdollisuutensa olemattomina. 

Ammatillisesti ja eettisesti kestävän harkintavallan käytön mahdollisuuden on koettu vähentyneen, 

mikä johtaa aidosti asiakkaan osallisuutta edistävän ammatilliseettisen työn toteutumisen estymiseen. 

(Närhi ym. 2014.)  

 

Työntekijän viranomaisroolia ja harkintavaltaa ilmentävät myös yksittäisten asiakkaiden kohdalla 

tehdyt tulkinnat ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomiointi päätöksenteossa. 

Metterin (2012) määrittelemiin yksilön kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin saattaa johtaa lain 

muodollisen noudattamisen varjolla tehdyt asiakkaan hyvinvoinnin vastaiset ratkaisut ja mekaaniset 

tulkinnat. Päätöksenteko saattaa olla huolimatonta ja esille tuotuun näyttöön asiakkaan tilanteesta ei 

riittävästi perehdytä. Sosiaalityöntekijä ei aina käytä lain suomaa harkintavaltaa asiakkaan eduksi 

vaikka voisi. (Metteri, 2012.)  

4.4 Erilaiset osallisuuden mahdollisuudet erilaisille asiakkaille 

Aineistosta paikantui myös yksilöiden erilaisiin ominaisuuksiin, asemaan ja elämäntilanteisiin 

liittyviä tekijöitä, jotka voivat asettaa yksilöt eriarvoiseen asemaan palvelujärjestelmässä osallisuuden 

mahdollisuuksien suhteen. Heikoimmassa asemassa osallisuutensa toteutumisen suhteen ovat ne 

asiakkaat, joilla on useita samanaikaisia osallisuuden estäviä riskitekijöitä.  
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Eriarvoisuutta asiakkaan osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksille palvelujärjestelmässä nähtiin 

aiheutuvan asiakkaan sosiaalisesta asemasta, asiakkaan fyysisestä ja psykososiaalisesta 

toimintakyvystä sekä asiakkaan omaamasta tiedosta, asenteista ja elämänhistoriasta. Heikompiin 

osallisuuden mahdollisuuksiin oli yhteydessä yksilön heikko tulotaso, työelämän ulkopuolella tai 

eläkkeellä oleminen, vankeusrangaistukset ja vähäinen yhteisölliseen elämään osallistuminen. Myös 

sukupuolella ja iällä on havaittu olevan vaikutusta yksilön kokemaan osallisuuteen oman palvelunsa 

suunnittelussa. Lisäksi asiakkaiden nähdään olevan eriarvoisessa asemassa sen suhteen, kuinka 

aktiivisia ja asiakkaan asiaa ajavia omaisia kullakin on. (Järvikoski ym. 2015; Raitakari ym. 2019.) 

 

Asiakas saattaa olla kyvytön toimimaan odotetulla tavalla fyysisen sairautensa tai vammansa laadun 

vuoksi, jolloin olennaiseksi nousee työntekijöiden tekemät olettamukset yksilön 

asiointikykyisyydestä. Yksilön heikko terveydentila erityisesti yhdistettynä vaikeuksiin 

kommunikoinnissa ja kognitiivisissa toiminnoissa vaarantavat osallisuuden toteutumista. Myös 

mielenterveys- ja päihdeongelmat tai muut psykososiaaliset vaikeudet rajaavat yksilön osallisuuden 

mahdollisuuksia erityisesti silloin, jos ne ilmenevät yksilön vähäisinä resursseina aktivointipolitiikan 

vaatimusten saavuttamiseen. (Järvikoski ym. 2015; Raitakari ym. 2019.)  

 

Asiakkaan osallisuuden esteenä voi olla muutoin toimintakykyisen asiakkaan palvelujärjestelmän 

näkökulmasta puutteellinen tietämys, jolloin asiakas ei osaa toimia palvelujärjestelmän ja 

aktivointipolitiikan edellyttämällä tavalla. Yksilö voi myös tietoisesti kyseenalaistaa valtavirran 

tavoitteita ja olla haluton täyttämään aktiivisen kansalaisuuden vaatimuksia, mikä johtaa 

yhteiskunnan ehtojen ja omien valintojen välillä taiteiluun tai haluttomuuteen hakea palvelua tai 

etuutta luottamuksen menettämisen vuoksi. Myös yksilön elämänhistoria ja omien valintojen 

aiheuttama leimaantuminen palvelujärjestelmässä voi rajoittaa tai estää osallisuuden toteutumista. 

(Metteri, 2012; Närhi ym., 2013; Raitakari ym. 2019.)  

 

Kohdennettujen palveluiden lisäksi Närhi ja Kokkonen (2014) nostavat esille erilaisten osallisuuden 

mahdollisuuksien eri elämäntilanteissa oleville määrittyvän jo sosiaali- ja terveysministeriön 

strategiassakin. Yksilöön kohdistuvat velvollisuudet painottuvat tiettyjen asiakasryhmien kuten 

pitkäaikaistyöttömien ja nuorten kohdalla. Työntekijän osallisuus määrittyy yksinomaan työelämään 

osallistumisena, kun taas työttömän osallisuus toteutuu ensisijaisesti velvollisuutena osallistua 

avoimille työmarkkinoille siirtyminä nähtyihin toimintoihin. Myös nuorten nähdään strategiassa 

määrittyvän lähinnä palveluiden kohteeksi ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksia rajaavan 



24 
 

odotukset norminmukaisesta terveellisestä elämästä ja opiskelusta työelämään siirtymisestä. (Närhi 

& Kokkonen, 2014.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on ollut tarkastella sosiaalityön asiakkaan osallisuuden 

toteutumista ja erityisesti asiakkaan osallisuutta estäviä mekanismeja vallitsevalle 

yhteiskuntapolitiikalle perustuvassa palvelujärjestelmässä ajankohtaisen tieteellisen aineiston 

valossa. Aineisto koostuu yhdestä väitöskirjasta ja kuudesta tieteellisestä artikkelista, jotka 

käsittelevät asiakkaan osallisuuden toteutumista joko sosiaalipolitiikan tasolla tai asiakkaiden ja 

työntekijöiden käytännön kokemusten kautta. Aihetta on taustoitettu osallisuuteen, 

hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään ja sosiaalityöntekijän viranomaisrooliin liittyviä käsitteitä ja 

ajankohtaisia suuntauksia avaamalla. Osallisuuden esteet paikantuvat aineistosta esille nousseisiin 

yhteiskunnallisiin ideologioihin ja harjoitettuun sosiaalipolitiikkaan, palvelujärjestelmän käytännön 

tasoon sekä palvelujärjestelmän kontekstissa tapahtuvaan työntekijän ja asiakkaan väliseen 

kohtaamiseen. Lisäksi aineistosta on laajasti tunnistettavissa erilaiset osallisuuden mahdollisuudet eri 

elämäntilanteissa oleville asiakkaille.  

 

Yhteiskunnallisten ideologioiden ja harjoitetun sosiaalipolitiikan synnyttämät esteet yksilön 

osallisuudelle liittyvät aktiivisen kansalaisuuden ihanteeseen ja aktivointipolitiikkaan, 

yhteiskunnalliseen vallankäyttöön, rakenteellisiin tekijöihin, julkisen vallan vetäytymiseen 

vastuunkannosta, taloudellisten tavoitteiden ensisijaisuuteen ja säästöpolitiikkaan, työllisyyteen 

sosiaalityön määrittäjänä sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen. Aktiivisen kansalaisuuden ihanne ja 

aktivointipolitiikka asettavat yksilöille odotuksia ja velvollisuuksia, joiden täyttämistä pyritään 

yhteiskunnallisella vallankäytöllä varmistamaan. Yksilön osallisuus nähdään toteutuvan ensisijaisesti 

avoimille työmarkkinoille osallistuvana tuottavana kansalaisena, mikä yhdessä rakenteellisten 

tekijöiden ja taloudellisten tavoitteiden kanssa määrittelee ja heikentää erityisesti heikommassa 

asemassa olevien osallisuuden mahdollisuuksia. 

 

Yhteiskunnallisten osallisuuden esteiden voidaan nähdä ilmentävän ristiriitaa perinteisen 

hyvinvointivaltion keskeisten periaatteiden ja harjoitetun sosiaalipolitiikan välillä. Universaaleista 

sosiaalisista oikeuksista ja tasa-arvon ihanteesta huolimatta osallisuuden esteet osoittavat 

väliinputoamisen mahdollisuuksia, yksilöitä eriarvoistavaa politiikkaa ja yksilöiden hyvinvoinnin 

kannalta epätarkoituksenmukaisia ratkaisuja, joiden perusteena useimmiten ovat taloudelliset 

lähtökohdat. Yksilöihin kohdistuu ristiriitaisia odotuksia omien vastuullisten valintojen tekemisestä 

ja samanaikaisesti yhteiskunnan normeihin mukautumisesta. Yksilöitä kannustetaan aktiivisuuteen, 
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mutta vain yhteiskunnan hyväksymillä osallistumisen alueilla, jotka määrittyvät yksilön 

elämäntilanteen perusteella.  

 

Yhteiskunnallisten ideologioiden ja harjoitetun sosiaalipolitiikan ristiriidat ja yksilöiden osallisuuden 

kannalta kyseenalaiset rakenteet ilmenevät konkreettisesti palvelujärjestelmän käytännön tasolla, 

jolla osallisuuden esteiksi nousevat organisaatioiden byrokraattis-tekninen ja järjestelmäkeskeinen 

toimintatapa, palveluiden pirstaleisuus, palveluissa harjoitettava vallankäyttö, säästöpolitiikan 

paikalliset sovellukset ja heikot resurssit sekä näiden aiheuttamat seuraukset asiakkaalle. 

Organisaation tehokas sääntöjen noudattaminen, kasvottomat palvelut ja riittämättömät resurssit 

rajaavat asiakkaan osallisuutta edistävän paneutuvan yksilöllisen työskentelyn toteutumisen 

mahdollisuuksia. 

 

Palveluiden hajanaisuus, toimintatapojen joustamattomuus ja järjestelmien omien prosessien 

toteuttaminen työskentelyn lähtökohtana eivät jätä tilaa asiakkaan kuulluksi tulemiselle ja 

elämäntilanteen kokonaisvaltaiselle huomioimiselle. Asiakkaaseen kohdistuu kasvaneita odotuksia 

palvelujärjestelmän käytäntöjen osaamisesta ja toimenpiteisiin mukautumisesta. Monimutkaisen 

palvelu- ja etuusjärjestelmän soveltaminen yksilöllisesti ja sopimuksellisuuden ehtojen 

noudattaminen aiheuttavat haasteita erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Kokemus 

palvelujärjestelmän armoilla olemisesta vailla todellisia vaikutusmahdollisuuksia aiheuttaa 

psyykkistä kuormitusta ja saattaa hankaloittaa entisestään vaikeita elämäntilanteita. 

 

Asiakkaan ja työntekijän palvelujärjestelmän kontekstissa tapahtuvassa kohtaamisessa ja 

vuorovaikutuksessa ilmeneviä asiakkaan osallisuuden toteutumisen esteitä ovat organisaatio- ja 

järjestelmäkeskeisyyden ilmeneminen asiakassuhteessa, ammatillisen vuorovaikutuksen 

kohtaamattomuus ja sosiaalityöntekijän viranomaisrooli. Järjestelmäkeskeistä työskentelyä leimaa 

rutiininomainen sääntöjen noudattaminen ja paneutuvan yksilöllisen työskentelyn puute. 

Ammatillisen vuorovaikutuksen kohtaamattomuus näkyy ennen kaikkea asiakkaan sivuuttamisena ja 

vähättelynä sekä toisaalta ammatillisen harkinnan epäonnistumisena mahdollisesti työntekijän 

puutteellisen osaamisen vuoksi.  Ammatillisen kohtaamattomuuden taustalla voi olla myös 

työntekijöiden haitallinen kuormittuminen riittämättömien resurssien ja ristiriitaisten odotusten 

vuoksi. 

 

Sosiaalityöntekijöihin kohdistuvat ristiriitaiset odotukset liittyvät taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamiseen, mutta samanaikaisesti ammatillisesti laadukkaan työn tekemiseen. 
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Palvelujärjestelmästä ja organisaatioiden käytännöistä johtuva paine käyttää byrokraattista, 

negatiiviseksi koettua harkintavaltaa yksittäisen asiakkaan asioissa näyttää kasvaneen. Samalla 

mahdollisuus ammattilliseettiseen harkintavaltaan perustuvien ratkaisuiden tekemiseen yksilöllisiin 

tarpeisiin vastaamiseksi on kaventunut. Sosiaalityöntekijöiden viranomaisrooliin ja harkintavallan 

käyttöön liittyvissä osallisuuden esteissä on edelleen tunnistettavissa Lipskyn (1980) klassisessa 

teoriassa määritellyt katutason byrokraattien työn haasteet kuten resurssien vähäisyys suhteessa 

tehtävään työhön, palveluiden kasvava tarve sekä vaihtuvat tai ristiriitaiset tavoitteet organisaatiosta. 

 

Eriarvoisia osallisuuden mahdollisuuksia palvelujärjestelmässä aiheuttavat myös yksilöiden erilaisiin 

ominaisuuksiin, asemaan ja elämäntilanteisiin liittyvät tekijät kuten sosiaalinen asema, fyysinen ja 

psykososiaalinen toimintakyky sekä asiakkaan omaama tieto, asenteet ja elämänhistoria. Heikko 

tulotaso, työttömyys, fyysiset ja psyykkiset sairaudet, puutteellinen tietämys sekä yhteiskunnan 

ehtoja kyseenalaistavat asenteet ja valinnat ovat yhteydessä rajatumpiin osallisuuden 

mahdollisuuksiin. Yksilöön kohdistuvat velvollisuudet ja odotukset norminmukaisesta elämästä 

painottuvat tietyissä elämäntilanteissa. Heikoimmassa asemassa osallisuutensa toteutumisen suhteen 

ovat ne asiakkaat, joilla on useita samanaikaisia osallisuutta estäviä riskitekijöitä.  

 

Yksilön ominaisuudet, asema, elämäntilanne tai -historia eriarvoisten osallisuuden mahdollisuuksien 

selittäjänä on niin hyvinvointivaltion periaatteiden, lainsäädännön kuin sosiaalityön ammattietiikan 

ja tavoitteiden vastaista. Asiakkaan osallisuutta estävät syrjintään perustuvat rakenteet saavat alkunsa 

yhteiskunnallisista ideologioista ja harjoitetusta sosiaalipolitiikasta, ja konkretisoituvat 

palvelujärjestelmän käytännön ja kohtaamisen tasoilla. Myös yksilön vastuuttaminen samanaikaisesti 

julkisen vallan vetäytymisen kanssa sekä ennaltaehkäisevän ja kokonaisvaltaisen näkökulman puute 

ovat merkittäviä osallisuuden esteiden aiheuttajia niin yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisestikin. 

 

Yksilön osallisuuteen liittyvän itsemääräämisoikeuden pitäminen asiakastyössä absoluuttisena 

periaatteena ei ole yksiselitteistä kuten Tarja Juvonenkin (2013) on nostanut esille. Ammatillisen 

työskentelyn lähtökohdat eivät palaudu pelkästään asiakkaan toiveisiin ja arvoihin, vaan myös 

lainsäädännön ja ammattietiikan periaatteisiin asiakkaan edusta ja toisaalta myös asiakkaan 

vaikutuspiirissä olevien muiden ihmisten turvallisuudesta. Asiakkaan oman tai esimerkiksi asiakkaan 

huollettavien edun toteutuminen saattaa joskus olla ristiriidassa asiakkaan oman toiminnan kanssa tai 

asiakkaan täysivaltaisuus saattaa olla muutoin heikentynyt esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. 

Asiakastyössä olennaista onkin hahmottaa, milloin asiakkaalla on riittävästi valmiuksia ja tietoa, jotta 

hän voi ymmärtää päätöstensä seuraukset omassa elämässään (Juvonen, 2013). 
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Ammatillisen harkintavallan ei kuitenkaan tulisi koskaan ilmetä asiakkaan sivuuttamisena. Ilman 

osallisuutta oman asiansa käsittelyssä ei asiakkaan voida olettaa sitoutuvan esimerkiksi työskentelylle 

asetettuihin tavoitteisiin. Myös osallistumisvaateista kieltäytyminen voidaan nähdä asiakkaan 

itsenäisen ajattelun osoituksena ja aitona subjektiutena (Matthies, 2017; Närhi ym. 2015). Asiakkaalle 

kuulluksi tulemisen kokemuksen tuottaminen onkin erityisen haastavaa silloin, kun työntekijän 

ammatilliselle arviolle perustuva päätös on asian yhteisestä käsittelystä huolimatta asiakkaan 

odotusten vastainen tai jos työskentelyyn liittyy sellaista ylhäältä päin määriteltyä osallistamista, 

johon asiakas ei ole motivoitunut.  

 

Sosiaalialan ammattilaisia kuormittava ajankohtainen kysymys on, missä määrin palvelujärjestelmä 

muuttuvine toimintaympäristöineen mahdollistaa ammatilliseettisille periaatteille ja asiakkaan 

osallisuuden edistämiselle perustuvan työn tekemisen. Yksilöllisen vastuun korostuminen, 

taloudellisen tehokkuuden vaatimukset ja markkinalähtöisyys sopivat huonosti sosiaalityön 

arvopohjaan ja erilaisten asiakkaiden arjessa selviytymisen ja osallisuuden tukemisen tavoitteeseen. 

Asiakkaan osallisuuden rakenteellisten ja palvelujärjestelmästä johtuvien esteiden tunnistaminen 

käytännön työssä on tärkeää, jotta sosiaalityöntekijän on mahdollista omaa ammattitaitoaan ja 

harkintavaltaansa hyödyntämällä pyrkiä tekemään asiakkaan edun mukaisia ratkaisuja. 

 

Osallisuuden esteiden näkyväksi tekemisen lisäksi aihetta olisi jatkossa hyödyllistä tarkastella 

palvelujärjestelmän kehittämisen ja rakenteisiin vaikuttamisen näkökulmista. Sekä harjoitetun 

sosiaalipolitiikan tasolla että palveluiden käytännön kehittämisessä tulisi ottaa aiempaa paremmin 

huomioon asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden arjesta nousevat kokemukset. Asiakkaan 

kokonaisvaltainen elämäntilanne työskentelyn lähtökohtana sekä sosiaalityöntekijän harkintavallan 

lisääminen erityisesti asiakasta velvoittavien kohdennettujen toimenpiteiden osalta lisäisivät 

asiakkaan osallisuuden mahdollisuuksia. Palveluiden kehittämisen näkökulmasta olisi myös 

hyödyllistä tutkia asiakkaiden visioita siitä, millaisen palvelun ja ammatillisen tuen he kokisivat omaa 

osallisuuttaan edistävänä. 
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LIITE 1 

Aineisto 

Kirjoittaja(t), 

julkaisutiedot 

Otsikko Tutkimusmenetelmä 

ja aineisto 

Keskeisimmät tulokset 

Järvikoski, Aila, 

Puumalainen, 

Jouni & 

Härkäpää, 

Kristiina (2015) 

Scandinavian 

Journal Of 

Disability 

Research 17(3), 

240–257. 

Client participation in 

medical rehabilitation 

for adults with severe 

disabilities. 

Määrällinen ja 

laadullinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona Kelan 

järjestämän 

kuntoutuksen 

palveluita saaville 20-

64 -vuotiaille 

vammaisille 

henkilöille suunnattu 

kysely. 

Tulokset osoittavat mm. 

yksilön 

kommunikaatiokykyjen, 

työelämään 

osallistumisen ja 

taloudellisen aseman 

vaikuttavan 

mahdollisuuteen olla 

osallisena oman 

kuntoutuksen 

suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

Matthies, Aila-

Leena (2017) 

Sosiologia 54(2), 

149–165.  

Osallistumisen lupaus 

ja petos 

hyvinvointipalveluissa. 

Teoreettinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona kirjoittajan 

aiempien 

osallistumistutkimuste

n tulokset sekä 

kansallisten ja 

kansainväliset 

osallistumisohjelmat. 

Osallisuuden tavoite voi 

kääntyä yksilön kannalta 

vastakkaiseksi, jos sitä 

hyödynnetään 

palvelujärjestelmässä 

hallinnan välineenä tai 

oikeutuksena 

vastuunkannosta 

vetäytymiseen. Huomiota 

kiinnitetään enemmän 

yksilöllisen 

käyttäytymisen säätelyyn 

ja aktivointiin kuin 

poliittisiin ja 

rakenteellisiin 

osallistumisen esteisiin. 
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Metteri, Anna 

(2012) Tampere: 

Tampere 

University. 

Hyvinvointivaltion 

lupaukset, kohtuuttomat 

tapaukset ja sosiaalityö. 

Laadullinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona 

terveydenhuollon 

sosiaalityöntekijöiden 

raportoimat 

kohtuuttomaksi 

arvioidut tapaukset. 

Yksilölle kohtuuttomia 

tilanteita syntyy, kun 

säädökset eivät sovi 

asiakkaan tilanteeseen, 

asiakas ei osaa tai halua 

hakea tukea, työntekijä ei 

toimi vaikka voisi ja 

ennaltaehkäisevä 

näkökulma unohdetaan. 

Tilanteisiin liittyvät 

rahoitukseen liittyvät 

kysymykset, 

palvelujärjestelmän 

monimutkaisuus ja 

yksilöllisten tilanteiden 

mekaaninen tulkinta.  

Närhi, Kati, 

Kokkonen, 

Tuomo, & 

Matthies, Aila-

Leena (2014) 

Janus, 

Sosiaalipolitiikan 

ja sosiaalityön 

tutkimuksen 

aikakauslehti 

22(3), 227–244. 

Asiakkaiden osallisuus 

ja työntekijöiden 

harkintavalta 

palvelujärjestelmässä. 

Laadullinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona nuorten 

aikuisten 

palvelunkäyttäjien 

kanssa työtä tekevien 

ryhmähaastattelut. 

Palvelujärjestelmän 

tarjoama osallisuus 

mahdollistuu etukäteen 

määritellyllä 

osallistamisen alueella, 

pikemminkin kuin 

asiakkaan näkökulmasta 

määriteltyyn tapaan olla 

osallisena. Työntekijään 

kohdistuu paineita 

käyttää harkintavaltaansa 

asiakkaan kontrolliin 

ammatillisesti ja 

eettisesti kestävien 

harkintavallan muotojen 

sijaan. 

Närhi, Kati & 

Kokkonen, 

Tuomo (2014) 

Teoksessa 

Matthies, Aila-

Leena & 

Uggerhoej, Lars 

(toim.) 

Participation, 

marginalisation 

and welfare 

services – 

concepts, politics 

and practices 

across European 

countries. Surrey: 

Ashgate, 95–112. 

Transformation of 

participation politics 

and social citizenship in 

Finnish welfare 

governance. 

 

 

Laadullinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona sosiaali- ja 

terveysministeriön 

sekä työ- ja 

elinkeinoministeriön 

strategiat. 

Ministeriöiden strategiat 

tarjoavat erilaisia 

osallisuuden 

mahdollisuuksia sen 

perusteella, kuinka 

tuottava kansalainen 

yksilö kansallisen 

talouden näkökulmasta 

on ja marginaaliset 

ryhmät nähdään 

toimenpiteiden kohteena. 

Tämä rajoittaa erityisesti 

haavoittuvassa asemassa 

olevien oikeuksia ja 

mahdollisuuksia 

osallisuuteen 

yhteiskunnassa. 
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Närhi, Kati, 

Kokkonen, 

Tuomo & Aila-

Leena Matthies 

(2013) Teoksessa 

Laitinen, Merja & 

Niskala, Asta. 

Asiakkaat 

toimijoina 

sosiaalityössä. 

Tampere: 

Vastapaino, 113–

145. 

Nuorten aikuisten 

miesten osallisuuden ja 

toimijuuden 

reunaehtoja sosiaali- ja 

työvoimapalveluissa. 

Laadullinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona alle 30-

vuotiaiden työelämän 

ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien 

nuorten aikuisten 

miesten 

ryhmähaastattelut. 

Mitä yksilöllisesti 

räätälöidympää palvelua 

koettiin saatavan, sitä 

enemmän osallisuutta 

palvelun koettiin 

tuottavan. Asiakkaalle 

epäjohdonmukaiset 

säännöt ja kontrolli, 

yksisuuntainen 

vuorovaikutus, 

vähäisemmät 

henkilökohtaiset 

kontaktit työntekijöiden 

kanssa ja ulkoa 

määritelty osallistaminen 

synnyttivät päinvastaisia 

kokemuksia.  

Raitakari, Suvi, 

Juhila, Kirsi & 

Räsänen, Jenni-

Mari (2019) 
European Journal 

of Social Work 

22(2), 264–276. 

Responsibilisation, 

social work and 

inclusive social security 

in Finland. 

Laadullinen 

sisällönanalyysi, 

aineistona osallistavaa 

sosiaaliturvaa 

koskevia sosiaali- ja 

terveysministeriön 

raportteja ja 

hallituksen ohjelmia. 

Pitkäaikaistyöttömät 

määrittyvät 

vastuuttamisen kohteiksi, 

joita ohjataan matalan 

kynnyksen 

mahdollisuuksilla ja 

kannustimilla. 

Osallisuuden 

vahvistamisen lisäksi 

läsnä on sanktiointi, 

odotukset asiakkaan 

palvelujärjestelmän 

näkökulmasta 

hyväksyttävistä 

valinnoista, yhteistyöstä 

ja tuen hyödyntämisestä 

määrätyin ehdoin. 
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LIITE 2 

Teemat ja alaluokat 

Teemat Alaluokat 

Yhteiskunnalliset ideologiat 

ja harjoitettu 

sosiaalipolitiikka 

Aktiivisen kansalaisuuden  

ihanne ja aktivointipolitiikka  

 

Vallankäyttö 

 

Rakenteelliset tekijät 

 

Julkisen vallan vetäytyminen vastuunkannosta 

 

Taloudellisten tavoitteiden ensisijaisuus 

 

Säästöpolitiikka 

 

Työllisyys sosiaalityön määrittäjänä  

 

Eriarvoisuuden lisääntyminen 

Palvelujärjestelmän 

käytännön taso 

Organisaatioiden byrokraattis-tekninen ja järjestelmäkeskeinen 

toimintatapa 

 

Palveluiden pirstaleisuus 

 

Palveluissa harjoitettava vallankäyttö 

 

Säästöpolitiikan paikalliset sovellukset ja heikot resurssit 

 

Seuraukset asiakkaalle 

Palvelujärjestelmä asiakkaan 

ja työntekijän kohtaamisen 

kontekstina 

Organisaatio- ja järjestelmäkeskeisyyden ilmeneminen 

asiakassuhteessa 

 

Ammatillisen vuorovaikutuksen kohtaamattomuus 

 

Sosiaalityöntekijän viranomaisrooli 

Erilaiset osallisuudet 

mahdollisuudet erilaisille 

asiakkaille 

Asiakkaan sosiaalinen asema 

 

Asiakkaan fyysinen ja psykososiaalinen toimintakyky 

 

Asiakkaan omaama tieto, asenteet ja elämänhistoria 

 


