
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

SOSIAALITYÖ KÄSITTEENÄ JA MÄÄRITELMÄNÄ 

Kohti selkeämpää sosiaalityötä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

HENTTINEN PAULIINA    

                                                            Tampereen yliopisto 

                                                          Sosiaalityön tutkimuksen laitos 

                                                            Sosiaalityön pro gradu –tutkielma 

                                                Syyskuu 2010 



 

 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

Sosiaalityön tutkimuksen laitos 

HENTTINEN, PAULIINA: SOSIAALITYÖ KÄSITTEENÄ. Kohti selkeämpää 

sosiaalityötä. 

Pro gradu – tutkielma 89s., 60 liites. 

Sosiaalityö 

Ohjaajat: Hannele Forsberg, Suvi Raitakari ja Kyösti Raunio 

Syyskuu 2010 

___________________________________________________________________________ 

 

Tutkielmassa keskitytään sosiaalityö -käsitteen käsitteenmäärittelyn problematiikkaan.  

Sosiaalityö on kautta aikain nähty vaikeaksi ja lähes mahdottomaksi käsitteeksi määritellä. 

Tämä tutkielma tarkastelee sitä, onko kyseinen käsite todella mahdoton määritellä -selkeästi 

ja yksiselitteisesti.  

 

Käsitteiden määrittelyllä on omat tarkoituksensa ja merkityksensä niin tiedemaailmalle kuin 

käytännön elämällekin. Käsitteiden määrittely organisoi todellisuutta ja tekee maailmasta 

hallittavamman. Käsitteiden määrittely tapahtuu kielen avulla. Tutkielman nojaa teoreettisesti 

sosiaalisen konstruktionismin ajatuksiin, joiden mukaan kielellä on todellisuutta rakentava 

luonne. 

 

Tutkielmalla on kolme tehtävää. Ensimmäinen on etsiä vastausta kysymykseen: ”Miten 

sosiaalityö on kuvattu sen virallisissa määritelmissä ontologisesti sekä tavoitteiden ja 

kohteiden osalta?” Tutkielmassa toisena tehtävänä ja tavoitteena on luoda sosiaalityöstä 

malli, jonka pohjalta, kolmantena tehtävänä, on hahmotella sosiaalityölle selkeä määritelmä. 

 

Aineistona tutkielmassa ovat sosiaalityötä opettavien suomalaisten yliopistojen opinto-

oppaiden, sosiaalityön kansainvälisen järjestön IFSW:n Talentian suomennoksen, 

sosiaalityön suomalaisen yliopistoverkoston Sosnet:n sekä sosiaalihuoltolain ja -asetuksen 

sosiaalityön määritelmät. Tutkielman aineistoa analysoidaan määritelmänanalyysin avulla.  

 

Analyysin perusteella sosiaalityön nykyiset viralliset määritelmät eivät luo selkeää kuvaa 

sosiaalityöstä, sillä ne kuvaavat sosiaalityötä liian moninaisin tavoin. Moninaisuus tulee esille 

sosiaalityön määritelmien sisältämien käsitteiden kategorisina ongelmina ja käsitteiden 

laveutena, jotka puolestaan saattavat johtaa sosiaalityön sijoittamisen ongelmiin niin 

käytännön työssä kuin myös oppiaineen ja tieteenalan piirissä.  

 

Tutkielmasta saadun tietopohjan sekä tutkijan omien ideoiden ja ajatusten kautta luodussa 

sosiaalityön mallissa olennaiset sosiaalityön osat ovat sosiaalityön tavoitteet ja kohteet, joita 

kutsutaan sosiaalityön ydinelementeiksi. Sosiaalityön tavoite mallissa on sosiaalisten 

ongelmien poistaminen ja kohteita ovat yhdessä yksilö, sosiaalinen ympäristö ja sosiaaliset 

ongelmat. 

 

Asiasanat: sosiaalityö, sosiaalityön käsite, sosiaalityön määritelmä 
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Social work has always been seen as hard and difficult concept to define. This thesis 

examines is concerned concept impossible to define – clearly and uni vocally. Concequently 

this thesis concentrates on problems of concept defining of ”social work”. 

 

Concept defining has its own functions and meanings also to the world of science as to the 

praxis. Defining of concepts organises the reality and makes the world more manageable. 

Concept defining takes place with the help of language. This master thesis sustains 

theoretically to the thoughts of social constructionism where by language has the character to 

construct the reality. 

 

The thesis has three tasks. The first one is to look for an answer:”How social work is 

described in its official definitions ontologically and by concerning of goals ang targets?”. 

The second task and goal is to create a model and on ground of this model, as a third task, is 

to perceive a cleare social work definition.   

 

Material of this thesis are the social work definitions of social work constructed in and by 

universities that teach social work in Finland, IFSW’s finnish-language definition made by 

Talentia and Sosnet’s and finnish social welfare laws social work definitions.  

 

According to analyse social works current finnish definitions don’t create cleare picture about 

social work because they describe social work too varied ways. Variety emerges in social 

work definitions due to categorical problems of used concepts and diffuses of used concepts. 

Concequently these problems can lead to the problems of location of social work in the field 

of praxis, occupation and science. 

 

In the model, that developed on ground of the knowledge base which has been collected 

trought making this thesis and trough the researchers own ideas and thoughts, the social 

works constitutive components are its goals and targets. These components are perceived as 

the core elements of social work. In the model social works goal is the removal of social 

problems and targets are individual, social environment and social problems together. 

 

Key words: social work, the concept of social work, the definition of social work 
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1. JOHDANTO 

 

Sosiaalityön piirissä on jo pitkään ollut tarve löytää sosiaalityölle hyvä määritelmä. Tämä 

tarve näkyy monien alan asiantuntijoiden teksteissä vielä 2000-luvullakin. Sosiaalityön 

määrittelemisen tarpeeseen löytyy monia syitä. Anneli Pohjolan (2001) mukaan sosiaalityön 

määritelmästä sopiminen olisi tärkeää neljästä syystä: Ensinnäkin määritelmä helpottaisi 

sosiaalityöntekijöitä kuvaamaan työtään. Toiseksi alan koulutuksen kehittämisessä ja 

suunnittelussa tarvitaan sosiaalityön määritelmää. Kolmanneksi määritelmä toimii alan 

tehtävärakenteen hahmottamisen pohjana ja neljänneksi sosiaalityön määritelmää tarvitaan 

sijoitettaessa sosiaalityö sosiaalialan yhdeksi selkeäksi erilliseksi toimijaksi. (Mt., 10- 11.) 

Selkeän määritelmän löytämisellä saattaisi olla merkitystä myös sosiaalityön myönteiselle 

professionaalistumiselle. 

 

Tutkielman kimmokkeena on ollut näkemykseni sosiaalityön määritelmien epäselvyydestä.  

Tutkimuskysymyksenä on, miten sosiaalityötä määritellään sen nykyisissä virallisissa 

määritelmissä. Kysymys on noussut omien opiskelu- ja käytännönkokemusteni myötä, joiden 

perusteella sosiaalityön epämääräisyys kumpuaa niin sosiaalityön historiallisen kehityksen, 

käytännön kentän kuin myös ennen kaikkea sosiaalityön määritelmien kautta. Sosiaalityön 

käsitteestä ja sen määritelmistä ei ole aiemmin tehty systemaattista analyysia ja sen 

määritelmät perustuvat ilmeisesti arkiajatteluun. Sosiaalityön määritelmä tulisi kuitenkin 

luoda tieteellisen prosessin kautta ja tutkielma pyrkiikin olemaan keskustelunavaus 

uudenlaisille sosiaalityön käsitteen määrittelyn keinoille.  

 

Tutkielmassa pureudun joihinkin sosiaalityön virallisiin määritelmiin. Valituista virallisista 

määritelmistä analysoidaan, miten sosiaalityö on niissä ilmaistu ontologisesti sekä sen 

tavoitteiden ja kohteiden osalta. Määritelmien analysointiin kehitin määritelmäanalyysi-

menetelmän, jonka tarkoituksena on auttaa tuottamaan kuvailevaa tutkimusta sosiaalityön 

määritelmistä. Tutkielmassa tuodaan myös esille luomani malli sosiaalityöstä ja sen kautta 

hahmottelemani sosiaalityön määritelmä. Mallin ja määritelmän tavoitteena on antaa 

yksinkertainen kuvaus sosiaalityöstä, joka kattaa niin käytännön työn, oppiaineen kuin 

tieteenalankin. 
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Tutkielman nojaa teoreettisesti sosiaalisen konstrukstionismin ajatukseen, jonka mukaan kieli 

rakentaa todellisuutta. Metodologisesti tutkielman on kvalitatiivinen, koska siinä pyritään 

tuottamaan laadullista tietoa sosiaalityön määritelmistä. Tutkielmasta muodostui luonteeltaan 

induktiivis-deduktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että tutkielma on sekä teoria- että 

aineistolähtöinen. Teoreettisia lähtöoletuksia edustaa niin näkemys sosiaalityön määritelmien 

epäselvyydestä kuin sosiaalityön mallikin, joka on antanut omat raaminsa analysoida 

aineistoa sosiaalityön tavoitteiden ja kohteiden osalta. Tutkielma on kuitenkin myös 

aineistolähtöinen, sillä aineistoa ei ole koko ajan analysoitu teoreettisten lähtöoletusten 

kannalta. Aineisto on nimittäin tuottanut myös omia, teoreettisista lähtöoletuksista irrallisia 

tuloksia, jotka ovat antaneet välineitä hahmotella tutkielmassa esittelemääni sosiaalityön 

määritelmää. 

  

Tutkielma alkaa tutkimustehtävien ja tutkimuskysymysten esittelyllä, aiemmin aiheesta 

tehtyjen tutkimusten tarkastelulla sekä käsitteenmäärittelyn perusteisiin ja sosiaalityö-

käsitteeseen pureutumalla. Tämän jälkeen, toisessa luvussa, tuodaan esiin sosiaalityön eri 

yhteiskunnalliset toimintakentät; ammatti, oppiaine ja tieteenala, niin historian kuin 

nykypäivänkin valossa. Neljännessä luvussa siirrytään tutkimusasetelman esittelyyn ja viides 

luku sisältää tutkielman analyysin. Kuudennessa luvussa esittelen luomani sosiaalityön 

mallin ja määritelmän. Seitsemäs luku sisältää yhteenvetoa tutkielman tuloksista sekä 

pohdintaa tutkielman teon myötä heränneistä ajatuksista.  
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2. SOSIAALITYÖN YDINTÄ ETSIMÄÄN 
 

Aristoteelisen ajattelutavan mukaan tieteen tavoite on systematisoida arkitieto ja aiemmat 

teoretisoinnit, sisältäen alustavat määritelmät ja informaation olioista sekä niiden 

ominaisuuksista, ristiriidattomaksi kuvaksi todellisuudesta. Systematisointi edellyttää 

ristiriitojen selvittämistä ja aukkojen paikkaamista puutteellisten käsitysten osalta. (Kakkuri-

Knuuttila 1999, 331) Tässä tutkielmassa tutkitaan sosiaalityö-käsitettä tavoitteena kyseisen 

käsitteen ja sen määritelmän selkeyttäminen juuri systematisoinnin avulla. Systematisointi 

alkaa asettamalla tutkimuskysymys, perehtymällä käsitteiden määrittelyyn yleisesti sekä 

tutustumalla sosiaalityön historiaan ja nykypäivään niin sen määrittelyjen kuin 

yhteiskunnallisten toimintakenttienkin kautta. 

 

2.1 Tutkimuksen tehtävät ja tutkimuskysymys  

 

Pyrkimys löytää vastauksia tutkimuskysymykseen muodostaa ensimmäisen kolmesta 

tutkimustehtävästä. Tutkielmassa keskitytään yhteen tutkimuskysymykseen: Miten 

sosiaalityötä on määritelty sen virallisissa määritelmissä ontologisesti sekä tavoitteiden ja 

kohteiden osalta? 

 

Tutkielmassa tarkastelen ontologioita, sillä ne pyrkivät lyhyesti ilmaisemaan sosiaalityön 

olemuksen ja antavat nopeasti jonkinlaisen kuvan sosiaalityöstä niin sosiaalityöntekijöille 

itselleen kuin maallikoillekin. Ontologia tutkii suppeassa mielessä olevan olemistapaa ja 

laajemmin tarkasteltuna myös olevan luonnetta ja rakennetta (Oizerman 1977, 67 ja Wilenius 

1987). Tässä tutkielmassa ontologia siis kuvailee sitä, mitä sosiaalityö on. Puolestaan halu 

tarkastella määritelmien sisältämiä sosiaalityön tavoitteita ja kohteita liittyy luomaani 

sosiaalityön malliin ja sen sisältämiin näkemyksiini sosiaalityön ydinelementeistä.  

 

Tutkielman toinen tehtävä on juuri sosiaalityön mallin rakentaminen ja esittely. Ajatusteni 

mukaan sosiaalityön muita elementtejä ei voi määrittää ilman sosiaalityön ydinelementtejä, 

jotka ovat tavoite ja kohteet. Tavoitetta ja kohteita ei ole aiemmin nähty sosiaalityön 
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ydinelementteinä, mutta tässä tutkielmassa ne nostetaan keskeisimmiksi sosiaalityötä 

ensisijaisesti määrittäviksi tekijöiksi, koska esimerkiksi sosiaalityön menetelmät ja 

ammattikäytännön etiikka voidaan johtaa niistä.  

 

Tutkielman lähtökohtana on ollut näkemys, jonka mukaan nykyiset sosiaalityön määritelmät 

antavat sosiaalityöstä epäselvän kuvan. Luodun sosiaalityön mallin avulla hahmotellaan 

sosiaalityölle osuvaa yleismääritelmää, jonka tarkoituksena on sosiaalityön kuvan 

selkeyttäminen. Pyrkimyksenä on saavuttaa jonkinlainen käytäntöä ja teoriaa yhdistävä 

määritelmä sosiaalityöstä, jonka kautta rakentaa esimerkiksi selkeitä linjoja ja strategioita 

sosiaalityölle niin ammattina, oppiaineena kuin tieteenalanakin. Yleismääritelmän 

hahmottaminen on tutkielman kolmas tehtävä. 

 

 

 

2.2 Aihepiiristä aiemmin tehtyjen tutkimusten tarkastelua 

 

 

Koska tutkielma keskittyy käsitteen määrittelyyn, on se tieteellisen tutkimuksen luonteen 

osalta niin kutsuttua perustutkimusta (Ks. esim. Soininen 1995, 14 ja Lempiäinen, Löytty ja 

Kinnunen 2008). Ilmeisesti tällaista puhtaasti teoreettista ja systemaattista sosiaalityön 

käsitteen ja määritelmien perustutkimusta ei tieteenalan piirissä ole paljonkaan tehty. 

Monenlaista sosiaalityö-käsitteen ympärille sijoittuvaa tutkimusta on kuitenkin toteutettu ja 

tällaisia ovat esimerkiksi Jari Heinosen (1984) sosiaalipolitiikan lisensiaattityö sekä Sari 

Kuivasen, Tiina Leinosen ja Anni Vanhalan (1988), Sisko Lehdon (1988) sekä Suvi 

Raitakarin (1999) pro gradu - tutkielmat.  

 

Heinosen (1985) sosiaalipoliittisesti painottunut tutkimus keskittyy tarkastelemaan 

sosiaalityön tehtäviä ja käsitettä kriittisesti. Heinonen näkee puutteellisen ja etabloituneen 

sosiaalityön vaihtoehtona sosiaalityön, jonka lähtökohtana on yhteiskuntateoria, sosiaalityön 

joka on poliittisesti organisoitunutta ja yhteiskunnallistaa sosiaaliset ongelmat, joka ylläpitää 
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työtavoissaan humanistisia arvoja ja korostaa sosiaalivaltion kehittämistä erityisesti 

sosiaalivakuutusperiaatteen osalta. Heinonen pyrkii lisensiaattityönsä kautta antamaan, 

ilmeisesti ajalle tyypillisesti, sosiaalipoliittisten intressien ja näkökulmien mukaiset eli 

yhteiskuntaorientoituneet lähtökohdat sosiaalityölle. Sosiaalityötä ei tutkimuksessa vielä 

nähdä itsenäiseksi tieteenalaksi, vaan sosiaalipolitiikan alaisuuteen kuuluvaksi 

sosiaalipolitiikan menetelmäksi. 

 

Lehto (1988) tarkastelee sosiaalityön reunaehtoja ja perusfunktioita pyrkimällä osoittamaan 

valtion yleisen rakenteen ja sosiaalityön toimintakäytäntöjen sisäiset välitykset sekä 

toimintalogiikan. Tutkielmassa sosiaalityön reunaehdoiksi nähdään yhteiskunnan liikelait, 

valtion rooli, yksilöt sekä vallankäyttö. Sosiaalityötä tarkastellaan tutkielmassa ulkoapäin ja 

hyvin kaukaa sosiaalityön käytännöistä.  

 

Kuivanen ym. (1988) etsivät pro gradu – tutkielmassaan sosiaalityön viitekehystä 

sosiaalityön päätehtävästä yhteiskunnassa, sen toteuttamiskeinoista, sosiaalityöntekijöiden 

tehtävistä sekä tiedoista ja taidoista käsin. Tutkielma etenee nojaten pelkästään sosiaalityöhön 

ammattina ja se pyrkii tarkastelemaan sosiaalityötä käytännön kautta. Lopulta tutkielman 

tekijät eivät halua tehdä määritelmää sosiaalityöstä, koska sosiaalityön viitekehys on heidän 

mukaansa jatkuvassa muutostilassa. Tutkielma herättää ajatuksia juuri sosiaalityön 

määrittelemiseen liittyen ja erityisesti siihen, voiko sosiaalityön perimmäistä viitekehystä 

ylipäätään tavoittaa menetelmien tai työtehtävien kautta.  

 

Raitakari (1999) puolestaan tarkastelee pro gradu - tutkielmassaan 1990-luvun sosiaalityön 

peruskäsitteitä modernin ja postmodernin tulkintakehyksessä. Hän näkee sosiaalityön 

peruskäsitteiksi sosiaalityön toimintaympäristön, asiakkuuden sekä asiantuntijuuden. 

Tutkielmassa tarkastellaan sosiaalityön sisäisiä käsitteitä yhteiskuntateoreettisiin 

viitekehyksiin nojaten ja siinä pyritään saavuttamaan uudenlainen ymmärrys 1990-luvun 

sosiaalityöstä modernin ja postmodernin maailmankuvan kautta. Tutkielmassa ei oteta kantaa 

tai perustella, mihin sosiaalityön toimintaympäristöt, asiakkuus ja asiantuntijuus asetettuina 

peruskäsitteinä perustuvat, vaikka ne ovat moniin muihinkin ammatteihin soveltuvia. 
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Sosiaalityö-käsitteestä tehdyt tutkielmat liikkuvat joko hyvin käytännönläheisellä eli mikro- 

(esim. Kuivanen ym. 1988) tai yhteiskunnallisella eli makrotasolla (esim. Heinonen 1985, 

Lehto 1988 ja Raitakari 1999). Esiteltyjen tutkimusten pohjalta voi todeta, että mikäli 

sosiaalityötä tarkastellaan liian käytännönläheisesti kuten esimerkiksi menetelmistä käsin, 

päädytään sosiaalityön monimuotoisuuteen ja sosiaalityö-käsitteen määrittelemisen 

mahdottomuuteen. Toisaalta, kun tarkastelu tapahtuu makrotasolla, syntyy kuvaavia 

näkemyksiä sosiaalityöstä, jotka luovat ymmärrystä sosiaalityön asemasta yhteiskunnassa, 

mutta jotka eivät luo selkeää kuvaa siitä, mitä sosiaalityö lopulta on.  

 

Koska sosiaalityö-käsitteestä ja määritelmästä ei ole tehty systemaattista tutkimusta voidaan 

päätellä, että aiemmat ja nykyiset määritelmät perustuvat tieteellisen ajattelun sijasta 

arkiajatteluun (Ks. Myös Sipilä 1983) Tämä on ongelmallista, sillä tieteenalan peruspilarit 

tulisi aina rakentaa loogisesti jonkin systematiikan pohjalta. Kun yhteiskuntatieteelliset 

käsitteet, kuten esimerkiksi sosiaalityö, ovat helposti sekaannuksia ja käsiteviidakoita 

synnyttäviä (Ahonen & Kallio 2002, 17), on tarpeellista pyrkiä tarkastelemaan sosiaalityö- 

käsitettä juuri systemaattisesti. Seuraavassa alaluvussa keskitytään systemaattisen 

käsiteanalyysin toteuttamisen kannalta olennaiseen asiaan eli käsitteen määrittelyn 

perusteisiin. 

 

 

2.3 Käsitteen määrittelystä yleisesti 

 

Käsitteiden määrittelyssä keskeiselle sijalle nousee kielen ja symbolien käytön merkitys. 

Kieli on ihmiselle kenties tärkein lajityypillinen ominaisuus ja sen avulla myös tieteissä 

kehitetään muun muassa uusia käsitejärjestelmiä kuvaamaan ja hahmottamaan todellisuutta 

(Niiniluoto 1980, 89-90). Tieteellinen käsitteen määrittely on prosessi, jossa tieteellisiä 

käsitteitä muodostetaan, kehitetään ja täsmennetään (mt., 153). Tieteessä käsitteet ovat 

tutkijoiden välineitä kuvata, selittää, ennakoida ja tehdä päätösmalleja. Arkielämässä ne 

muodostuvat kuvauksen, kommunikoinnin, vaikuttamisen ja ohjauksen välineiksi. (Näsi 

1980, 6.) Kun peruskäsitteitä selvitetään, tieteenalan kenttä rajautuu ja täsmentyy (mt., 21). 
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Käsitteenmäärittelyllä voi olla yhteiskunnallisia seurauksia, mutta käsitteellisillä ongelmilla 

ja niiden ratkomisella voi olla seurauksensa myös tieteen itsensä ja sen kehittymisen kannalta 

(Ahonen ja Kallio 2002, 17).  

 

Käsitteiden muodostus on osa tietoteoriaa, jonka on nähty jakaantuneen eri traditioihin kuten 

empiristiseen, rationalistiseen ja realistiseen. Empiristisessä traditiossa käsitteiden katsotaan 

syntyvän aistihavainnon avulla abstrahoinnin ja assosiaation tuloksena. Rationalismissa 

ihmisellä katsotaan olevan synnynnäisiä ideoita kokemuksesta riippumatta. Realistisessa 

näkökulmassa ja erityisesti kriittisessä realismissa käsitteet ovat assosiaatioprosessin tuloksia 

ja välineitä, joiden kautta todellisuutta tulkitaan tiedon saavuttamiseksi. (Niiniluoto 1980, 

153.) Tämä tutkielma on näitä eri tietoteorioita yhdistävä ja näin ollen se pohjautuu 

ajatukseen, jonka mukaan käsitteet ja niiden määritelmät syntyvät yhdessä aistihavaintojen, 

synnynnäisten ideoiden sekä assosiaatioprosessien pohjalta. 

 

Jo antiikin Kreikassa pyrittiin määritelmien luontiin ja niiden jaotteluun. Aristoteles oli 

ensimmäinen, joka esitti systemaattisen teorian määritelmistä. Hänen mukaansa peruslauseet 

ja aksioomat, jotka ovat tieteelliselle päättelylle kelvollisia, ovat määritelmiä. Aristoteleen 

mukaan kaikilla asioilla on löydettävissä oleva olemus, joka voidaan ilmaista määritelmän 

avulla. Määritelmän tuli sisältää kohteena olevan asian laajempi suku ja tunnusmerkki, joka 

erottaa sen muista samaan sukuun kuuluvista asioista.  Aristoteleen seuraajat tekivät 

ensimmäisinä eron nominaali- ja reaalimääritelmien välille. Nominaalimääritelmä oli heidän 

mukaansa sopimusten tai kehotuksen kautta syntynyt määritelmä käyttää jotain termiä tietyllä 

tavalla tietystä asiasta, kun taas reaalimääritelmä sisälsi määrittelyn kohteena olevan asian 

peruspiirteet. (Niiniluoto 1980, 155-156.) 

 

Niiniluoto itse (1980) jakaa Hempeliä (1952) seuraten määritelmät deskriptiivisiksi (vastaa 

reaalimääritelmää) ja stipulatiivisiksi (vastaa osaltaan nominaalimääritelmää). Deskriptiiviset 

määritelmät ovat kuvaavia, kun taas stipulatiiviset määritelmät ovat sovittuja. Stipulatiivisia 

määritelmiä käytetään, kun halutaan antaa jollekin epämääräiselle termille täsmällinen 

merkitys. Nämä kaksi määritelmän lajia Niiniluoto (1980) jakaa kunkin vielä kahteen eri 

osaan. Deskriptiiviset määritelmät hän jakaa analyyttisiksi ja ei-analyyttisiksi: Jos käsitettä 
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määritellään muiden termien avulla ja näillä termeillä on sama intensio, se on analyyttinen. 

Ei-analyyttisilla käsitteillä on puolestaan sama ekstensio eli ilmenemismuoto. Stipulatiiviset 

määritelmät voivat toisaalta olla nominaali- tai eksplikaatiomääritelmiä. 

Nominaalimääritelmät ovat kielellisiin sopimuksiin perustuvia ja eksplikaatiomääritelmissä 

merkitys on rajattu ja täsmennetty. (Mt., 158-163.) Toisaalta Ari Ahosen ja Tomi J. Kallion 

(2002) mukaan käsite voi olla reaali- ja nominaalimääritelmä, mutta myös metafora ja 

vallankäytön instrumentti. Nämä neljä eivät sulje toisiaan pois, vaan kuvaavat käsitteitä eri 

näkökulmista (mt., 13.)  

 

Kuten voi huomata, käsitteiden ja määritelmien jaottelu pitää sisällään monenlaisia 

näkemyksiä ja nimityksiä käsitteiden ja määritelmien luonteesta. Nämä jaottelut ja nimitykset 

luovat melko vaikeasti ymmärrettävän kentän käsitteenmäärittelystä. Teoksissa törmää 

esimerkiksi käsitteiden ja määritelmien keskinäiseen käsittelliseen erottamattomuuteen. Tässä 

tutkielmassa käsite nähdään jonkin asian tai ilmiön nimeksi eli yhdeksi sanaksi, jota 

määritelmä puolestaan sisältämiensä ilmeisujen myötä kuvaa. Käsitteet ”käsite” ja 

”määritelmä” nähdään siis tässä tutkielmassa eri asioina.  

 

Mainittujen teosten pohjalta voisi sanoa, että sosiaalityö on käsitteenä vain stipulatiivinen, 

koska se ei itsessään käsitteenä kuvaa mitään eli se ei ole deskriptiivinen. Määritelmänä 

sosiaalityö on stipulatiiviselta luonteeltaan sekä nominaali- ja eksplikaatiomääritelmä, sillä 

määritelmä on sovittu, mutta sitä on myös pyritty rajaamaan ja täsmentämään. 

Deskriptiivisenä määritelmänä sosiaalityön määritelmä muistuttaa sen analyyttista muotoa, 

sillä sitä kuvataan muiden termien avulla. Se ei kuitenkaan ole analyyttinen, sillä näillä 

muilla termeillä ei ole samaa intensiota. Sosiaalityön määritelmä ei myöskään ole ei-

analyyttinen, koska sillä ei ole käytännössä täysin yhteneviä ja samanlaisia 

ilmenemismuotoja. Jonkinlainen deskriptiivinen määritelmä sosiaalityön määritelmä silti on 

kuvaahan se käsitettä ”sosiaalityö”. 

 

Sosiaalityön määritelmien luonnin voidaan nähdä olevan ennen kaikkea sopimista, johon 

sisältyy myös vallankäyttöä. Sosiaalityötä nimittäin ohjataan, tai ainakin sitä pitäisi ohjata, 

määritelmiensä kautta. Vallankäytön tutkimisen mielenkiintoisuudesta huolimatta, 
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tutkimuksellinen kiinnostus keskittyy tässä tutkielmassa sosiaalityön määritelmiin 

verbaalisena sopimuksena lopputuloksenaan sosiaalityön kuvaus. Seuraavassa alaluvussa 

tarkastellaan käsitettä ”sosiaalityö” sen erilaisista määrittelyistä ja nykyluonteesta käsin. 

Tarkoituksena on esitellä kenttää, jonka kautta sosiaalityön määritelmiä on luotu ja johon 

sosiaalityön nykypäivänkin määrittelyt perustuvat. 

 

 

2.4 ”Sosiaalityö” - käsite 

 

Sosiaalityötä on määritelty aikojen saatossa monella eri tavalla. Määritelmille on ollut 

ominaista niiden normatiivisuus eli pyrkimys kuvata sitä, mitä sosiaalityön tulisi olla sen 

sijasta, että kuvattaisiin mitä sosiaalityö on (Louhelainen 1985, 50). Tämä sama piirre näkyy 

myös esimerkiksi ”sosiaalipolitiikka”-käsitteen määrittelyssä (Helne, Julkunen, Kajanoja & 

Laitinen-Kuikka 2003). Sosiaalityön määrittelyt ovat liikkuneet sosiaalityöntekijän tehtäviä 

ja rooleja kuvaavista määritelmistä sen yhteiskunnallisen funktion ja olemuksen 

määrittelyihin (Granfelt, Jokiranta, Karvinen, Matthies & Pohjola 1993). Sosiaalityötä on 

näin ollen kuvattu sekä mikro- että makrotasoisena toimintana.  

 

Eri aikakausina sosiaalityön määritelmiin on sisältynyt ajalle tyypillisiä ominaispiirteitä. 

Ensimmäisissä määrittelyissä sosiaalityö nähtiin sosiaalipoliittiseksi ja sosiaalihuollolliseksi 

toiminnaksi, jonka jälkeen alettiin painottaa ammatillista työsuoritusta. 1980-luvun 

sosiaalityö-käsitteen määritelmissä korostui vaikeuksissa olevien yksilöiden, ryhmien ja 

yhteisöjen auttaminen. (Louhelainen 1985, 55.) Seuraavaksi tarkastellaan joitakin 

sosiaalityön määrittelyitä. Nämä määrittelyt ovat aikoinaan olleet osa sitä keskustelua, jota on 

käyty sosiaalityö-käsitteen määritelmien sopimiseksi ja ne ovat oletettavasti vaikuttaneet 

myös virallisten sosiaalityön määritelmien luontiin. Määrittelyt ovat osaltaan antaneet 

aineksensa myös luomalleni sosiaalityön mallille, joka tarkemmin esitellään tämän 

tutkielman luvussa 6.  

 

Yhteiskuntatasolla sosiaalityö on nähty ammattina. Sosiaalityön koulutuskomitean 
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mietinnössä (1972) sosiaalityö määritellään seuraavasti: ”Komitean lähtökohtana on 

sosiaalityö, jolla komitea tarkoittaa ammattitaitoisen sosiaalityöntekijän työpanosta 

yhteiskunnassa.” Tämän jälkeen sosiaalihallituksen vuonna 1978 asettama työryhmä 

selvitteli sosiaalityötä ja sen organisointia. Sosiaalityö määriteltiin työryhmän muistiossa 

vuoden 1972 koulutuskomitean määritelmää paljon laajemmin. Työryhmän vuonna 1981 

julkaistun Sosiaalitoimiston kehittäminen -raportin mukaan: ”Sosiaalityö on yksi keino 

kansalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaalityön 

tehtävänä on osaltaan edistää ihmisten toimintakykyä, toimeentulon edellytyksiä ja 

sosiaalista kasvua sekä ylläpitää ja lisätä sosiaalista turvallisuutta, viihtyisyyttä ja parantaa 

elämisen laatua. Sosiaalityötä tarvitaan silloin, kun ihmisten hyvinvoinnin perusedellytykset 

ovat puutteellisia ja/tai kun edellä lueteltujen päämäärien ja yksilön, perheen, ryhmän, muun 

yhteisön tai yhdyskunnan tilanteen välillä on ristiriitaa tai sen uhkaa. Sosiaalityön tehtävä 

rajautuu pääasiassa sellaisiin tilanteisiin, joissa ristiriita tai sen uhka ilmenee ihmisten 

sosiaalisissa suhteissa tai on niistä johtuvaa. Sosiaalityöllä pyritään vahvistamaan ja 

ohjaamaan käytettävissä olevia yksilön omia, ihmissuhteiden tarjoamia ja yhteiskunnan 

voimavaroja. Käytännössä sosiaalityötä toteuttavat pääasiassa sosiaalityön ammatillisen 

koulutuksen saaneet sosiaalityöntekijät.” (Mt., 19- 20.) 

 

Teos Mitä on sosiaalityö - mitä sen pitäisi olla (1984) pitää sisällään aikansa tunnetuimpien 

sosiaalipoliitikkojen ja sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä sosiaalityöstä. Teoksessa Marjatta 

Eskola (1984) toteaa, että sosiaalityö on sekä sosiaalipoliittista että ammatillista toimintaa 

(mt., 7). Eskola (1984) pyrkii kuvaamaan sosiaalityön kokonaisuutta. Hänen mukaansa 

yhteiskunnan sosiaalityölle antama tehtävä velvoittaa sosiaalityöntekijän tekemään 

väliintulon, kun ihmisen ja ympäristönsä välillä on häiriötila. Väliintulon perusteluna on 

sosiaalityöntekijän pyrkimys auttaa asiakasta muuttamaan tilanteensa, ja näin ollen 

sosiaalityö on muutokseen tähtäävää toimintaa, joka pitää sisällään tavoitteen ongelman 

ratkaisusta. (Mt., 29-31). Teoksessa Monisärmäinen sosiaalityö Eskola (1993) vielä 

tarkentaa, että sosiaalityön kohteena ovat ongelmat ihmisen ja ympäristön välisessä suhteessa 

(mt., 11).  

 

Simo Koskisen (1984) samaisessa teoksessa julkaistun "Sosiaalityö ammattina" -artikkelin 
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mukaan sosiaalityön perustavoitteet ovat sekä sosiaalipoliittisia että ongelmien ratkaisuun 

tähtääviä. Sosiaalipolitiikan keinoin pyritään varmistamaan tietty elämisen taso, edistämään 

tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ongelman ratkaisun kautta pyritään puolestaan 

tavoittelemaan ihmisen kasvua, ongelmanratkaisukykyä, oman luovuuden toteuttamista sekä 

ihmisen tietoisuuden lisäämistä. Ongelmanratkaisutavoitteen Koskinen (1984) nimeää 

sosiaalityön perimmäiseksi tavoitteeksi. (Mt. 66.)  

 

Aulikki Kananoja (1984) puolestaan kirjoittaa toisaalta muutoksesta, joka on tapahtunut 

Koskisen (1984) mainitsemien sosiaalityön perustavoitteiden suhteessa. Hänen mukaansa 

aineellis-taloudellisten ongelmien merkitys on pienentynyt sosiaalisten ongelmien 

keskuudessa ja sosiaalityö "joutuu" keskittymään omaan alkuperäiseen tehtäväänsä eli 

ongelmiin ihmisten yhteisöliitynnöissä ja yhteisösuhteissa. Kananoja näkee sosiaalityön 

päämääränä asiakkaan omatoimisen elämän ja tätä myöten sosiaalisten ongelmien 

puuttumisen. Sosiaalityön kohteeksi hän näkee ihmisten yhteisösuhteet. (Mt., 91- 94.) 

 

Mainitut sosiaalityön määritelmät on hahmoteltu aikana, jolloin sosiaalityön piirissä ei vielä 

ollut saatavilla varsinaisia sosiaalityötä kuvaavia oppikirjoja. Louhelainen (1985) vastasi 

tähän puutteeseen ja kirjoitti teoksen ”Sosiaalityö”, joka kuvaa sosiaalityötä laajasti 

sosiaalityön toimintakehyksen, kehityspiirteiden, määrittelyn, sosiaalityön suorittajan, 

kohteen ja kohdeongelman, tehtävän, menetelmien, arvojen ja etiikan, tavoitteen sekä teorian 

ja tutkimuksen näkökulmista.  

 

Louhelainen näkee sosiaalityön tavoitteiden olevan johdettavissa työn arvoista. Hän viittaa 

moniin eri sosiaalityön tavoitteita määritteleviin kirjoittajiin ja tätä kautta syntyy kuva 

sosiaalityöstä, jolla on monenlaisia eri tavoitteita. Sosiaalityön tavoitteet on Suomessa 

tuotettu ulkomaisten mallien kautta, mutta myös suomalaiset sosiaalityön asiantuntijat ovat 

hahmotelleet sosiaalityön tavoitteita. Sosiaalityölle voidaan Louhelaisen mukaan asettaa 

yleisiä, mutta myös asiakaskohtaisia tavoitteita. Hänen mukaansa suomalaisessa 

kirjallisuudessa ei sosiaalityön tavoitteita yksilöidä, vaan päädytään vain toteamaan 

tavoitteeksi auttamisen. Louhelainen itse näkee, että sosiaalityön perimmäinen tavoite eli 

sosiaalisten ongelmien puuttuminen, on utopistinen. Toisena sosiaalityön tavoitteena 



 

 

 

12 

Louhelainen näkee ihmisen omatoimisen elämän, mutta lopulta hän toteaa, että tavoitteiden 

asettajan tulisi olla yhteisö, jossa sosiaalityöntekijät työtänsä tekevät. (Louhelainen 1985, 

130-135) Louhelaisen teoksesta ei lopulta selviä, mikä sosiaalityön ydintavoite on. 

Sosiaalityön kohteiksi Louhelainen näkee yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaation sekä 

kohdeongelmaksi sosiaaliset ongelmat. Myös kohteen ja kohdeongelmien osalta Louhelainen 

viittaa muihin kirjoittajiin ja lopulta käy ilmi, ettei kohdettakaan nähdä selvänä. (mt., 85-93) 

  

Louhelaista (1985) neljä vuotta myöhemmin Sipilä (1989) esittelee sosiaalityötä. Hän 

kuvailee teoksessaan sosiaalityön historiaa, suuria kysymyksiä kuten sosiaalityön ontologiaa, 

sosiaalivaltiota, yhteisöä ja liikettä, ihmiskäsityksiä, arvoja, normeja ja yhteiskunnan 

osajärjestelmiä, kulttuurisia kuiluja sekä sosiaalityön osajärjestelmiä. Sosiaalityön ontologiaa 

tutkaillessaan, Sipilä toteaa sosiaalityön määrittelemisen olevan ongelmallista eikä 

yhtenäiseen määritelmään kannata pyrkiä. Sipilä tarkastelee sosiaalityötä käsitteen 

käsittämisen kautta. Hän hahmottaa sosiaalityön tieteen- ja oppialaksi, ammatilliseksi ja 

yhteiskunnalliseksi käytännöksi, yhteiskunnan ja hallinnon osajärjestelmäksi, liikkeeksi, 

ideologiaksi ja ammatiksi (Mt., 57-62). Sosiaalityö voidaan nähdä näiden yhdeksän 

käyttötavan kautta ja se on sen vuoksi vaikeasti määriteltävä ja ymmärrettävä. Lisäksi 

ammatin sisältämät moninaiset työmuodot tekevät sosiaalityöstä edelleen 

monimuotoisemman. Sipilä näkee ammatin työmuodoiksi kontrollin, tuen, sosialisaation, 

suojelun ja terapian sekä lisäksi yhdyskuntatyön ja rakenteellisen sosiaalityön. Sipilä ei näe 

käsitteen käyttötapojen ja ammatin työmuotojen kautta sosiaalityöllä olevan yhteisiä tekijöitä 

esimerkiksi organisaatioiden, tietopohjan, etiikan tai tutkimuskohteen osalta (mt., 65). 

 

Myös Raunio (2004) kuvaa sosiaalityötä laajassa mielessä. Hän esittelee sosiaalityön 

perinteet ja lähtökohdat, sosiaalityön ammatillisena toimintana, sen arvot ja etiikan, tiedon, 

toimintatavat, toiminnalliset perspektiivit sekä sosiaalipoliittisen ympäristön. Sekä Sipilä että 

Raunio eivät ilmeisesti näe sosiaalityön tavoitteita merkittävinä sosiaalityötä määrittävänä 

tekijänä, vaan esimerkiksi Raunio esittelee sosiaalityötä määrittävistä tekijöistä työn tekijän 

eli sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön kohteet eli lähinnä yksilöt ja perheet. Lisäksi Raunio 

kuvailee asiakkaan kanssa työskentelyn työmuodoista yhdyskuntatyötä, yhteisöllistä työtä 

sekä rakenteellista työtä, joihin hän toki mainitsee sisältyväksi erilaisia tavoitteita kuten 
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ongelmien ennaltaehkäisyn. (Mt., 59-70, ks. myös Raunio 2009) 

 

Timo Toikko (2005) puolestaan kuvailee sosiaalityötä yhteiskunnallisena liikkeenä, 

käytännöllisenä työtapana, ammattina ja oppiaineena (mt., 17-18). Hän näkee sosiaalityön 

menneisyyden työtavoista nousseen kaksi peruselementtiä, jotka ovat läsnä sosiaalityössä 

edelleenkin. Nämä elementit ovat materiaalinen ja ei-materiaalinen auttaminen. 

Materiaaliseen auttamiseen Toikko näkee sisältyvän ongelmien luokittelun, pyrkimyksen 

toimenpiteisiin sekä oikeuden etuuksiin. Ei-materiaalinen auttaminen on puolestaan johonkin 

aatteeseen tai ideologiaan perustuvaa, sen työtavat ovat systemaattisia ja perustuvat 

teorioihin. Lisäksi ei-materiaalinen auttaminen perustuu asiakkaan tasavertaiseen 

kohtaamiseen. Yhdessä nämä kaksi elementtiä muodostavat Toikon mukaan funktion, jossa 

elementit korostuvat eri tavalla suhteessa toisiinsa, riippuen siitä, missä sosiaalityötä tehdään. 

(Mt., 213-221.) 

 

Laajana sosiaalityön kuvaajana voidaan nähdä myös Sosiaalityön käsikirja (2007) eri 

kirjoittajineen. Teoksessa kuvataan sosiaalityön ohella koko sosiaalialaa. Teos keskittyy 

kuvaamaan sosiaalityötä aluksi ammattina, jonka jälkeen se siirtyy avaamaan 

sosiaalipolitiikkaa hyvinvoinnin turvaajana. Tämän jälkeen palataan sosiaalityön pariin sen 

asiakastyön, menetelmien ja orientaatioiden kautta. Sosiaalityön käytännön tasolta siirrytään 

sosiaalihuollon henkilöstön sekä sosiaalihuollon ja sosiaalityön johtamisen tarkasteluun, josta 

siirrytään sosiaalihuollon palvelujen valvontaan. Lopuksi teoksessa tarkastellaan vielä 

sosiaalihuollon toimijoita eri tasoilta ja sektoreilta.  Sosiaalityön käsikirja mainitsee 

sosiaalityöllä olevan tietyt ydinpiirteet, joita ei kuitenkaan sen enempää tuoda esille, vaan 

tyydytään toteamaan, ettei ammatin ydinsisältöjen hahmotuksesta huolimatta käsite ole 

yksiselitteinen (mt., 17-18). Mielenkiintoista on, että siinä missä Louhelainen (1985, 94) näki 

sosiaalityön tehtävien olevan johdettavissa sosiaalityön arvoista, sosiaalityön käsikirjassa 

nähdään sosiaalityön etiikan, tiedon, osaamisen ja yksittäiset tehtävät sosiaalityön 

yhteiskunnallisten tehtävien kautta rakennetuiksi (mt., 19). 

 

Tämänkaltaisia tarkasteluja ja kuvauksia sosiaalityöstä on siis aikoinaan ja viime vuosina 
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tehty. Kuvaukset sosiaalityöstä näyttävät liikkuvan ”sosiaalityön” laajoista kuvauksista ja 

määritelmistä vähäsanaisempiin. Laajat määritelmät pitävät sisällään sosiaalityön tarkastelun 

sen kaikista osa-alueista ja merkityksistä käsin, kun taas suppeat määritelmät keskittyvät 

jonkin tietyn osa-alueen tarkasteluun yksinään. Tämä tekee osaltaan sosiaalityön esittelystä 

sekavaa: Aina ei mainita milloin pyritään puhumaan sosiaalityöstä kokonaisuutena ja milloin 

puhutaan pelkästään käytännön työstä. Joskus esimerkiksi pelkän käytännön työn esittely 

tunnutaan näkevän sosiaalityön kokonaisuuden esittelynä ja toisaalta laajan kokonaisuuden 

esittely ei aina kerro riittävän selkeästi sosiaalityöstä käytännön ammattina. Usein teoksissa 

myös mainitaan sosiaalityö vaikeaksi käsitteeksi määritellä. 

 

Sosiaalityö näyttäisi olevan luonteeltaan myös käsite, joka helposti, ilmeisesti nuoruudestaan 

ja vakiintumattomuudestaan johtuen, sekoitetaan lähikäsitteisiinsä. Tällainen käsite on muun 

muassa ”sosiaalinen työ”, josta alettiin erilaisine muotoineen puhua 1900-luvun alusta 

lähtien. Mirja Satkan (1994) mukaan sosiaalinen työ on yhteiskunnallista toimintaa, jolla 

pyritään ratkaisemaan ihmisten sosiaalista turvattomuutta. Sosiaaliset työt elivät aikoinaan 

hajallaan erilaisina käytäntöinä ja niihin sisältyi mm. itseapu, vapaaehtoistyö sekä useita 

muita ammatillisia nimikkeitä (mt, 261). Varsinainen sosiaalityön käsite juurtui huoltotyön 

kentälle vasta 1970-luvun tietämissä (mt., 305). Satka (1994) määrittelee sosiaalisen työn 

yläkäsitteeksi, jonka alle voidaan asettaa esimerkiksi juuri sosiaalityö. Satkan (1994) 

jaottelua on jäsennetty mukaillen kuvioon 1. 

 

Kuvio 1: Sosiaalisen työn jaottelut Satkaa (1994) mukaillen. 
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Satkaa (1994) mukaillen olen jakanut sosiaalisen työn vapaaehtoistyöhön ja ammatilliseen 

työhön. Vapaaehtoistyön piiriin katsoin kuuluvaksi itseavun, kirkot ja järjestöt. Itseavun 

kuuluminen sosiaalisen työn piiriin on hieman kyseenalaista, sillä voidaan kysyä, onko 

itseapu varsinaista työtä vai vain jonkinlaista organisoimatonta arkielämän toimintaa. Kirkot 

ja järjestöt kuuluvat myös ammatillisen työn piiriin julkisen ja yksityisen sektorin ohella, sillä 

niiden sisällä toimii koulutettuja henkilöitä erilaisissa ammateissa.  

 

Sosiaalityö ja sosiaalinen työ eivät siis kulje rinta rinnan, vaikka ne toisiaan käsitteinä 

muistuttavatkin. Sosiaalinen työ on sosiaalityön yläkäsite, joka pitää sisällään muunkinlaista 

toimintaa kuin vain sosiaalityötä. Kysymys kuuluu, miten sosiaalityö eroaa esimerkiksi 

kirkon tekemästä diakoniatyöstä tai järjestöjen toteuttamasta auttamistyöstä. Kenties vastaus 

löytyy siitä, että sosiaalityö perustuu tai sen tulisi perustua tieteelliseen tutkimukseen ja 

yliopistotasoiseen koulutukseen. 

 

Sosiaalityö näyttäisi olleen vaikeasti määriteltävä käsite aina näihin päiviin saakka. 

Sosiaalityön historiallinen kehitys on osaltaan tehnyt sosiaalityön piirissä toimineille 

mahdottomaksi päästä yksimielisyyteen siitä, mitä sosiaalityö lopulta on. Lisäksi erilaiset 

lähikäsitteet ovat luoneet kentälle epävarmuutta siitä, mitä sosiaalityö on ja miten se eroaa 

muista sosiaalisista töistä. Seuraavassa luvussa tehdään katsausta sosiaalityön historialliseen 

kehitykseen niin ammatin, oppiaineen kuin tieteenalankin kannalta katsottuna. Tarkastelun 

toivotaan antavan viitteitä siitä, miksi sosiaalityö oli ja sen koetaan edelleen olevan vaikeasti 

määritelmävissä oleva käsite. 
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3. SOSIAALITYÖN YHTEISKUNNALLISET 

TOIMINTAKENTÄT 
 

Sosiaalityö ilmenee sen eri toimintakentillä. Tässä luvussa keskitytään kuvailemaan 

sosiaalityötä ammattina, oppiaineena ja tieteenalana Suomessa. Tarkastelussa tehdään katsaus 

näiden sosiaalityön osa-alueiden historialliseen kehitykseen ja nykypäivään. Sosiaalityötä 

kuvataan aluksi ammattina. Valinta on tietoinen, sillä tutkielmassa katsotaan, että sosiaalityön 

tulisi oppi- ja tieteenalana palvella juuri ammatillista sosiaalityötä. Kyösti Raunionkin (2009) 

mielestä sosiaalityöstä voidaan puhua yliopistollisena oppiaineena ja tutkimuksena, mutta 

ammatillinen käytäntö on se, joka muodostaa perustan sosiaalityön ymmärtämiselle (mt., 31).  

 

 

3.1 Sosiaalityö ammattina ja työnkuvana 

 

Ammatin juurilla 

 

Ammattina sosiaalityö on kehittynyt monesta eri suunnasta. Sosiaalityön suomalaiset 

perinteet kehittyivät osaltaan ulkomaisten vaikutteiden, kuten Charity Organisation Societyn 

eli COS:n, setlementtiliikkeen sekä sosiaalireformismin kautta (ks. Esim. Toikko 2001 ja  

Raunio 2009, 12-18). Sosiaalityö muodostuu jokaisessa valtiossa kuitenkin lopulta 

omanlaisekseen muun muassa historiasta, kulttuurista sekä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja 

ilmapiiristä johtuen. Sosiaalityöllä on näin myös erilaisia ja erityisiä maakohtaisia perinteitä 

ja suuntauksia. Timo Toikko (2005) tulkitsee suomalaisen sosiaalityön kehittyneen kolmen 

perinteen pohjalta: Hallinnollisten toimenpiteiden perinne pitää sisällään esimerkiksi 

vaivaishoidon ja köyhäinhoidon. Kansalais- ja setlementtiliikkeen työtavat kuuluvat 

yhteisöllisen muutostyön perinteeseen, kun taas kristillinen palvelu, henkilökohtainen huolto 

ja päihdeterapia sisältyvät henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinteeseen. (Mt., 222- 230.)  

 

Vaivaishoito, joka voidaan nähdä sosiaalityön varhaismuotona, siirtyi 1900-luvun alussa 
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seurakunnilta kunnille ja ammatillinen sosiaalityö alkoi rakentua nimenomaan tästä 

kunnallisesta siirtymästä (Juhila 2006, 19). Sosiaalityön näkeminen erityisesti julkisen 

sektorin ammattina juontavat ilmeisesti juurensa tästä kunnallisesta siirtymästä. Siirtymä 

ajoittui aikaan, jolloin julkinen hallinto vahvistui. Ammatin kehittymistä vauhditti se, että 

lakien säätäminen kiihtyi 1900-luvulta lähtien. Sosiaalityön kehittymiseen käytännön tasolla 

vaikuttivat lisäksi erilaisten sosiaalisten töiden kehittyminen ja kehittäminen (Satka 1994). 

Suomessa sosiaalityöntekijä-ammatin edelläkävijöiksi voidaan nähdä esimerkiksi 

sosiaalihuoltajat, sosiaalihoitajat ja huoltotarkkaajat. Näiden ammattien taustalta löytyi 

erilainen kirjo koulutusväyliä sekä pätevyysvaatimuksia. (Mt., 305- 315.) 

 

Eri vuosikymmenet liikuttivat sosiaalityötä eri suuntiin. 1950-luku oli sosiaalityön 

professionaalistumisen aikaa, kunnes seuraavalla vuosikymmenellä vahvat luokkaristiriitaa 

kritisoineet yhteiskunnalliset liikkeet vetivät sosiaalityön mukaansa kitkemään 

yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta. 1970-luvulla sosiaalityöhön vaikutti vahvasti 

ekologinen liike, jolla oli vahvat yhteisöllisyyttä korostavat lähtökohtansa. 1980-luvulla 

painotettiin ihmisen yksilöllisyyttä ja myös feministiset näkemykset nostivat päätään. (Sipilä 

1989, 68-75.) 

 

Käytännön tasolta katsottuna sosiaalityön historiaa voidaan tarkastella esimerkiksi 

ammatillisen ja asiakassuhteiden kehittymisen näkökulmasta. Juhila (2006) jakaa sosiaalityön 

ammatilliset kehittymiskaudet alkujuuriin 1800-luvun lopusta 1920-luvulle, ammatillisen 

suhteen syntymisen ja vahvistumisen kauteen 1920-luvusta 1950-lukuun ja rakentuvan 

hyvinvointivaltion kauteen 1960-luvulta 1980-luvulle saakka. Asiakassuhteet ovat 

muuttuneet ajan myötä ja Juhilan mukaan ne nojasivat ensimmäisenä kautena holhoaviin, 

kurittaviin, kasvattaviin, valistaviin ja vertaisuuteen perustuviin piirteisiin. Toisella kaudella 

asiakassuhteet saivat asteittain puuttuvia, kontrolloivia, juridishallinnollisia piirteitä ja 

sosiaalityö perustui omiin ammatillisiin menetelmiin. Kolmannella kaudella sosiaalityö 

muuttui palveluhenkisemmäksi, asiakaslähtöiseksi, oikeuksiin perustuvaksi, 

normaalistavaksi, kontrolloivaksi ja byrokraattiseksi. (Mt., 45.)  
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Ammatin nykyhetki 

 

Toikko (2005) näkee tämän päivän sosiaalityön ideoiden kummunneen erilaisten sosiaalisen 

työn ja sosiaalityön historiallisten, kuten 1800-luvun vaivaishoidon, kansalaisliikkeiden, 

kristillisen palvelun, setlementtiliikkeen ja kasvatuksen sekä 1900-luvun köyhäinhoidon, 

henkilökohtaisen huollon, terapian ja sosiaaliteorian, työtapojen kautta. 

 

Nykypäivänä sosiaalityöntekijöitä toimii monilla areenoilla. Työtehtävät painottuvat sen 

mukaan, minkälaisessa organisaatiossa sosiaalityöntekijä toimii. Suurin osa 

sosiaalityöntekijöistä toimii kunnallisessa sosiaalihuollossa, mutta sosiaalityöntekijöitä 

työskentelee myös terveydenhuollossa, koulutoimessa, järjestöjen palveluksessa, 

työhallinnossa, kriminaalihuollossa, asuntopolitiikan piirissä ja poliisitoimessa.  

Sosiaalityöntekijä voi toimia myös asiantuntija-, suunnittelu-, hallinto- ja johtamistehtävissä 

ja näin ollen pätevyyden omaavat sosiaalityöntekijät voivat sijoittua työelämässä muuallekin 

kuin vain sosiaalityöntekijän perustehtäviin. Yksityinen ammatinharjoittaminen on kuitenkin 

alalla harvinaista. (Kananoja 2007a, 20- 21.)  

 

Sosiaalityön osaamisen orientaatioiksi nähdään ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, 

kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö ja rakenteellinen sosiaalityö (Karjalainen 2007, 119). 

Sosiaalityötä voidaan jaotella niin ikäryhmittäin kuin ongelma- tai ilmiölähtöisestikin. 

Ongelma- ja ilmiölähtöisesti eriytyneisiin sosiaalityön alueisiin kuuluvat esimerkiksi päihde- 

ja mielenterveyspuoli sekä vammaissosiaalityö. (Karjalainen 2007, 169) Sosiaalityön 

orientaatiot näkyvät eritasoisina painotuksina sosiaalityön eri osa-alueilla kuten 

lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, nuorisososiaalityössä sekä gerontologisessa 

sosiaalityössä, jotka kuuluvat ikäryhmittäin jaoteltuihin sosiaalityön alueisiin, ja joita 

seuraavaksi esittelen. 

 

Lastensuojelu on viime vuosina saanut paljon näkyvyyttä ja sitä on pyritty kehittämään 

esimerkiksi uuden lastensuojelulain ja tehtävärakenteiden uudistamisen avulla. Vanhempien 

mielenterveys- ja päihdeongelmat, vuorovaikutus- ja tunne-elämän ongelmat, 

koulunkäyntivaikeudet, psyykkiset ongelmat ja päihteiden käyttö ovat tyypillisimpiä syitä 
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lastensuojelun tarpeen syntymiselle. (Laiho 2007, 132- 136.) Lastensuojelun arkipäivä on 

kiireistä. Kunnissa ei aina pysytä uuden lastensuojelulain asettamissa tehtävien määräajoissa 

ja henkilöstöresurssit koetaan riittämättömiksi. (Portnoj 2009, ks. myös Kuoppa, Hehku & 

Stenroos 2009.) 

 

Sosiaalityöntekijöiden leimautuminen rahanjakajiksi perustuu varmaankin 

sosiaalitoimistoissa tehtyyn aikuissosiaalityöhön, joka Pekka Karjalaisen (2007) mukaan 

aikoinaan keskittyi toimeentulotukityöhön, mutta joka nykyään on lastensuojelun tavoin 

uudistumassa ja kehittymässä (mt., 165). Muutosten myötä esimerkiksi kuntouttavan 

sosiaalityön orientaatio on tullut aikuissosiaalityöhön (Tuusa 2005 Karjalaisen 2007, 165 

muk.). Työ sisältää muun muassa pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden tukemista, 

palvelutarpeen ja suunnitelman tekemistä, työ- ja koulutuspaikan etsimistä sekä 

aktivointisuunnitelmien tekemistä (Juhila 2008, 21-22). 

 

Nuoriso- ja gerontologinen sosiaalityö ovat melko uusia sosiaalityön osa-alueita, vaikka 

sosiaalityötä on sekä nuorten että vanhusten keskuudessa tehty kautta sosiaalityön historian. 

Kumpikin on viime vuosina saanut huomiota sosiaalityön erityisosa-alueina. 

Nuorisososiaalityön kehittämistä omana sosiaalityön alueena voidaan perustella sillä, että 

nuoret ovat jääneet sosiaalityön piirissä marginaaliin lapsiin ja varhaisnuoriin verrattuna. 

Lisäksi nuoruutta elämänvaiheena ei ole aiemmin sosiaalityössä nähty erityiseksi ja joskus 

vaikeaksikin siirtymäksi lapsuudesta aikuisuuteen. Ongelmat tuntuvat nuorilla tulevan esille 

vasta kun ne ovat tarpeeksi vakaviksi kehittyneet. (Karjalainen ja Blomgren 2004 Karjalaisen 

2007, 161- 162 muk.) Gerontologisen sosiaalityön käsite puolestaan ilmaantui suomalaiseen 

sosiaalityöhön 1980-luvulla. Gerontologista sosiaalityötä toteuttavat sosiaalityöntekijät 

tekevät muun muassa lain mukaisia palvelutarpeen arviointeja 80 vuotta täyttäneille sekä 

koordinoivat asiakkaita eri palvelujen piiriin. Vaarana gerontologisen työn puolella nähdään 

sosiaalityön kaventuminen pelkästään palveluohjaukseen, vaikka vanhuksilla on samoja 

sosiaalisia ongelmia kuin muillakin ja nämä ongelmat vaatisivat muun muassa 

psykososiaalisen työotteen taitamista. (Seppänen 2006 Seppäsen 2007, 171-173 muk.)  

 

Sosiaalityötä pidetään sekä ammatin sisällä että sen ulkopuolella kiireisenä ja stressaavana 
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työnä. Kiireen keskellä sosiaalityöntekijöitä huolestuttaa omassa työssään muun muassa 

asiakkaan asema. Asiakasmäärien kasvu ilman työntekijöiden lisäystä on johtanut 

sosiaalityön lähtökohtana olevien tavoitteiden ja menetelmien karsintaan. Työntekijät 

uupuvat ja turtuvat tilanteessa, jossa asiakkaiden määrän kasvu on heikentänyt sosiaalityön 

laatua. Ammatillinen osaaminen jää hyödyntämättä eikä sosiaalityön menetelmien 

käyttämiseen saati kehittämiseen jää aikaa. Sosiaalityön aseman pelätään heikkenevän, kun 

vakinainen henkilöstö korvataan määräaikaisilla työntekijöillä, avoimia virkoja jätetään 

täyttämättä eikä sijaisia palkata. (Kemppainen, Koskinen, Pohjola & Urponen 1998, 132- 

137.) Nykyisen vuoden 2009 taantuman kourissa, sosiaalityön tilanne kentällä ei ole tuntunut 

helpottuneen, vaan kiire kuvastaa edelleenkin työntekijöiden arkea. Sosiaalityö tuntuu olevan 

sarka, jonne lisäpanoksia ei yhteiskunnalta helpolla saa, sillä alaa ei nähdä tuottavana, vaikka 

sen pyrkimyksenä on voimistaa yksilöitä toimimaan yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä.  

 

Sosiaalityön ammatillisen kehityksen historiallisen tarkastelun pohjalta voidaan tehdä 

päätelmä, että koska sosiaalityö kehittyi monenlaisten eri vaikutusten alaisuudessa, siitä myös 

muodostui moninainen ja vaikeasti määriteltävissä oleva yhteiskunnan osajärjestelmä. 

Ulkomailta tulleet esikuvat kuin myös yhteiskunnalliset liikkeet vaikuttivat sosiaalityöhön ja 

sitä kautta sen määrittelyyn. Kenties sosiaalityö otti liikaakin vaikutteita ympäristöstään ja 

luopui omista ydintavoitteistaan ja –kohteistaan. Tätä myöten sosiaalityö suuntautui ja 

sijoittui yhä laajemmille alueille, ja samalla sen ydin mahdollisesti verhoutui monenlaisten 

työtehtävien ja –muotojen taakse. Toisaalta erilaiset vaikutteet varmasti tekivät sosiaalityön 

käytännöstä monimuotoisempaa ja tarjosivat vaihtoehtoja toimia mitä erilaisin tavoin 

erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. 
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3.2 Sosiaalityö oppiaineena 

 

Sosiaalityön koulutuksen historiaa 

Sosiaalityön koulutuksen suomalaiset juuret löytyvät Helsingistä, jonne vuonna 1925 

perustettiin Kansalaiskorkeakoulu. Koulun nimi muutettiin viisi vuotta myöhemmin 

Yhteiskunnalliseksi Korkeakouluksi. Yhteiskunnallinen korkeakoulu, jonka tarkoituksena oli 

yhteiskunnallisen kansalaistiedon syventäminen ja erilaisiin ammatillisen koulutuksen 

korostusta vaativiin toimihenkilötehtäviin valmistaminen, muutti Tampereelle 1960-luvun 

alussa. Yhteiskunnallisesta Korkeakoulusta tuli nimeltään Tampereen yliopisto vuonna 1966. 

(Louhelainen 1982, 87- 88)  

 

Yksi Kansalaiskorkeakouluun suunnitelluista erikoistutkinnoista oli aikoinaan 

sosiaalitutkinto. Vuonna 1928 korkeakoulun opetussuunnitelmaan ilmestyi 

lastensuojelututkinto, jonka kautta valmistui ensisijaisesti kunnallisia lastenvalvojia. 

Pulavuodet 1930-luvulla hidastivat sosiaalityön koulutuksen alkutaipaletta, mutta 

sosiaalityön koulutuksen alkusysäyksille antoi kuitenkin vauhtia 1937 voimaan astunut 

huoltolainsäädäntö. Huoltotyöntekijöiden suomenkielinen koulutus aloitettiin vuonna 1942 

Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa ja vuotta myöhemmin vastaava koulutus alkoi 

ruotsinkielisenä Svenska Medborgarhögskolanissa. (Mt., 88- 89.)  

 

Marjo Vuorikoski (1999) on väitöskirjassaan tutkinut sosiaalityön koulutuksen 

kehittymisprosessia 1940-luvulta lähtien. Silloisen koulutuskomitean mietintöjen tuloksena 

perustettiin 1940-luvulla sosiaalityöntekijöille kolme koulutusväylää: 

sosiaalihuoltajakoulutus yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, ruotsinkielinen 

sosiaalihuoltajakoulutus sekä sosiaalihoitajien koulutus (mt., 94-97). 1950-luvulla 

hyvinvointivaltion kehittäminen hidastui edelliseen vuosikymmeneen nähden. Sosiaalityön 

tarve kuitenkin lisääntyi, mikä johti sosiaalityöntekijöiden ja alan koulutustarpeen 

lisääntymiseen. Yhteiskunnalliset muutokset toivat mukanaan uudenlaisia sosiaalisia 

ongelmia. Keskustelua käytiin sosiaalityön menetelmistä sekä siitä, mitä sosiaalityö on. (Mt., 

97-100.) 1960-luvulla sosiaalityön virat lisääntyivät, mutta se näkyi koulutuksen lisäämisessä 

vain vähäisesti. Sosiaalihuoltajakoulutukseen päätettiin perustaa 1960-luvulla kuraattorityön 
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linja sosiaalityön eri aloilla syntyneen eriytymisen, eli juridis-hallinnollisen työn rinnalle 

tulleen ongelmakeskeisen sosiaalityön korostumisen, seurauksena. Merkittävin uudistus 

1960-luvulla oli se, että Tampereella aloitettiin tiedekuntatasoinen sosiaalihuollon opetus, 

joka tähtäsi kuitenkin vain sosiaalihuollon hallinto- ja suunnittelutehtäviin. (Mt., 123-124.) 

 

1970-lukua Vuorikoski (1999) kutsuu sosiaalityön koulutuksen vuosikymmeneksi, koska 

kehittämistyössä oli komitean lisäksi mukana erilaisia toimikuntia ja työryhmiä. Kyseisen 

vuosikymmenen aikana toteutui yleinen korkeakoulujen tutkinnonuudistus, joka edesauttoi 

sosiaalityön koulutuksen nostamista korkeakoulutasolla, kun välitutkinnot ja alemmat 

korkeakoulututkinnot poistettiin. Sosiaalityöntekijöiden koulutus nostettiin ylemmän 

korkeakoulututkinnon tasolle, ja se kytkettiin sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan yhteyteen. 

Sosiaalityön koulutuksesta vastaaviksi henkilöiksi tulivat sosiaalipoliitikot, koska 

sosiaalityössä ei vielä ollut tutkimuksessa pätevöityneitä henkilöitä. (Mt., 145-146.)  

 

1980-luvun alussa aloitettiin sosiaalityön opetus uudistetun koulutusohjelma mukaisesti, ja 

korkea-asteen opiskelupaikkoja tuli rutkasti lisää. Koulutuksen rakenteeseen tulivat tuolloin 

jäädäkseen paikkakuntakohtaiset eroavaisuudet. Sosiaalihuoltajakoulutus päätettiin lopettaa, 

mikä aiheutti keskustelua jatkuvan sosiaalityöntekijäpulan takia. Opintoihin sisältyi 1980-

luvulla niin yhteiskuntalähtöisten makroteorioiden opiskelua kuin käytännönläheinen 

ammatillisuuden painotuskin (Jokinen & Juhila 2005, 291). 1980-luvulla syntyi erilaisia 

projekteja eri kehitysrintamilla ammatin ja koulutuksen kehitysvaatimusten vuoksi. Myös 

täydennyskoulutuksia viriteltiin. Koulutuksen ja työelämän lähentämisestä keskusteltiin ja 

ratkaisuksi ehdoteltiin koulutusklinikoita sekä yliopistososiaalikeskuksia.  

 

Asiakastyötaitojen opettaminen nähtiin tärkeäksi teoriapainotuksen sijasta ja vuonna 1992 

päädyttiin yliopistososiaalikeskusten perustamiseen. (Vuorikoski 1999, 169-172.) 1990-luvun 

alussa myös jatkokoulutus tuli mahdolliseksi sosiaalityön saralla (mt., 180). 1990-luvulla 

sosiaalityön koulutuskeskusteluissa vallitsivat aiheet kelpoisuusehdoista, joita oltiin 

väljentämässä osaksi laman takia. Kelpoisuusehtokeskustelu sai ratkaisunsa, kun kaksi 

asetettua toimikuntaa ja sosiaalityön selvityshenkilö olivat sitä mieltä, että sosiaalialalla 

tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Tästä seurasi, että ammatinharjoittamislainsäädännön ja 
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sosiaalityön koulutusta säätelevän tutkintoasetuksen valmisteluun ryhdyttiin. (Mt., 239-242.)   

 

 

 

Sosiaalityön koulutuksen nykypäivää 

 

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena laissa on tällä hetkellä ylempi 

korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai 

pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sosiaalityön pääainetta vastaavat 

yliopistolliset opinnot tuli olla suoritettuna heinäkuuhun 2008 mennessä uuteen 

tutkintojärjestelmään siirtymisen vuoksi, jonka jälkeen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saa 

vain sosiaalityöstä pääaineenaan valmistunut. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 1.8.2005/272) 

 

Koulutuksen lähtökohtina nähdään yhteiskuntatieteelliset ongelmanratkaisu-, päättely- ja 

argumentointitaidot. Sosiaalityö pyrkii toteuttamaan osaltaan yliopiston perustehtäviä, jotka 

ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnan palvelu. Sosiaalityön koulutuksen tarkoitus on tuottaa 

käytännön sosiaalityössä ja tutkimuksessa tarvittavia valmiuksia. Alan kehityksen 

turvaaminen ja tieteellisen perustan vahvistaminen ovat asioita, joihin koulutus tähtää. 

Koulutus keskittyy sosiaalityön historiaan, työn teoreettisiin ja ammattieettisiin perusteisiin 

sekä käytännön työssä tarvittaviin valmiuksiin perehdyttämiseen. Sosiaalityön koulutus antaa 

valmiuksia asiakastyöhön, yhteiskunnalliseen muutostyöhön, sosiaalisten ongelmien 

yksilöllisten ja yhteisöllisten ratkaisuprosessien hallintaan ja ymmärtämiseen sekä ihmisten 

moninaisten elämänongelmien syntyprosessien, ilmenemismuotojen ja vaikutusten 

selvittämiseen. Monipuolisuus, laaja-alaisuus sekä yleisyys ovat vaatimuksia, joita sosiaalityö 

asettaa koulutukselle. (Murto, Rautniemi, Fredriksson, Ikonen, Mäntysaari, Niemi, Paldanius, 

Parkkinen, Tulva, Ylönen & Saari 2004, 32- 34.) 

 

Eri toimijat ovat olleet mukana kehittämässä sosiaalityön koulutusta. Koulutuksen 

kehittämisessä ovat tällä vuosituhannella olleet osallisina muun muassa korkeakoulujen 
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arviointineuvosto (ks. esim. Filppa & Horsma 2003), Sosiaali- ja terveysministeriö (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2003, ks. myös Karjalainen & Sarvimäki 2005) sekä Opetusministeriö 

(ks. Esim. Opetusministeriö 2007).  

 

Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa (Karjalainen & Sarvimäki 2005) 

sosiaalityön neuvottelukunta linjaa sosiaalityön kehittämisen suunnat vuoteen 2015 saakka. 

Julkaisussa otetaan kantaa myös sosiaalityön koulutuksen kehittämiseen. Neuvottelukunnan 

mukaan sosiaalityön koulutus ja tutkimus tulisi suunnata alan perustutkimukseen ja 

vastaamaan nopeasti kehittyviin yhteiskunnallisiin muutoksiin (mt., 35). Julkaisun mukaan 

sosiaalityön korkeakoulutasoisen koulutuksen ammatillis-tieteellisiä ydinosaamisalueita ovat 

yhteiskunnallinen tietoperusta, valmiudet sosiaalisten ilmiöiden teoreettiseen jäsentämiseen, 

tutkimukselliset valmiudet, lainsäädännöllinen osaaminen sekä asiakkaiden tilanteiden 

analyyttinen jäsentäminen. Haasteina koulutuksessa nähdään osaamisalueiden laajuus ja 

moniaineksisuus. Kaikkea tärkeäksi katsottua on neuvottelukunnan mukaan vaikea sisällyttää 

maisteritutkintoon. Tutkinnon tulisi sisältää asiakastyöhön, metodisuuteen, strategisuuteen, 

ennakointiin, muutokseen, vaikuttamiseen ja tutkimusosaamiseen tähtäävää koulutusta. 

Yhteiskunnalliset muutokset tuovat vielä lisää sisältövaatimuksia koulutukseen. 

Sosiaalioikeus, sosiaalitalous, informaatioteknologia, johtaminen, hallinto ja 

sosiaaligerontologinen sosiaalityö ovat uusia alueita, joihin koulutusta kaivattaisiin. 

Muutokset näyttäisivät tulevaisuudessa vaativan opetushenkilökunnan erikoistumista. 

Julkaisussa peräänkuulutetaan myös sosiaalityön opintojen volyymin eli sosiaalityön 

opiskelijoiden määrän lisäämistä. (Mt., 67- 70.) 

 

Eräs haaste, joka sosiaalityön koulutuksen piirissä tiedostetaan, on motivoituneiden 

opiskelijoiden valikointi alalle. Mikko Mäntysaari (2003) pohtii sosiaalityön opiskelijoiden 

valikoitumista ja erityisesti sitä, saadaanko alalle oikeanlaisia opiskelijoita. Hänen mukaansa 

sosiaalityön opiskelijoiden tulisi olla vahvasti solidaarisia, jotta he kestäisivät alan 

arkipäivää. Oikeanlaisen opiskelija-aineksen valikoimista helpottaisivat Mäntysaaren (2003) 

mukaan soveltuvuustestit. Tämän lisäksi koulutukseen tarvittaisiin sukupuolikiintiö 

täyttämään miestyövoiman tarvetta sekä koulutusväylä ulkomailta tulleille opiskelijoille 

täydentämään kasvavaa monikulttuurisen työvoiman tarvetta. (Mt., 6- 7.) Jotta alalle saadaan 
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motivoituneita työntekijöitä, tulisi nuorille luoda oikeanlainen kuva työstä. Sosiaalityö 

ammattina ei ole kovin selkeä esimerkiksi lukiolaisille. Sosiaalityö sekoitetaan muihin kuten 

esimerkiksi lastentarhanopettajan töihin. Virheellisesti sosiaalityöntekijöiden nähdään 

valmistuneen pääaineenaan muun muassa psykologia, kasvatustiede tai sosiaalipsykologia. 

(Peltonen 2008, 28-29.)  

 

Sosiaalityön koulutuksen kehittymiseen vaikuttivat siis monet eri tekijät, mutta ennen 

kaikkea sosiaalityötä vei eteenpäin yhteiskunnassa vallitseva tarve asiantuntija-ammatille, 

joka pystyisi vastaamaan sosiaalisten ongelmien lisääntymiseen, ja niiden taltuttamiseen. 

Tähän tarpeeseen vastattiin, kun eri ammattinimikkeet yhdistettiin ja syntyi ammatti nimeltä 

sosiaalityö. Koulutusta on kehitetty aina näihin päiviin asti. Kehittyminen on ollut kuitenkin 

hidasta, eikä sosiaalityössä olla Vuorikosken (1989) mukaan, osaltaan vasta 1960-luvulla 

alkaneen suomalaisen koulutusjärjestelmän suunnitelmallisen kehittämisen vuoksi, pystytty 

reagoimaan tarpeeksi nopeasti kehittämistarpeisiin. Sosiaalityön kehittäminen koulutusalana 

on varmaankin ollut varsin haastavaa myös sen vuoksi, ettei sosiaalityön määritelmästä ole 

päästy yksimielisyyteen. 

 

 

 

 

3.3 Sosiaalityö tieteenalana 

 

Tieteenalan historiaa 

 

Sosiaalityö on omana tieteenalanaan varsin nuori. Toimivan sosiaalialan tutkimus- ja 

opetuskentän rakentaminen onkin Synnöve Karvisen (2000, 22) sanoin vielä edessäpäin. 

Sosiaalityön yliopistolliset alkuaskeleet sijoittuvat vuoteen 1942, jolloin sosiaalihuoltaja-

koulutus aloitettiin Helsingissä (Niemi 1997, 13). Vuonna 1971 koulutus uudistettiin, mutta 

se tunnustettiin alemman korkeakoulututkinnon tasoiseksi vasta 1980-luvun alussa (Koskinen 

1997, 51). Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön osalta yhdistettiin Tampereella 

vuonna 1985, jonka seurauksena juridis-hallinnollinen sosiaalihuoltajakoulutus ja 

menetelmiin keskittynyt sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto sulautuivat yhteen 
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(Louhelainen 1997, 67). Aikoinaan 1970-luvulla, kun tutkinnonuudistuksessa sosiaalityö 

liitettiin sosiaalipolitiikan yhteyteen, oli se 2000-luvulle tultaessa jo irrottautumassa siitä 

(Vuorikoski 1999, 239-242). Pääainetasoiseksi koulutukseksi sosiaalityö vakiintuikin 

kaikkiin sitä opettaviin yliopistoihin vuonna 1999 (Pohjola 2003, 145-152). Sosiaalityöstä 

tuli siis tuolloin oma itsenäinen tieteenalansa Suomessa. 

 

Sosiaalityötä voisi sanoa soveltavaksi tieteenalaksi, koska se käyttää hyvin paljon 

hyödykseen muiden tieteenalojen tuottamia teorioita ja tietoa. Esimerkiksi sosiaalipolitiikan 

vaikutus on näkynyt sosiaalityön tutkimuskentällä aina näihin päiviin asti. Tarja Pösö (2000) 

kirjoittaa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen 90-vuotisjuhlajulkaisussa sosiaalityön tutkimuksen 

kehittymisestä ”Reino Salosta nykypäivään”. Sosiaalityön tutkimuksen määrä on aikojen 

saatossa kasvanut, vaikka itse ”sosiaalityö” termi ei ole tutkimusten nimissä kovinkaan 

selvästi näkynyt. Tutkimuksissa on yleisimmin tarkasteltu sosiaalityön kohdeilmiöitä ja 

käytäntöjä siinä missä sosiaalityön tarkastelu ammattina, instituutiona tai oppiaineena on 

jäänyt vähemmälle.  

 

Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan tutkimus sekoittuivat aikanaan keskenään, ja tutkimukset 

rakentuivat kummankin oppiaineen osalta samoista aineksista. Tämä kehitys on jatkunut aina 

1990-luvulle saakka. Vuonna 1999 sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan laitoksella Tampereella 

laadittiin kumpaankin aineeseen tutkimusstrategiat ja sosiaalityön tutkimuksen kohdealueiksi 

nimettiin laitoksen tutkimuksen vahvat ja kehittyvät osa-alueet: sosiaalityön arkikäytäntöjen 

ja vuorovaikutuksen tutkimus, sosiaalipalvelujen ja omaishoidon tutkimus, laadullisten 

menetelmien kehittelytyö, lastensuojelu-, lapsi- ja perhetutkimus, sosiaalisten ongelmien ja 

kuntouttavan sosiaalityön tutkimus, arviointi- ja kehittämistutkimus sekä sosiaalipedagoginen 

yhteisötutkimus. Mielenkiintoinen havainto on, että sosiaalityön tutkimus näyttää 

levittäytyneen hyvinkin laajalle, vaikka Reino Salon aikoinaan asettamat sosiaalityön suuret 

tutkimuslinjat keskittyivät hyvin pitkälle yksilöiden toiminnan tutkimiseen. Pösön mukaan 

Salo hahmotti tieteenalan tutkivan, mikseivät kaikki selviä omatoimisesti yhteiskunnassa, ja 

mitä voitaisiin tehdä, jotta nämä yksilöt selviytyisivät. (Mt., 38- 41.) 

 

Sosiaalityön tutkimus on saanut välineitä ja näkökulmia myös muiden tieteenalojen ja 

oppiaineiden kuin vain sosiaalipolitiikan piiristä. Tällaisia oppiaineita ovat olleet muun 
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muassa sosiaalipsykologia, naistutkimus sekä kulttuurintutkimus (ks. esim. Ronnby 1986). 

Laadullisen tutkimuksen uusi tuleminen 1980-luvulla ja kielellinen eli diskursiivinen käänne 

1980- ja 1990-luvun vaihteessa suuntasivat sosiaalityön tutkimusta sosiaalityön käytäntöjen 

tutkimiseen ja ihmisten keskinäisen toiminnan tuottamiin merkityksiin (Jokinen & Juhila 

2005, 292-293). Kun yhteiskuntatieteellisten aineiden, kuten esimerkiksi sosiaalipolitiikan, 

makroteoriat eivät antaneet sosiaalityölle tarpeeksi tietoa ja välineitä käytännön kentälle, 

ryhdyttiin sosiaalityön puolella 1990-luvulta lähtien tekemään tutkimusta sosiaalityön 

ammattikäytännöistä ja asiakkuuskokemuksista (mt., 301).  

 

Yhteistyö ja yhteydet erityisesti Ruotsiin viitoittivat suomalaiselle sosiaalityölle tietä 

irtautumiseen sosiaalipolitiikasta. Ruotsalaiseen sosiaalityön tutkimukseen verraten 

suomalainen sosiaalityön tutkimuksen juuret olivat aina 1980-luvulle saakka olleet 

sosiaalipolitiikassa, siinä missä ruotsalaisen sosiaalityön tutkimuksen viitekehykset 

sijoittuivat sosiaalipsykologian ja filosofisen antropologian maastoihin. Tultaessa 1990-

luvulle suomalainen ja ruotsalainen tutkimus ovat kuitenkin lähentyneet 1990-luvulle 

tultaessa saaden kumpikin vaikutteita yhä enemmän sosiologiasta ”emotieteenä”. (Mäntysaari 

2005, 329-337.)  

 

 

 

Tieteenalan luonteesta ja nykytutkimuksen tuulia 

 

Pauli Niemelän (2008) mukaan sosiaalityö on intentionaalista toimintatiedettä sosiaalisen 

merkityksessä ja se voidaan nähdä sosiaalitieteenä. Mikäli sosiaalityössä haluttaisiin korostaa 

asiakastasoluonnetta, tulisi hänen mukaansa puhua mikrososiaalitieteestä. Sosiaalityössä 

tutkitaankin sosiaalisia ilmiöitä juuri mikro- eli asiakastasolla. Keskeistä on ihmisten 

hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen. (Mt., 24-25.) Sosiaalityön tutkimuksesta 

mikrososiaalitieteenä kirjoittaa myös Synnöve Karvinen (2000). Hänen mukaansa ihmisten 

arjen auki kirjoittaminen ja sosiaalityö-ammatin kuvaaminen ovat olleet eräät keskeiset 

sosiaalityön tutkimuksen aiheet viime vuosina (mt., 16- 17). Sosiaalityössä on tutkittu 

kohdetta kuten aiemminkin ja lisäksi on alettu tutkia sosiaalityötä itseään. Kriittinen 
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reflektiivisyys on alkanut määrittää sitä oppimisen ja tutkimisen laatua, jota sosiaalityössäkin 

halutaan modernille tyypillisen universaalin tietopohjan sijasta toteuttaa. Viitekehyksenä 

suosituksi sosiaalityön tutkimuksiin on noussut konstruktionistinen lähestymistapa (mt., 11-

17, ks. myös Parton ja O’Byrne 2000).  

 

Sosiaalityö tieteenalana nojaa muihin tieteenaloihin. Sen linkittyminen vahvasti käytännön 

työhön antaa sille myös tiettyjä erityispiirteitä. Sosiaalityön kysymykset jäsentyvät monen eri 

tieteenalan lähestymistapojen kautta, ja tästä syystä esimerkiksi käyttäytymistieteellisiä 

tutkimustuloksia on vaikea suoranaisesti soveltaa käytännön työssä. Kriittinen tekijä ammatin 

kehittämisessä on juuri opetuksen, tutkimuksen ja käytännön suhde. Ammatillinen käytäntö 

muotoilee tutkimuksen ja metodisen kehittämisen kysymyksenasetteluja ja toisaalta se 

tarvitsee tieteellistä otetta uusien kysymysten ja näkökulmien avaamiseen, interventioiden 

arvioimiseen, uusien työmenetelmien kehittämiseen sekä kansainvälisen tutkimuksen 

hyödyntämiseen. Koulutuksen vahvistaminen tiede-käytäntö –akselilla, edellyttäisi 

sosiaalityön opettajien osallistumista käytännön työn metodiseen kehittämiseen. (Kananoja 

1997, 67-69, ks. myös Nash, Munford ja O’Donoghue 2005.)  

 

 

Tarja Kemppainen, Simo Koskinen, Anneli Pohjola ja Kyösti Urponen (1998) tiivistivät 

sosiaalityön tutkimuksen kohteet aikoinaan seuraaviksi: 

 

1. Sosiaalityön toimintaympäristöjen ja sosiaalisten ongelmien sekä näiden muutosten 

tutkimus sosiaalityön näkökulmasta 

2. Sosiaalityön historiaa, oppihistoriaa ja yhteiskunnallista funktiota koskeva tutkimus 

3. Sosiaalityön sisällön, ammatillisten prosessien ja interventioiden tutkimus 

4. Sosiaalityön asiakkuustutkimus 

5. Sosiaalityön ammatillisia toimijoita, sosiaalityöntekijöitä, koskeva tutkimus 

 

Aulikki Kananoja (2007c, 215-216) on puolestaan tiivistänyt vuosien 1994-2005 sosiaalityön 

väitöskirjojen tematiikat seuraavasti: 
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1. Sosiaalipoliittinen ja yhteiskunnallinen tematiikka, valtio-kuntasuhteet sekä 

sosiaalipalvelut ja niiden kehitys 

2.   Sosiaalityö ammatti ja sen kehityshistoria sekä sisältö 

3. Sosiaalityön kohteena olevat ilmiöt (esimerkiksi köyhyys, sosiaaliset ongelmat, 

perheväkivalta, sairaus ja vammaisuus) 

4.   Asiakkaat ja heidän elämäntilanteensa sekä erilaiset asiakasryhmät 

5.  Sosiaalityön osa-alueet (esimerkiksi asiakastyö, yhteisöihin liittyvä työ, kuntoutus ja 

gerontologinen sosiaalityö) 

6.   Sosiaalityön työkäytännöt 

7.  Sosiaalityön sisällölliset elementit (esimerkiksi asiakassuhde, alutilanne ja dokumentointi) 

8.   Organisaatiot ja palvelurakenteet 

9.   Johtaminen ja hallinnolliset näkökulmat 

10.  Sosiaalityön koulutukseen liittyvät teemat 

11.  Sosiaalityön ammatillisten metodien tieteellinen kehittäminen 

12.  Toiminnan vaikuttavuus 

 

Kananoja (2007c) kuvaa sosiaalityön tutkimuksen viimeaikaisen tutkimuksen keskittyneen 

yhä enemmän käytäntöön. Sosiaalityötä hyödyttäviä tiedontuottaja ovat yliopistojen ohella 

Stakes (nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL), ammattikorkeakoulut, sosiaalialan 

osaamiskeskukset (mt., 216) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

 

Sosiaalityön tutkimusta on vahvistanut Sosiaalityön tutkimuksen seuran perustaminen 

vuonna 1998. Seura järjestää vuosittain sosiaalityön tutkimuksen päiviä, ja se julkaisee joka 

toinen vuosi sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjaa. Vuosikirjojen julkaisu jatkaa 

Sosiaalityöntekijöiden liiton aloittaman Sosiaalityön vuosikirjojen julkaisun sarjaa. (Satka 

2002, 5 ja Sosiaalityön tutkimuksen seura 2009a) Sosiaalityöllä on myös muita tieteellisiä 

julkaisukanavia. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentia -lehden välissä 

on vuodesta 1999 ilmestynyt, yhteistyössä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kanssa, 

sosiaalityön tutkimukseen keskittyvä liite. Liitteiden teemoista voi päätellä, että sosiaalityö 

on edelleen 2000-luvulle tultaessa hakenut paikkaansa niin käytännön tasolla kuin 

yhteiskunnallisena toimijanakin. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjat edustavat kukin 

puolestaan enemmän jonkin sosiaalityön osa-alueen tarkastelua. Esimerkiksi ensimmäisessä 
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vuosikirjassa vuonna 2002 perehdytään laajemmin marginalisaatioon (Juhila, Forsberg & 

Roivainen  2002), vuonna 2005 vuorossa oli lasten ja lastensuojelun tarkastelua (Forsberg, 

Ritala-Koskinen & Törrönen 2005) ja vuonna 2006 vanhukset ja sosiaalityö (Kajanoja, 

Lähteinen, Marjamäki, Laiho, Sarvimäki, Karjalainen & Seppänen 2007). (Sosiaalityön 

tutkimuksen seura 2009b). Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan yhteinen julkaisu Janus -lehti, 

jota vuonna 2002 lähdettiin kehittämään palvelemaan paremmin sosiaalityötä, toimii myös 

eräänä sosiaalityön tutkimuksen julkaisukanavana (Sosiaalityön tutkimuksen seura 2009a). 

 

Sosiaalityön tutkimus on viime vuosikymmeninä määrällisesti lisääntynyt, ja siten 

sosiaalityön voisi sanoa tieteenalana myös vahvistuneen. Siinä missä sosiaalipolitiikan 

vaikutukset sosiaalityöhön ovat heikentyneet, on sosiaalityö ilmeisesti alkanut pikkuhiljaa 

keskittyä sille ominaisempiin kysymyksenasetteluihin. Ihmeellistä on kuitenkin huomata, että 

sosiaalityön piirissä on tehty vähän niin sanottua perustutkimusta, ja onkin syytä pohtia, mille 

sosiaalityö perustuu ammattina, oppiaineena ja tieteenalana, jos edes sen määritelmästä ei 

olla tietoisia tai yksimielisiä vielä tänäkään päivänä. Kysymyksiä herättävät myös 

tutkimusten aiheet ja se, keskittyvätkö tutkimukset tarpeeksi laajassa mittakaavassa 

sosiaalityön ytimeen. 
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4. TUTKIMUSASETELMA 
 

Tutkimuksen tehtävänä on siis tutkia sitä, miten sosiaalityön nykyiset viralliset määritelmät 

kuvaavat sosiaalityötä ontologisesti sekä sen tavoitteiden ja kohteiden osalta. Tutkielman 

tutkimusosuus on toteutettu tiettyjen tieteellisten lähtökohtien sekä tutkijan omien 

näkemysten avulla. Tässä luvussa esitellään näiden tutkimukseen liittyvien tieteellisten 

lähtökohtien ja tutkijan omien näkemysten ohella tutkielmassa käytetty aineisto ja 

menetelmä. 

 

4.1 Tutkielman teoreettinen viitekehys  

  

Tutkielma perustuu, aineiston kielellisyyden vuoksi, sosiaalisen konstruktionismin 

näkemyksiin. Sosiaalinen konstruktionismi voidaan nähdä tieteen kentällä esimerkiksi 

liikkeenä tai suuntauksena. Sen alaisuuteen voidaan lukea monia tutkimusperinteen edustajia 

ja se onkin varsin laaja-alainen käsite. Konstruktionismissa keskeisintä on näkemys kielen ja 

sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta. (Kuusela 2002, 49) Konstruktionismin mukaan 

kieli on todellisuuden tulkintaa eli kieli luo kuvaa todellisuudesta. Konstuktionistisessa 

lähestymistavassa kielen katsotaan myös olevan väline, jolla perustellaan, oikeutetaan ja 

tuotetaan asioita. (Mt., 60) 

 

Tutkielman tieteelliset lähtöoletukset nousevat siis kieleen liittyvistä tieteellisistä 

näkemyksistä. Kielen ajatellaan usein olevan vain ihmisten välisen kommunikaation väline. 

Se on kuitenkin myös paljon muuta. Kielenkäyttöön liittyy esimerkiksi vallan elementti. Vesa 

Heikkisen (2007) mukaan kieli on valitsemista ja ihmisillä on tätä kautta mahdollisuus hallita 

merkityksiä, joita kielen avulla luodaan ja välitetään. (Mt., 10.) Oletettavasti ihmiset siis 

myös erilaisten määritelmien kautta, hallitsevat tai pikemminkin pyrkivät hallitsemaan 

todellisuutta. Näin ollen voidaan olettaa, että sosiaalityön määritelmät ovat sosiaalityötä 

ohjaavia kielellisiä konstruktioita, joilla luodaan ja välitetään merkitys siitä, mitä sosiaalityö 

on. 
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Määritelmät rakentuvat aina kielen varaan. Ei ole olemassa esimerkiksi yhteiskuntatieteellistä 

määritelmää, joka voitaisiin asettaa, sen ymmärrettävyyden kärsimättä, johonkin muuhun 

kuin kielelliseen muotoon. Tutkielmassa tarkastellaan kielen luomaa maailmaa kvalitatiivisen 

eli laadullisen metodologian avulla. Laadullinen menetelmä haluttiin ottaa menetelmäksi 

juuri aineiston kielellisen, mutta myös sen teoriaa luovan luonteen vuoksi (Bryman 1988, 

Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran 1997 muk).  

 

Tutkielmassa siis oletetaan, että kielen avulla luodaan, hallitaan ja ohjataan todellisuutta. 

Myös sosiaalityö, ja sen määritelmät ovat osa kielen avulla luotua todellisuutta, ja 

sosiaalityön koko kenttä pohjautuu, tai sen tulisi pohjautua, sosiaalityön määritelmiin. 

Tutkielmassa mielenkiinnon kohteina ovat sosiaalityön ontologiat, tavoitteet ja kohteet. 

Nämä mielenkiinnon kohteet heräsivät omien näkemysteni pohjalta, joiden mukaan 

sosiaalityön määritelmissä tulee aina avata sosiaalityö ontologisesti ja lisäksi niissä tulee 

mainita, mitkä ovat sosiaalityön tavoite ja kohteet. Näkemys tavoitteiden ja kohteiden 

ilmaisemisesta nousee puolestaan ajatuksesta että nämä kaksi ovat sosiaalityön ydinelementit, 

ja ilman niitä ei sosiaalityön muita elementtejä voi hahmottaa ja kehitellä.  

 

 

 

4.2 Aineistona sosiaalityön viralliset määritelmät 

 

Tutkielman aineistona ovat sosiaalityön viralliset määritelmät. Tarkoituksenani oli valita 

aineistoon sellaisia määritelmiä, jotka ovat julkisia ja helposti kaikkien löydettävissä, koska 

oletukseni mukaan tämänkaltaiset määritelmät vahvimmin luovat kuvaa sosiaalityöstä, ja 

ohjaavat sitä. Aineistosta karsiutui pois esimerkiksi tieteellisen kirjallisuuden sisällään 

pitämät sosiaalityön määritelmät, sillä katsoin niiden olevan liian piilossa suurelta yleisöltä ja 

lisäksi ne eivät ulotu ohjaamaan sosiaalityötä strategisesti kovinkaan vahvasti. Määritelmillä 

näyttäisi tekstiaineistona olevan erityinen luonne juuri sen vuoksi, että ne pitävät sisällään 

tarkoituksen jonkin asian ohjaamisesta. Tällaista strategisesti ohjaavaa tarkoitusta ei 

monenlaisilla muilla tekstiaineistoilla ole.  

 

Virallisiksi määritelmiksi katsotaan tässä tutkielmassa sellaiset määritelmät, jotka ovat jonkin 
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organisaation luomia ja hyvin esillä olevia eli niin sanotusti julkisia. Tällaisia virallisia 

määritelmiä tutkielmassa aineistona ovat kaikkien sosiaalityötä opettavien suomalaisten 

yliopistojen opinto-oppaiden sosiaalityön määritelmät, sosiaalityön kansainvälisen järjestön 

IFSW:n (Internation federation of social workers) luoman sosiaalityön määritelmän Talentian 

(2010) suomennos, Sosnet:in määritelmä sosiaalityöstä sekä suomalaisessa lainsäädännössä 

ilmenevä sosiaalityön määritelmä. Seuraavaksi näitä eri organisaatioita tarkastellaan 

lähemmin.  

 

Sosiaalityötä opetetaan tällä hetkellä Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen ja 

Turun yliopistoissa. Lisäksi sosiaalityötä opetetaan yliopistojen sivutoimipisteissä, joiden 

määritelmistä on analyysiin otettu Tampereen yliopiston Porin yksikön opinto-oppaan 

sosiaalityön määritelmä. Opinto-oppaiden sosiaalityön määritelmät edustavat tutkielmassa 

sosiaalityötä oppiaineena. 

 

IFSW eli International Federation of Social Workers on ammatillisen sosiaalityön 

kansainvälinen järjestö. Se on perustettu vuonna 1956 Saksassa järjestetyssä 

sosiaalityöntekijöiden kansainvälisessä konferenssissa. Järjestön edelläkävijä oli Ranskassa 

vuonna 1928 perustettu sosiaalityöntekijöiden kansainvälinen järjestö, jonka toiminta 

keskeytyi toisen maailmansodan vuoksi aina vuoteen 1950 saakka. Kyseisenä vuonna 

sosiaalityöntekijöiden kansainvälisessä konferenssissa päätettiin uuden järjestön eli juuri 

IFSW: n perustamisesta. (IFSW 2010a) IFSW: n viimeisin virallinen sosiaalityön määritelmä 

on hyväksytty Sosiaalityöntekijöiden kansainvälisen liiton yleiskokouksessa Montréalissa 

vuonna 2000. Määritelmä korvaa vanhan määritelmän, joka on vuodelta 1982. Montréalin 

kokouksessa todettiin, ettei mitään määritelmää voi pitää lopullisena sosiaalityön jatkuvan 

muuttumisen ja kehittymisen vuoksi. (IFSW 2000, IFSW 2010b) Vuoden 2006 IFSW:n 

yleistapaamisessa päätettiin sosiaalityön määritelmän tarkastamisesta kymmenen vuoden 

välein eli seuraavan määritelmän tulisi olla valmis vuonna 2010 (IFSW 2006). 

 

Sosnet on puolestaan vuonna 1999 perustettu sosiaalityön suomalainen yliopistoverkosto. 

Verkosto järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tutkijakoulutusta sekä edistää yhteistyötä 

perusopetuksessa. Verkostossa ovat mukana kaikki sosiaalityötä opettavat yliopistot: 
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Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja 

filosofian laitos, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos, Lapin yliopiston 

sosiaalityön laitos, Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen laitos ja Turun yliopiston 

sosiaalitieteiden laitos. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Sosnet kehittää virtuaaliopetusta, 

on mukana kansainvälisessä toiminnassa ja tekee tutkimustyötä. Sosiaalityön 

yliopistoverkoston Sosnet:n edustajat lupautuivat laatimaan sosiaalityön määritelmän 

Sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön vuonna 2003. Tausta-aineistona toimi professori 

Kyösti Urposen laatima määrittelypohja. (Sosnet 2010) Määritelmän tarkoitus on määrittää 

sosiaalityötä nimenomaan ammattina. 

 

Aineistoon otin myös sosiaalityön määritelmän suomalaisessa lainsäädännössä. Tässä 

tutkielmassa analysoin vain pelkkä sosiaalihuoltolakiin ja -asetukseen kirjoitettu sosiaalityön 

määritelmän, koska sen ensisijassa oletetaan kertovan eri toimijoille, mitä sosiaalityö on. Ei 

tule silti unohtaa, että sosiaalityön erityislait, kuten lastensuojelulaki, pitävät myös sisällään 

sosiaalityötä määrittäviä ilmaisuja. Lait kuten sosiaalihuoltolain ja -asetuksen säätää 

Suomessa eduskunta hallituksen tai kansanedustajan lakialoitteesta (Kahri 2009). 

 

Tutkielman aineistossa ovat edustettuina sosiaalityön määritelmän ammatillinen, tieteellinen, 

oppiaineellinen ja julkis-hallinnollinen näkökulma. Halusin eri tahojen työn tuloksena 

syntyneitä sosiaalityön määritelmiä aineistoon, jotta voisin verrata, miten eri organisaatioiden 

määritelmät eroavat toisistaan. Aineisto on luonnollinen, sillä se on olemassa tutkijasta 

riippumatta (Takala & Lämsä 2001, 375). 
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4.3 Menetelmänä määritelmänanalyysi 

 

Tutkielman analyysin luonne 

 

Tutkielma on metodologisesti laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan 

kokonaisuutena, keskittyen tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja 

kysymyksenasetteluun. Laadullinen tutkimus jakaantuu kahteen vaiheeseen: havaintojen 

pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen. (Alasuutari 1994, 28-40.) Laadullisen 

tutkimuksen tulisi olla systemaattisesti, täsmällisesti ja strategisesti tehtyä sekä selitettävissä 

olevaa, mutta silti joustavaa ja kontekstuaalista. Laadullisen tutkimuksen tulisi lisäksi tuottaa 

selityksiä tai argumentteja tutkittavasta asiasta, ja tulosten tulisi myös olla yleistettäviä. 

(Mason 2002, 7-8) Tässä tutkielmassa laadullista tutkimusta tehdään tavoitteena kuvailla 

sosiaalityön määritelmiä. 

 

Tutkielman analyysi pureutuu ”sosiaalityö”-käsitteen määritelmään sekä perus- että 

metatasolla. Näsin (1980) mukaan perustason käsiteanalyysi perehtyy jonkin tieteenalan 

peruskäsitteisiin pintatasolla. Tämänkaltaisessa analyysissa tarkastellaan, mitä käsitteitä jokin 

pääkäsite pitää sisällään. Metatasolla käsitteitä tarkastellaan syvemmin. Metatasolla käsitteitä 

tutkitaan niiden tarkoituksesta, olemuksesta, olemassaolosta ja muodostamisesta käsin. Näsin 

mukaan metatason käsiteanalyyttinen tieto, johon sisältyy käsitteiden määrittelyn keinot 

muun muassa tyypittelyn, erittelyn ja käsitejärjestelmien konstruoinnin osalta, veisi eteenpäin 

perustasoa eli termien ja käsitteiden käyttöä lähempänä arkea (Mt., 18-20)  

 

Tutkielman analyysi, kuin koko tutkielmakin, on luonteeltaan sekä induktiivinen eli 

aineistolähtöinen että deduktiivinen eli teorialähtöinen. Aineistolähtöisessä analyysissä 

tutkimusongelmiin haetaan vastausta aineiston pohjalta siinä missä teorialähtöisessä 

analyysissä tulokset joko vahvistavat tai heikentävät jo olemassa olevaa tietokokonaisuutta 

eli teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) Olemassa olevaa teoriaa tutkielmassa edustaa niin 

tutkielman kautta opittu pohjatieto kuin luotu sosiaalityön mallikin.  Ajatuksena on, että kun 

tutkimuksessa yhdistetään induktiivisuus ja deduktiivisuus, käy pohjatieto, luomani 

sosiaalityön malli, sekä analyysi jatkuvaa vuoropuhelua keskenään. Vaikka sosiaalityön malli 
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on esitelty analyysin jälkeen, tulee huomioida, että se on ollut olemassa jo ennen analyysia ja 

vaikuttanut deduktiivisesti analyysiin, ohjaten etsimään määritelmistä juuri sosiaalityön 

tavoitteita ja kohteita. Päinvastoin myös analyysi on induktiivisesti tuonut omat aineksensa 

sosiaalityön malliin ja sitä kautta hahmoteltuun sosiaalityön määritelmään. 

 

 

 

Käsiteanalyyttinen tutkimus 

 

Koska tarkastelen tutkielmassa sosiaalityö-käsitettä sen määritelmistä käsin, on se tyypiltään 

käsiteanalyyttinen. Käsiteanalyyttisessa tutkimuksessa käsitteiden analysointi, vertailu ja 

määrittely ovat tutkimuksen pääosassa. (Kakkuri-Knuuttila 1999, 329.) Tämän tutkielman 

menetelmää ei kuitenkaan voi sanoa varsinaiseksi käsiteanalyysiksi. Näen käytetyn 

menetelmä käsiteanalyysin alalajiksi – määritelmänanalyysiksi. Tässä menetelmässä 

käsitteitä tutkitaan niiden määritelmistä käsin. 

 

Heti aluksi täytyy todeta, että käsitteiden määrittelyyn ja käsiteanalyysiin perehtyessä 

törmätään juuri ”käsitteen” ja määritelmän” väliseen käsitteiden käytön ongelmaan. Yleisesti 

ottaen näitä kahta käsitettä käytetään ilmeisesti kuvaamaan yhtä ja samaa asiaa, mikä 

aiheuttaa sekaannusta. Tässä tutkielmassa ”käsite” pitää sisällään yhden jotakin asiaa tai 

esinettä kuvaavan sanan siinä missä ”määritelmä” on sanojen ja ilmausten joukko, jotka 

kuvaavat itse käsitettä. Näitä kahta käsitettä ei näin ollen pidetä tässä tutkielmassa 

synonyymeina. Ongelmaa tämä edellä mainittu käsitteiden käyttö tuotti siinä mielessä, että 

käsiteanalyyttisien menetelmien kuvauksista oli vaikea erottaa, analysoidaanko niiden avulla 

pelkkiä käsitteitä vai myös käsitteiden määritelmiä. Tätä myöten oli myös hankalaa 

hahmottaa tutkielmalle sopivaa menetelmää. Päädyinkin uuden menetelmän luomiseen 

käsite- ja sisällönanalyyttisten ajatusten pohjalta. Koska tarkoitus oli tutkia määritelmien 

sisältöä, syntyi ajatus luoda menetelmä nimeltä määritelmänanalyysi. Seuraavaksi tarkastelen 

hieman lähemmin määritelmänanalyysin kehittelyyn välineitä antaneita menetelmiä eli 

käsite- ja sisällönanalyysia. 
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T. Takala ja A. M. Lämsä (2001, 372) jakavat käsitetutkimuksen kahteen alalajiin: 

perinteiseen käsiteanalyysiin ja tulkitsevaan käsitetutkimukseen. Heidän mukaansa 

esimerkiksi Näsin (1980) käsiteanalyysi edustaa niin sanottua perinteistä käsiteanalyysin 

muotoa. Tämä tutkielma sijoittuu jonnekin perinteisen käsiteanalyysin ja tulkitsevan 

käsitetutkimuksen välimaastoon.  

 

Näsin (1980) mukaan käsiteanalyysi on analyyttiseen ja synteettiseen pohdintaan perustuvaa 

käsitteiden muodostamista. Käsiteanalyysissä on kyse tarkoituksellisen ajattelun prosessista, 

jonka lopputulos voi olla täysin uusi käsite, muunnelma vanhoista käsitteistä tai uusi 

käsitteiden järjestelmä (mt, 10). Ari Ahosen ja Tomi J. Kallion (2002, 60) mukaan analyysi 

viittaa tieteessä kokonaisuuden jakamista osiin. Heidän mukaansa käsitetutkimusta voidaan 

tehdä yksittäisiä käsitteitä ja käsitejärjestelmiä analysoimalla. Tämänkaltaisen analyysin 

tavoitteena on käsitteiden merkitysten selkiyttäminen. (Mt., 16.) Käsitteiden käytön 

analyysissä osoitetaan puolestaan eri määrittelyjen yhteneväisyydet ja erot. Tämänkaltaisessa 

tutkimuksessa aikaisemmat käsitteet voidaan suhteuttaa tutkijan luomiin käsitteisiin. Nämä 

tutkijan omat määritelmät ovat tutkimuksen hypoteeseja. (Kakkuri-Knuuttila 1999, 328-329.) 

 

Tulkitsevassa käsiteanalyysissa puolestaan tulkitaan ja kehitellään toisten kirjoittajien 

tekstien sisältämiä käsitteitä ja niiden määritelmiä. Aineistosta tarkastellaan valitun 

teoreettisen näkökulman kautta esimerkiksi sitä, mitä eri merkityksiä määritelmät sisältävät ja 

miten ne suhteutuvat toisiinsa. Tulkinnalliseen käsiteanalyysiin liittyy myös käsitteiden ja 

määritelmien synnyn kontekstin tarkastelu, jossa siis käsitteiden ja määritelmien tarkasteluun 

liittyy se, kuinka ja millaisissa olosuhteissa käsitteet ja määritelmät on luotu. (Takala & 

Lämsä, 376-378.) 

  

Käsiteanalyysia voi siis tehdä monella eri tavalla riippuen tutkijan intresseistä. Perinteisten ja 

uudempien käsiteanalyyttisten tutkimusmenetelmien ideoiden kirjo antaa hyviä välineitä 

tehdä käsiteanalyyttista tutkimusta. Niin perinteisen kuin tulkitsevankin käsiteanalyysin 

tarkoituksena on uusien käsitteiden ja määritelmien luonti sekä käsitteiden merkitysten 

selkiyttäminen. Tässä tutkielmassa pyrin ”sosiaalityö”-käsitteen selkeyttämiseen sen 

määritelmiä analysoimalla (vrt. Ahonen & Kallio 2002, 16). Seuraavaksi esittelen tarkemmin 
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kehittelemäni määritelmänanalyysi-menetelmän ja puran auki eri käsiteanalyyttisten 

suuntausten annin kyseiselle menetelmälle. 

 

 

 

 

Määritelmänanalyysi 

 

Tutkielmaa varten loin menetelmän nimeltä määritelmänanalyysi, sillä mikään olemassa ollut 

menetelmä ei oikein sopinut määritelmien analysoinnin toteuttamiseen.  Luotu 

määritelmänanalyysi ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä, vaan se on saanut vahvasti vaikutteita 

erilaisista laadullisista menetelmistä kuten jo mainitusta käsiteanalyysista. Käsiteanalyysin 

ohella määritelmänanalyysin luonnissa on käytetty hyväksi sisällönanalyysin ideoita.  

 

Takala ja Lämsä (2001) jaottelevat tulkinnallisen käsitetutkimuksen neljään lajiin: 

heuristiseen, teoreettisesta näkökulmasta lähtevään, kuvailevaan sekä kriittiseen tulkitsevaan 

käsitetutkimukseen. Nämä neljä käsitetutkimuksen lajia eivät sulje toisiaan pois (mt., 385-

386) ja tämänkin tutkielman menetelmä saa vaikutteita oikeastaan kaikista lajeista. Kahdessa 

ensimmäisessä lajissa tulkitseva käsitetutkimus riippuu teoreettisen viitekehyksen 

tiukkuudesta. Heuristisessa tutkimuksessa ei sitouduta teoreettiseen viitekehykseen niin 

lujasti kuin teoreettisesta näkökulmasta lähtevässä tutkimuksessa (mt., 385). Kuvaileva 

tulkitseva käsitetutkimus puolestaan keskittyy käsitteeseen liitettyjen merkityksenantojen 

kuvaamiseen ja selventämiseen, kun taas kriittinen tulkitseva käsitetutkimus tarkastelee 

esimerkiksi merkityksenantoihin sisältyviä ideologioita ja valtasuhteita (mt., 386).  

 

Tämän tutkielman menetelmä saa vahvimmin vaikutteita kolmannesta eli kuvaavasta 

käsitetutkimuksesta, kun se pyrkii kuvaamaan sosiaalityön määritelmien sisältöä. Toisaalta 

tutkielma on myös kriittisesti virittynyt jo lähtökohdiltaan, mutta myös analyysin osalta. 

Omat näkemykseni nimittäin antavat ymmärtää, että nykyiset sosiaalityön määritelmät eivät 

ole tarpeeksi osuvia ja että sosiaalityön kentällä tarvitaan parempaa määritelmää. Tätä 
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myöten myös analyysi on toteutettu kriittisellä otteella. Analyysissä tarkastellaan kriittisesti 

määritelmissä käytettyjä ilmauksia ja käsitteitä sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta 

nimenomaan sosiaalityön määritelmissä. Koska tutkielma sisältää myös teoreettisen 

viitekehyksen, on se tulkitsevana käsitetutkimuksena myös teoreettisen näkökulman omaava. 

 

Myös sisällönanalyysin ajatuksia on käytetty tutkielman analyysia luotaessa hyväksi lähinnä 

tekniseltä kannalta katsottuna. Koska tutkielmassa keskitytään sosiaalityön määritelmien 

sisältöön, on luonnollista ajatella, että määritelmänanalyysissa käytetään hyväksi myös 

sisällönanalyysin ajatuksia ja ideoita. Sisällönanalyysi on tekstin pelkistämistä esimerkiksi 

teemoittelun tai tyypittelyn avulla (Tuomi & Sarajärvi 2002). Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi jakaantuu kolmeen vaiheeseen: 1) aineiston pelkistämiseen, 2) aineiston 

ryhmittelyyn ja 3) aineiston käsitteellistämiseen. (Miles & Huberman 1984 Tuomen ja 

Sarajärven 2002 muk.). Tutkielman aineiston analyysissä käytetään hyväksi näitä kaikkia 

sisällönanalyysin vaiheita. Aineiston pelkistämisessä poistetaan tai jätetään pienelle 

huomiolle tutkimuksen kannalta epäolennainen sisältö ja olennainen sisältö pelkistetään eli 

muokataan tarvittaessa tiiviimmäksi. Tässä tutkielmassa olennaista tietoa edustavat 

määritelmistä etsityt sosiaalityön ontologiat, tavoitteet ja kohteet. Käsitteellistäminen tehdään 

siltä osin kuin se on tulosten kuvaamiseksi tarpeellista ja hyödyllistä. Tutkielmassa 

käsitteellistäminen tapahtuu, kun aineiston sisältämiä ilmaisuja nimetään. Ryhmittely 

tapahtuu siinä vaiheessa, kun olennainen tieto määritelmistä on poimittu ja siirrytään sen 

lähempään tarkasteluun. Ryhmittely antaa välineitä hahmottaa määritelmistä tiettyjä linjoja 

liittyen tämän tutkielman osalta ontologioihin, tavoitteisiin ja kohteisiin. 

 

Tutkielma perustuu tulkinnallisen käsitetutkimuksen ohella myös perinteisempiin 

käsitetutkimuksen näkemyksiin. Näsi (1980) on yksi perinteisen käsitetutkimuksen edustaja 

ja hänen mukaansa käsiteanalyysilla on neljä vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa kootaan 

yhteen käsitteitä koskevat näkemykset ja suoritetaan myös niiden esimuokkaus. Tämän 

jälkeen käsitteet paikannetaan yläkäsitteisiinsä nähden ja erotellaan muista lähikäsitteistä. 

Kolmanneksi tehdään sisäistä analyysia eli valitut käsitteet puretaan osiin ja eritellään sekä 

pohditaan niitä koskevat erilaiset näkemykset. Viimeiseksi joko hyväksytään entiset käsitteet, 

muutetaan ne tai muodostetaan täysin uusia käsitteitä. (Mt., 12-13)  
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Koska tutkielman analyysi on nimeltään määritelmänanalyysi, puhutaan Näsistä (1980) 

poiketen määritelmistä eikä käsitteistä. Tämän tutkielman analyysin vaiheet, jotka 

seuraavaksi esitellään, mukailevat siis tulkitsevan käsiteanalyysin, sisällönanalyysin ja Näsin 

käsiteanalyysin vaiheita.  

 

Ennen varsinaista analyysia voidaan koota yhteen tietylle käsitteelle annettuja aiempia 

määritelmiä ja keskusteluita, joita on käyty käsitteen määrittelemiseksi (mukailee Näsin 1. 

vaihetta, ks. tutkielman luvut 2.2 ja 2.4 ). Tämän jälkeen, mikäli halutaan keskittyä 

tarkastelemaan käsitteen ja sen määritelmän kehityskontekstia, voidaan tarkastella käsitettä ja 

sen sisältämän asian tai ilmiön historiallista muutosta tietyssä kulttuurisessa ja poliittisessa 

ilmapiirissä (vrt. tulkitseva käsitetutkimus ja ks. tämän tutkielman luku 3). Kyseinen 

tarkastelu antaa taustatietoa tutkijalle sekä selityksiä määritelmien nykymuodoille. 

Määritelmänanalyysin varsinaiset analyysivaiheet ovat: 

 

1. Tutkittavien määritelmien valinta ja karkea analyysi  

 

Määritelmänanalyysin ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteen halutut käsitteitä koskevat 

näkemykset eli määritelmät. (vrt. Näsin 3. vaihe) Määritelmistä tehdään yleissilmäys, joka 

antaa suurpiirteisen kuvan määritelmistä. Tämän jälkeen määritelmien sisältö puretaan 

sisällöstä kertoviin osiin ja osat nimetään sisällön perusteella (vrt. 

sisällönanalyysi/käsitteellistäminen). Sisältö myös numeroidaan, jotta voidaan paikantaa, 

mistä kohtaa tekstiä tutkija on lauseet tai ilmaisut poiminut. Analyysin ensimmäinen vaihe 

tuo esille määritelmien karkean sisällön (ks. liite 1). Karkean hahmotuksen kuten myös 

analyysin toisen ja kolmannen vaiheen jälkeen määritelmiä voidaan vertailla keskenään (vrt. 

Näsin 2. vaihe). 

 

 

2. Teoreettisen viitekehyksen mukaiset ilmaukset 

 

Karkean hahmotuksen jälkeen siirrytään määritelmien sisällön lähempään tarkasteluun. Tässä 

tarkastelussa aineistosta nostetaan esiin haluttuja kiinnostuksen kohteita. (vrt. 
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sisällönanalyysi/pelkistäminen) Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalityön 

määritelmien sisältämät sosiaalityön ontologiat sekä sosiaalityön tavoitteet ja kohteet (ks. 

liite 2). Erilaisia ilmauksia sosiaalityön ontologioista, tavoitteista ja kohteista ei välttämättä 

ole aineistossa sanottu suoraan, joten tutkijan täytyy tehdä tulkintaa. Tulkinta tapahtuu 

asettamalla aineistolle kysymyksiä ja päättelemällä aineiston lauserakenteista esimerkiksi 

mitä ovat sosiaalityön kohteet (vrt. tulkitseva käsitetutkimus). Vastaukset 

tutkimuskysymyksiin poimitaan aineistosta tässä vaiheessa kokonaisina ilmauksina. 

 

 

3. Teoreettisen viitekehyksen mukaisten ilmausten yksinkertaistaminen 

 

Kolmannessa vaiheessa määritelmien sisältö yksinkertaistetaan eli toisessa vaiheessa 

poimituista ilmaisuista erotellaan yksinkertaiset määreet (ks. liite 3). Yksinkertaiset määreet 

ovat aineiston pelkistämistä niin yksinkertaiseen muotoon kuin se vain tulosten näkyvyyden 

kannalta on mahdollista. Tämä vaihe tuo selvästi esille sen, minkälaisia ja kuinka paljon 

yksittäisiä ilmaisuja määritelmät pitävät tietyn teoreettisen viitekehyksen osalta sisällään. 

Tässä kohtaa, analyysin auki kirjoittamisen osalta, tarkoituksena on ollut tuoda esille 

havaintoja, joita olen määritelmien yksikertaistuksista tehnyt ja hahmottaa tiettyjä 

rakentuneita linjoja, joita määritelmien yksinkertaistusten pohjalta on määritelmistä 

havaittavissa ontologioiden, tavoitteiden ja kohteiden osalta. (vrt. 

sisällönanalyysi/ryhmittely). 

 

Määritelmänanalyysilla on tässä tutkielmassa siis kolme vaihetta. Karkean analyysin sekä 

aineiston lähemmän tarkastelun avulla tutkijalle syntyy kuva määritelmien sisällöstä. 

Määritelmänanalyyttisen tutkimuksen tuloksia ovat siis eri vaiheiden tuottamat kuvaukset 

määritelmien sisällöstä. Näitä määritelmänanalyysin tuottamia tuloksia voidaan käyttää 

hyödyksi tutkijan hahmottaessa omaa määritelmäänsä tutkitusta käsitteestä. Esimerkiksi tässä 

tutkielmassa olen pyrkinyt perustelemaan luomaani sosiaalityön mallia vertailemalla mallia ja 

analyysin antia liittyen sosiaalityön ydinelementteihin.  

 

Analyysissä määritelmänanalyysin vaiheista on tuotu esille eniten karkean analyysin ja 

aineiston yksinkertaistuksien tuottamat tulokset. Analyysin toinen vaihe eli erilaisten 
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ilmaisujen esille tuonti on jäänyt vähemmälle, sillä yksinkertaistukset sisältyvät näihin 

ilmaisuihin tuoden esille aineiston tarkan sisällön. Määritelmänanalyysin toinen vaihe onkin 

oikeastaan välivaihe, jonka avulla poimitaan aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta 

olennainen tieto ja jonka kautta kolmannen vaiheen yksinkertaistukset tehdään. Toisaalta 

toinen vaihe on sen vuoksi merkityksellinen, että sen avulla voi tarkastella esimerkiksi 

ilmaisujen suoruutta ja epäsuoruutta, ja arvioida vaadittavaa tulkinnan määrää aineiston 

analysoinnissa. 
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5.  SOSIAALITYÖN VIRALLISTEN MÄÄRITELMIEN 

ANALYSOINTI 
 

5.1 Erilaisia sosiaalityön määritelmiä 
 

 

Analyysin aluksi luin sosiaalityön määritelmät kertaalleen läpi ja tein niistä yleissilmäyksen. 

Määritelmät ovat keskenään varsin erilaisia. Toiset ovat pitkiä ja toiset muutaman lauseen 

mittaisia. Yleissilmäyksen tehtyäni siirryin analysoimaan sosiaalityön määritelmiä karkeasti. 

Erottelin määritelmistä ilmaisuja ja nimesin niiden sisällön. Ilmaisujen määrä vaihteli eri 

määritelmien välillä kolmesta melkein 40:een, mikä kertoo määritelmien pituudesta ja 

sisällön kattavuudestakin. Seuraavaksi kuvailen karkeasti, määritelmänanalyysin 

ensimmäisen vaiheen mukaisesti, aineiston sisältöä. Kuvaus etenee eri yliopistojen opinto-

oppaiden määritelmistä IFSW:n, Sosnet:n ja sosiaalihuoltolain- ja asetuksen määritelmiin. 

 

Ensimmäisenä tarkasteltavien opinto-oppaiden sosiaalityön määritelmiä oli vaikea erottaa 

oppaiden muusta sosiaalityötä koskevasta tiedosta. Oppaat sisälsivät määritelmien osalta 

nimittäin niin sosiaalityön määritelmiä kuin myös opintoihin liittyvää informaatiota. 

Oppaiden sisältö oli varsin vaihtelevaa, koskien juuri sosiaalityön määritelmää. Joissakin 

oppaissa määrittely on tehty selkeästi ja joissain ei lainkaan. Tämän vuoksi tässä kohtaa 

analyysia puhutaankin sekä opinto-oppaiden sosiaalityön esittelystä että määritelmistä.  

 

Helsingin yliopiston opinto-oppaan sosiaalityöstä kertovaan osuuteen on sisällytetty 

sosiaalityön esittelyä niin oppiaineen kuin ammatinkin näkökulmasta katsottuna. 

Oppiaineesta kertova osuus valaisee sosiaalityötä myös tieteenalana. Oikeastaan oppiaineesta 

kertova osuus painottuu enemmän juuri tieteenalasta kertomiseen. Ammattina sosiaalityötä 

on kuvattu esimerkiksi vaadittujen kykyjen, ammattikäytännön kohteiden, työn tekemisen 

tasojen, työskentelyn keinojen, pyrkimysten, tehtävien ja tavoitteiden kannalta. Sosiaalityötä 

oppiaineena on puolestaan kuvattu sen painopistealueiden ja kiinnostuksen kohteiden osalta. 

Tieteenalana sosiaalityötä on kuvattu muun muassa kiinnostuksen kohteiden, tehtävän, 
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analyysien kohteiden, ajattelutapojen nojaamisen, tiedepohjan laadun, yhteiskunnallisen 

tehtävän ja lähestymistapojen osalta. 

 

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön esittely on kolmisen kertaa Helsingin esittelyä lyhyempi, 

ja se jaottelee sosiaalityön käytännöksi, oppiaineeksi ja tieteenalaksi. Esittelyssä ei 

kuitenkaan ole erikseen eroteltu näitä eri toimintakenttiä, kun siinä avataan sosiaalityön 

tehtäviä ja kohteita, uusia haasteita ja esimerkiksi kansainvälistymisen vaikutuksia.  

 

Kuopion yliopiston sosiaalityön esittely on pituudeltaan samanlainen kuin Jyväskylänkin. 

esittelyssä on keskitytty sosiaalityö-oppiaineen esittelyyn eikä yleistä sosiaalityön 

määritelmää siitä löydy. Esittelyyn on sisällytetty sosiaalityön laitoksen tarjontaa, 

tutkimuksen painopistealueita, opetuksen tavoite, opiskelun kuvausta ja opetuksen 

korostuksen kohteita. 

 

Lapin yliopiston opinto-oppaan sosiaalityön esittely edustaa aineistossa pitkää sosiaalityön 

määritelmää. Itse asiassa se on aineiston määritelmistä pisin. Esittelyyn on sisällytetty 

sosiaalityön kuvausta niin ammatin, oppiaineen kuin tieteenalankin kannalta katsottuna. 

Ammattina sosiaalityötä on kuvattu sen perustumisen, tehtävien kuin sijoittumisenkin osalta. 

Oppiaineena sosiaalityötä on kuvattu muun muassa sosiaalityön tutkinnon rakenteen, 

opetuksen tavoitteiden, ominaispiirteiden, tietosisältöjen perustumisen ja opetuksen tehtävien 

osalta. Tieteenalan kuvaus pitää sisällään kuvausta esimerkiksi kehittämistyön, 

ominaispiirteiden, tutkimustoiminnan jäsentämisen, kohteiden, periaatteiden ja välineiden 

osalta. 

 

Tampereen yliopiston opinto-oppaan sosiaalityön esittely keskittyy kuvaamaan sosiaalityötä 

lähinnä oppiaineena ja tieteenalana. Painotus on selvästi oppiaineen esittelyssä ja opinto-opas 

onkin sosiaalityön osalta hyvin opinto-ohjauksellinen eikä selkeätä sosiaalityön määritelmää 

löydy. Ammatin osalta sosiaalityötä on kuvattu vain kelpoisuusvaatimusten kautta. 

Tampereen ylipiston opinto-opas valaisee sosiaalityötä oppiaineena niin sen tehtävien, 

keinojen, omintakeisuuden, historian, ohjauksen, tavoitteiden kuin opintojen koostumisenkin 

kannalta. Lisäksi oppaassa on kuvausta tieteenalasta kohteiden, historian, profiloitumisen 
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sekä yhteistyösuhteiden laadun kannalta katsottuna. 

 

Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön esittely mukailee Tampereen yliopiston 

esittelyä, vaikka erojakin on. Pituudeltaan nämä kaksi esittelyä ovat varsin samanmittaisia. 

Kuten Tampereella Porissakin sosiaalityön esittely keskittyy opintojen kuvaamiseen. 

Opintojen kuvaus sivuaa jonkin verran myös tieteenalan kuvausta, mutta ilmaisut on luotu 

niin, että kyse on pelkän oppiaineen kuvauksesta. Herääkin kysymys puhutaanko 

oppiaineesta ja tieteenalasta yhtenä ja samana asiana. Tällainen käsitteiden käytön 

päällekkäisyys tuo omat haasteensa analyysille. 

 

Turun yliopiston sosiaalityön esittely on otsikoitu erikseen koulutuksen tavoitteiden, 

tutkimuksen ja opetuksen painopistealueiden sekä eri ammattialojen valmiuksien osalta. 

Kuitenkin oppiaineen, tieteenalan ja ammatin kuvauksia sisältyy näiden kaikkien otsikointien 

alaisuuteen. Sosiaalityötä kuvataan ammattina lähinnä siihen vaadittavien valmiuksien, 

saadun pätevyyden, työhön sijoittumisen ja kansainvälisen yhteistyön osalta. Oppiaineena 

sosiaalityötä kuvataan sen huomion kiinnittymisen, tavoitteiden, tehtävien, sisällön, 

käytännön opetuksen ja klinikkaopetuksen kannalta. Tieteenalana sosiaalityötä puolestaan 

kuvataan valmiuksien, kohteiden, laadun ja esimerkiksi painopistealueiden osalta. 

 

IFSW:n määritelmä edustaa yhtä pisimmistä sosiaalityön määritelmistä aineistossa. 

Määritelmä on luotu palvelemaan sosiaalityön ammatillista kenttää. Tämän vuoksi koko 

määritelmä on ammatin kuvausta, vaikka myös sosiaalityön teoriapohjaa on valaistu. IFSW:n 

määritelmä on jaoteltu otsikoihin: ”määritelmä”, ”huomiot”, ”arvot”, ”teoria” ja ”käytäntö”. 

Vaikka määritelmässä on selvästi eroteltu sosiaalityön varsinainen määritelmä ja sitä 

tarkentavat osuuden, on analyysiin otettu koko teksti. Määritelmä sisältää ammatillisen 

sosiaalityön kuvausta muun muassa sen tavoitteiden, keinojen, kohteiden, välineiden, 

perustan ja arvojen perustumisen, menetelmien perustumisen, sijoittumisen, työmuotojen ja 

maiden välisten painotuserojen vaihtelevuuden osalta. Hieman hämmentävää on, että Talentia 

mainitsee IFSW:n määritelmän kattavan, pelkän sosiaalityön sijasta, koko sosiaalialan 

(Talentia 2010).  
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Sosnet:n sosiaalityön määritelmä on yksi aineiston lyhyimmistä. Siinä sosiaalityölle on 

annettu kaksi ontologiaa. Muutoin määritelmässä tuodaan esille sosiaalityön työn 

perustuminen sekä tehtäviä. Kaikki Sosnet:n määritelmien ilmaisut on tehty koskettamaan 

sosiaalityötä ammattina eikä määritelmässä pyritä luomaan kuvaa sosiaalityöstä oppi- ja 

tieteenalana. 

 

Myös sosiaalihuoltolain- ja asetuksen sosiaalityön määritelmät edustavat yhdessä aineiston 

lyhyimpiä sosiaalityön määritelmiä. Ilmauksia laissa ja asetuksessa on yhteensä kolme ja 

niihin sisältyy sosiaalityön ontologia, tehtävä ammattina sekä keinot ammattina. Kuten IFSW 

lakikin näkee sosiaalityön koko sosiaalialaa käsittävänä työnä – ei erillisenä professiona. 

Sosiaalihuoltolaki- ja asetus näkevät sosiaalityön varsin yksinkertaisena ja yksipuolisena 

ammattina. Tämä johtuu varmaankin siitä, että laki- ja asetus ovat tulleet voimaan 1980-

luvun alkupuolella, jolloin sosiaalityötä ei vielä ollut saanut yliopistoissa ylemmän 

korkeakoulututkinnon asemaa, se ei ollut itsenäinen oppiaineensa eikä pätevyysvaatimuksia 

oltu asetettu.  

 

Karkean analyysin pohjalta voisi sanoa, että sosiaalityön määritelmissä silmiinpistävää on 

niiden keskinäinen erilaisuus. Toiset määritelmät ovat pitkiä ja toiset muutaman lauseen 

mittaisia. Määritelmien pituus tuo mukanaan myös sisällöllisiä vaihteluita. Pitkiin 

määritelmiin saadaan luonnollisesti mahtumaan enemmän asiaa kuin lyhyisiin. Määritelmien 

karkean sisällön tarkastelussa heräsi ajatuksia siitä, miten sosiaalityö sen erilaisten 

määritelmien pohjalta ohjautuu. Onko sosiaalityötä helpompi esimerkiksi ohjata selkeän 

lyhyen määritelmän vai kattavan pitkän määritelmän pohjalta? Luovatko pitkät määritelmät 

epäselvyyttä siitä, mitä sosiaalityö on, vai kertovatko ne lopulta lyhyempiä enemmän ja 

paremmin sosiaalityöstä? 
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5.2 Sosiaalityön määritelmät sisältävät sekä suoria että epäsuoria ilmauksia 

ontologioihin, tavoitteisiin ja kohteisiin liittyen 

 

Määritelmänanalyysin toisessa vaiheessa poimin aineistosta tutkielman viitekehyksen 

mukaiset kiinnostuksen kohteet (liite 2). Tässä tutkielmassa ne olivat sosiaalityön ontologiat, 

tavoitteet ja kohteet. Aluksi ajattelin poimivani aineistosta vain suorasti ilmaistuja 

kiinnostuksen kohteita eli ilmaisuja joissa ontologiat, tavoitteet ja kohteet on mainittu 

selkeästi: ”sosiaalityö on…”, ”sosiaalityön tavoitteet ovat…” ja ”sosiaalityön kohteet ovat…” 

Luettuani läpi aineistoa, tajusin kuitenkin, että määritelmiin sisältyi runsaasti myös 

epäsuorasti ilmaistuja sosiaalityön ontologioita, tavoitteita ja kohteita. Tämä teki 

analysoinnista haastavaa, sillä aineistoa piti tulkita runsaasti. Lopulta päädyin näkemykseen, 

että melkein kaikki sosiaalityön määritelmissä ilmaistut ontologiat, tavoitteet ja kohteet ovat 

sosiaalityön johonkin toimintakenttään liittyviä, eikä oikein mitään niitä sisältäviä ilmauksia 

voi jättää analyysin ulkopuolelle. Seuraavaksi esittelen muutamia esimerkkejä liittyen 

aineistosta löytyneiden ilmaisujen muotoon. Ontologisesti suoraan ilmaistu on esimerkiksi 

seuraava lause: 

 

”Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala.” 

Helsinki 1 

 

Ilmaisussa on suoraan ilmaistu se, mitä sosiaalityö on. Seuraavassa ilmaisussa ontologia on 

myös ilmaistu suoraan, joskin ei tarkkaan sanota, mistä asiasta puhutaan. Koska kyseessä on 

kuitenkin sosiaalityön määritelmä, voi olettaa, että ilmaisu viittaa sosiaalityöhön: 

 

 

”Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien 

tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka 

tukee ihmisten selviytymistä.” Lapin yliopisto 28 
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Ontologiat ovat harvoin epäsuorasti ilmaistuja, mutta seuraavat ilmaisut olivat mielestäni 

epäsuoria: 

 

”Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä…” Jyväskylä 1 

 

”Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö, yhteisö ja yhteiskuntatason ammatillisesta 

toiminnasta” Turku 4 

 

Ensimmäisestä ilmaisusta puuttuu sana ”on”, joka tekee ilmaisusta epäsuoran. Kyseisen 

ilmaisun kohdalla täytyi tehdä tulkintaa, jonka perusteella katsoin sen olevan sosiaalityön 

ontologia. Toisen ilmaisun epäsuoraksi tekee ilmaisu ”kyse on”. Lause tuntuu kertovan varsin 

kaukaa, mistä jossakin asiassa on kyse. Se ei ilmaise suoraan, että ”työ on tutkimukseen 

perustuvasta…”.  

 

Kaiken kaikkiaan ontologioiden suoruus ja epäsuoruus on lopulta tutkijan omien tulkintojen 

varainen ja on yllättävänkin vaikeaa määritellä, mikä ilmaisu on ontologioiden osalta suora ja 

mikä epäsuora. Omana sääntönäni kuitenkin pyrin pitämään sen, että suora ontologia pitää 

sisällään selvän viittauksen sosiaalityöhön sekä sanan ”on”.  

 

Tavoitteiden ja kohteiden osalta ilmaisujen suoruus ja epäsuoruus oli helpompi analysoida. 

Esimerkiksi seuraava ilmaisu pitää sisällään selkeästi sosiaalityön oppiaineen ja tarkalleen 

ottaen opetuksen tavoitteen: 

 

”Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on  

-antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisena sosiaalityöntekijänä ja tieteellisenä 

asiantuntijana sosiaalityön toiminta-, alueen asiakas-, hallinto-, tutkimus- ja 

opetustehtävissä ja muissa sosiaalista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.  

– antaa valmiudet tieteellisten jatko-opintojen suorittamiseen.”  Tampere 11 
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Esimerkki epäsuorasti ilmaistusta tavoitteesta on seuraava määritelmästä löytynyt ilmaisu: 

 

”Alusta alkaen sen keskeisenä tehtävänä on ollut vastata ihmisten tarpeisiin ja mahdollistaa 

heistä löytyvien voimavarojen käyttöön ottaminen.” IFSW 14 

 

Useasti määritelmissä törmäsi tavoitteen ilmaisuun, jonkin muun termin kuin ”tavoitteen” 

kautta. Tavoitteet tulivat esille muun muassa pyrkimysten ja juuri tehtävien tai tekemisen 

kautta. Tavoitteiden poimintaan aineistosta täytyikin käyttää paljon tulkintaa ja lopulta jäi 

tunne siitä, tulivatko kaikki mahdolliset tavoitteet aineistosta poimittuakaan. Niitä nimittäin 

löytyi määritelmistä tulkinnan avulla paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tulkinnan runsas 

käyttö myös herätti kysymyksen: Näkevätkö muut lukijat määritelmissä tavoitteiksi samat 

asiat kuin itse näin tulkinnan kautta? Kun sosiaalityön erilaisia tavoitteita on näin piilotettu 

määritelmiin, voi lukijalle jäädä varsin hajanainen kuva sosiaalityön varsinaisista tavoitteista. 

Kun tavoitteet on lisäksi ilmaistu monenlaisten termien kautta, ei lopulta tiedä, mikä on 

varsinainen tavoite ja mikä jonkinlainen alatavoite. Esimerkiksi juuri ”tehtävän” ja 

”tavoitteen” rinnakkainen käyttö hämmentää. Termi ”tehtävä” viittaa mielestäni 

sosiaalityöntekijän työtehtäviin siinä missä ”tavoite” ilmaisee selkeämmin, että puhutaan 

nimenomaan tavoitteista. Termi ”pyrkimys” puolestaan tuntuu antavan enemmän vihjettä 

siitä, että johonkin pyritään, mutta ”tavoite” antaa lopulta selvän lupauksen siitä, mihin 

lopputulokseen halutaan päästä eli mikä on sosiaalityön päämäärä. 

 

Kohteita löytyi aineistosta myös lopulta runsaasti niin suorasti ilmaistuna, mutta erityisesti 

tulkinnan kautta epäsuorasti ilmaistuna. Seuraavassa ilmaisussa sosiaalityön kohde on 

ilmaistu suoraan: 

 

 

”Käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde…” Tampere 4 

 

Kyseinen lause ei jätä epäselväksi, mikä on sosiaalityön tutkimuksen kohteena. Kohteita oli 
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kuitenkin ilmaistu enemmän epäsuorasti. Esimerkiksi monet sosiaalityön tavoitteen 

sisältämät ilmaisut pitivät sisällään sosiaalityön kohteita: 

 

 

”Sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia…” IFSW 1 

 

Ilmaisussa sosiaalityön tavoite ilmaistaan selvästi ja sen myötä tulee myös esille sosiaalityön 

kohde eli hyvinvointi. Sosiaalityön kohteet on, tavoitteiden lailla, ilmaistu myös erilaisten 

kohteisiin viittaavien termien kuten näkökulmien ja painopistealueiden kautta: 

 

 

”Näkökulmina ovat yksilöiden elämänkulku ja sen murrokset, yhteisö, osallisuus ja toimijuus, 

sekä sosiaalityön järjestelmällisten puitteiden, asiakaslähtöisyyden ja kansalaisten 

oikeuksien kysymykset.” Pori 10 

 

”Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön 

yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, 

lastensuojelu- ja perheongelmat, riippuvuusongelmat, vertaileva sosiaalipalvelututkimus, 

ikääntyminen sekä monikulttuurinen sosiaalityö.”  Turku 13 

 

Mainituissa ilmaisuissa tulee esille lähinnä kahden eri yliopiston suuntautumiset sosiaalityön 

saralla, mutta osaltaan ne myös paljastavat sen, mihin sosiaalityö myös yleisesti ottaen voi 

kohdistua. 

 

Sosiaalityön määritelmät sisältävät siis sekä suoria että epäsuoria ilmauksia koskien 

sosiaalityön ontologioita, tavoitteita ja kohteita. Analysoinnin kannalta epäsuorat ilmaukset 

tuottivat hankaluuksia, sillä ne tuli tulkita tutkielman viitekehyksen mukaisten kiinnostusten 

kohteiden löytämiseksi. Tulkinnanvaraisuus johtaa siihen, että jokaiselle sosiaalityön 
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määritelmien lukijalle saattaa syntyä erilainen kuva siitä, mitkä ovat esimerkiksi juuri 

sosiaalityön ontologiat, tavoitteet ja kohteet. Määritelmien analyysin tässä vaiheessa syntyi 

näkemys siitä, että sosiaalityön määritelmissä tulisi käyttää suoria ilmauksia kuvaamaan 

sosiaalityötä, jotta sosiaalityöstä syntyisi määritelmiensä kautta mahdollisimman selkeä kuva. 

 

 

5.3 Määritelmien sisältämä problematiikka: moninaisuus, kategoriattomuus 

ja laveus 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa yksinkertaistin aineistosta löytyneet tutkielman 

viitekehyksen mukaiset ilmaukset (liite 3). Yksinkertaistuksen toivoin tuovan selkeyttä 

siihen, minkälaisia ja miten paljon sosiaalityön ontologioita, tavoitteita ja kohteita 

määritelmissä on ilmaistu. 

 

Sosiaalityön virallisten määritelmien sisältämät ontologiat 

 
 

Ontologioiden osalta sosiaalityötä kuvataan määritelmissä monin eri tavoin. Helsingin 

yliopiston opinto-oppaassa sosiaalityö on kuvattu ontologisesti tutkimusalaksi, ammattialaksi 

ja oppialaksi. Jyväskylässä sosiaalityö nähdään tutkimukseksi, opetukseksi ja käytännön 

työksi. Lapin yliopiston mukaan sosiaalityö on professio, oppiala, yhteiskunnan 

toimintajärjestelmä, toimintaa ja muutostyötä. Turussa sosiaalityö nähdään ammatilliseksi 

toiminnaksi. IFSW:n Talentian suomentaman määritelmän mukaan sosiaalityö on järjestelmä. 

Sosnet kuvaa sosiaalityön puolestaan toiminnaksi ja muutostyöksi. Sosiaalihuoltolain mukaan 

sosiaalityö on ohjausta, neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja tukitoimia. Sen 

sijaan Kuopiossa, Tampereella ja Tampereen Porin yksikön määritelmissä sosiaalityötä ei ole 

kuvattu ontologisesti lainkaan. 

 

Sosiaalityön kuvaaminen määritelmissä ontologisesti on mielestäni tärkeää, koska se 

selkeyttää kuvaa siitä, mitä sosiaalityö on. Siksi onkin kummallista, ettei muutamassa opinto-
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oppaassa sosiaalityötä olla ontologisesti kuvattu lainkaan. Opinto-oppaisiin ei aina sisälly 

selkeästi sosiaalityön määritelmää, vaan ne saattavat sosiaalityön kuvauksissa painottua 

enemmän opintojen kuvaamiseen. Näin on juuri Kuopion, Tampereen ja Tampereen 

yliopiston Porin yksikön oppaissa. Sosiaalityön jättäminen kuvaamatta ontologisesti herättää 

kysymyksen siitä, koetaanko sosiaalityö jo niin vakiintuneeksi käsitteeksi, ettei sen avaamista 

ontologisesti tarvita.  

 

Kun tarkastelee ontologioita, voi huomata, että ne ovat keskenään kategorisesti eri tasoilta 

ilmaistu. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityötä on kuvattu monelta eri yhteiskunnalliselta 

toiminnan tasolta. Esimerkiksi sosiaalityön kuvaaminen juuri yhteiskunnalliseksi toiminnaksi 

kertoo sosiaalityöstä varsin yleisesti ja laajalta tasolta, kun taas sosiaalityön kuvaaminen 

neuvonnaksi on puolestaan hyvin erityinen ja niukka ilmaisu siitä, mitä sosiaalityö on. 

Tuleekin pohtia, miltä tasolta ilmaistuna sosiaalityöstä saisi ontologisesti selkeimmän kuvan. 

Sosiaalityön kuvaaminen yhteiskunnan toimintajärjestelmäksi, toiminnaksi tai muutostyöksi 

antaa ontologisesti sosiaalityöstä varsin lavean kuvan. Sosiaalityön kuvaaminen puolestaan 

neuvonnaksi, ohjaamiseksi ja tukitoimiksi ei toisaalta tee oikeutta sosiaalityön nykyisille 

toimintakentille ja niissä vaadittaville tiedoille, taidoille ja tehtäville. Jälkimmäisten kaltaiset 

ontologiat antavat lisäksi sosiaalityön eri kentillä mahdollisuuden ohjata sosiaalityö pelkäksi 

neuvonnaksi ja ohjaamiseksi, mikä saattaa aiheuttaa sosiaalityön olemassaolon ja toimimisen 

mahdolliseksi siellä, missä sitä ei välttämättä tarvittaisi. Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) olen 

pyrkinyt järjestelemään sosiaalityön virallisten määritelmien ontologiat kategorisesti. 
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Kuvio 2. Sosiaalityön ontologiset määrittelyjen tasot 

 

Kuviossa ylimmäksi on asetettu sosiaalityön yleisen tason ontologiat ja alimpana ovat 

sosiaalityötä täsmällisemmin ilmaisevat ontologiat. Ontologiat siis liikkuvat määrittelyjen 

osalta yleisen ja erityisen tason välillä. Yleisen tason ontologioiden katson olevan sellaisia, 

jotka kuvaavat sosiaalityötä yhteiskunnallisesta eli makrotason näkökulmasta ja niin kutsutut 

erityisen tason ontologiat kuvaavat tarkemmin sitä, mitä sosiaalityö on käytännössä eli 

mikrotasolla.  

 

Sosiaalityön määritelmiä ajatellen ontologiat kannattaisi varmaankin ilmaista kategorisesti 

yleisen ja erityisen tason väliltä. Sosiaalityön kuvaaminen liian yleiseltä tasolta ei nimittäin 

anna sosiaalityöstä kuvaa professionaalisena ammattina, ja toisaalta sen kuvaaminen liian 

erityiseltä tasolta ei anna oikeutta sosiaalityön moninaisille sisällöille. Kenties selkein kuva 

sosiaalityöstä ontologisesti syntyisi, jos sosiaalityö ilmaistaisiin ammatiksi, oppiaineeksi ja 
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tieteenalaksi. Näin sosiaalityötä ovat kuvanneet Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. Nämä 

kolme sosiaalityön ontologiaa asettuisivat kategorisesti yhteiskunnan toimintajärjestelmän 

sekä toiminnan ja muutostyön alaisuuteen. Sosiaalityötä ammattina, oppiaineena ja 

tieteenalana voisi tämän jälkeen tarkentaa kategoriassa alemmilla käsitteillä ja ilmaisuilla. 

 

Sosiaalityön ontologiat sisältävät moninaisuudessaan kategorisuuden ongelmaa. Ilmaisut ovat 

ontologioiden osalta myös varsin laveita. Sosiaalityön ontologioita pohdittaessa tulisi miettiä, 

miten sosiaalityötä voitaisiin niiden avulla kuvata mahdollisimman selkeästi. Kategorisointi 

näyttäisi antavan välineitä sosiaalityön eri ontologioiden jäsentämiseen ja sitä kautta 

sosiaalityön kuvaamiseen. Tämänhetkisissä sosiaalityön määritelmissä kategorisointi tuntuu 

unohtuneen ja sosiaalityötä pyritään kuvaamaan milloin miltäkin tasolta käytännön työn 

keinoista sen yhteiskunnalliseen rooliin saakka.  

 

 

 

Sosiaalityön virallisten määritelmien sisältämät tavoitteet 

 

Yksinkertaistuksen kautta määritelmistä löytyi runsaasti tavoitteita.  Tämä kertoo siitä, että 

virallisissa määritelmissä myös sosiaalityön tavoitteet on ilmaistu hyvin moninaisesti ja 

monin eri keinoin.  

 

Ammatin osalta kaikki muut paitsi Kuopion ja Tampereen yliopisto ovat ilmaisseet 

sosiaalityölle jonkinlaisia tavoitteita. Oppiaineeseen liittyviä tavoitteita on ilmaistu opinto-

oppaiden määritelmissä runsaastikin, kun taas IFSW:n, Sosnet:n ja sosiaalihuoltolain ja 

asetuksen määritelmissä ei ollenkaan. Myös tieteenalan tavoitteita on ilmaistu paljon opinto-

oppaissa kaikkien muiden paitsi Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisen opinto-oppaan 

osalta. IFSW:n, Sosnet:n ja sosiaalihuoltolain ja –asetuksen määritelmissä ei ole tieteenalan 

tavoitteita ilmaistu. Tämä saattaa johtua niin oppiaineen kuin tieteenalankin osalta siitä, että 

IFSW:n, Sosnet:n ja sosiaalihuoltolain ja –asetuksen määritelmät on luotu palvelemaan 

sosiaalityötä lähinnä ammattina, eikä ilmeisesti ole katsottu tarpeelliseksi tarkastella niissä 
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sen tarkemmin sosiaalityötä oppi- ja tieteenalana. Oppiaineen ja tieteenalan osalta 

sosiaalityön tavoitteet nivoutuvat läheisesti ammatin tavoitteisiin, joten analyysin auki 

kirjoittamisessa en kokenut tarkoituksenmukaiseksi lähteä avaamaan oppiaineen tai 

tieteenalan tavoitteita kovin syväluotaavasti. Lyhyesti voisi sanoa, että oppialan tavoitteisiin 

liittyy ammatillisista tavoitteista poiketen esimerkiksi ammatillisten valmiuksien tuottamista 

(Jyväskylä 4), erilaisten tiedollisten ja teoreettisten valmiuksien antamista (Kuopio 5 ja Lappi 

12), tarkastelua ja analysointia sosiaalityöhön liittyvien ilmiöiden osalta (Tampere 1) sekä 

opiskelijan perehdyttämistä sosiaalityön eri osa-alueisiin niin ammatillisesti kuin 

tutkimuksellisestikin (Turku 8). Tieteenalan tavoitteisiin puolestaan liittyy erityisesti 

tutkiminen (Helsinki 5), sosiaalityön ilmiöiden tarkastelu, pohdinta, analysointi sekä 

sovellus- ja kehittämistyö (Tampere 1 ja 2). 

 

Välillä tavoitteet on määritelmissä ilmaistu niin, että on vaikea saada selvää, koskevatko ne 

ammattia, oppiainetta vai tieteenalaa tai kenties näitä kaikkia. Tässä kohtaa turvauduin 

tulkintaan ja näiden ilmaisujen osalta tavoitteet asetettiin kaikkien kolmen sosiaalityön osa-

alueen tavoitteiksi. Tämä kertoo siitä, että jotkut sosiaalityön määritelmät koskettavat 

sosiaalityötä sekä ammattina, oppiaineena että tieteenalana, riippuen määritelmien 

tarkoituksesta ja paikasta, eikä erotteluja näiden välillä aina tehdä, mikä sinällään voi 

aiheuttaa sekaannusta. Analyysissa tarkastelen tarkemmin tavoitteita ja kohteita ammatin 

näkökulmasta, sillä muutoinkin tutkielma korostaa sosiaalityön muotoutuvan ammatin kautta, 

vaikka ei toki tule unohtaa oppiaineen ja tutkimusalan luomia näköaloja. Eräs pohdinnan 

arvoinen asia on, tarvitseeko sosiaalityön tavoitteita ja myös kohteita ilmaista erikseen 

sosiaalityön eri toimintakenttien osalta vai olisiko löydettävissä kaikkia yhdistävät 

ydintavoitteet ja ydinkohteet. 

 

Ammatin osalta eri määritelmiä analysoidessa heräsi näkemys, että ontologioiden ohella 

myös sosiaalityön tavoitteet on ilmaistu moninaisesti ja ilmaisuihin on käytetty käsitteitä 

monilta eri kategorisilta tasoilta. Seuraavaksi tuon esille esimerkein, miten moninaisuus ja 

kategoriattomuus näkyvät sosiaalityön määritelmissä tavoitteiden osalta. 
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Hyvin usein määritelmissä on ilmaistu sosiaalityön tavoite liittyen käsitteeseen ”sosiaalinen 

ongelma”. Nämä ilmaisut ovat kuitenkin erilaisia ja ne luovat sosiaalityöstä moninaisia 

kuvia: 

 

Sosiaalisten ongelmien lievittäminen, Helsinki 24 

Sosiaalisten ongelmien tilannearviointi, Lappi 29 

Sosiaalisten ongelmien vähentäminen yksilötasolla, Pori 2 

Sosiaalisten ongelmien poistaminen yksilötasolla, Pori 2 

Sosiaalisten ongelmien ehkäisy, Turku 5 

Sosiaalisten ongelmien kohtaaminen, Turku 7 

Sosiaalisten ongelmien ratkaisu, IFSW 22 

  

Kuten voi huomata, jo pelkästään sosiaalisiin ongelmiin liittyviä tavoitteita on ilmaistu 

monella eri tapaa. Sosiaalisia ongelmia pyritään lievittämään, arvioimaan, vähentämään, 

poistamaan, ehkäisemään ja niin edelleen. Lopulta ei oikein saa selvää, mikä on sosiaalityön 

päätavoite liittyen sosiaalisiin ongelmiin. Onko sosiaalisten ongelmien tilannearviointi 

tärkeintä vai kenties niiden ehkäisy? Ja onko realistisempaa ilmaista sosiaalityön tavoitteeksi 

sosiaalisten ongelmien vähentäminen vai poistaminen?  

 

Sosiaalityölle on nimetty myös useita muunlaisia tavoitteita, kuten:  

 

Puutteellisten sosiaalisten olojen parantaminen, Helsinki 14 

Vaikeiden elämäntilanteiden parantaminen, Helsinki 14 

Ongelmien aiheuttavien yhteisöllisten haittatekijöiden vähentäminen, Helsinki 27 

Sosiaalisista ongelmista joutuvien ihmisten toimintakykyisyyden edistäminen, Jyväskylä 2 

Vahvistaa hyvinvointia edistäviä olosuhteita, Lappi 28 

Ihmisten selviytyminen, Lappi 30 

Eriarvoisuuden vähentäminen yksilötasolla, Pori 2 

Hyvinvoinnin lisäys, IFSW 1 

Edistää yhteiskunnan muutosta, IFSW 2 

Edistää ihmissuhdeongelmien ratkaisua, IFSW 2 
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Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, IFSW 16 

Köyhyyden vähentäminen, IFSW 16 

Vahvistaa hyvinvointia edistäviä olosuhteita, Sosnet 3 

Tukea ihmisten selviytymistä, Sosnet 6 

Ylläpitää ihmisten turvallisuutta, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 2 

Edistää perheiden suoriutumista, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 2 

 

Nämä muunlaiset tavoitteet voisivat sisältyä edellä mainittuihin sosiaalisiin ongelmiin 

liittyviin tavoitteisiin. Kyseinen seikka paljastaa määritelmiin sisältyvän kategorisuuden 

ongelmaa, sillä viimeksi mainitut sosiaalityön ammatilliset tavoitteet ovat joko keinoja 

sosiaalisten ongelmien poistamiseksi tai lopputuloksia niiden poistamisesta. Onko tarpeellista 

ja sosiaalityön kuvaa selkeyttävää käyttää näin moninaisia ja kategorisesti eritasoisia 

ilmauksia kuvaamaan sosiaalityön tavoitteita? Ja olisiko mahdollista löytää jotakin 

kattotavoitetta sisältämään kaikki edellä mainitut tavoitteet? 

 

Sosiaalityön tavoitteissa näkyy myös niin kutsutta sijoittamisen ongelmaa, joka nivoutuu 

sosiaalityön kohteiden tarkasteluun. Sijoittamisen ongelma tuntuu syntyvän kategorisen 

ongelmallisuuden ja sosiaalityön tavoitteiden ja kohteiden ilmaisujen moninaisuuden myötä. 

Sijoittamisen ongelmalla tarkoitetaan tässä sitä, että määritelmistä saa ristiriitaisen kuvan 

siitä, mihin sosiaalityö sijoittuu. Toisaalta puhutaan esimerkiksi sosiaalityöstä 

vähävoimaisten ja sosiaalisista ongelmista kärsivien parissa ja toisaalta joissain määritelmissä 

sosiaalityö kohdistetaan kaikkiin ihmisiin. Joskus taas ei puhuta ihmisistä vaan ennemminkin 

ilmiöistä: 

 

Vähävoimaisten yksilöiden toimintaedellytysten vahvistaminen, Helsinki 14 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten toimintakykyisyyden edistäminen, 

Jyväskylä 2 

Heikkojen ja sorrettujen ihmisten vapauttaminen, IFSW 16 

Ihmisten selviytyminen, Lappi 30 

Eriarvoisuuden vähentäminen yksilötasolla, Pori 2 

Hyvinvoinnin lisäys, IFSW 1 
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Edistää elämänhallintaa, IFSW 2 

Edistää itsenäistymistä, IFSW 2 

Turvata kaikille ihmisille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen, IFSW 7 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, IFSW 16 

Tukea ihmisten selviytymistä, Sosnet 6 

 

Tavoitteiden ja kohteiden ilmaisuun yhdessä sisältyy myös niin sanottua positiivista ja 

negatiivista suuntausta eli sosiaalityön tavoitteet on ilmaistu usein joko niin, että jotain 

esimerkiksi vähennetään, lisätään, edistetään tai turvataan. ”Vähentämisen” katsotaan tässä 

kuuluvan negatiivisen suunnan ilmauksiin ja ”lisääminen”, ”edistäminen” ja ”turvaaminen” 

positiivisen suunnan ilmauksiin. On vaikea hahmottaa kummankaltaisia ilmaisuja 

määritelmissä tulisi käyttää, mutta positiivisen suunnan ilmaukset näyttäisivät helpommin 

vetävän sosiaalityön määritelmiin kaikki ihmiset, vaikka sosiaalityön tulisi keskittyä 

sosiaalisista ongelmista kärsiviin. Poikkeuksen tekee ilmaisu ”sosiaalisten ongelmien 

ratkaisu”, joka sisältää positiivisen suunnan pois negatiivisesta asiasta. Ilmaisujen suuntiin ei 

täten voi luoda absoluuttista sääntöä. 

 

Sosiaalityön ontologioiden ohella myös tavoitteiden ilmaisuun sisältyy moninaisten 

ilmausten myötä kategorisuuden ongelmaa. Tavoitteiden kuvaaminen, mitä erilaisin 

ilmaisuin, luo epämääräistä kuvaa sosiaalityöstä. Sosiaalityön virallisista määritelmistä on 

analyysin perusteella vaikeaa hahmottaa sosiaalityön ydintavoitetta. Tavoitteiden osalta 

sosiaalityön määritelmiin sisältyy myös sijoittamisen ongelmaa, mikä tulee paremmin esille 

sosiaalityön kohteita tarkastelemalla. 
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Sosiaalityön kohteet virallisissa määritelmissä 

 

Myös kohteita on määritelmissä havaittavissa runsaasti. Ammatin osalta kohteita on kuvattu 

eniten Helsingin valtiotieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan sekä IFSW:n sosiaalityön 

määritelmässä. Kuopion sekä Tampereen kummankin yksikön määritelmissä ei ammatillisia 

kohteita ole mainittu ollenkaan. Oppiaineesta ja tieteenalasta puhuttaessa IFSW:n, Sosnet:n ja 

sosiaalihuoltolain ja –asetuksen määritelmissä ei myöskään kohteita ole mainittu. Opinto-

oppaiden määritelmissä kohteita on oppiaineen ja tieteenalan osalta ilmaistu vaihtelevassa 

määrin. Eniten kohteita on mainittu Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön 

määritelmässä oppiaineen osalta ja tieteenalan osalta Helsingin sekä Tampereen yksiköiden 

määritelmissä.  

 

Opinto-oppaiden, ja toki myös aineiston muiden määritelmien osalta, sosiaalityön 

määritelmissä ja sisällöissä on näin ollen painotuseroja sen suhteen, mitä sosiaalityöstä on 

haluttu lukijalle avata. On luonnollista, että opinto-oppaiden määritelmissä on kuvattu eniten 

oppiaineen ja tieteenalan kohteita, sillä yliopistot pyrkivät selventämään omien 

koulutusalojensa painotuksia opinto-oppaiden kautta. Voidaan kuitenkin kysyä, tulisiko 

opinto-oppaissa silti mainita sosiaalityön ydinkohde ja tämän lisäksi tuoda esille myös 

painotukset. Jos ydinkohdetta ei nimittäin mainita, voi sosiaalityöstä saada liian laajalle 

levittyneen kuvan.  

 

Ammatin osalta kohteiksi voidaan nähdä yhteiskunnan monta eri tasoa. Sosiaalityön piirissä 

on tutuksi tullut keskustelu sosiaalityön toimimisesta niin mikro-, meso- kuin 

makrotasollakin (Ks. Esim. Niemelä 2008, 19) Näitä tasoja on mainittu eri määritelmissä 

vaihtelevasti: 

 

Vähävoimaiset yksilöt, Helsinki 14 

Vähävoimaiset ryhmät, Helsinki 14 

 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ihmiset, Jyväskylä 2 
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Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ryhmät, Jyväskylä 2 

 

Yhteisö(jen toimintakyky), Lappi 28 

Yksilö(iden toimintakyky), Lappi 28 

Perheet, Lappi 28 

Ryhmät, Lappi 28 

 

Yksilö, Turku 4 

Yhteisö, Turku 4 

Yhteiskunta, Turku 4 

 

Ihminen, IFSW 3 

Yksilön elämä, IFSW 20 

Yhteisö, IFSW 20 

Yhteiskunta, IFSW 20 

 

Yhteisö(jen toimivuus), Sosnet 3 

Yksilö(iden toimivuus), Sosnet 3 

 

Yksilöt, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 2 

Perheet, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 2 

Yhteisöt, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 2 

Yhdyskunta, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 3 

 

Määritelmien perusteella sosiaalityön kohteiksi nähdään monet eri tasot yksilöistä 

yhteiskuntiin. Eri määritelmissä näitä tasoja on ilmaistu jonkin verran toisistaan poikkeavasti. 

Toiset määritelmät antavat kattavamman, toiset niukemman kuvan sosiaalityön kohteiden 

yhteiskunnallisista toimintatasoista. Herääkin kysymyksiä, mitkä tasoista ovat ensisijaisia, 

mitkä toissijaisia toiminnan tasoja, mitkä toiminnan tasot ovat kenties häviämässä 

sosiaalityön arjesta ja mitkä tasot ovat puolestaan ideologisia eli mielettömiä ja mahdottomia 

sosiaalityön käytännön työssä saavuttaa.  
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Sosiaalityö ammattina näyttäisi määritelmien mukaan kohdistuvan joko ihmisiin ja/tai 

ilmiöihin. Kun määritelmissä puhutaan sosiaalityön kohdistumisesta pelkästään asioihin tai 

ilmiöihin hävitetään helposti sosiaalityön suhde ihmisiin:  

 

Puutteelliset sosiaaliset olot, Helsinki 14 

Vaikeat elämäntilanteet, Helsinki 14 

Toimeentulon kysymykset, Helsinki 21 

Köyhyyden kysymykset, Helsinki 21 

Päihteet, Helsinki 21 

Hyvinvointia edistävät olosuhteet, Lappi 27 

Sosiaaliset ongelmat, Lappi 28 

Yhteiskunnassa esiintyvät epäkohdat, Lappi 30 

Vuorovaikutustilanteet, IFSW 3 

Ympäristö, IFSW 3 

Kulttuuri, IFSW 20 

Yhteiskunnassa ilmenevat esteet, IFSW 21 

Yhteiskunnassa ilmenevä eriarvoisuus, IFSW 21 

Yhteiskunnassa ilmenevä epäoikeudenmukaisuus, IFSW 21 

Hyvinvointia edistävät olosuhteet, Sosnet 3 

 

Ilmiöistä puhuttaessa saatetaan joskus myös lähteä liikkeelle liian laveista eli riittämättömästi 

rajatuista kohteista:   

 

Nuoruuden kysymykset, Helsinki 21 

Toimeentulon kysymykset, Helsinki 21 

Hyvinvointia edistävät olosuhteet, Lappi 27 

Yhteiskunnassa esiintyvät epäkohdat, Lappi 30 

Ympäristö, IFSW 3 

Yhteiskunnassa ilmenevat esteet, IFSW 21 
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Sosiaalityön kohdistuminen nuoruuden kysymyksiin tai ympäristöön antaa kuvan hyvin 

laajasta ammatista. Nuoruuteen liittyy paljon kysymyksiä, mutta ne eivät välttämättä sisällä 

sosiaalisia ongelmia. Sosiaalityön kohdistuminen ympäristöön puolestaan antaa kuvan 

enemminkin luonnon kuin ihmisten parissa tehtävästä työstä – vaikka kyllähän ihminenkin on 

kieltämättä osa luontoa. Silti sosiaalityön ilmaiseminen kohdistumaan pelkästään ihmisiin tai 

laajempiin ihmisjoukkoihin voi antaa käsityksen universaalista eli kaikkiin ihmisiin 

ulottuvasta sosiaalityöstä: 

 

Ihmiselämän koko kirjo, Helsinki 21 

Yhteisö(jen toimivuus), Lappi 27 

Ihmiset, Lappi 29 

Kaikki ihmiset, IFSW 7 

Yksilö(iden toimintakyky), Sosnet 3 

Perheet, Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 2 

 

Sosiaalityön määritelmissä tulisi tarkemmin rajata mihin ja minkälaiseen asiaan sosiaalityö 

kohdistuu. Määritelmiin tulisi siis sisällyttää tarkkaan rajaten minkälaiset ihmiset ja ilmiöt 

sosiaalityöhön sisältyvät. Rajaamattomuus kuvaa myös oppiaineiden ja tieteenalan kohteiden 

määrittelyä. Esimerkiksi oppiaineen kohteiksi on nimetty: 

 

Kansalaisuus, Helsinki 4 

Ihmisyys, Helsinki 4 

Ikääntyminen, Helsinki 9 

Maahanmuuttajuus, Helsinki 9 

Yhteiskunnan muutokset, Kuopio 5 

Yhteiskunnan muutosten syyt, Kuopio 5 

Yhteiskunta, Lappi 12 

Yhteiskunnan rakenteet, Lappi 12 

Yhteiskunnan toimijat, Lappi 12 

Yhteiskunnassa esiintyvät yksilötason ilmiöt, Lappi 12 

Ihmisten moninaiset elämänolosuhteet, Tampere 1 
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Ihmisten elämänolosuhteiden syntyprosessit, Tampere 1 

Ihmisten selviytyminen jokapäiväisessä elämässä, Turku 2 

Hyvinvoinnin ehdot, Turku 2 

Lapset, Turku 17 

Nuoret, Turku 17 

Aikuiset, Turku 17 

 

Herää kysymys tuleeko sosiaalityön kohdistua näihin ilmiöihin kokonaisuudessaan vai vain 

silloin kun niihin on yhdistettävissä sosiaalisia ongelmia. Myös tieteenalalle on nimetty 

kohteita, jotka kuvaavat sosiaalityön kohdistumista ihmiselämän ongelmien sijasta 

ihmiselämään tai yhteiskunnan ilmiöihin ja asioihin yleisesti ilman selkeää kytkentää 

sosiaalisiin ongelmiin: 

 

Ihmisten toiminnan edellytykset, Helsinki 5 

Arkielämän jatkuvuudet, Helsinki 5 

Arkielämän katkokset, Helsinki 5 

Ihmisen eri ikävaiheet, Helsinki 6 

Arjen kysymykset, Helsinki 6 

Yksilöiden muuttuvat identiteetit, Helsinki 6 

Ihmiselämän koko kirjo, Helsinki 7 

Sosiaalinen ympäristö, Helsinki 8 

Maahanmuuttajuus, Helsinki 9 

Vähemmistöt, Helsinki 9 

Ihmisten välinen kommunikaatio, Helsinki 19 

Ammatillinen auttaminen, Jyväskylä 6 

Hyvinvointi, Kuopio 2 

Ihmisen arkielämä, Lappi 6 

Hyvinvoinnin tutkimus, Lappi 6 

 

Esimerkiksi maahanmuuttajien ja vähemmistöjen nimeäminen sosiaalityön tutkimuksen 

kohteiksi saattaa antaa kuvan, että näihin ilmiöihin ja ihmisiin sisältyy automaattisesti 
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ongelmia. Myös hyvinvointi on ongelmallista nimetä sosiaalityön tutkimuksen kohteeksi, 

sillä tulisihan sosiaalityön kohdistua ennemmin pahoinvoinnin kuin hyvinvoinnin 

tutkimiseen. 

 

Sosiaalityön kohteet on määritelmissä ilmaistu laveasti monelta eri tasolta. Kohteita ei 

tunnuta rajattavan tarpeeksi. Kohteita analysoimalla saattoi myös huomata, että määritelmissä 

käytetään jonkin verran käsitteitä, joiden olemassaolo, ainakin täsmentämättöminä, on 

nimenomaan sosiaalityön määritelmissä kyseenalaista. Täsmentämättömien käsitteiden käyttö 

saattaa luoda määritelmien kautta sosiaalityön kentälle sijoittamisen ongelmaa. 

Epämääräisten määritelmien vuoksi voisi luulla, että sosiaalityön ohjaaminen määritelmiensä 

kautta on strategisesti vaikeaa. Jäinkin pohtimaan sitä, miten sosiaalityö tämän päivän 

Suomessa sekä maailmalla sijoittuu. Lisäksi pohdin onko työn sisältö sosiaalityön ytimeen 

keskittyvää vai sisältyykö sosiaalityöhön paljon sellaisia työtehtäviä, jotka eivät 

sosiaalityöntekijöille kuuluisi. 
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6. SOSIAALITYÖN MALLIN RAKENTAMINEN 
 

Analyysin pohjalta näyttäisi siltä, että sosiaalityön mallin ja sen kautta muotoillun uuden 

sosiaalityön määritelmän luominen on varsin perusteltua. Lisäksi tutkijan oman mallin 

luominen nimenomaan kuuluu käsiteanalyyttiseen tutkimukseen ja on eräs analyysin vaihe 

(Näsi 1980). Tässä luvussa kuvaan luomaani mallia sosiaalityöstä.  

 

 

6.1 Mallin rakentamisen lähtökohdat 

 

Nyt esiteltävä sosiaalityön malli perustuu tieteelliseen tietoon teorioiden, mallien ja 

määritelmien luonnista. Malli on muodostunut tämän tutkielman kautta saatuun pohjatietoon, 

analyysin tuottamiin ajatuksiin sekä omien kokemusteni ja näkemysteni kautta syntyneeseen 

kuvaan sosiaalityöstä. 

 

Teoria on joukko lakeja, jotka systematisoivat tiettyä ilmiöaluetta (Niiniluoto 1980). Hirsjärvi 

ym. (1997) kuitenkin toteavat, ettei kaikilla tieteenaloilla ole mahdollista muodostaa tiukkaan 

klassiseen määritelmään perustuvia teorioita. Teorioiden sijaan voidaan muodostaa 

lainomaisia väitteitä ja mallikonstruktioita. Malli on tällöin kuvitelma tai abstraktio 

todellisuudesta. Mallin tarkoitus on ”yksinkertaistaa näkemystämme kokonaisuudesta 

tuomalla esiin sen olennaisia piirteitä”. Mallia voi kuvata myös ilmiön eri suhteet esiin 

tuovaksi rakennekokonaisuudeksi. (Mt., 133- 135.) Tässä luvussa tätä sosiaalityötä kuvaavaa 

rakennekokonaisuutta kutsutaan sosiaalityön malliksi. 

 

Erilaisia sosiaalityön teorioita ja malleja on aikojen saatossa kehitelty paljon. Näihin 

teorioihin ovat oletettavasti vaikuttaneet esimerkiksi ajan henki, sosiaalityön ideat ja 

sosiaalityöstä kertynyt tietokin. David Howe (1992) kirjoittaa, että 1900-luvun alussa 

sosiaalityöllä ei vielä ollut omia teorioita ja sosiaalityöntekijät olivat niin sanotusti tiedon 

kerääjiä. Aina 1920-luvulle saakka sosiaalityöntekijöiden menetelmiin kuului lähinnä 
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käytännöllinen auttaminen ja materiaalinen apu, mutta 1920-luvusta eteenpäin, 

psykoanalyyttisen käänteen myötä, sosiaalityö alkoi saada tämän teoreettisen lähestymistavan 

kautta psykologisia ja terapeuttisia piirteitä. 1930-luvulla sosiaalityö sai jälleen uudenlaisia 

lähtökohtia, kun diagnostinen ja funktionalistinen suuntaus vaikuttivat siihen. Diagnostinen 

suuntaus painotti ihmisen menneisyyttä siinä missä funktionalistinen suuntaus perustui 

ajatukseen, että asiakasta ei voi ymmärtää ilman hänen sen hetkisiä olosuhteitaan. 1960-

luvulla sosiaalityön piirissä kehiteltiin suuri määrä erilaisia teorioita freudilaisten ajatusten, 

oppimisteorian sekä sosiologisten ideoiden pohjalta. Teoriatulvan myötä sosiaalityön piirissä 

pyrittiinkin tekemään yhteenvetoja erilaisista käytössä olevista teorioista. Yhteenvedot pitivät 

sisällään muun muassa erilaisia psykodynaamisuuteen perustuvia teorioita, behavioristisia 

tekniikoita, kriisi-interventio-teorian sekä sosiaalisaatio-käsitteen. 1970-luvulle tultaessa 

systeemiteoreettiset näkemykset tulivat tutuiksi sosiaalityössä ja samoihin aikoihin radikaalit 

teoriat sekä asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä painottavat ajatukset alkoivat saada 

jalansijaa sosiaalityössä. (Howe 1992, 18-22) Viimeaikaisimmat näkemykset painottavat sen 

sijaan konstruktivistisia näkemyksiä sosiaalityössä (Ks. Esim. Gergen 2009 ja Parton 2000) 

 

Erilaisten teoreettisten suuntausten kautta sosiaalityölle alkoi ilmaantua niin sanotusti omia 

teorioita ja malleja. Monista eri malleista mainittakoon esimerkiksi tapauskohtainen 

sosiaalityön malli (ks. Esim. Perlman 1963), ekologiaan pohjautuva sosiaalityön elämänmalli 

(ks. Germain 1980) sekä Allen Pincusin ja Anne Minahanin (1977) sosiaalityön käytännön 

malli. Muun muassa nämä ulkomaiset mallit sekä suomalaisten sosiaalityön asiantuntijoiden 

näkemykset (ks. tämän tutkielman luku 6.4) sosiaalityöstä ovat vaikuttaneet osaltaan oman 

sosiaalityön mallini rakentamiseen, vaikkakin että seuraavaksi esiteltävän sosiaalityön mallini 

tarkoitus on luoda selkeä kuva sosiaalityön kokonaisuudesta, ja auttaa hahmottelemaan 

sosiaalityölle yleismääritelmää, eikä pelkästään antaa välinettä sosiaalityön käytännön 

teoreettiseen hahmottamiseen.   

 

Yleisen oletuksen mukaan sosiaalityölle ei voida antaa lopullista määritelmää, koska se 

muuttuu koko ajan. Mallissani esitelty jako perustuu tästä poikkeavaan näkemykseen, jonka 

mukaan sosiaalityöstä voidaan erottaa osia, jotka ovat aina läsnä sosiaalityöstä puhuttaessa ja 

sosiaalityötä tehtäessä. Sosiaalityön mallissani olen jakanut sosiaalityön osat ydin- ja 
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verhoelementteihin. Nämä sosiaalityön osat ovat ulkoisesti pysyviä sosiaalityön osia ja 

edustavat tällä tavoin sosiaalityön muuttumattomia puolia. Ulkoinen pysyvyys tarkoittaa 

tässä sitä, että vaikka jonkin asian sisältö muuttuisi, sitä voidaan silti kuvata samalla termillä 

tai ilmaisulla. Hyvänä esimerkkinä toimii juuri käsite ”sosiaalityö”, joka on aikaa myöten 

muuttunut sisällöllisesti, mutta se on silti säilyttänyt käsitteenä nimensä. Ydin- ja 

verhoelementit saavat nimensä fysiikasta, jossa atomin osiin kuuluvat ydin ja verho eli 

ytimen ympäristö (Arvonen ja Levonen 1999, 14). Ydin ja verho ovat siis tässä tutkielmassa, 

fyysisestä maailmasta poiketen, abstrakteja kielellisiä vertauskuvia sosiaalityön osista.  

 

Luvun 2. alussa lainataan Marjaana Kakkuri-Knuuttilaa (1999) arkitiedon ja aiempien 

teoretisointien systematisoinnin osalta. Hänen mukaansa systematisointi tapahtuu, monien 

tieteenalojen osalta, perustavanlaatuisten luokitusten sekä ylä- ja alahierarkioiden 

tunnistamisen kautta. Tämän tutkielman sosiaalityön mallissa on pyritty soveltamaan tätä 

ajatusta kategorisoinnista pohtimalla sosiaalityön ydin- ja verhoelementtejä. Mallissa 

sosiaalityön ydinelementteihin kuuluvat tavoitteet ja kohde. Puolestaan verhoelementteihin 

lukeutuvat esimerkiksi menetelmät ja työympäristöt. Sosiaalityön työympäristöjä on tullut 

aikojen saatossa lisää, siinä missä osa on poistunut. Sama pätee menetelmiinkin. Juuri 

verhoelementit ovat vaikeuttaneet määrittelypyrkimyksiä ja usein on varmaankin jouduttu 

sudenkuoppaan pyrittäessä määrittelemään sosiaalityötä niistä käsin. (Ks. esim. Ronnby 

1986) Kategoriassa ydinelementit sijoittuvat verhoelementtien yläpuolelle. Kategorisointi 

perustuu ajatukseen, jonka mukaan ilman ydinelementtejä, on mahdoton hahmottaa ja 

kehitellä myöskään verhoelementtejä. Seuraavassa luvussa kuvataan sosiaalityön 

ydinelementtejä tarkemmin. Verhoelementtejä ei tässä tutkielmassa spesifimmin tarkastella. 

 

 

6.2 Sosiaalityön malli 

 

Sosiaalityön ydinelementtejä ovat siis tavoite ja kohteet. Kuviossa 3 sosiaalityö on kuvattu 

näistä ydinelementeistä käsin. Näkemys sosiaalityön ydinelementeistä poikkeaa aiemmin 

esitetyistä ydinelementeistä siinä, että aiemmin sosiaalityön ytimiksi on nähty muun muassa 
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ammatin yhteiskunnallinen tehtävä, ammatin arvot ja eettiset periaatteet sekä eri 

orientaatioiden taustalla olevat yhteiset lähestymistavat (Kananoja 2007b, 98). Näiden 

elementtien näen tässä tutkielmassa nyt kuitenkin osittain versovan sosiaalityön mallissa 

esitetyistä sosiaalityön ydinelementeistä tai pikemminkin käyvän vuoropuhelua mainittujen 

ydinelementtien kanssa. 

 

Sosiaalityön tavoite on mallissani yksilötasolla sosiaalisessa ympäristössä syntyvien 

sosiaalisten ongelmien poistaminen. Yhteiskunnallisena toimintana sosiaalityön ensisijaiseksi 

tavoitteeksi näen tässä tutkielmassa juuri yksilöiden auttamisen. Toissijaiset tavoitteet ovat 

yhteisöjen ja yhteiskunnan pahoinvoinnin poistaminen, joiden näen toteutuvan ensisijaisen 

tavoitteen kautta eikä varsinaisena sosiaalityöntekijöiden toteuttamana työnä. Sosiaalityön 

piirissä on käyty keskustelua siitä, millä tasolla sosiaalityöntekijät toimivat ja yleiseksi 

käsitykseksi on noussut heidän toimimisensa niin makro-, meso kuin mikrotasollakin. (Ks. 

Esim. Niemelä 2008, 19) Haluan kuitenkin korostaa tutkielmassani poikkeavasti mikrotason 

toimintaa ja sen tuottamia vaatimuksia sosiaalityölle niin ammattina, oppiaineena kuin 

tieteenalanakin. Yhteisöjen ja erityisesti yhteiskunnan pahoinvoinnin poistamisen näen 

sosiaalityön utopiaksi, johon pyritään mikrotason kautta. Yhteiskunnan hyvinvoinnin katson 

lähtevän siis jokaisen yksilön hyvinvoinnista käsin. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhteiskunnan 

ei voida sanoa voivan hyvin ennen kuin jokainen sen yksilö voi hyvin.  

 

Sosiaalityön tavoite mallissa on johdettu sen kohteesta käsin – ei pelkästään arvoista, kuten 

on ilmeisesti aiemmin tehty (Ks. esim. Louhelainen 1985, 130). Sosiaalityön kohteita 

mallissani ovat yksilö, sosiaalinen ympäristö ja sosiaaliset ongelmat. Yksilö ei mallissa 

tarkoita vain yksilöitä, vaan se sisältää myös ryhmät kuten perheet. Koska sosiaalityön 

ensisijainen tavoite on mielestäni auttaa yksilöitä ja sitä kautta koko yhteiskuntaa, on 

tarkoituksenmukaista kuitenkin nimetä tämä osa ”yksilöksi”. ”Yksilö” on mallissani sijoitettu 

kolmion kärkeen, koska se on sosiaaliseen ympäristöön ja ongelmiin nähden vahvempi 

elementin osa sosiaalityön kohteista puhuttaessa, sillä ilman yksilöitä ei ole sosiaalisia 

ympäristöjä eikä myöskään sosiaalisia ongelmia. 

 

”Sosiaalinen ympäristö” on yksilöitä abstraktimpi käsite. Se pitää Kananojan ja Pentinmäen 
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(1977) mukaan sisällään kulttuurin, arvot, sosiaalisen järjestelmän (mm. taloudelliset 

laitokset ja poliittiset laitokset), perheen, ryhmän, normit, poikkeavan käyttäytymisen, 

normittomuuden ja vieraantumisen, roolin ja statuksen, identiteetin sekä vuorovaikutuksen 

käsitteet (mt., 45-59). Kananojan ja Pentinmäen (1977) määritelmä sosiaalisesta ympäristöstä 

poikkeaa hieman omista näkemyksistäni sosiaalisesta ympäristöstä.  Mallissani sosiaalisen 

ympäristön luovat yksilöt kohdatessaan ja ilman yksilöitä ei ole sosiaalista ympäristöä, kuten 

ei myös ole sosiaalisia ongelmiakaan. Tutkielmassa en lähde sen tarkemmin määrittelemään, 

mitä kaikkea sosiaaliseen ympäristöön sisältyy, sillä mielestäni riittää tietoisuus sen suhteesta 

yksilöön ja sosiaalisiin ongelmiin. Silti tietoisuus ja tietämys esimerkiksi yhteiskunnassa 

vallitsevista arvoista ja normeista on tärkeää, sillä nekin ovat tekijöitä, joiden kautta 

sosiaalisia ongelmia saattaa syntyä. Esimerkiksi kahden erilaisen arvomaailman kohtaaminen 

yksilötasolla saattaa synnyttää suuriakin sosiaalisia ongelmia.  

 

”Sosiaaliset ongelmat” pitää myös sisällään hyvin monia eri asioita. Frank R. Scarpitti ja 

Margaret L. Andersen (1989) määrittelevät sosiaaliset ongelmat yhteiskunnan olosuhteiksi, 

jotka vaikuttavat yksilöihin ja sitä kautta sosiaaliseen hyvinvointiin. Sosiaaliset ongelmat 

määritellään heidän mukaansa kollektiivisen prosessin ja sosiologisen analyysin kautta eli 

sosiaaliset ongelmat on käsitteenä yhteisesti sovittavissa. (Mt., 12.) Teoksessaan he jakavat 

sosiaaliset ongelmat neljään ryhmään: poikkeavan käyttäytymisen, eriarvoisuuden, 

henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen muutoksen tuottamiin ongelmiin. Jako ei 

sosiaalityön kannalta ole välttämättä mielekäs, mutta antaa kuvaa sosiaalisista ongelmista. 

Tarkemmin tarkasteltuna poikkeava käyttäytyminen pitää sisällään rikoskäyttäytymisen ja 

oikeuden, väkivallan, seksuaalisuuteen liittyviä näkökulmia ja sosiaalisen poikkeavuuden 

sekä päihteiden käytön. Eriarvoisuuteen kuuluvat hyvinvoinnin ja köyhyyden, rodullisuuden 

ja etnisyyden sekä sukupuolisuuden eriarvoisuutta tuottavat ulottuvuudet. Henkilökohtainen 

hyvinvointi sisältää terveyden ja terveydenhuollon, mielenterveyden sekä ikääntymisen ja 

elämänkaaren käsitteet. Sosiaalisen muutoksen ongelmiin lukeutuvat ilmiöinä muuttuvat 

perheet, korporatiivinen valtio, työ ja koulutus sekä ympäristö. (Mt.) Sosiaalisten ongelmien 

kirjo liikkuu Scarpittin ja Andersenin (1989) jaottelun pohjalta tarkasteltuna laajoista 

globaaleista ongelmista ihmisten henkilökohtaisiin ongelmiin, mikä sinänsä on ongelmallista 

sosiaalityön kannalta katsottuna, sillä sosiaalityössä tulisi sosiaalisia ongelmia tarkastella 
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kenties painokkaammin yksilöiden kokemusten kautta, vaikka toki esimerkiksi tietoisuus 

globaaleista ongelmista saattaa ajaa yksilön elämän raiteiltaan.  

 

 

Kuvio 3: Sosiaalityön ydinelementit ”tavoite” ja ”kohde” 

 

 

Sosiaalityön mallia täsmennän sosiaalityön sijoittumisen osalta kuvion 4 avulla. Idea kuvioon 

syntyi analyysin kautta. Sen mukaan sosiaalityö kohdistuu tai sen tulisi kohdistua sellaisiin 

ihmisiin, joilla on jonkinlainen sosiaalinen ongelma elämässään ja he voivat tätä kautta 

huonosti. Tämän ”sosiaalisen pahoinvoinnin” voi teoreettisesti kuvata asettamalla ihmisen 

voinnin vakioksi eli ”ei hyvinvointia eikä pahoinvointia” luvun 0. Pahoinvointia kuvaavaksi 

luvuksi tulee -1 ja hyvinvoinnin luvuksi 1. Sosiaalityö ei siis puutu ihmisen elämään, mikäli 

hän voi hyvin tai hänellä ei ole sosiaalista pahoinvointia elämässään. Sen sijaan sosiaalityö 

tulee kuvioihin, kun ihmisellä on sosiaalista pahoinvointia elämässään eli hänen olotilansa 

voidaan asettaa jonnekin nollan miinuspuolelle. Kun pahoinvointi on saatu pois ihmisen 

elämästä eli ihminen sijoittuu akselin kohtaan 0, ei sosiaalityöllä puolestaan ole enää 

velvollisuuksia, vaan ihminen on itse vastuussa hyvinvointinsa lisääntymisestä.  

 

Kuvion pohjalta voisi sanoa, että sosiaalityön tavoitteeksi ei voi ilmaista hyvinvoinnin 

lisäämistä, kuten on sosiaalityön virallisissa määritelmissä tehty, sillä se antaa väärän kuvaa 

sosiaalityön sijoittumisesta. Sosiaalityön ei voida myöskään sanoa kohdistuvan hyvinvoiviin 
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ihmisiin, mikä myös tuli ilmaisuna esiin sosiaalityön määritelmistä. 

 

 

Kuvio 4. Sosiaalityön sijoittuminen hyvinvointi-pahoinvointi -akselille 

 

 

 

 

Kuviossa 4 olen siis vielä täsmentänyt sosiaalityön sijoittumista. Vaikka sosiaalityön voidaan 

nähdä sijoittuvan aina sinne, missä sosiaalista pahoinvointia on, tulee sosiaalityön kuitenkin 

kehittyessään luovuttaa aluettaan muille toimijoille, jotta se pystyisi reagoimaan vaikeimpiin 

ja uusiin sosiaalisiin ongelmiin. Sosiaalityötä voidaan siis joko vahvistaa, heikentää ja 

häivyttää sen eri alueilta. Kuviossa 5 sosiaaliset ongelmat olen jaotellut niiden 

massiivisuuden ja ratkaisun vaativuuden mukaan. Tätä jaottelua ei voi tehdä teoreettisesti 

täysin objektiivisesti, mutta jollakin tasolla kuitenkin.  

 

Ensimmäisen tason sosiaaliset ongelmat ovat niitä, joihin on kehitetty toimivia ja jo itsestään 

selviksi käsitettyjä ratkaisumalleja. Tällaiset ongelmat ovat helposti poistettavissa tai ainakin 

tietoa ja välineitä niiden ratkaisemiseen on. Toisen tason sosiaaliset ongelmat ovat jo hieman 

vaikeammin ratkaistavissa olevia, mutta niihinkin on olemassa melko runsaasti tietoa. 

Keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseen on, mutta aina ne eivät kuitenkaan toimi. 

Tämänkaltaisten sosiaalisten ongelmien poistamiseen tarvitaan jo intensiivisempää ja 

syväluotaavampaa sosiaalityötä. Toisen tason ongelmat ovat vaikeammin ratkaistavissa kuin 

ensimmäisen tason ongelmat. Kolmannen tason sosiaaliset ongelmat ovat ensimmäisen ja 

toisen tason ongelmiin verrattuna jo huomattavasti vaikeammin ratkaistavissa. Tämän tason 

ongelmiin kuuluvat moniongelmaisuus ja ongelmien kasautuminen pitkällä aikavälillä. 

Kolmannen tason sosiaaliset ongelmat muodostuvat alemman tason ongelmien yhdistelmistä. 

Neljännen tason sosiaaliset ongelmat ovat puolestaan uusia kehittyneitä sosiaalisia ongelmia, 
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joista ei ole tutkimustietoa ja joihin ei ole kehitetty vielä ollenkaan ratkaisukeinoja. 

 

 

 

 

Kuvio 5. Sosiaalisten ongelmien tasot ja sosiaalityön heikentyminen/vahvistuminen 

 

 

 

Tutkielmassa näkemyksenäni on, että sosiaalityön tulisi heikentyä ensimmäisen tason 

sosiaalisten ongelmien alueella ja vahvistua neljännen tason sosiaalisia ongelmia kohden. 

Tämä siksi, että sosiaalityö ei voi jatkuvasti levittäytyä jo yhteiskunnan resurssienkin vuoksi. 

Kun alemman tason sosiaalisista ongelmista alkaa olla tietoa ja ratkaisuihin päästään yhä 

helpommin, voidaan sosiaalityötä sieltä heikentää ja tehtävät kyseiseltä alueelta siirtää muille 

ammattikunnille. Sosiaalityön tulee kuitenkin tätä myöten siirtyä tutkimaan uusia sosiaalisia 

ongelmia ja tuottamaan niistä tietoa ratkaisuihin pääsemiseksi. 

 

Kaiken tämän jälkeen tulee kuitenkin muistaa, että vaikeisiin sosiaalisiin ongelmiin liittyy 

myös helpommin ratkaistavissa olevia ongelmia ja sosiaalityöntekijöiden tulee hallita näitä 

ongelmakokonaisuuksia sekä omata niihin liittyvää tietämystä. Tämä laaja-alaisen tiedon 
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hallinta on eräs syy, miksi sosiaalityön yliopistotasoista koulutusta ei kenties tulisi enää 

kyseenalaistaa, kuten on aikojen saatossa tehty. 

 

 

6.3 Ehdotelma sosiaalityön määritelmälle 

 

Hahmottelen sosiaalityön mallin pohjalta nyt sosiaalityölle määritelmän, joka on 

systemaattisen analyysin pohjalta tuotettu. Määritelmän tavoitteena on kuvata sosiaalityötä 

mahdollisimman selkeästi.  Ahosen ja Kallion (2002) mukaan käsitteiden 

uudelleenmäärittelyssä tai uuden käsitteen luonnissa tärkeää on, että käsite (tai määritelmä) 

kuvaa kohdetta osuvasti, on looginen ja merkitysintensiivinen eli puhuva. Lisäksi 

määritelmän tulisi erottua selvästi muista määritelmistä. Merkittävää on myös paikantaa 

(määritelmän) käsite tai käsitteet omiin ylä- ja alakäsitteisiinsä. Määritelmän ei tulisi olla 

myöskään liian pitkä, hankalatajuinen ja epäselvä. Määritelmä ei myöskään saisi olla 

tautologinen ja se tulisi kuvata positiivisin termein.  (Mt., 18-19.)  

 

Millainen sosiaalityön määritelmän sitten tulisi olla? Kenties määritelmissä tulisi ainakin olla 

sosiaalityön määrittely ontologisesti eli kuvaus mitä sosiaalityö on. Tämä on sinänsä 

ongelmallista, sillä sosiaalityötä voidaan kuvata monelta eri tasolta niin yhteiskuntatason 

toiminnasta yksilötason työhön. Suomessa ontologiseksi sosiaalityön määritelmäksi voisi 

sopia ilmaisu ”sosiaalityö on ammatti, oppiaine ja tieteenala”. Tämän tason määrittely toisi 

esiin sen, millä areenoilla sosiaalityö toimii. Sosiaalityön määrittely pelkäksi 

yhteiskunnalliseksi toiminnaksi ei kuvaa sosiaalityötä oikein mitenkään, sillä oikeastaan 

kaikki ihmisen suorittama toiminta voidaan nähdä yhteiskunnalliseksi. Toisaalta sosiaalityön 

kuvaaminen sosiaalityön käytännön keinojen eli menetelmien kautta tekisi määritelmästä 

liian laajan, monimuotoisen ja vaikeasti ymmärrettävän. 

 

Sosiaalityön määritelmää luodessa tulisi sosiaalityötä tarkastella myös sen kautta, mikä 

kaikkia sen tasoja yhdistää. Tämän tutkielman sosiaalityön mallin mukaan sosiaalityötä 

yhdistävät eri tasoillaan sen tavoite ja kohteet. Sosiaalityön ontologisen määrittelyn jälkeen 



 

 

 

74 

sosiaalityötä voisi siis kuvata sen tavoitteista ja kohteista käsin. Sosiaalityön tavoitteeksi 

asetan sosiaalityön mallin mukaisesti sosiaalisten ongelmien poistaminen. Tämän tavoitteen 

kohteena ovat yhdessä yksilöt, sosiaaliset ongelmat ja sosiaalinen ympäristö. Kun 

sosiaalityön ontologia ja ydinelementit on esitelty, voitaisiin määritelmässä kuvata 

tarkemmin esimerkiksi juuri ydin- ja myös verhoelementtejä. Vaikean määritelmän luonnista 

tekee se, että sekä sosiaalityön ydinelementtien sisältö ja verhoelementit ovat melko 

muuttuvia, mikä tekee tältä osin myös sosiaalityön määritelmästä muuttuvan. Tämän vuoksi 

tuleekin pohtia sitä, miten tarpeellista sosiaalityötä on kuvata kovin syvällisesti. Sosiaalityön 

ydinelementit eivät käsitteinä muutu, joten niiden käyttämisen määritelmässä en näe 

ongelmalliseksi.  

 

Tiivistäen sosiaalityön määritelmässä tulisi siis aluksi ontologisesti mainita, mitä sosiaalityö 

on, ja tämän jälkeen paljastaa sosiaalityön ydinelementtien kautta sosiaalityön sisältö 

pääpiirteissään. Näiden pohdintojen ja päätelmien kautta sosiaalityön määritelmästäni 

muodostui seuraavanlainen: 

 

”Sosiaalityö on ammatti, koulutusala ja tieteenala. Sosiaalityön tavoite on sosiaalisten 

ongelmien poistaminen. Sosiaaliset ongelmat ovat yksilöiden ja sosiaalisen ympäristön 

vuorovaikutuksen kautta syntyneitä ongelmia.  Sosiaalityön kohteita ovat yhdessä yksilöt, 

sosiaaliset ongelmat ja sosiaalinen ympäristö.”  

 

Sosiaalityön mallia ja määritelmää tarkasteltaessa herää varmaankin kysymys, miten 

sosiaalityön mallin kautta syntyvä sosiaalityön määritelmä eroaa muista sosiaalialan 

ammattien määritelmistä. Tämän tutkielman näkökulma on, että muille sosiaalialan 

ammateille ei voi asettaa laajaa sosiaalisten ongelmien ratkaisun tavoitetta, sillä ne pyrkivät 

ratkaisemaan sosiaalityön alaisuudessa sosiaalisiin ongelmiin liittyviä alatavoitteita. 

Sosiaalityön katsotaan tässä tutkielmassa näin ollen omistavan ammattina, oppiaineena ja 

tieteenalana sosiaalialan päätavoitteen - sosiaalisten ongelmien ratkaisun. 
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6.4 Sosiaalityön varhaisempien määritelmien anti sosiaalityön mallille 

 

 

Luvussa 2.4 esiteltiin joitakin jo historiallisia sosiaalityön kuvauksia. Näillä kuvauksilla on 

ollut omat vaikutuksensa sille, miten sosiaalityötä edelleen tänä päivänä määritellään. Tässä 

alaluvussa tuon esille näiden varhaisimpien kuvausten tuottaman annin tämän tutkielman 

sosiaalityön mallille ja lisäksi tarkastelen näitä kuvauksia vertaamalla niitä muutamaan 

analysoituun sosiaalityön määritelmään. 

 

Sosiaalityön koulutuskomitean mietinnössä (1972) lähtökohdat sosiaalityön määritelmien 

määrittämiseksi ovat hyvin samanlaiset kuin tässä tutkielmassa eli sosiaalityö nähdään 

kummassakin ensisijaisesti ammattina. Jo sana ”sosiaalityö” sisältää ”työn”-käsitteen, mikä 

viittaa jonkinlaisen ammatin harjoittamiseen. Mietinnössä sosiaalityötä rajataan näin: 

”sosiaalityön tehtävä rajautuu pääasiassa tilanteisiin, joissa ristiriita tai sen uhka ilmenee 

ihmisten sosiaalisissa suhteissa tai on niistä johtuvaa”. Tämä tarkennus herättää toisaalta 

mielenkiintoa, sillä ei puhuta esimerkiksi taloudellisista ulottuvuuksista vaan vain 

”sosiaalisista suhteista”. Lisäksi yhteiskuntaa ei tässä ilmauksessa nähdä sosiaalityön 

toimimisen tasona vaan vain yksilötaso kuten sosiaalityön mallissakin. Toisaalta sosiaalityön 

koulutuskomitean mietinnön määritelmä (1972) antaa liiassa laajuudessaan johtolankoja 

siihen, että sosiaalityön määritelmää muotoillessa tulisi rajausta todella miettiä. Samaan 

johtopäätökseen päädyin myös tutkielman analyysin kautta. 

 

Sosiaalihallituksen työryhmän (1981) sosiaalityön määritelmä muistuttaa sisällöltään paljon 

analysoimiani sosiaalityön määritelmiä, siihen kun on sisällytetty monenlaisia ulottuvuuksia. 

Esimerkiksi sosiaalityön nimeäminen ”kansalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 

edistämiseksi” tulee osittain ilmaistuksi melko samalla tavalla myös IFSW:n määritelmässä, 

jossa sosiaalityön tavoitteeksi mainitaan hyvinvoinnin lisääminen. Käsitteen ”hyvinvointi” 

käyttö on kuitenkin sellaisenaan varsin ongelmallista, sillä se voi pitää sisällään hyvinvointia 

monelta eri ulottuvuudelta.  
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Eskolan (1984) kirjoituksesta heijastuu pitkälti se, että 1980-luvulla sosiaalipolitiikka ja 

sosiaalityö nähtiin vielä tiiviinä aisaparina. Tuntuu, että tuon ajan sosiaalityön kuvauksiin on 

ollut lähes velvollisuus lisätä sosiaalipoliittinen näkökulma. Kuitenkin Eskolan (1984) 

määrittelyssä näkyy myös halu nähdä sosiaalityö lähinnä yksilötasoisena. Kuten 

Komiteanmietinnössä (1972) Eskolankin (1984) määrittelyssä keskitytään katsomaan 

sosiaalityötä ammatillisena toimintana yksilön näkökulmasta. Tämä yksilötason painotus eri 

kuvauksissa antoi osaltaan perusteluja sosiaalityön mallissa korostaa sosiaalityötä 

nimenomaan yksilötason työnä.  Tarkennusta Eskolan (1984) määritelmässä kaipaa kuitenkin 

ilmauksen ”ympäristön välisiin suhteisiin”, sillä kuvaus johtaa käsitykseen, että kaikki 

ongelmat ihmisen ja ympäristön välillä kuuluisivat sosiaalityön ratkaistaviksi. Tämä sama 

epäselvä ”ympäristö”-käsitteen käyttö on myös IFSW:n sosiaalityön määritelmässä. 

Sosiaalityön mallissani halusin täsmentää kyseisen termin käyttöä ja näin käytänkin siinä 

käsitettä ”sosiaalinen ympäristö”.  

 

Koskisen (1984) artikkelissa näkyy puolestaan luomani sosiaalityön mallin sosiaalisten 

ongelmien kategorisointi tavoitteiden osalta. Koskinen näkee sosiaalityön perimmäiseksi 

tavoitteeksi ongelmien ratkaisun, joka myös, termillä ”sosiaalisten” tarkentaen, nähdään 

tässäkin tutkielmassa sosiaalityön tavoitteeksi. Koskinen jaottelee sosiaalityön perustavoitteet 

sosiaalipoliittisiin ja ongelmien ratkaisemiseen. Siinä missä sosiaalipoliittiset tavoitteet 

saisivat pikkuhiljaa siirtyä muiden ammattikuntien tehtäviksi, näkee Koskinen muunlaisten 

sosiaalisten ongelmien ratkaisun vahvistuvan sosiaalityössä ja sosiaalityön tiivistyvän niiden 

ympärille.  

 

Kananojan (1984) kirjoituksessa näkyy sama sosiaalisten ongelmien kategorisoinnin idea 

kuin Koskisellakin, sekä myös samanlainen ajatusmalli sosiaalityön vahvistumisesta, 

heikentymisestä ja häviämisestä kuin omassa sosiaalityön mallissani. Jo 1980-luvun alussa 

Kananoja on nähnyt aineellis-taloudellisten ongelmien merkityksen pienenemisen, mutta 

sosiaalityössä ei kuitenkaan näy paljon muutoksia tältä osin vielä 2000-luvullakaan. Kehitys 

on siis hidasta. Edelleen mielenkiintoista on, että tekstissä painotetaan sosiaalityön 

kohdistumista ihmisten yhteisösuhteisiin. Ihmissuhteiden tuottamat ongelmat on siis nähty jo 
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viimeiset 30 vuotta sosiaalityön piirissä merkittävinä yhteiskunnallisina ongelmina. 

Sosiaalityön mallissani ”yksilö” ja ”sosiaalinen ympäristö” kuvaa osaltaan näitä 

yhteisösuhteita. 

 

Varhaisemman määritelmät sosiaalityöstä antoivat paljon välineitä oman sosiaalityön mallini 

kehittelyyn.  Näitä määritelmiä kriittisesti tarkasteltuani päädyin täsmentämään omassa 

sosiaalityön mallissani ja määritelmässä joitakin sosiaalityön piirissä aiemmin käytettyjä 

käsitteitä. Halusin myös mallissani korostaa, jo aiempien sosiaalityön parissa toimineiden 

näkemyksiä, sosiaalisten ongelmien muuntumisesta ja ”liikkuvuudesta” yhteiskunnan 

muuttumisen myötä. 

 

Myös tutkielmani analyysilla oli oma merkityksensä sosiaalityön mallia ja määritelmää 

hahmoteltaessa, vaikka mallin runko olikin jo selvillä ennen analyysin toteutusta. 

Sosiaalityön virallisista määritelmistä oli poimittavissa sosiaalisiin ongelmiin liittyviä 

tavoitteita sekä muunlaisia tavoitteita, joiden lopulta huomasin olevan keinoja sosiaalisiin 

ongelmiin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi oli tavoitteita, jotka olivat 

mielestäni utopistisia saavuttaa sosiaalityön käytännössä. Sosiaalityön virallisia määritelmiä 

analysoidessa syntyi käsitys sosiaalityön varsinaisesta päätavoitteesta, siihen liittyvistä 

alatavoitteita sekä utopistisista tavoitteista. Tämän käsityksen kautta pystyin tiivistämään 

omassa sosiaalityön mallissani sosiaalityön tavoitteeksi nimenomaan ”sosiaalisten ongelmien 

poistamisen”. 

 

Analysoidessani sosiaalityön virallisista määritelmistä kohteita, huomasin niiden jakaantuvan 

kahteen tyyppiin: ongelmasisältöisiin ja ilmiölähtöisiin. Tämän havainnon kautta päädyin 

korostamaan sosiaalityön mallissani sitä, että sosiaalityön tulee aina kohdistua sosiaaliseen 

problematiikkaan, sillä sosiaalityön ilmaiseminen kohdistumaan johonkin yleiseen ilmiöön, 

johtaa harhaan, ja antaa kuvan sosiaalityöstä universaalisena sosiaalipalveluna sekä laajalle 

levittyvänä ja sosiologiaa muistuttavana oppi- ja tieteenalana. 
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7. YHTEENVETOA JA POHDINTAA 
 

Tässä tutkielmassa tehtävänä oli tarkastella nykyisten sosiaalityön virallisten määritelmien 

sisältöä sosiaalityön ontologioiden, tavoitteiden ja kohteiden osalta, sekä luoda sosiaalityötä 

selkeyttävä malli ja sitä kuvaava määritelmä. Tutkielman lähtökohtana oli ajatus, ettei 

sosiaalityötä ole niin mahdotonta määritellä kuin on aiemmin annettu ymmärtää (ks. Esim. 

Louhelainen 1985, 49 ja Pohjola 2003, 157).  

 

7.1 Yhteenveto tutkielman tuloksista 

 

Sosiaalityön kenttä on vielä tänäkin päivänä sekä ulkopuolisille että sosiaalityöntekijöille 

itselleen varsin epäselvä alue. Tutkielman lähtökohtana oli ajatus, että epäselvyys johtuu 

osittain sosiaalityön virallisista määritelmistä, jotka eivät anna tarpeeksi selkeää kuvaa 

sosiaalityöstä. Sosiaalityötä opettavien yliopistojen opinto-oppaiden, IFSW:n Talentian 

suomennoksen, Sosnet:n ja sosiaalihuoltolain ja –asetuksen sosiaalityön määritelmät olivat 

tutkielman aineisto. Aineistoa lähdettiin analysoimaan tutkimuskysymyksen ”Miten 

sosiaalityö on kuvattu sen virallisissa määritelmissä ontologisesti sekä tavoitteiden ja 

kohteiden osalta?” pohjalta. Analyysimenetelmänä toimi määritelmänanalyysi 

 

Analyysin tuloksena voitiin osoittaa, että sosiaalityön määritelmät ovat keskenään hyvin 

erilaisia ja niiden sisältämät sosiaalityön ontologiat, tavoitteet ja kohteet poikkeavat 

huomattavastikin toisistaan eri määritelmissä. Niin ontologioihin kuin tavoitteidenkin 

ilmaisuun sisältyy kategorista ongelmaa eli niiden osalta sosiaalityötä pyritään kuvaamaan 

monilta eri tasoilta. Sosiaalityön tavoitteita ja kohteita tarkastelemalla löytyy sosiaalityön 

määritelmistä myös laveuden ongelmaa. Laveuden ongelmat tarkoittavat tässä sitä, ettei 

ilmaisujen sisältämiä käsitteitä ole tarpeeksi spesifisti ilmaistu ja kuvattu. 

 

Näiden sosiaalityön määritelmiin sisältyvien erilaisten ongelmien vuoksi on vaikea saada 

kuvaa siitä, mitä sosiaalityö on (vrt. Hugman 2009, 1151).  Tutkielman analyysin kautta 

vahvistui näkemys siitä, että sosiaalityö kaipaa systemaattisemmin luotua määritelmää. 
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Tällaista määritelmää lähdettiin hahmottelemaan luodun sosiaalityön mallin avulla. 

Sosiaalityön mallissa sosiaalityön ydinelementeiksi nähdään sosiaalityön tavoite ja kohteet. 

Tavoitteena mallissa on sosiaalisten ongelmien poistaminen ja kohteina yksilöt, sosiaaliset 

ongelmat ja sosiaalinen ympäristö. Näiden eri elementtien kautta pyrittiin hahmottelemaan 

sosiaalityölle selkeä määritelmä.  

 

 

7.2 Pohdintaa 

 

Tutkielman teon aikana heräsi tietoisuus siitä, että sosiaalityön piirissä ei ole paljoakaan tehty 

niin kutsuttua perustutkimusta, joka keskittyisi systemaattisesti teoretisoimaan tai 

pikemminkin mallintamaan sosiaalityöhön sisältyviä keskeisiä käsitteitä yleisellä tasolla. 

Käytännön tasolta tällaisia mallinnuksia toki löytyy paljonkin. Tehty havainto oli sinänsä 

yllätys, sillä voisi kuvitella, että kaikilla eri tieteenaloilla lähdettäisiin liikkeelle juuri 

perustutkimuksista, joita myöten tieteenaloja kehitettäisiin tarkoituksenmukaisiin suuntiin. 

Perustutkimuksen piiri onkin sarka, jolla tulisi tehdä jatkotutkimusta sosiaalityön osalta.  

 

Perustutkimuksena voisi esimerkiksi tehdä sosiaalityön määritelmien tarkastelua laajemmin, 

niin sosiaalityön sisällä, kuin myös vertailemalla sosiaalityön määritelmiä muun muassa 

lähikäsitteidensä sekä muiden samankaltaisten tieteellisen pohjan omaavien professioiden 

määritelmiin. Tutkimusta voisi tehdä myös muiden sosiaalialan ammattien määritelmien 

osalta ja pohtia tätä kautta esimerkiksi sosiaalialan tehtäväjakoja ja työnkuvia.  

 

Sosiaalityön määritelmien pohjalta tulisi erityisesti pohtia myös sitä, mihin sen määritelmien 

luonnin tulisi perustua. Keskeinen kysymys on, määritelläänkö sosiaalityö jatkossakin 

epäsystemaattisesti arkiajattelun pohjalta vai luodaanko määritelmät systemaattisen analyysin 

ja tutkimuksen avulla. Toinen mielestäni merkityksellinen kysymys on, kannattaako 

sosiaalityöstä edelleen luoda monenlaisia eri määritelmiä vai tulisiko käyttää, jos ei 

kansainvälisesti niin ainakin kansallisesti, yhtä ja samaa määritelmää. Sosiaalityön 

näyttäytyminen epäselvänä käsitteenä saattaa osittain juontaa juurensa nimittäin siitä, että 
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käsitteestä on niin monia eri määritelmiä. Lisäksi ongelmana on se, että sosiaalityön 

määritelmiksi tarkoitetut määritelmät eivät aina kosketa pelkästään sosiaalityötä, vaan joskus 

ne valjastetaan kuvaamaan koko sosiaalialaa, kuten Talentia on IFSW:n sosiaalityön 

määritelmän suomennoksessaan ja eduskunta sosiaalihuoltolakia- ja asetusta asettaessaan 

tehnyt. Nämä epäselvyydet tekevät sosiaalityöstä myös strategisesti vaikeasti ohjattavan, sillä 

vivahde-erot määritelmissä ja määritelmien kattavuus käsittämään muutakin kuin vain 

sosiaalityötä tekevät hyvin vaikeaksi hahmottaa sitä, mitä sosiaalityö on.   

 

Tutkielman tekemisen kautta syntyi myös muun kuin perustutkimuksen piiriin kuuluvia 

jatkotutkimusideoita. Jatkotutkimuksena voisi toteuttaa sosiaalityön mallin testausta 

käytännön kannalta katsottuna. Tutkimuksissa voisi keskittyä muun muassa tavoitteiden, 

kohteiden, sosiaalityön sijoittumisen ja häivyttämisen tarkasteluun ammatin, koulutuksen 

sekä tieteenalan osalta. Tutkimusta voisi tehdä niin historialliselta kuin nykypäivänkin 

kannalta katsottuna. Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka paljon sosiaalityöntekijöiden 

työhön sisältyy sosiaalityön ytimeen liittymätöntä toimintaa, kuten esimerkiksi ylläpidollisia 

tehtäviä. Eräs jatkotutkimuksen aihe voisi liittyä sosiaalihuoltolain- ja asetuksen 

sosiaalityöstä antamaan kuvaan kokonaisuudessaan. Laki voidaan nähdä hyvin 

painavasanaiseksi väyläksi määritellä asioita ja tätä kautta sen sisältämän sosiaalityön 

määritelmän tulisi hyvin palvella ja ohjata sosiaalityötä. Tulisi myös pohtia juuri sitä, mikä 

on sosiaalityötä vahvimmin ohjaava määritelmä: Lakiin kirjoitettu määritelmä vai kenties 

sosiaalityön kansainvälinen määritelmä?  

 

Tutkielma keskittyi tarkastelemaan sosiaalityötä varsin laajasta näkökulmasta, mutta sen 

tiimoilta heräsi ideoita tehdä jatkotutkimuksia myös mikrotasolta. Mielenkiintoista olisi 

nimittäin tarkastella tavoitteiden ja kohteiden merkitystä yksilön elämässä. Esimerkiksi 

ihminen tietyllä tapaa häviää ja katoaa, kun hänellä ei ole elämässä tavoitteita ja kohteita. 

Tavoitteiden ja kohteiden merkitys sosiaalityössä voidaan näin ollen siirtää myös asiakas-

tasolle. 

 

Marjatta Eskola totesi teoksessa ”Monisärmäinen sosiaalityö” (1993), että 1990-luvun 

sosiaalityössä ei enää tarvita kohteen eli sosiaalityön esittelyä, koska se tunnetaan. Viime 
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vuosikymmenen keskustelut sosiaalityöstä kohdistuvat hänen mukaansa siihen, mihin 

sosiaalityö sijoittuu. Jo kyseisen vuosikymmenen alussa ei enää hänen mukaansa tarvinnut 

keskittyä pohtimaan, mitä sosiaalityö on. Silti sosiaalityöntekijät yhä tänäkin päivänä 

joutuvat eri sosiaalityön areenoilla selventämään sosiaalityötä ontologisesti niin asiakkaille 

kuin muille ammattilaisille. Käsite ei näin ollen ole ollenkaan selvä ja siksi tässä tutkielmassa 

lähdettiin etsimään sosiaalityön ydintä, jonka kautta selkeyttää kuvaa sosiaalityöstä. Vielä 

toistaiseksi vaikuttaa siltä, ettei sosiaalityötä riittävästi tunneta ammattina, oppi- kuin 

tieteenalanakaan. Syynä tähän saattaa olla se, ettei sosiaalityö nuorena alana ole vielä oppinut 

tuntemaan itseäänkään. Sosiaalityöhön sisältyy monenlaisia eri ilmiöitä ja sen piirissä on 

lähes mahdoton luoda kaavamaisia toimintamalleja asiakkaiden sosiaalisten ongelmien 

poistamiseksi. Sosiaalityön kehittymiseen suuntaan, jossa sosiaalisia ongelmia poistetaan yhä 

tehokkaammin, tarvitaan teorioita, tietoa ja välineitä niin teoreettisen- kuin käytännön tason 

tutkimuksenkin osalta.  

 

Sosiaalityön määritelmä on aina lopulta kompromissi monien eri asiantuntijoiden 

näkökulmista ja ehdotuksista tietyssä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. 

Määritelmän tulisi olla sosiaalityötä selkeästi kuvaava, jotta sekä ammatin sisällä että sen 

ulkopuolella tiedettäisiin mitä sosiaalityö on. Vaikka jokin asia tai ilmiö olisi hyvin 

moninainen, ei sitä tarvitse kuvata kaikkine osineen ja puolineen määritelmässään. 

Sosiaalityökin voidaan ilmaista yksinkertaisesti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 

LÄHTEET 
 

Ahonen, Ari & Kallio Tomi J. (2002) Käsite- ja tekstitutkimuksen metodologia: perusteita, 

näkökulmia ja haasteita johtamis- ja organisaatiotutkimuksen kannalta. Turku: Turun 

kauppakorkeakoulu. 

 

Alasuutari, Pertti (1994) Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Vastapaino. 

 

Bryman (1988) Quantity and quality in social research. London: Unwin Hyman. 

 

Bryson, John M. (2004) Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to 

strengthening and sustaining organizational achievement. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Eskola Marjatta (1984) Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalityön kuva. Teoksessa Tuula  

Kostiainen (toim.) Mitä on sosiaalityö – mitä sen pitäisi olla? Tampere: Tampereen yliopisto, 

opetusmoniste 5, 7-33. 

 

Eskola Marjatta (1993) Sosiaalityö elää muutoksessa. Teoksessa Riitta Granfelt, Harri  

 

Jokiranta, Synnöve Karvinen, Aila-Leena Matthies & Anneli Pohjola (1993) Monisärmäinen 

sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 11-12. 

 

Filppa, Virpi & Horsma, Teija (2003) Sosiaalityön koulutuksen ja sosiaalialan ammatti-

korkeakoulutuksen opetussuunnitelma-analyysi. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 

 

Gergen, Kenneth J. (2009)  An invitation to social construction. London: SAGE 

 

Germain, Carel B. & Gitterman, Alex (1980) The life model of social work practice. New 

York: Columbia University Press. 

 

Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Synnöve, Karvinen & Matthies, Aila-Leena & Pohjola 

Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. 
 

Heikkinen, Vesa (2007) Kielen voima. Helsinki: Gaudeamus. 

Heinonen, Jari (1985) Sosiaalityö sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä. Sosiaalityön 

tehtävien ja käsitteen kriittistä tarkastelua suomalaisen aineiston valossa. Tampere: 

Tampereen yliopisto. 

 

Helne, Tuula & Julkunen, Raija & Kajanoja, Jouko & Laitinen-Kuikka, Sini & Silvasti, Tiina 

& Simpura, Jussi (2003) Sosiaalinen politiikka. Helsinki: WSOY. 

 

Hempel, C. G (1952) Fundamentals of concept formation in empirical science. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

 

Hirsjärvi, Ilkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (1997) Tutki ja kirjoita. Helsinki: 



 

 

 

83 

Tammi. 

 

Howe, David (1992) An introduction to social work theory. Aldershot: Ashgate 

 

Hugman, Righard (2009) But is it social work? Some reflections on mistaken identities. 

British Journal of Social Work 39 (6), 1138-1153. 

http://bjsw.oxfordjournals.org//cgi/reprint/39/6/1138?eaf. Viitattu 11.4.2010. 

 

IFSW (2000) Definition of Social Work. Adopted by the IFSW General Meeting in Montréal, 

Canada in July 2000. http://www.ifsw.org/p38000279.html. Viitattu 21.4.2009. 

 

IFSW (2006) Proposal for the review of the new definition of social work. General meeting 

in Munich, Germany in July 2006,  agenda item 16.  http://www.ifsw.org/p38001261.html. 

Viitattu 21.4.2009. 

 

IFSW (2010a) History. http://www.ifsw.org/p38000040.html. Viitattu 20.3.2010. 

 

IFSW (2010b) Definition of social work. http://www.ifsw.org/f38000138.html. Viitattu 

20.3.2010. 

 

IFSW ja IASSW(2004) Ethics in Social Work, Statement of Principles. Australia: Adeleide. 
 

Jaakkola, Jouko & Pulma, Panu & Satka, Mirja & Urponen, Kyösti (1994) Armeliaisuus, 

yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Helsinki: Sosiaaliturvan 

keskusliitto. 

 

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (2005) Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 

1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemassa. Janus 13 (3), 289-305. 

 

Juhila, Kirsi & Forsberg, Hannele & Roivainen, Irene (toim.) (2002) Marginaalit ja 

sosiaalityö. Jyväskylä: Sophi. 

 

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset 

tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino. 

 

Jyväskylän yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas (2008-2010). Sosiaalityö. Jutta 

Aalto, Ainoriitta Pöllänen, Sakari  Rautiainen, Niina  Simanainen, Arja Valkonen & Anne- 

Riitta Vanhala (toim.) Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 137-157. 

 

Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa (1999) Käsitteenmuodostus. Teoksessa Marja-Liisa Kakkuri-

Knuuttila (toim.) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. 

Helsinki: Gaudeamus, 328-367. 

Kananoja, Aulikki & Pentinmäki, Anni (1977) Yksilökohtainen sosiaalityö – teoria ja 

käytäntö. Helsinki: WSOY. 

 

Kananoja Aulikki (1984) Sosiaalityön tehtävät, sisältö ja pätevyysvaatimukset. Teoksessa 



 

 

 

84 

Tuula Kostiainen (toim) Mitä on sosiaalityö – mitä sen pitäisi olla? Tampere: Tampereen 

yliopisto, opetusmoniste 5, 91-94. 

 

Kananoja, Aulikki (1997) Murros on mahdollisuus. Sosiaalityön selvityshenkilön raportti. 

Helsinki: Stakes, Sosiaali- ja terveysministerion työryhmämuistioita 1997:8, raportteja 211. 

 

Kananoja Aulikki (2007a) Sosiaalityö ammattina. Teoksessa Aulikki Kananoja, Martti 

Lähteinen, Pirjo Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & Marjaana 

Seppänen (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 17-23. 

 

Kananoja Aulikki (2007b) Asiakastyön yleiset lähtökohdat. Teoksessa Aulikki Kananoja, 

Martti Lähteinen, Pirjo Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & 

Marjaana Seppänen (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 98-117. 

 

Kananoja Aulikki (2007c) Sosiaalialan tiedontuotanto. Teoksessa Aulikki Kananoja, Martti  

Lähteinen, Pirjo Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & Marjaana  

Seppänen (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 214-219. 

 

Karjalainen, Pekka & Blomgren, Sanna (2004) Oikorata vai mutkatie? Sosiaalista 

kuntoutusta ja työelämäpolkuja nuorille. Nuotta-projektin arvioinnin loppuraportti. Helsinki: 

Stakes, Finsoc, arviointiraportteja 2004:2. http://groups.stakes.fi/NR/rdonlyres/B9BCE1FC-

F327-4560-BE6E-86FE8C538B69/0/arviointiraportti2_04.pdf. Viitattu 3.2.2010. 

 

Karjalainen, Pekka & Sarvimäki, Pirjo (2005) Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 

toimenpideohjelma 2015. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö 2005:13.  

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-

4056.pdf&title=Sosiaalityo_hyvinvointipolitiikan_valineena_2015__toimenpideohjelma_fi.p

df. Viitattu 2.3.2009. 

 

Karjalainen Pekka (2007) Sosiaalityön osaamisen orientaatiot. Teoksessa Aulikki Kananoja, 

Martti Lähteinen, Pirjo Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & 

Marjaana Seppänen (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 117-127. 

 

Karvinen Synnöve (2000) Sosiaalityön tutkimuksen metodologiset jännitteet. Teoksessa 

Synnöve Karvinen, Mirja Satka & Tarja Pösö (toim.) Sosiaalityön tutkimus: metodologisia 

suunnistuksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 9-13. 

 

Kemppainen, Tarja & Koskinen, Simo & Pohjola, Anneli & Urponen, Kyösti (1998) 

Sosiaalityö epävarmuuden oloissa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteellisiä 

julkaisuja B, Tutkimusraportteja ja selvityksiä 28. 

 

Koskinen Simo (1984) Sosiaalityö ammattina. Teoksessa Tuula Kostiainen (toim) Mitä on 

sosiaalityö – mitä sen pitäisi olla? Tampere: Tampereen yliopisto, opetusmoniste 1984:5, 63-

80. 

 

Koskinen Simo (1997) Kokemuksia ja näkemyksiä sosiaalityöntekijöiden koulutuksesta 

1960-luvulla. Teoksessa Saarenmaa Pekka (toim.) Valitse sosiaalihuolto elämäntehtäväksesi. 



 

 

 

85 

Tampere: Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan julkaisu C9, 31-54. 

 

Kuivanen Sari & Leinonen Tiina & Vanhala Anni (1988) Sosiaalityön viitekehys. Tampere: 

Tampereen yliopisto. 

 

Kuoppa Marja, Hehku Kristiina & Stenroos Marja-Leena (2009) Suojeleeko laki lasta II - 

Selvitys lastensuojelulain toimeenpanosta Etelä-Suomen läänin kunnissa. Hämeenlinna: 

Etelä-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto, julkaisuja 2009:4. 

http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/71168B46FBD6829FC225768D0031B931/$file/sto

_0409.pdf. Viitattu 13.3.2010. 

 

Kuusela, Pekka (2002) Sosiaalipsykologian maailmanhypoteesit. Tieteenalan historia ja 

sosiaalisen konstruktionismin muodot. Helsinki: Unipress. 

Laiho Kristiina (2007) Lastensuojelu. Teoksessa Aulikki Kananoja, Martti Lähteinen, Pirjo 

Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & Marjaana Seppänen 

(toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 132-164. 

 

Lehto, Sisko (1988) Sosiaalityö – sen reunaehdot ja perusfunktiot. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

 

Lempiäinen, Kirsti & Löytty, Olli & Kinnunen, Merja (toim.)(2008) Tutkijan kirja. Tampere: 

Vastapaino 

 

Louhelainen Pekka (1982) 40-vuotias sosiaalihuoltajatutkinto: Sen syntyvaiheet ja sisältö 

tänään. Teoksessa: Sosiaalityön vuosikirja. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto, 86-110. 

 

Louhelainen, Pekka (1985) Sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. 

 

Mason, Jennifer (2002) Qualitative researching. Lontoo: Sage. 

 

Murto, Lasse & Rautniemi, Lasse & Fredriksson, Karin & Ikonen, Seena & Mäntysaari, 

Mikko & Niemi, Leena & Paldanius, Kalevi & Parkkinen, Terttu & Tulva, Taimi & Ylönen, 

Fiia & Saari, Seppo (2004) Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää. Yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen sosiaalialan arviointi yhteistyössä työelämän kanssa. Helsinki: 

Korkeakoulujen arviointineuvosto, Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 5. 

 

Mäntysaari, Mikko (2003) Sosiaalityön tulevaisuuden visiot ja sen tuomat haasteet 

sosiaalityön neuvottelukunnalle. Helsinki: Sosiaalityön vahvistamisen seminaari, 

puheenvuoro 14.5.2003. http://users.jyu.fi/~mmantys/sostyonhaasteet.pdf. Viitattu 5.3.2009. 

 

Mäntysaari, Mikko (2005) Pohjoismainen hyöty. Janus 13 (3), 329-340. 

 

Nash, Mary & Munford, Robyn & O’Donoghue Kieran (2005) Social works theories in 

action. London: Jessica Kingsley. 

 

Niemelä Pauli (2008) Sosiaalityö sosiaalitieteenä. Teoksessa Piia Puurunen, Mari Suonio & 



 

 

 

86 

Marja Väänänen-Fomin (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tiede- ja teoriaperusta. 

Talentia-Lehti, Sosiaalityön tutkimuksen seura, 17-27. 

 

Niemi Veikko (1997) Miten sosiaalityöntekijöiden koulutus Suomessa alkoi. Teoksessa 

Pekka Saarenmaa (toim.) Valitse sosiaalihuolto elämäntehtäväksesi. Tampere: Tampereen 

yliopisto, Sosiaalipolitiikan julkaisu C9, 5-27. 

 

Niiniluoto, Ilkka (1980) Johdatus tieteen filosofiaan. Helsinki: Otava. 

 

Näsi Juha (1980) Ajatuksia käsiteanalyysista ja sen käytöstä yrityksen taloustieteessä. 

Tampere: Tampereen yliopisto,Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen 

julkaisuja A2, tutkielmia ja raportteja 11.  

 

Oizerman, Teodor (1977) Filosofian pääsuuntaukset. Historiallis-filosofisen prosessin 

teoreettinen analyysi. Suom. Vesa Oittinen. Moskova: Kustannusliike Edistys. 

 

Opetusministeriö (2007) Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta. Helsinki: Opetusministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:43. 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr43.pdf?lang=fi. 

Viitattu 22.4.2009. 

 

Parton, Nigel & O’Byrne, Patrick (2000) Constructive social work. Towards a new practice. 

Basingstoke: Macmillan. 

 

Perlman, Helen Harris (1963) Social casework: a problem-solving process. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

Peltonen, Reetta (2008) Mielikuvia sosiaalityöstä: lukiolaisten mielikuvia sekä asenteiden 

perusteluja sosiaalityöstä kehyskertomusten kautta tarkasteltuna. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

Pincus, Allen & Minahan, Anne (1977) Social work practice: model and method. Itasca: 

Peacock. 

Pohjola Anneli (2001) Sosiaalityön käsitteen haltuun ottamisen haaste. Teoksessa Salme 

Kallinen-Kräkin (toim.) Sosiaalityö näkyväksi. Helsinki: Stakes, Sosiaalityön 

luokitusseminaarin julkaisu 3, 9-14. 

 

Pohjola Anneli (2003) Sosiaalityön koulutuksen tila ja paikka. Teoksessa Merja Laitinen & 

Anneli Pohjola (toim.) Sosiaalisen vaihtuvat vastuut. Jyväskylä: PS-kustannus, 145-165. 

 

Portnoj Cecilia (2009) Suojeleeko laki lasta? Selvitys uuden lastensuojelulain toimeenpanosta 

Etelä-Suomen läänin kunnissa. Hämeenlinna: Etelä-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja 

terveysosasto, julkaisuja 2009:1. 

http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/1BE69E36F8371629C2257545002CFC1F/$file/ST

O_0109.pdf. Viitattu 13.3.2010. 

 



 

 

 

87 

Pösö Tarja (2000) Tamperelainen sosiaalityön tutkimus – Reino Salosta nykypäivään. 

Teoksessa Jari Heinonen & Ritva Nätkin (toim.) (2000) 90-vuotta tamperelaista 

sosiaalipolitiikkaa : Sosiaalipoliittinen yhdistys 90-vuotta. Tampere: Tampereen yliopisto, 

Sosiaalipolitiikan laitos, Tutkimuksia B 20, 37-46. 

 

Raitakari, Suvi (1999) Mitä modernin lapselle kuuluu? 1990-luvun sosiaalityön 

peruskäsitteiden tarkastelua modernin ja postmodernin viitekehyksestä. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

 

Raunio, Kyösti (2004) Olennainen sosiaalityössä. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University 

Press. 

 

Raunio, Kyösti (2009) Olennainen sosiaalityössä. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University 

Press. 

 

Ronnby, Alf (1986) Sosiaalityön perustelut. Suom. Leena Eräsaari. Helsinki: Otava. 

 

Satka Mirja (1994) Sosiaalinen työ peräänkatsojamiehestä hoivayrittäjäksi. Teoksessa Jouko 

Jaakkola, Panu Pulma, Mirja Satka & Kyösti Urponen (toim.) Armeliaisuus, yhteisöapu, 

sosiaaliturva. Suomalaisen sosiaalisen turvan historia. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 

261-339. 

 

Satka Mirja (2002) Saatteeksi. Teoksessa Kirsi Juhila, Hannele Forsberg & Irene Roivainen 

(toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Scarpitti, Frank R. ja Andersen, Margaret L. (1989) Social problems. New York: Harper & 

Row. 

 

Seppänen, Marjaana (2006) Gerontologinen sosiaalityö: katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja 

tulevaisuuteen. Helsinki: Socca. 

 

Seppänen Marjaana (2007) Gerontologinen sosiaalityö. Teoksessa Aulikki Kananoja, Martti 

Lähteinen, Pirjo Marjamäki, Kristiina Laiho, Pirjo Sarvimäki, Pekka Karjalainen & Marjaana 

Seppänen (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 171-175. 

 

Sipilä, Jorma (1983) Sosiaalityön valta ja vastuu. Sosiaaliturva (4).  

 

Sipilä, Jorma (1989) Sosiaalityön jäljillä. Helsinki: Tammi. 

 

Sosiaalityön koulutuskomitean mietintö (1972) Komiteanmietintö A 1972:7. Helsinki: 

Valtioneuvosto. 

 

Sosiaalitoimiston kehittäminen. Sosiaalityötä ja sosiaalitoimiston työn organisointia 

selvittäneen työryhmän muistio (1981) Helsinki: Sosiaalihallituksen julkaisuja 1981:1. 

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura (2009a) Historia.  

http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/hist.htm.  Viitattu 18.12.2009. 



 

 

 

88 

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura (2009b) Julkaisut. 

http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/julk.htm#Tutkiva_sosiaality%C3%B6_. Viitattu 

13.3.2010. 

 

Sosnet (2010) Sosnet – Sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön kehittäjänä. 

http://www.sosnet.fi/?deptid=11269. Viitattu 20.3.2010. 

 

Synnöve Karvinen (2000) Sosiaalityön tutkimuksen metodologiset jännitteet. Teoksessa  

Synnöve Karvinen, Tarja Pösö & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia 

suunnistuksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Takala Tuomo & Lämsä Anna-Maija (2001) Tulkitseva käsitetutkimus organisaatio- ja 

johtamistutkimuksen tutkimusmetodologisena vaihtoehtona. Liiketaloudellinen aikakauslehti 

2001:3, 371-390. 

 

Talentia (2010) IFSW:n ja IAASW:n virallinen sosiaalityön määritelmä vuodelta 2000. 

Suomentajaa ei mainita. http://www.talentia.fi/files/5782_IFSW.pdf. Viitattu 13.4.2010 

 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas (2008-2010) 

Sosiaalityö. Sulkanen Leena (toim.) Tampere: Tampereen yliopisto, 130-152. 

 

Toikko, Timo (2001) Sosiaalityön amerikkalainen oppi. Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys 

ja sen yhteys suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön. Seinäjoki: Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Tutkimuksia A 1. 

 

Toikko, Timo (2005) Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Tammi. 

 

Tuusa, Matti (2005) Sosiaalityö ja työllistäminen: kuntouttavan sosiaalityön 

ammattikäytännöt kuntien aktivointi- ja työllistämispalveluissa. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

 

Vuorikoski, Marjo (1989) Sosiaalityön koulutuksen kehittäminen ja yhteiskunnan 

sosiaalityön tarpeiden muuttuminen. Tampere: Tampereen yliopisto. 

 

Vuorikoski, Marjo (1999) Sosiaalityön professionaalistuminen ja koulutus. Tampere: Acta 

Universitatis Tamperensis 687. 

 

Wilenius, R. (1987) Johdatus filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Atena kustannus. 



 

 

 

89 

 

 

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 

 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1.8.2005/272. 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 

Sosiaalihuoltoasetus 29.6.1983/607 

Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710 

Suomen perustuslaki 11.6.2009/



 

 

 

90 

LIITE 1. Analyysin ensimmäinen vaihe: karkean sisällön erittely 

ja nimeäminen 
 

Helsingin yliopisto: 

Sosiaalityö 

Sosiaalityö oppiaineena 

(1) Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala. (2) Nykyisin se on 

itsenäinen oppi- ja tutkimusala. (3) Helsingin yliopiston sosiaalityön opetuksessa painottuvat 

kaupunkisosiaalityön kysymykset. (4) Kiinnostuksen kohteena ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa 

maailmassa. (5) Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, 

arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan monimuotoista 

vapaaehtoistoimintaa. (6) Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet 

ja niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia ja koulutus sekä 

sosiaalipalvelujen ja – työn arviointi. 

 

(7) Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko kirjo. (8) Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään tarkastellaan 

sosiaalityössä elämänkaaren kokonaisuudessa. (9) Lasten asema, nuorten ongelmat, perhe-elämän paineet, 

ikääntyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, maahanmuuttajuus, yhteiskunnan marginaalissa elävät vähemmistöt 

– siinä joitakin tutkimuksen ja opetuksen kohteita. 

 

(10) Sosiaalityö on soveltava tutkimusala, (11) jolla sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteiskunnallisia 

ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä myös kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, 

käsityksiin ja tulkintoihin. (12) Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen monialainen ja (13) se rakentuu pääasiassa 

yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioiden perustalle. (14) Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä on 

määritelty esimerkiksi puutteellisten sosiaalisten olojen ja vaikeiden elämäntilanteiden parantamiseksi sekä 

vähävoimaisten yksilöiden ja ryhmien toimintaedellytysten, osallisuuden ja elämänotteen vahvistamiseksi. (15) 

Tämä tehtävä on usein se kehys, jonka kautta sosiaalityön tutkimusintressit tavalla tai toisella suodattuvat 

poiketen siten emotieteiden tehtävänasettelusta. (16) Mitään täsmällisiä rajauksia eri tieteenalojen 

tutkimusotteiden välillä ei käytännössä nykyään ole, eikä niitä myöskään ole tarkoituksenmukaista pyrkiä 

keinotekoisesti laatimaan. (17) On tavallista, että sosiaalityön tutkijoiden yhteistyökumppaneihin kuuluu 

monien erilaisten tieteenalojen edustajia. 

 

(18) Viime aikoina sosiaalityön tutkimuksessa erilaiset laadulliset lähestymistavat ovat olleet suosittuja. (19) 
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Niitä on sovellettu esimerkiksi ihmisten välisen kommunikaation, tekstien välittämien merkitysten, 

refleksiivisen ammatillisen toiminnan sekä syrjäytymisen ja marginalisoitumisen kysymyksiin. (20) 

Laadullisten otteiden lisäksi sosiaalityön tutkimuksessa ja ammattikäytännöissä tarvitaan kvantitatiivisten 

tutkimusotteiden perusteiden hyvää hallintaa. 

 

Sosiaalityö ammattikäytäntönä 

 

(21) Sosiaalityön ammattikäytäntöjen kohteena on ihmiselämän ja ongelmien koko kirjo: huolenpito lapsista, 

lasten ja nuorten oikeudet, nuoruuteen liittyvät kysymykset, perhe- ja työelämän huolet, sosiaalipalvelujen, 

lasten, vanhusten ja vammaisten palvelujen riittävyys, toimeentulon ja köyhyyden kysymykset, päihteet, 

kotoutumisen kysymykset, sairauden aiheuttamat selviämisongelmat, erilaisten vähemmistöjen oikeudet ja 

ihmisten välisen tasa-arvon edistäminen. 

 

(22) Sosiaalityötä tehdään sekä yksilö- että yhteisötasolla. (23) Sosiaalityöntekijä työskentelee monenlaisia 

paikallisia ja henkilökohtaisia sosiaalisia verkostoja hyödyntäen. (24) Asiakastasolla toimiessaan hän pyrkii 

sosiaalisten ongelmien lievittämiseen ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseen yhdessä ongelmiin 

joutuneiden ihmisten kanssa. (25) Samaan aikaan sosiaalityön käytännöistä tuotettavan aluekohtaisen tiedon 

avulla sosiaalityöntekijä vaikuttaa lukuisissa työryhmissä toimien sekä asiantuntijalausuntoja (26) kirjoittaen 

paikalliseen päätöksentekoon. (27) Tavoitteena on ongelmia aiheuttavien yhteisöllisten haittatekijöiden 

vähentäminen esimerkiksi (28) tuomalla jo asuinalueiden suunnitteluvaiheeseen tietoa ihmisten hyvän arjen 

edellytyksistä. (29) Asiakastyön taitojen lisäksi sosiaalityöntekijän tulee kyetä käyttämään asiantuntemustaan 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. (30) Lisäksi hän hallitsee omaa ammattityötään ja sen 

kohdetta koskevan tutkimustiedon tuottamisen. 

1. Ontologia 

2. Ontologia 

3. Painopistealue (opetus) 

4. Kiinnostuksen kohteet (opetus, tutkimus) 

5. Tehtävä (tutkimus) 

6. Analyysien kohteet (tutkimus) 

7. Esillä olevaa (opetus, tutkimus) 

8. Tehtävät/ Ihmiskuva (opetus, tutkimus) 

9. Kohteet (opetus, tutkimus) 

10. Ontologia 

11. Ajattelutapojen nojaaminen (tutkimus) 

12. Tiedepohjan laatu (tutkimus) 
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13. Tiedepohjan perustat (tutkimus) 

14. Yhteiskunnallinen tehtävä (tutkimus) 

15. Poikkeaminen emotieteistä (tutkimus) 

16. Tieteenalojen rajaus 

17. Sosiaalityön monitieteisyys (tutkimus) 

18. Lähestymistavat (tutkimus) 

19. Lähestymistapojen soveltaminen  (tutkimus) 

20. Vaaditut kyvyt (tutkimus, ammatti) 

21. Ammattikäytännön kohteet (ammatti) 

22. Työn tekemisen tasot (ammatti) 

23. Työskentelyn keinot (ammatti) 

24. Pyrkimykset (ammatti) 

25. Tehtävä (ammatti) 

26. Keinot (ammatti) 

27. Tavoitteet (ammatti) 

28. Keino (ammatti) 

29. Vaaditut kyvyt (ammatti) 

30. Kyvyt (ammatti) 

 

Jyväskylän yliopisto: 

SOSIAALITYÖ KÄYTÄNTÖNÄ, OPPIAINEENA JA TIETEENALANA 

(1) Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä (2) edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään 

joutuvien ihmisten ja ryhmien toimintakykyisyyttä. (3) Sosiaalityö on käytäntöön suuntautunut opetus- ja 

tutkimusalue, (4) joka tuottaa myös ammatillisia valmiuksia. (5) Ammattina sosiaalityö toimii ja vaikuttaa 

useimmiten osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujärjestelmää. (6) Tutkimusalana sosiaalityö kohdistuu 

mm. sosiaalisiin ongelmiin, sosiaalipalvelujen talouteen ja hallintoon sekä ammatillisen auttamisen 

kysymyksiin. (7) Sosiaalisten ongelmien lisääntyminen sekä palvelujärjestelmän monimutkaistuminen ovat 

luoneet uusia haasteita sosiaalityön tutkimukselle ja opetukselle. (8) Kansainvälistyvä Suomi tekee sosiaalialan 

työstä entistä haastavampaa. 

  

(9) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (L272/2005) määrittelee, että 

kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto 

(kandidaatin ja maisterin tutkinto, yhteensä 300 op), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot 

tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. 
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(10) Yleistietoa 

Sosiaalityön oppiaine kuuluu hallinnollisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen. Oppiaineen 

henkilökuntaan kuuluu professori, kaksi SOSNET-professoria, kolme lehtoria, assistentti ja tutkijoita. 

Sosiaalityön yksikön käyntiosoite: Mattilanniemi 2, Agora, 5 krs. Postiosoite: Agora, PL 35, 40014 Jyväskylän 

yliopisto, p. 014 - 260 1211. Lisätietoja tiedekunnan, laitoksen ja oppiaineen www -sivuilta. 

 

1. Ontologia  

2. Tehtävä (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

3. Ontologia  

4. Tehtävä (opetus, tutkimus) 

5. Tehtävä (ammatti) 

6. Korostuksia (tutkimus) 

7. Uudet haasteet (tutkimus, opetus) 

8. Kansainvälistymisen vaikutukset sosiaalialalle 

9. Kelpoisuusvaatimukset 

10. Yleistietoa 

 

Kuopion yliopisto: 

5.3 Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos 

Department of Social Work and Social Pedagogy 

 

(1) Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos tarjoaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja yhteiskuntatieteiden 

maisterin tutkintoihin johtavaa opetusta sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan pääaineissa. Lisäksi laitos tarjoaa 

yhdessä Avoimen yliopiston kanssa psykologian perusopintotasoista arvosanaopetusta. (2) Sosiaalityön ja 

sosiaalipedagogiikan laitoksen tutkimuksen painopistealueena on hyvinvointitutkimus. (3) Opetuksen 

tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin 

tehtäviin sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. (4) Opiskelussa teoria ja käytäntö yhdistyvät toisiinsa kiinnostavalla 

ja haastavalla tavalla. (5) Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset valmiudet ymmärtää 

yhteiskunnan muutoksia ja muutoksen syitä. (6) Opetuksessa tämä merkitsee itsenäisen, kriittisen ajattelun, 

ongelmien ratkaisukyvyn ja yhteistyön korostamista. (7) Laitoksen pääainekohtaisesta opintoneuvonnasta 

vastaavat opettajatuutorit ja pääaineiden oppiainevastaavat. Tiedot oppiainevastaavista ja pääaineiden 

vuosikurssikohtaisista opettajatutoreista löytyvät laitoksen kotisivuilta. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvää 

opintoneuvontaa antavat kyseisten opintojaksojen johtajat. Laitoksen opintojaksojen tenttimiseen ja 

opintosuoritusten kirjaamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa opetussihteeri Sirkka Tuovinen. Opiskelijoiden 
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yleistä opintoneuvontaa antaa opintohallinnosta vastaava assistentti. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa koskeviin 

kysymyksiin vastaa laitoksen kv-koordinaattori Leena Leinonen. 

 

1. Laitoksen tarjonta 

2. Painopistealue (tutkimus) 

3. Tavoite (opetus) 

4. Kuvaus (opiskelu) 

5. Tavoite (opetus) 

6. Korostuksia (opetus) 

7. Opintoneuvonta 

 

 

Lapin yliopisto: 

SOSIAALITYÖ 

SOSIAALITYÖ TIETEENÄ, OPPIAINEENA JA KÄYTÄNTÖNÄ 

Sosiaalityö tieteenalana 

(1) Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, (2) joka koostuu tutkimuksesta, 

koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuoro vaikutuksesta. (3) Suomessa sosiaalityötä on 

kehitetty tieteenalana, (4) jolla on oma kysymyksen asettelunsa, tieteenteoreettiset lähtökohtansa, 

tutkimuskohteensa ja tiedon muodostustapansa. (5) Lapin yliopistossa sosiaalityön tutkimustoiminta voidaan 

jäsentää seitsemään teemaan (6) 1) marginalisaatiokysymysten tutkimus, 2) ihmisen arkielämän ja 

selviytymisen tutkimus, 3) ikääntymisen tutkimus, 4) hyvinvointipalvelujärjestelmän tutkimus, 5) sosiaali työn 

osaamisen ja koulutuksen tutkimus, 6) Venäjä-tutkimus ja 7) hyvin voinnin ja informaatioteknologisten 

sovellusten tutkimus. (7) Tutkimustoimintaa läpäiseviä tutkimuk sellisia periaatteita ovat ihmisten osallisuuden 

ja valtaistumisen tukeminen ja edistä minen, tutkijan sensitiivinen ja eettinen asennoituminen sekä moni 

näkökulmaisuus ja metodinen 

monipuolisuus. 

 

Sosiaalityö oppiaineena 

(8) Sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen 

maisterin tutkinnon (120 op). Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatin 

tutkintorakenne muodostuu kieliopinnoista (16 op), metodiopinnoista (23–24 

op), pää aineen perus- ja aineopinnoista (82 op) ja sivuaineiden opinnoista (59–60 op). 

(9) Maisterin tutkinto sisältää sosiaalityön syventävät opinnot (120 op). Opiskelija voi valita sosiaalityön 

perusopinnot suoritettuaan gerontologisen sosiaalityön suuntautumis vaihtoehdon, joka on integroitu 
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sosiaalityön pääaineopetukseen. 

(10) Sosiaalityötä voi opiskella myös sivuaineena. Sosiaalityön sivuaineopiskelijoilla opin tojen rakenne on 

pääpiirteittäin sama kuin sosiaalityön pääaineopiskelijoilla. (11) Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on 

ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat 

yli opistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi suuksista 272/2005). 

Kelpoisuuden voi saavuttaa vain suorittamalla sekä kandi daatin että maisterin tutkintoihin sisältyvät 

sosiaalityön pääaineopinnot. (12)  Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on: 1) antaa tieteellisesti perusteltu käsitys 

yhteiskunnasta ja perehdyttää erityisesti sosiaalityön tiedeperustaan, toimintoihin, tutkimusalueeseen sekä 

tutkimusmenetelmiin.  

 

SOSIAALITYÖ 

2) antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden, toimijoiden ja yhteiskunnassa esiintyvien 

yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen ja tieteelliseen erittelyyn 

3) antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilö-, 

ryhmä- ja yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa, ratkaisemisessa ja ehkäise misessä 

hänen toimiessaan asiakaskohtaisen ja yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä. 

4) antaa valmiudet sosiaalityöntekijän tutkivaan ammattikäytäntöön, ammatillisten erityistaitojen 

kehittämiseen, tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun. 

 

(13) Sosiaalityön koulutukselle on tunnusomaista reflektiivisyys ja kriittisyys. (14) Sosiaalitieteellinen, 

tutkimukseen perustuva koulutus ohjaa kriittiseen ajatteluun. (15) Koulutuksen välittämät tietosisällöt 

perustuvat olemassa olevien ammattikäytäntöjen, hallinnollisten toimintatapojen ja ajattelumallien refl 

ektointiin ja kriittiseen arviointiin. (16) Opetuksessa kehitetään valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen 

ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointi taitoihin. (17) Siksi myös tutkimusmenetelmäosaaminen on tärkeä 

osa käytännön sosiaalityössä tarvittavaa ammattitaitoa. (18) Yhteiskunnan jatkuvan moni mutkaistumisen myötä 

sosiaalityössä ollaan tekemisissä yhä mutkikkaampien ilmiöiden kanssa, (19) joiden kohtaaminen vaatii kykyä 

erilaisten ongelmavyyhtien analyyttiseen hahmottamiseen ja purkamiseen. 

 

(20) Reflektiivisyys ja kriittisyys ovat välineitä, joilla voi kohdata moni mutkaisia yksilö-, 

yhteisö- ja yhteiskuntatason kytkentöjä. (21) Jokainen opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman (HOPS), jota tarkistetaan ja päivitetään aine- ja syventävien opintojen vaiheissa. Henkilö 

kohtainen opintosuunnitelma on keskeinen väline opiskelijalle koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja 

oman oppimisen arvioinnissa. Sen avulla opiskelijat voivat painottaa opintojaan joillekin sosiaalityön alueille. 

 

(22) Yliopistoasetuksessa säädetään, että sosiaalityön koulutukseen sisältyy käytännön opetus (15 §). Käytännön 

opetuksessa niveltyvät toisiinsa teoria, käytäntö, tutkimus, kehittäminen, opetus, opiskelu ja oppiminen. 

Käytännön opetuspaikkoja tarjoavat kunnat, järjestöt, valtion toimipisteet, Pohjois-Suomen sosiaalialan 
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osaamiskeskus ja sen yhteydessä toimivat kehittämisyksiköt. (23) Opiskelu ulkomailla, erilaisten 

kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta, on luonteva osa tutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin ja 

maisterin tutkintoihinsa ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. 

Sosiaalityönlaitoksella on tiiviit suhteet useisiin ulkomaisiin yliopistoihin. 

 

Sosiaalityö käytäntönä 

(24) Käytännön toimintana sosiaalityö on tieteelliseen tietoon perustuvaa, eettistä ja rationaalista toimintaa. (25) 

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopisto koulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, (26) 

joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin 

periaatteisiin. (27) Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä 

yksilöiden toimintakykyisyyttä. (28) Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien 

tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, (29) joka tukee ihmisten 

selviytymistä. (30) Sosiaalityöllä vaikutetaan myös yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin. (31) 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, joissa pääaineena on sosiaali työ, antavat 

mahdollisuuden sijoittua sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas-, hallinto- ja kehittämistyön tehtäviin sekä alan 

koulutustehtäviin. (32) Koulutus antaa valmiuksia myös hyvinvointipalvelujen tutkimiseen, johtamiseen ja 

kehittämiseen. (33) Lisäksi koulutuksen suorittaneet edustavat muilla aloilla sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden 

asiantuntemusta. (34) Sosiaalityön pääaineopinnoilla suoritettu yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) 

tuottaa pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Koulutuksen saaneet voivat toimia erilaisissa asiakaspalvelu-, 

suunnittelu- ja johtotehtävissä. (35) Tavallisimpia työpaikkoja ovat kuntien sosiaalitoimistot, perheneuvolat, A-

klinikat, koulut, päihde- ja kriminaali huollon laitokset, terveydenhuollon toimipaikat, vanhusten ja lasten 

huoltolaitokset, poliisi sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. (36) Opinnot antavat mahdollisuuden myös 

kansainväliseen sosiaalityöhön. (37) Valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit, lisensiaatit (YTL) ja tohtorit 

(YTT) toimivat oman oppialansa ja ammatillisen asiantuntijuuden pohjalta tasavertaisina tutkijoina ja 

asiantuntijoina sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisellä kentällä ja moniammatillisissa verkostoissa. (38) 

Maisteritutkinto tarjoaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä. 

 

1. Ontologia 

2. Sosiaalityön koostuminen 

3. Kehittämistyö (tieteenala) 

4. Ominaispiirteet (tieteenala) 

5. Tutkimustoiminnan jäsennys 

6. Teemat (tutkimus) 

7. Tutkimukselliset periaatteet (tutkimus) 

8. Tutkinnon rakenne (oppiaine) 

9. Maisterin tutkinnon sisältö 

10. Sosiaalityö sivuaineena 



 

 

 

97 

11. Kelpoisuusvaatimukset 

12. Opetuksen tavoite (opetus) 

13. Ominaispiirteet (koulutus) 

14. Ohjaus (koulutus) 

15. Tietosisältöjen perustuminen (koulutus) 

16. Tehtävät (opetus) 

17. Kyvyt (ammatti) 

18. Kanssakäyminen (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

19. Vaaditut kyvyt (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

20. Välineet (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

21. Hopsin kuvausta 

22. Käytännön opetuksen kuvausta 

23. Kansainvälinen yhteistyö kuvausta 

24. Ontologia (käytäntönä) 

25. Sosiaalityön kuvaus (ammatti) 

26. Perustuminen (ammatti) 

27. Tehtävät (ammatti) 

28. Perustuminen (ammatti) 

29. Tehtävä (ammatti) 

30. Tehtävä (ammatti) 

31. Sijoittuminen (ammatti) 

32. Annetut valmiudet (koulutus) 

33. Tehtävä (ammatti) 

34. Tehtävä (koulutus) 

35. Sijoittuminen 

36. Annetut valmiudet 

37. Tehtävät 

38. Tehtävä 

 

Tampereen yliopisto: 

(1) Sosiaalityö –oppiaineessa tarkastellaan ensinnäkin ihmisten moninaisia elämänolosuhteita ja ongelmia, 

niiden syntyprosesseja sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä niin yksilöiden kuin 

yhteiskuntienkin tasolla. Toiseksi analysoidaan sosiaalityön käytäntöjä ja menetelmiä sekä erilaisten palvelu- ja 

auttamisjärjestelmien toimintaa. Lisäksi pohditaan ja kehitetään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden 

vähentämiseen ja poistamiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja. 

(2) Näiden eri osa-alueiden erittelyssä käytetään ja muokataan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välineitä sekä 
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hyödynnetään myös monitieteistä käsitteistöä. (3) Sosiaalityöstä tekee omintakeisen akateemisen oppiaineen sen 

erityinen suhde käytäntöön: (4) käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde ja (5) oppiaine on jatkuvassa 

vuoropuhelussa kentän ammattilaisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa. 

(6) Sosiaalityön koulutuksella on pitkä perinne Tampereen yliopistossa. (7) Myös tutkimusyksikkönä 

sosiaalityöllä on pitkä historia ja vankka asema niin kansallisesti kuin kansainvälisesti (8). Sosiaalityön 

tutkimusta ovat profiloineet kiinnostus sosiaalisen hoivan, sosiaalityön käytäntöjen ja vuorovaikutuksen, 

marginalisaation, perheen, lasten ja lastensuojelun, yhteisöjen sekä päihteidenkäytön tutkimiseen. (9) 

Painopistealueilla on monia toimivia yhteistyösuhteita tutkijoihin Suomessa ja muualla sekä alalla toimiviin 

ammattilaisiin ja kansalaisjärjestöihin. (10) Tutkimustyön integrointi sosiaalityön koulutukseen on keskeinen 

opetusta ohjaava tekijä. 

(11) Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on 

- antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisena sosiaalityöntekijänä ja tieteellisenä asiantuntijana 

sosiaalityön toiminta-alueen asiakas-, hallinto-, tutkimus- ja opetustehtävissä ja muissa sosiaalista 

asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 

- antaa valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen. 

(12) Kandidaatin tutkinnon pääaineopinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista. (13) Perusopinnoissa luodaan 

perusta sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin, historiallisiin ja ammatillisiin lähtökohtiin. (14) Aineopinnoissa 

opiskellaan sosiaalityön toimintaympäristöä, ammatillisia taitoja ja tutkimustyön perustaitoja.(15) 

Maisteritutkinto koostuu sosiaalityön syventävistä opinnoista. (16) Syventävissä opinnoissa vahvistetaan 

näkemystä sosiaalityön ajankohtaisista muutoksista ja tutkimussuunnista, monipuolistetaan ammatillisia 

valmiuksia ja syvennetään tutkimustaitoja. 

(17) Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaineet vapaasti. Koska sosiaalityö -pääaineesta valmistutaan varsin 

monenlaisiin tehtäviin, voi sivuainevalinnalla suunnata omaa sijoittumista. Muut yhteiskuntatieteellisen 

tiedekunnan oppiaineet ovat olleet pitkään sosiaalityön opiskelijoiden tärkeitä sivuaineita. Viime aikoina on 

korostettu lisäksi kieliopintojen tärkeyttä monikulttuurisessa maailmassa; toisaalta sosiaalityön 

toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat puoltaneet taloudellisten ja hallinnollisten aineiden opiskelua. 

(18) Sosiaalityö pääaineena valmistuneet ovat sijoittuneet ensisijaisesti sosiaalityön tehtäviin, kuten sosiaalityön 

asiakastyöhön sekä erilaisiin projektitehtäviin ja hallinto-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Ominaista 

valmistuneille on ollut, että he ovat työllistyneet hyvin ja heidän tehtävänsä ovat edellyttäneet ylemmän 

korkeakoulututkinnon tasoista koulutusta. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on edelleen puutetta. 

 (19) Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka 

lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat opinnot sosiaalityössä. Sosiaalityön 

pääaineopiskelijat ovat kelpoisia sosiaalityöntekijän tehtäviin. Muista mahdollisuuksista suorittaa kelpoisuuden 

tuottavat opinnot tiedotetaan osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/sospol/opetus/opetus.htm.  
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Yhteiset opinnot 

(20) Sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat yhteiset opinnot seuraavasti: STYÖP1 opintojakson kanssa 

samanaikaisesti Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä, STYÖP2 opintojakson kanssa samanaikaisesti 

Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa, STYÖP3 opintojakson kanssa samanaikaisesti 

Yhteiskuntatieteiden teoriat, STYÖA1-STYÖA3 opintojaksojen kanssa samanaikaisesti Empiirisen tutkimuksen 

perusteet sekä Tilastotiede ja SPSS. 

Sosiaalityön opetusohjelmassa on merkitty yhteisten opintojen vastuuopettaja. Vastuuopettaja ottaa suoritukset 

vastaan, päättää mahdolliset korvaavuudet ja antaa opintojaksoihin liittyviä lisätietoja. 

1. Tehtävät (oppiaine) 

2. Keinot (oppiaine) 

3. Omintakeisuus (oppiaine) 

4. Kohde (tutkimus) 

5. Tehtävä (oppiaine) 

6. Historia (koulutus, tutkimus) 

7. Aseman laatu (tutkimusyksikkö) 

8. Profiloituminen (tutkimus) 

9. Yhteistyösuhteiden laatu (tutkimus) 

10. Ohjaus (opetus) 

11. Tavoitteet (opetus) 

12. Opintojen koostuminen 

13. Tehtävä (opinnot) 

14. Kohde (opinnot) 

15. Koostuminen (opinnot) 

16. Tehtävä (opinnot) 

17. Sivuaineiden valinta (opinnot) 

18. Sijoittuminen (ammatti) 

19. Kelpoisuus 

20. Opintojen suorittamisjärjestys 

 

Tampereen yliopisto Porin yksikkö 

(1) Sosiaalityö -oppiaineessa tutkitaan ihmisten moninaisia elämänolosuhteita ja ongelmia, niiden 

syntyprosesseja sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. (2) Oppiaineessa 
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kehitetään, arvioidaan ja sovelletaan tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden 

vähentämiseen ja poistamiseen tähtääviä toimintatapoja yksilön, organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla. (3) 

Näkökulmana on tarkastella sosiaalityön käytäntöjä ja menetelmiä osana erilaisten palvelu- ja 

auttamisjärjestelmien toimintaa ja kehittämistä. 

(4) Sosiaalityössä sovelletaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välineitä ja teorioita sekä tehdään 

monitieteistä yhteistyötä. (5) Sosiaalityöstä tekee omintakeisen akateemisen oppiaineen sen erityinen suhde 

käytäntöön: (6) käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde ja (7) oppiaine on jatkuvassa vuoropuhelussa 

kentän ammattilaisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa. 

 

(8) Kandidaatin tutkinnossa perehdytään sosiaalityön käytännölliseen, teoreettiseen ja tutkimukselliseen 

perustaan. (9) Keskeisiä painotuksia ovat sosiaalityön erilaiset haasteet yhteiskunnallisissa 

toimintaympäristöissä, asiakastyön ammatilliset perusvalmiudet ja tutkimuksen tekemisen ja tutkimustiedon 

käytön valmiudet. (10) Näkökulmina ovat yksilöiden elämänkulku ja sen murrokset, yhteisö, osallisuus ja 

toimijuus, sekä sosiaalityön järjestelmällisten puitteiden, asiakaslähtöisyyden ja kansalaisten oikeuksien 

kysymykset. (11) Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet hankkimansa tiedon soveltamiseen 

työelämässä, riittävät viestintä- ja kielitaidot sekä valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. 

 

(12) Maisterin tutkinto syventää sosiaalityön teoreettista ja käytännöllistä hallintaa, perehdyttää alan 

kehittämistyöhön ja johtamiseen sekä syventää tutkimustyön taitoja ja osaamista. (13) Porin yksikön 

sosiaalityön maisteriopintojen painopiste on hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaalityön 

näkökulmasta. (14) Keskeisiä sisältöjä ovat asiakasprosessien johtaminen ja kehittämistyön menetelmät – niitä 

koskevat teoreettiset jäsennykset ja soveltamisen haasteet organisaatioiden ja ammattien konteksteissa. (15) 

Näkökulmana on tutkimustieto ja sen suhteuttaminen omakohtaiseen ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen. 

Tutkimustyön taitoja syvennetään tutkimusmenetelmäopinnoissa ja pro gradu –tutkielmassa. (16) 

Maisteriopinnot antavat valmiudet sosiaalityön asiantuntijuuden, kehittämisen ja johtamisen tehtäviin sekä 

itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen. 

 

(17) Sosiaalityön maisteritutkinnon suorittaneet sijoittuvat sosiaalityön pätevyyttä edellyttäviin julkisiin ja 

järjestöjen tehtäviin, kuten asiakastyöhön, alan asiantuntijoiksi, opettajiksi, tutkijoiksi, kehittäjiksi ja johtajiksi. 

 

(18) Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi 

on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sosiaalityön 

pääaineopiskelijat ovat kelpoisia sosiaalityöntekijän tehtäviin. 

 

1. Tehtävä (oppiaine) 

2. Tehtävä (oppiaine) 
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3. Näkökulma (oppiaine) 

4. Tehtävä (oppiaine) 

5. Laatu (oppiaine) 

6. Kohde (tutkimus) 

7. Tehtävä (oppiaine) 

8. Sisältö (oppiaine) 

9. Painotusalueet (oppiaine) 

10. Näkökulmat (oppiaine) 

11. Tutkinnon antamat valmiudet (oppiaine) 

12. Tehtävä (oppiaine) 

13. Painopisteet (opinnot) 

14. Sisältö (oppiaine) 

15. Näkökulma (opinnot) 

16. Tutkinnon antamat valmiudet (oppiaine) 

17. Sijoittuminen (ammatti, oppiaine) 

18. Kelpoisuusvaatimukset 

 

 

Turun yliopisto: 

SOSIAALITYÖ 

Koulutuksen tavoitteet 

(1) Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja selvittää ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten 

elämäntilanteiden syntyprosesseja, ilmenemismuotoja ja vaikutuksia. (2) Sosiaalityö kiinnittää huomiota 

ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen. (3) 

Sosiaalityössä tarvittavat valmiudet liittyvät yhteiskuntatieteellisiin ongelmanratkaisu-, päättely- ja 

argumentointitaitoihin. (4) Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason 

ammatillisesta toiminnasta  (5) sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. (6) Tutkimuksen 

kohteena ovat mm. sosiaalityön asiakkaat, menetelmät, toimintakulttuurit ja käytännön työprosessit. (7) 

Sosiaalityö tutkii myös tiede- ja arvoperustaansa, historiaansa sekä sosiaalityön organisaatioiden ja hallinnon 

kehittämistä. (8) Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja antaa valmiudet: 

1) sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja 

kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 

2) asiakastyön menetelmiin ja niiden eettisiin lähtökohtiin 
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3) sosiaalityön tutkimukseen ja tieteelliseen päättelyyn sekä niiden 

hyödyntämiseen sosiaalityön käytännöissä 

4) tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 

 

Tutkimuksen ja opetuksen painopisteet 

(9) Opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. 

(10) Vaikka sosiaalityön opetus antaa sosiaalityön professionaaliset valmiudet, (11) sisältyy koulutukseen myös 

vahva tutkimusmenetelmien 

opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn. (12) Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella 

sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimukset ovat perinteisesti liittyneet läheisesti toisiinsa. (13) Sosiaalityön 

tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, 

köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu- ja perheongelmat, riippuvuusongelmat, 

vertaileva sosiaalipalvelututkimus, ikääntyminen sekä monikulttuurinen sosiaalityö. (14) Sosiaalityön 

tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. 

 

Sosiaalityön käytännönopetus 

(15) Sosiaalityön käytännönopetus tapahtuu moniammatillisessa klinikkaympäristössä. 

Kouluttajina toimivat sosiaalityön, psykologian ja logopedian opettajat, Oppimistutkimuskeskuksen ja 

Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksen työntekijät sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. (16) 

Turun yliopiston moniammatillisen klinikkaopetuksen tavoitteena on luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva 

oppimis- ja opetusympäristö, (17) joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, 

neuvontaan ja kuntoutukseen. Kaikilla asiakastyötä ohjaavilla opettajilla on vankka kokemus käytännön työstä. 

Klinikkajaksot suoritettuaan opiskelijat suorittavat ns. käytännön kenttäharjoittelun laitoksen hyväksymässä 

sosiaalialan toimintayksikössä. Kenttäjakso toimii hyvänä väylänä työelämään. 

 

Valmiudet eri ammattialoille 

(18) Sosiaalityö pääaineena johtaa valtiotieteen maisterin tutkintoon. Sosiaalityön pääaineopinnot vastaavat 

1.8.2005 voimaan tulleen asetuksen mukaista sosiaalityön koulutusta. (19) Valtiotieteen maisterin tutkinnon 

sosiaalityö pääaineena suorittanut opiskelija voi lisäksi sijoittua mm. julkishallinnon ja kolmannen sektorin 

tehtäviin. Sosiaalityötä opiskelleet ovat sijoittuneet viime vuosina työmarkkinoille hyvin. Työtehtäviä ovat 

tarjonneet mm. valtion hallinto, kuntien sosiaalitoimi, kasvatus- ja perheneuvonta, koulutoimi, 

mielenterveystoimi, sairaaloiden sosiaalityö, päihdehuolto, vankeinhoito ja kriminaalihuolto, kuntoutus- ja 

erityishuollon yksiköt, sekä yksityiset järjestöt ja organisaatiot. Valmistuneet työllistyvät myös sosiaalityön 

alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sosiaalityön koulutus antaa 

hyvät valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. 

Viime vuosina sosiaalityöoppiaineesta valmistuneet ovat sijoittuneet laajasti myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

opetustehtäviin. (20) Laitoksen kansainvälisestä vuorovaikutuksesta johtuen opiskelijat saavat laajan 
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näkemyksen myös sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin, mikä mahdollistaa osallistumisen sosiaalityön 

kansainvälisiin tehtäviin ja kehittämisprojekteihin. 

 

1. Tehtävä (koulutus) 

2. Huomion kiinnitys (opinnot) 

3. Valmiuksien liittyminen (ammatti, tiede) 

4. Ontologia 

5. Tavoite (tutkimus) 

6. Kohteet 

7. Tehtävä (tutkimus, opetus) 

8. Tavoitteet (koulutus) 

9. Tavoite (opetus) 

10. Tehtävä (opetus)11 

11. Sisältö (koulutus) 

12. Laatu (tutkimus) 

13. Painopistealueet (opetus, tutkimus) 

14. Laatu (tutkimus) 

15. Käytännön opetuksen kuvaus (opetus) 

16. Klinikkaopetuksen kuvaus 

17. Keskittyminen 

18. Koulutuksen tuottama pätevyys 

19. Sijoittuminen 

20. Kansainvälinen yhteistyö (tutkimus, opetus) 

21 Sijoittuminen (ammatti) 

 

 

Talentian suomentama IFSW:n ja IASSW:n virallinen sosiaalityön määritelmä 

vuodelta 2000 

Määritelmä 

(1) Sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia (2) edistämällä yhteiskunnallista muutosta sekä 

ihmissuhdeongelmien ratkaisua, elämänhallintaa ja itsenäistymistä. (3) Sosiaalityön kohteena ovat 

vuorovaikutustilanteet ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. (4) Välineenä sosiaalityö käyttää sosiaali- ja 

käyttäytymisteoreettista sekä yhteiskunnan järjestelmiä koskevaa tietoa. (5) Sosiaalityön perustana ovat 

ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteet. 
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Huomiot 

(6) Sosiaalityö eri muodoissaan kohdistuu ihmisen ja hänen ympäristönsä välisiin vaihteleviin ja mutkikkaisiin 

tapahtumiin. (7) Sosiaalityön tavoitteena on turvata kaikille ihmisille mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen, 

elämänsä rikastuttamiseen ja häiriöiden ehkäisemiseen. (8) Ammatillinen sosiaalityö keskittyy ongelmien 

ratkaisuun ja muutoksen aikaansaamiseen. (9) Sosiaalityöntekijät toimivat yhteiskunnan, yksilöiden, perheiden 

ja yhteisöjen muutosagentteina. (10) Sosiaalityö on toisiinsa vaikuttavien arvojen, teorioiden ja käytännön 

toimenpiteiden muodostama järjestelmä. 

Arvot 

(11) Sosiaalityön juuret ovat humanitaarisissa ja demokraattisissa ihanteissa. (12) Sen arvot perustuvat kaikkien 

ihmisten tasa-arvon, merkityksen ja ihmisarvon kunnioittamiseen. 

(13) Käytännön sosiaalityö alkoi yli sata vuotta sitten. (14) Alusta alkaen sen keskeisenä tehtävänä on ollut 

vastata ihmisten tarpeisiin ja mahdollistaa heistä löytyvien voimavarojen käyttöön ottaminen. (15) 

Ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ovat sosiaalityön lähtökohta ja oikeutus. (16) 

Sosiaalityö toimii sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi työskentelemällä köyhyyden vähentämiseksi ja 

heikkojen ja sorrettujen ihmisten vapauttamiseksi yhdessä heidän kanssaan. Sosiaalityön arvot on ilmaistu 

sosiaalialan ammattilaisten kansallisissa ja kansainvälisissä eettisissä 

säännöstöissä. 

Teoria 

(17) Sosiaalityön menetelmät perustuvat todennettuun järjestelmälliseen tietoon, (18) joka pohjautuu 

tutkimukseen ja käytännön kokemuksen arviointiin. Siihen kuuluu myös tiettyyn paikkaan ja kontekstiin liittyvä 

erityinen tieto. (19) Sosiaalityössä nähdään ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen monimutkaisuus, 

samoin ihmisten alttius monille erilaisille vaikutteille ja kyvyt muuttaa häneen vaikuttavia, myös biososiaalisia 

tekijöitä. 

(20) Sosiaalityössä käytetään ihmisen kehittymistä, käyttäytymistä sekä sosiaalisia järjestelmiä koskevia 

teorioita analysoitaessa monimutkaisia tilanteita ja työskenneltäessä yksilön elämän, yhteisön, yhteiskunnan tai 

kulttuurin muutosten aikaansaamiseksi. 

Käytäntö 

(21) Sosiaalityön tavoitteena on vähentää yhteiskunnassa ilmeneviä esteitä, eriarvoisuutta ja 

epäoikeudenmukaisuutta. (22) Sitä tarvitaan paitsi kriisi- ja hätätilanteissa, myös jokapäiväisten 

henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. (23) Sosiaalityössä käytetään monia eri taitoja, 

tekniikoita ja toimenpiteitä (24) sen holistisen näkemyksen mukaisesti, että ihminen ja hänen ympäristönsä 

muodostavat kokonaisuuden. (25) Sosiaalityöhön kuuluvat sekä yksilökohtaiset psykososiaaliset prosessit että 

osallistuminen sosiaalipolitiikkaan, suunnitteluun ja kehittämiseen. (26) Työssä käytettäviä työmuotoja ovat 
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mm. neuvonta, kliininen sosiaalityö, ryhmätyö, sosiaalipedagoginen työ, perhetyö ja perheterapia sekä ihmisten 

auttaminen saamaan tarvitsemansa yhteiskunnan palvelut ja tuet. (27) Sosiaalityöhön kuuluvat osaltaan myös 

sosiaalitoimen hallinto, yhdyskuntatyö sekä (28) osallistuminen sosiaaliseen ja poliittiseen toimintaan, jonka 

tavoitteena on vaikuttaa sosiaali- ja talouspolitiikan kehittämiseen. (30) Näkemys sosiaalityön 

kokonaisvaltaisuudesta on maailmanlaajuinen, (31) mutta käytännön sosiaalityötä painotetaan eri tavoin eri 

maissa ja eri aikoina vallitsevan kulttuurin sekä historiallisten ja sosioekonomisten olosuhteiden mukaan. 

1. Tavoite (ammatti) 

2. Keino (ammatti) 

3. Kohde (ammatti) 

4. Välineet (ammatti) 

5. Perusta (ammatti) 

6. Kohteet (ammatti) 

7. Tavoite (ammatti) 

8. Keskittyminen (ammatti) 

9. tehtävä (ammatti) 

10. Ontologia 

11. Historia 

12. Arvojen perustuminen (ammatti) 

13. Historia (ammatti) 

14. Tehtävä (ammatti) 

15. Lähtökohdat (ammatti) 

16. Tehtävä (ammatti) 

17. Menetelmien perustuminen (ammatti) 

18. Tiedon pohjautuminen (ammatti) 

19. Ihmiskuva (ammatti) 

20. Keino (ammatti) 

21. Tavoite (ammatti) 

22. Sijoittuminen (ammatti) 

23. Menetelmien kuvaus (ammatti) 

24. Näkemys (ammatti) 

25. Sisältö (ammatti) 

26. Työmuodot (ammatti) 

27. Sisältö (ammatti) 

28. Tavoite (ammatti) 

29. Näkemys sosiaalityöstä 

30. Painotuksen vaihtelevuus maittain (ammatti) 



 

 

 

106 

 

Sosnet 

(1) Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, (2) 

joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin 

periaatteisiin. (3) Sosiaalityöllä vahvistetaan  hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä 

yksilöiden toimintakykyisyyttä. (4) Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien 

tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, (5) joka tukee ihmisten 

selviytymistä. 

1. Ontologia 

2. Työn perustuminen (ammatti) 

3. Tehtävä (ammatti) 

4. Ontologia (ammatti) 

5. Tehtävä (ammatti) 

 

SOSIAALIHUOLTOLAKI- JA ASETUS 

Sosiaalihuoltolaki 

 18 § 

(1) Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja 

sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, (2) jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja 

perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. 

Sosiaalihuoltoasetus 

 7 § 

(3) Sosiaalityötä toteutetaan yksilö-, perhe- ja yhdyskuntatyönä sekä hallinnollisena sosiaalityönä ja muin 

tarpeellisin menetelmin. 
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1. Ontologia 

2. Tehtävä (ammatti) 

3. Keinot (ammatti) 
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LIITE 2. Määritelmien sisällöt ilmaisuittain ontologioiden, 

tavoitteiden ja kohteiden osalta  
 

Helsingin yliopisto: 

1. Ontologia {suora} 

”Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala.” 

 

2. Ontologia {suora} 

 ”Nykyisin se on itsenäinen oppi- ja tutkimusala.” 

 

3. Painopistealue (opetus) [kohde?] {epäsuora}  

”Helsingin yliopiston opetuksessa painottuvat kaupunkisosiaalityön kysymykset.” 

 

4. Kiinnostuksen kohteet (opetus, tutkimus)[kohde] {suora?} 

”Kiinnostuksen kohteena ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa maailmassa.” 

 

5. Tehtävä (tutkimus) [tavoite?, kohteet?] {epäsuora} 

”Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan  ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, arkielämän 

jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan monimuotoista 

vapaaehtoistoimintaa.” 

 

6. Analyysien kohteet (tutkimus)(kohde) [suora?] 

”Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja niihin 

liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia ja koulutus sekä 

sosiaalipalvelujen ja -työn arviointi.” 

 

7. Esillä olevaa (opetus, tutkimus) [kohde?] {epäsuora} 

 ”Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko kirjo.” 
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8. Tehtävät/ ihmiskuva? (opetus, tutkimus) [kohde?, tavoite?] {epäsuora} 

”Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään tarkastellaan sosiaalityössä elämänkaaren 

kokonaisuudessa.” 

  

9. Kohteet (opetus, tutkimus) [kohde]{suora} 

”Lasten asemaa, nuorten ongelmat, perhe-elämän paineet, ikääntyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, 

maahanmuuttajuus, yhteiskunnassa elävät vähemmistöt – siinä joitakin tutkimuksen ja opetuksen 

kohteita.” 

 

10. Ontologia {suora} 

 ”Sosiaalityö on soveltava tutkimusala…” 

 

11. Ajattelutapojen nojaaminen (tutkimus) 

12. Tiedepohjan laatu (tutkimus) 

13. Tiedepohjan perustat (tutkimus) 

14. Yhteiskunnallinen tehtävä (ammatti, oppiala, tutkimus?) [tavoite? kohteita?] {epäsuora} 

”Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä on määritelty esimerkiksi puutteellisten sosiaalisten olojen ja 

vaikeiden elämäntilanteiden parantamiseksi sekä vähävoimaisten yksilöiden ja ryhmien 

toimintaedellytysten, osallisuuden ja elämänotteen vahvistamiseksi.” 

 

15. Poikkeaminen emotieteistä (tutkimus) 

16. Tieteenalojen rajaus 

17. Sosiaalityön monitieteisyys (tutkimus) 

18. Lähestymistavat (tutkimus) 

 

19. Lähestymistapojen soveltaminen  (tutkimus) [kohteita?] {epäsuora} 

”Niitä on sovellettu esimerkiksi ihmisten välisen kommunikaation, tekstien välittämien merkitysten, 

refleksiivisen ammatillisen toiminnan sekä syrjäytymisen ja marginalisoitumisen kysymyksiin.” 

 

20. Vaaditut kyvyt (tutkimus, ammatti) 
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21. Ammattikäytännön kohteet (ammatti) [kohteita] {suora} 

”Sosiaalityön ammattikäytännön kohteena on ihmiselämän ja ongelmien koko kirjo: huolenpito 

lapsista, lasten ja nuorten oikeudet, nuoruuteen liittyvät kysymykset, perhe- ja työelämän huolet, 

sosiaalipalvelujen, lasten, vanhusten ja vammaisten palvelujen riittävyys, toimeentulon ja köyhyyden 

kysymykset, päihteet, kotoutumisen kysymykset, sairauden aiheuttamat selviämisongelmat, erilaisten 

vähemmistöjen oikeudet ja ihmisten välisen tasa-arvon edistäminen.”  

 

22. Työn tekemisen tasot (ammatti) 

23. Työskentelyn keinot (ammatti) 

 

24. Pyrkimykset (ammatti) [tavoitteet? kohteita?] {epäsuora} 

”Asiakastasolla toimiessaan hän pyrkii sosiaalisten ongelmien lievittämiseen ja erilaisten 

ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseen yhdessä ongelmiin joutuneiden ihmisten kanssa.” 

 

25. Tehtävä (ammatti) 

26. Keinot (ammatti) 

27. Tavoitteet (ammatti) [tavoitteita, kohteita?] {tavoitteet suora, kohteet epäsuora} 

”Tavoitteena on ongelmia aiheuttavien yhteisöllisten haittatekijöiden vähentäminen esimerkiksi…” 

28. Keino (ammatti)[tavoite? kohde?] {epäsuora} 

”..tuomalla jo asuinalueen suunnitteluvaiheeseen tietoa ihmisten hyvän arjen edellytyksistä.” 

29. Vaaditut kyvyt (ammatti)[tavoite? Kohde?] {epäsuora} 

”Asiakastyön taitojen lisäksi sosiaalityöntekijöiden tulee kyetä käyttämään asiantuntemustaan 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.” 

30. Kyvyt (ammatti)[tavoite? kohde?]{epäsuora} 

”Lisäksi hän hallitsee omaa ammattityötään ja sen kohdetta koskevan tutkimustiedon tuottamisen.” 

 

 

Jyväskylän yliopisto: 
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1. Ontologia {epäsuora}  

”Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä...” 

 

2. Tehtävä (ammatti, oppiaine, tieteenala)[tavoitteita? Kohteita?]{epäsuora} 

”...edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten ja ryhmien toimintakykyisyyttä.” 

 

3. Ontologia {suora} 

”Sosiaalityö on käytäntöön suuntautunut opetus- ja tutkimusalue, joka tuottaa  myös ammatillisia 

valmiuksia.” 

 

4. Tehtävä (opetus, tutkimus)[tavoite?] {epäsuora} 

 ”…joka tuottaa myös ammatillisia valmiuksia.” 

5. Tehtävä (ammatti)[tavoite?]{epäsuora} 

 ”Ammattina sosiaalityö toimii ja vaikuttaa useimmiten osana sosiaali- ja terveyspalvelujen 

palvelujärjestelmää.” 

 

6. Kohde (tutkimus)[kohde]{suora} 

”Tutkimusalana sosiaalityö kohdistuu mm. sosiaalisiin ongelmiin, sosiaalipalvelujen talouteen ja 

hallintoon sekä ammatillisen auttamisen kysymyksiin.” 

 

7. Uudet haasteet (tutkimus, opetus) 

8. Kansainvälistymisen vaikutukset sosiaalialalle 

9. Kelpoisuusvaatimukset 

10. Yleistietoa 

 

 

Kuopion yliopisto: 

1. Laitoksen tarjonta 

2. Painopistealue (tutkimus)[kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitoksen tutkimuksen painopistealueena on 

hyvinvointitutkimus.” 
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3. Tavoite (opetus)[tavoite]{suora} 

”opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan 

asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.” 

 

4. Kuvaus (opiskelu)[tavoite?]{epäsuora} 

”Opiskelussa teoria ja käytäntö yhdistyvät toisiinsa kiinnostavalla ja haastavalla tavalla.” 

 

5. Tavoite (opetus)[tavoite, kohde?]{t=suora, k=epäsuora} 

”Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset valmiudet ymmärtää yhteiskunnan muutoksia 

ja muutoksen syitä.” 

 

6. Korostuksia (opetus)[tavoite? Kohde?]{epäsuora} 

”Opetuksessa tämä merkitsee itsenäisen, kriittisen ajattelun, ongelmien ratkaisukyvyn ja yhteistyön 

korostamista” 

 

7. Opintoneuvonta 

 

 

 

Lapin yliopisto: 

1. Ontologia {suora} 

 ”Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä…” 

 

2. Sosiaalityön koostuminen 

3. Kehittämistyö (tieteenala) 

4. Ominaispiirteet (tieteenala) 

5. Tutkimustoiminnan jäsennys 

6. Teemat (tutkimus)[kohde]{epäsuora} 

”1) marginalisaatiokysymysten tutkimus, 2) ihmisen arkielämän ja selviytymisen tutkimus, 3) 

ikääntymisen tutkimus, 4) hyvinvointipalvelujärjestelmän tutkimus, 5) sosiaalityön osaamisen ja 

koulutuksen tutkimus, 6) Venäjä-tutkimus ja 7) hyvinvoinnin ja informaatioteknologian sovellusten 

tutkimus.” 

 



 

 

 

113 

7. Tutkimukselliset periaatteet (tutkimus) [tavoitteet? Kohde?]{epäsuora} 

”Tutkimustoimintaa läpäiseviä tutkimuksellisia periaatteita ovat ihmisten  osallisuuden ja 

valtaistumisen tukeminen ja edistäminen, tutkijan sensitiivinen ja eettinen asennoituminen sekä 

moninäkökulmaisuus ja metodien monipuolisuus.” 

8. Tutkinnon rakenne (oppiaine) 

9. Maisterin tutkinnon sisältö 

10. Sosiaalityö sivuaineena 

11. Kelpoisuusvaatimukset 

 

12. Opetuksen tavoite (opetus) [tavoite, kohde?] {t=suora, k=epäsuora} 

”Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on: 1) antaa tieteellisesti perusteltu käsitys yhteiskunnasta ja 

perehdyttää erityisesti sosiaalityön tiedeperustaan, 2) antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden, 

toimijoiden ja yhteiskunnassa esiintyvien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen ja 

tieteelliseen erittelyyn, 3) antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä 

tavalla yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa, ratkaisemisessa ja ehkäisemisessä 

hänen toimiessaan asiakaskohtaisen ja yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä.” 

 

13. Ominaispiirteet (koulutus) 

14. Ohjaus (koulutus) 

15. Tietosisältöjen perustuminen (koulutus) 

 

16. Tehtävät (opetus) (tavoitteet? Kohde?){epäsuora} 

 ”Opetuksessa kehitetään valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen ongelmanratkaisu-, päättely- ja 

argumentointitaitoihin.” 

 

17. Kyvyt (ammatti) 

18. Kanssakäyminen (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

19. Vaaditut kyvyt (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

20. Välineet (ammatti, oppiaine, tieteenala) 

21. Hopsin kuvausta 

22. Käytännön opetuksen kuvausta 

23. Kansainvälinen yhteistyö kuvausta 

 

24. Ontologia (ammatti) {suora} 

”Käytännön toimintana sosiaalityö on tieteelliseen tietoon perustuvaa, eettistä ja rationaalista 
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toimintaa.” 

 

25. Sosiaalityön kuvaus (ammatti) [ontologia?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön 

toimintaa…” 

 

26. Perustuminen (ammatti) 

27. Tehtävät (ammatti) [tavoitteita? kohteita?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden 

toimintakykyisyyttä.” 

 

28. Ontologia (ammatti) [kohteita?]{o=suora, k=epäsuora} 

”Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja 

ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä…” 

29. Tehtävä (ammatti) (tavoitteita? kohde?) {epäsuora} 

”…joka tukee ihmisten selviytymistä.”  

30. Tehtävä (ammatti)[tavoite? Kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöllä vaikutetaan myös yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin.” 

 

31. Sijoittuminen (ammatti) 

32. Annetut valmiudet (koulutus) 

 

33. Tehtävä (ammatti) [tavoitteita?]{epäsuora} 

”Lisäksi koulutuksen suorittaneet edustavat muilla aloilla sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden 

asiantuntemusta.” 

34. Tehtävä (koulutus)[tavoite]{epäsuora} 

”Sosiaalityön pääaineopinnoilla suoritettu yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) tuottaa 

pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin.”  

35. Sijoittuminen 

36. Annetut valmiudet 

37. Tehtävät (ammatti)[tavoite? kohde?] {epäsuora}  
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”Valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit, lisensiaatit (YTL) ja tohtorit (YTT) toimivat oman 

oppialansa ja ammatillisen asiantuntijuuden pohjalta tasavertaisina tutkijoina ja asiantuntijoina sosiaali- 

ja yhteiskuntatieteellisellä kentällä ja moniammatillisissa verkostoissa.” 

38. Tehtävä (koulutus)[tavoite?]{epäsuora} 

 ”Maisterintutkinto tarjoaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä.” 

 

 

 

Tampereen yliopisto: 

1. Tehtävät (oppiaine, tieteenala, ammatti?) [tavoite? Kohteita?]{epäsuora} 

”Sosiaalityö-oppiaineessa tarkastellaan ensinnäkin ihmisten moninaisia elämänolosuhteita ja ongelmia, 

niiden syntyprosesseja  sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä niin yksilöiden 

kuin yhteiskuntienkin tasolla. Toiseksi analysoidaan sosiaalityön käytäntöjä ja menetelmiä sekä 

erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaa. Lisäksi pohditaan ja kehitetään sosiaalisten 

ongelmien ja eriarvoisuuden vähentämiseen ja poistamiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja.” 

 

2. Keinot (oppiaine) 

3. Omintakeisuus (oppiaine) 

4. Kohde (tutkimus)[kohde]{suora} 

 ”käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde…” 

 

5. Tehtävä (oppiaine)[tavoite? Kohde?]{epäsuora} 

”...ja oppiaine on jatkuvassa vuoropuhelussa kentän ammattilaisten ja erilaisten asiakasryhmien 

kanssa.” 

 

6. Historia (koulutus, tutkimus) 

7. Aseman laatu (tutkimusyksikkö) 

8. Profiloituminen (tutkimus) [kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityön tutkimusta ovat profiloineet kiinnostus sosiaalisen hoivan, sosiaalityön käytäntöjen ja 

vuorovaikutuksen, marginalisaation, perheen, lasten ja lastensuojelun, yhteisöjen sekä 

päihteidenkäytön tutkimiseen.” 

 

9. Yhteistyösuhteiden laatu (tutkimus) 

10. Ohjaus (opetus) 
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11. Tavoitteet (opetus)[tavoitteet, kohde?]{t=suora, k=epäsuora} 

”Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on –antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisena 

sosiaalityöntekijänä ja tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta.-alueen asiakas-, hallinto-, 

tutkimus- ja opetustehtävissä ja muissa sosiaalista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. –antaa 

valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.” 

 

12. Opintojen koostuminen 

 

13. Tehtävä (opinnot) [tavoite?kohteita?]{epäsuora} 

”Perusopinnoissa luodaan perusta sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin, historiallisiin ja ammatillisiin 

lähtökohtiin.” 

 

14. Kohde (opinnot)[tavoite?, kohde?]{epäsuora} 

”Aineopinnoissa opiskellaan sosiaalityön toimintaympäristöä, ammatillisia taitoja ja tutkimustyön 

perustaitoja.” 

 

15. Koostuminen (opinnot) 

16. Tehtävä (opinnot)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Syventävissä opinnoissa vahvistetaan näkemystä sosiaalityön ajankohtaisista muutoksista ja 

tutkimussuunnista, monipuolistetaan ammatillisia valmiuksia ja syvennetään tutkimustaitoja.” 

 

17. Sivuaineiden valinta (opinnot) 

18. Sijoittuminen (ammatti) 

19. Kelpoisuus 

20. Opintojen suorittamisjärjestys 

 

 

Tampereen yliopisto Porin yksikkö: 

1. Tehtävä (oppiaine, tieteenala)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityö oppiaineessa tutkitaan ihmisten moninaisia elämänolosuhteita ja ongelmia, niiden 

syntyprosesseja sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja osallisuuteen liittyviä kysymyksiä.” 

 

2. Tehtävä (oppiaine, tieteenala)[kohde?tavoite?]{epäsuora} 

”Oppiaineessa kehitetään, arvioidaan ja sovelletaan tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten 

ongelmien ja eriarvoisuuden vähentämiseen ja poistamiseen tähtääviä toimintatapoja yksilön, 
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organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla.” 

 

3. Näkökulma (oppiaine) 

 

4. Tehtävä (oppiaine) [tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityössä sovelletaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välineitä ja teorioita sekä tehdään 

monitieteistä yhteistyötä.” 

 

5. Laatu (oppiaine) 

6. Kohde (tutkimus)[kohde]{suora} 

 ”käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde...”  

7. ? (oppiaine)[tavoite]{epäsuora} 

”…ja oppiaine on jatkuvassa vuoropuhelussa kentän kanssa.” 

8. Sisältö (oppiaine) 

9. Painotusalueet (oppiaine) [kohteita]{epäsuora} 

”Keskeisiä painotusalueita ovat sosiaalityön erilaiset haasteet yhteiskunnallisissa 

toimintaympäristöissä, asiakastyön ammatilliset perusvalmiudet ja tutkimuksen tekemisen ja 

tutkimustiedon käytön valmiudet.” 

 

10. Näkökulmat (oppiaine, tiede?) [kohteita?]{epäsuora} 

”Näkökulmina ovat yksilöiden elämänkulku ja sen murrokset, yhteisö, osallisuus ja toimijuus, sekä 

sosiaalityön järjestelmällisten puitteiden, asiakaslähtöisyyden ja kansalaisten oikeuksien kysymykset.” 

11. Tutkinnon antamat valmiudet (oppiaine) 

12. Tehtävä (oppiaine) 

13. Painopisteet (opinnot, tieteenala) [kohteet?]{epäsuora} 

”Painopiste on hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaalityön näkökulmasta.” 

14. Sisältö (oppiaine) [kohteet?]{epäsuora} 

”Keskeisiä sisältöjä ovat asiakasprosessien johtaminen ja kehittämistyön menetelmät – niitä koskevat 

teoreettiset jäsennykset ja soveltamisen haasteet organisaatioiden ja ammattien kontekstissa.” 

15. Näkökulma (opinnot) 

16. Tutkinnon antamat valmiudet (oppiaine) 
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17. Sijoittuminen (ammatti, oppiaine) 

18. Kelpoisuusvaatimukset 

 

 

Turun yliopisto: 

1. Tehtävä (koulutus) 

2. Huomion kiinnitys (opinnot, tiede, ammatti?)  [tavoitteita?kohteita?]{epäsuora} 

 ”Sosiaalityö kiinnittää huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin 

ehtoihin ja jakautumiseen.” 

 

3. Valmiuksien liittyminen (ammatti, tiede) 

4. Ontologia {epäsuora} 

 ”Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö, yhteisö ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta...” 

5. Tavoite (ammatti, oppiaine, tutkimus?) [tavoite?kohde?]{epäsuora} 

 ”…sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.” 

 

6. Kohteet (tutkimus)[kohde]{suora} 

”Tutkimuksen kohteena ovat mm. sosiaalityön asiakkaat, menetelmät, toimintakulttuurit ja käytännön 

työprosessit.”  

 

7. Tehtävä (tutkimus)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityö tutkii myös tiede- ja arvoperustaansa, historiaansa sekä sosiaalityön organisaatioiden ja hallinnon 

kehittämistä” 

 

8. Tavoitteet (koulutus, ammatti)[tavoitteita, kohteita?]{t=suora, k=epäsuora} 

 ”Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja antaa valmiudet: 

1. Sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennaltaehkäisemiseen ja kohtaamiseen 

sosiaalityön eri toimintatasoilla. 

  2. asiakastyön menetelmiin ja niiden eettisiin lähtökohtiin 

3. sosiaalityön tutkimukseen ja tieteelliseen päättelyyn sekä niiden hyödyntämiseen 

sosiaalityön käytännöissä. 

   4. tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.” 
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9. Tavoite (opetus)[tavoite, kohde?]{t=suora, k=epäsuora} 

”opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen 

asiantuntijuus.” 

10. Tehtävä (opetus) [tavoite,kohde]{epäsuora} 

”Vaikka sosiaalityön opetus antaa sosiaalityön professionaaliset valmiudet, sisältyy koulutukseen myös 

vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn.” 

11. Sisältö (koulutus) 

12. Laatu (tutkimus) 

13. Painopistealueet (opetus, tutkimus) [kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen 

vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu- ja perheongelmat, 

riippuvuusongelmat, vertaileva sosiaalipalvelututkimus, ikääntyminen sekä monikulttuurinen 

sosiaalityö.” 

14. Laatu (tutkimus) 

15. Käytännön opetuksen kuvaus (opetus) 

16. Tavoite (klinikkaopetus)[tavoite]{suora} 

”Turun yliopiston moniammatillisen klinikkaopetuksen tavoitteena on luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva 

oppimis- ja opetusympäristö,...” 

17 Keskittyminen (klinikkaopetus)[kohde?]{epäsuora} 

”…joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen.” 

18. Koulutuksen tuottama pätevyys 

19. Sijoittuminen 

20. Kansainvälinen yhteistyö (tutkimus, opetus) 

21 Sijoittuminen (ammatti) 

 

 

IFSW: 

1. Tavoite (ammatti)[tavoite+kohde]{t=suora, k=epäsuora} 

 ”Sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia..” 
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2. Keino (ammatti) [tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”…edistämällä yhteiskunnallista muutosta sekä ihmissuhdeongelmien ratkaisua, elämänhallintaa ja 

itsenäistymistä.” 

 

3. Kohde (ammatti)[kohde]{suora} 

”Sosiaalityön kohteena ovat vuorovaikutustilanteet ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä.” 

 

4. Välineet (ammatti) 

5. Perusta (ammatti) 

 

6. Kohteet (ammatti)[kohde]{suora} 

”Sosiaalityö eri muodoissaan kohdistuu ihmisen ja hänen ympäristönsä välisiin vaihteleviin ja 

mutkikkaisiin tapahtumiin.” 

 

7. Tavoite (ammatti)[tavoitteet, kohteet?]{T=suora,k=epäsuora} 

”Sosiaalityön tavoitteena on turvata kaikille ihmisille mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen, elämänsä 

rikastuttamiseen ja häiriöiden ehkäisemiseen.” 

 

8. Keskittyminen (ammatti)[tavoite?, kohde?]{epäsuora} 

”Ammatillinen sosiaalityö keskittyy ongelmien ratkaisemiseen ja muutoksen aikaansaamiseen.” 

 

9. Tehtävä(ammatti)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöntekijät toimivat yhteiskunnan, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen muutosagentteina.” 

10. Ontologia {suora} 

”Sosiaalityö on toisiinsa vaikuttavien arvojen, teorioiden ja käytännön toimenpiteiden muodostama 

järjestelmä.” 

11. Historia 

12. Arvojen perustuminen (ammatti) 

13. Historia (ammatti) 

14. Tehtävä (ammatti) (tavoite?kohde?){epäsuora} 

”Alusta alkaen sen keskeisenä tehtävänä on ollut vastata ihmisten tarpeisiin ja mahdollistaa heistä 

löytyvien voimavarojen käyttöön ottaminen.” 

 



 

 

 

121 

15. Lähtökohdat (ammatti) 

16. Tehtävä (ammatti) [tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityö toimii sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi työskentelemällä köyhyyden 

vähentämiseksi ja heikkojen ja sorrettujen ihmisten vapauttamiseksi yhdessä heidän kanssaan.” 

17. Menetelmien perustuminen (ammatti) 

18. Tiedon pohjautuminen (ammatti) 

19. Ihmiskuva (ammatti) 

20. Keino (ammatti)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityössä käytetään ihmisen kehittymistä, käyttäytymistä sekä sosiaalisia järjestelmiä koskevia 

teorioita analysoitaessa monimutkaisia tilanteita ja työskenneltäessä yksilön elämän, yhteisön, yhteiskunnan 

tai kulttuurin muutosten aikaansaamiseksi.” 

 

21. Tavoite (ammatti) [tavoite,kohteita?]{epäsuora} 

”Sosiaalityön tavoitteena on vähentää yhteiskunnassa ilmeneviä esteitä, eriarvoisuutta ja 

epäoikeudenmukaisuutta.” 

 

22. Sijoittuminen (ammatti)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sitä tarvitaan paitsi kriisi-ja hätätilanteissa, myös jokapäiväisten henkilökohtaisten ja sosiaalisten 

ongelmien ratkaisemisessa.” 

23. Menetelmien kuvausta 

24.  Näkemys (ammatti) 

25. Sisältö (ammatti)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöhön kuuluvat sekä yksilökohtaiset psykososiaaliset prosessit että osallistuminen 

sosiaalipolitiikkaan, suunnitteluun ja kehittämiseen.” 

26. Työmuodot (ammatti)[tavoitteet?kohde?]{epäsuora} 

”Työssä käytettäviä työmuotoja ovat mm. neuvonta, kliininen sosiaalityö, ryhmätyö, 

sosiaalipedagoginen työ, perhetyö ja perheterapia sekä ihmisten auttaminen saamaan tarvitsemansa 

yhteiskunnan palvelut ja tuen.” 

27. Sisältö (ammatti)  

28. Tavoite (ammatti)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”…osallistuminen sosiaaliseen ja poliittiseen toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa sosiaali- ja 
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talouspolitiikan kehittämiseen.” 

29. Sosiaalityön laatu 

30. Painotuksen vaihtelevuus maittain (ammatti) 

 

 

Sosnet: 

1. Ontologia {epäsuora} 

”Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön 

toimintaa.” 

 

2. Työn perustuminen (ammatti) 

 

3. Tehtävä (ammatti)[tavoitteita? Kohteita?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden 

toimintakykyisyyttä.” 

 

4. Ontologia (ammatti) [tavoitteita?, kohteita?]{epäsuora} 

”Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja 

ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä.” 

 

5. Tehtävä (ammatti)[tavoite?kohde?] 

 ”joka tukee ihmisten selviytymistä.” 

 

 

 

Sosiaalihuoltolaki- ja asetus 

1. Ontologia [tavoitteita?kohteita?]{epäsuora} 

”Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten 

ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia...” 

 

2. Tehtävä (ammatti)[tavoitteita?kohteita?]{epäsuora} 

”...jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen 

toimivuutta.” 
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3. Keinot (ammatti)[tavoite?kohde?]{epäsuora} 

”sosiaalityötä toteutetaan yksilö, perhe ja yhdyskuntatyönä sekä hallinnollisena sosiaalityönä ja muin 

tarpeellisin menetelmin.” 
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LIITE 3. Määritelmien pilkkoen yksinkertaistetut sisällöt 
 

Yksinkertaistus / Ontologiat:  

Helsinki: 

Tutkimusala 1 

Ammattiala 1 

Oppiala 2 

Tutkimusala 2 

 

 

Jyväskylä: 

Tutkimus 1 

Opetus 2 

Käytännön työ 2 

Opetusalue 3 

Tutkimusalue 3 

 

 

Kuopio: 

- 

 

Lappi: 

Professio 1 

Oppiala 1 

Yhteiskunnan toimintajärjestelmä 1 

Toimintaa 25 

Muutostyötä (käytännön toimintana) 28 

 

Tampere: 

- 
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Tampere/Pori: 

- 

 

Turku: 

Ammatillista toimintaa 4 

 

IFSW: 

Järjestelmä 10 

 

Sosnet: 

Toimintaa 1 

Muutostyötä 4 

 

 

Sosiaalihuoltolaki ja –asetus: 

Ohjausta 1 

Neuvontaa 1 

Sosiaalisten ongelmien selvittämistä 1 

Tukitoimia 1 

 

 

 

Yksinkertaistukset / tavoitteet / ammatti 

Helsinki: 

Puutteellisten sosiaalisten olojen parantaminen 14 

Vaikeiden elämäntilanteiden parantaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden toimintaedellytysten vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden osallisuuden vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden elämänotteen vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien toimintaedellytysten vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien osallisuuden vahvistaminen 14 
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Vähävoimaisten ryhmien elämänotteen vahvistaminen 14 

Sosiaalisten ongelmien lievittäminen 24 

Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen 24 

Ongelmia aiheuttavien yhteisöllisten haittatekijöiden vähentäminen 27 

Tuoda tietoa ihmisten hyvän arjen edellytyksistä 28 

Kyetä käyttämään asiantuntemusta yhteiskunnalliseen osallistumiseen 29 

Kyetä käyttämään asiantuntemusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 29 

Hallita omaa ammattityötä 30 

Hallita oman ammattityön kohdetta koskevan tutkimustiedon tuottamisen 30 

 

Jyväskylä: 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten toimintakykyisyyden edistäminen 1 ja 2 

 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ryhmien toimintakykyisyyden edistäminen 1 ja 2 

 

Kuopio: 

- 

 

Lappi: 

Vahvistaa hyvinvointia edistäviä olosuhteita 28 

Vahvistaa yhteisöjen toimivuutta 28 

Vahvistaa yksilöiden toimintakykyisyyttä 28 

Sosiaalisten ongelmien tilannearvio 29 

Ihmisten selviytyminen 30 

Yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin vaikuttaminen 30 

Edustaa muilla aloilla sosiaalityön asiantuntemusta 33 

Edustaa muilla aloilla yhteiskuntatieteiden asiantuntemusta 33 

Toimia tutkijoina 37 

Toimia asiantuntijoina 37 

 

 

 

Tampere: 
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- 

 

Tampere/Pori 

Sosiaalisten ongelmien vähentäminen yksilötasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien poistaminen yksilötasolla  2 

Eriarvoisuuden vähentäminen yksilötasolla 2 

Eriarvoisuuden poistaminen yksilötasolla 2 

 

Sosiaalisten ongelmien vähentäminen organisaatiotasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien poistaminen organisaatiotasolla 2 

Eriarvoisuuden vähentäminen organisaatiotasolla 2 

Eriarvoisuuden poistaminen organisaatiotasolla 2 

 

Sosiaalisten ongelmien vähentäminen yhteiskunnan tasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien poistaminen yhteiskunnan tasolla 2 

Eriarvoisuuden vähentäminen yhteiskunnan tasolla 2 

Eriarvoisuuden poistaminen yhteiskunnan tasolla 2 

 

 

Turku: 

Sosiaalisten ongelmien ehkäisy 5 

Sosiaalisten ongelmien lievittäminen 5 

Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen 7 

Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy 7 

Sosiaalisten ongelmien kohtaaminen 7 

Tutkimuksen ja tieteellisen päättelyn hyödyntäminen 7 

 

IFSW: 

Hyvinvoinnin lisäys 1 

Edistää yhteiskunnallista muutosta 2 

Edistää ihmissuhdeongelmien ratkaisua 2 

Edistää elämänhallintaa 2 

Edistää itsenäistymistä 2 
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Turvata kaikille ihmisille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen 7 

Turvata kaikille ihmisille mahdollisuudet elämänsä rikastuttamiseen 7 

Turvata kaikille ihmisille mahdollisuudet häiriöiden ehkäisemiseen 7 

Ongelmien ratkaisu 8 

Muutoksen aikaansaaminen 8 

Toimia yhteiskunnan muutosagentteina 9 

Toimia yksilöiden muutosagentteina 9 

Toimia perheiden muutosagentteina 9 

Toimia yhteisöjen muutosagentteina 9 

Vastata ihmisten tarpeisiin 14 

Mahdollistaa ihmisistä löytyvien voimavarojen käyttöönottaminen 14 

Sosiaalisten yhteenkuuluvuuden lisääminen 16 

Köyhyyden vähentäminen 16 

Heikkojen ja sorrettujen ihmisten vapauttaminen 16 

Käyttää ihmisen kehittymistä koskevia teorioita 20 

Käyttää ihmisen käyttäytymistä koskevia teorioita 20 

Käyttää ihmisen sosiaalisia järjestelmiä koskevia teorioita 20 

Yksilön elämän muutoksen aikaansaaminen 20 

Yhteisön muutosten aikaansaaminen 20 

Yhteiskunnan muutosten aikaansaaminen 20 

Kulttuurin muutosten aikaansaaminen 20 

Vähentää yhteiskunnassa ilmeneviä esteitä 21 

Vähentää yhteiskunnassa ilmenevää eriarvoisuutta 21 

Vähentää yhteiskunnassa ilmenevää epäoikeudenmukaisuutta 21 

Henkilökohtaisten ongelmien ratkaisu 22 

Sosiaalisten ongelmien ratkaisu 22 

Osallistuminen sosiaalipolitiikkaan 25 

Osallistuminen suunnitteluun 25 

Osallistuminen kehittämiseen 25 

Ihmisten auttaminen saamaan yhteiskunnan palvelut 26 

Ihmisten auttaminen saamaan yhteiskunnan tuen 26 

Osallistuminen sosiaaliseen toimintaan 28 

Osallistuminen poliittiseen toimintaan 28 

Vaikuttaminen sosiaalipolitiikan kehittämiseen 28 

Vaikuttaminen talouspolitiikan kehittämiseen 28 
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Sosnet: 

Vahvistaa hyvinvointia edistäviä olosuhteita 3 

Vahvistaa yhteisöjen toimivuutta 3 

Vahvistaa yksilöiden toimintakykyä 3 

Sosiaalisten ongelmien tilannearviointi 4 

Tukea ihmisten selviytymistä 6 

 

 

Sosiaalihuoltolaki ja –asetus: 

Ylläpitää yksilöiden turvallisuutta 2 

Ylläpitää yksilöiden suoriutumista 2 

Edistää yksilöiden turvallisuutta 2 

Edistää yksilöiden suoriutumista 2 

Ylläpitää perheiden turvallisuutta 2 

Ylläpitää perheiden suoriutumista 2 

Edistää perheiden turvallisuutta 2 

Edistää perheiden suoriutumista 2 

Ylläpitää yhteisöjen toimivuutta 2 

Edistää yhteisöjen toimivuutta 2 

 

 

Yksinkertaistukset / tavoitteet / oppiaine 

Helsinki: 

Puutteellisten sosiaalisten olojen parantaminen 14 

Vaikeiden elämäntilanteiden parantaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden toimintaedellytysten vahvistaminen 14  

Vähävoimaisten yksilöiden osallisuuden vahvistaminen 14  

Vähävoimaisten yksilöiden elämänotteen vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien toimintaedellytysten vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien osallisuuden vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien elämänotteen vahvistaminen 14 
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Jyväskylä: 

Edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten toimintakykyisyyttä 2 

Edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ryhmien toimintakykyisyyttä 2 

Tuottaa ammatillisia valmiuksia 4 

 

 

Kuopio: 

Antaa opiskelijalle valmiudet sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin 3 

 

Antaa opiskelijalle valmiudet sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin tieteellisiin 

jatko-opintoihin 3 

Teorian ja käytännön yhdistyminen 4 

 

Antaa opiskelijalle teoreettiset valmiudet ymmärtää yhteiskunnan muutoksia 5 

Antaa opiskelijalle teoreettiset valmiudet ymmärtää yhteiskunnan muutoksen syitä 5 

Ongelmien ratkaisukyvyn korostaminen 6 

Yhteistyön korostaminen 6 

 

 

Lappi: 

Antaa tieteellisesti perusteltu käsitys yhteiskunnasta 12 

Perehdyttää erityisesti sosiaalityön tiedeperustaan 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden tieteelliseen erittelyyn 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnan toimijoiden tieteelliseen erittelyyn 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnassa esiintyvien yksilötason ilmiöiden tunnistamiseen 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnassa esiintyvien yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden erittelyyn 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnan toimijoiden erittelyyn 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnassa esiintyvien yksilötason ilmiöiden tunnistamiseen 12 

Antaa valmiudet yhteiskunnassa esiintyvien yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilötasoisten ongelmien arvioinnissa 

asiakastason tehtävissä 12 
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Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla ryhmätasoisten ongelmien arvioinnissa 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa 

asiakastason tehtävissä 12 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilötasoisten ongelmien ratkaisemisessa 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla ryhmätasoisten ongelmien 

ratkaisemisessa asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yhteisötasoisten ongelmien 

ratkaisemisessa asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilötasoisten ongelmien ehkäisemisessä 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla ryhmätasoisten ongelmien ehkäisemisessä 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yhteisötasoisten ongelmien 

ehkäisemisessä asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilötasoisten ongelmien arvioinnissa 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla ryhmätasoisten ongelmien arvioinnissa 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa 

asiakastason tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilötasoisten ongelmien ratkaisemisessa 

yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla ryhmätasoisten ongelmien 
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ratkaisemisessa yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yhteisötasoisten ongelmien 

ratkaisemisessa yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilötasoisten ongelmien ehkäisemisessä 

yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla ryhmätasoisten ongelmien ehkäisemisessä 

yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä 12 

 

Antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yhteisötasoisten ongelmien 

ehkäisemisessä yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä 12 

 

Kehittää valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen argumentointitaitoihin 17 

Kehittää valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen ongelmanratkaisutaitoihin 17 

Kehittää valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen argumentointitaitoihin 17 

Tuottaa pätevyys sosiaalityöntekijän tehtäviin 34? 

Tarjota jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä 38? 

 

Tampere: 

Tarkastella ihmisten moninaisia elämänolosuhteita 1 

Tarkastella ihmisten moninaisia ongelmia 1 

Tarkastella ihmisten moninaisten elämänolosuhteiden syntyprosesseja 1 

Tarkastella ihmisten moninaisten ongelmien syntyprosesseja 1 

Tarkastella yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä yksilöiden tasolla 1 

 

Tarkastella yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä yhteiskuntien tasolla 1 

 

Analysoida sosiaalityön käytäntöjä 1 

Analysoida sosiaalityön menetelmiä 1 

Analysoida erilaisten palvelujärjestelmien toimintaa 1 

Analysoida erilaisten auttamisjärjestelmien toimintaa 1 

Pohtia sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja 1 

Pohtia sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja 1 

Pohtia eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja 1 
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Pohtia eriarvoisuuden poistamiseen tähtääviä (ammatillisia) toimintatapoja 1 

Jatkuva vuoropuhelu kentän ammattilaisten kanssa 5 

Jakuva vuoropuhelu erilaisten asiakasryhmien kanssa 5 

Antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisena sosiaalityöntekijänä 11  

Antaa opiskelijalle valmius toimia tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen tehtävissä 11 

 

Antaa opiskelijalle valmius toimia tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen asiakastehtävissä 11 

 

Antaa opiskelijalle valmius toimia tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen hallintotehtävissä 11 

 

Antaa opiskelijalle valmius toimia tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen tutkimustehtävissä 11 

 

Antaa opiskelijalle valmius toimia tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen opetustehtävissä 11 

 

Antaa opiskelijalle valmius toimia tieteellisenä asiantuntijana sosiaalityön toiminta-alueen muissa sosiaalista 

asiantuntemusta vaativissa tehtävissä 11 

 

Antaa valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen 11 

 

Antaa valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen 11 

Luoda perusta sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin 13 

Luoda perusta sosiaalityön keskeisiin historiallisiin lähtökohtiin 13 

Luoda perusta sosiaalityön keskeisiin ammatillisiin lähtökohtiin 13 

Opiskella sosiaalityön toimintaympäristöjä 14 

Opiskella ammatillisia taitoja 14 

Opiskella tutkimustyön perustaitoja 14 

Vahvistaa näkemystä sosiaalityön ajankohtaisista muutoksista 16 

Vahvistaa näkemystä ajankohtaisista tutkimussuunnista 16 

Monipuolistaa ammatillisia valmiuksia 16 

Syventää tutkimustaitoja 16 

 

 

Tampere/Pori 

Tutkia ihmisten moninaisia elämänolosuhteita 1 

Tutkia ihmisten moninaisia ongelmia 1 

Tutkia ihmisten moninaisten ongelmien syntyprosesseja 1 
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Tutkia yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen  liittyviä kysymyksiä 1 

Tutkia yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyviä kysymyksiä 1 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja 

yksilötasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtääviä toimintatapoja yksilötasolla 

2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja yksilötasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti eriarvoisuuden poistamiseen tähtääviä toimintatapoja yksilötasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja 

organisaatiotasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtääviä toimintatapoja 

organisaatiotasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja organisaatiotasolla 

2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti eriarvoisuuden poistamiseen tähtääviä toimintatapoja organisaatiotasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja 

yhteiskunnan tasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtääviä toimintatapoja 

yhteiskunnan tasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja yhteiskunnan 

tasolla 2 

Kehittää tutkimustietoon perustuvasti eriarvoisuuden poistamiseen tähtääviä toimintatapoja yhteiskunnan tasolla 

2 

Soveltaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välineitä 4 

Soveltaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teorioita 4 

Tehdä monitieteistä yhteistyötä 4 

Jatkuva vuoropuhelu kentän kanssa 7 

 

 

Turku: 

Kiinnittää huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä 2 

Kiinnittää huomiota hyvinvoinnin ehtoihin 2 

Kiinnittää huomiota hyvinvoinnin jakautumiseen 2 

Perehdyttää sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 8 

Perehdyttää sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 8 
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Perehdyttää sosiaalisten ongelmien kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 8 

 

Antaa valmiudet sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 8 

 

Antaa valmiudet sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 8 

 

Antaa valmiudet sosiaalisten ongelmien kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla 8 

Perehdyttää asiakastyön menetelmiin 8 

Perehdyttää asiakastyön eettisiin lähtökohtiin 8 

Antaa valmiudet asiakastyön menetelmiin 8 

Antaa valmiudet asiakastyön eettisiin lähtökohtiin 8 

Perehdyttää sosiaalityön tutkimukseen 8 

Perehdyttää tieteelliseen päättelyyn 8 

Perehdyttää tutkimuksen ja tieteellisen päättelyn hyödyntämiseen sosiaalityön käytännöissä 8 

 

Antaa valmiudet sosiaalityön tutkimukseen 8 

Antaa valmiudet tieteelliseen päättelyyn 8 

Antaa valmiudet tutkimuksen ja tieteellisen päättelyn hyödyntämiseen sosiaalityön käytännöissä 8 

 

Perehdyttää tieteelliseen jatkokoulutukseen 8 

Perehdyttää jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 8 

Antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen 8 

Antaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 8 

Teoreettinen asiantuntijuus 9 

Käytäntöorientoitunut asiantuntijuus 9 

Tutkimuksellinen asiantuntijuus 9 

Antaa sosiaalityön professionaaliset valmiudet 10 

Opettaa tutkimusmenetelmiä 10 

Perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn 10 

Luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimisympäristö 16 

Luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva opetusympäristö 16 

 

 

 

IFSW: 

- 
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Sosnet: 

- 

 

Sosiaalihuoltolaki ja –asetus: 

- 

 

 

Yksinkertaistukset / Tavoitteet / Tieteenala 

Helsinki: 

Tutkia ihmisten toiminnan edellytyksiä 5 

Tutkia ihmisten jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä 5 

Tutkia ihmisten arkielämän jatkuvuuksia 5 

Tutkia ihmisten  arkielämän katkoksia 5 

Tutkia sosiaalialan ammatteja 5 

Tutkia sosiaalialan instituutioita 5 

Tutkia alan monimuotoista vapaaehtoistoimintaa 5 

Tarkastella ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään elämänkaaren kokonaisuudessa 8 

Puutteellisten sosiaalisten olojen parantaminen 14 

Vaikeiden elämäntilanteiden parantaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden toimintaedellytysten vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien toimintaedellytysten vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden osallisuuden vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien osallisuuden vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten yksilöiden elämänotteen vahvistaminen 14 

Vähävoimaisten ryhmien elämänotteen vahvistaminen 14 

 

Jyväskylä: 

Edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten toimintakykyisyyttä 1 

Edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ryhmien toimintakykyisyyttä 1 

Tuottaa ammatillisia valmiuksia 4 

 

Kuopio: 

- 

 

Lappi: 

Ihmisten osallisuuden tukeminen 7 

Ihmisten osallistuuden edistäminen 7 
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Ihmisten valtaistumisen tukeminen 7 

Ihmisten valtaistumisen edistäminen 7 

Tutkijan sensitiivinen asennoituminen 7 

Tutkijan eettinen asennoituminen 7 

Moninäkökulmaisuus 7 

Metodien monipuolisuus 7 

 

 

Tampere: 

- 

 

Tampere / Pori 

- 

 

Turku: 

Sosiaalisten ongelmien ehkäisy 5 

Sosiaalisten ongelmien lievittäminen 5 

Tutkia tiedeperustaa 7 

Tutkia arvoperustaa 7 

Tutkia historiaa 7 

Tutkia sosiaalistyön organisaatioiden kehittämistä 7 

Tutkia sosiaalityön hallinnon kehittämistä 7 

 

IFSW: 

- 

 

Sosnet: 

- 

 

Sosiaalihuoltolaki- ja asetus: 

- 

 

Yksinkertaistukset / Kohteet / ammatti 

Helsinki: 

Puutteelliset sosiaaliset olot 14 
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Vaikeat elämäntilanteet 14 

Vähävoimaiset yksilöt 14 

Vähävoimaiset ryhmät 14 

Ihmiselämän koko kirjo 21 

Ongelmien koko kirjo 21 

Huolenpito lapsista 21 

Lasten ja nuorten oikeudet 21 

Nuoruuden kysymykset 21 

Perhe-elämän huolet 21 

Työelämän huolet 21 

Sosiaalipalvelut 21 

Lasten palvelut 21 

Vanhusten palvelut 21 

Vammaisten palvelut 21 

Toimeentulon kysymykset 21 

Köyhyyden kysymykset 21 

Päihteet 21 

Kotoutumisen kysymykset 21 

Sairauden aiheuttamat selviytymiseongelmat 21 

Vähemmistöjen oikeudet 21 

Ihmisten välinen tasa-arvo 21 

Sosiaaliset ongelmat 24 

Ongelmiin joutuneet ihmiset 24 

Ongelmia aiheuttavat yhteisölliset haittatekijät 27 

Ihmisten hyvä arki 28 

Asuinalueiden suunnitteluvaihe 28 

Yhteiskunnallinen osallistuminen 29 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 29 

Oma ammattityö 30 

Oman ammattityön kohdetta koskeva tutkimustieto 30 

 

 

Jyväskylä: 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ihmiset 2 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ryhmät 2 

 

Kuopio: 
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- 

 

Lappi: 

Hyvinvointia edistävät olosuhteet 27 

Yhteisöjen toimivuus 28 ->muuttunut 

Yksilöiden toimintakyky 28 ->muuttunut 

Perheet 28 

Ryhmät 28 

Sosiaaliset ongelmat 28 

Ihmiset 29 

Yhteiskunnassa esiintyvät epäkohdat 30 

Sosiaalitieteellinen kenttä 37? 

Yhteiskuntatieteellinen kenttä 37? 

 

 

Tampere: 

- 

 

Tampere/ Pori 

- 

Turku: 

Yksilö 4 

Yhteisö 4 

Yhteiskunta 4 

Sosiaaliset ongelmat 5 

 

 

IFSW: 

hyvinvointi 1 

Yhteiskunnallinen muutos 2 

Ihmissuhdeongelmat 2 
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Elämänhallinta 2 

Itsenäistyminen 2 

Vuorovaikutustilanteet 3 

Ihminen 3 

Ympäristö 3 

Ihmisen ja hänen ympäristönsä väliset vaihtelevat tapahtumat 6 

Ihmisen ja hänen ympäristönsä väliset mutkikkaat tapahtumat 6 

Kaikki ihmiset 7 

Ongelmat 8 

Yhteiskunta 9 

Yksilöt 9 

Perheet 9 

Yhteisöt 9 

Ihmisten tarpeet 14 

Ihmisistä löytyvät voimavarat 14 

Köyhyys 16 

Heikot ihmiset 16 

Sorretut ihmiset 16 

Monimutkaiset tilanteet 20 

Ihmisen kehitystä koskevat teoriat 20 

Yksilön elämä 20 

Yhteisö 20 

Yhteiskunta 20 

Kulttuuri 20 

Yhteiskunnassa ilmenevät esteet 21 

Yhteiskunnassa ilmenevä eriarvoisuus 21 ->muuttunut 

Yhteiskunnassa ilmenevä epäoikeudenmukaisuus 21 ->muuttunut 

Henkilökohtaiset ongelmat 22 

Sosiaaliset ongelmat 22 

Yksilökohtaiset psykososiaaliset prosessit 25 

Sosiaalipolitiikka 25 

Ihmiset 26 

Sosiaalipolitiikka 38 

Talouspolitiikka 38 

 

Sosnet: 

Hyvinvointia edistävät olosuhteet 3 
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Yhteisöjen toimivuus 3 ->muuttunut 

Yksilöiden toimintakyky 3 ->muuttunut 

 

Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 

Yksilöt 2 

Perheet 2 

Yhteisöt 2 

Yhdyskunta 3 

 

 

Yksinkertaistukset / kohteet / oppiaine 

Helsinki: 

Kaupunkisosiaalityö 3 

Kansalaisuus 4  

Ihmisyys 4 

Ihmiselämän koko kirjo 7 

Ihminen 8 

Sosiaalinen ympäristö 8 

Lasten asema 9 

Nuorten ongelmat 9 

Perhe-elämän paineet 9 

Ikääntyminen 9 

Päihteiden käyttö 9 

Väkivalta 9 

Maahanmuuttajuus 9 

Yhteiskunnassa elävät vähemmistöt 9 

 

 

Jyväskylä: 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ihmiset 1 ja 2 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ryhmät 1 ja 2 

 

Kuopio: 

Yhteiskunnan muutokset 5 
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Yhteiskunnan muutosten syyt 5 

Itsenäinen kriittinen ajattelu 6 

Ongelmanratkaisukyky 6 

Yhteistyö 6 

 

Lappi: 

Yhteiskunta 12 

Sosiaalityön tiedeperusta 12 

Yhteiskunnan rakenteet 12 

Yhteiskunnan toimijat 12 

Yhteiskunnassa esiintyvät yksilötason ilmiöt 12 

Yhteiskunnassa esiintyvät ryhmätason ilmiöt 12 

Yhteiskunnassa esiintyvät yhteisötason ilmiöt 12 

Yksilötason ongelmat 12 

Ryhmätason ongelmat 12 

Yhteisötason ongelmat 12 

Yhteiskunnalliset ongelmanratkaisutaidot 16 

Yhteiskunnalliset päättelytaidot 16 

Yhteiskunnalliset argumentointitaidot 16 

 

Tampere: 

Ihmisten moninaiset elämänolosuhteet 1 

Ihmisten moninaiset ongelmat 1 

Ihmisten elämänolosuhteiden syntyprosessit 1 

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus 1 

Yksilöt 1 

Yhteiskunnat 1 

Sosiaalityön käytännöt 1 

Sosiaalityön menetelmät 1 

Palvelu- ja auttamisjärjestelmien toiminta 1 

Sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtäävät (ammatilliset) toimintatavat 1 

Sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtäävät (ammatilliset) toimintatavat 1 

Eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävät (ammatilliset) toimintatavat 1 

Eriarvoisuuden poistamiseen tähtäävät (ammatilliset) toimintatavat 1 

Kentän ammattilaiset 5 
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Kentän asiakasryhmät 5 

Asiakastehtävät 11 

Hallintotehtävät 11 

Opetustehtävät 11 

Asiantuntemusta vaativat tehtävät 11 

Sosiaalityön keskeiset teoreettiset lähtökohdat 13 

Sosiaalityön keskeiset historialliset lähtökohdat 13 

Sosiaalityön keskeiset ammatilliset lähtökohdat 13 

Sosiaalityön toimintaympäristö 14 

Ammatilliset taidot 14 

Tutkimustyön perustaidot 14 

Sosiaalityön ajankohtaiset muutokset 16 

Tutkimussuunnat 16 

Ammatilliset valmiudet 16 

Tutkimustaidot 16 

 

Tampere/Pori 

Ihmisten moninaiset elämänolosuhteet 1 

Ihmisten moninaiset ongelmat 1 

Ihmisten moninaisten elämänolosuhteiden syntyprosessit 1 

Ihmisten moninaisten ongelmien syntyprosessit 1 

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus 1 

Yhteiskunnallinen osallisuus 1 

Sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtäävät toimintatavat yksilötasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtäävät toimintatavat yksilötasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtäävät toimintatavat organisaatiotasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtäävät toimintatavat organisaatiotasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien vähentämiseen tähtäävät toimintatavat yhteiskunnan tasolla 2 

Sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtäävät toimintatavat yhteiskunnan tasolla 2 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välineet 4 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teoriat 4 

Sosiaalityön erilaiset haasteet yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä 9 

Asiakastyön ammatilliset perusvalmiudet 9 

Tutkimuksen tekemisen valmiudet 9 

Tutkimustiedot käytön valmiudet 9 

Yksilöiden elämänkulku 10 
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Yksilöiden elämänkulun murrokset 10 

Yhteisö 10 

Osallisuus 10 

Toimijuus 10 

Sosiaalityön järjestelmällisten puitteiden kysymykset 10 

Sosiaalityön asiakaslähtöisyyden kysymykset 10 

Sosiaalityön kansalaisten oikeuksien kysymykset 10 

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 13 

Johtaminen 13 

Asiakasprosessien johtaminen organisaatioiden kontekstissa 14 

Asiakasprosessien johtamista koskevat teoreettiset jäsennykset organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Asiakasprosessien johtamista koskevat soveltamisen haasteet organisaatioiden kontekstissa 14 

Kehittämistyön menetelmät organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Kehittämistyön menetelmiä koskevat teoreettiset jäsennykset organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Kehittämistyön menetelmiä koskevat soveltamisen haasteet organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Asiakasprosessien johtaminen organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Asiakasprosessien johtamista koskevat teoreettiset jäsennykset organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Asiakasprosessien johtamista koskevat soveltamisen haasteet organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Kehittämistyön menetelmät organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Kehittämistyön menetelmiä koskevat teoreettiset jäsennykset organisaatioiden kontekstissa 14 

 

Kehittämistyön menetelmiä koskevat soveltamisen haasteet organisaatioiden kontekstissa 14 

 

 

Turku: 

Ihmisten selviytyminen jokapäiväisessä elämässä  2 

Hyvinvoinnin ehdot 2 

Hyvinvoinnin jakautuminen 2 
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Sosiaaliset ongelmat 8 

Asiakastyön menetelmät 8 

Asiakastyön menetelmien eettiset lähtökohdat 8 

Sosiaalityön tutkimus 8 

Tieteellinen päättely 8 

Sosiaalityön tutkimuksen hyödyntäminen 8 

Sosiaalityön tieteellisen päättelyn hyödyntäminen 8 

Teoreettinen asiantuntijuus 9 

Käytäntöorientoitunut asiantuntijuus 9 

Tutkimuksellinen asiantuntijuus 9 

Tutkimusmenetelmät 10 

Tieteellinen työskentely 10 

Sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 13 

Köyhyys 13 

Syrjäytyminen 13 

Sosiaalinen raportointi 13 

Lastensuojelu 13 

Perheongelmat 13 

Riippuvuusongelmat 13 

Vertaileva sosiaalipalvelututkimus 13 

Ikääntyminen 13 

Monikulttuurinen sosiaalityö 13 

Lapset 17 

Nuoret  17 

Aikuiset 17 

Perheet 17 

Neuvonta 17 

Kuntoutus 17 

 

IFSW: 

- 

 

Sosnet: 

- 
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Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 

- 

 

Yksinkertaistukset / Kohteet / Tieteenala 

Helsinki: 

Kaupunkisosiaalityö 3 

Kansalaisuus 4 

Ihmisyys 4 

Ihmisten toiminnan edellytykset 5 

Ihmisten jokapäiväisen selviytymisen edellytykset 5 

Arkielämän jatkuvuudet 5 

Arkielämän katkokset 5 

Sosiaalialan ammatit 5 

Sosiaalialan instituutiot 5 

Alan vapaaehtoistoiminta 5 

Yhteisöt 6 

Perheet 6 

Ihmisen eri ikävaiheet 6 

Arjen kysymykset 6 

Yksilöiden muuttuvat identiteetit 6 

Sosiaalialan historia 6 

Koulutus 6 

Sosiaalipalvelujen arviointi 6 

Sosiaalityön arviointi 6 

Ihmiselämän koko kirjo 7 

Ihminen 8 

Sosiaalinen ympäristö 8 

Lasten asema 9 

Nuorten ongelmat 9 

Perhe-elämän paineet 9 

Ikääntyminen 9 

Päihteiden käyttö 9 

Väkivalta 9 

Maahanmuuttajuus 9 
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Vähemmistöt 9 

Puutteelliset sosiaaliset olot 14 

Vaikeat elämäntilanteet 14 

Vähävoimaiset yksilöt 14 

Ryhmät 14 

Ihmisten välinen kommunikaatio 19 

Tekstien välittämät merkitykset 19 

Refleksiivinen ammatillinen toiminta 19 

Syrjäytyminen 19 

Marginalisoituminen 19 

 

 

Jyväskylä: 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ihmiset 2 

Sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvat ryhmät 2 

Sosiaaliset ongelmat 6 

Sosiaalipalvelujen talous 6 

Sosiaalipalvelujen hallinto 6 

Ammatillinen auttaminen 6 

 

Kuopio: 

Hyvinvointi 2 

 

Lappi: 

Marginalisaatiokysymykset 6 

Ihmisen arkielämä 6 

Ihmisen selviytyminen 6 

Ikääntyminen 6 

Hyvinvointipalvelujärjestelmä 6 

Sosiaalityön osaaminen 6 

Sosiaalityön koulutus 6 

Venäjä 6 

Hyvinvoinnin tutkimus 6 
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Informaatioteknologian sovellukset 6 

 

Tampere: 

Käytäntö 4 

Sosiaalinen hoiva 8 

Sosiaalityön käytännöt 8 

Sosiaalityön vuorovaikutus 8 

Marginalisaatio 8 

Perhe 8 

Lapset 8 

Yhteisöt 8 

Päihteidenkäyttö 8 

 

 

Tampere/Pori: 

Käytäntö 6 

 

 

Turku: 

Ihmisten selviytyminen jokapäiväisessä elämässä 2 

Hyvinvoinnin ehdot 2 

Hyvinvoinnin jakautuminen 2 

Sosiaalityön asiakkaat 6 

Menetelmät 6 

Toimintakulttuurit 6 

Käytännön työprosessit 6 

Tiedeperusta 6 

Arvoperusta 6 

Historia 6 

Sosiaalityön organisaatioiden kehittäminen 6 

Sosiaalityön hallinnon kehittäminen 6 

Sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 13 

 

Köyhyys 13 

Syrjäytyminen 13 

Sosiaalinen raportointi 13 
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Lastensuojeluongelmat 13 

Perheongelmat 13 

Riippuvuusongelmat 13 

 

 

IFSW: 

- 

Sosnet: 

- 

Sosiaalihuoltolaki ja –asetus 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


