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Tutkimus on lähtenyt kirjoittajan tarpeesta hahmottaa sosiaalityön ammatillisen me-
todisuuden paikkaa sosiaalityön toiminnassa. Sosiaalityön eri toimijatahot tulkitsevat
metodisuutta omista näkökulmistaan. Sosiaalityön tutkijat ovat määritelleet metodi-
suutta jonkin verran. Sosiaalityöntekijöille metodisuus on näyttäytynyt lähinnä nimet-
tyinä menetelminä, joita on omasta työstä vaikea paikantaa. Sosiaalityön hallinnon
käsityksiä metodisuudesta ei ole juuri tutkittu. Koska sosiaalityö ammattina on edel-
leen valtionhallinnon ohjauksessa tapahtuvaa ammattitoimintaa, kirjoittaja piti pe-
rusteltuna tutkia sosiaalityön metodisuutta hallinnon tekstien kautta.

Tutkimuksen kohteena on sosiaalityön ammatillinen metodisuus ja menetelmät hal-
linnon tekstien kirjoittajien tulkintoina. Tutkimusaineistona käytettiin kolmea tekstiä:
Sosiaalityön selvityshenkilön raportti, siihen liittyvä selvityshankkeen seurantaryhmän
muistio sekä sosiaalityön luokitusprojektin väliraportti. Aineiston analysointiin käytet-
tiin retorista diskurssianalyysiä. Keskeinen tutkimustehtävä oli selvittää miten meto-
disuutta tulkitaan, millaiseksi metodisuus rakentuu hallinnon teksteissä sekä millaisia
metodisuuden kategorioita tekstissä tuotetaan. Tutkimustehtävässä metodisuus on
yläkäsite, joka sisältää myös sosiaalityön menetelmät.

Hallinnon informaatio-ohjaus on tuottanut sosiaalityön toimijoiden dialogin, joka nä-
kyy aineiston metodisuusteksteissä. Hallinnon tekstit on tuotettu toimijoiden yhteis-
työssä ja teksteissä näkyy eri toimijatahojen tulkintoja metodisuudesta. Aineistosta
on löydettävissä hallinnon teksteille tyypillisiä piirteitä, jotka määrittävät tekstit hallin-
non teksteiksi.

Aineiston teksteissä kirjoitetaan sosiaalityön metodisuudesta lähinnä menetelmien
tasolla, kuitenkin niin, että yhdessäkään tekstissä ei metodisuutta nosteta otsikkota-
son asiaksi. Menetelmiä rakennetaan lähinnä kahdella tavalla: joko sosiaalityön osa-
alueiden kautta tai menetelmät hahmotetaan toimintoina.

Aineistosta nousee kolme menetelmien kategoriaa: Menetelmät sosiaalityön kehit-
tämisen määreinä, jolloin menetelmistä kirjoitetaan sosiaalityön osa-alueiden kehit-
tämisen yhteydessä. Menetelmiä nimetään mutta ei määritellä sisällöllisesti. Toinen
kategoria kuvaa menetelmiä eriytymättöminä ja hahmottumattomina. Tätä kategoriaa
käytetään kuvaamaan sosiaalityön luokittelutyön ongelmallisuutta. Kolmas kategoria
esittää menetelmät metodina, jolloin menetelmät esitetään nimettyinä, rajattuina, si-
sällöllisesti määriteltyinä ja sosiaalityön tavoitteisiin kytkettyinä toimintoina.
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1  JOHDANTO

Tämän työn aiheena on sosiaalityön metodisuus ja menetelmät ammatillisesta näkö-

kulmasta tarkasteltuna. Suomessa sosiaalityö on edelleenkin valtaosin valtionhallinnon

valvonnassa ja ohjauksessa tapahtuvaa ammatillista toimintaa. Tässä työssä tarkaste-

lenkin näkyykö hallinnon ohjaavassa toiminnassa viitteitä siitä, miten hallinnon viran-

omaiset suhtautuvat sosiaalityön metodisuuteen ja  menetelmiin. Nähdäänkö metodi-

suus ja menetelmät osana sosiaalityön sisältöä ja toimintaa; jos nähdään niin millä ta-

valla.

Sosiaalialan hallinto siirtyi 1990-luvulla normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen, jossa

painottuu dialogisuus ja kommunikatiivinen vuorovaikutus. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että hallinto pyrkii ohjaamaan sosiaalityötä kehittämistoiminnan kautta. Kehittämis-

työhön pyritään integroimaan kaikkia sosiaalityön toimijatahoja: tutkimusta, kenttää ja

hallintoa (Seppänen-Järvelä 1999, 9 - 11). Näin myös eri toimijatahojen käsitykset sosi-

aalityöstä ja sen sisällöstä nousevat kehittämistyössä eri tavalla merkitykselliseksi kuin

aiemmin. Oletan, että kun toimijat keskustelevat entistä aktiivisemmin keskenään, toi-

mijoiden käsitykset sosiaalityön metodisuudesta ja menetelmistä myös lähenevät toisi-

aan.

Tämän työn neljä ensimmäistä lukua on kirjoitettu taustoittamaan tutkimustyötäni ja

laajentamaan omaa näkemystäni tutkimukseni aihepiiristä. Olen pyrkinyt työni taustaksi

selvittämään sosiaalityön eri toimijatahojen näkemyksiä sosiaalityön metodisuudesta.

Se on onnistunut vaihtelevasti.

Sosiaalityön tutkimuksen piirissä sosiaalityön menetelmät ovat kaikkinensa jokseenkin

epäseksikäs tutkimusaihe. Menetelmiä on pidetty epätieteellisinä (esim. Satka 1997) ja

modernin projektiin kuuluvana (esim. Piiroinen 2001). Menetelmien opetus sosiaalityön

koulutuksessa on ollut vähäistä (esim. Semberg ym. 1999). Metodisuus on laajempi

käsite, jota sosiaalityön opettajat ja tutkijat ovat määritelleet edellistä jonkin verran in-

nokkaammin. Käyn läpi menetelmien ja metodisuuden käsitteitä tämän työn kolman-

nessa luvussa.

Graduni aihe herätti työn alkuvaiheessa huvittuneisuutta. Ihmeteltiin miksi metodit yli-

päänsä kiinnostaisivat hallintoa.  Kritiikin ydin on käsitykseni mukaan ajattelussa, jossa
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ammatillinen metodisuus ja hallinnon byrokraattisuus nähdään toisensa poissulkevina.

Edellä esitetyn ajattelun lähtökohdat liittynevät suomalaisen sosiaalityön historialliseen

olemukseen. Kun Yhdysvalloissa sosiaalityön kehittäjinä tunnetut Mary Richmond ja

Jane Addams kehittivät jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä sosiaalityön me-

netelmiä sosiaalityön tärkeänä osana, jäsentyi suomalaisessa sosiaalityössä heidän

työnsä perinnölle rakentuva menetelmällinen sosiaalityö 1950-luvulta alkaen hallinnolli-

sesti organisoidun sosiaalityön vastapariksi. 1990-luvun laman aiheuttama sosiaalityön

murros ravisteli vanhoja rakenteita ja lisäsi keskustelua myös sosiaalityön menetelmäl-

lisistä mahdollisuuksista. Tämän työn toisessa luvussa tarkastelen, miten ammatilli-

sesta metodisuudesta käyty keskustelu on ollut mukana suomalaisen sosiaalityön histo-

riallisissa vaiheissa.

Mirja Satkan (1997) mukaan sosiaalityöntekijä hahmoteltiin ammatillisesti jo toisen

maailmansodan jälkeen osaksi hierarkista ja byrokraattista järjestelmää, kunnalliseksi

hallintovirkamieheksi. Sosiaalityö ammattina sekä sen koulutus kehittyi valtion ja poliit-

tisten päättäjien tuella. Pitkä hallintoalamaisuus on Satkan mukaan jättänyt leimansa

sosiaalityön ammattikulttuuriin. Jotkut ovat nimittäneet sitä hiljaisuuden kulttuuriksi, lo-

puttomaksi sopeutumiseksi tai mahdottoman yrittämiseksi. Satkan mukaan sosiaali-

työntekijöiden ammattikunta on kehittynyt ”kahden toiseuden puristuksessa  palvele-

vaksi, sopeutuvaksi ja näkymättömäksi”. (Satka 1997, 34.)

Satka on pitänyt isona ongelmana sitä, että koulutuksella ei ole kyetty tuottamaan sosi-

aalityöntekijöitä, joilla olisi syvällinen analyyttinen näkemys oppialansa perusteista saati

vahva ammatillinen itsetunto. Sosiaalityön opiskelijan piilo-opetussuunnitelmaan on

Satkan mukaan sisältynyt vahva annos toiseutta: sosiaalityön ydinkysymysten vähätte-

lyä ja käytännöllisen pätevyyden arvon kieltämistä. (Satka 1997, 31.)

Esitin graduseminaarissa aikovani tehdä sosiaalityön metodisuudesta haastattelututki-

muksen sosiaalityöntekijöille, mutta seminaarilaiset olivat vahvasti sitä mieltä, että sosi-

aalityöntekijöiltä ei saisi aiheesta mitään irti. Niinpä luovuin ajatuksesta. Olen kuitenkin

tämän työn taustaksi etsinyt käsiini joitakin aihetta sivuavia graduja, joista olen pyrkinyt

löytämään sosiaalityöntekijöiden metodisuuspuhetta. Näissä on mm. tullut esiin se, että

kysyttäessä sosiaalityöntekijältä mitä metodeita hän työssään käyttää, sosiaalityönteki-

jät eivät ole oikein osanneet vastata kysymykseen. (esim. Vuorela 1996, Korte 1989.)
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Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä metodeista ja metodisuudesta onkin ollut vaikea ta-

voittaa. Havaintoni mukaan sosiaalityöntekijät eivät ole olleet innokkaita kirjoittamaan

sosiaalityön ammatillisista metodeista tai metodisuudesta. Selasin Sosiaaliturva -lehtiä

vv. 1995 - 2003 enkä löytänyt sosiaalityöntekijöiden kirjoittamia artikkeleita, joiden ai-

heena olisi ollut metodit tai metodisuus.

Sosiaalityön keskustelussa alettiin 1990-luvulla puhua reflektiivisyydestä tai samaa tar-

koittaen refleksiivisyydestä. Tämän nähtiin merkitsevän, että alettiin sitoutua enemmän

aikaan, paikkaan ja toimintakontekstiin kuin yhden profession tai organisaation rajat-

tuun tietosisältöön. Lisäksi omaa työtä alettiin arvioida ja analysoida yhdistämällä tie-

teellistä tietoa ja henkilökohtaista ja ammatillista kokemusta. Muutoksen on nähty joh-

tavan siihen, että sosiaalityö voi palata alkuperäisille juurilleen, Mary Richmondin ja Ja-

ne Addamsin lähtökohtiin, joissa käytännöstä nouseva tieto ja viisaus liitetään tieteelli-

seen tutkimustietoon. (esim. Satka 1997, 27.)

Refleksiivisyyskeskustelu liittyy laajempaan postmoderniin ajatteluun, joka suhtautuu

kriittisesti modernin ajan projekteihin, niin myös yleisesti sovellettaviin sosiaalityön me-

netelmiin. Samaan aikaan hallinnon piirissä on alettu enenevässä määrin painottaa so-

siaalityön arviointitutkimusta sekä vaikuttavuuden tutkimusta, joiden kautta pyritään

löytämään ”parhaita ammattikäytäntöjä” ja ottamaan niitä yleiseen käyttöön. Tässä

mielessä hallinnon toiminta ja ammattikunnan näkemys näyttäisivät jatkossakin olevan

jännitteessä keskenään.

Tutkin tässä työssä hallinnon teksteissä esiintyvää sosiaalityön metodisuuskirjoittelua.

Käytän tutkimusmenetelmänä konstruktionistista diskurssianalyysiä, jonka taustaide-

ologia voidaan kiinnittää postmoderniin tiedon tulkintaan. Tutkimukseni on aineistoläh-

töistä, joten olen kirjoittanut tutkimusta taustoittavista luvuista luvun 4 vasta tutkimusai-

neiston analyysin jälkeen.
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2   KATSAUS SUOMALAISEN MENETELMÄKESKUSTELUN HISTORIAAN

���� 0HWRGLRSSL�PXUWDD�N|\KlLQKRLGRQ�NDXGHQ������OXYXOOD

Jorma Hänninen on tutkimusraportissaan "Suomalainen sosiaalityökeskustelu tulkinto-

jen tuotoksena ja kohteena" koonnut suomalaista sosiaalityökeskustelua ja siitä tehtyjä

tulkintoja. Hänninen esittää sosiaalityön historiallisen katsauksen profession näkökul-

masta, missä hän on erottanut II maailmansodan jälkeisestä Suomen historiasta kolme

sosiaalityön keskusteluaaltoa. Ensimmäinen ajoittuu ensisijaisesti 1950-luvulle, toinen

1970-luvun lopulta seuraavan vuosikymmenen puoleenväliin ja kolmas alkaa 1980-

luvun jälkipuoliskolta (Hänninen 1990, 17). Ulla Mutka on lisännyt näihin neljännen aal-

lon, jonka hän näkee  alkavan 1990-luvulla (Mutka 1998, 12).

Sosiaalityön ensimmäinen keskusteluaalto osuu toisen maailmansodan jälkimaininkei-

hin, jolloin sosiaalisina ongelmina esiintyi lisääntynyttä rikollisuutta, irrallisuutta, päihtei-

den väärinkäyttöä, sopeutumisongelmia, avioerojen yleistymistä ja muita perhe-elämää

rasittaneita vaikeuksia. Tämä kehitys vaikutti myös valtion sosiaalisen toiminnan hie-

nosäätöön, mikä Hännisen mukaan näkyi sosiaalihuollon uudistamispaineina ideologi-

sesti lainsäädännössä ja menetelmien alueella. (Hänninen 1990, 54.)

Suomessa oli tähän asti vaikuttanut hallinnollinen, lakisääteinen kunnallisen köyhäin-

hoidon perinne, joka oli saanut vaikutteita saksalaisesta Elberfeld-järjestelmästä. Sen

ideologisena perinteenä oli Bismarckin perustaman saksalaisen sosiaalipoliittisen ajat-

telun mukaisesti lähentää yhteiskuntaluokkia toisiinsa ja vaimentaa luokkien välistä yh-

teentörmäystä. Case workin ideologia tuotettiin maahan hallinnollisen köyhäinhoidon

perinteen rinnalle ja kilpailijaksi. Sosiaalihuollon sisään syntyi vähitellen kaksi koulu-

kuntaa. (Hänninen 1990,55.)

Sosiaalihuollon sisäistä keskustelua vilkastutti sosiaalihuoltajakoulutuksen aloittaminen

1942. Sosiaalihuollon perinteelle vieras tapa argumentoida hiipi sen rinnalle ja alkoi

vakiinnuttaa asemiaan vakavasti otettavana ja tasavertaisena kilpailijana. (Hänninen

1990, 55 - 56.)
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Suomalaisen sosiaalityön ensimmäisen aallon ytimessä 1950-luvulla vaikutti Hännisen

mukaan sosiaalityön metodidebatti. Hänninen viittaa tässä metodiin sosiaalityön meto-

dioppina,  "professionaalisen sosiaalityön itseymmärryksen alfana ja oomegana", me-

todiin taito-opin näkökulmasta.�Metodioppiin viitataan tavanomaisesti Hännisen mukaan

puhumalla sosiaalityön metodista tai menetelmistä. (Hänninen 1990, 52 - 53.)

Hännisen mukaan metodioppi alkoi 50-luvulta lähtien vähitellen hallita sosiaalityön it-

seymmärrystä siten, että kysymys metodista nähtiin sisältävän pohdinnan sosiaalityön

sisällöstä, luonteesta ja omaleimaisuudesta. Omaleimaisuus merkitsi rajankäyntiä lä-

hiammattien suunnalle, professionaalisen erityisyyden artikulaatiota ja toteuttamista.

Hänninen väittää, että koko sosiaalityön ammatillistumiskehitys samastuu professio-

naalisessa itseymmärryksessä metodiseen kehittelytyöhön ja että metodin kehittäminen

saattoi toisaalta tapahtua vain ammatillistumisen suojassa. Hänninen viittaa tässä Es-

kolan ja Kananojan sosiaalityön metodihistorialliseen jaksottamistapaan ja sosiaalityön

oppikirjojen metodikeskeisyyteen. (Hänninen 1990, 57.)

Amerikkalaisperäisten kulttuurivaikutusten myötä suomalaisessa sosiaalityössä otettiin

II maailmansodan jälkeen käyttöön case work -menetelmä. Case work -oppia ei omak-

suttu kiteytyneenä ideologisena ja menetelmällisenä mallina, vaan se mukautui Hänni-

sen mukaan olemassa olevaan sosiaalityön professionalistis-byrokraattisen itseymmär-

ryksen perinteeseen, joka antoi sille oman sävynsä. (Hänninen 1990, 56.)

Hänninen puhuu suoranaisesta metodihurmiosta: case workille omistettiin seminaareja

ja siitä kirjoitettiin juhlarunoja. Sosiaalityön kentän metodihurmio kääntyi Hännisen mu-

kaan menetelmällisyyteen kohdistetun kritiikin myötä. Yksilökohtainen sosiaalityö ja

yhteisöön keskittyvä sosiaalityö asetettiin vastapareiksi. (Hänninen 1990, 53 - 59.)

Hänninen tuo esiin, että toisaalta sosiaalityön menetelmiä koskeva keskustelu 1940-

luvulta alkaen koski pääasiassa yksilökohtaista sosiaalityötä, jota tuolloin kutsuttiin hen-

kilökohtaisen huollon menetelmäksi. Myös käytännön työ kohdistui yksilöihin ja perhei-

siin. Uudenlainen kiinnostus suuntautui metodioppien ohjaamana sosiaalityön tieto-

pohjaan, etiikkaan, ammatilliseen identiteettiin, työskentelytavan kysymyksiin yms. Nä-

mä teemat ovat Hännisen mukaan säilyttäneet ajankohtaisuutensa vuosikymmenestä ja

maasta toiseen, ikään kuin ne olisivat immuuneja yleisen yhteiskuntakehityksen vaih-
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teluille. Hänninen näkee tämän koskevan myös sosiaalityön omaksuttuja käytäntöjä.

Linjanveto suomalaiskansallisen professio- ja organisaatiomallin välillä ei muuttanut

ratkaisevasti virkamiesten ja kansalaisten välistä suhdetta. Kansalaiset näyttivät pysy-

vän monenlaisten toimenpiteiden kohteina, lakeja sovellettiin entiseen malliin, laitos-

huoltoa ei asetettu periaatteellisen epäilyn alle eikä pakkotoimia kavahdettu. (Hänninen

1990, 56 - 57.)

�����$QJORDPHULNNDODLQHQ�FDVH�ZRUN�OlKW|NRKWD�PHWRGLHQ�UXQVDXWHHQ

Synnöve Karvisen mukaan case workia Suomessa kohdannut kritiikki juontui osaltaan

case workin väärin ymmärtämisestä. Karvinen esittelee klassisen case workin perus-

teita artikkelissaan "Metodisuus sosiaalityön ammatillisuuden perustana". Hän jäsentää

sosiaalityön metodisuuden pyrkimystä neljän angloamerikkalaisessa sosiaalityön histo-

riassa esiintyvän vaiheen kautta. (Karvinen 1993a, 152 - 153.)

Ensimmäisenä vaiheena Karvinen tuo esiin case workin varhaisvaiheen richmondilai-

sen sosiaalityön ammatillisuuden ja teorian jäsennyksen, toisena sitä seuranneen sosi-

aalityön professionaalistamis- ja tieteellistämispyrkimyksen diagnostisen ja funktionaali-

sen koulukunnan kehitelmissä ja muiden ns. yksilöllistävän sosiaalityön (pregeneric)

kauden kehitelmissä, kolmantena ns. laajenevan (generic) sosiaalityön kauden meta-

teoreettisen kokonaisvaltaisuuspyrkimyksen ja neljäntenä metodisena vaiheena Karvi-

nen esittää 1990-luvun alussa alaa vallanneen heuristisen, ymmärtävän, ja reflektiivisen

näkemyksen. (Karvinen 1993a, 153.)

Karvinen esittää sosiaalityön suuntien jäsennyksen kaaviona (s. 7). Siinä hän jakaa so-

siaalityön suunnat edellä esitettyjen metodisten vaiheiden tavoin otsikoiden nämä nel-

jään vaiheeseen, jotka ovat varhaisvaihe, yksilöllistävän työn vaihe, laajenevan sosiaa-

lityön vaihe ja uudelleen muotoutumisen vaihe. Case work esiintyy keskeisenä varhais-

vaiheen ja yksilöllistävän työn vaiheen oppirakennelmana. (Karvinen 1993a, 150.)
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Kaavio: Sosiaalityön suuntien jäsennys. (Karvinen 1993a, 150.)

VARHAISVAIHE

Social case work :Mary Richmond

Settlementtityö: Jane Addams, Edith Abbott, Florence Kelley (Chicago school of social

work)

YKSILÖLLISTÄVÄN TYÖN VAIHE (pre-generic)

Koulukunnat:

Diagnostinen Funktionaalinen Ongelmanratkaisu

(psykososiaalinen) (rankilainen) (ratkaisukeskeinen)

Hamilton, Hollis Robinson, Taft Perlman, Reid & Epstein

(1937),    (1964) (1930),       (1937) (1957),    (1972)

+ Behavioristinen, Thomas (1967), Hudson & McDonald (1986)

LAAJENEVAN SOSIAALITYÖN VAIHE (generalist era and generic practice)

Goldstein (1973) -yhdennetyn työn malli

Pincus & Minahan (1973) -systeemimalli

Germain & Gitterman (1980) - elämänyhteysmalli

Meyer (1983) -ekologinen malli

Corrigan & Leonard (1978) -radikaali ja marxilainen malli

UUDELLEEN MUOTOUTUMISEN VAIHE (post-generalist era)

England (1981) -humanistis-eksistentiaalinen malli

Goldstein (1986) -kognitiivis-humanistinen

Rose & Black (1985) -kansalaiskeskeinen malli

postpositivismi

reflektiivinen ammatillisuus
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Karvisen mukaan klassisessa case workissä esiintyi monia modernin ajan sosiaalityön

ituja. Case workiin on hänen mukaansa kohdistettu lähes kuolettavaa kritiikkiä, joka

monessa on ollut aiheetonta ja johtuu osaltaan siitä, että klassinen case work on se-

koitettu johonkin sen muunnokseen. Hän tuo myös esiin, että uusissa sosiaalityön ke-

hittelyissä on kysymys klassisen casen arvon palauttamisesta. (Karvinen 1993a, 145.)

Klassisen case workin toi sosiaalityöhön ammatillisen sosiaalityön teorian pioneeri Mary

Richmond (1861 - 1928), joka piti lähtökohtanaan case workia, yksilökohtaista asia-

kastyötä. Richmondille keskeistä case workissa oli ihmisen persoonallisuuden kehittä-

minen ja ihmisen ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus. Hän korosti ihmisen sosiaali-

suutta, erilaisuutta ja olemusta yhteiskunnallisena toimijana. Ihminen on aina luonnol-

listen lähtökohtiensa ja sosiaalisten kokemustensa ja suhteidensa summa. Richmond

viittasi Georg Herbert Meadin teorioihin esittäessään ajatuksiaan yksilön ja yhteiskun-

nan välisistä suhteista ja persoonallisuuden kehityksestä. (Karvinen 1993a, 141.)

Sosiaalinen case work muodostuu Richmondin ajattelussa niistä prosesseista, jotka

pyrkivät kehittämään asiakkaan persoonallisuutta vaikuttamalla tietoisesti, yksilö yksi-

löltä ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä väliseen suhteeseen. Sosiaalinen ym-

päristö ei ollut Richmondille vain esineiden ja olosuhteiden muodostama tila, vaan hän

liitti sosiaaliseen ympäristöön myös ihmisten ajattelun ja ne rajat, jotka määräävät ihmi-

sen mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita. (Karvinen 1993a, 143.)

Richmond näki case workin olevan osa sosiaalityön kokonaisuutta, johon hän luki case

workin, ryhmätyön, sosiaalisen reformin ja sosiaalitutkimuksen. Sosiaalityön menetel-

miin hän näki kuuluvan ryhmätoiminnat, settlementtityön, virkistys- ja kerhotoiminnan,

naapurustyön ja paikallisen yhdyskuntatyön. (Karvinen 1993a, 143.)

Richmondin ajattelun mukaan sosiaalityöntekijä ei voi lähteä siitä, että yksilö tai yhteis-

kunta olisi paha tai epänormaali, vaan hänen tehtävänsä on yksilö yksilöltä ymmärtää

tämän suhteen merkitys ihmisen toiminnalle. Sosiaalityöntekijän on opittava löytämään

ja ymmärtämään yksilön omat intressit ja niiden avulla rakentamaan esimerkiksi kat-

kenneet yhteydet tai herättämään menetetty elämänmotivaatio. Ihmiset ovat riippuvai-

sia toisistaan, joten sosiaalityön keskeinen taito on tunnistaa ja varmistaa yksilölle par-

haat mahdolliset sosiaaliset suhteet. Ei vain normatiivisesti vaan ottamalla huomioon

niiden muuttuvuuden ja jatkuvuuden. Richmond näki ihmiset myös kykeneviksi ja oi-
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keutetuiksi toimimaan omissa ja yhteiskunnan asioissa. Ihmisillä oli hänen mukaansa

tarve ja oikeus osallistua itseään ja hyvinvointiaan koskevien suunnitelmien tekoon ja

toteutukseen. (Karvinen 1993a, 143 - 144.)

Karvinen peilaa edellä esitettyjä Mary Richmondin näkemyksiä tämän päivän sosiaali-

työn vaatimuksiin. Karvinen näkee Richmondin olleen aikaansa edellä yksilöiden erityi-

syyttä ja subjektiutta koskevissa käsityksissään ja viittaa keskusteluihin yksilöitymisen

pakosta postmodernissa yhteiskunnassa. Myös Richmondin palvelujärjestelmien koko-

naisuutta ja sosiaalisten verkostojen merkitystä koskevat näkemykset sisältävät Karvi-

sen mukaan ituja moderneille sosiaalityön lähestymistavoille, kuten verkostotyölle ja

case managementille. (Karvinen 1993a, 144.)

Richmondin jälkeen 1940 - 1950-luvuilla pohjoisamerikkalainen case work jakaantui

koulukuntakiistan myötä diagnostiseen ja funktionaaliseen koulukuntaan. Diagnostinen

malli perustui psykoanalyyttiseen Sigmund Freudin teoriaan, jossa keskeistä oli lapsuu-

den kokemusten ihmisen kehitystä määrittävä vaikutus. Funktionaalinen malli tukeutui

Otto Rankin teoriaan, jonka mukaan ihmisen elämänkulkua leimasi kaksi keskenään

ristiriitaista tavoitetta: pyrkimys itsenäistyä ja pyrkimys sitoutua toisiin ihmisiin. Diagnos-

tinen koulukunta paikantui Columbian yliopistoon New Yorkiin. Se korosti asiakkaan

kokonaistilanteen tutkimusta. Funktionalistit puolestaan korostivat case workin yhteis-

kunnallista tehtävää, funktiota. He paikantuivat Pensylvanian yliopistoon Philadelphi-

aan. Funktionalistit kritisoivat diagnostista mallia mekanistiseksi ja asiakasta leimaa-

vaksi. Diagnostinen koulu puolestaan kritisoi funktionalistista mallia siitä, että sen avulla

asiakastapauksesta ei voitu muodostaa kokonaiskuvaa, vaan funktion käsite päinvas-

toin ositti asiakkaan ongelman. (Toikko 2000, 340 - 342.)

Chicagon yliopiston opettaja Helen Harris Perlman pyrki aktiivisesti löytämään ratkaisua

case workin koulukuntakiistaan 1950-luvulla. Perlman näki case workin ongelmanrat-

kaisutyönä, jossa case workerit ovat yhdessä asiakkaidensa  kanssa sekä abstraktien

että käytännöllisten ongelmien edessä. Hänelle case work oli prosessi, jolle pyrkimys

ongelman ratkaisemiseen antaa mielen ja sisällön. (Toikko 2000, 342, 346.)
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Pohjoisamerikkalainen case work koulukuntakiista aiheutti hämmennystä myös suo-

malaisen sosiaalityön metodiratkaisuissa. Timo Toikko (2003) on kirjoittanut aiheesta

artikkelissaan "Sosiaalityön metodikiista". Hän osoittaa artikkelissaan, että case work

tuli Suomeen kahta kautta. Ensimmäisen sukupolven case workin Suomeen toivat jo

1920- ja 1930-luvuilla Yhdysvalloissa kouluttautuneet Helvi Haahti Chicagosta ja Margit

Borg New Yorkista sekä terveyssisar Märta Boman. Heidän työskentelytavassaan pai-

nottui case history -tutkimus, jota käytettiin apuna persoonallisuuden tutkimuksessa

sekä autobiografinen kuvaus, jossa asiakkaan elämäkerralliset tiedot kerättiin haastat-

telemalla tai kyselykaavakkeen avulla. (Toikko 2003, 281 - 282.)

Ensimmäisen sukupolven case work rantautui Suomeen myös 1940-luvulla Saksan ja

Sveitsin kautta Veikko Piiraisen välityksellä saksalais-sveitsiläisenä perhehuollon me-

netelmänä, jonka kehittäjä Alice Salomon oli tutustunut Mary Richmondiin Yhdysvallois-

sa 1920-luvulla. Salomonin Saksaan välittämä työtapa oli sisällöltään ensimmäisen su-

kupolven case workia ja perustui tapaushistorialliseen työtapaan saksalaisiin olosuhtei-

siin sovellettuna. (Toikko 2003, 283.)

Toisen sukupolven case workista Suomeen välittyi lähinnä diagnostinen case work,

jonka toivat Suomeen 1940-luvulla Yhdysvalloissa opiskelleet stipendiaatit kuten Mervi

Ahla ja Liisa Hakola sekä kansainvälisiin case work seminaareihin osallistuneet sosiaa-

lityöntekijät. Ahla ja Hakola tulivat Suomeen sosiaalihoitajakoulutuksen opettajiksi ja

ottivat diagnostisen case workin koulun opetussuunnitelmaan. (Toikko 2003, 284 -

285.)

Suomessa syntyi oma sosiaalityön metodikiista, kun Veikko Piirainen yhtenä sosiaali-

huoltajakoulutuksen vastuuhenkilönä asettui vastustamaan amerikkalaista case workia,

jota siis pyrittiin soveltamaan sosiaalihoitajakoulutuksessa. Toikko tuo esiin, että Suo-

messa käyty  metodikiista heijasteli Yhdysvalloissa 1920-luvulla käytyä keskustelua ca-

se workin ensimmäisestä ja toisesta sukupolvesta. (Toikko 2003, 276 - 277.)

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli kaksi linjaa, Veikko Piiraisen esittelemä

saksalais-sveitsiläinen perhehuollon järjestelmä, jonka case work -taustasta Piirainen ei

ollut tietoinen tai ei ainakaan tuonut asiaa keskusteluun; ja Lauri Tarvaisen kuvaama



11

amerikkalainen case work -menetelmä. Näille oli yhteistä se, että ne pyrkivät molemmat

kehittämään oman aikansa huoltotyötä ei-materiaalisen avustamisen suuntaan, mo-

lemmat pyrkivät kehittämään erityisesti tapauskohtaista työtapaa ja molemmissa me-

netelmissä korostettiin ihmissuhteita keskeisenä sosiaalityön toiminta-alueena. Linjojen

näkemyserot liittyivät case workin ensimmäisen ja toisen sukupolven välisiin eroihin.

Ensimmäisen sukupolven työtavassa, jota siis Piirainen edusti, korostettiin sosiaalitie-

teellistä ajattelua kun taas toisen sukupolven työtavassa painotettiin psykologista tieto-

perustaa. (Toikko 2003, 278 - 286.)

Case workin kritiikissä herätettiin kysymys case workin soveltuvuudesta suomalaiseen

sosiaalihuoltoon. Se nähtiin vieraana ja ulkomailta tuotuna projektina, sen nähtiin hen-

kilökohtaistavan sosiaalisia ongelmia ja sen sanottiin olevan kaavamaista. Metodikes-

kusteluun liitettiin myös poliittinen taso, rajalinjoja piirrettiin sen mukaan kuka kannatti

tai vastusti amerikkalaisen työtavan kehittämistä. Kiistassa oli Toikon mukaan kyse

myös sosiaalihuollon määrittely- ja puhevallasta Piiraisen ja Tarvaisen välillä. Valtaky-

symys liittyi myös sukupuoleen siten, että Amerikan stipendiaatit, jotka edustivat dia-

gnostista case workia olivat lähinnä naisia kun taas hallintoa ja juridiikkaa huoltotyössä

painottaneet johtohahmot olivat miehiä. (Toikko 2003, 287 - 290.)

Toikon mukaan toisen sukupolven psykologisesta case workista muodostui 1950-luvun

suomalaisen metodikehityksen päälinja, mutta metodikiistan seurauksena sosiaalityön

koulutuksen päälinja rakentui psykologista työtapaa vierastavan sosiaalihuoltajakoulu-

tuksen varaan. Psykologista case work -opetusta antanut sosiaalihoitajien koulutus lak-

kautettiin 1960-luvun lopulla. Metodikiistaa seurasi keskustelu sosiaalityön professiosta,

mikä kiinnitettiin Toikon mukaan lähes yksimielisesti sosiaalihuoltajatutkinnon perustal-

le. (Toikko 2003, 290 - 291.)

Hännisenkään mukaan menetelmädebatti ei mullistanut 1950-luvun sosiaalihuoltoa.

Sosiaalityön uusia menetelmiä ei käytetty tietoisesti ja hallitusti laajassa mitassa silloin,

kuten ei Hännisen mukaan myöhemminkään, lukuun ottamatta eräitä sosiaalityön eri-

koistunutta työtä tekeviä sektoreita. Vaikka käytännöt eivät paljoa muuttuneetkaan,

ajanjakso toi Hännisen mukaan tuoreita tapoja ajatella ja argumentoida. Hänninen arvi-

oi, että 50-luku oli "menetelmien vuosikymmen" vain ammatillisen keskustelun aloitta-

misen mielessä. (Hänninen 1990, 59.)
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Sosiaalityön toista suomalaista keskusteluaaltoa luonnehti Hännisen mukaan akatee-

minen professionaalisen sosiaalityön ja sen ideologian kritiikki, jolla ei ollut mitään yhte-

yttä 1950-luvun metodikeskusteluun. Sosiaalityön kolmannen keskusteluaallon Hänni-

nen sijoittaa omien sanojensa mukaan 1980-luvun puolivälin paikkeille,  Jari Heinosen

lisensiaattitutkimuksen nostattaman kohun jälkitunnelmiin. Tuona aikana nousi pintaan

sosiaalityön teorian ja empirian välistä suhdetta koskeva kysymys. (Hänninen 1990, 98-

114.)

Hänninen korostaa, että 1980-luvun lopulle tultaessa sosiaalityökeskustelussa esiintyi

kolme osapuolta: hallinnollinen, akateeminen ja professionaalinen sosiaalityö, joilla kai-

killa oli oma ja toisistaan poikkeava sosiaalityön tulkintansa. 1950-luvulla alkaneen

metodikahinan asetelmat tulivat Hännisen mukaan uudestaan ajankohtaisiksi mutta

päälaelleen kiepsahtaneina. (Hänninen 1990, 115.)

Hallinnollisen sosiaalityön subjektit muuttivat käyttäytymistään kolmannen sosiaalityön

keskusteluaallon vaikutuksesta. Huomattavin Hännisen mukaan oli sosiaalihallituksen

roolissa tapahtunut käänne: se ei tyytynyt vanhaan valvojan ja tarkastajan perinteiseen

byrokraattiseen rooliinsa vaan alkoi esittää sosiaalialalle kehittämis- ja tutkimusvaati-

muksia sekä käytäntöjen pysähtyneisyyttä ja takapajuisuutta piiskannutta kritiikkiä.

(Hänninen 1990, 116.)

Hänninen toi siis julki, että etenkin aiemmin hallinto ja kenttä esiintyvät metodisuuskes-

kustelussa jossain määrin vastapareina. Hallinnollinen, lakisääteinen näkökulma ja so-

siaalityön käytännön työmenetelmiin painottuva näkökulma loivat katkoksellisen suh-

teen sosiaalityön käytäntöön. Kolmannen keskusteluaallon aikana akateeminen tutki-

mus murtautuu sekä hallinnon että kentän alueelle ja aiheuttaa samalla muutosta hal-

linnon ja kentän välisessä suhteessa.

Hänninen kommentoi myös 1980-luvulla käytyä akateemista sosiaalityökeskustelua

esittämällä, että koko professionaalinen sosiaalityön teoreettinen orientaatio vaikutti

metodioppien ohjaamalta suunnistamiselta yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden viida-

kossa. Sosiaalityön oman teorian kehittäminen jäi sivuun. 1980-luvun akateemisessa



13

keskustelussa sosiaalityössä toimintana korostuu vaikuttaminen interaktion kautta, mikä

on sosiaalityön menetelmällisen (myös yhteisösuuntautuneiden menetelmien) itseym-

märryksen ydin. Sosiaalityön tietopohja jää Hännisen mukaan oleellisesti vaillinaiseksi,

mikäli se rakennetaan pelkkien yhteiskuntatieteiden varaan tai yhteiskuntapolitiik-

ka/sosiaalipolitiikka oppialan varaan. Sosiaalityössä tarvitaan myös käyttäytymistieteel-

listä tietoa, mutta yksinomaisena opillisena taustana se jää puutteelliseksi. Hännisen

mukaan sosiaalityön tietopohja on väistämättä monitieteellinen, fleksiibeli ja kontekstin

mukaan vaihteleva. (Hänninen 1990, 40.)

Hännisen tavoin myös Ulla Mutka arvioi hallinnon roolin olevan muutoksessa. Tämä

tulee esiin  Mutkan mukaan sosiaalityön neljännessä keskusteluaallossa. Pitkä kes-

kusjohtoisen valtiollisen ohjauksen ja sääntelyn kausi on päättymässä ja sosiaalityötä

määrittäneet yhteiskunnalliset koordinaatit ovat muuttumassa. Mutka näkee hyvinvointi-

valtion ja sosiaalityön kiinteän liiton olevan purkautumassa. Sosiaalityö on jäämässä

entistä enemmän omilleen, itsensä varaan omaa oppiaan määrittelemään. Mutkan mu-

kaan tässä tilanteessa koko sosiaalityön ammatti on ajateltava perusteellisesti uudel-

leen. Refleksiivisestä sosiaalityöstä käydyt keskustelut ovat hänen mukaansa tärkeä

askel uudelleenajattelun suuntaan. (Mutka 1998, 129.)

Ulla Mutka esittää neljännen sosiaalityön murroksen aallon käynnistyneen 1990-luvulla,

jolloin taloudellinen epävarmuus, hyvinvointivaltion ympärille syntyneet kiistat ja jännit-

teet ja niiden yhteydessä vahvistuneet poliittis-ideologiset näkemykset haurastuttivat

aikaisempia yhteisvastuuta, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta painottaneita yh-

teiskunnallisia linjauksia. (Mutka 1998, 10.)

Ihmisten muuttuva arkipäivä, elämäntapojen erilaistuminen, keskusjohtoisen hyvinvoin-

tivaltion eroosio ja sitä korvaava uusi pluralismi, pyrkimys markkinaperusteisiin ratkai-

suihin samoin kuin valinnanvapauden laajentamiseen ja kustannusten vähentämiseen

muotoilevat sosiaalityötä uudelleen. (Mutka 1998, 11.)

Mutka arvioi edellä kuvattujen muutosten muokkaavan kaikkia sosiaalityön ammatillisen

toiminnan osa-alueita: sosiaalityöntekijöiden ammatti-identiteettiä, tietoperustaa, työ-

menetelmiä, arvolähtökohtia, työn tavoitteita, sen organisoimista ja johtamista samoin

kuin suhdetta työnantajaorganisaatioon ja asiakkaisiin sekä omaan ammattikuntaan.

(Mutka 1998, 11.)
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Mutka näkee, että pitkään ja sitkeästi pintansa pitäneet tulkinnat professionaalisesta

asiantuntijuudesta ovat selvästi problematisoitumassa, eikä mikään uusi näkemys vielä

ole lopullisesti vakiinnuttanut asemaansa. Sosiaalityön toimijat joutuvat jälleen kerran

konstruoimaan työnsä uudelleen muuttuvista lähtökohdista ja uudenlaisista toimintaeh-

doista käsin. (Mutka 1998, 12.)
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3. SOSIAALITYÖN TOIMIJAT METODISUUTTA MÄÄRITTÄMÄSSÄ
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Tämän luvun tarkoitus on edellisen luvun tavoin taustoittaa tutkimustyötäni ja sen kes-

keistä käsitettä. Olen samalla etsinyt itselleni joitakin näkökulmia siihen, millä eri tavoilla

metodisuuskäsitettä voi tulkita. Esittelen tässä luvussa joitakin sellaisia sosiaalityön

opettajien ja tutkijoiden käsityksiä ja tulkintoja metodisuudesta, joiden arvelin lukuvai-

heessa auttavan analysoitavan tekstin hahmottamista.

Heti sosiaalityön ammatillistumisen alkuvaiheista lähtien sosiaalityön keskeisenä kysy-

myksenä on Synnöve Karvisen mukaan ollut pyrkimys metodisuuteen. Metodisuus on

ymmärretty sekä ammatillisuuden edellytykseksi että koko sosiaalityön tekemisen vält-

tämättömäksi lähtökohdaksi. (Karvinen 1993a, 152.)

Karvinen esittää artikkelissaan  "Metodisuus sosiaalityön ajatteluvälineenä", tematiik-

kaan liittyviä määritelmiä. Hän määrittelee� menetelmien ja metodin välistä suhdetta.

Hänen mukaansa metodi tulkitaan sosiaalityössä ajatteluvälineeksi, joka muodostaa

yleisen perustan eri menetelmille. (Karvinen 1993a, 133.)

Karvisen mukaan metodisuudesta on puhuttu sosiaalityön yhteydessä kolmessa eri

merkityksessä: 1. ammatillista toimintaa ohjaavana periaatteena, 2. sen tarkasteluna,

mihin sosiaalityön ammatilliset menettelyt voivat perustua, ja 3. teoreettisen perustan ja

tietoperustan tarkastelujen yhteydessä. (Karvinen 1993a, 153.)

Marjatta Eskola pohtii sosiaalityön metodisuutta artikkelissaan "Metodisuus ja ohjautu-

minen sosiaalityössä". Eskola nostaa esiin sosiaalityön mallien liittämisen metodisuu-

teen. Hänen mukaansa arkiajattelussa metodisuus-sanalla tarkoitetaan toimimista mal-

lin mukaan. Metodisuus-sanan alkuperäinen merkitys ei hänen mukaansa kuitenkaan

vastaa malliin liittyvää tulkintaa. Metodisuus tulee kreikan sanasta methodos ja merkit-

see ’tietä johonkin’. Eskola yhdistää tämän mielikuvaan matkaajasta, jonka perille

päästäkseen on jatkuvasti tarkistettava suuntaansa ja tarvittaessa vaihdettava reittiä.
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Hänen toimintaansa hallitsee tarve päästä perille eli matkan tarkoitus (Eskola 1991,

56).  Eskolan kuvaama metodisuus suunnan jatkuvana tarkistamisena lähenee reflektii-

visen sosiaalityön ideaa.

Nykysuomen sanakirjassa (1985) metodi tarkoittaa järjestelmällistä menettelytapaa

määrätarkoituksen saavuttamiseksi, mihin liittyy ”ajatuksen järjestäminen jonkin peri-

aatteen mukaan”. Ratkaisevinta Eskolan mukaan on juuri ajatusten järjestäminen eli se,

mikä ohjaa toimintaa. Eskolan mukaan on siis kaksi tapaa tulkita tai painottaa metodi-

käsitettä. Kulloisenkin toimijan ohjaavasta ajattelusta riippuu tulkitaanko metodi-

käsitettä järjestelmällisenä menettelytapana vai määrätarkoituksen saavuttamisena.

(Eskola 1991, 56.)

Sosiaalityössä on etenkin aikaisemmin käsitetty metodisuus pitäytymisenä järjestelmäl-

lisiin menettelytapoihin. Eskolan mukaan vaarana oli, että käsitteet menetelmä ja työ

alkoivat vastata toisiaan. ”Jos teet sosiaalityötä, käytät sosiaalityön menetelmiä; jos

käytät sosiaalityön menetelmiä, teet sosiaalityötä.” Tällöin väline sai hallitsevan ase-

man. Eskolan mukaan nykyisin ajatellaan kuitenkin toisin, vaikka menetelmillä edelleen

on hänen mukaansa merkittävä sija sosiaalityössä. (Eskola 1991, 57.)

Sosiaalityöntekijällä on Eskolan mukaan taipumus ymmärtää metodisuus rakenteellise-

na kysymyksenä. Näin tapahtuu pidettäessä jonkin mallin mukaista menettelytapaa

”oikeana” sosiaalityönä. Eskola näkee metodisuuden pikemminkin rakenteen ja toimi-

misen suhteeseen liittyvänä kysymyksenä kuin pelkästään rakenteeseen liittyvänä ky-

symyksenä. Tätä hän selittää Leontjeviin ja Engeströmiin viitaten niin, että tavoitelles-

saan metodisuutta sosiaalityöntekijä joutuu arvioimaan toimimistaan kokonaisuutena,

tutkimaan sekä toimintansa tarkoitusta että tämän tarkoituksen ja sen toteuttamiseen

tarvittavien tekojen välistä suhdetta. Ihmisellä on hänen mukaansa toimimiseen jokin

syy, eli hän pyrkii toteuttamaan jonkin tarkoituksen soveltuvin keinoin. (Eskola 1991, 55

- 56.)

Eskolan mukaan metodi ‘tienä johonkin’ edellyttää tietoisuutta suunnasta. Painottaes-

saan määrätarkoituksen saavuttamista metodisuus merkitsee ohjautumista toimimisen

tarkoituksesta käsin. Puhuessaan toiminnan tarkoituksesta Eskola viittaa ihmisten tar-

peiden tyydyttämiseen tähtäävään sosiaalityön motiiviin. Kun metodisuus ymmärretään

menetelmäsidonnaisesti, suljetaan ajattelun ulkopuolelle toiminnan kokonaisuus, sen
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tarkoitus.  (Eskola 1991, 63.) Ymmärrän Eskolan tarkoittavan menetelmäsidonnaisuu-

della sosiaalityön metodien käsittämistä kaavamaisesti työn teon malleina, jolloin itse

työn tavoite pikemminkin kärsii kuin hyötyy käytetystä menetelmästä.

Eskolan mukaan erilaiset työmenetelmät, joita sosiaalityöntekijä työvälineikseen tarvit-

see, eivät riitä osoittamaan sosiaalityöntekijän metodisuutta työtoiminnan kokonaisuu-

teen nähden. Toimiessaan jonkin menetelmän mukaisesti on toimiminen kyllä meto-

dista tämän menetelmän suhteen, mutta avoimeksi jää menetelmän soveltuvuus ‘tienä

johonkin’ työtoiminnan tarkoitusta ajatellen. (Eskola 1991, 72 - 73.)

Työtoiminnan tarkoitus riippuu tarpeen tulkinnasta. Eri intressitahot tulkitsevat toimimi-

sen tarpeen kukin omalla tavallaan. Sosiaalityön eri suuntausten tulkinnat tarpeista,

tavoitteista ja menettelytavoista poikkeavat toisistaan. Sosiaalityö hajaantuu useisiin

oikeisiin, toisistaan eriäviin tulkintoihin. Eskola näkee eri suuntausten yhtymäkohtana

niiden tavoitteen. Kaikki pyrkivät ihmisen elämänhallinnan saavuttamiseen. (Eskola

1991, 64.)

Teoksessaan "Peilejä. Hypoteeseja sosiaalityön ristiriidoista ja kehitysvyöhykkeistä"

Erik Arnkil (1991) kirjoittaa sosiaalityön tarjolla olevista välineistä, jotka hän erottaa so-

siaalityöntekijän omista ideologioista ja metodisista sovellutuksista eli työhön orientoi-

tumisen psyykkisestä välineistöstä. Arnkil jakaa sosiaalityöntekijän tarjolla olevan

”välinearsenaalin” kolmeen tasoon: 1) työtä koskevat ideologia- ja metodologiatasoiset

mallit, 2) metoditasoiset mallit ja 3)operaatiotasoiset tekniikat ja työkalut. Jaottelun

pohjana hän käyttää Leontjevin toiminnan teoriaa toiminnan rakenteesta. Leontjev jä-

sentää toiminnan kolmeen sisäkkäiseen tasoon: inhimillinen toiminta, yksilöiden teot ja

operaatiot. (Arnkil 1991, 63.)

Arnkilin mukaan Ideologiatasolla (sosiaalityöntekijälle) on tarjolla kriittinen näkemys so-

siaalityöstä sosiaalivaltiossa, esimerkiksi perspektiivi rakenteelliseen vaikuttamiseen.

Metoditasolla sosiaalityöntekijä joutuu tekemään runsaasti yhdistelytyötä ja omia so-

vellutuksia, sillä ‘rakenteellisen vaikuttamisen’ visio on tarjolla olevassa kirjallisuudessa

kovin metodisoimaton.� Tekniikka/ työkalutasolla (sosiaalityöntekijällä) on Arnkilin mu-

kaan käytettävissään sosiaalihuollon vankimmin kehitelty varanto. On säädöspohja,

joka määrittää etuuskriteerit ja toimenpidealueet. Sitten on normijärjestelmä (taloudelli-

sessa avustamisessa) ja sen tukena lomakkeistoja, jotka orientoivat mm. asia-
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kashaastatteluja. Ja vihdoin ovat työkalut: laskukone, puhelin, esitys/ päätösasiakirjat

jne. Täsmällisesti määritellyn säädöspohjan lomassa on askarruttavia epämääräisyyk-

siä, kuten ”lapsen edun” tai ”kohtuullisen asumistason” turvaaminen. (Arnkil 1991, 64.)

Operaatiotason yhteys metoditasoon on Arnkilin mukaan ongelmallinen. Miten tehdään

esim. sosiaalisiin verkostoihin kohdistuvaa työtä käsillä olevilla operaatiotasoisilla työka-

luilla ja tekniikoilla? Operaatioista ideologiatasoon (ja toisin päin) on vielä katkokselli-

sempi yhteys: miten tehdään esimerkiksi rakenteellista sosiaalityötä tällä tekniikkavali-

koimalla? Se on Arnkilin mukaan katkoksellinen jopa rakenteellisen työn ideoijille. (Arn-

kil 1991, 64.)

Kun lähden etsimään hallinnon näkökulmaa sosiaalityön metodisuuteen pidän mieles-

säni edellä esittämäni Arnkilin jaon, jossa hän lukee säädöspohjan kuuluvan operaa-

tiotasoisiin tekniikoihin. Sosiaalityön ammatillinen metodisuus asettuu Arnkilin jaossa

kahteen ylempään tasoon, joko metodologiatasolle tai metoditasolle, riippuen esite-

täänkö asia inhimillisen toiminnan tasolla vai yksilön tekojen tasolla. En siis lähde etsi-

mään hallinnon tulkintaa sosiaalityön ammatilliseen metodisuuteen laeista, asetuksista

tai toimenpideohjeista vaan ennemminkin hallinnon sosiaalityön kehittämis- ja suunnit-

teludokumenteista, joiden oletan sisältävän elementtejä kahdesta ylemmästä tasosta.

Karvinen tuo esiin tiedeyhteisön ja ammattikunnan välisen näkökulmaeron metodisuu-

teen. Tieteen piirissä metodologialla tarkoitetaan menetelmiä koskevien teorioiden tut-

kimusta. Tässä mielessä metodisuus liittyy kysymykseen siitä, onko sosiaalityö tieteelli-

sesti perusteltua. Karvisen mukaan sosiaalityön kritiikissä sosiaalityön metodisuuspyr-

kimykset on usein tulkittu mahdottomiksi ja epätieteellisiksi. (Karvinen 1993, 152.)

1990-luvulta lähtien sosiaalityön metodisuutta lähenevää tutkimusta on tehty laajem-

massa ammattikäytäntöjen kontekstissa etnometodologisesta ja konstruktionistisesta

tulkintakehyksestä käsin. On tutkittu mm. millaisia ammattikäytäntöjä toimijat tekevät

vuorovaikutustilanteissa olemassa oleviksi tai miten ammatin toimintakulttuurit – työnte-

kijöiden yhteisesti jakamat ammatilliset käytännöt - eroavat toisistaan. (Forsberg & Ju-

hila 1999, 368 - 369.)

Nigel Parton ja Patrick O´Byrne (2000) ovat rakentaneet konstruktiiviseen ajatteluun

perustuvaa sosiaalityön menetelmää kirjassaan ”Constructive Social Work”. Tämä so-
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siaalityön menetelmä perustuu kieleen, vuorovaikutukseen ja ratkaisukeskeisyyteen.

Keskiöön nostetaan kokemuksen laatu ja arvo. Asiakastyössä hyväksyntä, ymmärtämi-

nen ja keskustelu johtavat onnistuneeseen asiakassuhteeseen. Puhe ja kieli nostetaan

tärkeäksi käsittämisen ja kontrolloinnin välineeksi. Myös tarkkaavainen kuuntelu näh-

dään keskeiseksi sosiaalityön asiakastyössä, jossa kuuntelu luo tilaa ajattelulle ja ref-

lektiolle. (Parton & O´Byrne 2000, 11 - 12.)

Konstruktionismilla voidaan siis viitata joko sosiaalityön konstruktiiviseen menetelmään

tai yleisemmin kostruktionistiseen tutkimusotteeseen, jolla pyritään tavoittamaan sosi-

aalityön menetelmällisyyttä tai metodisuutta sellaisena kuin se arkisessa sosiaalityössä

esiintyy. (Juhila 2005.)

1990-luvun lopulla nousi esiin vastakkainasettelu konstruktionistisen ammattikäytäntö-

jen tutkimuksen sekä hallinnon tarpeista lähtevän työmenetelmien vaikuttavuustutki-

muksen ja arviointitutkimuksen välillä. Jälkimmäiset tähtäävät ”parhaiden ammattikäy-

täntöjen” löytämiseen ja kehittämiseen, kun edellinen pyrkii nimenomaan välttämään

työkäytäntöjen arvottamista tai toimintasuositusten antamista. (Kts. esim. Mäntysaari

1999; Forsberg & Juhila 1999.)

Sosiaalityön tutkimuksen käyttämät määrittelyt vaikuttavat muiden sosiaalityön toimijoi-

den ymmärrykseen siitä, miten sosiaalityön metodisuus hahmotetaan. Toisin sanoen

se, miten sosiaalityön kentällä hahmotetaan ja käsitteellistetään sosiaalityön ammatil-

lista metodisuutta ja menetelmiä, on pitkälti kiinni siitä, mitä tutkimustraditioita kunakin

aikana sosiaalityön tutkimuksessa käytetään sekä siitä, mikä tutkimustraditio eniten

hyödyntää hallinnon etuja eli minkä tutkimustradition tutkijoita otetaan mukaan hallinnon

organisoimaan sosiaalityön kehittämistyöhön.

���� 6RVLDDOLW\|Q�DPPDWLOOLQHQ�PHWRGLVXXV�KDOOLQQRQ�NlVLW\NVLQl

Teoksessaan ”Suomalainen sosiaalityökeskustelu tulkintojen tuotoksena ja kohteena”

Jorma Hänninen tuo esiin kuinka 1980-luvun lopulla oli hallinnolliselle, akateemiselle ja

professionaaliselle sosiaalityölle muodostunut kaikille oma ja toisistaan poikkeava sosi-

aalityön tulkintansa. Hallinto ja kenttä esiintyivät metodisuuskeskustelussa jossain mää-
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rin vastapareina. Hallinnollinen, lakisääteinen näkökulma ja sosiaalityön käytännön

työmenetelmiin painottuva näkökulma loivat katkoksellisen suhteen sosiaalityön käy-

täntöön.  (Hänninen 1990, 115 - 116.)

Hänninen esittää 1980-luvun hallinnollisen sosiaalityön tulkinnan, jossa hallinnollinen

sosiaalityö kiteytyy kolmeen doktriiniin: yhteiskuntapoliittinen, hallinnollinen ja raken-

teellinen sosiaalityö.  Hallinnollisella sosiaalityöllä on Hännisen mukaan oma metodin-

sa, jota käytetään valtiota edustavan virkamiehen ja tälle tarpeitaan artikuloivan kansa-

laisen välisen suhteen sovittelussa. Metodin periaatteita ovat lainmukaisuus, tapaus-

kohtaisuus ja organisatorisen tehokkuuden tavoittelu. Hännisen mukaan sosiaalihuollon

metodi paljastuu rahan ja vallan systeemirationaalisuudeksi. Tapauskohtainen neutraa-

lisuus korotetaan sosiaalihuollon käytäntöjen metodiseksi periaatteeksi. (Hänninen

1990, 204.)

Hännisen mukaan hallinnollinen sosiaalityö on yhteiskuntatyötä, millä hän ei tarkoita

vaikuttamista yhteiskunnan tai kunnan (rakenteiden) tasolla vaan yritystä palauttaa yk-

silöt suoraan - ilman sosiaalista yhteisön välitystä, jota sosialisaatio edellyttää - talou-

den ja valtion tasoisiin järjestelmiin ja ideologiaan, kuten vallitsevaan oikeusjärjestyk-

seen ja yleiseen työmoraaliin. (Hänninen 1990, 205.)

Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän työajasta suuri osa on perinteisesti kulunut toi-

meentulotukipäätöksen käsittelyyn. Toimeentulotukikäsittelyn metodin periaatteina voi-

daan pitää Hännisen mainitsemia lainmukaisuutta, tapauskohtaista neutraalisuutta ja

organisatorista tehokkuutta. Kyseiset periaatteet sävyttävät monia muita sosiaalityönte-

kijän tekemiä päätöksiä, jotka liittyvät mm. lastensuojeluun ja päihdehoitoon. Tässä

mielessä sosiaalitoimen sosiaalityöntekijää voidaan näkemykseni mukaan pitää myös

hallinnon sosiaalityötä tekevänä viranomaisena.

Nykyään hallinto pyrkii ohjaamaan tietoa tuottamalla, millä tarkoitetaan sitä, että normi-

ja resurssiohjauksen rinnalla tai sijaan painotetaan informaatio-ohjausta. Lainsäädäntö

edustaa normiohjausta. 1980-luvun loppupuolelta lähtien lainsäädäntöä on kehitetty

yksityiskohtaisesta sääntelystä väljähköksi puitelainsäädännöksi. Resurssiohjausta on

vähennetty niin, että valtio ei enää ohjaa resursseja tiettyihin tehtäviin tai virkoihin. (Uu-

sitalo & Lönnfors 1999, 7 - 8.)
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Informaatio-ohjauksen ajatuksena on rikkoa aiemmat normiohjaukselle tyypilliset hallin-

non organisaatioiden eri tason hierarkiset toimivaltasuhteet ja avata ohjauskanava kak-

sisuuntaiseksi dialogiseksi vuorovaikutukseksi. Informaatio-ohjauksessa kerätään, ja-

lostetaan ja välitetään eri toimijatasojen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista

sekä ’ylhäältä alas’ että ’alhaalta ylös’. (Seppänen-Järvelä 1999, 9.)

Sosiaalihuollon hallinnon informaatio-ohjausaikana menetelmä määritellään tavoitteelli-

sesti sovelletuksi, toistettavaksi ja siirrettävissä olevaksi toimenpiteeksi tai tekniikaksi.

Menetelmillä voidaan tarkoittaa mm. palvelujen käyttäjän elämäntilanteen arvioinnissa

sovellettuja toimintatapoja, palvelujen tuottamisessa käytettyjä toimintatapoja, teknolo-

giaa ja organisatorisia ratkaisuja. (Semberg ym. 1999, 16.)

Kun sosiaalityön menetelmät halutaan nähdä ”toistettavina”  ja ”siirrettävissä olevina”,

menetelmän määrittelyssä painottuu yleispätevyys ja yleistettävyys.

Hallinto pyrkii ohjaamaan, mitä menetelmiä otetaan käyttöön. Koska sosiaalihuollon

voimavaroja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkkaan, esitetään, että olisi

käytettävä sellaisia menetelmiä, jotka on tieteellisen tutkimuksen keinoin osoitettu te-

hokkaiksi ja vaikuttaviksi. Menetelmien arviointi ja vaikuttavuuden tutkimus nostetaan

tärkeäksi päätöksenteon tueksi. (Semberg ym.  1999, 14.)

������0HWRGLVXXV�MD�PHQHWHOPlW�VRVLDDOLW\|QWHNLMlQ�NlVLW\NVLQl

Ammattikunta on pitänyt metodisuuden tavoittelua ongelmallisena. Metodisuus on ym-

märretty menetelmällisyydeksi, mikä on merkinnyt rutiininomaista sitoutumista tiettyihin

menetelmiin ja taitoihin ilman, että olisi kunnolla perehdytty käsillä olevaan asiaan so-

veltuvan menetelmän ja taidon valitsemiseksi. Toisaalta pyrkimys metodisuuteen - omi-

en ammatillisten menetelmien ja tekniikoiden osoittamisen mielessä -  on Karvisen mu-

kaan ollut keskeinen kysymys sosiaalityössä sen ammatillistumisen alkuvaiheista lähti-

en. Metodisuus on ymmärretty sekä ammatillisuuden edellytykseksi että ylipäänsä koko

sosiaalityön tekemisen välttämättömäksi lähtökohdaksi. (Karvinen 1993a, 152.)
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Olen edellä luvussa 3.1 tarkastellut tutkijoiden tulkintoja ja analyyseja sosiaalityön me-

todisuudesta. Sosiaalityöntekijöille on tehty joitakin haastattelututkimuksia, joissa on

sivuttu sosiaalityön metodisuutta. Sosiaalityöntekijälle metodisuus näyttäytyy erilaisina

työn menetelminä, joita on hankala omasta työstä paikantaa. Esimerkiksi Tuula Puurti-

nen toteaa gradussaan, että suoraan kysymykseen siitä, mitä ovat sosiaalityön mene-

telmät ei haastatelluilta sosiaalityöntekijöiltä saanut vastausta. (Puurtinen 1990, 97.)

Puurtinen käsitteli gradussaan sosiaalityöntekijöiden työorientaatioita, heidän käsityksi-

ään oman työnsä tarkoituksesta, sen kohteesta, välineistä ja subjekteista. Työn ke-

hikkona Puurtinen käytti kehittävää työntutkimusta. (Puurtinen 1990, 96.)

Myös Puurtisen aineistosta nousi teorian ja käytännön kohtaamisen problematiikkaan

liittyviä teemoja. Puurtinen viittaa Vadeniin ja esittää, että ihmisillä on kaksi eri teoriaa

eri tilanteita varten. Toinen on ns. julkituotu eli juhlapuheteoria, joka saadaan koulutuk-

sessa ja kerrotaan silloin, kun ulkopuoliset kysyvät. Toinen on ns. todellinen käyttöteo-

ria, joka rakentuu työkokemuksen ja ammatillisen sosialisaation myötä. Se on subjektii-

vinen, tunneperäinen ja ei-problematisoitu. Sen vuoksi sitä ei myöskään aseteta ky-

seenalaiseksi, mistä on seurauksena esimerkiksi sosiaalityön käytäntö, jossa vain

”ollaan tekevinään” sosiaalityötä. Käytännössä olevien menetelmien ja välineiden tar-

koituksenmukaisuutta suhteessa työn jatkuvasti muutoksessa olevaan kohteeseen ei

tarkisteta. Ei siis tosiasiassa voida hahmottaa asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien

kenttää. (Puurtinen 1990, 18.)

Puurtinen näkee kehittävän työntutkimuksen olevan yhdistävä linkki tiedonmuodostuk-

sen ja käytännön työn välillä. Se on ammattikäytäntö, joka ikään kuin muodostaa sillan

tiedontuottamisen ja sen soveltamisen välille. Työntekijätasolla tapahtuu välitysprosessi

- ajattelu -, jonka avulla on mahdollista nostaa tietoisuuden tasolle intuitiivinen käytäntö.

(Puurtinen 1990, 19.)

Kehittävän työntutkimuksen paras anti Puurtisen mukaan on mahdollisuus subjektiivi-

sen oppimisprosessin käynnistämiseen, jonka seurauksena työ ei enää voi olla pelkkä

väline, vaan olennainen osa ”minän” mahdollisuuksien todentamista. (Puurtinen 1990,

96.)
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Sosiaalityön menetelmistä Puurtinen toteaa, että suoraan kysymykseen siitä, mitä ovat

sosiaalityön menetelmät ei oikein haastatelluilta sosiaalityöntekijöiltä saanut vastausta.

Kuitenkin tietyt sosiaalityön tekemisen tavat olivat jo olemassa ja käytössä. Eniten ja

järjestelmällisimmin Puurtisen mukaan sosiaalityöntekijät käyttivät perheterapian ja per-

hekeskeisen työotteen mukanaan tuomia käsitteitä ja työvälineitä. (Puurtinen 1990, 97.)

Riitta Korteen gradu (1989) ”Sosiaalityöntekijä työnsä jäsentäjänä, tutkimus sosiaalityön

rationaalisuuskäsityksistä ja sukupuolen merkityksestä sosiaalityössä”, käsittelee nais-

tutkimuksen viitekehyksestä sosiaalityöntekijöiden ihmiskäsitystä, sosiaalitoimiston työ-

kulttuuria ja sukupuolen merkitystä. Sosiaalityön rationaalisuutta Korte tarkastelee Ha-

bermasin toimintatypologian kautta.

Korte kirjoittaa gradussaan jonkin verran myös metodisuudesta. Tähän viitaten hän to-

teaa, että sosiaalityön kohteena on perinteisesti ollut yksilö. Asiakas, ongelma ja toi-

menpide korostuvat sosiaalitoimiston käytännössä, vaikka pyrkimys on muuhun. (Korte

1989, 58.)

Korte tuo esiin sosiaalityöntekijöiden työssä vallinneen ristiriidan tavoitteiden ja tosiasi-

allisen toiminnan välillä. Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden puheissa korostui voi-

makkaasti pyrkimys kokonaisvaltaiseen työhön, alueelliseen sosiaalityöhön, yhdyskun-

tatyöhön sekä työskentelyyn perheiden kanssa. Samoin ennaltaehkäisy ja rakenteelli-

nen sosiaalityö nähtiin tavoittelemisen arvoisena. (Korte 1989, 58.)

Korteen mukaan selkeästi julkituotu ero tavoitteiden ja niiden toteutumisen välillä antaa

aiheen kysyä tavoitteiden alkuperää. Työntekijöiden kokema velvoite osoittaa hänen

mukaansa, että osin tavoitteet ovat ylhäältä annettuja eli yleisiä sosiaalitoimelle hallin-

nossa tai lainsäädännössä asetettuja suuntaviivoja, jotka ovat liian etäällä sosiaali-

työntekijöiden arjesta ollakseen reaalisia tavoitteita. Korte arvelee, että sosiaalityönte-

kijät saattavat tuoda tavoitellun tilanteen ja nykytilanteen eron kärjekkäästi esille kri-

tisoidakseen olemassa olevaa käytäntöä ja osoittaakseen toisenlaisen työskentelyn

mielekkääksi omasta näkökulmastaan. (Korte 1989, 58.)

Korte siis havaitsi sosiaalityöntekijöiden työkäytännössä ristiriitaisuuden, johon Eskola

(1991)  viittasi metodisuutta koskevissa pohdinnoissa. Jotta sosiaalityö voisi olla meto-

dista, sen pitää ohjautua ihmisten tarpeiden tyydyttämisen motiivista käsin. Jos sosiaa-
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lityöntekijä ja sosiaalityön tavoitteiden laatija esittävät eri tulkinnan näistä tarpeista, työn

metodisuus kärsii. Metodinen työote edellyttää tietoisuutta suunnasta.

Rauli Vuorela (1996) haastatteli kokeneita sosiaalityöntekijöitä graduunsa "Sosiaali-

työntekijän asiantuntemus ja ammatti-identiteetti". Tässä työssä nostan esiin Vuorelan

gradusta tulkintoja siitä, miten metodisuus tai työn tekemisen tavat liittyvät asiantunti-

juuteen.

Gradussaan Vuorela kysyy olisiko sosiaalityön asiantuntemus sitä, että hallitsee koko

sosiaalitoimen palveluverkoston ja vielä asiakastilanteiden monenlaiset terapiat ja työ-

metodit ja pystyy soveltamaan niitä yksilöllisessä sosiaalityössä, kunkin asiakkaan tar-

peita vastaavasti, huoltaa, hoivaa ja kontrolloi. (Vuorela 1996, 25 - 26.)

Vuorela määrittelee ekspertiyttä matemaatikko Stuart Dreyfusin ja filosofi Hubert Drey-

fusin kehittämän taitojen hankkimisen mallin kautta. Mallissa on viisi vaihetta: 1. noviisi,

2. edistynyt aloittelija, 3. pätevä, 4. taitava, 5. asiantuntija (ekspertti). Mallin mukaan

taitojen kasvamiseen vaikuttaa ennen kaikkea kokemuksen karttuminen. Ekspertin

työntekijän ei enää tarvitse turvautua sääntöihin tai analyyttiseen pohdiskeluun, omaa

toimintaansa muuttaakseen tai kyetäkseen toimimaan relevantisti. Ekspertillä koke-

musta on paljon ja intuitiivinen ote ohjaa erilaisiin tilanteisiin suhtautumista. Ekspertti

pystyy keskittymään olennaiseen, kuluttamatta toimintaenergiaansa epäolennaiseen,

hedelmättömään pohdiskeluun eri ratkaisuvaihtoehdoista. Koska työtilanteiden koko-

naisvaltainen, syvällinen ymmärtäminen on läsnä ekspertin toimintaa on vaikea kuvailla.

Kysyttäessä miksi ja miten ekspertiksi luokiteltava toimii tietyllä tavalla, vastaus voi olla

hyvin triviaalin tuntuinen: ”se vain tuntui oikealta”. (Vuorela 1996, 15 - 16.)

Eskpertiisiin liitetylle intuitiivisuudelle on annettu erilaisia nimityksiä kuten, sormituntu-

ma, näppituntuma, esiymmärrys, nopea tajuaminen tai haltuun otto. (Vuorela 1996, 31.)

Vuorelan haastattelemat sosiaalityöntekijät viittaavat sosiaalityön menetelmien käyttöön

tai pikemminkin käyttämättömyyteen joissakin esille otetuissa lainauksissa. Esimerkiksi

haastateltava ei miellä käyttävänsä mitään erityistä metodia mutta samassa lauseessa

kuvaa käyttävänsä hyviä kysymyksiä keinona saada asiakas pohtimaan perheensä

elämää ja vuorovaikutusta. Vuorelan mukaan sosiaalityön käytäntö voidaan nähdä pie-

ninä tutkimusmatkoina asiakkaan elämään. Haastateltava kaivaa työkalupakistaan so-
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pivan metodin tutkimusmatkalle asiakkaan elämään. Tässä ammatillinen ja henkilö-

kohtainen saattavat sekoittua ja luovuus ilmenee monella tavalla, kun sosiaalityön sala-

poliisi alkaa koota ihmiselämän palasia, jotta kyseinen kappale dekkarista saadaan lop-

puun. (Vuorela 1996, 60 - 63.)

On esitetty, että työntekijöiden vaikeus tunnistaa työskentelynsä taustalla olevia meto-

deja liittyy ammattitaitokysymykseen. Taitava työntekijä on sisäistänyt ammatillista tie-

toa, jonka varassa hän toimii. Metodien pohdinnan tarve syntyy tilanteessa, jossa si-

säistetty ammatillinen tieto ei näytä toimivan eli lähinnä poikkeusolosuhteissa.  (Esim.

Raunio 2000.)

Sosiaalityön ammatillisen tiedon nähdään koostuvan empiirisen tutkimuksen tuottaman

tiedon lisäksi teoreettisesta tiedosta, persoonallisesta tiedosta, proseduraalisesta tie-

dosta ja käytännön viisaudesta. Näistä käytännön viisaus on anglo-amerikkalaisessa

kirjallisuudessa mainittu kriittisenä vaihtoehtona tutkimuksen tuottamalle tiedolle. Käy-

tännön viisaus kertyy työkokemuksen karttuessa ja sitä kuvataan käsitteillä hiljainen

tieto ja työntekijän intuitio. (Raunio 2000, 335.)

Intuitiivisyys siten kuin Vuorela (1996) sen esittää näyttäytyy vastakkaisena reflektiivi-

syydelle, jonka näen kuvaavan oman toiminnan kriittistä tarkastelua. Jos intuitiivisyys

on sitä, että työtilanteessa ei tarvita analyyttistä pohdintaa oman toiminnan muuttami-

sesta, se ei ole metodista siinä mielessä kuin Eskola (1991) näkee metodisuuden. Es-

kolallehan metodi oli nimenomaan ajatusten järjestelemistä toiminnan ohjaamiseksi,

oman toiminnan arviointia, toiminnan tarkoituksen ja sen toteuttamiseen vaadittavien

tekojen välisen suhteen pohtimista. Intuitiivisyys ei myöskään näyttäydy metodisena

siinä mielessä kuin Karvinen (1993a) esittää metodisuuden ajattelun välineenä.

Edellä esittämäni sosiaalityöntekijöiden haastattelututkimukset vahvistavat käsitystä

siitä, että sosiaalityöntekijöille metodisuus näyttäytyy erilaisina työmenetelminä, joita on

hankala omasta työstä paikantaa. Työmenetelmät ovat lähinnä nimiä, joilla ammatti-

identiteettiä vahvistetaan, mutta jotka eivät ole merkityksellisiä oman työtoiminnan ar-

jessa. Joko tunnetut menetelmät eivät ole relevantteja sosiaalityöntekijöiden työn käy-

tännöissä tai menetelmiä ei tunneta riittävästi. Metodinen työote ei nouse esiin toimin-

nan ohjaajana.
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Tutkin metodisuuskirjoittelua valitsemistani hallinnon teksteistä aineistolähtöisesti.

Vaikka olen edellä käsitellyt metodisuuden erilaisia määrittelytapoja ja tulkintoja, niiden

tarkoitus ei ole ohjata analyysia vaan lähinnä helpottaa havaitsemaan tekstissä olevan

metodikirjoittelun yhteyksiä aiempaan keskusteluun.

Edellä esitetystä huolimatta lukemani kirjallisuus ja sen metodisuustulkinnat vaikuttavat

tutkimukseeni seuraavilla tavoilla: Tämän työn kansilehdellä esitän käsitteleväni sosiaa-

lityön ammatillista metodisuutta ja menetelmiä. Erotan nämä kaksi käsitettä siten, että

metodisuus on laajempi käsite kuin menetelmät ja niin, että menetelmät sisältyvät me-

todisuuteen. Kysymyksenasettelussa näkyy Eskolan (1991) käsitys metodista metodi-

suuden ja toiminnan tavoitteen liittona.

Etsiessäni metodisuuskirjoittelua hallinnon teksteistä pyrin erottelemaan sosiaalityön

metodiset työvälineet Arnkilin (1991) tavoin sosiaalityön operaatiotason tekniikoista ja

työkaluista. Siksi en käytä tutkimusaineistona hallinnon ohjeita, lakitekstejä tai asetuk-

sia, jotka Arnkil jäsensi kuuluviksi operaatiotasolle vaan käytän aineistona hallinnon

sosiaalityötä koskevia suunnittelu- ja tutkimusraportteja.

Riitta Korte (1989) toi esiin sosiaalityöntekijöiden työssä vallinneen ristiriidan tavoittei-

den ja toiminnan välillä. Hallinnon virkamiehet laativat sosiaalityön tavoitteet, joskin so-

siaalityöntekijän toiminta ei lähde näistä tavoitteista käsin vaan toimintaa säätelevät

sosiaalitoimiston käytännön sanelemat ehdot. Sosiaalityöntekijän omat tavoitteet ja pyr-

kimykset ovat siis muut kuin koetut ylhäältä, hallinnosta annetut työn tavoitteet.

Sosiaalityön metodisuutta tutkittaessa pitää siis kysyä mikä on sosiaalityön tavoite, toi-

minnan tarkoitus ja mitä ovat sosiaalityöntekijän tehtävät ja miten ne toteutetaan. Mitä

hallinnon kirjoittajat sanovat sosiaalityön tehtävistä ja tavoitteista? Kenen tehtävä on

laatia sosiaalityön tavoitteet? Tuovatko kirjoittajat esiin näkemystään siitä, mitkä toimin-

nan tavat/ mallit/ metodit ”vievät parhaiten perille”? Mikä on hallinnon merkitys sosiaali-

työntekijöiden metodien käyttämiselle / käyttämättömyydelle ja ymmärtämiselle?
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4 MODERNIT JA POSTMODERNIT IDEAT TOIMIJOIDEN SUUNTAAJINA

Tämän luvun tarkoitus on esitellä sosiaalityön metodisuuteen liittyviä tämän hetken

teemoja. Sosiaalityön eri toimijatahot lähestyvät metodisuutta omista näkökulmistaan.

Sosiaalityön kenttää lähinnä ovat keskustelut uudesta asiantuntijuudesta ja siihen liitty-

en refleksiivisyydestä. Näitä teemoja esittelen luvussa 4.1. Sosiaalityön tutkimus on

hajaantunut metodisuuden osalta vuorovaikutuksen tutkimukseen (luku 4.2), jota myös

tässä työssä käyttämäni retorinen diskurssianalyysi edustaa, sekä arviointitutkimukseen

(luku 4.3). Sosiaalityön hallinto tukee sosiaalityön arviointia ja pyrkii sen avulla kehittä-

mään ”parhaita ammattikäytäntöjä” sekä luokittelemaan ja ohjeistamaan sosiaalityön

sisältöjä (luku 4.4).  Näiden teemojen läpi kulkee keskustelu kulttuurin ja ajattelun väi-

tetystä siirtymisestä modernista postmoderniin sekä tämän muutoksen tuomista uusista

sosiaalityön haasteista.
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Postmodernismia on sanana käytetty kuvaamaan modernille vastakkaista ajanhenkeä,

jossa modernin ajan käsitykset eettisyydestä, esteettisyydestä ja tiedosta murtuvat.

Enää ei ole ylivoimaista universaalia tiedon, arvostelukyvyn tai maun kriteeriä, joka so-

pisi kaikkiin tilanteisiin kaikkina aikoina. Postmodernille ajalle on tyypillistä käsitys tie-

don pluralistisuudesta. Nietzschen esittämä ajatus, että yksikään uskomussysteemi ei

yksistään voi paljastaa koko totuutta kuvastaa David Howen mukaan postmodernismin

perusajatusta. Tietoa voidaan vain tulkita, sitä ei voi saavuttaa rationaalisilla ajattelun

malleilla. (Howe 1994, 520.)

Postmoderniin liittyy myös ajatus ”suurten kertomusten” kuolemisesta (esim. Howe

1994).  Sosiaalityössä modernin ajan tapa puhua yleispätevistä malleista ja metodeista

murenee. Niiden sijaan pluralistisessa maailmassa, jossa ymmärrettävien sanomien

tuottaminen on ongelma, tarvitaan ”oikeiden tulkinnallisten menettelytapojen asiantun-

tijuutta”. (Karvinen 1996, 40.)
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Tällaista asiantuntijuutta  ilmentänee postmoderniin liitetty ajatus ”sosiaalityön uudesta

asiantuntijuudesta”, joka edustaa Kirsi Juhilan (2004) mukaan jonkinlaista aikamme

ideaalia, hyvää asiantuntijuutta. Siinä korostuu paikallisuus, työntekijän ja asiakkaan

kumppanuus, asiakkaan asiantuntijuuden arvostaminen ja idea yhdessä tuotettavasta

tiedosta. Uusi asiantuntijuus on samalla kriittinen kannanotto moderniin asiantuntijuu-

teen, jossa työntekijän erilaisiin ongelmiin ja työskentelytapoihin liittyvä ammatillinen

tieto nähdään asiakkaan tietoa arvokkaammaksi ja tilanteista toisiin siirrettäväksi.  (Ju-

hila 2004, 178.)

Uusi asiantuntijuus painottaa kokemuksellista tietoa, joka syntyy ammatillisessa arjessa

ja siellä elävien ihmisten toiminnassa. Juhilan mukaan keskustelu uudesta asiantunti-

juudesta yhdistyy keskusteluun refleksiivisestä ammattikäytännöstä. (Juhila 2000, 151;

vrt. Karvinen 1996.)

Suomalaisessa sosiaalityökeskustelussa on puhuttu sekä refleksiivisyydestä että ref-

lektiivisyydestä. Refleksiivisyyteen sisältyy ajatus itsetietoisuudesta, itsetarkastelusta ja

itseheijastuksesta kun taas reflektiivisyys liittyy näkemiseen (peilistä heijastuva peiliku-

va), ajatteluun ja moraaliin. Suomalaisessa keskustelussa termejä käytetään kuitenkin

vaihtoehtoisina johtuen joko englanninkielisistä tai saksankielisistä lähteiden käännök-

sistä. (Karvinen, 1993b, 27.)

Postmoderni refleksiivinen asiantuntijuus on riskien tunnistamista ja vaihtoehtojen

näyttämistä (Karvinen 1996, 39). Se on tietoisuutta omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä

ja oman osaamisen jatkuvaa arviointia. Sosiaalityö ymmärretään tällöin toiminnassa

rakentuvaksi. Asiantuntijuus ja tieto on paitsi tiettyyn aikaan ja paikkaan kytkeytyvää

myös dialogista ja diskursiivista. Asiakkaat ovat paikallisesti rakentuvan tiedon tärkeitä

tuottamiskumppaneita. (Juhila 2000, 151.)

Mikko Mäntysaari (1999b) tuo esiin kriittisen näkökulman refleksiivisyyteen. Hän näkee,

että vetoaminen refleksiiviseen toimintatapaan tai sosiaalityöntekijän  omaamaan

”hiljaiseen tietoon” eivät ole oikein vakuuttavia perusteluja sosiaalityön tietoperustan

erityisyydelle, koska näitä valmiuksia oppivat kaikki sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitavat,

ammatillisesta peruskoulutuksesta riippumatta. Kuten Mäntysaari kirjoittaa: ”Voisi olla

vaikea empiirisesti osoittaa, että esimerkiksi sosiaalipsykologiaa opiskelleiden kyky ref-
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leksiiviseen toimintaan olisi heikompi kuin sosiaalityötä opiskelleilla.” (Mäntysaari

1999b, 360.)
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Marjo Kurosen mukaan käytännön sosiaalityössä on aina korostettu asiakassuhteen,

sosiaalityöntekijän vuorovaikutustaitojen, asiakkaan kohtaamisen ja kuulemisen tärke-

yttä (Kuronen 2004, 219). Myös vuorovaikutuksen tutkimuksella on jo lähes satavuoti-

nen historia (Juhila 2004, 155 - 183).

Vuorovaikutuksen tutkimus on Kirsi Juhilan mukaan keino, jolla uuden asiantuntijuuden

voi tehdä näkyväksi, osoittaa mitä se tarkoittaa asiakkaan ja työntekijän  kohtaamises-

sa. Samoin tutkimuksella tehdään myös näkyväksi hierarkisuuteen perustuvaa asian-

tuntijuutta ja erilaisia vallan käytön muotoja. (Juhila 2004, 178.)

Juhilan mukaan sosiaalityön vuorovaikutuksen mikromaailma on sosiaalityön olennai-

nen osa, sillä sosiaalityön käytäntö koostuu paljolti juuri ihmisten välisestä vuorovaiku-

tuksesta. Tätä vuorovaikutusta on Juhilan mukaan hyvä lähestyä sen oman toiminnalli-

sen logiikan huomioivien tutkimuksellisten välineiden avulla. Sosiaalityön käytännöille

on ominaista informaali neuvottelu kuten ratkaisujen neuvottelu paikan päällä. Infor-

maalin neuvottelun logiikkaa ei voi Juhilan mukaan tavoittaa kuin itse vuorovaikutusta

tutkimalla, siitä ei pääse selville esimerkiksi kysymällä asianosaisilta jälkeen päin mitä

tilanteessa tapahtui. (Juhila 2004, 177.)

Vuorovaikutuksen tutkimus antaa Juhilan mukaan myös välineitä tutkia miten sosiaali-

nen, kulttuurinen, taloudellinen ja poliittinen valta elää myös paikallisissa vuorovaiku-

tussuhteissa. Sosiaalityöntekijät voivat olla joissakin tilanteissa yksisuuntaisen vallan

käyttäjiä suhteessa asiakkaaseen ja toisissa tilanteissa taas heidän tukijoitaan, kump-

paneitaan ja auttajiaan. Tutkimus tekee näkyväksi myös asiakkaiden toimijuuden. He

voivat olla tilanteissa aktiivisia toimijoita ja joskus myös vallan käyttäjiä, eivät pelkkiä

kohteita. Mikrovaltaan pääsee Juhilan mukaan käsiksi erittelemällä esimerkiksi sitä,
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kenen ääni kohtaamisissa kuuluu, kuka saa asiantuntijan roolin ja missä asioissa tai

mitä tulkintoja vahvistetaan ja mitä vaiennetaan. (Juhila 2004, 178.)

Kurosen mukaan viime aikoina monet sosiaalityön metodiset suuntaukset kuten voima-

varakeskeinen sosiaalityö, ratkaisukeskeinen terapia tai työote, narratiivinen terapia ja

konstruktiivinen sosiaalityö ovat uudella tavalla nostaneet esiin kieltä ja vuorovaikutusta

asiakastyön keskeisinä elementteinä ja myös hyödyntäneet niitä tietoisesti asiakkaiden

kohtaamisessa ja auttamistyön menetelmällisinä välineinä. (Kuronen 2004, 219.)

Asiakastyössä käytettävä kieli on edellä mainituissa menetelmäsuuntauksissa nostettu

keskeiseen asemaan.  Sekä vuorovaikutuksen tutkimuksessa että käytännön autta-

mistyössä on alettu nähdä, että kieli ei kuvaa asiantiloja vaan konstruoi niitä ja tekee

samalla muutoksen mahdolliseksi. Oleelliseksi muodostuu, miten työntekijä orientoituu

asiakkaan ongelmiin ja millaista kieltä hän tilanteessa käyttää. Työntekijän kieli suuntaa

tapoja, joilla asiakkaan on vuorovaikutuksen toisena osapuolena mahdollista tulkita

elämäänsä ja ongelmiaan.  (Kuronen, 2004, 219.)

Työmenetelmissä korostetaan asiakkaan aktiivista toimijuutta asiakkaan ja työntekijän

vuorovaikutuksessa. Asiakkaan ja työntekijän kohtaaminen ymmärretään nyt osapuol-

ten neuvotteluna. Kuronen nostaa kuitenkin esiin, että käytännön auttamistyössä työn-

tekijällä on vuorovaikutusmenetelmillään, kysymyksillään ja kielenkäytöllään mahdolli-

suus ja valta asiakasta enemmän ohjata kohtaamisen kulkua sekä asiakkaan tilanteen,

ongelmien ja niiden ratkaisujen määrittelyä. Asiakastilanne voi Kurosen mukaan olla

hyvinkin tarkkaan säädelty ja käytettävän menetelmän mukainen. (Kuronen 2004, 220.)

Kuronen tuo esiin artikkelissaan ”Sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön jaettu kiinnos-

tus vuorovaikutukseen ja kieleen”, että vuorovaikutusta hyödyntävät sosiaalityön me-

netelmien kehittäjät eivät ole kehittämistyössään juurikaan huomioineet sosiaalityön

vuorovaikutuksen tutkimusta. Työmenetelmien kehittäjät korostavat teoreettisten lähtö-

kohtien ja etenkin empiiristen tutkimusten sijasta mielellään toiminnan käytännöllisyyttä

ja menetelmien jatkuvaa kehittämistä käytännön työssä. (Kuronen 2004, 220.)

Poikkeuksena edelliseen Kuronen esittää Nigel Parton’in (2000), joka on pyrkinyt sel-

keimmin hyödyntämään sosiaalityön konstruktionistista tutkimusta käytännön työn ke-

hittämisessä. Yhdessä Patrick O´Byrnen kanssa hän on kehittänyt konstruktiiviseksi
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sosiaalityöksi nimeämäänsä sosiaalityön suuntausta ja työmenetelmää kirjassaan

”Constructive Social Work” (Kuronen 2004, 221).

Parton ja O´Byrne rakentavat kirjassaan sosiaalityölle menetelmää tai metodisuutta,

joka perustuu kieleen, vuorovaikutukseen ja ratkaisukeskeisyyteen. He osoittavat, että

konstruktionismi voi itsessään olla myös sosiaalityön menetelmä sen lisäksi että se on

tutkimuksellinen lähestymistapa, jolla voi tavoittaa monenlaista menetelmällisyyttä sosi-

aalityön käytännöistä. (Juhila 2005.)
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Sosiaalihuollon toiminnan seuranta ja arviointi sisältyy yhtenä keskeisenä tehtävänä

hallinnon informaatio-ohjaukseen. Tätä tehtävää hoitaa Sosiaali- ja terveysalan tutki-

mus- ja kehittämiskeskus Stakes. Sosiaalihuollon menetelmien arviointia pyritään ke-

hittämään vuonna 1997 käynnistetyssä Sosiaalihuollon menetelmien arviointiprojektissa

(FinSoc). (Uusitalo & Lönnfors 1999, 8; Seppänen-Järvelä 1999, 16.)

Sosiaalityön neuvottelukunta pitää sosiaalialan ongelmana sitä, että käytettävistä työ-

menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta ei ole käytössä riittävästi tutkimustietoa. Ole-

massa oleva vähäinen tutkimustietokaan ei saavuta kentän työntekijöitä. Sosiaalityön

neuvottelukunta näkee ilmeiseksi tarpeeksi lisätä sosiaalityön tutkimusta ja arviointia

sekä välittää tietoa hyvistä työkäytännöistä suunnittelun ja johtamisen sekä asiakastyön

laadun parantamiseksi ja kansalaisten osallisuuden ja perusoikeuksien turvaamiseksi.

(STM 2003:10, 21.)

Sosiaalialalla on aloitettu vuonna 2004 ”Hyvät käytännöt” –tutkimus- ja kehittämisohjel-

ma, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen

työkäytännöt yhä enenevässä määrin perustuvat tutkittuun tietoon ja koeteltuun käy-

täntöön. Ohjelmassa keskitytään sosiaalityön neuvottelukunnan raportin mukaan ke-

hittämään sosiaalityön ja sosiaalipalvelun käytäntöjä ja menetelmiä sekä tuotetaan tie-

toa toimivista työkäytännöistä, työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta kansalaisten

elämässä. (STM 2003:10, 21.)



32

Sosiaalityön työmenetelmien vähäisen tutkimuksen lisäksi hallinnossa pidetään pulmal-

lisena myös siirrettävissä olevien, systemaattisesti ja tavoitteellisesti sovellettavien me-

netelmien vähäistä määrää. Tämä nähdään olevan Suomea laajempi ongelma, sillä

myös ruotsalainen laaja kartoitus on osoittanut sikäläisen sosiaalityön työmenetelmien

vähäisyyden sekä ruotsalaisessa yliopisto-opetuksessa että käytännön työssä. (Sem-

berg ym.1999, 17.)

Semberg, Mäntysaari ja Lindqvist esittävät informaatio-ohjausta käsittelevässä Stakesin

raportissa, että Suomeen tulisi rakentaa järjestelmä, jossa uusien menetelmien käyt-

töönotto tapahtuisi tutkimusohjelmien puitteissa. Menetelmien arviointiin tähtäävää tut-

kimusta olisi heidän mielestään lisättävä sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen yliopistolli-

sessa tutkimuksessa. (Semberg ym. 1999, 17 - 18.)

Petri Uusikylän näkemyksen mukaan hallinnon kiinnostus arviointitutkimuksella hyö-

dynnettävään tietoon liittyy 1980-luvun alusta alkaneeseen julkisen hallinnon reformi-

aaltoon ja ’New Public Management’ –ajattelun (NPM) esiinnousuun. NPM:n yleisinä

tavoitteina voidaan Uusikylän mukaan pitää julkisen sektorin kasvun hillitsemistä, yksik-

köjen tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä sekä julkisten palveluiden laadun paran-

tamista. Tähän pyritään päätösvaltaa hajauttamalla, sääntelyä keventämällä ja tu-

losohjauksella. (Uusikylä 1999, 21.)

Mikko Mäntysaari puolestaan liittää arviointitutkimuksen keskusteluun uudesta asian-

tuntijuudesta. Kun arviointitutkimus nähdään uuden asiantuntijuuden muotona, tarkas-

telun kohteena ei ole pelkästään arviointi eikä pelkästään asiantuntemus vaan näiden

yhdistelmä. (Mäntysaari 1999a, 8.)

Mäntysaari (1999b) erottaa sosiaalityön arviointitutkimuksessa kaksi eri toimintatapaa,

joiden avulla sosiaalityötä voidaan ammatillisesti kehittää. Nämä ovat paikallisesti ta-

pahtuva ammattikäytäntöjen itsearviointi sekä ammattikäytäntöjen, erityisesti työmene-

telmien vaikuttavuutta koskeva tutkimus. (Mäntysaari 1999b, 356.)

Paikallisesti tapahtuva ammattikäytäntöjen itsearviointi on nimensä mukaisesti sosiaa-

lityöntekijän tekemää arviointityötä. Mäntysaaren mukaan tällainen arviointityö on hi-

dasta ja epävarmaa, mutta järkevää, koska muutoin sosiaalityöntekijän tekemä ajatte-

lutyö, harkinta tai refleksiivisyys jäisi vain yksittäisen sosiaalityöntekijän hyödyksi. Arvi-
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ointitutkimus tarjoaa Mäntysaaren mukaan keinoja toimintakäytäntöjen testaamiseen ja

tiedon välittämiseen. (Mäntysaari 1999b, 356.)

Työmenetelmien vaikuttavuutta koskeva tutkimus edellyttää Mäntysaaren (1999b) mu-

kaan edellistä perusteellisempaa paneutumista aikaisempaan tutkimukseen, laajoja

tutkimusaineistoja sekä usein uudenlaisten interventiomenetelmien kehittämistä. Vai-

kuttavuustutkimus on tästä syystä tiedeyhteisön tehtäväkenttää. Mäntysaari näkee, että

interventiotutkimuksellinen orientaatio on parhaimmillaan silloin, kun samaan tutkimus-

projektiin tulevat mukaan laadullisten menetelmien osaajat, kehittämistyön taitajat ja

kvantitatiivista tutkimusta hallitsevat tutkijat. (Mäntysaari 1999b, 356 - 361.)

Mäntysaaren mukaan sosiaalityön tutkimuksessa pitäisi aina olla mukana vastauksen

haku ongelmiin, ei vain ongelmien kuvaaminen. Sosiaalityön tutkimuksen erityisyys on

siinä, että ei pysähdytä sosiaaliseksi ongelmaksi koetun tai määritetyn ilmiön kuvailuun,

vaan tutkimus etenee etsimään sopivaa interventiota, toimintatapaa tai menetelmää,

jolla haitalliseksi koettuun ilmiöön voidaan vaikuttaa. Seuraava vaihe on sovelletun in-

tervention vaikutuksen testaaminen. Lopuksi tutkijoilla pitäisi Mäntysaaren mukaan olla

vielä vastuuta siitä, että hyväksi osoittautuneet menetelmät, keinot ja välineet otetaan

ammattilaisten parissa laajasti käyttöön. (Mäntysaari 1999b, 361.)

Hannele Forsberg ja Kirsi Juhila vertaavat sosiaalityön arviointitutkimusta ja konstruk-

tionistista ammattikäytäntöjen tutkimusta artikkelissaan ”Sosiaalityön ammattikäytännöt

ja tutkimustieto”. He esittävät konstruktionistisesta positiosta käsin kritiikkiä arviointitut-

kimusta kohtaan. Kun sosiaalityön tutkimuksen lähtökohtana on parhaiden työkäytän-

töjen tutkiminen ja tunnistaminen, on se luonteeltaan sitoutuneesti arvioivaa. Siinä läh-

detään oletuksesta, että hyvät ja huonot ammattikäytännöt on tutkimuksen keinoin

mahdollista erottaa toisistaan. (Forsberg & Juhila 1999, 368.)

Erotteleminen, tuloksellisten työmenetelmien esiin seulominen, ei ole mahdollista ilman

kriteeristöä, jossa linjataan toimivan ja vaikuttavan sosiaalityön ominaisuuksia. Tällai-

nen kriteeristö näyttää Forsbergin ja Juhilan mukaan olevan olemassa jo tutkimusta

aloitettaessa, sillä muutoin ei tutkimusta kyettäisi suuntaamaan oikeisiin kohteisiin eikä

osattaisi tunnistaa tuloksiltaan parhaita ammattikäytäntöjä. Hyvän ja huonon erottelemi-

seen sitoutunut käytäntöjen tutkimus asettaa itsensä tuloksellisen sosiaalityön kritee-

ristön tuottamisen auktoriteetiksi. (Forsberg & Juhila 1999, 367 - 372.)
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Forsberg ja Juhila pitävät konstruktionistista ammattikäytäntöjen tutkimusta perustutki-

muksellisempana lähestymistapana edelliseen verrattuna. Tutkijan positioon ei kuulu

sosiaalityön toimintakulttuurien asettaminen paremmuusjärjestykseen ei myöskään toi-

mintasuositusten antaminen. Forsberg ja Juhila huomauttavat, että sosiaalityöntekijöi-

den kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että eri suunnista argumentoiden kaikista

kulttuureista voi löytää niin hyvien kuin huonojenkin ammattikäytöntöjen elementtejä.

Parasta sosiaalityötä on siis se, jonka toimijat sellaiseksi tietyissä tilanteissa argumen-

toivat. (Forsberg & Juhila 1999, 369.)

Toisaalta lähtökohdiltaan perustutkimuksellinen ammattikäytäntöjen tutkimus voi Fors-

bergin ja Juhilan mukaan tuottaa välineitä hyvistä ja huonoista työkäytännöistä käytäviin

linjanvetoihin. Sosiaalityön arjen ”näkymättömiä” käytäntöjä koskevalla tutkimustiedolla

voi heidän mukaansa olla hyvinkin strategista merkitystä puhuttaessa sosiaalityön eri-

tyisen asiantuntijuuden puolesta. Perustutkimuksen vähäisyys saattaa Forsbergin ja

Juhilan mukaan olla yksi syy siihen, miksi sosiaalityössä sanotaan olevan niin paljon

hiljaista tietoa. Tätä hiljaista tietoa ei ole maltettu tutkia sellaisena kuin se sosiaalityön

arkikäytännöissä elää. (Forsberg & Juhila 1999, 369 - 370.)
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Sosiaalityössä on meneillään hallinnon vetämä valtakunnallinen luokitushankeprojekti,

jonka vuoden 2003 väliraportti on osana tämän tutkimuksen tutkimusaineistoa. Luoki-

tushankeprojektin puheenjohtaja, Stakesin kehittämispäällikkö Salme Kallinen-Kräkin ja

Stakesin suunnittelija Jarmo Kärki näkevät sosiaalityön luokituksen merkittäväksi yrityk-

seksi yhtenäistää sosiaalityön kuvaamisessa käytettävää kieltä. Luokitusta laadittaessa

sosiaalityötä käsitteellistetään, siihen kuuluvia ilmiöitä nimetään ja ryhmitellään. Näin

syntyvä, kieleltään yhtenäinen ja jäsennykseltään tasapainoinen luokitus edistää heidän

mukaansa sosiaalityön systemaattista dokumentointia, vertailukelpoisen tiedon tuotta-

mista ja arviointia. (Kallinen-Kräkin & Kärki 2000, 7.)

Luokituksen avulla pyritään saamaan yhä täsmällisempi kuva siitä, mitä sosiaalityössä

tehdään ja mitkä ovat ne asiat, joiden kanssa sosiaalityöntekijät työskentelevät. Luoki-
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tus on heidän mukaansa myös väline, jonka avulla voidaan tuottaa jäsentynyttä tietoa

asiakastason työstä julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2000, 7.)

Kirsi Juhila näkee, että sosiaalityön luokittelemisessa on kysymys samanaikaisesti sekä

yhtenäisen ammatillisen sisällön rakentamisesta sosiaalityölle että sosiaalityötä koske-

van tiedon hallinnasta ja systematisoinnista. (Juhila 2000, 152.)

Sosiaalityön luokittelun yhtenä sisällöllisenä elementtinä on sosiaalisen arvioinnin oh-

jeistaminen. Juhilan mukaan sosiaalinen arviointi voidaan ymmärtää sosiaalityön am-

matillisen toiminnan kulmakiveksi. Siinä on kysymys asiakkaan tai asiakasryhmän ti-

lanteen kartoittamisesta ja / tai ongelman diagnosoinnista, joiden pohjalta on mahdol-

lista suunnitella tarvittavat ja toimivat ammatilliset interventiot. Sosiaalisella arvioinnilla

on Juhilan mukaan sosiaalityön historiassa pitkä perinne, se oli muun muassa Mary

Richmondin tuotannon keskeinen aihe. (Juhila 2000, 155.)

Richmond kirjoitti sosiaalisesta diagnoosista, jolla pyritään mahdollisimman tarkkaan

sosiaalisen tilanteen ja asiakkaan persoonallisuuden määrittelyyn. Diagnosoinnin pro-

sessiin kuuluu selvitys eli faktuaalisen näytön kerääminen, kerätyn aineiston kriittinen

tarkastelu ja johtopäätös eli ongelman määrittely ja tulkinta. Richmondilaiseen perintee-

seen nojataan terveydenhuollon sosiaalityön luokituksessa, jossa sosiaalinen arviointi

on ensimmäinen ja muuta sosiaalityön toimintaa ohjaaja sisältöluokka. (Juhila 2000,

155.)

Sosiaalityö ymmärretään Juhilan mukaan yhä useammin oikeudelliseksi tai kansalais-

ten oikeuksiin perustuvaksi työksi. Sosiaaliseen arviointiin oikeusajattelu liittyy Juhilan

mukaan yhdenvertaisuusperiaatteen kautta. Kansalaisilla on oikeus odottaa sosiaali-

työltä ja sosiaalityössä samanlaista kohtelua. Sosiaalityöltä odotetaan sekä oikeuden-

mukaista tarpeen arviointia että osuvaa ’riskianalyysiä’. Näille on yhteistä se, että kyse

on niiden perustelujen ja kriteerien julkiseksi tekemisestä, jolla sosiaalityön palveluja tai

interventioita edellyttävä tilanne tai ongelma määritellään. (Juhila 2000, 155.)

Nykyinen hallintokäytäntö edellyttää selkeiden, mitattavissa olevien näyttöjen antamista

siitä, että ammatillinen toiminta on laadukasta ja tuottaa toivottuja tuloksia. Sosiaalityön

laadukas asiakasprosessi ymmärretään vaiheittain eteneväksi toiminnaksi, joka lähtee
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liikkeelle sosiaalisesta arvioinnista. Sosiaalisen tilanteen kartoittamista ja ongelman

täsmentämistä seuraavat muutostavoitteen asettaminen, ammatillisten interventioiden

suunnittelu ja toteuttaminen, niiden vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen suhteessa

muutostavoitteeseen. Yksittäisiin kokeiluihin perustuva arviointitieto siitä, ’mikä toimii’

alkaa tuottaa jaettua ammatillista tietotaitoa parhaista työmenetelmistä. Tämä jaettu

tietotaito kääntyy sosiaalityön laadukkaan ammattikäytännön ohjeistamisen välineeksi.

(Juhila 2000, 156 - 157.)

Artikkelissaan ”Sosiaalityön luokittelu ja ohjeistaminen – ristiriidassa refleksiivisyyden

kanssa?” Kirsi Juhila tuo esiin, että ohjeistamisen ja luokittelun diskurssissa näyttäisi

korostuvan sosiaalityön käytännön haltuun ottaminen modernin ajan argumentein ja

toimenpitein: valtakunnallisten tai organisaatiokohtaisten sosiaalityön sisältökuvausten,

nykyistä yhtenäisemmän sosiaalityön koulutuksen, erilaisten ohjaus- ja mittausjärjes-

telmien sekä laadukkaan sosiaalityön kriteeristön rakentamisen avulla. Juhila kysyykin

emmekö eläkään refleksiivisen sosiaalityön aikaa, johon kuuluu paikallinen tieto, dialo-

gisuus ja  älyllinen liikkuvuus asiantuntijuuden kriteereinä? ”Onko sittenkin olemassa

vielä tarvetta sosiaalityön käytäntöjä yhteen kokoavaan metasanastoon ja menestyksel-

lisesti tilanteesta toiseen siirrettävissä oleviin, tieteelliseen tietoon perustuviin sosiaali-

työn menetelmiin?” (Juhila 2000, 158 - 159.)

Juhila näkee, että nykyistä sosiaalityötä ei voi sijoittaa mihinkään aikajanan pisteeseen

tai kehityskertomuksen vaiheeseen, jossa jokin vanha (moderni) olisi jäänyt tai jäämäs-

sä historiaan ja korvautuisi uudella (refleksiivisyydellä). Sen sijaan sosiaalityön keskus-

teluissa ja käytännöissä on samanaikaisesti läsnä useita suuntia. Lisäksi olemassa ole-

via suuntia – kuten ohjeistamisen ja refleksiivisyyden diskursseja – voi tulkita monilla eri

tavoilla. Näistä tulkinnoista riippuu se, kuinka ristiriitaisilta suunnat keskenään näyttävät.

(Juhila 2000, 159.)

Juhilan mukaan luokittelun ja ohjeistamisen diskurssia on helppo kritisoida refleksiivi-

sen sosiaalityön suunnasta. Luokittelun ja ohjeistamisen diskurssi voidaan kuitenkin

ymmärtää myös siten, että sen erilaiset tiedontuotannon muodot tekevät sosiaalityön

arjen näkyväksi. Tekijöinä ja asiantuntijoina ovat tällöin sosiaalityöntekijät itse. Valta-

kunnallisellakin tasolla tapahtuvien sosiaalityön luokittelemisen, arvioinnin ohjeistami-

sen ja koulutuksen kehittämisen voi mieltää paikallisista keskustelupuroista kasvaviksi

isommiksi virroiksi. (Juhila 2000, 160.)
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Olennaista Juhilan mukaan on se, kuka tai ketkä sosiaalityötä määrittelevät ja miten se

tehdään. On tärkeää, että sosiaalityöntekijät ottavat ohjeistuksen ja luokittelun sanastot

strategisesti omaan käyttöönsä. Näin he tulevat Juhilan mukaan todennäköisesti pa-

remmin kuulluiksi tietyillä yhteiskunnallisen keskustelun kentillä. Myös tällainen sosiaa-

lityöntekijöiden keskinäisiin keskusteluihin perustuva tiedontuotanto on mahdollista

nähdä hiljaisuuden kulttuurista ulosmurtautumiseksi. Osallistuminen luokittelun ja oh-

jeistamisen diskurssin rakentamiseen voidaan Juhilan mukaan nähdä jopa refleksiivi-

sen sosiaalityön yhtenä ilmenemismuotona. (Juhila 2000, 160 - 161.)
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5  TUTKIMUSMETODISET PERUSRATKAISUT

Tutkimustehtäväni rakentuu metodisuuskirjoituksen paikantamisesta hallinnon tekstistä

ja metodisuuskirjoituksen sisällön analyysistä. Käytän analyysimenetelmänä diskurssi-

analyysiä, jonka retoriseen analyysiin painottuvan muodon näen parhaiten tuovan esiin

metodisuustekstin sisällöllisiä piirteitä. Retorinen diskurssianalyysi keskittyy sisällöllisiin

kysymyksiin, jotka minulle ovat oleellisia. Sisällöllisten piirteiden lisäksi tekstin retoriset

ominaisuudet voivat kertoa kirjoittajan tavoitteista ja pyrkimyksistä tekstin kirjoittajana.

Tästä syystä käytän retorista diskurssianalyysiä myös tekstin retoristen keinojen ana-

lyysiin. Esittelen alaluvussa 5.2 yleisemmin diskurssianalyysiä ja luvussa 5.3 retorista

diskurssianalyysiä. Näissä luvuissa käyn läpi diskurssianalyysin keskeisiä käsitteitä,

joita käytän metodisuustekstin analysointiin.

Hallinnon teksteille on muotoutunut oma kirjoitustyylinsä, jonka erityispiirteitä esitän lu-

vussa 5.4. Analyysivaiheessa käytän luvussa mainittuja erityispiirteitä sen tarkasteluun,

ovatko valitsemani hallinnon tekstit tekstinä tyypillisiä tai perinteisiä hallinnon raportteja.

Tämä mahdollistaa tulkinnat siitä, miten hallinnon teksteille tyypillisiä retorisia keinoja

käyttämällä kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan yleisöään. Myös hallinnon tekstille epätyypil-

liset piirteet voidaan tätä kautta paikantaa ja niiden käytöstä voidaan tehdä tulkintoja.

Diskurssianalyysin taustaideologiana on konstruktionismi. Tässä työssä konstruktionis-

tinen ajattelu tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että arkipäivän työympäristön todellisuutta

tuotetaan kielen kautta dialogissa kaikkien toimintaan liittyvien ihmisten kanssa. Kirjoi-

tettu kieli on keskeisessä asemassa  sekä sosiaalityön sisällön hahmottamisessa että

siinä millaisina toimintoina sosiaalityö konkretisoituu käytännöissä. Puhutun ja kirjoite-

tun kielen kautta myös metodisuuden käsite konkretisoituu ja täsmentyy tietynlaisiksi

toimintojen odotuksiksi ja vaatimuksiksi. Seuraavassa alaluvussa käyn tarkemmin läpi

konstruktionistisen ajattelun tapaa hahmottaa sosiaalityön todellisuutta lähinnä Malcolm

Paynen ajattelun kautta ja sitä mitä konstruktionistinen sosiaalityön tulkinta tämän tut-

kimuksen analyysivaiheessa tarkoittaa.
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Konstruktivismi määritellään uskomukseksi, jonka mukaan emme voi tuntea objektii-

vista todellisuutta muutoin kuin sitä koskevien omien käsitystemme kautta. Konstrukti-

vismista voidaan erottaa sosiaalinen konstruktivismi, joka painottaa tietämisen sosiaa-

lista aspektia sekä kulttuuristen, historiallisten, poliittisten ja taloudellisten olosuhteiden

vaikutusta. Kun konstruktivismi liitetään kognitiiviseen, kehityspsykologiseen lähesty-

mistapaan, sosiaalinen  konstruktionismi liittyy lingvistisiin, kulttuurisiin ja narratiivisiin

prosesseihin. (Payne 1999, 36.)

Tässä työssä tarkoitan konstruktionismilla sen sosiaalista tulkintatapaa. Sosiaalisessa

konstruktionismissa painotetaan maailmasta tekemiemme olettamusten ja kategorisaa-

tioiden häilyvyyttä. Muiden ihmisten käsitykset vaikuttavat tulkintoihimme ja saavat mei-

dät muuntamaan niitä. Sosiaalisessa konstruktionismissa ollaan kiinnostuneita tutki-

maan muiden ihmisten vaikutusta tekemiimme kategorisaatioihin.  (Payne 1999, 36.)

Sosiaalisen konstruktionismin sisällä on erillaisia painotuksia ja tulkintoja. Malcolm

Payne painottaa relativistisen epistemologian  näkökulmaa, jossa nousevat esiin yh-

teiskuntien kiistakysymysten muodostamisen prosessit ja henkilöiden välisten interakti-

oiden ymmärtäminen. Hän erottaa kaksi tulkintaa: tiukan sosiaalisen konstruktionismin

ja kontekstuaalisen konstruktionismin suuntauksen. Tiukka sosiaalinen kontruktionismi

tulkitsee kaikkea tietoa sen muodostamisen kautta ja siten hyväksyy ainoastaan tie-

donmuodostuksen prosessit legitiimiksi tutkimuksen ja analyysin kohteeksi. Kontekstu-

aalinen tai pehmeä sosiaalinen konstruktionismi ottaa huomioon sosiaalisen kontekstin,

jonka sisällä tieto muodostetaan ja hyväksyy  legitimoidun tiedon todellisuuden sekä

käsittää nämä tutkittavana olevan sosiaalisen maailman johdonmukaisiksi ja jatkuviksi

elementeiksi. (Payne 1999, 37.)

Kyösti Raunio on myös käsitellyt edellä mainittuja konstruktionismin suuntauksia artik-

kelissaan "Jälkipositivismi, konstruktionismi ja monet tiet sosiaalityön tiedonmuodostuk-

sessa". Hän tuo esiin, että tiukan konstruktionismin mukaan ei tule tehdä lainkaan ob-

jektiivista todellisuutta koskevia oletuksia. Tosiasiallisia sosiaalisia olosuhteita pidetään

irrelevantteina sosiaalisten ilmiöiden kuten sosiaalisten ongelmien analysoimiselle.

Riittää kun analysoidaan, mitä ihmiset sanovat ongelmista tai mitä merkityksiä ihmiset

antavat ongelmille puheessa. (Raunio 2000, 327.)
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Sosiaalinen konstruktio voidaan käsittää sykliseksi prosessiksi, joka on uusiutuva ja

refleksiivinen. Interaktiot eri osapuolten tai tapahtumien välillä vaikuttavat toisiinsa,

pannen jatkuvasti alulle tarkistuksia tai uudelleenmäärityksiä, jotka puolestaan vaikutta-

vat osapuoliin. (Payne 1999, 38.)

Payne esittää sosiaalisen konstruktion mallin sosiaalityöstä, jossa sosiaalityötä kuva-

taan kehänä. Sosiaalityön makrotason kehällä on useita mikrotason kehiä, jotka ovat

jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Makrotason sosiaaliset konstruktiot liittyvät

sosiaalityössä esimerkiksi jaettuihin käsityksiin yhteiskunnan rakenteesta ja organisoi-

tumisesta kuten sosiaalitoimistoista, ammatillisista ryhmistä tai professioista luotuihin

käsityksiin. Mikrotason kehät muodostuvat asiakas-työntekijä-sosiaalitoimisto (tai asia-

mies tai sosiaalipalvelun välittäjä) kehästä (client-worker-agency cycle), sosiaalitoimisto

- ammattikunta kehästä (agency-profession cycle) ja poliittis-sosiaalis-ideologisesta ke-

hästä (political-social-ideological cycle). (Payne 1999, 39.)

Kaikki edellä esitellyt kehät ovat yhteydessä toisiinsa keskittyen erilaisiin sosiaalityön

aspekteihin. Makrotason konstruktiokehä esittää, kuinka sosiaalisten asioiden kontekstit

ja poliittiset konstruktiot vaikuttavat siihen, kuinka asiakkaat ja työntekijät konstruoivat

omaa toimintaansa muovaten toimintaansa ja toimintansa teoriaa. Tämä puolestaan

vaikuttaa siihen kuinka sosiaalipalveluja välittävät tahot (agencies) ja professiot konst-

ruoivat itsensä, mikä puolestaan vaikuttaa jälleen kontekstiin. Kehän voidaan yhtä hyvin

ajatella toimivan toiseen suuntaan ja mistä tahansa aloituskohdasta, niin että konteksti

voisi konstruoida esim. sosiaalitoimea joka konstruoi toimintaa. Sosiaalisessa konstruk-

tionismissa pidetään mahdollisena, että kehä voi toimia molempiin suuntiin samanaikai-

sesti muodostaen jatkuvan keskinäisen vaikutuksen prosessin. (Payne 1999, 39.)

Payne painottaa kolmea asiaa liittyen sosiaalityön sosiaalisen konstruktion käsittee-

seen: Ensinnäkin sosiaalityön konstruoimisen kokonaisnäkemys edellyttää laajaa kes-

kittymistä kaikkiin konstruktion areenoihin ja siihen miten ne liittyvät toisiinsa. Kuitenkin

niin, että mitä tahansa tiettyä kehää voidaan analysoida rajatummin ilman viittauksia

toisiin areenoihin tai kehiin. Kolmanneksi Payne tuo esiin, että koska sosiaalityön ele-

mentit kuitenkin liittyvät toisiinsa, muut makrokehän elementit muodostavat itsestään

selvyytenä otetun kontekstin silloin kun keskitytään yhteen pienemmistä kehistä. Tässä

Payne viittaa jakoon tiukkaan ja kontekstuaaliseen sosiaaliseen konstruktioon. Tiukan
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konstruktion mallissa huomio kiinnitetään yhden kehän sisällä olevan yhden erityisen

asian konstruoimiseen (microfocus).  Kontekstuaalisessa konstruktionismissa otetaan

vähintäänkin huomioon (ja voidaan sisällyttää analyysiin) erilaisia analyysin tasoja.

(Payne 1999, 39 - 40.)

Konstruktionismia on kritisoitu siihen liittyvän relatiivisuuden johdosta. Mitään konstruk-

tiota ei voida pitää toista todempana tai parempana. Ei ole mitään konstruktioista riip-

pumatonta objektiivista perustaa, jolla arvioida erilaisten konstruktioiden totuudellisuut-

ta. Tällaisen vertailukriteerin puuttumisen on katsottu merkitsevän sitä, että konstruktio-

nismi edustaa postmodernia "kaikki käy" -näkemystä. Tätä ongelmaa on pyritty ratkai-

semaan etsimällä konstruktiota koskevaa konsensusta, pyrkimällä yhteisymmärrykseen

informoiduimmasta ja sofistikoiduimmasta todellisuutta koskevasta käsityksestä. (Rau-

nio 2000, 328.)

Sosiaalityöhön liittyen konstruktionismin kritiikki voidaan kohdistaa kysymyksiin moraa-

lin ja yleispätevän tiedon relatiivisuudesta. Arkikokemuksen mukaan on myös yhteisiä

spesifit kulttuurit ylittäviä inhimillisiä kokemuksia ja yhteisesti jaettuja moraalisia peri-

aatteita ohjaamassa erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen ryhmien välistä vuorovaiku-

tusta. On katsottu, että sosiaalityössä ei voida toimia postmodernistisen moraalisen

tyhjiön lähtökohdasta vaan sen sijaan on olemassa tietyt universaalit moraaliset peri-

aatteet, joiden puitteissa asiakkaiden kanssa työskennellään. Vaikka arkielämän käy-

tännöt moninaistuvat katsotaan yhteiskunnassa vallitsevan tietyt normaalisuuden stan-

dardit esimerkiksi toimeentulosta, perhe-elämästä tai lastenkasvatuksesta, joiden mu-

kaisia elinoloja ja käyttäytymistä sosiaalityöntekijät pyrkivät vahvistamaan asiakkaiden-

sa elämässä. (Raunio 2000, 329.)

Raunion mukaan sellainen relativismi, jonka mukaan ei ole olemassa mitään perusteita

arvioida erilaisten todellisuudesta esitettyjen konstruktioiden keskinäistä totuudellisuut-

ta, vie pohjan ammatillisen työntekijän arvostelulta ja tähän perustuvalta rationaaliselta

toiminnalta. Työntekijän rationaalisen toiminnan edellytyksenä voidaan pitää sitä, että

relativismin sijaan omaksutaan realistinen kanta, jonka mukaan on olemassa todelli-

suutta koskevista käsityksistä riippumaton, objektiivinen todellisuus, josta on mahdolli-

suus saada yhdellä tavalla totuudellista, vaikkakaan ei täydellistä tietoa. Rationaalinen

toiminta edellyttää monipuolista evidenssiä, jonka perusteella voidaan eri osapuolten



42

esittämistä tulkinnoista riippumatta arvioida miten asiat "todella ovat". (Raunio 2000,

330.)

Vaikka lähtökohtaisesti kannatan edellä kuvattua realistisen näkemyksen mukaista ob-

jektiivisen todellisuuden tunnustamista, tässä työssä teen aineiston analyysiä lähtö-

kohtana sosiaalinen konstruktionismi ja sen tiukka lähestymistapa. Tällä tarkoitan sitä,

että tutkin valitsemiani hallinnon tekstejä ja niistä löytyvää metodikirjoittelua käsittäen

hallinnon ohjaavan ja tutkivan toiminnan omaksi sosiaalityön mikrokehäkseen. En pyri

etsimään tekstistä viitteitä kirjoittajan vuorovaikutuksesta muihin henkilöihin tai näiden

vaikutuksesta kirjoitetun tekstin sisältöön vaan ajatuksenani on pitäytyä ensisijaisesti

teksteistä nouseviin kysymyksiin ja pyrkiä rakentamaan niistä tulkintaa sosiaalityön

metodikirjoittelusta. En pyri löytämään objektiivista totuutta hallinnon toimijoiden näke-

myksestä sosiaalityön metodisuuteen. Luovun tiukan konstruktionismin vaatimuksesta

kuitenkin siinä, että pyrin käsittelemään tekstejä huomioiden niiden kontekstisidoksen

sosiaalityön hallintoon ja siinä, että olen tässä työssä käsitellyt metodisuutta ja meto-

deja myös sosiaalityöntekijän ja tutkimuksen näkökulmista.
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Diskurssianalyysi on väljä teoreettinen viitekehys, joka tutkii kielen käyttöä tekemisenä.

Sen taustalla on konstruktionistinen ajattelutapa ja konstruktionistinen näkemys kielestä

todellisuuden rakentajana. Diskurssianalyysissä on yhdistelty etnografian, keskustelun-

analyysin, narratiivisen tradition ja uuden retoriikan analyysin metodisia välineitä. (Ks.

Jokinen ym. 2000, 28; Eskola & Suoranta 2000, 194.)

Diskurssianalyysi soveltuu sekä vuorovaikutusaineistojen että tekstuaalisten aineistojen

analyysiin. Aineistot voivat koostua esimerkiksi ääni- tai videonauhoitteista tai asiakir-

jojen analysoimisesta (Jokinen ym. 2000, 28). Tässä työssä käytän diskurssianalyysia

hallinnon raporttien analysoimiseen.

Diskurssianalyysissä teksteillä ei pyritä selvittämään tekstien takana piileviä tutkittavia

ilmiöitä. Kiinnostus kohdistuu itse diskurssiin, siihen miten se on organisoitu, mitä sillä

tehdään ja mitkä ovat sen funktiot. Tekstit eivät kuvaa kohdettaan vaan aktiivisesti
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muodostavat jonkinlaisen version asioista. Ihmiset käyttävät kieltä saadakseen asioita

tapahtumaan ja rakentaakseen versioita sosiaalisesta todellisuudesta (Eskola & Suo-

ranta 2000, 196). Omassa työssäni tämä tarkoittaa sitä, että pyrin tutkimaan miten

teksti on tuotettu ja miten tekstillä vaikutetaan kohdeyleisöön. Tarkoitukseni on etsiä

metodisuustekstistä sitä metodisuuden ”versiota”, minkä kirjoittaja tekstissä tuottaa.

Eskolan ja Suorannan mukaan diskurssianalyysissä asetetaan usein etusijalle valmiit

aineistot kuten dokumentit ja erilaiset nauhoitukset tutkijan keräämiin verrattuna, koska

näin voidaan eliminoida tutkijan vaikutus. Pieniä aineistoja pidetään järkevinä, koska

tutkimuksen onnistuminen ei ole kiinni aineiston koosta ja suuret aineistot lisäävät vain

työmäärää (Eskola & Suoranta 2000, 197). Aineiston karsinnan jälkeen valitsin kolme

hallinnon raporttia, joita käytän analyysiini.

Diskurssianalyysissä ei tutkijalla ole valmiita sisällöllisiä jäsennyksiä vaan teoreettinen

peruskäsitteistö rakennetaan tutkimusaineistosta käsin. Tutkija nostaa aineistostaan

esiin jotain, joka ei automaattisesti nouse siitä esiin. Selittävät teoriat ja aikaisempi tut-

kimus voidaan nostaa esiin siinä vaiheessa, kun alustavat käsitteet ja kategoriat on

hahmoteltu tutkimusaineistosta käsin. Diskurssianalyysissa keskenään yhteen sovitta-

mattomia havaintoja ei väkisin yhdistetä hakemalla samanlaisuutta sieltä missä sitä ei

ole. Havaintojen erilaisuutta käytetään analyysissä apuna nostamaan esiin havainnois-

sa ilmenevää monivivahteisuutta. (Eskola & Suoranta 2000, 196.)

Olen jäsentänyt analyysiluvut raporttiteksteittäin, koska pyrin välttämään keinotekoisia

asioiden yhdistelyjä. Raportit ovat kukin omanluonteisiaan ja mielestäni raporttien omi-

naisluonne tulee parhaiten esiin, kun niitä käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Pyrin

selkeyttämään analyysilukuja siten, että käsittelen kunkin raportin kohdalla ensin sosi-

aalityön tehtäviä ja tavoitteita, jonka jälkeen käsittelen metodisuutta. Metodisuutta kos-

kevat otsikot nousevat itse aineistosta. Analyysivaihe oli sikäli haasteellinen, että aikai-

sempaa metodisuuden tutkimusta hallinnon teksteistä ei ollut saatavilla eikä siten myös

mahdollisuutta tukeutua aiempiin tulkintoihin tai kategorisaatioihin.  Olen etsinyt opas-

tusta työhöni lähinnä konstruktiivisista vuorovaikutuksen tutkimuksista (esim. Jokinen &

Suoninen 2000) ja ongelmien tulkintatyön tutkimuksista (esim. Miller & Holstein 1997).

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden  tärkein kriteeri on diskurssien ra-

kentumisesta esitettyjen tulkintojen perusteltavuus. Tämä todennetaan seurustelemalla
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analyysivaiheessa aineiston kanssa riittävän tiiviisti ja kirjoittamalla analyysin raporttiin

syntyneet havainnot. Raportissa esitellään analyysin kulkua siten, että lukija voi seurata

tulkintaprosesseja ja tehdä omat tulkintansa. Raportissa esitetään tyypillisesti lukuisia

suoria sitaatteja kuvaamassa itse aineistoa, tosin sitaattien esittämistä ei pidetä välttä-

mättömänä. Toisin kuin perinteisessä kvalitatiivisessa tutkimusraportissa sitaatit eivät

kuvaa tutkijan niistä tekemiä johtopäätöksiä ja tulkintoja vaan sitaatit kuvaavat itse se-

lontekoja. Sitaatteja pitää tarkastella siinä yhteydessä missä ne on esitetty, eikä niitä

näin ollen ole tarkoituksenmukaista viipaloida eri teemojen alle. (Eskola & Suoranta

2000, 195 - 198.)

Tämän työn analyysiluvut rakentuvat sitaattien varaan siten, että olen ensin kirjannut

ylös sitaatin, jonka jäljessä on sitaatista tekemäni analyysi. Näin lukija voi tehdä omaa

arvioitaan siitä, miten onnistuneena pitää tekstistä tekemääni analyysiä.
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Diskurssianalyytikot ovat hakeneet retoriikan tutkimuksesta työvälineitä erilaisten teksti-

aineistojen ja puheiden analysointiin. Tällöin kiinnostuksen kohteena on ollut sen tar-

kastelu, kuinka tekstit tai puheet ovat rakentuneet argumentatiivisesti.  Diskurssianalyy-

sissä retorista analyysivälineistöä käytetään esimerkiksi tarkasteltaessa, miten erilaisia

selontekoja tuotetaan, kuinka tekoja tai asioiden kategorisointeja pyritään oikeuttamaan

tai miten ne saadaan näyttämään kyseenalaistamattomilta itsestäänselvyyksiltä, fak-

toilta. (Jokinen 1999a, 47.)

Arja Jokinen näkee, että retorinen analyysi soveltuu hyvin diskurssianalyyttisiin tutki-

muksiin, vaikka näiden lähestymistapojen välillä onkin joitakin painotuseroja. Kun reto-

riikassa huomio on lausumien muotoilussa ja yleisösuhteen tarkastelussa, diskurssi-

analyysissä kielellisen tuottamisen muodot kytketään selvemmin kulttuuristen merki-

tysten tuottamiseen ja tulkinnan vuorovaikutuksellisten prosessien tarkasteluun. (Joki-

nen 1999a, 47.)

Retorisessa diskurssianalyysissä tarkastellaan sekä tekstin sisäisiä rakenteita, retorisia

keinoja että tekstin merkityssisältöä. Olennainen puoli analyysiä on kuitenkin sen tar-
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kastelussa, mitä kyseisillä argumenteilla tai selonteoilla tehdään tilanteissa, joissa ne

tuotetaan. Argumentteja tarkastellaan ennen kaikkea tekemisenä, sosiaalisena toimin-

tana. Tässä tarkastelussa käsitteet asenne, fakta ja kategoria tulkitaan diskurssianalyy-

sille ominaisella tavalla. (Jokinen 1999b, 127.)

Diskurssianalyysissä asenteiden sijasta puhutaan asemoitumisesta. Asemoituminen on

sosiaalista toimintaa, tietynlaisen position ottamista keskustelussa. Argumentaatiossa

pyritään oman position puolustamiseen ja vahvistamiseen ja toisaalta vastaposition

heikentämiseen ja kritisointiin. Tekstiaineistoissa voidaan esimerkiksi tehdä tekstin si-

säistä analyysiä pyrkien erittelemään yleisösuhdetta itse tekstistä. Kuka tai mikä on se

taho, jolle kirjoitus on suunnattu tai kenet se pyrkii vakuuttamaan. (Jokinen 1999b, 127-

129.)

Analyysini luvussa 7.2 tarkastelen sitä, miten tekstien kirjoittajat käyttävät asemoitu-

mista vakuuttamisen keinona ja mitä vihjeitä teksti antaa tarkoitetusta kohdeyleisöstä:

kenelle metodisuuskirjoitus on suunnattu.

Diskurssianalyysissä puhutaan faktan konstruoimisesta eli rakentamisesta. Faktuaali-

sessa kuvauksessa teksti pyritään tuottamaan puhtaana kuvauksena, raporttina, joka

kertoo kuinka asiat todella ovat. Faktan konstruointi on yritys saada kuvaukset näyttä-

mään kiistanalaisten väitteiden sijasta kiistämättömiltä tosiasioilta, jolloin sosiaalisen

todellisuuden konstruktiivinen luonne hämärtyy ja vaihtoehtoiset todellisuuden jäsen-

nystavat vaientuvat. Jokisen mukaan retorisessa diskurssianalyysissä ei ole oleellista

se, mikä versio on totuudellisempi vaan huomio on niissä resursseissa, joita toimijat

tilanteisesti käyttävät rakentaessaan kuvauksistaan tosiasioita (Jokinen 1999b, 129).

Luvussa 7.3 tutkin löytyykö metodisuusteksteistä faktuaalistamisen tapoja ja missä tar-

koituksessa niitä on mahdollisesti käytetty.

Yksi keskeinen retorinen strategia, jota tutkitaan myös retorisessa diskurssianalyysissä

on kategorisointi. Todellisuutta tuotetaan kategorisoinnin avulla. Minkä tahansa kuva-

uksen keskeinen piirre on kategorisoiminen. Kuvaus muotoilee jonkin esineen, henkilön

tai tapahtuman joksikin, jolla on tietyt ominaisuudet. Kategoriat määrittelevät myös eri-

laisia toimintoja, joista toiset tulevat määritellyiksi rutiineiksi, normaaleiksi ja hyväksyttä-

viksi ja toiset taas poikkeuksellisiksi, epänormaaleiksi ja tuomittaviksi. Kategorioita ei

nähdä viattomina vaan niillä tuotetaan todellisuus tietynlaisena, ne syntyvät inhimillisen
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toiminnan – neuvottelun – seurauksena. Todellisuus ei voi kategorisoida itse itseään,

vaan ihmiset keskinäisessä kanssakäymisessään paketoivat todellisuutta erilaisiin pa-

ketteihin eli todellisuuden versioihin tai selontekoihin, joita he yrittävät kaupitella toisil-

leen. Tässä kaupittelussa erilaisilla retorisilla keinoilla on olennainen merkitys. Näin re-

torisista keinoista muodostuu kielenkäytön ja todellisuuden tuottamisen perustavanlaa-

tuinen ominaisuus. (Jokinen 1999b, 129 - 130.) Analyysin luvussa 7.4 tuon esiin meto-

disuustekstistä löytämiäni metodisuuden kategorioita, joita tekstien kirjoittajat ovat

tuottaneet.
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Käyttämäni aineisto koostuu keskushallinnon viranomaisteksteistä, jotka on laadittu

viranomaistyönä Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Stakesissa, Sosiaali- ja terveysalan

tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa. Aineisto sisältää työryhmämuistioita ja viranomais-

selvityksiä.

Viimeisten vuosikymmenten aikana hallintoon ja viranomaistoimintaan on tehty run-

saasti muutoksia. Hallintoa on järjestelty uudelleen ja työtä on jaettu keskushallinnon,

väliportaan hallinnon ja paikallishallinnon kesken. Joitakin toimintoja on myös lakkau-

tettu kuten sosiaalihallitus, jonka seuraajaksi perustettiin Stakes, Sosiaali- ja terveys-

alan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Läänien määrää vähennettiin syksyllä 1997, ja osa

läänien hallinnollisista tehtävistä poistui, joitakin muutettiin. (Hiidenmaa 2000, 22.�

Organisaatiomuutosten ja työnjakojen ohella hallintokulttuuri on muuttunut. Virastojen

johtamisessa on eri aikoina korostettu tavoitteita, tuloksia ja laatua. Asioiden hallinnoin-

nin (management) rinnalle on tuotu henkilöiden johtaminen (leadership). Tulosvastuu ja

tietoisuus rahasta ja hinnasta ovat vaikuttaneet toimintojen organisointiin, samoin siihen

kieleen, jolla asioista puhutaan. Tehokkuuden ja lukujen retoriikan rinnalla elää laadun

ja arvioinnin retoriikka. (Hiidenmaa  2000, 23.)

Hallinnon tehtäviin päättämisen ja ohjailun rinnalle on tullut yhä enemmän selvitys- ja

tutkimustehtäviä. Virastoilla on myös entistä enemmän tiedotusvastuuta ja asiakaspal-

velua, palveluhenkisyyttä korostetaan. Brittiläisessä tutkimuksessa on kuvattu sitä, mi-
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ten byrokratian kieli on muuttunut mainosten ja ilmoitusten suuntaan. Byrokratian tyylin

rinnalle on tullut suostuttelevia tekstejä. Mainostyylisiä keinoja käytetään luomaan asi-

oille hyväksyntää, samoin mainosmaailmasta lainataan keinoja, joilla  muokataan mieli-

kuvia laitoksista. (Hiidenmaa  2000, 23.)

Myös Suomen hallinnossa tiedotus- ja imagokampanjat ovat arkista elämää, mikä nä-

kyy mm. tiedottajien ja tiedotteiden määrän kasvuna sekä erilaisten lomakkeiden ja

käyntikorttien ulkoasujen uudistamisena. Virastoissa kehitetään viranomaisten toimin-

toja kuvaavia tunnuslukuja. (Hiidenmaa 2000, 23.)

Päätöksenteon hajauttaminen on lisännyt hallinnon tekstien määrää. Tekstien tuottami-

seen ja pyörittämiseen käytetään runsaasti työaikaa. Tekstit pyörittävät ihmisiä, heidän

työtään ja virastoa. Suuri osa tekstien lukijoista löytyy virastoista, ja yksi merkittävä syy

niiden lukemiseen on se, että on tarkoitus tehdä uusia tekstejä. Hallinnon tuottama

teksti ei ole harmiton tilkkutäkki, sitä on kutsuttu tekstuaaliseksi pirunnyrkiksi, tiukaksi

kielisolmuksi, joka ei välttämättä helposti aukene lukijalle. (Heikkinen 2000b, 115.)

Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä ja Vesa Heikkinen ovat tutkineet julkisen paikallishallinnon

tekstejä,  Akvaariohankkeeksi nimetyssä kielitieteellisessä tutkimuksessa, joka toteutet-

tiin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa vuosina 1997-2000.  Tutkimuksen lähtö-

kohtana oli tutkia julkisen hallinnon tekstejä konteksteissaan sekä selvitellä  kielen ja

työn suhdetta. Aineisto kerättiin Helsingin kaupungin virastoista. Tutkimus julkaistiin v.

2000 teoksena "Teksti työnä, virka kielenä"  (Heikkinen ym. 2000, 10 - 11.)

Akvaariohankkeen tutkijat esittelevät itsensä lingvisteiksi ja tekstintutkijoiksi. He ovat

tehneet tutkimuksensa pääosin laadullisin menetelmin, eritelleet tarkkaan analysoiden

yksittäisiä tekstejä tai tekstikatkelmia. Teoreettisena taustanaan heillä on sosiose-

miotiikka ja systeemis-funktionaalinen kielikäsitys sekä rekisteri- ja tekstilajiteoriat.

(Heikkinen ym. 2000, 12.)

Hiidenmaa, Tiililä ja Heikkinen ovat tutkimuksessaan kuvanneet hallinnon tekstien eri-

tyispiirteitä. Heidän mukaansa hallinnon tekstit kuten esityslista, suunnitelma ja raportti

ovat suureksi osaksi sekä tekstien historiankirjoitusta että eri hallinnollisten työvaihei-

den kuvausta. Hallinnon teksteille on ominaista, että niissä kerrotaan runsaasti toisista
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teksteistä. Hallinnon virkailijan työn tätä puolta on kuvattu tekstityöksi: tehdään tekstejä

toisista teksteistä. (Heikkinen ym. 2003, 2 - 3.)

Kun viranomaisten käyttämää kieltä on tutkittu on havaittu, että ei ole olemassa yhtä

yhtenäistä virkakieltä, jota käyttäisivät pelkästään viranomaiset. Heidän kirjoittamiensa

tekstien perusteella on kuitenkin löydetty viranomaisten käyttämälle kielelle tyypillisiä

piirteitä, kuten substantiivien ja yhdyssanojen runsas käyttö. Myös nominaalistuksia

käytetään runsaasti. Niiden avulla voidaan kiteyttää aiempia keskusteluja, nimetä laa-

joja kokonaisuuksia, ottaa ne puheeksi ja yhdistää niihin uusia ominaisuuksia ja tietoja

(esimerkiksi: "humalahakuisuus on lisännyt riskiä"). (Heikkinen ym. 2003, 4.)

Hallinnon teksteissä käytetylle kielelle ovat tyypillisiä passiivimuodot, jotka korostavat

prosesseja (esimerkiksi: "jaksamista käsitellään riittävästi"; tai "asiat esitellään työryh-

mille"). Monissa virkateksteissä ei eksplikoida vuorovaikutuksen osapuolia. Tällöin teks-

tit eivät sisällä sellaista metatekstiä, jossa kerrottaisiin, kuka tekstin on tuottanut ja ke-

nelle. Tekstin kirjoittaja tekee kirjoittaessaan valintoja, joita ei useinkaan osoita itse

tekstissä. Kirjoittaja saattaa esimerkiksi  muuttaa pohjatekstin muotoilua siten, että in-

stituution kannalta negatiivista vierasta puhetta muutetaan esityslistatekstissä positiivi-

seksi. Pohjatekstissä puhutaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, jonka kirjoittaja

muuttaa esityslistaan puheeksi henkilöstön hyvinvoinnista. (Heikkinen ym. 2003, 3.)

Virkateksteissä tuotetaan paljon myös uutta sanastoa, jossa on usein kyse sanaliitoista

(esimerkiksi positiivinen diskriminaatio, varhainen puuttuminen). Teksti laaditaan tyypil-

lisesti yksinkertaiseen muotoon niin että siinä ei ole polveilevia ja peräkkäisiä sivulau-

seita. Rinnastuksia käytetään yleisesti institutionaalisissa teksteissä, sillä näiden avulla

teksteihin kirjoittuu pyrkimys eksaktiuteen ja vakuuttavuuteen sekä todellisuuden tark-

kaan jaotteluun. (Heikkinen ym. 2003, 4.)

Virkatekstit konstruoivat tietynlaista todellisuutta prosesseineen, osallistujineen ja olo-

suhteineen. Kyse on siitä, millaisen kuvan teksti rakentaa todellisuudesta ihmisen eli

tekstintuottajan kokemana ja tulkitsemana. Virkatekstissä osallistuja on pikemminkin

teksti kuin muu olio, useammin institutionaalinen ja abstrakti kuin ei-institutionaalinen tai

konkreettinen olio. Prosessit ovat tyypillisesti verbaalisia eli tekstien tuottamista ja lii-

kuttelemista, useammin olemista ja suhteita kuin tekemistä, tavallisemmin mentaalisia

kuin materiaalisia, staattisia kuin dynaamisia. Olosuhteet puolestaan ovat pikemminkin
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ajallis-paikallisesti yleisiä kuin täsmällisiä. Täsmällisesti aikoja ja paikkoja määritellään

lähinnä silloin, kun kuvataan tekstien elämää. (Heikkinen ym. 2003, 4; Heikkinen

2000a, 132.)

Virkateksti tuottaa vuorovaikutusta, jossa itseään kommentoiva minä puuttuu tekstistä.

Näkymättömäksi jäävä kirjoittaja määrää kielen ja merkitysjärjestelmän, ei lukija. Asioita

arvioidaan ja velvoitteita esitetään kuvauksen kaltaisina. "Tosiasioihin" ja niihin perustu-

vaan "järkeen" vedotaan "tunteen" kustannuksella. Näillä keinoilla teksteihin tuotetaan

vaikutelmaa viranomaistoiminnan asiallisuudesta ja vakavuudesta. (Heikkinen ym.

2003, 4 - 5.)

Erilaisista institutionaalisista teksteistä tutkijat ovat löytäneet yhtäläisyyksiä, jota he kut-

suvat virallisen ideologiaksi tai instituution ääneksi. Tekstitöissä on virallisen ideologian

mukaista tehdä tietynlaisia kielellisiä valintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että virkatöissä ei

juurikaan ole mahdollista tuottaa "omaäänistä" tekstiä. Institutionaalinen kielenkäyttö

tekee mahdolliseksi sen, että teksteistä voidaan vaivatta tehdä uusia tekstejä ja eri

tekstilajien teksteistä voidaan lainata osia toisten tekstien teksteihin. (Heikkinen ym.

2003, 5.)

Virkatekstit ovat harvoin yhden henkilön luovan prosessin ainutlaatuista tuotetta. Tekstit

tehdään usein ryhmässä ja usein myös muuten kuin omissa nimissä. Tekstit saatetaan

koostaa tai toimittaa olemassa olevista, muiden laatimista teksteistä. Virkatyössä ja -

teksteissä virkahenkilö institutionalisoidaan. Hän on viranhaltija, viranomainen, päätök-

sen tekijä; suunnittelija, päällikkö, konsultti, kirjanpitäjä, sihteeri, aluevastaava. Myös

kansalainen institutionalisoidaan. Hän on päivähoidon hakija, vuokralainen, työtön

työnhakija, verovelvollinen, rikoksesta epäilty. (Heikkinen ym. 2003, 5 - 6.)

Akvaariohankkeen tutkijoiden mukaan virkatekstille on tyypillistä, että siinä ei ole suoria

kieltoja, aitoja kysymyksiä, avoimia käskyjä, epävarmuutta, huumoria, ironiaa, sarkas-

mia, kansalaisten avointa nöyryyttämistä, tunteenpurkauksia, omakohtaisuuksia, heik-

kouden osoituksia, oman osaamattomuuden osoituksia tai ammattitaidon kyseenalais-

tamista ei myöskään organisaation arvostelua tai instituution kritiikkiä. (Heikkinen ym.

2003, 5.)
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Hanna Lehtimäki on tutkinut julkishallinnon tekstejä strategiatutkimuksen näkökulmasta

väitöskirjassaan (2000) "Strategiatarina kaupungista ja sen toimijoista". Kysymyksessä

on liiketaloustieteellinen tutkimus, jossa strategiaa tarkastellaan diskurssina tai tarinana

konstruktionistisen strategiatutkimuksen mukaisesti.

Lehtimäki käyttää kirjallisena aineistona tutkimuksessaan strategiadokumentteja "Pir-

kanmaan maakuntastrategia 2000+" ja Tampereen kaupungin strategia "Tulevaisuus

on tiedossa - kaupunkipolitiikan suuntaviivat 2000 -luvulle". Lisäksi Lehtimäki on haas-

tatellut strategia-asiakirjojen laatimisessa mukana olleita virkamiehiä. (Lehtimäki 2000,

35.)

Lehtimäki on löytänyt kirjallisesta aineistostaan monia samoja hallinnon teksteille tyypil-

lisiä piirteitä kuin Akvaariohankkeen tutkijat. Lehtimäen mukaan strategia-asiakirjojen

tekstit puhuvat yleisellä ja melko abstraktilla tasolla alueesta ja sen toimijoista ja niissä

esiintyy runsaasti kulttuurissamme yleisesti hyvinä pidettyjä metaforia. Näitä ovat esi-

merkiksi nostaa ja synnyttää sekä luominen, pääsy, kehittäminen, lisääntyminen ja

muutos. Myönteisesti merkityksellistyvien metaforien avulla teksti tekee todeksi ja hy-

väksyttäväksi esittämiään päämääriä. Tehdessään mahdolliseksi joitakin tulkintoja ta-

pahtumista ja todellisuudesta metaforat samalla vaientavat muita mahdollisia tulkintoja.

Näin metaforat tekevät todellisuuden tietynlaiseksi.  (Lehtimäki 2000, 41.)

Lehtimäki vertaa aineistona käyttämiään strategia-asiakirjoja ja haastatteluaineistoaan

toisiinsa. Strategia-asiakirjat on kirjoitettu toteavaan, deterministiseen ja vaihtoehtoja

poissulkevaan sävyyn. Asiakirjoissa on paljon kuvaavia lauseita, joissa verbi toteaa asi-

antilan tai sen mitä tapahtuu. Näissä on myös paljon lauseita, jotka tuottavat välttämät-

tömyyden, pakon tai vaatimuksen. Akvaariotutkijoiden tavoin Lehtimäki löytää teksteistä

runsaasti passiivin käyttöä, mikä tekee kerrotusta yleisesti tunnettua totuutta. Lehtimä-

en mukaan passiivi ei jätä tilaa vasta-argumenteille eikä kiinnitä puhetta tai tekemistä

kehenkään yksittäiseen toimijaan. Haastatteluaineiston kerronta sen sijaan etenee mo-

nipolvisesti, puhe on toisaalta kuvailevaa, determinististä ja normatiivista ja toisaalta

epäröivää, monia näkökantoja valottavaa, pohtivaa ja arviointeja esittävää. (Lehtimäki

2000, 41.)
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Lehtimäki ei löydä strategia-asiakirjojen teksteistä puhetta tunteista, mielipiteistä tai ko-

kemuksista, kun taas haastatteluaineistossa niistä puhutaan ja puhe on luontevaa.

(Lehtimäki 2000, 41.)

Akvaariotutkijoiden aineistosta ei juuri löytynyt yksikön ensimmäistä persoonaa ja moni-

kon ensimmäinenkin vain harvoin. Tutkijoiden mukaan aineistosta löytyi sen sijaan

useita, erilaisia ja eritasoisia institutionaalisia toimijoita, tyypillisesti tuotuna esiin kol-

mannessa persoonassa. Akvaariotutkijoiden mukaan institutionaalisessa tekstissä kai-

kuu yleisesti instituution ääni, johon yksittäiset äänet ovat sulautuneet. Haastatteluti-

lanteissa virkahenkilöt kuitenkin usein riisuivat virastoviittansa ja toivat oman "äänensä"

esiin. (Heikkinen ym. 2003, 6.)

Toisin kuin Akvaariotutkijoiden aineistossa Lehtimäen strategia-aineistossa rakentui

kertoja ja yleisö. Kerronnan deterministisyys ja me-retoriikka määritti kertojalle kaikki-

tietävän asiantuntijan positiota. Me-retoriikka oikeuttaa Lehtimäen mukaan kirjoittajan

puhumaan "meidän kaikkien" puolesta. Me-retoriikka tuottaa myös ajatuksen siitä, että

on olemassa "te" ja "he". Me-retoriikka tuottaa harmonisen maailman, jossa kaikki, jotka

kuuluvat "meihin" puhuvat yhdellä äänellä. Me-retoriikka sallii johtajan puhua "meidän"

äänellä ja kutsuu yleisönsä eli ne, jotka määrittyvät joukkoon "te", mukaan. Me-

retoriikka määrittelee "meistä" erillisen joukon, jotka ovat "he". Pirkanmaan strate-

giatekstissä Lehtimäki näkee "me" -ryhmään kuuluviksi Pirkanmaalla asuvat toimijat

kun taas "he" määrittyy viholliseksi, joka uhkaa alueen hyvinvointia ja kehitystä. (Lehti-

mäki 2000, 42.)

�����7XWNLPXNVHVVD�Nl\WHWW\�DLQHLVWR

Tutkin sosiaalityön metodisuutta käyttäen tutkimusaineistonani hallinnon tekstejä, joi-

den aihepiirinä on sosiaalityö. Olen valinnut sosiaalityön kehittämiseen ja suunnitteluun

liittyviä tekstejä, joiden oletan käsittelevän sosiaalityötä ja sosiaalityön metodisuutta

Arnkilin (1991) kuvaamalla metodologia- tai metoditasolla. Suljen aineistostani pois

Arnkilin kuvaaman operaatiotason säädökset, joihin luen kuuluvaksi sosiaalityötä sää-

televät lait ja asetukset sekä hallinnon ohjeet.
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Sosiaalityöhön liittyvät asiat käsitellään julkishallinnossa sosiaali- ja terveysministeriös-

sä, jonka yksi vastuualue on sosiaalihuolto. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa

toimii erilaisia työryhmiä, neuvottelu- ja lautakuntia, joita on asetettu määräajaksi tutki-

maan niille määriteltyä asiaa. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimii Sosi-

aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes asiantuntijakeskuksena, jonka

ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietovarannot. Stakesin toiminta-ajatuksen

mukaan se tuottaa ja välittää sosiaali- ja terveysalan tietoa ja osaamista päättäjille ja

alan toimijoille. (Stakes www -esittelysivut 13.5.2004.)

Valitsin aluksi aineistooni seuraavat tekstit, jotka luin läpi etsien metodisuuspuhetta ja

pyrkien arvioimaan tekstin merkittävyyttä aineistoni kannalta:

- Kananoja, Aulikki (1997) Murros on mahdollisuus. Sosiaalityön selvityshenkilön ra-

portti. Stakes. Raportteja 211. Sosiaali- ja terveysministeriö, työryhmämuistioita

1997:8, Helsinki.

- Sosiaalityön  selvityshankkeen seurantaryhmän muistio. (1999). Sosiaali- ja terve-

ysministeriö, työryhmämuistioita 1999:27, Helsinki.

- Kallinen-Kräkin, Salme (toim.) (2001) Sosiaalityö näkyväksi. Sosiaalityön luokitus-

seminaarin julkaisu,  Stakes 3/2001, Helsinki.

- Kallinen-Kräkin, Salme (2001): Sosiaalityön luokituksen lähtökohdat. Stakes. Aihei-

ta-sarja 12/2001, Helsinki.

- Kiireelliset toimenpiteet sosiaalityön vahvistamiseksi. (2003). Sosiaalityön neuvotte-

lukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, työryhmämuistioita 2003:10, Helsinki.

- Kallinen-Kräkin, Salme; Kärki, Jarmo (2004). Sosiaalityön luokitus-luonnos 2003.

Väliraportti sosiaalityön luokitus -projektista, asiakastyön luokitusluonnos ja ensim-

mäiset luokituksen testaustulokset. Stakes. Aiheita-sarja 4/2004, Helsinki.

Luettuani edelliset tekstit läpi nostin esiin ne tekstit, jotka näyttivät olevan keskeisiä

ajankohtana ilmestyneitä sosiaalityön tekstejä ja joista metodisuusteemaa voitiin nostaa

esiin ja toisaalta karsin joukosta pois ne tekstit, jotka eivät näyttäneet tuovan aineistoon

mitään lisää metodisuusteeman kannalta. Diskurssianalyysissä suositaan pieniä ai-

neistoja (kts. luku 5.2), joten pidin järkevänä aineiston karsimista myös tästä syystä.

Valitsin lopulliseen aineistoon seuraavat kolme tekstiä:

- .DQDQRMD��$XOLNNL� �������0XUURV�RQ�PDKGROOLVXXV��6RVLDDOLW\|Q�VHOYLW\VKHQNL�
O|Q�UDSRUWWL. Stakes. Raportteja 211. Sosiaali- ja terveysministeriö, työryhmämuisti-

oita 1997:8, Helsinki.
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- 6RVLDDOLW\|Q��VHOYLW\VKDQNNHHQ�VHXUDQWDU\KPlQ�PXLVWLR�������. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, työryhmämuistioita 1999:27, Helsinki.

- .DOOLQHQ�.UlNLQ�� 6DOPH� 	� .lUNL�� -DUPR� ������� 6RVLDDOLW\|Q� OXRNLWXV�OXRQQRV
������ Väliraportti sosiaalityön luokitus -projektista, asiakastyön luokitusluonnos ja

ensimmäiset luokituksen testaustulokset. Stakes. Aiheita-sarja 4/2004, Helsinki.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes  nimesivät v. 1996 VRVLDDOLW\|Q�VHOYLW\VKHQNL�
O|Q arvioimaan käynnissä olleita sosiaalityön hankkeita, kartoittamaan eri toimijatahojen

näkemyksiä sosiaalityön kehittämisen tarpeista ja nostamaan tältä pohjalta sosiaalityön

asemaa myös poliittiseksi keskustelukysymykseksi. Selvityksen oli tarkoitus kohdentua

kunnalliseen sosiaalityöhön. Selvityshenkilön edellytettiin laativan ehdotus sosiaalityön

kehittämisstrategiaksi. Selvityshenkilöksi nimettiin Aulikki Kananoja, joka toimi tuolloin

Stakesin johtajana. Hänen raporttinsa (1997) ”Murros on mahdollisuus” analysoi laaja-

alaisesti sosiaalityön tilaa kyseisenä ajankohtana. Lisäksi selvityshenkilö esittää rapor-

tissaan oman ehdotuksensa sosiaalityön kehittämisstrategiaksi. Käytän aineistooni sel-

vityshenkilön raporttia "Murros on mahdollisuus" sekä selvitystyöhön liittynyttä seuranta-

ryhmän muistiota 1999:27.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 19.12.1997 sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin,

Suomen kuntaliiton ja Sosiaalityöntekijäin liiton edustajista koostuvan VHXUDQWDU\K�
PlQ, jonka tehtävänä oli selvityshenkilö Aulikki Kananojan (1997) raportissa esitettyjen

ehdotusten toteutumisen seuraaminen ja edistäminen. Työryhmässä oli siis sosiaalityön

hallinnon edustajien lisäksi myös sosiaalityön kentän ja työnantajien edustajia. Työryh-

mä luovutti muistionsa Sosiaali- ja terveysministeriölle 31.12. 1999.  (STM 1999:27, II.)

Samaan aikaan sosiaalityön selvityshenkilön työn kanssa ja sen jälkeen oli ollut käyn-

nissä useita sosiaalityön kehittämiseen liittyviä hankkeita ja tästä syystä seurantaryhmä

piti luontevana tarkastella sosiaalityön kehittämisen kokonaisuuden etenemistä laa-

jemmin kuin vain selvityshenkilön ehdotusten pohjalta.  (STM 1999:27,1.)

Seurantaryhmä käsitteli muistiossaan selvityshenkilön esittämää sosiaalityön kehittä-

misstrategiaa kohta kohdalta. Selvityshenkilö oli esittänyt raportissaan kymmenen eh-

dotusta ja kymmenen johtopäätöstä, jotka seurantaryhmä kävi muistiossaan läpi esittä-

en suppeasti ne hankkeet ja toimenpiteet, joita selvityshenkilön ehdotusten pohjalta on

käynnistetty.  (STM 1999:27, 2.)
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Stakes aloitti vuonna 1998 VRVLDDOLW\|Q�OXRNLWXVKDQNHSURMHNWLQ. Sosiaalityön alueella

ei ole tehty aiemmin luokittelutyötä, joten hanke on pioneeriluonteinen ja varsin mielen-

kiintoinen. Hankkeeseen on rekrytoitu suuri joukko sosiaalityön arvovaltaisia asiantun-

tijoita ja osaajia, mikä antaa hankkeelle lisää painoarvoa. Käytän tässä työssä aineisto-

na projektin väliraporttia "Sosiaalityön luokitus-luonnos -2003".

Luokitusprojektin väliraportissa luokitusta kuvataan välineeksi, jonka avulla voidaan

tuottaa jäsentynyttä tietoa asiakastason työstä julkiseen keskusteluun ja poliittiseen

päätöksentekoon. Raportin mukaan luokitustyössä pyritään yhtenäistämään sosiaali-

työn kuvaamisessa käytettävää kieltä. Samalla sosiaalityötä käsitteellistetään, siihen

kuuluvia ilmiöitä nimetään ja ryhmitellään. Luokituksella pyritään edistämään sosiaali-

työn systemaattista dokumentointia, vertailukelpoisen tiedon tuottamista ja arviointia.

(Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 7.)

Sosiaalityön luokituksen kehittämiseen on osallistunut eri organisaatioissa työskentele-

viä sosiaalityöntekijöitä, sosiaalityön tutkijoita ja kehittäjiä sekä tietoteknologian asian-

tuntijoita. Työryhmiä on ollut kolmenlaisia: Suurin osa luokitustyöstä on tehty 3 - 10

henkilön luokitustyöryhmissä.  Näitä ryhmiä luokituksen väliraportissa listataan kymme-

nen. Luokitustyöryhmät ovat koostuneet eri organisaatioiden sosiaalityöntekijöistä ja

kunnan edustajista.  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 13.)

Luokitustyöryhmien lisäksi luokitustyössä on ollut mukana luokituksen ohjausryhmä ja

luokituksen ydinryhmä. Luokituksen ohjausryhmään on kutsuttu edustajia Helsingin,

Tampereen, Jyväskylän ja Lapin yliopistoista sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen

ammattijärjestö Talentiasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen kuntaliitosta ja

Stakesista.  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 13.)

Sosiaalityön luokitus-luonnos 2003 väliraportin ovat laatineet (testaustuloksia lukuun

ottamatta) projektin johtaja Salme Kallinen- Kräkin ja projektin suunnittelija Jarmo Kärki.

Väliraportin ensimmäisessä osassa kerrotaan luokitukseen liittyvistä tausta-ajatuksista,

luokitusprojektista ja luokituksen kehittämisestä. Raportin toisessa osassa esitellään

sosiaalityön luokitusluonnos 2003, joka jakautuu kahteen osioon: sosiaalityön kohtee-

seen ja sosiaalityöntekijän toimintoihin. Raportin viimeisessä osassa esitellään luokituk-

sen kahden ensimmäisen testauksen tulokset.  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 7.)
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Oman työni kannalta kiinnostavimmat raportin osiot ovat raportin ensimmäinen osa se-

kä toisen osan jälkimmäinen puoli "Sosiaalityöntekijän toiminnot", joissa ensimmäisellä

lukukerralla havaitsin käsiteltävän jossain määrin myös sosiaalityön menetelmällisyyttä

ja metodisuutta. Luokitusluonnoksessa on myös kirjoitettu esiin kunkin luokituskohdan

yhteyteen asiasta työryhmissä esiintyneitä eriäviä mielipiteitä, keskustelua ja auki jää-

neitä ongelmakohtia. Käytän aineiston analyysissä näitä luokitusraportin osia. Tämän

tutkimuksen tehtävänä ei ole varsinaisesti tutkia sosiaalityön luokitustyötä vaan luoki-

tusraportin tekstissä esiintyvää metodisuuskirjoittelua. Tästä syystä en esittele tässä

luokitusluonnosta enkä luokituksen rakennetta.

�����7XWNLPXVWHKWlYlW

Esitän aineistolleni seuraavia kysymyksiä:

- Otetaanko sosiaalityön ammatilliseen metodisuuteen kantaa hallinnon teksteissä vai

häivytetäänkö kysymys sosiaalityön metodisuudesta?

- Miten metodisuutta tulkitaan?

- Millaiseksi sosiaalityön ammatillinen metodisuus rakentuu hallinnon teksteissä?

Edellisiin kysymyksiin liittyen esitän aineistolleni lisäksi seuraavia tarkentavia kysymyk-

siä. Näiden taustalla on Eskolan (1991) näkemys metodisuudesta toiminnan tarkoituk-

sesta ja tavoitteista lähtevänä toiminnan ohjaajana:

- Mitä ovat sosiaalityöntekijän tehtävät ja miten ne toteutetaan?

- Mikä on sosiaalityön kirjoitettu tavoite, toiminnan tarkoitus?

- Kenen tehtävä on laatia sosiaalityön tavoitteet, minkälainen on vastuujako?

Retorista diskurssianalyysiä tehdessäni kysyn vielä:

- Millä retorisilla keinoilla metodisuusteksti on tuotettu hallinnon tekstiksi?

- Miten tekstin kirjoittaja asemoituu tekstiinsä nähden? Onko tekstissä viitteitä siitä,

kenelle teksti on suunnattu ja millä retorisilla keinoilla kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan

lukijansa?

- Millä retorisilla keinoilla kirjoittaja faktualisoi tekstiä?

- Millaisia kategorioita kirjoittaja tekee ammatillisesta metodisuudesta?
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Aloitin aineiston analysoimisen lukemalla tekstit läpi ja merkitsemällä teksteistä ne koh-

dat, jotka käsittelivät sosiaalityön metodisuutta, sosiaalityön tavoitteita tai diskurs-

sianalyyttisesti kiinnostavia,  aihepiiriin liittyviä kirjoittajien kommentteja tai kommentte-

ja, jotka kuvasivat kirjoittajien suhdetta kirjoittamaansa tekstiin. Kirjasin mieleen tulevat

asiayhteydet merkintöjen marginaaleihin.

Olen nimennyt ensimmäiseksi lukukerraksi analyysin seuraavan vaiheen, jossa käsitte-

lin jokaista dokumenttia erikseen omana kokonaisuutenaan, luin läpi painottaen edelli-

sen lukukerran merkintöjä ja aloin kirjoittaa analyysiä dokumentti kerrallaan aihepiireit-

täin. Tässä vaiheessa keskityin lähinnä tarkastelemaan sitä, miten selontekoja on tuo-

tettu, mitä niiden sisällöt ovat,  mitä on nostettu esiin ja miten ne on perusteltu. Pyrin

tässä analyysin vaiheessa etsimään vastauksia tutkimustehtävien kahteen ensimmäi-

seen kysymyssarjaan, jotka koskevat sosiaalityön tavoitteita, tehtäviä, miten metodi-

suuteen otetaan kantaa sekä millaiseksi metodisuus rakentuu tekstissä. Olen ottanut

mukaan runsaasti suoria lainauksia aineistosta, jotta analyysipolun seuraaminen ja

analyysitavan arviointi mahdollistuisi lukijalle.

Toinen lukukerta käsittelee analyysin vaiheita, jossa keskityn retorisen analyysin kes-

keisten käsitteiden – asemoituminen, faktan konstruointi ja kategorisointi – analysoimi-

seen aineistosta. Pyrin vastaamaan tutkimustehtäväni kolmanteen kysymyssarjaan se-

kä lopuksi vastaamaan metodisuuden tulkintaan liittyvään kysymykseen nostamalla

tekstistä esiin metodisuudesta tehtyjä kategorioita.

Diskurssianalyysille ominaisesti suorat lainaukset analyysiluvussa eivät kuvaa tekemiä-

ni johtopäätöksiä tai tulkintoja vaan sitaatit kuvaavat itse aineiston selontekoja (ks. Es-

kola & Suoranta, 2000). Suorien sitaattien jälkeen esittämäni kommentit ovat näiden

sitaattien tulkintaa ja johtopäätöksiä. Tällä tavalla pyrin varmistamaan sen, että lukija

voi tehdä omaa arviotaan siitä, miten onnistuneena pitää tekstistä tekemääni analyysiä.
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Osa II:  AINEISTON ANALYYSI

6  ENSIMMÄINEN LUKUKERTA

�����6RVLDDOLW\|Q�VHOYLW\VKHQNLO|Q�UDSRUWWL

6.1.1  Sosiaalityön tavoitteena muutos

Lukiessani aineistoani pidin mielessä sosiaalityön menetelmien metodista määrittelyä,

jossa sosiaalityön tavoitteet nostetaan keskeiseksi menetelmien käytön lähtökohdaksi.

Pidin siis tärkeänä lukea tekstiä niin, että huomioin myös mitä tekstissä kirjoitetaan so-

siaalityön tavoitteista ja sitä näkyykö esitettyjen tavoitteiden ja sosiaalityön menetelmien

välillä yhteyttä. Seuraavassa referaatissa sosiaalityön selvityshenkilö esittää raporttinsa

lähtökohtana olevaa sosiaalityön tehtävää ja tavoitteita:

"Tämä selvitys pitää lähtökohtanaan sosiaalityön yhteiskunnallista tehtä-

vää, jonka tavoitteena on puutteellisten sosiaalisten olojen ja vaikeiden

elämäntilanteiden parantaminen sekä vähävoimaisten yksilöiden ja ryhmien

toimintaedellytysten, osallisuuden ja elämänotteen vahvistaminen"  (Ka-

nanoja 1997, 18).

Selvityshenkilö nostaa raporttinsa lähtökohdaksi sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtä-

vän. Tekstin muotoilu viittaa siihen, että kirjoittaja näkee sosiaalityöllä olevan myös

muita tehtäviä yhteiskunnallisen tehtävän lisäksi. 6RVLDDOLW\|Q� \KWHLVNXQQDOOLVHQ� WHKWl�
YlQ� WDYRLWWHHW ovat moninaiset. Ne liittyvät sekä VRVLDDOLVLLQ� RORVXKWHLVLLQ että LKPLVLLQ:

heidän hyvinvointiinsa sekä \NVLO|LQl�että U\KPLQl.

Lisäksi sosiaalityön yhteiskunnalliseen tehtävään sisältyvät kysymykset ihmisten RVDOOL�
VXXGHVWD� ja HOlPlQRWWHHVWD. Näitä tulee YDKYLVWDD. Tämä viittaa implisiittisesti käsityk-

seen, jonka mukaan ihmisten on tarpeen oman hyvinvointinsa vuoksi pitää yllä tietyn-

tasoista osallistumisen astetta yhteiskuntaan ja lähiympäristöönsä. Toisaalta kyse on

myös osallisuuden toisesta puolesta eli miten yhteiskunta jakaa hyvinvointia yksilölle.
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Osallisuuteen liittyy HOlPlQRWH, elämästä kiinni pitäminen eli oman hyvinvointinsa eteen

työskentely yhteiskunnassa hyväksi nähdyin keinoin.

Selvityshenkilön näkökulma sosiaalityöhön selkiytyy, kun katsotaan tarkemmin raportin

sisällysluettelon otsikoita. Raportti alkaa luvulla ”Sosiaalityö yhteiskunnassa”. Luvun

alaluvut ”Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä”, ”Sosiaalityön suhde universaaliin hy-

vinvointipolitiikkaan”, ”Ydintehtävät hyvinvointipolitiikan priorisoinneissa” osoittavat, että

selvityshenkilön näkökulma sosiaalityöhön lähtee sosiaalityön sosiaalipoliittisesta pai-

kantamisesta.

”Sosiaalityö sijoittuu yleisen sosiaalipolitiikan kentässä sinne, missä univer-

saalit palvelut tai etuudet eivät ole riittäviä tai eivät toimi lainkaan. Sosiaali-

työllä on näin ollen hyvinvointipolitiikan kentässä oma, universaalista peri-

aatteesta poikkeava profiilinsa ammatillisena työskentelynä vaikeimmassa

asemassa olevien ihmisten ja vaurioittavien olosuhteiden kanssa. Sosiaa-

lityö työskentelee ’hyvinvointivaltion tuolla puolen’..” (Kananoja 1997, 20.)

Sosiaalityö sijoittuu yleisen sosiaalipolitiikan ja hyvinvointipolitiikan kenttään. Sillä on

kuitenkin universaalista sosiaalipolitiikasta poikkeava profiili. Sosiaalityö kohdistuu niihin

\NVLO|LKLQ, joita XQLYHUVDDOL�K\YLQYRLQWLSROLWLLNND ei tavoita.

"Sosiaalityö on luonteeltaan muutostyötä" (Kananoja 1997, 18).

Sosiaalityö on tietynluonteista: se on W\|Wl�PXXWRNVHQ aikaansaamiseksi. Sosiaalityön

edellä lueteltujen tehtävien mukaan muutosta pyritään saamaan aikaan sosiaalityön

asiakkaissa, heidän sosiaalisissa olosuhteissaan, osallistumisen asteessaan ja elä-

mänotteessaan.

"Sosiaalityöntekijä voi toimia yksilön, ryhmän tai yhteisön muutosprosessin

käynnistäjänä, tukijana ja suuntaajana" (Kananoja 1997, 18).

Sosiaalityöntekijän perustehtävä lähtee suoraan sosiaalityön tavoitteesta. Sosiaalityö

on luonteeltaan muutostyötä ja sosiaalityön luonteen mukaisesti myös sosiaalityönteki-

jän tehtävät liittyvät tavoiteltuun yksilön, ryhmän tai yhteisön muutokseen. Muutos on
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SURVHVVLOXRQWHLQHQ ja sosiaalityöntekijä toimii tämän prosessin Nl\QQLVWlMlQl, WXNLMDQD
ja VXXQWDDMDQD.

"Sosiaalityön samastuminen pääasiassa taloudellisen avun antamiseen vä-

littää sosiaalityöstä mielikuvaa, jossa työntekijä toimii vain rahan jakajana ja

asiakas sen vastaanottajana. Tämä mielikuva voi toimia työn yhteistyö-

luonnetta ja sen tärkeintä tavoitetta, asiakkaan sosiaalisen tilanteen muu-

tosta sekä hänen oman toimintansa ja elämänotteensa vahvistumista vas-

taan."  (Kananoja 1997, 24.)

Sosiaalityöstä vallalla oleva mielikuva ruokkii vääränlaista näkemystä sosiaalityöstä.

Tässä "vääränlaisessa" näkemyksessä VRVLDDOLW\|QWHNLMl� MDNDD vain UDKDD ja VRVLDDOL�
W\|Q�DVLDNDV�RWWDD�UDKDD�YDVWDDQ. Tämä mielikuva estää näkemästä sosiaalityön todel-

lista luonnetta. Sosiaalityö on \KWHLVW\|Wl, sosiaalityön tärkein tavoite on DVLDNNDDQ�VR�
VLDDOLVHQ�WLODQWHHQ�PXXWWXPLQHQ ja asiakkaan RPDQ�WRLPLQQDQ ja HOlPlQRWWHHQ�YDKYLV�
WXPLQHQ. Sosiaalityöntekijän tehtäviin ei kuulu kaavamainen taloudellisen tuen jakami-

nen "normivajetta" poteville asiakkaille.

" Toimeentulotuen käsittelyyn käytetty sosiaalityöntekijäin työpanos suun-

nataan sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja ihmisten omia toimintaedelly-

tyksiä vahvistavaan työhön tavoitteena tuen tarpeen vähentäminen... Toi-

meentulotuen käsittely on syytä siirtää norminmukaisen tuen osalta joko

Kansaneläkelaitokselle tai sosiaalitoimen etuuskäsittelijöille." (Kananoja

1997, 44.)

Kun toimeentulotuen käsittely siirretään pois sosiaalityöntekijän tehtävistä, sosiaali-

työntekijän työpanos suunnataan ennaltaehkäisevään työhön. .DQVDQHOlNHODLWRNVHQ
tehtäväkenttään kuuluisi luontevammin QRUPLQPXNDLVHQ�WRLPHHQWXORWXHQ myöntäminen

silloin kun asiakas on normivajeen vuoksi taloudellisessa ahdingossa. Vaihtoehtoisesti

norminmukaiset toimeentulotukipäätökset voitaisiin kirjoittajan mukaan siirtää sosiaali-

toimen etuuskäsittelijöille.

"…Sosiaalityön suhdetta asiakkaan elämän aineellisen perusturvallisuuden

järjestämiseen voidaan verrata lääkärin työhön ja sairausvakuutuksen

suhteeseen: lääkärin tehtävänä on arvioida tilanne ja saada aikaan - yh-
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dessä potilaan kanssa - muutos terveydentilassa: sairausvakuutuksen

tehtävä on turvata elämän aineellinen perusta silloin, kun esim. ansiotyö ei

sairauden vuoksi ole mahdollista tai sairaus aiheuttaa huomattavia kustan-

nuksia."  (Kananoja 1997, 24.)

Kirjoittaja YHUWDD� VRVLDDOLW\|QWHNLMlQ� W\|Wl� OllNlULQ� W\|K|Q: sosiaalityöntekijä DUYLRL asi-

akkaan kokonaistilanteen (sosiaalis-taloudellisen) ja etsii (asiakkaan kanssa) "lääkkeitä"

sosiaalisen tilanteen kohentamiseksi, PXXWRNVHQ aikaansaamiseksi, asiakkaan toimin-

takyvyn parantamiseksi. 9DNXXWXVODLWRNVHQ� WHKWlYl�on WXUYDWD� HOlPlQ� DLQHHOOLQHQ� SH�
UXVWD  eli asiakkaan perustoimeentulo, silloin kun ansiotyö ei ole mahdollista tai ansiot

eivät ole riittävät perustoimeentulon kattamiseen.

Edellä esitetty voidaan kiteyttää siten, että selvityshenkilö näkee sosiaalityön tehtäväksi

universaalien hyvinvointipalvelujen ja etuuksien tavoittamattomissa olevien yksilöiden

auttamisen. Tavoitteena tässä auttamisessa on muuttaa näiden yksilöiden olosuhteita

ja vahvistaa näiden yksilöiden omaa toimintakykyä ja elämänotetta sekä vähentää julki-

sen tuen tarvetta. Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluva toimeentulotuen jakaminen

saattaa toimia näitä sosiaalityön tavoitteita vastaan. Sosiaalityöntekijän työ mielletään

rahan jakamiseksi, joka luo mielikuvaa passiivisesta auttamisesta. Tehokkaampaa so-

siaalityötä on keskittää voimavarat asiakkaiden elinolosuhteiden ja toimintakyvyn

muuttamiseen.

" Sosiaalityöstä vastaavat viranomaiset ovat vastuussa siitä, että sosiaalityö

käytännössä kohdentuu ammatin yhteiskunnallisen tehtävän ja sille anne-

tun valtuutuksen toteuttamiseen. Sosiaalityöntekijäin puolestaan tulee

huolehtia siitä, että ammattilaisten toimintatapa vastaa ammatin itselleen

hyväksymiä eettisiä periaatteita sekä siitä, että ammatillinen osaaminen

kasvaa ja uudistuu ihmisten tarpeita vastaavalla tavalla...." (Kananoja 1997,

24.)

6RVLDDOLW\|VWl�YDVWDDYDW�YLUDQRPDLVHW ovat siis selvityshenkilön mukaan vastuussa siitä,

että sosiaalityön tavoite "muutostyönä" toteutuu. Sosiaalityön tavoite on ikään kuin laa-

dittu jo, kirjattu sosiaalityön olemukseen ja viranomaisten tehtävä on valvoa tavoitteen

toteutumista. 6RVLDDOLW\|QWHNLMlW YDVWDDYDW� DPPDWLQ� WRLPLQWDWDYRLVWD ja ammattitaidon
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ylläpitämisestä ja uudistamisesta. Sosiaalityöntekijöillä on moraalinen velvoite toimia

DPPDWLQ�HHWWLVWHQ�SHULDDWWHLGHQ mukaan.

6.1.2  Menetelmien kehittämistehtävä yliopistoille ja Stakesille

Selvityshenkilö ei raportissaan nosta sosiaalityön menetelmiä tai metodisuutta otsikko-

tason asiaksi. Tässä mielessä metodisuutta tai sen painoarvoa sosiaalityössä häivyte-

tään selvityshenkilön raportissa. Vaikka menetelmät on häivytetty otsikoista, menetel-

mistä kirjoitetaan tekstissä kuitenkin usean otsakkeen alla. Yksittäisiä menetelmiä ni-

metään ja luetellaan tekstin eri osissa. Erityisen painoarvon kirjoittaja antaa menetelmi-

en kehittämiselle, jota käsitellään useassa kohdassa raporttia. Menetelmien kehittämi-

sen tulisi kirjoittajan mukaan olla systemaattisempaa ja selkeämmin organisoitua.

Menetelmistä puhutaan sosiaalityön selvityshenkilön raportissa lähes samansisältöi-

sesti työkäytäntöjen kanssa, kuten oheisesta referaatista käy ilmi:

"Uusien työkäytäntöjen taikka menetelmien kehittäminen lähtee yleensä

liikkeelle käytännön työssä….Valtakunnallisesta näkökulmasta ongelmaksi

muodostuu se, että yhdessä työyksikössä taikka yhdessä kunnassa kehi-

tetty työkäytäntö ei useinkaan muutu yleisesti sovellettavaksi työmenetel-

mäksi eikä siirry ammatin laajempaan käyttöön." (Kannanoja 1997, 77.)

Työmenetelmät ja työkäytännöt esitetään ensimmäisessä lauseessa synonyymeina.

Tekstin edetessä  W\|PHQHWHOPlW osoittautuvat kuitenkin muuksi kuin W\|Nl\WlQQ|W.
Työkäytäntö on \KGHQ�\NVLN|Q�NHKLWWlPl ja ylläpitämä toiminnan muoto, kun taas  työ-

menetelmä on ODDMHPPDQ�DPPDWWLU\KPlQ käytössä oleva toiminnan muoto. Työmene-

telmä on työkäytäntö, joka on muuttunut \OHLVHVWL�VRYHOOHWWDYDNVL�PHQHWHOPlNVL.

Selvityshenkilö näkee ongelmaksi sen, että kehitetyt työkäytännöt eivät siirry laajem-

paan käyttöön eli ne eivät muutu työmenetelmiksi. Hän siis kaipaa jonkinlaista kehitet-

tyjen työkäytäntöjen esiin nostamista, julkituomista, hyväksymistä laajalla areenalla ja

yhteistä sopimusta siitä, että kehitetty työkäytäntö PXXWHWDDQ ammattikunnan laajem-

paan käyttöön soveltuvaksi työmenetelmäksi. Se ketkä "muutoksen" arkkitehtejä olisivat
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jää tässä ilmaan; ihmetellään miksi työkäytäntö ei muutu työmenetelmäksi ikään kuin

käytäntö olisi toimija, joka itsellään kykenee muuntumaan menetelmäksi.

Selvityshenkilö ei raportissaan lähde määrittelemään, mitä hän menetelmillä tarkoittaa.

Menetelmistä kirjoitetaan tässä mielessä itsestään selvyytenä. Myöskään metodisuu-

den ja menetelmien välistä suhdetta tai eroa ei määritellä. Itse asiassa sanaa

”metodisuus” tai ”metodi” ei juurikaan mainita tekstissä. Poikkeuksena esitän kuitenkin

seuraavan referaatin, joka käsittelee menetelmien kehittämisen organisointia ja jossa

”metodisuus” -sanana otetaan esiin:

"Sosiaalityön opettajat ovat … keskeisessä asemassa sosiaalityön mene-

telmien ja käytäntöjen kehittämisessä, määriteltiinpä "menetelmät" miten

hyvänsä. Samalla tavoin kuin opetushenkilöltä edellytetään omaa tutki-

mustoimintaa, tulisi heiltä edellyttää joko jatkuvasti tai määräajoin osallis-

tumista oppialan käytännön työn metodiseen kehittämiseen. Tätä kautta

voitaisiin vahvistaa tutkimustyön kohdentumista käytännöstä nouseviin ky-

symyksiin sekä käytäntöä edistävän teorian kehittymistä."  (Kananoja 1997,

69.)

Sosiaalityön selvityshenkilö ei halua tässä lähteä PllULWWHOHPllQ sosiaalityön�PHQHWHO�
PLl. Menetelmällisyys kytketään sosiaalityön Nl\WlQW|LKLQ ja käytäntöjen NHKLWWlPLVHHQ.

Käytännön työn PHWRGLVHQ�NHKLWWlPLVHQ tulisi olla yksi VRVLDDOLW\|Q�RSHWWDMLHQ tehtävistä.

Metodista kehittämistä tulisi HGHOO\WWll� opettajilta. Kirjoittaja viittaa tekstissä implisiitti-

sesti siihen, että sosiaalityön metodiseen kehittämiseen ei opettajakunnassa ole kiin-

nostusta. Selvityshenkilö pitää tärkeänä Nl\WlQW|l�HGLVWlYlQ� WHRULDQ�NHKLWW\PLVWl, jota

sosiaalityön käytännön metodinen kehittely vahvistaisi. Sosiaalityön käytäntöjen meto-

disen tutkimuksen tulisi olla osa käytäntöjä edistävää teorian tutkimusta.

 "…Suomalaiset sosiaalityön menetelmäteokset ovat vanhoja ja nopean

yhteiskuntamuutoksen vuoksi myös vanhentuneita. Käynnissä oleva runsas

kehittämistyö ei ole siirtynyt oppikirjoihin, vaikka projektien tuottama tieto

olisi keskeistä oppialan kehittämistietoa. Oppikirjojen aikaansaamiseksi tu-

lisi lähivuosina kohdentaa rahoitusta."  (Kananoja 1997, 69.)
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Sosiaalityön menetelmiä on käsitelty YDQKRLVVD ja YDQKHQWXQHLVVD�RSSLNLUMRLVVD. Sosi-

aalityön menetelmiä kehitetään erilaisissa SURMHNWHLVVD tällä hetkellä, mutta tämä UXQVDV
NHKLWWlPLVW\| HL�ROH�VLLUW\Q\W�RSSLNLUMRLKLQ. Projektien tuottama tieto olisi kuitenkin selvi-

tyshenkilön mukaan NHVNHLVWl� RSSLDODQ� NHKLWWlPLVWLHWRD. Syyksi uusien menetelmäte-

osten puuttumiselle selvityshenkilö esittää käänteisesti rahoituksen puutetta. Menetel-

mät on siis eräällä tavalla häivytetty sosiaalityön suomalaisista oppikirjoista.

"Lastensuojelun tutkimus on Suomessa vahvistunut viime vuosi-

na...Selvitystyön yhteydessä käytännön sosiaalityöntekijät ovat todenneet,

että laaja tutkimus ei kuitenkaan ole sellaisenaan sovellettavissa käytännön

työmenetelmien kehittämiseen. Sosiaalityöntekijäin omista kysymyk-

senasetteluista lähtevää tutkimusta kaivataan nykyistä enemmän. Lasten-

suojelun käytännöistä on olemassa myös kansainvälisesti korkeatasoista

osaamista, jota meillä ei ehkä hyödynnetä riittävästi."  (Kananoja 1997, 41.)

Lastensuojelun tutkimus on Suomessa laajaa. Sosiaalityöntekijät ovat kuitenkin tuoneet

esiin, että tehty tutkimus HL�ROH�VHOODLVHQDDQ�VRYHOOHWWDYLVVD�Nl\WlQQ|Q�W\|PHQHWHOPLHQ
NHKLWWlPLVHHQ. Tekstistä voi implisiittisesti lukea, että sosiaalityöntekijät kaipaavat las-

tensuojelun käytännön työmenetelmien kehittämistä tai ainakin toivovat lastensuojelun

tutkimuksen tukevan tällaista kehitystyötä. Koska tehty tutkimus ei kuitenkaan tätä tee,

VRVLDDOLW\|QWHNLMlW� NDLSDDYDW� RPLVWD� N\V\P\NVHQDVHWWHOXLVWDDQ� OlKWHYll� WXWNLPXVWD eli

siis käytännön työmenetelmiä kehittävää soveltavaa tutkimusta.

" Lastensuojelun uusia työmuotoja toteuttavat käytännön yksiköt ja sosiaa-

lityöntekijät on tarpeen koota esimerkiksi yhteiseen seminaariin, jotta saa-

daan kokonaiskuva käynnissä olevasta menetelmäkehityksestä. Kehitteillä

olevia työmuotoja on saatettava systemaattisen seurannan ja arvioinnin

kohteeksi, jotta erillisistä kehittämishankkeista muodostuu pohja suunnitel-

malliselle ja testatulle menetelmien kehittämiselle. Tämä soveltuu Stakesin

ja yliopistojen tehtäväksi."  (Kananoja 1997, 41.)

Sosiaalityöntekijät halutaan yhteiseen seminaariin, jotta voidaan koota näkemystä siitä,

mitä erilaisia lastensuojelun XXVLD�W\|PXRWRMD�RQ�NHKLWWHLOOl. Käynnissä on ODVWHQVXRMH�
OXQ�PHQHWHOPlNHKLW\NVHQ� MDNVR. .HKLWWHLOOl� ROHYDW� W\|PXRGRW - jotka eivät siis ole val-

miita menetelmiä - RQ� VDDWHWWDYD� V\VWHPDDWWLVHQ� VHXUDQQDQ� MD� DUYLRLQQLQ� NRKWHHNVL.
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Menetelmiä tulee kehittää tietyllä V\VWHPDDWWLVHOOD tavalla: VXXQQLWHOPDOOLVHVWL ja WHVWDD�
PDOOD eli tieteellisiä menetelmiä käyttämällä. Siksi työ on annettava tieteellisen  tutki-

muksen osaajien eli 6WDNHVLQ (tutkimuslaitos) ja \OLRSLVWRMHQ tehtäväksi. Ollakseen sosi-

aalityön menetelmä sen tulee olla siis tieteellisen tutkimustyön läpikäynyt työmuoto: se

on alistettava tieteelliseen testaukseen ja seurantaan, ja sen on saatava tiedeyhteisön

hyväksyntä. Vaikka lastensuojelun laaja tutkimus (lähinnä yliopistoissa tehtynä) ei ole

tähän mennessä hyödyttänyt käytännön lastensuojelutyön menetelmiä (kuten edelli-

sessä referaatissa kävi ilmi), sosiaalityön selvityshenkilö ei siis halua jättää menetelmä-

kehittelyä sosiaalityöntekijöiden tehtäväksi.

Sosiaalityön selvityshenkilö ehdottaa osaamiskeskusten perustamista eri sosiaalityön

tehtävä- tai menetelmäalueille:

"Eräissä maissa, esimerkiksi Norjassa, on muodostettu muutamista käy-

tännön työyksiköistä "kompetenssikeskuksia". Ne ovat tietyn tehtäväalueen

tai menetelmän (mm. päihdetyön) osaamiskeskuksia, joiden kehittämis-

työtä, koulutusta ja tiedonvälitystä resurssoidaan valtakunnallisesti. Pidän

tällaisten keskusten kehittämistä tarpeellisena myös meillä eräillä sosiaali-

työn erikoisalueille…Olennaista olisi tiedon ja kokemuksen välittämistehtä-

vän, kuten täydennyskoulutuksen, liittäminen ko. yksikköön. Kehittämistoi-

minnan evaluaatio ja niiden muu tutkiminen soveltuu tässä asetelmassa

Stakesin ja yliopistojen tehtäväksi. (Kananoja 1997, 77.)

Sosiaalityön WLHWW\l� PHQHWHOPll� WDL� WHKWlYlDOXHWWD voitaisiin kehittää myös HULW\LVLVVl
RVDDPLVNHVNXNVLVVD, joiden henkilökunnan tehtävänä olisi YlOLWWll� WLHWRD� MD�NRNHPXVWD
esimerkiksi järjestämällä Wl\GHQQ\VNRXOXWXVWD. 0HQHWHOPlOOLQHQ� NHKLW\VW\|� ROLVL� 6WDNH�
VLQ�MD�\OLRSLVWRMHQ�WHKWlYlDOXHWWD kehittämistoiminnan HYDOXDDWLRQ - siis arvioinnoin -  ja

kehittämistoiminnan muun tutkimisen muodossa.

6.1.3  Sosiaalityön osa-alueiden sisällä tapahtuva menetelmien kehittäminen

Selvityshenkilön raportissa sosiaalityön menetelmistä kirjoitetaan kunkin sosiaalityön

erityisalueen yhteydessä. Menetelmät liittyvät siis kiinteästi sosiaalityön tehtäväalueisiin
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ja niiden kehittämiseen. Menetelmiä niputetaan ja nimetään sosiaalityön erityisalueiden

mukaan.

"Kuntouttavan sosiaalityön menetelmät tulee ottaa huomioon myös sosiaa-

lityön koulutuksessa ja siihen liittyvässä menetelmien kehittämisessä. Ko-

kemuksia ja vaikutuksia on seurattava ja arvioitava myös valtakunnallisesti.

Tämä arviointitehtävä soveltuu sekä Stakesille että yliopistoille." (Kananoja

1997, 38.)

.XQWRXWWDYDQ�VRVLDDOLW\|Q�DOXHHOOD�RQ�RPDW�PHQHWHOPlQVl. Sosiaalityön selvityshenkilö

näkee tärkeäksi sekä kuntouttavan sosiaalityön PHQHWHOPLHQ� KXRPLRLPLVHQ että ky-

seisten�PHQHWHOPLHQ�NHKLWWlPLVHQ. Sosiaalityön menetelmät ja niiden kehittäminen tu-

lee huomioida myös VRVLDDOLW\|Q� NRXOXWXNVHVVD. Kirjoittaja korostaa tätä esittämällä

argumentin käskymuodossa. Sitä millä tavalla sosiaalityön menetelmiä pitäisi koulutuk-

sessa huomioida kirjoittaja ei esitä. Pitäisikö menetelmiä opettaa systemaattisesti kou-

lutuksessa? Kirjoittaja esittää, että menetelmien käyttöön liittyviä NRNHPXNVLD ja YDLNX�
WXNVLD tulisi VHXUDWD�MD�DUYLRLGD YDOWDNXQQDOOLVHVWL. Tämä valtakunnallisella tasolla tehtävä

työ soveltuu kirjoittajan mukaan \OLRSLVWRMHQ� MD� 6WDNHVLQ tehtäväksi eli tutkimusta har-

joittavien yksiköiden tehtäväksi.

"Käytännöllisesti katsoen jokaisessa selvitystyön keskustelussa tai semi-

naarissa on noussut esiin tarve lastensuojelutyön kehittämiseen. Tämä si-

sältää monia tarpeita ja kysymyksiä, kuten:…menetelmien kehittämisen

tarve sekä ehkäisevän että korjaavan työn kohdalla, erityisesti työskentely

lapsen kanssa on mainittu osaamisen vahvistamista kaipaavana aluee-

na…moniammatillisen yhteistyön ja verkostoituvan työn yleistyminen ja sen

edellyttämä osaaminen."  (Kananoja 1997, 39.)

Aiemmin esitetyistä referaateista on käynyt ilmi, että myös lastensuojelutyössä on omat

menetelmänsä. Edellä olevassa referaatissa on kyse lastensuojelutyön menetelmistä,

joiden hallinta nousee esiin ammattitaitokysymyksenä siinä mielessä, että kysymys on

RVDDPLVHVWD. Verkostoituva työ edellyttää osaamista - YHUNRVWRW\|Q�KDOOLQWDD. Sosiaali-

työn menetelmiä tulee NHKLWWll, erityisesti mainitaan haastava työskentely lapsen kans-

sa. Menetelmät eroavat ehkäisevän ja korjaavan sosiaalityön muodoissa.
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" Taloudellisiin vaikeuksiin kytkeytyvä sosiaalityö edellyttää omaa menetel-

mäkehitystään"  (Kananoja 1997, 44).

Vaikka selvityshenkilö esittää, että norminmukainen toimeentulotuen käsittely siirretään

pois sosiaalityöntekijältä, hän näkee että, sosiaalityötä tarvitaan myös taloudellisiin vai-

keuksiin joutuneiden kanssa työskenneltäessä. Myös tähän sosiaalityön osa-alueeseen

tulisi kehittää omat menetelmänsä.

"Asiakastyön dokumentointi on keskeinen osa ammatillisen työn laatua ja

laadun valvontaa. Se on osa työmenetelmien kehittämistä ja sillä on yhte-

yksiä myös oikeusturvaan ja etiikkaan."  (Kananoja 1997, 52.)

$VLDNDVW\|Q� GRNXPHQWRLQWLD on käytetty keskeisenä osana ammatillisen työn laadun

valvontaa. Asiakastyön dokumentointi on kuitenkin muutakin: Se on RVD�W\|PHQHWHOPL�
HQ�NHKLWWlPLVWl. Sosiaalityön selvityshenkilö luki aiemmin menetelmien arvioinnin Sta-

kesin ja yliopistojen - siis tutkimuksen - tehtäväksi (Kananoja 1997, 41). Jotta sosiaali-

työn menetelmiä voidaan tutkia tieteellisesti, niitä pitää voida arvioida systemaattisesti.

Systemaattisuuden edellytys on jatkuva ja järjestelmällinen tiedonsaanti, joka mahdol-

listuu asiakastyön dokumentointia kehittämällä. Asiakastyön dokumentointiin liittyy eet-

tisiä ja asiakkaan oikeusturvaan liittyviä ongelmia.

6HOYLW\VKHQNLO|�OLVWDD�PHQHWHOPlNHKLWWHO\l�YDDWLYLQD�VRVLDDOLW\|Q�DOXHLQD�
Päihdetyön

Lastensuojelun

Kuntouttavan sosiaalityön erilaiset menetelmät

Monikulttuurisen työn menetelmät

Sosiaalisen asiantuntijuuden yhdyskuntasuunnittelussa

Alueellisen ja osallistavan työn eri muodot

Sosiaalityön dokumentointikäytännöt

Palvelusuunnitelmat

Sosiaaliset innovaatiot ja yhteydet teknologian kehittämiseen

Näillä sosiaalityön alueilla on siis omat menetelmänsä, joita tulee kehittää. Listassa on

mukana myös sosiaalityön dokumentointikäytännöt ja palvelusuunnitelmat, jotka selvi-

tyshenkilö on aiemmin lukenut sosiaalityön välineiksi.
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������6RVLDDOLW\|Q�VHOYLW\VKDQNNHHQ�VHXUDQWDU\KPlQ�PXLVWLR

Keskityn tässä analyysissä seurantaryhmän muistion niihin osiin, jotka liittyvät sosiaali-

työn sisältöön, tavoitteisiin, metodisuuteen ja menetelmiin ja näiden kehittämiseen. En-

simmäisen lukukerran jälkeen yleiskuvaksi muistiosta syntyi se, että kyseessä ei niin-

kään ole sosiaalityön suunnitteludokumentti vaan pikemminkin selvitys tehdyistä tai

aloitetuista toimenpiteistä. Teksti on lyhyttä, raportoivaa, esittelevää. Kolmannessa lu-

vussa seurantaryhmä tekee omia esityksiä "joistakin ajankohtaisista teemoista", jolloin

teksti muuttuu kertovammaksi ja analysoivammaksi (STM 1999. 27, 14). Kyseisessä

osassa muistiota nostetaan esiin myös sosiaalityön tehtäviä ja menetelmiä.

Havaitsin tekstejä alustavasti lukiessani, että muistio rakentuu selvityshenkilön raportis-

saan laatimaan ehdotusten ja johtopäätösten tiivistelmään. Tästä syystä lähden teke-

mään muistion analyysiä siten, että vertaan selvityshenkilön ja seurantaryhmän tekstejä

käsitellyiltä kohdin toisiinsa.

6.2.1  Sosiaalityöntekijän tehtävät laajenevat työllistämisen suuntaan

Samoin kuin edellisen tutkimusaineiston tekstin kohdalla luen tässäkin analysoitavaa

tekstiä myös siten, että huomioin mitä kirjoittajat esittävät sosiaalityön tehtävistä ja ta-

voitteista:

" Selvityshenkilön ehdotukset oli tiivistetty sosiaalityön kehittämisstrategiak-

si, jonka keskeinen tavoite oli sosiaalityön vahvistaminen sosiaalisena

muutostyönä…Seurantatyössä on pyritty seuraamaan tätä kehittämisstra-

tegian jäsennystä."  (STM 1999:27, 1.)

Seurantaryhmä tuo esiin selvityshenkilön näkemyksen sosiaalityön tavoitteesta: se on

VRVLDDOLQHQ�PXXWRVW\|. Seurantaryhmä ei ota kantaa tavoitteen sisältöön vaan ilmoittaa

seuraavansa selvityshenkilön kehittämisstrategian jäsennystä.

Seurantaryhmä on selvittänyt toimenpiteitä, joita on tehty sosiaalityön kentällä selvitys-

henkilön ehdotusten toteuttamiseksi. Selvityshenkilö otti raportissaan kantaa siihen mitä
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sosiaalityöntekijöiden työtehtäviin tulisi sisällyttää ja mitä olemassa olevia tehtäviä siir-

tää pois.

"…Toimeentulotuen rahoitusta ja organisatorista asemaa koskevat poliitti-

set ratkaisut on lähivuosiksi tehty: toimeentulotuki säilyy näillä näkymin

kuntien tehtävänä…Etuuskäsittelyn irrottaminen sosiaalityöstä jatkuu kunti-

en sosiaalihuollon sisäisenä uudistuksena ja sosiaalityötä ollaan suuntaa-

massa monissa kunnissa uudelleen."  (STM 1999:27, 2.)

Tekstissä viitataan selvityshenkilön ehdotukseen siirtää toimeentulotuen käsittely pois

sosiaalityöntekijöiltä Kelalle. Tätä ei voida toteuttaa poliittisista syistä: SROLLWWLVHW�UDWNDLVXW
on jo tehty lähivuosiksi. Tilanne on kirjattu tiukan stabiiliksi. Kyse on siis politiikasta ja

poliittisen ratkaisun muuttaminen ei ole mahdollista. Mikäli toimeentulotuen organisato-

riseen asemaan halutaan muutos se on tehtävä kuntatasolla, kuntien sosiaalihuollon

sisäisenä uudistuksena.

"Sosiaalityöntekijät ovat monilla paikkakunnilla kokeilleet erilaisia aktiivikei-

noja työllistämisen edistämisessä. Tulevat haasteet liittyvät näiden keinojen

edelleen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Käynnissä on myös kehittä-

misprosesseja, joissa luodaan uusia kuntouttavan työllistämisen malleja.

Näiden toimenpiteiden käytännön toteutus tulisi keskeisiltä osilta sosiaali-

työntekijöiden tehtäväksi. Voidaan arvioida, että näillä hankkeilla tulee ole-

maan sosiaalityön sisällön kehittämisen kannalta erittäin suuri merkitys.

Toteutuessaan ne muuttavat sosiaalityön toimeentulosidonnaisia palveluja

radikaalilla tavalla kuntouttavan sosiaalityön suuntaan." (STM 1999:27, 14 -

15.)

Sosiaalityöntekijän tehtäväkenttä on laajentunut W\|OOLVWlPLVHQ�HGLVWlPLVHHQ. Luodaan

XXVLD�NXQWRXWWDYDQ�W\|OOLVWlPLVHQ�PDOOHMD, joissa sosiaalityöntekijät ovat toimenpiteiden

käytännön toteuttajia. 6RVLDDOLW\|Q� VLVlOO|Q painopiste siirtyy toimeentulosidonnaisista

palveluista  NXQWRXWWDYDQ�VRVLDDOLW\|Q�VXXQWDDQ�HOL� VXXQWDDQ� johon sosiaalityön selvi-

tyshenkilö kehitystä on ehdottanut. Kuntouttava sosiaalityö on parhaimmillaan sosiaali-

työn kirjatun tavoitteen mukaista muutostyötä: puutteellisten sosiaalisten olojen ja vai-

keiden elämäntilainteiden parantamista, yksilöiden toimintaedellytysten vahvistamista ja

sosiaalisen muutoksen aikaansaamista.
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"Sosiaalityön kestävä ydin muodostuu sellaisessa työssä, jossa voidaan a)

auttaa ihmistä akuuttien ongelmien yli, b) rakentaa ihmisten kanssa uusia

kvalifikaatioita selviytyä elämän riskeistä ja c) avartaa ihmisen toiminta-

mahdollisuuksia ja itsenäistä selviytymisen kykyä."  (STM 1999:27, 15.)

Sosiaalityöntekijän tehtävän \GLQWl� RQ� DXWWDD� LKPLVWl� DNXXWWLHQ� RQJHOPLHQ� \Oi. 8XVLD
NYDOLILNDDWLRLWD� VHOYL\W\l� HOlPlQ� ULVNHLVWl� UDNHQQHWDDQ� \KGHVVl asiakkaiden kanssa.

Asiakkaat siis tulee ottaa mukaan oman elämänsä rakentamiseen. Sosiaalityöntekijän

tehtäviin kuuluu DVLDNNDLGHQ�LWVHQlLVHQ�VHOYL\W\PLVHQ�N\Y\Q tukeminen ja kehittäminen.

6.2.2  Tavoitteet laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken

"Seurantaryhmä edustaa sosiaalihallinnon prosessimaista uudistustapaa,

jossa seurannalla ja arvioinnilla on keskeinen sija. Koska selvitysraportin

ehdotukset olivat syntyneet laaja-alaisessa dialogissa sosiaalityön kentän,

tutkimuksen ja opetuksen sekä hallinnon kanssa, voitiin muodollisten lau-

suntokierrosten sijasta yhtäältä lähteä välittömästi tukemaan tehtyjen eh-

dotusten toteutumista ja toisaalta seuraamaan ja arvioimaan toteutuvaa

kehitystä. Tämä on osoittautunut nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa

mielekkääksi uudistamisen tavaksi. Työryhmä katsookin, että sosiaalityön

kehittämisstrategian seurannan ja arvioinnin ja sillä pohjalla strategian tar-

peellisen tarkistamisen ei tulisi päättyä seurantaryhmän raporttiin ja tekee

ehdotuksen eri toimijoiden yhteistyön järjestämisestä jatkossa." (STM

1999:27, 2.)

6RVLDDOLKDOOLQQRQ�XXGLVWXVWDYDQ keskeiset elementit ovat VHXUDQWD�MD�DUYLRLQWL. Uudistuk-

sissa tärkeänä pidetään GLDORJLD eri toimijoiden  - tässä: VRVLDDOLW\|Q�NHQWlQ��WXWNLPXN�
VHQ��RSHWXNVHQ�MD�KDOOLQQRQ���NDQVVD. Koska dialogi on toteutunut, voidaan muodolliset

lausuntokierrokset jättää pois ja lähteä välittömästi tukemaan ehdotuksia, niiden toteu-

tumista ja seuraamaan ja arvioimaan toteutuvaa kehitystä. Koska tämä on mielekäs

uudistamisen tapa seurantaryhmä HKGRWWDD�\KWHLVW\|Q�jatkamista�HUL�WRLPLMRLGHQ�YlOLOOl.
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Sosiaalityön tavoitteiden laadinta, sosiaalityön sisältöjen ja menetelmien kehittäminen

ei siis ole vain hallinnon asia, se ei myöskään ole pelkästään sosiaalityöntekijöiden

asia.  Kehitystyöhön osallistuvat kenttä, tutkimus, opetus ja hallinto.

6.2.3  Tekstistä häipyvä metodisuus

Muistion alkuosassa, jossa selvityshenkilön ehdotuksia ja niiden toteutumia käydään

läpi, ei juurikaan puhuta sosiaalityön menetelmistä. Jokaisen kohdan alussa lainataan

selvityshenkilön ehdotustekstiä. Ehdotustekstissä ollut sana "menetelmät" saatetaan

jättää pois tai korvata  toteumaselvityksessä muulla sanalla. Esimerkiksi selvityshenki-

lön ehdotus kuntouttavan sosiaalityön menetelmien huomioimisen tarpeesta koulutuk-

sessa (alla esitetty referaatti) kirjataan muistiossa ylös, mutta toteumaselvityksessä kir-

joitetaan ainoastaan kuntouttavan sosiaalityön kehittämisestä ja kuntouttavan sosiaali-

työn ammatillisesta jatkokoulutusohjelmasta.  (STM 1999:27, 7.)

(Selvityshenkilön raportista lainattu muistion teksti) "Kuntouttavan sosiaali-

työn menetelmät tulee ottaa huomioon myös sosiaalityön koulutuksessa ja

siihen liittyvässä menetelmien kehittämisessä…"  (STM 1999:27, 7).

(Seurantaryhmän selvitys edelliseen) "Kuntouttavan sosiaalityön kehittä-

mistä koskeva johtopäätös toteutuu osittain työhallinnon yhteistyön ja mah-

dollisesti Stakesin sosiaalityöhankkeen yhteydessä…"  (STM 1999:27, 7).

Seurantaryhmän muistion kolmannessa luvussa "Seurantaryhmän esitykset" (s.14 - 17)

nimetään joitakin sosiaalityön menetelmiä ja sosiaalityön alueita, joissa menetelmäke-

hitys on tarpeen. Näitä ovat: rakenteellinen sosiaalityö, ennaltaehkäisevä sosiaalityö,

kuntouttava sosiaalityö, sosiaalinen raportointi ja sosiaalisten vaikutusten arviointi. So-

siaalityön menetelmistä ei kirjoiteta omana lukunaan tai systemaattisesti esitellen vaan

lähinnä esimerkin omaisesti mainiten.



71

6.2.4  Sosiaalityön ammatillinen metodisuus kehittelyn alla

(Selvityshenkilön raportista lainattu muistion teksti) Johtopäätös 2: Lasten-

suojelun uusien työmuotojen "levittäminen", seuranta ja arviointi (s. 41)

"Lastensuojelun uusia työmuotoja toteuttavat käytännön yksiköt ja sosiaa-

lityöntekijät on tarpeen koota esimerkiksi yhteiseen seminaariin, jotta saa-

daan kokonaiskuva käynnissä olevasta menetelmäkehityksestä. Kehitteillä

olevia työmuotoja on saatettava systemaattisen seurannan ja arvioinnin

kohteiksi, jotta erillisistä kehittämishankkeista muodostuu pohja suunnitel-

malliselle ja testatulle menetelmien kehittämiselle. Tämä soveltuu Stakesin

ja yliopistojen tehtäväksi."  (STM 1999:27, 8.)

(Seurantaryhmän selvitys edelliseen) "Lastensuojelun uusia työmuotoja

kehitetään mm. Stakesin huostaanottoprojektissa. Projektin seminaarien ja

muiden yhteyksien - mm. kymmenen suurimman kaupungin lastensuojelu-

vastaavien tapaamiset, tieto ja kokemukset uusista työmuodoista siirtyvät

projektin ulkopuolelle. Alueella on myös yhteispohjoismaista laadun kehit-

tämistyötä, mm. Nopus-ohjelman puitteissa. Lastensuojelutyön arviointia

toteutetaan myös FinSoc:n tukemissa hankkeissa. Systemaattista ja va-

kiintunutta lastensuojelutyön arviointikäytäntöä ei kuitenkaan vielä ole

saatu aikaan. Kuntaliiton lastensuojelun laadun kehittämisen projekti LAS-

SO kehitti lastensuojelun sosiaalityöhön menetelmiä ja välineitä. Tulokset

on julkaistu Kuntaliiton julkaisuina. Kuntaliitto, Stakes, Lastensuojelun kes-

kusliitto ja lääninhallitukset järjestävät v. 2000 aikana yhteiset Lastensuo-

jelun laatupäivät eri puolilla Suomea, joissa esitellään kehittyneitä mene-

telmiä."  (STM 1999:27, 8.)

Ensimmäinen muistion lainaus on suora ote selvityshenkilön raportista, jälkimmäinen

ote viittaa edelliseen ja on seurantaryhmän selvitystä johtopäätöksen ehdotusten to-

teutuneista toimista. Lastensuojelun sosiaalityöhön kehitetään XXVLD� W\|PXRWRMD. Ke-

hittämistyössä on mukana useita tahoja: Stakes, kuntien lastensuojeluvastaavia, yh-

teispohjoismaisia tahoja, FinSoc, Kuntaliitto, Lastensuojelun keskusliitto, lääninhallituk-

set. Tekstissä kirjoitetaan sekä työmuodoista että menetelmistä. Työmuotoja kehitetään

Stakesin projektissa. Sosiaalityön selvityshenkilön ehdotus koota lastensuojelua to-

teuttavat tahot yhteiseen seminaariin kokonaiskuvan luomiseksi menetelmäkehityk-
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sestä on toteutunut Stakesin huostaanottoprojektissa. Tieto ja kokemukset uusista

työmuodoista siirtyvät kuntien lastensuojeluvastaavien kautta projektin ulkopuolelle.

Stakes on ottanut näkyvän roolin lastensuojelutyön kehittämisessä.

Lastensuojelutyön arviointia toteutetaan mutta systemaattista ja vakiintunutta arviointi-

käytäntöä ei ole vielä saatu aikaan. Kuntaliiton projekti LASSO on kehittänyt lasten-

suojelun PHQHWHOPLl� MD� YlOLQHLWl. Lastensuojelun laatupäivillä on esitelty NHKLWW\QHLWl
PHQHWHOPLl, eli kehittyneet menetelmät ovat osa laadukasta lastensuojelutyötä. Las-

tensuojelun kehittyneitä menetelmiä on siis jo olemassa. Voidaan puhua sosiaalityön

W\|PXRGRLVWD, W\|PHQHWHOPLVWl ja W\|YlOLQHLVWl. Sekä työmuotoja että työmenetelmiä on

kehitetty,  selvitystekstissä ei tehdä eroa työmuodon ja työmenetelmän välille.

6.2.5  Asiakkaan aktivoinnin pyrkimys metodista kehittelyä suuntaamassa

"Menetelmien kehittämisen eräänä ydinalueena tulee olemaan jo aikai-

semmin seurantaosassa mainittujen sosiaalisen raportoinnin ja sosiaalisten

vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Ne ovat yhtäältä sosiaalityön välittömiä

työvälineitä ja toisaalta työkaluja, joilla sosiaalityö välittää osaamisensa ja

prosessissa kehittyvän tiedon päätöksentekijöiden käyttöön. Ne ovat siten

eräänlaisia rakenteellisen sosiaalityön välineitä."  (STM 1999:27, 16.)

6RVLDDOLW\|Q�W\|YlOLQHLWl ovat VRVLDDOLQHQ�UDSRUWRLQWL ja VRVLDDOLVWHQ�YDLNXWXVWHQ�DUYLRLQWL.
Rakenteellisen sosiaalityön välineiksi ne tulevat tiedonvälitysluonteensa kautta. Sosiaa-

lityön työvälineiden kehittäminen on osa työmenetelmien kehittämistä. Sosiaalinen ra-

portointi ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ovat sosiaalityön menetelmien kehittämisen

eräs ydinalue.

Seurantaryhmän muistion kolmannessa luvussa seurantaryhmä haluaa nostaa esiin

joitakin ajankohtaisia teemoja, jotka eivät ole nousseet ryhmän mielestä riittävästi esille

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa (TATO) tai työ-

ryhmäraporteissa (STM 1999:27, 14). Seuraavassa referaatissa esitetään näitä tee-

moja:
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"Erityisesti 80- ja 90-luvun taitteen sosiaalityötä koskevassa keskustelussa

pohdittiin lähinnä anglosaksisen kokemuksen nojalla asiakkaiden omatoi-

misuuden lisäämisen uusia menetelmällisiä mahdollisuuksia. Tuolloin levi-

sivät suomalaiseenkin keskusteluun vahvimmin mm. empowermentin ja

case managementin käsitteet. Yhteisenä nimittäjänä tälle keskustelulle oli

se, että niissä pohdittiin ihmisten tukemisen positiivisia keinoja vaihtoehto-

na perinteiselle byrokraattiselle palvelulle ja kontrollisävytteiselle hallinto-

käytännölle. Tietenkään nämä perussuuntaukset eivät ole olleet koskaan

täysin vieraita sosiaalihuollon käytännöissä. Koko julkisen sosiaalihuollon

toiminnan ajan ja vielä pidempään sosiaalipolitiikan historiassa on pohdittu

vapaaehtoisuuden ja pakon dilemmaa ja ennen kaikkea kysymystä siitä

millä tavalla ihmistä autetaan parhaiten selviytymään yli sosiaalisten kriisien

ja "auttamaan itse itseään". Tässä mielessä tämä asetelma on sosiaalipoli-

tiikan ydinkysymyksiä."  (STM 1999:27,14.)

Ensimmäiseksi nostetaan muistiossa esiin kaksi sosiaalityön menetelmää: HPSRZHU�
PHQW� MD�FDVH�PDQDJHPHQW. Näissä kyse on DVLDNNDLGHQ�RPDWRLPLVXXGHQ� OLVllPLVHVWl
ja LKPLVWHQ�WXNHPLVHQ�SRVLWLLYLVLVWD�NHLQRLVWD. Empowerment ja case management ovat

vaihtoehtoja perinteiselle byrokraattiselle palvelulle ja kontrollisävytteiselle hallintokäy-

tännölle. Vaikka kyse on 80- ja 90-luvun taitteen menetelmäkeskustelusta, kysymys

siitä, millä tavalla ihmistä autetaan omatoimisuuteen, on ajankohtainen edelleen.

"Omavoimasuuden korostaminen on saanut uusia painotuksia ja piirteitä

yhtäältä EU:n työpolitiikkapainotteisen ajattelun levittyä Suomeen ja toi-

saalta Suomen omien lamakokemusten ja työttömyyden pitkäaikaistumisen

myötä. Pitkään jatkuva korkea työttömyys on kasvattanut huolta syrjäytymi-

sen laajentumisesta ja sosiaaliturvariippuvuuden lisääntymisestä...Tällä

kehityskululla ja ennen kaikkea edellä esitetyillä huolilla voi olla monenlaisia

vaikutuksia sosiaalityön toimintaehtoihin:

Aktiivisuuden ja kannustavuuden kysymykset nousevat entistä tärkeäm-

mäksi sosiaalipoliittiseksi kysymykseksi sekä kansallisella tasolla että EU:n

politiikassa. Kyse on siitä millä tavalla aktivoidaan sekä ihmistä itseään

vastaamaan omasta ja läheistensä hoivasta että millä tavalla aktivoidaan

sosiaaliturvaa ja palvelujärjestelmää tukemaan ja kannustamaan ihmistä
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näissä pyrkimyksissä. Aiheemme kannalta tässä on tärkeä yleinen haaste

sosiaalityölle. Pääkysymys kuuluu, millä tavalla sosiaalityö ottaa vastaan

edellä kerrotun haasteen ja millä tavalla se muuntaa sen asiakastilanteessa

asiakkaan luottamusta herättäväksi palveluprosessiksi?…Pelkkä välitön

asiakastyö ei kuitenkaan riitä, vaan sosiaalityössä tarvitaan yhtäältä ra-

kenteellisen työn ja toisaalta ennaltaehkäisevän työn korostamista." (STM

1999:27, 14.)

EU:n myötä RPDYRLPDLVXXGHQ� NRURVWDPLQHQ on saanut uusia painotuksia. Kyse RQ
W\|WW|PLHQ�W\|OOLVW\PLVHQ�RQJHOPLVWD�MD�KRLYDN\V\P\NVHVWl; miten aktivoida kansalaisia

vastaamaan omasta ja läheistensä hoivasta. 6\UMl\W\PLQHQ uhkaa laajentua ja VRVLDD�
OLWXUYDULLSSXYXXV lisääntyä. Asiakastyön lisäksi sosiaalityössä WDUYLWDDQ� UDNHQWHHOOLVHQ
W\|Q�MD�HQQDOWDHKNlLVHYlQ�W\|Q�NRURVWDPLVWD. Sosiaalityön asiakkaiden omavoimaisuu-

den tukemiseen tarvitaan uusia keinoja. Empowermenttia ja case managementtia ei

suoraan hylätä, mutta uudet haasteet ja politiikan painotukset edellyttävät uusien kei-

nojen/työvälineiden/menetelmien kehittämistä.

"Sosiaalityön menetelmien kehittämisen haasteet eivät ole irrallisia edellä

kuvatuista yleisemmistä haasteista. Tässä suhteessa Stakesin merkitys ja

rooli tulee korostumaan. Luonnollisesti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen

ja kehittyvien opetussosiaalikeskusten merkitys tulee olemaan myös suuri.

Kehittämistoiminnan tärkeänä areenana tulee olemaan myös itse työpaikka

ja työprosessi. Suomalaisessa ammatillisessa toiminnassa on totuttu siihen

perinteeseen, että ehkä liikaakin luotetaan muodolliseen koulutus- ja ke-

hittämisjärjestelmän auktoriteetteihin ja kykyyn kehittää työtä. Sosiaalityön -

kuten muunkin ammatillisen toiminnan - suuri haaste tulee olemaan se

millä tavalla kyetään kehittämään ja kouluttautumaan itse työprosessin yh-

teydessä..."  (STM 1999:27, 15 - 16.)

6WDNHVLQ�URROLD painotetaan VRVLDDOLW\|Q�PHQHWHOPLHQ�NHKLWWlPLVHVVl. Lisäksi NLUMDWDDQ
\OLRSLVWRMHQ�� DPPDWWLNRUNHDNRXOXMHQ� MD� RSHWXVVRVLDDOLNHVNXVWHQ� VXXUL� PHUNLW\V. Pitää

kuitenkin YDURD� OXRWWDPDVWD� OLLNDD� NRXOXWXV�� MD� NHKLWWlPLVMlUMHVWHOPlQ� DXNWRULWHHWWLHQ
N\N\\Q�NHKLWWll�W\|Wl - tämä tarkoittanee yliopistojen tutkijoita ja opettajia sekä sosiaali-

hallinnossa työskenteleviä johtajia ja suunnittelijoita. .HKLWWlPLVWRLPLQQDQ�WlUNHl�DUHHQD
RQ� LWVH� W\|SDLNND� MD� W\|SURVHVVL. Työprosessin yhteydessä tapahtuvaa kehittämistyötä
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pidetään haasteena. Tässä mielessä sosiaalityön menetelmien kehittämisen painopi-

steareena on seurantaryhmän muistiossa hienokseltaan toinen kuin sosiaalityön selvi-

tyshenkilöllä, joka painotti raportissaan tutkijoiden roolia sekä suunnitelmallista ja tes-

tattua menetelmäkehittelyä, mitä toteutettaisiin nimenomaan Stakesissa ja yliopistoissa.

Tosin selvityshenkilö piti myös tärkeänä ammatillisten osaamiskeskusten perustamista,

mitkä toimisivat käytännön työyksiköissä.

6HXUDQWDU\KPlQ�HULW\LVHVWL�QLPHlPlW�VRVLDDOLW\|Q�PHQHWHOPlW�MD�YlOLQHHW�
Rakenteellisen sosiaalityön välineitä:

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sosiaalityön menetelmiä:

Empowerment

Case management

������6RVLDDOLW\|Q�OXRNLWXVSURMHNWLQ�YlOLUDSRUWWL

6.3.1  Sosiaalityö ongelmanratkaisuprosessina

Sosiaalityön luokitus-luonnos 2003 väliraportissa sosiaalityö esitetään siten, että sosi-

aalityötä voidaan tarkastella joko laajemmin yhteiskunnallisella tasolla tai asiakastason

ammatillisena työnä:

"Yhteiskunnallisella tasolla sosiaalityöntekijän työ on tiedon tuottamista,

tiedottamista, vaikuttamista ja asiakkaiden oikeuksien huomioimista pää-

töksenteko- ja suunnitteluprosessissa."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 18.)

Yhteiskunnallisen tason sosiaalityö suuntautuu nimensä mukaisesti yhteiskuntaa kohti.

Siinä pyritään vaikuttamaan suurempiin joukkoihin WXRWWDPDOOD� WLHWRD, WLHGRWWDPDOOD� ja
YDLNXWWDPDOOD. Lisäksi siihen liittyy juridisia näkökohtia esimerkiksi DVLDNNDLGHQ�RLNHXNVL�
HQ�KXRPLRLPLVWD.
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"Asiakastasolla sosiaalityö nähdään ammatillisena ja vuorovaikutuksellise-

na ongelmanratkaisuprosessina, joka pyrkii vaikuttamaan myönteisesti asi-

akkaan elämäntilanteeseen sekä tähtää riittävien toimintaedellytysten ja

olosuhteiden turvaamiseen."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 18.)

Asiakastasolle siirryttäessä sosiaalityö muuntuu luokitusluonnostekstissä RQJHOPDQUDW�
NDLVXSURVHVVLNVL. Sen määreitä ovat DPPDWLOOLQHQ ja YXRURYDLNXWXNVHOOLQHQ. Ammatilli-

suuden voidaan nähdä käsittävän ongelmanratkaisun määreenä tietynlaisen koulutuk-

sen edellyttämistä sekä yhteiskunnan legitimoimaa asemaa ja työtehtäviä. Vuorovaiku-

tuksellisuus ongelmanratkaisun määreenä tarkoittaa vähintäänkin sitä, että sosiaali-

työntekijä ei voi yksin määrätä asiakkaan ongelmien käsittelystä. Vuorovaikutukselli-

suus rajaa tai vähentää tässä mielessä sosiaalityöntekijän valta-asemaa asiakkaaseen

nähden. Vuorovaikutuksellisuus ongelmanratkaisun määreenä voidaan tulkita niin että

sekä asiakkaalla että sosiaalityöntekijällä on vaikutusmahdollisuus ja puheenvuoro asi-

akkaan ongelmanratkaisuprosessissa.  Se että RQJHOPDQUDWNDLVXSURVHVVLQ�S\UNLP\V�RQ
YDLNXWWDD� P\|QWHLVHVWL� DVLDNNDDQ� HOlPlQWLODQWHHVHHQ, voidaan nähdä edellyttävän

myös sitä, että asiakas kokee ongelmanratkaisuprosessin edes jossain määrin positiivi-

sena.

"Ammatillisen ja asiakastasoisen sosiaalityön toimintoja voidaan kuvata

vaiheittaisena tapahtumaketjuna, prosessina. Prosessi perustuu rationaali-

seen ja tavoitesuuntautuneeseen ongelmanratkaisuun…" (Kallinen-Kräkin

& Kärki 2004, 19.)

Sosiaalityöntekijän tehtävänä asiakastyössä on ongelmanratkaisutyö, jota voidaan ku-

vata vaiheittaisena tapahtumaketjuna, prosessina. 2QJHOPDQUDWNDLVXQ� PllUHLWl� ovat

edellisessä referaatissa mainittujen lisäksi UDWLRQDDOLVXXV ja WDYRLWHVXXQWDXWXQHLVXXV.

"…Asiakkaan tilanteen kartoittaminen ja arviointi ovat olennaisia, toistuvia

ja syveneviä osia sosiaalityön prosessissa. Niitä voidaan jo itsessään pitää

sosiaalityön auttamismuotoina, sillä parhaimmillaan ne lisäävät asiakkaan

ymmärrystä omasta tilanteestaan ja auttavat häntä oivaltamaan ratkaisuja

pulmiinsa."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 19 - 20.)
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Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu DVLDNNDDQ�WLODQWHHQ�NDUWRLWWDPLQHQ�MD�DUYLRLQWL, jotka

ovat VRVLDDOLW\|Q�DXWWDPLVPXRWRMD. Asiakas on aktiivisesti mukana tekemässä tätä työ-

tä. Asiakkaan tilanteen kartoittaminen ja arviointi ovat ROHQQDLVLD��WRLVWXYLD�MD�V\YHQHYLl
sosiaalityön prosessin osia. Asiakkaan oman tilanteen ymmärrys syvenee toistuvien

tilannekartoitusten ja arviointikertojen myötä. $XWWDPLVPXRWRMD tilannekartoituksista ja

arvioinneista syntyy, kun asiakas oivaltaa ratkaisuja pulmiinsa toistuvien ja syvenevien

tilannekartoitusten ja arviointien myötä.

"Kun asiakkaan elämäntilanteesta on muodostettu käsitys, nimetään asiak-

kaan kanssa ne asiat, joihin halutaan vaikuttaa tai joita halutaan muuttaa.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat ratkaisuvaihtoehdoista ja sopi-

vat asiakasyhteistyön tavoitteista. Tämän jälkeen päätetään, millä työme-

netelmillä, toiminnoilla ja toimenpiteillä edetään kohti tavoitetta." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 20.)

Sosiaalityön ongelmanratkaisuprosessi etenee siten, että sosiaalityöntekijä ja asiakas

yhdessä nimeävät muutostyön kohteen ja tavoitteet. Sosiaalityön menetelmillä, toimin-

noilla ja toimenpiteillä "HGHWllQ�NRKWL�WDYRLWHWWD".

"Suunnitelmaa toteutetaan työskentelyvaiheessa. Tämän prosessin aikana

sosiaalityöntekijä käyttää eri työmenetelmiä, kuten yksilötyötä tai verkosto-

työtä, sekä niihin sisältyviä toimintoja ja toimenpiteitä. Erilaisilla työmene-

telmillä ja toimenpiteillä pyritään tukemaan ja vahvistamaan asiakkaan

omaa ongelmanratkaisukykyä sekä aktivoimaan asiakkaan luonnollisia tu-

kijärjestelmiä hänen itsenäisen suoriutumisensa lisäämiseksi." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 20.)

Asiakkaan kanssa on laadittu tavoitteellinen muutostyösuunnitelma. Tätä suunnitelmaa

toteutetaan asiakastyössä, jossa sosiaalityöntekijä käyttää HULODLVLD�W\|PHQHWHOPLl. So-

siaalityön menetelmillä WXHWDDQ ja YDKYLVWHWDDQ asiakkaan RQJHOPDQUDWNDLVXN\N\l ja

DNWLYRLGDDQ�DVLDNNDDQ�OXRQQROOLVLD�WXNLMlUMHVWHOPLl. Tavoitteena on DVLDNNDDQ�LWVHQlLVHQ
VXRULXWXPLVHQ� OLVllPLQHQ. Menetelmien käytön keskiössä on asiakas, asiakkaassa ja

hänen ympäristössään tapahtuva tavoiteltu muutos.



78

"Sosiaalityön prosessiin kuuluu jatkuva seuranta sekä suunnitelman tar-

koituksenmukaisuuden ja toteutumisen arviointi. Nämä seuranta- ja arvi-

ointivaiheet saattavat käynnistää uusia sosiaalityön työskentelyvaiheita…"

(Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 20.)

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös VHXUDQWD� MD�DUYLRLQWL. Asiakkaan kanssa laa-

ditun muutostyösuunnitelman tulee olla WDUNRLWXNVHQPXNDLQHQ - siis käytettyjen työme-

netelmien ja toimenpiteiden tulee johtaa asiakkaan kanssa laadittuihin tavoitteisiin eli

johtaa suunnitelman WRWHXWXPLVHHQ. Menetelmiä ei siis tule käyttää vain tietynlaisena

menettelytapana tai sosiaalityön mallina vaan keinona tavoitteen saavuttamiseen. Va-

litut työmenetelmät eivät välttämättä ole pysyviä: mikäli seuranta- ja arviointivaiheet

osoittavat tarpeelliseksi, työskentelyä suunnataan uudestaan.

6.3.2  Tavoitteiden laatiminen: sosiaalityöntekijä ja asiakas yhteistyössä

"Sosiaalityön auttamisprosessi käynnistyy asiakkaan kohtaamisessa sekä

asiakkaan ongelmallisen elämäntilanteen hahmottamisesta, määrittelystä ja

arvioinnista. Asiakkaan tarpeet, ongelmat, voimavarat ja toimintaedellytyk-

set tutkitaan ja eritellään osatekijöiksi yhdessä asiakkaan kanssa. Asiak-

kaan tilanteen kartoittaminen ja arviointi ovat olennaisia, toistuvia ja syve-

neviä osia sosiaalityön prosessissa. Niitä voidaan jo itsessään pitää sosi-

aalityön auttamismuotoina, sillä parhaimmillaan ne lisäävät asiakkaan ym-

märrystä omasta tilanteestaan ja auttavat häntä oivaltamaan ratkaisuja

pulmiinsa."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 19 - 20.)

Asiakastyössä sosiaalityöntekijä laatii työnsä tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa.

Auttamisprosessissa sekä sosiaalityöntekijällä että asiakkaalla on omat vastuunsa.

Asiakas osallistuu aktiivisesti tarpeidensa, ongelmiensa, voimavarojensa ja toiminta-

edellytystensä erittelyyn. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja arvioi sitä

toistuvasti asiakasprosessin aikana. Tämä arviointityö auttaa asiakasta lisäämään ym-

märrystä omasta tilanteestaan, mikä edesauttaa asiakasta oivaltamaan ratkaisuja pul-

miinsa.
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Tässä sosiaalityöntekijä tuotetaan ammattilaisena, jonka taitoihin kuuluu asiakkaan ko-

konaistilanteen hahmottaminen. Asiakas johdatetaan "oivalluksen valoon"  samalla ta-

valla kuin psykiatri johdattaa psykoanalyysin kautta potilaansa oivaltamaan lapsuutensa

traumat, ja tuo oivallus itsessään johtaa parantumiseen. Lähtökohtaoletuksena on, että

sosiaalityön asiakkaan perimmäinen syy ongelmalliseen tilaansa on se, että hän ei itse

pysty hahmottamaan ongelmiensa kokonaiskuvaa ja siksi on kykenemätön auttamaan

itseään.

"Kun asiakkaan elämäntilanteesta on muodostettu käsitys, nimetään asiak-

kaan kanssa ne asiat, joihin halutaan vaikuttaa tai joita halutaan muuttaa.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat ratkaisuvaihtoehdoista ja sopi-

vat asiakasyhteistyön tavoitteista. Tämän jälkeen päätetään, millä työme-

netelmillä, toiminnoilla ja toimenpiteillä edetään kohti tavoitetta." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 20.)

Asiakkaan elämäntilanteesta PXRGRVWHWDDQ käsitys. Sosiaalityöntekijä nimeää asiak-

kaan kanssa ne asiat, joihin KDOXWDDQ�YDLNXWWDD tai joita KDOXWDDQ�PXXWWDD. Asiakas ote-

taan mukaan neuvotteluun ratkaisuvaihtoehdoista ja asiakasyhteistyön tavoitteista so-

pimiseen. 3llWHWllQ, millä työmenetelmillä, toiminnoilla ja toimenpiteillä edetään kohti

tavoitetta.

Teksti on laadittu ristiriidattomaksi, korostamaan yhteisymmärrystä ja yhteistyöhaluk-

kuutta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä. Asiakkaan - käytännössä yleistä - vas-

tustusta, haluttomuutta muutokseen tai asioihinsa puuttumiseen ei tuoda tässä esiin.

Kuitenkin tekstin alaviitteessä tuodaan esiin vastentahtoisen asiakkaan kanssa työs-

kentelyn pulmallisuus: Yksimielisyyttä työn kohteesta asiakkaan kanssa ei aina saavu-

teta. Yhteistyö on siis ihanne, johon pyritään, mutta joka ei aina käytännössä toteudu.

6.3.3  Sosiaalityön menetelmät toimintoina otsikoihin

Luokitusluonnos väliraporttitekstissä nostetaan ainoana aineistoni teksteistä sosiaali-

työn menetelmät otsikkotasolle. Tämä tapahtuu kuitenkin peitellysti. Edelleenkään ei

otsikkotasolla puhuta menetelmistä tai metodisuudesta vaan laajemmin toiminnoista ja
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toimintojen luokittelusta. Otsikoissa menetelmät näkyvät lähinnä luokitusluonnoksessa,

sen osiossa 2 Sosiaalityöntekijän toiminnot, jossa menetelmiä luetellaan yksilöidysti

(esimerkkeinä T6 Terapeuttinen työ, T610 Terapeuttisen menetelmän hyödyntäminen,

T831 Verkostotyö, T833 Dialoginen menetelmä).

Luokitusluonnostekstissä esitellään myös menetelmien jäsennystapoja:

” Suomalaisen sosiaalityön työskentelytavoista ja työmenetelmistä on

useita teoreettisia jäsennyksiä. Esimerkiksi Marjatta Eskola (1981) jakaa

sosiaalityön asiakaskohtaiseen ja konstruktiiviseen työalueeseen. Jari Hei-

nonen (1984) erottelee toisistaan varsinaisen sosiaalityön ja terapeuttisen

sosiaalityön. Pekka Louhelainen (1985) erittelee sosiaalityölle neljä mene-

telmää: yksilökohtainen työ, ryhmätyö, yhdyskuntatyö ja hallinnollinen työ.

Jorma Sipilän (1989) mukaan asiakaskohtaisessa sosiaalityössä on byro-

kratiatyötä, psykososiaalista työtä ja palvelutyötä. Timo Toikko (2000) ko-

koaa sosiaalityön neljän lähestymistavan alle: sosiaaliturvapoliittinen, so-

siokulttuurinen, psykososiaalinen ja sosiaalipedagoginen työ. Näiden lisäksi

sosiaalityön historian aikana on syntynyt ja hiipunut joukko menetel-

mänimikkeitä. Tällä hetkelläkin käytettyjä menetelmänimikkeitä ovat muun

muassa yksilökohtainen palveluohjaus, perhetyö, yhdyskuntatyö, kriisityö,

verkostotyö, ja ratkaisukeskeinen työote...” (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004,

26.)

Edellä luetelluista menetelmien jäsennyksistä viimeistä lukuun ottamatta kaikki ovat

1980-luvulta. Tämä viestittää menetelmällistä pysähtyneisyyden tilaa, välinpitämättö-

myyttä sosiaalityön metodista kehittelyä kohtaan. Menetelmien jäsentäjät ovat sosiaali-

työn tutkijoita ja yliopiston sosiaalityön opettajia. Timo Toikon vuoden 2000 jäsennys

kuvaa sosiaalityön lähestymistapoja, jotka ovat menetelmiä laajempia kokonaisuuksia.

Toikon jäsennys tuo sosiaalityöhön edellisiin jäsennyksiin verrattuna uutena kulttuurin

painotuksen sosiokulttuurisen työn myötä sekä kasvatuksellisen elementin sosiaalipe-

dagogisen työn myötä.

Sosiaalityön menetelmille on ominaista historiallinen häilyvyys: menetelmiä ”syntyy” ja

”hiipuu”. Kielikuva luo mielikuvan ajassa ajelehtivasta menetelmä –oliosta, joka histori-

an lakien mukaisesti vääjäämättömästi häipyy aikansa tultua täyteen. Tämän olion elä-

män pituuteen eivät yksittäiset henkilöt pääse vaikuttamaan.
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6.3.4 Ongelmana menetelmien rajaaminen ja suhteuttaminen

"Sosiaalityön työmenetelmien eriytymättömyys hankaloittaa luokitustyötä.

Sosiaalityötä ja sen yksittäisiä toimenpiteitä on totuttu käytännön työssä jä-

sentämään ja kuvaamaan sen pohjalta, mitä niistä sanotaan lainsäädän-

nössä ja eri organisaatioiden toimintaohjeissa. Luokitusta tehtäessä on

jouduttu avaamaan ja jäsentämään sosiaalityöntekijöiden mieliin lujasti

juurtunutta sosiaalihuoltolain (18§) määritelmää omasta työstään. Toisin

sanoen, mitä ´ohjaus ja neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen`

sosiaalityöntekijän toimintoina konkreettisesti tarkoittavat ja mitä muuta so-

siaalityö on."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 27.)

Sosiaalityön työmenetelmille on ominaista HUL\W\PlWW|P\\V. Luokitustyön aikana on

käynyt ilmi, että sosiaalityöntekijät edelleen hahmottavat työtään totutun tavan mukaan

lainsäädännön ja toimintaohjeiden kautta eli vanhan hallinnollisen, lakisääteisen kun-

nallisen sosiaalihuollon perinteen mukaan. Uutta ajattelua sosiaalityön sisältöön on

pohdittu sen kautta, mitä ´ohjaus ,̀ ´neuvonta  ̀ja ´sosiaalisten ongelmien selvittäminen`

voisivat pitää sisällään ja mitä muuta sosiaalityö on. Tekstissä ei osoiteta yhteyttä ilmi

tuodun sosiaalityön työmenetelmien eriytymättömyyden ongelman ja sosiaalityön sisäl-

lön auki purkamisen välillä. Sosiaalityön työmenetelmien eriytymättömyys koetaan

epämukavaksi, luokitustyötä hankaloittavaksi tekijäksi.

"Menetelmien eriytymättömyyteen on törmätty esimerkiksi kuvattaessa vuo-

rovaikutuksellista työtä käsittein ´keskustelu  ̀ ja ´terapeuttinen työ .̀ Nämä

luokat ovat asiasisällöiltään joiltakin osin päällekkäisiä. Vuorovaikutukselli-

sena toimintona ymmärretty ´keskustelu  ̀on sosiaalityön yleinen työväline.

´Terapeuttinen työ  ̀ on puolestaan erityismenetelmä, johon keskustelu

olennaisesti sisältyy. Näiden toimintojen suhteuttamiseksi on esitetty luoki-

tukseen lisättäväksi ´psykososiaalisen työn  ̀-luokka. Sosiaalityön luokitusta

tehtäessä psykososiaalinen työ on kuitenkin mielletty yhtä yksittäistä toi-

mintoa tai toimintoluokkaa laajemmaksi sosiaalityön lähestymistavaksi (vrt.

Toikko 2000, 108 - 121)…"  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 27.)
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Menetelmien eriytymättömyyteen on törmätty luokitustyössä kuvattaessa vuorovaiku-

tuksellista työtä. Ḱeskustelu ,̀ t́erapeuttinen työ  ̀ ja ṕsykososiaalinen työ  ̀ ovat käsit-

teitä, joiden sisältö ja keskinäisen suhteen hahmottaminen ovat ongelmallisia.

Ḱeskustelu  ̀ ja t́erapeuttinen työ  ̀ ovat  luokitusluonnoksessa erillisiä samantasoisia

luokkia. Kuitenkin nämä luokat ovat asiasisällöltään joiltakin osin päällekkäisiä.

.́HVNXVWHOXC� on� VRVLDDOLW\|Q� W\|YlOLQH�� YXRURYDLNXWXNVHOOLQHQ� WRLPLQWR; ẂHUDSHXWWLQHQ
W\|C�on�VRVLDDOLW\|Q�HULW\LVPHQHWHOPl, johon keskustelu olennaisesti liittyy.

Ongelman ratkaisemiseksi on ehdotettu uuden luokan lisäämistä luokitukseen: psy-

kososiaalisen työn -luokkaa, jolla voitaisiin ḱeskustelun  ̀ja t́erapeuttisen työn  ̀-luokkiin

liittyvät toiminnot suhteuttaa toisiinsa. Siitäkin syntyisi ongelma, koska psykososiaalinen

työ on edellisiä laajempi käsite; se on pikemminkin sosiaalityön eräs lähestymistapa,

joka liittyy moniin sosiaalityön toimintoihin - siis useaan luokituksen luokkaan. Psy-

kososiaalista työtä ei voi pitää erityisenä sosiaalityön menetelmänä. Hierarkkisesti ku-

vattuna  ŚV\NRVRVLDDOLQHQ� W\|  ̀ on VRVLDDOLW\|Q� OlKHVW\PLVWDSD, �WHUDSHXWWLQHQ� W\|  ̀ on

VRVLDDOLW\|Q�HULW\LVPHQHWHOPl ja ŃHVNXVWHOX  ̀ on VRVLDDOLW\|Q� W\|YlOLQH. Näistä ainoas-

taan t́erapeuttinen työ  ̀saa varsinaisen sosiaalityön menetelmän nimikkeen.

6.3.5  Keskustelun ja terapeuttisuuden metodista rakentamista

"Luokituksen toisessa eli Śosiaalityöntekijän toiminnot  ̀ -osiossa kuvataan

sosiaalityöntekijän työtä, palvelutapahtumia, menetelmiä ja toimenpiteitä,

joilla sosiaalityöntekijä vaikuttaa asiakkaan elämäntilanteeseen. Toiminto -

termillä viitataan ammatillisen sosiaalityön osatekijöihin tai itsenäisiin työta-

pahtumiin, joista asiakastyön kokonaisuus muodostuu. Toimintoihin sisälty-

vät vuorovaikutukselliset menetelmät, konkreettiset toimenpiteet ja yksittäi-

set palvelutapahtumat. Ne ovat sosiaalityöntekijän prosessin vaiheita, jotka

tähtäävät asiakkaan auttamiseen ongelmatilanteissa." (Kallinen-Kräkin &

Kärki 2004, 28.)

Sosiaalityön PHQHWHOPlW ovat RVD� WRLPLQWRMD, joita DPPDWLOOLVHQ�VRVLDDOLW\|Q�RVDWHNLM|L�
KLQ kuuluu. 9XRURYDLNXWXNVHOOLVHW� PHQHWHOPlW ovat yksi VRVLDDOLW\|QWHNLMlQ� SURVHVVLQ
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YDLKH, joka WlKWll�DVLDNNDDQ�DXWWDPLVHHQ�RQJHOPDWLODQWHLVVD. Työn tavoite on mielessä:

se on DVLDNNDDQ� DXWWDPLQHQ� RQJHOPDWLODQWHHVVD. Vuorovaikutuksellisia menetelmiä

käytetään keinona tavoitteen saavuttamiseen. Menetelmät sidotaan kiinteäksi W\|SUR�
VHVVLQ osaksi. Työprosessissa tavoitteen asettaminen edeltää keinojen määrittämistä.

Eli voidaan sanoa, että menetelmästä kirjoitetaan tässä Marjatta Eskolan (1991) tavoin

"metodina" eli "tienä johonkin".  Edelleen Eskolaa mukaellen: "ajatukset järjestetään"

tässä työprosessin periaatteiden mukaan, johtoajatuksena asiakkaan auttaminen on-

gelmatilanteessa. Tarkoitus ei siis ole käyttää sosiaalityön menetelmiä vain työn järjes-

telmälliseen hallintaan tai Eskolan sanoin "järjestelmällisinä menettelytapoina" vaan

nimenomaan keinona tavoitteen saavuttamiseen.

" Tämä luokka alaluokkineen kuvaa keskustelua sosiaalityöntekijän työme-

netelmänä, eikä sisällä esimerkiksi asiakkaan tilanteen selvittämiseen tai

arviointiin liittyvää keskustelua tai palveluiden hyödyntämiseen liittyvää

keskustelua."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 78.)

".HVNXVWHOXD" voidaan pitää VRVLDDOLW\|QWHNLMlQ� W\|PHQHWHOPlQl tietyin ehdoin. Kes-

kustelu ei ole sosiaalityön menetelmä silloin kun sosiaalityöntekijä käyttää keskustelua

asiakkaan tilanteen selvittämiseen tai arviointiin tai kun kyseessä on palveluiden hyö-

dyntämiseen liittyvä keskustelu.

"Keskustelu on laadittuun suunnitelmaan sisältyvää, tavoitteellista ja jä-

sentynyttä vuoropuhelua sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tai hänelle lähei-

sen henkilön välillä. Keskustelulla vaikutetaan asiakkaaseen siten, että hän

tiedostaisi elämäntilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä, motivoituisi muutok-

seen ja ryhtyisi toteuttamaan sitä."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 77 - 78.)

".HVNXVWHOX" sosiaalityön menetelmänä on WDYRLWWHHOOLVWD� MD� MlVHQW\Q\WWl�YXRURSXKHOXD,

se on VLVlOO\WHWW\ ennalta ODDGLWWXXQ� PXXWRVW\|VXXQQLWHOPDDQ. "Keskustelulla" on tar-

koitus: sillä S\ULWllQ� YDLNXWWDPDDQ�DVLDNNDDQ� WLHGRVWDPLVHHQ��PRWLYRLWXPLVHHQ� MD� DNWL�
YRLWXPLVHHQ.

"Keskustelu" -luokka (T5) alaluokkineen on määritetty sosiaalityöntekijän työmenetel-

mäksi luokitusluonnostekstissä. Alaluokkia ovat "tietoa antava keskustelu" (T510), "uu-

sia ajattelu- ja toimintatapoja etsivä keskustelu" (T520), "eläytyvä kuunteleminen"
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(T530) sekä "kannustaminen ja onnistumisen huomioiminen" (T540). "Keskustelu" -

luokan ja sen alaluokkien sisällöstä ei olla oltu yksimielisiä luokitustyöryhmissä ja asi-

asta on kirjattu useita eri kommentteja luokkaesittelyn yhteyteen (s. 78 - 79).  Aikuis-

sosiaalityöntekijöiden luokitusryhmässä on pidetty keskustelu-luokkaa keinotekoisesti

jäsenneltynä. Myös kuntoutussosiaalityöntekijöiden luokitusryhmä esitti kritiikkiä, minkä

vuoksi luokan nimi vaihdettiin "keskustelutyö" nimestä "keskusteluksi". Ryhmä ehdotti

myös lisättäväksi uutta alaluokkaa nimeltään "yhteinen analysointi ja johtopäätösten

tekeminen". Myös alaluokkien yhdistämistä ehdotettiin, ḱoska keskustelussa ei voida

mielekkäästi erotella teemoja tällä tavalla erikseen. (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 78 -

79.)

"Tietoa antavalla keskustelulla pyritään varmistamaan, että asiakas tulee

tietoiseksi tilanteensa kannalta keskeisistä tosiasioista sekä erilaisten nor-

mien ja määräysten vaikutuksesta hänen asioidensa järjestämiseen. Tietoa

antavaa keskustelua ovat muun muassa lapsen kasvusta ja kehittymisestä

kertova keskustelu, vanhemman velvollisuuksista kertominen tai päihteiden

käyttöön liittyvistä seurauksista kertominen." (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004,

78.)

"7LHWRD�DQWDYDQ�NHVNXVWHOXQ"  määritelmä tuottaa sosiaalityöntekijän yhteiskunnan ra-

kenteiden ja yhteiskunnassa vallitsevien normien ja määräysten asiantuntijaksi. Sosiaa-

lityöntekijällä on normeista ja määräyksistä sellaista tietoa, mitä käyttämällä sosiaali-

työntekijä voi tehdä asiakkaan tietoiseksi sellaisista yhteiskunnallisista tosiasioista, jotka

vaikuttavat hänen asioidensa järjestämiseen.

"Uusia ajattelu- ja toimintatapoja etsivässä keskustelussa etsitään ja löy-

detään toisin toimimisen mahdollisuuksia…Tällainen keskustelu tähtää asi-

akkaan tahtotilan ja toimintatavan muuttumiseen."  (Kallinen-Kräkin & Kärki

2004, 78.)

"Keskustelu" -menetelmä pitää sisällään myös "XXVLD�DMDWWHOX��MD�WRLPLQWDWDSRMD�HWVLYlQ
NHVNXVWHOXQ". Tässä WlKGlWllQ� DVLDNNDDQ� WDKWRWLODQ� MD� WRLPLQWDWDYDQ� PXXWWXPLVHHQ.

Tekstissä esiin tuotu tahtotilan muuttumisen pyrkimys on ilmeisesti varovainen esitys

siitä, että sosiaalityöntekijä voi myös käyttää keskustelussa taivuttelua (vaikkakaan ei
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tässä pakkokeinoja) asiakkaan tahdon muuttamiseen sosiaalityöntekijän haluamaan

suuntaan, jotta toivottu lopputulos saavutettaisiin.

"Asiakasta kuuntelemalla tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus käydä läpi

erilaisia ahdistavia elämäntilanteita, menetyksiä tai kriisejä. Näissä tilan-

teissa puretaan auki asiakkaan kokemuksia sekä tunteita. Kuunteleminen

on aktiivista ja siihen liittyy tukea antavia elementtejä, ymmärryksen ja

myötätunnon osoittamista, joilla pyritään rauhoittamaan asiakasta ja hel-

pottamaan asiakkaan kokemaa ahdistusta."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004,

78.)

"Keskustelu" sosiaalityön menetelmänä sisältää tietynlaista eläytyvää kuuntelemista.

Asiakkaalle WDUMRWDDQ� PDKGROOLVXXV puhua DKGLVWDYLVWD� HOlPlQWLODQWHLVWDDQ�� PHQHW\N�
VLVWllQ� MD� NULLVHLVWllQ. Lähtökohtana on näkemys, että asiakkaalle on eduksi puhua

näistä henkilökohtaisista, mahdollisesti traumaattisista kokemuksistaan sosiaalityönte-

kijän kanssa. Samalla lähtökohtaisesti nähdään, että sosiaalityöntekijä "SXUNDD� DXNL"
DVLDNNDDQ� NRNHPXNVLD� MD� WXQWHLWD - siis sosiaalityöntekijällä on ammatillinen pätevyys

asiakkaan traumaattisten kokemusten työstämiseen. Tämänkaltainen "eläytyvän kuun-

telemisen" määritys lähenee terapiaa. Voisi ajatella, että kun asiakkaan ahdistavia krii-

sejä lähdetään purkamaan, se herättää myös asiakkaassa odotuksia siitä, että ammat-

tiauttajalla on pätevyys myös työstää näitä asioita sen lisäksi, että hän "RVRLWWDD�\PPlU�
U\VWllQ".

"Kannustaminen on sellainen lähestymistapa asiakkaan tilanteeseen, jolla

autetaan asiakasta tunnistamaan omat voimavaransa ja vaikeutensa,

huomaamaan onnistumiset, tekemään muutoksia elämäntilanteessaan se-

kä luottamaan tulevaisuuteen. Kannustaminen ja rohkaiseminen sisältää

myönteisen ja rehellisen palautteen antamisen sekä luottamuksen asiak-

kaan kykyyn oppia epäonnistumisista ja vastoinkäymisistä." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 79.)

"Mikä on tämän luokan suhde ḿotivoivaan haastatteluun ?̀ Motivoiva

haastattelu on asiakaskeskeinen työmenetelmä, jossa asiakasta autetaan

kysymyksien ja aktiivisen kuuntelun avulla tunnistamaan ongelmiaan."

(Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 79.)
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.DQQXVWDPLQHQ ja RQQLVWXPLVHQ� KXRPLRLPLQHQ osana sosiaalityön "keskustelu" -

menetelmää siten kuin se on luokitusesittelytekstissä määritelty on päällekkäinen toisen

sosiaalityön menetelmän kanssa, nimittäin "motivoivan haastattelun". Kommenttina luo-

kitustekstissä herätetään kysymys siitä, mikä näiden kahden menetelmän suhde on

toisiinsa.

"Terapeuttinen työ voi olla erityiseen terapeuttiseen menetelmään perustu-

vaa työtä tai varsinaista terapiaa"  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 79).

Sosiaalityöntekijöiden tekemä WHUDSHXWWLQHQ�W\| on luokiteltu omaksi luokakseen. Se voi

olla joko WHUDSHXWWLVHHQ�PHQHWHOPllQ�SHUXVWXYDD�W\|Wl tai YDUVLQDLVWD�WHUDSLDD, jotka on

luokitusluonnoksessa nimetty terapeuttisen työn alaluokiksi. Luokitustekstin komment-

tiosuudesta käy ilmi, että terapeuttisen työn sisällöstä ja nimikkeestä on keskusteltu.

Aiemmin otsikkona ollut "terapiatyö" on korvattu nimikkeellä "terapeuttinen työ". Myös

nimikettä "psykososiaalinen työ" ehdotettiin tälle luokalle. Kommenttiosuudessa esite-

tään kysymys kannattaisiko tämä luokka sijoittaa jonkun toisen kokonaisuuden osaksi

esimerkiksi keskustelun alaisuuteen. Edellä esitetyt pohdinnat osoittavat sosiaalityön

menetelmien aiemmin mainittua eriytymättömyyttä. (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 27,

79.)

Terapeuttisen menetelmän hyödyntäminen…"tarkoittaa terapialuonteista

työtä, jossa hyödynnetään johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti tiettyä

terapeuttista osaamista, tietoa, teoriaa tai sen oppeja, vaikka sosiaalityön-

tekijällä ei olisikaan terapeutin muodollista pätevyyttä." (Kallinen-Kräkin &

Kärki 2004, 79.)

Sosiaalityöntekijällä HL tarvitse ROOD�WHUDSHXWLQ�PXRGROOLVWD�SlWHY\\WWl. Kuitenkin sosiaa-

lityöntekijä voi "K\|G\QWll" asiakastyössään jotakin tiettyä terapeuttista menetelmää.

Toisin sanoen, sosiaalityöntekijä - olematta terapeutti - voi käyttää terapeuttisia mene-

telmiä. Kun terapiaa hyödynnetään, se on tehtävä MRKGRQPXNDLVHVWL ja VXXQQLWHOPDOOL�
VHVWL.

"Terapia tarkoittaa terapiakoulutuksen saaneen henkilön tarjoamaa suun-

nitelmallista, järjestelmällistä ja hoidollista keskustelua. Terapia on keino
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saada aikaan psyykkisiä muutoksia toisessa ihmisessä tai ihmisryhmässä

ammatillisen ja tietoisen vuorovaikutuksen kautta, tarkoituksella poistaa tai

lievittää tällä tai näillä esiintyviä psyykkisiä häiriöitä tai ongelmia sekä niiden

aiheuttamaa kärsimystä. Terapia perustuu riittävästi tutkittuun psykologi-

seen tietämykseen ja asianmukaiseen koulutukseen." (Kallinen-Kräkin &

Kärki 2004, 79.)

7HUDSLDQ tekemiseen vaaditaan asianmukainen WHUDSLDNRXOXWXV. Sosiaalityöntekijä voi

tehdä asiakkaalleen terapiaa, mikäli hänellä on tarvittava koulutus. Terapian erottaa

terapeuttisen menetelmän hyödyntämisestä se, että terapia on hoidollista työtä, jonka

tarkoituksena on SV\\NNLVWHQ�KlLUL|LGHQ tai RQJHOPLHQ�SRLVWDPLQHQ�WDL�OLHYLWWlPLQHQ. Jos

terapian tarkoitus on poistaa psyykkisiä ongelmia, mikä on terapeuttisen menetelmän

hyödyntämisen tarkoitus? Toiseen tarvitaan "asianmukainen koulutus" toiseen ei. Kuka

määrittää milloin sosiaalityöntekijä on tekemässä terapiaa, milloin hyödyntämässä tera-

peuttista menetelmää? Missä tilanteissa sosiaalityöntekijä voi käyttää terapeuttisia me-

netelmiä? Näitä kysymyksiä ei tuoda esiin luokitustekstissä.

6.3.6  Toiminnallisuuden ja yhteistyön metodista rakentamista

"Toiminnallisilla sosiaalityön menetelmillä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän

suunnittelemia, ohjaamia tai järjestämiä käytännöllisiä tuki-, ohjaus- ja aut-

tamismuotoja. Toiminnalliseen työhön sisältyy usein erityinen kuntouttava

ulottuvuus. Toiminnallisella työllä autetaan henkilöitä ratkaisemaan ongel-

mia sekä löytämään taitoja ja voimavaroja elämässä selviytymiseen. Toi-

minnallisuus auttaa käsittelemään myös sellaisia asioita, joista on vaikea

puhua." (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 80.)

On olemassa myös "WRLPLQQDOOLVLD�VRVLDDOLW\|Q�PHQHWHOPLl". Ne ovat VRVLDDOLW\|QWHNLMlQ
VXXQQLWWHOHPLD�� RKMDDPLD� WDL� MlUMHVWlPLl. Toiminnallisiin menetelmiin sisältyy usein

NXQWRXWWDYD�XORWWXYXXV. Toiminnallisen työn tavoitteet esitetään väljästi yleisten sosiaa-

lityöntekijän tavoitteiden mukaisesti: DXWHWDDQ henkilöitä UDWNDLVHPDDQ� RQJHOPLD sekä

O|\WlPllQ�WDLWRMD�MD�YRLPDYDURMD�HOlPlVVl�VHOYL\W\PLVHHQ.
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"Toiminnallinen työ" -luokan selitystekstissä esitetään edellä lainatun määritelmän tar-

kentamista. Määritelmää halutaan rajata ja tarkentaa, myös alaluokat vaativat kehitte-

lyä. Luokitusluonnoksessa alaluokiksi on esitetty "yksilökohtainen toiminnallinen työs-

kenteleminen" ja "toiminnallinen työskenteleminen ryhmien kanssa". Jäsennystä pide-

tään onttona ja päällekkäisenä "yhteistyön tekeminen" -luokan kanssa.  Kuntoutussosi-

aalityöntekijöiden luokitustyöryhmä toi esiin, että toiminnallisessa työssä on olemassa

erilaisia koulukuntia kuten draamat. Toiminnallisia menetelmiä ehdotettiin jaettavaksi

psyykkiseen ja praktiseen.  Kirjattu keskustelu osoittaa, että toiminnalliset menetelmät

ovat sosiaalityöntekijöiden keskuudessa vielä hahmottumattomia ja paikkaansa hake-

via.

"…Yksilökohtaisina toiminnallisina menetelminä voidaan käyttää esimerkik-

si kirjallisten väli- tai kehitystehtävien antamista asiakkaalle, uusien toimin-

tamallien harjoittelemista käytännössä, työtoimintaan tai työhön osallistu-

mista, leikkejä ja pelejä, suku- tai tunnepuun tai elämänjanan piirtämistä tai

tulevaisuus- ja menneisyysmatkailua. Toiminnallisessa työssä voidaan

hyödyntää myös musiikkia ja liikuntaa."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 80.)

"…Koulun sosiaalityössä toiminnallisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi tyttö-

ryhmä, jännittäjien ryhmä, kiusattujen ryhmä ja kiusaajien ryhmä. Lasten ja

nuorten kanssa työskenneltäessä voidaan hyödyntää esimerkiksi seikkai-

lumenetelmää ja luontoretkeilyä."  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 80.)

Toiminnallisten menetelmien esimerkkilista on laaja. Toiminnallisina menetelminä voi-

daan pitää niin kirjallisten tehtävien antamista kuin luontoretkeilyäkin. Toiminnallisten

menetelmien aiemmin esitetty rajaustarve on ilmeinen.

" Yhteistyö on yhteistoimintaa, konsultointia tai yhteydenpitoa eri toimijoi-

den kanssa asiakkaan asioiden selvittämiseksi, järjestämiseksi, sopimisek-

si ja arvioimiseksi…Normaalin yhteistyön lisäksi yhteistyön toteutumiseksi

on kehitetty erityisiä yhdessä työskentelemisen menetelmiä." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 80 - 82.)

Sosiaalityössä on myös "\KGHVVl�W\|VNHQWHOHPLVHQ�PHQHWHOPLl". Kaikkea yhteistyötä ei

voi kutsua "menetelmäksi". Erityiset yhteistyön menetelmät RQ�NHKLWHWW\� \KWHLVW\|Q� WR�
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WHXWXPLVHNVL. Luokitusluonnoksessa asiakkaiden ja ammattilaisten väliseen yhteistyö-

hön on esitetty yhteistyömenetelminä alaluokiksi "verkostotyötä", "läheisneuvonpitoa" ja

"dialogista menetelmää". Näiden lisäksi kuntoutussosiaalityöntekijöiden luokittelutyö-

ryhmä ehdotti lisättäväksi alaluokaksi "yksilökohtainen palveluohjaus" -luokkaa, jonka

sisältöä se kuitenkin piti tarpeellisena vielä muotoilla. (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004,

82.)

"…Alaluokittelu on myös saanut osakseen kritiikkiä: luokitellut yhteistyöme-

netelmät voivat olla vain muotioikkuja, jotka unohtuvat 10 vuodessa. Tällöin

ei kannattaisi purkaa luokitusta yhteistyömenetelmien nimien mukaan."

(Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 82.)

Edellä lainattu luokitusluonnoksen selitysteksti kuvaa sosiaalityöntekijöiden kentällä

tuntemaa epäluuloa sosiaalityön menetelmiä kohtaan. Yksittäisistä menetelmistä ei

kannattaisi puhua tai ainakaan niitä HL�NDQQDWWDLVL kirjata luokitusluonnokseen, koska ne

todennäköisesti osoittautuvat vain PXRWLRLNXLNVL, jotka XQRKWXYDW����YXRGHVVD. Tämä on

ilmeisesti sosiaalityöntekijöiden kokemus sosiaalityön menetelmistä. Kääntäen voitaisiin

tekstiä tulkita: menetelmiä lanseerataan sosiaalityöhön tietyin väliajoin, niitä kokeillaan

ja ne unohdetaan tietyn ajan kuluttua. Järjestelmällistä, pitkäjänteistä työtä sosiaalityön

menetelmien hyväksi ja käyttöön ottamiseksi ei tehdä.

"Verkostotyötä voidaan tehdä joko asiakkaan luonnollisen verkoston kans-

sa tai viranomais-yhteistyönä. Tietyn aiheen ympärille kootun verkoston

osalliset kokoontuvat verkostokokouksiin, joissa etsitään yhdessä ratkaisu-

ja, määritellään yhteiset tavoitteet ja vastuutetaan verkoston toimijoita. Ver-

kostotyöhön kuuluu asiakkaan lähiverkoston kartoittaminen, esimerkiksi

verkostokartan avulla. Verkostokartta on väline, jolla asiakas pystyy hah-

mottamaan itselleen konkreettisesti omat ihmissuhteensa." (Kallinen-Kräkin

& Kärki 2004, 82.)

Yhteistyömenetelmiin kuuluu YHUNRVWRW\|. Asiakkaalle tekstissä nimetään "OXRQQROOLQHQ
YHUNRVWR" ja "OlKLYHUNRVWR" määrittelemättä näitä tarkemmin. Asiakkaan kanssa työtä

tekevät viranomaiset voivat perustaa YLUDQRPDLVYHUNRVWRQ. Verkosto käsittelee kokouk-

sissaan tiettyä aihetta: asiakkaan nimettyä ongelma-aluetta. Kokouksissa jaetaan vas-
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tuualueita verkoston toimijoiden kesken. 9HUNRVWRNDUWWD�RQ� W\|YlOLQH, jolla kartoitetaan

esimerkiksi asiakkaan lähiverkosto.

"Läheisneuvonpito on asiakaslähtöinen tapa etsiä, vahvistaa ja yhdistää

henkilölle  läheisten ihmisten voimavaroja henkilön tilanteen ratkaisemisek-

si. Siinä pyritään organisoimaan kaikki käytettävissä oleva tuki ja palvelut

henkilön parhaaksi sekä vähentämään viranomaisten tarvetta puuttua hen-

kilön tai perheen asioihin. Läheisneuvonpito etenee usein kolmivaiheisesti:

siinä on erotettavissa tiedonanto-, neuvonpito- ja suunnitelmavaiheet. Näi-

den lisäksi läheisneuvonpitoon voi kuulua seurantavaihe." (Kallinen-Kräkin

& Kärki 2004, 82.)

/lKHLVQHXYRQSLWR on yhteistyömenetelmä, jota käytetään DVLDNNDDQ�WLODQWHHQ�UDWNDLVH�
PLVHNVL. Neuvonpitoon kutsutaan asiakkaalle läheiset henkilöt. Tarkoituksena on orga-

nisoida asiakkaan tarvitsema tuki siten, että YlKHQQHWllQ�YLUDQRPDLVWHQ�WDUYHWWD�SXXW�
WXD� KHQNLO|Q� WDL� SHUKHHQ� DVLRLKLQ. Tarkoittaneeko määrittelyn "asiakaslähtöisyys" sitä,

että asiakas saa määritellä "läheiset henkilöt" eli annetaanko asiakkaan päättää ketä ne

"läheiset" ihmiset ovat, jotka saavat luvalla puuttua hänen asioihinsa. Voiko asiakas

valita näiden "läheisten" ja "viranomaisten" välillä tai peräti kieltää asioidensa viemisen

läheisneuvonpitoon. Perinteisesti suomalaiset ovat pyrkineet peittelemään suvultaan ja

lähipiiriltään perheen sisäisiä ongelmia kasvojen menetyksen pelossa. Läheisneuvon-

pito edustanee uutta yhteisöllisempää ajattelua, mikä saattaa tuntua vieraalta osalle

väestöä.

"Dialoginen menetelmä on erityisten välittäjähenkilöiden mahdollistamien

dialogifoorumeiden toteuttamista tietyillä ennakointidialogimetodeilla. En-

nakointidialogimetodeja ovat esimerkiksi tulevaisuuden muistelu, toiminnan

seurausten ennakointi ja huomiot kehityssuunnista. Dialogifoorumit ovat

vuoropuhelua varten muodostettuja ryhmätilaisuuksia. Välittäjähenkilöt toi-

mivat vuoropuhelun mahdollistajina.

Dialoginen menetelmä on voimavarakeskeistä, moniammatillista ja ylisekto-

rista yhteistyötä, joka perustuu vuoropuhelulle ja vahvistaa asiakkaiden ja
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heidän verkostojensa voimavaroja. Dialogisen menetelmän keskeisiä peri-

aatteita ovat vuoropuhelu, kuuntelu ja moniäänisyys." (Kallinen-Kräkin &

Kärki 2004, 83.)

'LDORJLVWHQ�PHQHWHOPLHQ määrittelyteksti on esitetty tässä niin väljästi, että siitä on vai-

kea saada kiinni. Dialogisia menetelmiä käytetään erityisissä ryhmätilaisuuksissa, joita

kutsutaan GLDORJLIRRUXPHLNVL. Näissä välittäjähenkilöt mahdollistavat vuoropuhelun en-

nakointidialogimetodeita käyttämällä.

Luokan selvitystekstiosuudessa tuotiin esiin epäily siitä, onko dialogiin perustuvien me-

netelmien yhteen niputtaminen edellä kuvatulla tavalla oikea. Aikuissosiaalityöntekijöi-

den luokitustyöryhmä oli valmis siirtämään dialogisten menetelmien -alaluokan ammat-

tilaisten väliseen yhteistyöhön, koska sitä sovelletaan lähinnä viranomaisyhteistyössä.

Dialogiset menetelmät jäsenneltäisiin tästä huolimatta yhteistyömenetelmiin kuuluviksi.

6RVLDDOLW\|Q�OXRNLWXV�OXRQQRV������YlOLUDSRUWLVVD�PDLQLWWXMD�PHQHWHOPLl�

Yksilökohtainen työ

Ryhmätyö

Yhdyskuntatyö

Hallinnollinen työ

Yksilökohtainen palveluohjaus

Perhetyö

Yhdyskuntatyö

Kriisityö

Verkostotyö

Ratkaisukeskeinen työote

Terapeuttinen työ

Keskustelu

Motivoiva haastattelu

Läheisneuvonpito

Dialoginen menetelmä
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7 ANALYYSI: TOINEN LUKUKERTA

Toinen lukukerta kuvaa analyysin vaihetta, jossa keskityn retorisen diskurssianalyysin

keskeisten käsitteiden - asemoituminen, faktan konstruointi ja kategorisointi - analysoi-

miseen aineistosta. Tutkin onko käyttämässäni aineistossa hallinnon tekstille tyypillisiä

piirteitä eli onko teksti tässä mielessä hallinnon tekstiä. Asemoitumisessa tarkastelen

kirjoittajan suhdetta lukijakuntaansa: millä tavoin kirjoittaja näkee ja tuo oman kirjoitta-

jan roolinsa esiin tekstiin sekä sitä kenelle teksti on kirjoitettu. Asemoitumisen retorisia

keinoja tutkimalla voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten kirjoittaja suhtautuu lukijakun-

taansa. Onko lukijoilla mahdollisuus osallistua metodisuuden määrittelyihin tai onko

teksti kenties tarkoitettu puhtaasti ohjeeksi tai määräykseksi. Faktan konstruoinnissa

tutkitaan, miten metodisuustekstin kirjoittajat pyrkivät vakuuttamaan lukijansa tekstin

näkökulmaan retoristen keinojen avulla.  Lopuksi esitän aineistosta löytämiäni metodi-

suuden kategorioita. Käsittelen aineistoni tekstejä edelleen omina kokonaisuuksinaan,

mutta niin, että jaan analyysitekstin lukuihin käsitteiden mukaan.

������5HWRULVLQ�NHLQRLQ�KDOOLQQRQ�WHNVWLNVL

Esitin luvussa 5.4 Akvaariohankkeen tutkijoiden sekä Hanna Lehtimäen (2000) löytämiä

hallinnon viranomaisten käyttämälle kielelle tyypillisiä piirteitä. Luin omaa aineistoani

läpi pyrkien selvittämään näkyykö vastaavia viranomaistekstille tyypillisiä piirteitä myös

omassa hallinnon teksteistä koostuvassa aineistossani.

Aineistoni tekstejä yhdistää kirjoittamisen tapa, jota voisi luonnehtia viralliseksi, va-

kuuttamaan pyrkiväksi tekniseksi asiatyyliksi. Virallisuutta teksteissä tuotetaan pitäyty-

mällä asiatyyliin, jossa ammattialan teknistä käsitteistöä käytetään runsaasti. Raportoi-

tavat asiat ja toimenpide-ehdotukset esitetään työraporteille yleiseen toteavaan tyyliin,

mikä saa asiat näyttäytymään vaihtoehdottomina ja yksiselitteisinä. Toisaalta raporteis-

sa on erillisiä osioita, joissa tekstissä nimenomaan käsitellään vaihtoehtoja pohtivaan

sävyyn tai raportoidaan vaihtoehdoista käytyä dialogia. Asia-argumentteja käytetään

teksteissä lukijan vakuuttamiseen ja asiasisällön selventämiseen. Teksteistä ei löydy
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lähes ollenkaan havainnollistavia esimerkkejä, ei ironiaa, toimijoiden vähättelyä ei

myöskään huumoria.

Pääsääntöisesti tekstit on kirjoitettu passiivimuotoon, jolloin vuorovaikutuksen osapuolia

ei tuoda yksilöidysti esiin. Tämä tekstin kirjoittamistapa korostaa tekstin asiasisältöä,

prosesseja ja toimintaa ja häivyttää yksilöiden osuutta toimijoina. Toisaalta tässä koh-

taa tekstini selkeimmin myös yllättävät hallinnon teksteinä. Tekstin joissakin osissa

tekstin kirjoittajat saatetaan nostaa hyvinkin konkreettisesti esiin toimijoina. Aktiivilau-

seissa toimijat ovat useimmin Akvaariotutkimuksen havaintojen tavoin instituutioita tai

institutionaalistettuja yksilöitä. Toimijoita ei yleensä luetella nimillä paitsi esiteltäessä

projektiryhmiin osallistuneita.

Seuraavassa esitän lyhyesti jokaisesta aineistoni tekstistä ilmitulleita piirteitä. Aloitan

6RVLDDOLW\|Q� VHOYLW\VKHQNLO|Q� UDSRUWLOOD, jossa raportin kirjoittaja nousee toimijana

esiin hallinnon tekstille epätyypilliseen tapaan.

”Olen antanut näille syrjäytymistä ehkäiseville uusille toimintamalleille nimen

NXQWRXWWDYD�VRVLDDOLW\|. Sitä tarvitaan monien eri asiakasryhmien kanssa: pitkä-

aikaisten toimeentulotuen saajien, päihdeongelmaisten, psyykkisistä sairauksista

toipuvien, kehitysvammaisten, sosiaalisesti avuttomien ja rikostaustaa omaavien

ihmisten kohdalla. Se näyttää saavan erilaisia variaatioita riippuen siitä, mikä

kullakin paikkakunnalla on ollut toimintaa liikkeelle paneva kysymys. Joskus

osallistuminen rakentuu vahvasti kuntoutuvan ihmisen omalle motivaatiolle, jos-

kus taas viranomaisohjaus on aktiivista eikä poissuljettu liene sekään mahdolli-

suus, että osallistumiseen velvoitetaan...

-RKWRSllW|V: Kuntouttavan sosiaalityön edelleen kehittämiseksi tulisi koota sen

toteuttajista verkosto, jossa tähänastiset kokemukset saataisiin yhteiseen käyt-

töön...Kuntouttavan sosiaalityön menetelmät tulee ottaa huomioon myös sosiaa-

lityön koulutuksessa ja siihen liittyvässä menetelmien kehittämisessä...” (Ka-

nanoja 1997, 37-38.)

Edellä oleva referaatti on lainaus selvityshenkilön raportista. Referaatista näkyy raportin

tekstille tyypillinen rakenne, jossa luvut alkavat selittävällä ja raportoivalla osuudella ja

päättyvät johtopäätösosioon. Molemmista osuuksista on löydettävissä hallinnon viran-

omaistekstille tyypillisiä piirteitä, kuten runsas substantiivien ja yhdyssanojen käyttö
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(toimintamalli, sosiaalityö, asiakasryhmä, toimeentulotuki, päihdeongelmainen...), sana-

liitot (’syrjäytymistä ehkäisevät uudet toimintamallit’, ’kuntouttava sosiaalityö’, ’psyykki-

sistä sairauksista toipuva’) ja nominaalistukset (osallistuminen, kehittäminen).

Rinnastamista käytetään (kuten luettelo asiakasryhmistä ja lause: ’joskus osallistumi-

nen rakentuu...’) osoittamaan eksaktia asiankäsittelyä. Viranomaistekstille tyypillistä

passiivinkäyttöä esiintyy tekstissä (tarvitaan, velvoitetaan, tulee ottaa huomioon) ja ak-

tiivilauseissa subjektina esiintyy ensimmäistä lausetta lukuun ottamatta sellaisia abst-

raktiolioita kuin ’kuntouttava sosiaalityö’, ’osallistuminen’ ja ’viranomaisohjaus’.

Referaatti alkaa hallinnon tekstille epätyypillisesti aktiivilauseella ”olen antanut näil-

le...nimen...”, jossa kirjoittaja tuo suoraan esiin itsensä toimijana. Tämä on mahdollista

raportin luonteen vuoksi: Selvityshenkilö on tehtävänannossa saanut valtuutuksen arvi-

ointiin ja kehitystyöhön, joten hän käyttää tätä valtuutusta ja nimeää toimintatavat ’kun-

touttavaksi sosiaalityöksi’. Lauseen jälkeen kirjoittaja palaa välittömästi tyypilliseen hal-

linnon viranomaistekstin tyyliin ja passiivin käyttöön.

Johtopäätösosiossa kirjoittaja käyttää konditionaalia ja käskymuotoa korostamaan eh-

dotusten toteuttamisen välttämättömyyttä. Käskymuodon käytöllä kirjoittaja painottaa

myös omaa auktoriteettiasemaansa sosiaalityön selvityshenkilönä ja pyrkii näin saa-

maan painoarvoa tärkeäksi kokemalleen uudistukselle.

6RVLDDOLW\|Q� VHOYLW\VKDQNNHHQ� VHXUDQWDU\KPlQ� PXLVWLRVVD esiintyy lähinnä kol-

menlaista tekstiä: Selvityshenkilön ehdotuksista johtuvien toimenpiteiden raportointi-

tekstiä, sosiaalityön tilannekuvausta sekä seurantaryhmän omaa esitystekstiä. Rapor-

tointiteksti eroaa kahdesta jälkimmäisestä selkeimmin siinä, että tekstistä löytyy use-

ammin nimetty toimija. Akvaariohankkeen tutkijoiden havaintojen tavoin tässäkin toimi-

jat ovat kuntia, suunnitteluryhmiä, projektiryhmiä, yliopistoja, liittoja, tutkimuslaitoksia

tai institutionaalistettuja yksilöitä kuten kunnan sosiaalityöntekijöitä tai toimistotyönteki-

jöitä.

Sosiaalityön tilannekuvaustekstistä puuttuu tyypillisesti toimija. Teksti on kirjoitettu pas-

siivimuotoon, ja tekstille on tyypillistä abstraktien substantiivi-ilmausten käyttäminen,

jotka on rakennettu sanaliittojen ja yhdyssanojen varaan (”...pohdittiin ihmisten tukemi-

sen positiivisia keinoja vaihtoehtona perinteiselle byrokraattiselle palvelulle ja kontrol-
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lisävytteiselle hallintokäytännölle” ). Nominaalistukset ovat yleisiä (omatoimisuuden li-

sääminen, ihmisten tukeminen, omaivoimaisuuden korostaminen, työttömyyden pitkä-

aikaistuminen, syrjäytymisen laajentuminen). Nominaalistusten avulla muodostetaan

sanaliittoja, joilla tuotetaan uudenlaisia merkityksiä kuten ’omavoimaisuuden korosta-

minen’, jolla on hieman erilainen painotus kuin perinteisemmällä ’omatoimisuuden li-

säämisellä’ – edellinen painottaa tahdonvoimaa ja jälkimmäinen toimintaa.

Seurantaryhmän esitysteksti on selvityshenkilön johtopäätöstekstin tavoin kirjoitettu

käskymuotoon, joka tyypillisesti kuvataan passiiviverbillä ’tulee tehdä’ ja ’tulee huomioi-

da’. Kuten selvityshenkilön raportissa tässäkin kirjoittaja haluaa painottaa käskymuotoa

käyttämällä seurantaryhmän kantaa ja tahtotilaa tärkeän asian toteuttamisessa. Käs-

kymuodolla tuotetaan vaikutelma vaihtoehdottomuudesta: tämä on oikea tapa toimia, ei

ole muita tapoja. Käskymuoto asettaa toimijat tiettyyn positioon: kirjoittaja on auktori-

teetti eli käskyn antaja; lukija tai tekstin tarkoitettu kohdeyleisö on käskyn vastaanottaja,

jonka tehtäviin ei kuulu käskyn arvioiminen tai kritisointi vaan käskyn toteuttaminen.

6RVLDDOLW\|Q�OXRNLWXV±OXRQQRV����� väliraportti on kirjoitettu niin, että raporttitekstille

tyypilliset tekstiosuudet ja pohtivat, kertovampaan sävyyn kirjoitetut tekstiosuudet, vuo-

rottelevat. Varsinainen luonnosteksti on kirjoitettu toteavaan sävyyn, määrittelynomai-

sesti. Luonnostekstin välissä on harmaalla taustalla erotettuja jaksoja, joissa kirjoittajat

esittävät luokitusryhmien esittämiä kommentteja, arvostelua, epäröintiä ja tuskastumista

siitä, että asioita ei kyetä hahmottamaan tyydyttävällä tavalla.

”Teemmekö todellisuudessa sitä, mitä sanomme tekevämme? Oman työn

kuvaaminen, käsitteellistäminen ja jäsentäminen mahdollisemman totuu-

denmukaisesti ei ole aivan yksinkertaista. Luokitusta tehdessään sosiaali-

työntekijät ovat tuskailleet työn kuvaamisen hankaluutta ja oikeiden käsit-

teiden löytämisen vaikeutta. Luokituksen tarkoituskin on tahtonut välillä

hämärtyä. Luokitustyössä on kuitenkin edistytty ja luokitusrunko on vähitel-

len kehittynyt nykyiselleen. Epävarmuus ja samat vanhat kysymykset nou-

sevat kuitenkin toistuvasti esille...”  (Kallinen-Kräkin & Kärki, 2004, 29.)

Referaatti on luokitusluonnosraportin ”Pohdinta” –luvusta. Teksti alkaa hallinnon viran-

omaistekstille epätyypillisesti suoralla kysymyksellä. Myös kysymyksen sisältö on epä-

tyypillinen asiatekstille: Kysymyksessä kirjoittajat samaistuvat muiden luokitustyötä te-
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kevien kanssa käyttäen monikon ensimmäistä persoonapronominia ”me” ja esittävät

suoran epäilyn työnsä pätevyydestä. Tekstin jatkuessa monikon ensimmäinen persoo-

na vaihtuu implisiittisesti monikon kolmanteen ”he”, joita ovat sosiaalityöntekijät. ”Me”

osoittautuu hämäykseksi, jota käytetään pehmentämään sosiaalityöntekijöiden esitettyä

turhautumista työhön ja siis jonkinlaista sosiaalityöntekijöiden epäonnistumista. ”Me”

siis itse asiassa tiedämme mitä teemme, ”he” – sosiaalityöntekijät tuskailevat ja ”heiltä”

- sosiaalityöntekijöiltä hämärtyy välillä luokituksen tarkoitus.

Jos referaattia luetaan niin, että persoonapronominilauseet jätetään luennassa väliin,

osoittautuu teksti tyypilliseksi hallinnon viranomaistekstiksi. Teksti on laadittu rapor-

toivaan, toteavaan sävyyn. Aktiivilauseissa subjekteina on verbien nominaalimuotoja

(kuvaaminen, käsitteellistäminen, jäsentäminen tai muita abstraktiolioita kuten epävar-

muus ja vanhat kysymykset). Nominaalimuodot on muodostettu prosesseja kuvaavista

verbeistä samoin kuin passiivilauseiden verbit (on edistytty, on kehittynyt).

Referaatissa edellä esitettyjä retorisia tehokeinoja on käytetty asiasisällön korostami-

seen. Käsillä on vaikea tehtävä, joka hämmennyksestä huolimatta menee eteenpäin ja

tavoitteisiin tullaan pääsemään. Helppoa tehtävä ei ole jatkossakaan.

Hanna Lehtimäki (2000) löysi hallinnon viranomaistekstistään hyvinä pidettyjä metaforia

ja piileviä metaforia, joilla todellisuus pyritään esittämään lukijoille tietynlaisena. Esitän

seuraavassa luokitusluonnosväliraportin lainauksen, joka on esimerkki piilevän metafo-

ran käytöstä aineistossani:

"Kun asiakkaan elämäntilanteesta on muodostettu käsitys, nimetään asiak-

kaan kanssa ne asiat, joihin halutaan vaikuttaa tai joita halutaan muuttaa.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat ratkaisuvaihtoehdoista ja sopi-

vat asiakasyhteistyön tavoitteista. Tämän jälkeen päätetään, millä työme-

netelmillä, toiminnoilla ja toimenpiteillä edetään kohti tavoitetta." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 20.)

Edellä lainatussa referaatissa HGHWl –verbiä käytetään luomassa piilevää metaforaa

matkan teosta. Sosiaalityön työmenetelmiä, toimintoja ja toimenpiteitä käytetään ta-

voitteiden laatimisen jälkeen tienä, jota myöten ”HGHWllQ� NRKWL� WDYRLWHWWD”. Kirjoittajat

käyttävät tässä tie -metaforaa samassa tarkoituksessa kuin tämän työn luvussa 2.1 ku-
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vattu Eskolan (1991) esittämä vertaus, jossa metodisuus kuvataan ”tieksi johonkin” ja

matkaajan toimintaa hallitsee tarve päästä perille eli matkan tarkoitus.

Tie –metafora luo mielikuvan työmenetelmien, toimintojen ja toimenpiteiden käyttäjästä,

joka kulkee tietä alkupisteestä päämääräänsä – siis kasvot käännettynä päämäärään ja

selkä alkupisteeseen. Tietä kuljetaan tietyllä tavalla: sitä ei kuljeta edestakaisin vaan

määrätietoisesti alusta NRKWL�SllWHWW\l�WDYRLWHWWD��Tien kulkijoita on kaksi: sosiaalityönte-

kijä ja asiakas, jotka kulkevat tietä yhdessä.

Hyvinä pidettyjä metaforia teksteissä kuvaavat mm. käytetyt verbit tukea, vahvistaa,

aktivoida ja käynnistää, jotka luovat positiivisen, kannustavan ja energisen vaikutelman

sosiaalityön toiminnoista.

������$VHPRLWXPLQHQ

Aineistoni kirjoittajat käyttivät erilaisia asemoitumisen retorisia keinoja oman positionsa

puolustamiseen. Selkeimmin asemoituminen näkyy 6RVLDDOLW\|Q� VHOYLW\VKHQNLO|Q
UDSRUWLVVD, jonka siis selvityshenkilö on kirjoittanut yksin. Raporttinsa esipuheessa so-

siaalityön selvityshenkilö kirjoittaa:

"Raportti on selvityshenkilön tulkinta sosiaalityön ajankohtaisesta tilan-

teesta, sen kehittämistarpeista ja kehittämisen suunnasta. Kysymyksessä

ei ole kattava tai systemaattinen kartoitus, vielä vähemmän tieteellinen tut-

kimus. Kysymyksessä on yhden henkilön kuvaus ja arviointi tehtäväken-

tästä, joka on moniaineksinen ja monisärmäinenkin. Runsas aineisto ja ris-

tiriitaiset näkemykset ovat suodattuneet hallinnolliseksi asiakirjaksi selvitys-

henkilön kokemuksen ja ajattelun kautta. Tukiryhmällä on ollut tärkeä mer-

kitys aineiston ja ajattelun kommentoijana ja kriitikkona. Johtopäätöksistä

vastaa kuitenkin yksin selvityshenkilö."  (Kananoja 1997, 4.)

Kirjoittaja käyttää tässä useita retorisia keinoja lukijansa vakuuttamiseen ja oman posi-

tionsa ottamiseen kyseisen tekstin kirjoittajana. Kirjoittaja aloittaa tekstinsä vasta-

argumenttiin varautumalla. Raportti on selvityshenkilön tulkintaa, se ei ole kattava eikä
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se ole systemaattinen kartoitus, se ei ole myöskään tieteellinen tutkimus. Aloituksesta

voidaan myös implisiittisesti päätellä kenelle kirjoittaja on suunnannut tekstinsä: viesti

on suunnattu tutkijoille, jotka saattavat arvioida raporttia tieteellisen tutkimuksen näkö-

kulmista. Argumentoinnilla pyritään tutkijoiden kritiikin katkaisemiseen.

Kirjoittaja käyttää puhujakategoriaansa vahvistaakseen omaa positiotaan. Vaikka ky-

seessä on yhden henkilön kuvausta moniaineksisesta ja monisärmäisestä tehtäväken-

tästä, kuvauksen painoarvo vahvistuu raportin kirjoittajan henkilökohtaisten ominai-

suuksien myötä: Selvityshenkilö viittaa implisiittisesti omaan kokemukseensa sosiaa-

lialan hallinnon johtajana ja sosiaalityön opettajana. Näiden positioiden kautta kirjoitta-

jan sosiaalityötä koskeva ajattelu on syntynyt ja siis myös pätevyys kyseisen raportin

kirjoittamiseen. Kirjoittajalla on myös hallinnon valtuutus kirjoittamiseen selvityshenkilön

ominaisuudessa. Tätä puhujakategoriaa kirjoittaja osoittaa viittaamalla itseensä yksikön

ensimmäisen persoonan sijasta selvityshenkilönä. Tästä voidaan päätellä myös, että

kirjoittaja lukee lukijakuntaan kuuluvaksi myös hallinnon viranomaisia, joille viesti val-

tuutuksesta on suunnattu. Yksikön kolmannen persoonan käytöllä kirjoittaja pyrkii

etäännyttämään tekstiä itsestään, luomaan mielikuvaa objektiivisuudesta.

Kirjoittaja käyttää puhujakategoriaa positionsa oikeuttamiseen myös viittaamalla tuki-

ryhmän asiantuntemukseen. Tämä asiantuntemus on ollut hänen käytössään aineiston

ja ajattelun kommentoijana ja kriitikkona. Kirjoittaja ei siis ole mielipiteissään yksin. Hä-

nellä on vankka tukijoukko takanaan. Yksiäänisen raportin taustalta löytyy moniääninen

tukiryhmä, joka koostuu hallinnon, kuntien, tutkimuksen ja sosiaalityöntekijöiden edus-

tajien asiantuntijajoukosta. Tukiryhmän kommentit ja kritiikki vahvistavat raportin asi-

antuntijaluonnetta. Tukiryhmään viittaamalla kirjoittaja säätelee omaa liittoutumisastet-

taan tekstiin ja etäännyttää tekstiä omista intresseistään. Tekstissä esiintyvät argumen-

tit eivät ole yksinomaan kirjoittajan vaan myös tukiryhmän argumentteja. Toisaalta kir-

joittaja liittoutuu tekstin johtopäätöksiin lujasti ilmoittamalla ottavansa niistä vastuun.

Selvityshenkilö toimii hallinnon edustajana ja hänen kirjallinen raporttinsa nimeytyy sekä

tämän tehtävän että aikaisemman kokemuksen ja sen muovaaman ajattelun kautta hal-

linnolliseksi asiakirjaksi. Edellä lainatun esipuheen jälkeen kirjoittaja siirtyy tekstissä

hallinnon tekstille ominaiseen kieliasuun. Kirjoittajan ääni vaientuu yksikön kolmannesta

persoonasta passiivi-ilmaisun käyttöön. Kieliasusta tulee faktuaalisempaa, toteavam-

paa.
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6RVLDDOLW\|Q�VHOYLW\VKDQNNHHQ�VHXUDQWDU\KPlQ�PXLVWLRQ��670��������� kirjoittajat

häivyttävät itsensä tekstistä kokonaan. Tekstin kirjoittajat näkyvät ainoastaan niminä

raportin kuvailulehdellä, jossa raportin tekijöiksi nimetään seurantaryhmän puheenjoh-

taja ja sihteeri.

” Seurantaryhmä edustaa sosiaalihallituksen prosessimaista uudistustapaa, jos-

sa seurannalla ja arvioinnilla on keskeinen sija. Koska selvitysraportin ehdotuk-

set olivat syntyneet laaja-alaisessa dialogissa sosiaalityön kentän, tutkimuksen ja

opetuksen sekä hallinnon kanssa, voitiin muodollisten lausuntokierrosten sijasta

yhtäältä lähteä välittömästi tukemaan tehtyjen ehdotusten toteuttamista ja toi-

saalta seuraamaan ja arvioimaan toteutuvaa kehitystä...”  (STM 1999:27, 2.)

Vaikka kirjoittajat pyrkivät häivyttämään itseään tekstistä, on siitä silti luettavissa retori-

sen vakuuttamisen keinoja. Kirjoittajan häivyttämisellä sinänsä pyritään tuottamaan

tekstiin asiallisuuden vaikutelmaa. Kyse on myös liittoutumisasteen säätelystä: kirjoit-

tajat eivät esitä argumenttejaan omissa nimissään vaan seurantaryhmän nimissä. Näin

he toimivat argumenttien välittäjinä eivätkä ole henkilökohtaisesti vastuussa argument-

tien sisällöstä. Samalla tekstiin tuotetaan neutraalisuuden leima. (Kts. Jokinen 1999b,

136 - 138.)

Sitaatissa viitataan selvitysraporttiin, jolla tarkoitetaan sosiaalityön selvityshenkilön te-

kemää raporttia. Selvityshenkilön ehdotukset ovat syntyneet dialogissa sosiaalityön

kentän, tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon kanssa. Koska ehdotuksilla on laaja kon-

sensus seurantaryhmä katsoo voivansa jättää lausuntokierrokset väliin. Konsensuksella

siis oikeutetaan lausuntokierroksen pois jättäminen. Konsensuksella oikeutetaan myös

seurantaryhmän raportin rakennetta: Ehdotuksia ei arvioida kriittisesti. Raporttitekstissä

esitetään selvityshenkilön ehdotukset yksitellen kommentoimatta ehdotusta, jonka jäl-

keen selvitetään mitä kyseisten ehdotusten pohjalta on kunnissa konkreettisesti tehty.

Seurantaryhmän nimissä kirjoittajat hakevat raporttinsa rakenteelle oikeutusta myös

sosiaalihallituksen prosessimaisesta uudistustavasta. Siinä seurannalla ja arvioinnilla

on keskeinen sija, joten raportissa keskitytään ehdotusten toteutusten seurantaan ja

niiden arvioimiseen. Oikeutuksen hakemisen suunnasta voidaan implisiittisesti päätellä
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mitä tahoa seurantaryhmä  pyrkii vakuuttamaan. Se on vastuussa sosiaalihallinnolle ja

lukijakuntaa löytynee siis sieltä.

6RVLDDOLW\|Q� OXRNLWXV�OXRQQRV������±YlOLUDSRUWLOOD on kaksi kirjoittajaa, projektin

johtaja ja projektin suunnittelija, jotka esiintyvät myös väliraportin kirjoittajina raportin

kannessa. Kirjoittajat ovat laatineet raportin esipuheen, jossa he esittelevät luoki-

tustyön edistymistä. Ensimmäisessä luvussa selvitetään lisäksi laajasti luokitustyön

etenemistä sekä luokitukseen osallistuneita työryhmiä ja tahoja. Kirjoittajat vakuutta-

vat lukijakuntaansa listaamalla näkyviin asiantuntijaryhmien osallistujat. Listoihin on

kirjattu näkyviin myös asiantuntijoiden ammattinimikkeet ja virkapaikka. Listat ovat-

kin vakuuttavan pitkiä ja sisältävät runsaasti arvovaltaisia nimiä.  Tällaisen puhuja-

kategorialla oikeuttamisen lisäksi kirjoittajat käyttävät taitavasti myös muita retorisia

vakuuttamisen keinoja lukijakuntansa vakuuttamiseen.

”Kädessäsi oleva Sosiaalityön luokitus- projektin väliraportti koostuu kolmesta

osasta...”  (Kallinen & Kärki 2004, 7).

”Sosiaalityön luokitusluonnoksen julkaisemisen tarkoituksena on jo luonnosvai-

heessa tutustuttaa sosiaalityöntekijät ja muut alan toimijat sosiaalityön luokituk-

seen. Julkaisun myötä kaikilla on myös mahdollisuus vaikuttaa luokituksen

muotoutumiseen antamalla siitä palautetta. Haastammekin Sinut kommentoi-

maan sosiaalityön luokitusluonnosta. Kerro meille mielipiteesi ja parannusehdo-

tuksesi. ”  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 7.)

Kirjoittajat lähestyvät suoraan lukijaa. Ensimmäisessä lainauksessa kirjoittajat tuntuvat

tulevan suoraa lukijaa kohti: kädessäsi on kirjoittamamme teksti. Jälkimmäisessä refe-

raatissa lukijaa sinutellaan kunnioittavasti isolla alkukirjaimella ja lukija haastetaan

avoimesti osallistumaan luokitusluonnoksen työstämiseen. Lukijalle osoitetaan suora

kehotus mielipiteen ja parannusehdotuksen esittämiseen. Haasteen esittäminen on

retorinen keino, jolla varaudutaan lukijan vasta-argumenttiin. Haasteella pyritään häm-

mentämään kriittistä lukijaa, osoittamaan, että kirjoittajat ovat valmiit väittelyyn mutta

myös valmiit muuttamaan tekstiluonnostaan. Toisaalta haaste kutsuu kriittistä lukijaa

yhteistyöhön. Tule mukaan niin mietimme yhdessä paremman version.
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Kirjoittajat kertovat avoimesti kenelle teksti on suunnattu: sosiaalityöntekijöille ja muille

alan toimijoille. Teksti on julkaistu, jotta kaikilla heillä on mahdollisuus vaikuttaa tekstin

prosessointiin jatkossa. Kirjoittajat pyrkivät vakuuttamaan lukijansa siitä, että tämä on

kaikkien yhteinen projekti. Eli implisiittisesti: jos projektin lopputulos on huono, ovat siitä

myös kaikki – lukijakunta mukaan lukien – vastuussa. Argumentoinnin tapa leikkaa te-

hokkaasti kritiikin kärjen niiltä lukijoilta, jotka muuten kokisivat, että kirjoittajat tai raportin

työryhmät ”pelaavat heidän tontillaan”.

������)DNWDQ�NRQVWUXRLQWL

Faktan konstruoinnissa on kyse tosiasioiden tuottamisesta tekstissä niin, että toimijoi-

den rooli ja vastuu asioiden kulusta syrjäytyy. Faktat alkavat puhua puolestaan, asiat

tapahtuvat ihmisille ilman heidän oman toimintansa vaikutusta. (katso luku 5.3). Olen

edellä esittänyt (esimerkiksi luku 7.1) kuinka aineistossani on tuotettu vaihtoehdottomi-

na näyttäytyviä toimimisen tapoja käyttämällä verbin passiivi- ja käskymuotoja. Toimi-

juutta on häivytetty teksteistä, jolloin asiat vain tapahtuvat ja syiden spesifiointi on vai-

keaa. Toimijuutta on häivytetty myös käyttämällä nominaalistuksia, jolloin verbit on

käännetty substantiivi-ilmauksiksi. Seuraavat referaatit ovat esimerkkejä faktan konst-

ruoinnista tutkimusaineistossani:

"…Toimeentulotuen rahoitusta ja organisatorista asemaa koskevat poliitti-

set ratkaisut on lähivuosiksi tehty: toimeentulotuki säilyy näillä näkymin

kuntien tehtävänä…Etuuskäsittelyn irrottaminen sosiaalityöstä jatkuu kunti-

en sosiaalihuollon sisäisenä uudistuksena ja sosiaalityötä ollaan suuntaa-

massa monissa kunnissa uudelleen."  (STM 1999:27, 2.)

Edellä lainattu referaatti on Sosiaalityön selvityshankkeen seurantaryhmän muistiosta.

Siinä faktuaalistaminen tuotetaan poliittiselle argumentaatiolle tyypilliseen tapaan käyt-

tämällä vaihtoehdottomuuspuhetta tukahduttamaan muut mahdolliset toiminnan tavat.

Koska SROLLWWLQHQ� UDWNDLVX RQ jo WHKW\, toimeentulotukipäätöskäsittelyjä ei voida siirtää

pois kuntien sosiaalihuollolta. Passiivia käyttämällä kirjoittajat häivyttävät poliittiset toi-

mijat ja toiminnan mahdollisuuden eli tässä tapauksessa poliittisen ratkaisun muuttami-

sen mahdollisuuden. Samalla häivytetään poliittisten toimijoiden tahtotilan osuus pää-
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töksenteossa. Päätökset sinällään eivät vääjäämättä ole muuttumattomia. Kyse on

myös siitä tahdotaanko muutosta ja kuka muutosta tahtoo. Seuraava esimerkki kuvaa

myös passiivin käyttöä toimijoiden häivyttämiseen:

"Kun asiakkaan elämäntilanteesta on muodostettu käsitys, nimetään asiak-

kaan kanssa ne asiat, joihin halutaan vaikuttaa tai joita halutaan muuttaa.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat ratkaisuvaihtoehdoista ja sopi-

vat asiakasyhteistyön tavoitteista. Tämän jälkeen päätetään, millä työme-

netelmillä, toiminnoilla ja toimenpiteillä edetään kohti tavoitetta." (Kallinen-

Kräkin & Kärki 2004, 20.)

Asiakkaan elämäntilanteesta PXRGRVWHWDDQ� NlVLW\V: siis kuka muodostaa? Sosiaali-

työntekijä nimeää asiakkaan kanssa ne asiat, joihin KDOXWDDQ�YDLNXWWDD tai joita KDOXWDDQ
PXXWWDD: kuka haluaa vaikuttaa, kuka haluaa muuttaa? Asiakas RWHWDDQ�PXNDDQ�QHX�
YRWWHOXXQ ratkaisuvaihtoehdoista ja asiakasyhteistyön tavoitteista sopimiseen. 3llWH�
WllQ, millä työmenetelmillä, toiminnoilla ja toimenpiteillä edetään kohti tavoitetta: Kuka

päättää?

Sosiaalityöntekijän yksin suorittaman työprosessin osan kuvaamisessa käytetään pas-

siivia, siis häivytetään toimija kun taas yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtävät työpro-

sessin vaiheet tuodaan ronskisti esiin aktiivissa painottaen molempien toimijoiden

osuutta. Passiivin käytöllä tekstiin luodaan ristiriidattomuuden vaikutelma, korostetaan

yhteisymmärrystä ja yhteistyöhalukkuutta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä. Jos

passiivilauseet kirjoitettaisiin aktiiviin, paljastuisi lukijalle selkeämmin toimijoiden mah-

dolliset konfliktitilanteet. Seuraava esimerkki on hyvin samankaltainen:

´Uusia ajattelu- ja toimintatapoja etsivässä keskustelussa etsitään ja löy-

detään toisin toimimisen mahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijä ja asiakas ha-

kevat yhdessä uusia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka poikkeavat aiemmista

tavoista ja johtaisivat toivottuun lopputulokseen. Vaihtoehtoiset näkökulmat

keskustelun kohteena oleviin asioihin voivat avata keskusteluosapuolille

sellaisia yhteyksiä, joita he eivät ole aiemmin huomanneet. Tällainen kes-

kustelu tähtää asiakkaan tahtotilan ja toimintatavan muuttumiseen.” (Kalli-

nen-Kräkin & Kärki 2004, 78.)
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Edellä lainattu referaatti on luokitusluonnoksen tekstiä ja kuvaa keskustelu –menetel-

män yhtä alaluokkaa. Tekstiä on faktuaalistettu käyttämällä passiivia, jolloin tarkoitettu

tekijä hämärtyy. Passiivia käyttämällä referaatista häivytetään selkeys siitä, missä mää-

rin sosiaalityöntekijä ja toisaalta asiakas ovat toimijoita tai toiminnan kohteita.

Referaatin ensimmäisessä lauseessa kuvataan keskustelumenetelmää, jossa WRLVLQ
WRLPLPLVHQ�PDKGROOLVXXNVLD�HWVLWllQ�MD�O|\GHWllQ. Kuka etsii toisin toimimisen mahdolli-

suuksia ja missä tarkoituksessa?, kuka löytää toisin toimimisen mahdollisuuksia? Refe-

raatin toisessa lauseessa esitetään tarkoitetut toimijat: VRVLDDOLW\|QWHNLMl� MD� DVLDNDV,

joiden keskinäisen keskustelun on tarkoitus tuottaa muutos. Kenen on tarkoitus WRLPLD
WRLVLQ? Ei varmaankaan sosiaalityöntekijä ole henkilö, jonka toiminnan tapoja puidaan

asiakkaan kanssa. Siis sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat yhdessä siitä, miten

asiakas voisi toimia toisin. 8XGHW�DMDWWHOX�� MD� WRLPLQWDWDYDW eivät suinkaan ole yhteisiä,

vaan nimenomaan asiakkaan tulee löytää uusia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka SRLN�
NHDYDW hänen DLHPPLVWD� WDYRLVWDan ja johtavat sellaiseen lopputulokseen, jota vähin-

täänkin sosiaalityöntekijä WRLYRR�

Sosiaalityöntekijän tai asiakkaan esittämät YDLKWRHKWRLVHW�QlN|NXOPDW NRKWHHQD�ROHYLLQ
DVLRLKLQ – siis asiakkaan asioihin - YRLYDW�DYDWD�NHVNXVWHOXRVDSXROLOOH – sekä sosiaali-

työntekijälle että asiakkaalle – VHOODLVLD�\KWH\NVLl��MRLWD�KH - sosiaalityöntekijä tai asiakas

- HLYlW�ROH�DLHPPLQ�KXRPDQQHHW. Tarkoitetaanko tässä yhteyksillä henkilöitä vai uusia

ideoita ei käy ilmi. Keskustelu WlKWll asiakkaan tahtotilan ja toimintatavan muuttumi-

seen. Keskusteluun on siis ryhdytty siinä tarkoituksessa, että DVLDNNDDQ� WDKWRWLODD� MD
WRLPLQWDWDSDD�PXXWHWDDQ. Kuka haluaa asiakkaan tahtotilan muutosta – asiakasko? vai

sosiaalityöntekijä? Kuka muuttaa asiakkaan tahtotilaa ja toimintatapaa – sosiaalityönte-

kijä vai asiakas vai molemmat yhteistyössä. Kuinka todennäköinen tällainen yhteistyö

on ja missä olosuhteissa?

Passiivia käyttämällä sosiaalityön menetelmästä ’uusia ajattelu- ja toimintatapoja etsivä

keskustelu’ tuotetaan harmoninen ja ristiriidaton asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yh-

teistyömenetelmä. Samalla tekstin tuottamisen tavalla peitetään menetelmään sisään

kirjoitettu valta-asetelma, jossa sosiaalityöntekijä käyttää taivuttelua ja mahdollista ma-

nipulaatiota asiakkaan tahtotilan ja toimintatavan muutoksen aikaansaamiseen. Yh-

teistyö ei ole harmonisen tasapuolista siinäkään mielessä, että kohteena on asiakkaan
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tahtotila ja asiakkaan toimintatavat; sosiaalityöntekijän tahtotilaan tai toimintatapoihin

tuskin asiakas pystyy samassa mielessä vaikuttamaan.

�����7DUNHPPLQ�VRVLDDOLW\|Q�PHQHWHOPLHQ�NDWHJRULVRLQQLVWD

Aineistosta on löydettävissä erilaisia kuvauksia tai versioita sosiaalityön menetelmistä.

Näitä versioita voidaan kutsua kategorioiksi. Niille on sosiaalisesti tuotettu ominaisuuk-

sia erilaisten kielikuvien ja määrittelyiden kautta.  Kategoriat palvelevat erilaisten funkti-

oiden toteutumista: retorista vakuuttamista, oikeuttamista tai kritisoimista. (Kts. Jokinen

1999b, 141 - 144.)

7.4.1  Sosiaalityön menetelmät sosiaalityön kehittämisen määrittäjänä

Sosiaalityön selvityshenkilön raportissa sosiaalityön menetelmistä kirjoitetaan sosiaali-

työn eri osa-alueiden kehittämisen kautta. Voidaan sanoa, että sosiaalityön menetelmät

pelkistyvät tekstissä sosiaalityön kehittämisen määreiksi. Tällöin menetelmistä kirjoite-

taan vain niminä ja vain sosiaalityön kehittämisen yhteydessä. Tätä kuvaa esimerkkinä

seuraava referaatti:

"Käytännöllisesti katsoen jokaisessa selvitystyön keskustelussa tai semi-

naarissa on noussut esiin tarve lastensuojelutyön kehittämiseen. Tämä si-

sältää monia tarpeita ja kysymyksiä, kuten: ...menetelmien kehittämisen

tarve sekä ehkäisevän että korjaavan työn kohdalla, erityisesti työskentely

lapsen kanssa on mainittu osaamisen vahvistamista kaipaavana alueena,

…moniammatillisen yhteistyön ja verkostoituvan työn yleistyminen ja sen

edellyttämä osaaminen."  (Kananoja 1997, 39.)

Yllä olevassa referaatissa lastensuojelutyön kehittämisen yhdeksi keskeiseksi osa-

alueeksi määrittyy menetelmien kehittäminen: se on sekä ehkäisevän että korjaavan

lastensuojelutyön menetelmien kehittämistä, moniammatillisen yhteistyön menetelmien

ja verkostotyön kehittämistä.
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"Sosiaalityön opettajat ovat … keskeisessä asemassa sosiaalityön mene-

telmien ja käytäntöjen kehittämisessä, määriteltiinpä "menetelmät" miten

hyvänsä. Samalla tavoin kuin opetushenkilöltä edellytetään omaa tutki-

mustoimintaa, tulisi heiltä edellyttää joko jatkuvasti tai määräajoin osallis-

tumista oppialan käytännön työn metodiseen kehittämiseen. Tätä kautta

voitaisiin vahvistaa tutkimustyön kohdentumista käytännöstä nouseviin ky-

symyksiin sekä käytäntöä edistävän teorian kehittymistä."  (Kananoja 1997,

69.)

Sosiaalityön menetelmiä ei pidetä tekstissä tarpeellisena määritellä. Tekstissä viitataan

implisiittisesti siihen, että sosiaalityön menetelmien määritelmiä kyllä on kaikenlaisia,

mutta näistä määrittelyistä ei ole yhteisymmärrystä. Vaikka menetelmät määriteltäisiin

miten hyvänsä, varmaa on, että sosiaalityön opettajat ovat keskeisessä asemassa so-

siaalityön menetelmien kehittämisessä. Ja implisiittisesti: koska sosiaalityön opettajat

eivät osallistu menetelmien kehittämistyöhön ainakaan riittävästi, tulisi heiltä edellyttää

–  kirjata työtehtäviin – menetelmien kehittämistyöhön osallistuminen. Tässä menetel-

mien kehittäminen vertautuu opetushenkilöiden omaan tutkimustoimintaan.

Menetelmien kehittäminen muuntuu tekstissä käytännön työn metodiseksi kehittämi-

seksi, kun toimijoiksi luetaan tutkimustoimintaa harjoittavat opetushenkilöt. Referaatin

viimeinen lause on suunnattu sosiaalityön opettajille. Lauseella pyritään vakuuttamaan

sosiaalityön opettajia argumentaation asianmukaisuudesta. Sosiaalityön opettajien tä-

mänhetkistä tutkimustyötä ei ole tarkoitus väheksyä tai vähentää - päinvastoin - sosiaa-

lityön menetelmien kehittämistyössä on kyse akateemisesta tutkimustyöstä ja teorian

kehittämistyöstä, joka kohdennettaisiin käytännöstä nouseviin kysymyksiin.

Selvityshenkilön raporttitekstistä käy ilmi, että kirjoittajan tavoite on saada yliopistojen

sosiaalityön tutkijat vakuuttumaan työmenetelmien tieteellisen tutkimuksen ja kehittämi-

sen tarpeesta.

”Kehitteillä olevia (lastensuojelun) työmuotoja on saatettava systemaattisen

seurannan ja arvioinnin kohteeksi, jotta erillisistä kehittämishankkeista

muodostuu pohja suunnitelmalliselle ja testatulle menetelmien kehittämi-
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selle. Tämä soveltuu Stakesin ja yliopistojen tehtäväksi.” (Kananoja 1997,

41.)

Kirjoittaja esittää sosiaalityön menetelmien tutkimuksen aloittamista yliopistoissa ja Sta-

kesissa. Kirjoittaja käyttää retorisia taivuttelun keinoja, joilla hän pyrkii vakuuttamaan

akateemista lukijakuntaa ehdotuksensa taakse. Tietenkin tutkimuksen tulisi tällöin olla

tieteelliset normit täyttävää. Tieteellisen tutkimuksen määreitä suunnitelmallinen, tes-

tattu ja systemaattinen käytetään tässä vakuuttamaan lukijakuntaa. Seurannan ja arvi-

oinnin kehittäminen on porkkana, jolla pyritään vakuuttamaan tutkijakuntaa tieteelliset

normit täyttävän tutkimusmateriaalin saamisesta tutkimusprojekteihin.

Sosiaalityön menetelmien edellä kuvattua argumentaatiota voidaan selittää myös niin,

että kun sosiaalityön menetelmät on pitkään määritetty epätieteellisiksi, sosiaalityön

selvityshenkilö ei voi suoraan ehdottaa menetelmien tutkimuksen aloittamista tai te-

hostamista yliopistotasolla. Kun menetelmät määritetään sosiaalityön kehittämisen

kautta, ne tulevat ikään kuin hyväksyttävämmiksi tutkimuksen kohteena.

7.4.2  Eriytymättömät sosiaalityön menetelmät

”Sosiaalityön työmenetelmien eriytymättömyys hankaloittaa luokitustyötä...”

(Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 27).

Sosiaalityön luokitus-luonnos 2003 väliraportissa sosiaalityön menetelmät määritetään

eriytymättömyyden kategorian kautta. Eriytymättömyys sosiaalityön menetelmien mää-

reenä on jotain, joka hankaloittaa luokitustyötä. Eriytymättömyys ilmenee siten, että so-

siaalityön menetelmiä on vaikeaa rajata ja menetelmien keskinäisiä suhteita hankala

arvioida. Myös sen arviointi on vaikeaa, mitä toimintoja voidaan ylipäätään lukea me-

netelmiksi, mikä on menetelmätasoa alempi sosiaalityön työväline tai mikä menetelmää

laajempi toiminnallinen kokonaisuus.

Eriytymättömyyden kategoriaa käytetään kritiikin välineenä luokitusluonnoksen argu-

mentoinnissa. Luokitusosiossa sosiaalityöntekijän toiminnot eriytymättömyys ilmenee

sisällön keskinäisten suhteiden hahmottamistyössä.
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” ...Keskustelussa ei voida mielekkäästi erotella teemoja tällä tavalla erik-

seen. Kaikkien luokkien asiat ovat läsnä yhtä aikaa.” (Kallinen-Kräkin &

Kärki 2004, 78.)

Keskustelu-menetelmän luokitusehdotus saa aikaan värikästä kommentointia luokitus-

työryhmissä. Edellä oleva referaatti on yksi kommentti. Keskustelu-menetelmästä esi-

tetään luokitusluonnoksessa useita alaryhmiä, joita työryhmät kritisoivat tässä epämie-

lekkäinä. Keskustelu menetelmänä esiintyy eriytymättömänä siinä mielessä, että sen

alaluokkia ei voida mielekkäästi erotella toisistaan. Kaikkien luokkien asiat ovat läsnä

yhtäaikaa, joten erotteluja ei nähdä mielekkäinä.

Menetelmien esittäminen tekstissä eriytymättömyyden kautta on mielenkiintoista ja jos-

sain määrin ristiriitaista, koska toisaalta Sosiaalityön luokitus – luonnos 2003 välirapor-

tissa menetelmiä määritellään ja nimetään systemaattisemmin kuin muissa aineistoni

teksteissä. Kuitenkin kun katsotaan ’kuka puhuu’ tai ’kenen sanomaksi’ eriytymättö-

myyden kuvaus jäljittyy voidaan havaita, että menetelmiä kuvataan eriytymättömyyden

kautta lähinnä silloin, kun kuvataan sosiaalityöntekijöiden ajatuksia luokitustyöstä. Me-

netelmiä kuvataan systemaattisemmin varsinaisessa luokitusluonnostekstissä, jossa

toimijat - myös kirjoittajat - on häivytetty. Tulkitsen tätä niin, että kirjoittajat käyttävät

eriytymättömyyden kategoriaa raportissa korostaakseen luokitustyöhön osallistuneiden

sosiaalityön kentän edustajien ja tutkijoiden välisiä näkökulmaeroja. Samalla tekstiin

luodaan mielenkiintoinen dialogiasetelma, jossa luokitustyön eri toimijat laitetaan kes-

kustelemaan keskenään.

7.4.3  Sosiaalityön menetelmät metodina

Sosiaalityön luokitus-luonnos 2003 väliraportissa kategorisoidaan sosiaalityön mene-

telmiä myös toisella tavalla. Menetelmä kuvataan metodin tavoin, jolloin huomio on me-

netelmän tavoitteessa ja menetelmä kuvataan tavoitteen saavuttamisen välineeksi.

”Toiminto-termillä viitataan ammatillisen sosiaalityön osatekijöihin

...Toimintoihin sisältyvät vuorovaikutukselliset menetelmät, konkreettiset
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toimenpiteet ja yksittäiset palvelutapahtumat. Ne ovat sosiaalityöntekijän

prosessin vaiheita, jotka tähtäävät asiakkaan auttamiseen ongelmatilan-

teissa.”  (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 26.)

Tässä kategorisaatiossa sosiaalityön menetelmät sisällytetään sosiaalityöntekijän toi-

mintoihin. Sosiaalityön menetelmät ovat yksi sosiaalityöntekijän työprosessin vaiheista,

ja ne tähtäävät prosessin muiden osien tavoin asiakkaan auttamiseen ongelmatilanteis-

sa.

”Keskustelu on laadittuun suunnitelmaan sisältyvää, tavoitteellista ja jä-

sentynyttä vuoropuhelua sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tai hänelle kuulu-

van läheisen henkilön välillä. Keskustelulla vaikutetaan asiakkaaseen siten,

että hän tiedostaisi elämäntilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä, motivoituisi

muutokseen ja ryhtyisi toteuttamaan sitä.” (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004,

77 - 78.)

Esimerkiksi keskustelusta tulee sosiaalityön menetelmä, silloin kun se on sisällytetty

ennalta laadittuun yhteistyösuunnitelmaan. Muina määreinä keskustelu-menetelmälle

nimetään tavoitteellisuus ja jäsentynyt vuoropuhelu. Tavoitteena keskustelu-

menetelmällä on vaikuttaa asiakkaaseen siten, että hän tiedostaisi elämäntilanteeseen-

sa vaikuttavia tekijöitä, motivoituisi muutokseen ja ryhtyisi toteuttamaan sitä. Keskustelu

menetelmänä on metodista siinä mielessä, että se tähtää asiakkaan motivoimiseen ta-

voitteena asiakkaassa tapahtuva muutos. Metodisuus ilmenee tavoitteellisuuden ko-

rostamisena, tavoite on keskeisessä osassa jo keskustelun sisältöä suunniteltaessa.

Kaksi edellä kuvattua sosiaalityön menetelmien kategorisaatiota ”eriytymättömät me-

netelmät” ja ”menetelmät metodina” kulkevat lomittain luokitustekstissä. Esimerkiksi

samalla kun keskustelu-menetelmiä määritetään tavoitteidensa kautta ikään kuin sosi-

aalityön metodina, on näiden kuvausten rinnalle kirjattu luokitteluryhmien kriittisiä kom-

mentteja koskien keskustelu-menetelmien eriytymättömyyttä. Niissä pohditaan luokitte-

luryhmien eriäviä mielipiteitä keskustelu-menetelmien keskinäisistä suhteista sekä me-

netelmämäärittelyjen oikeutuksesta.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Olen tässä työssä tutkinut suomalaisen sosiaalityön ammatillista metodisuutta ja me-

netelmiä hallinnon teksteissä. Olen käyttänyt tutkimusaineistona kolmea hallinnon teks-

tiä: Sosiaalityön selvityshenkilön raporttia, siihen liittyvää sosiaalityön seurantaryhmän

muistiota ja sosiaalityön luokitusprojektin väliraporttia. Analyysimenetelmänä olen

käyttänyt retorista diskurssianalyysia. Tarkoituksenani ei ole ollut tuoda esiin yksittäisiä

sosiaalityön menetelmiä vaan tarkastella sitä, miten metodisuuteen tai menetelmiin yli-

päätään hallinnossa suhtaudutaan.

Kysyin aineistoltani seuraavia kysymyksiä: Miten teksteissä tulee esiin sosiaalityön

metodisuus tai menetelmät: Painottuuko metodisuus teksteissä vai häivytetäänkö sitä?

Miten metodisuutta tulkitaan? Millaiseksi sosiaalityön ammatillinen metodisuus rakentuu

hallinnon teksteissä? Tarkastelin myös sitä, mitä teksteissä esitetään sosiaalityön teh-

tävistä ja tavoitteista; Onko sosiaalityön tavoitteilla ja menetelmillä julkituotu yhteys?

Koska luin tekstejä diskurssianalyyttisestä näkökulmasta tarkastelin myös sitä, miten

teksteistä on kirjoitettu hallinnon tekstejä. Millä retorisilla keinoilla lukijoita on pyritty va-

kuuttamaan sekä tekstin sisällön että tekstin kirjoittajan pätevyydestä? Mitä metodisuu-

den kategorioita tekstistä nousee esiin?

Aineiston tekstit on kirjoitettu tavalla, jota luonnehdin viralliseksi, vakuuttamaan pyrki-

väksi tekniseksi asiatyyliksi. Virallisuutta tuotetaan käyttämällä runsaasti ammattialan

teknistä käsitteistöä. Raportoitavat asiat ja toimenpide-ehdotukset esitetään toteavaan

tyyliin. Asia-argumentteja käytetään teksteissä lukijan vakuuttamiseen. Verbin passiivi-

ja käskymuodoilla häivytetään toimijoiden osuutta ja korostetaan toiminnan prosesseja.

Näillä keinoilla tekstiin tuotetaan myös vaihtoehdottomuuden vaikutelmaa. Hallinnon

viranomaistekstille tyypillisesti aineiston teksteissä käytetään runsaasti substantiiveja,

yhdyssanoja, sanaliittoja ja nominaalistuksia. Edellä kuvattujen retoristen keinojen

käyttö tuottaa teksteistä hallinnon tekstejä sen lisäksi, että tekstit ovat lähtökohdiltaan

hallinnon kustantamia ja kirjoittajat tehtävään hallinnon nimeämiä.

Kirjoittajat esittäytyvät hallinnon teksteille epätyypillisesti kahdessa aineistoni tekstissä.

Selvityshenkilön raportissa kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan lukijansa tuomalla esiin oman

ammattialan kokemuksensa ja taustalla olevan tukiryhmän asiantuntijuuden. Selvitys-

henkilö ilmoittaa myös olevansa yksin vastuussa tekstissä esittämistään sosiaalityön
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tilaan liittyvistä johtopäätöksistä. Luokitusluonnosprojektin väliraportin kirjoittajat kutsu-

vat avoimesti kaikki lukijat mukaan luokitustekstin työstämiseen ja varautuvat tällä reto-

risella keinolla lukijan vasta-argumentteihin.

Yhdessäkään aineistoni tekstissä ei käsitellä sosiaalityön menetelmiä tai laajemmin

metodisuutta siten, että aiheesta olisi kirjoitettu omana lukunaan tai niin, että menetel-

mät tai metodisuus näkyisivät tekstien otsikoissa. Tekstien aihepiirit käsittelevät amma-

tillisen sosiaalityön tilaa, tulevaisuudennäkymiä ja sisällöllistä suunnittelua, joten voisi

olettaa sosiaalityön menetelmien näkyvän otsikkotasolla. Tässä mielessä voidaan sa-

noa, että metodisuutta on häivytetty teksteissä.

Vaikka metodisuus on häivytetty tekstien otsikoista, metodisuudesta tai menetelmistä

kirjoitetaan kaikissa teksteissä. Selvityshenkilö kirjoittaa sosiaalityön menetelmistä use-

an luvun yhteydessä tuomatta menetelmiä otsikoihin. Hän painottaa erityisesti mene-

telmien kehittämisen tärkeyttä, mikä nousee toistuvasti esiin tekstissä. Lukijalle jää vai-

kutelma, että selvityshenkilö ei pidä sosiaalityön menetelmiä vähäpätöisenä asiana.

Luokitusluonnosprojektin väliraportissa menetelmät eivät myöskään näy otsikoissa me-

netelminä. Menetelmistä kirjoitetaan kuitenkin laajasti, niitä määritellään, niiden suhteita

jäsennellään ja menetelmiä rakennetaan luokitusluonnostekstin toisessa luvussa

”Toimintojen luokittelu”. Sosiaalityön menetelmistä tai metodisuudesta kirjoitetaan suh-

teessa vähiten aineistoni teksteistä sosiaalityön selvityshankkeen seurantaryhmän

muistiossa. Esimerkiksi selvityshenkilön raportissaan toistamiseen esiintuoma sosiaali-

työn menetelmien kehittämistarve ei kirjaannu yhtä selkeästi seurantaryhmän muisti-

oon. Selvityshenkilön kehitysehdotukset nostetaan esiin yksi kerrallaan, mutta muistion

tekstissä ”menetelmäkehitys” liudentuu ”sosiaalityön osa-alueiden kehittämiseen”. Poik-

keuksena tästä ovat mm. selvitykset toteutuneista lastensuojelutyön menetelmäkehi-

tyksestä. Seurantaryhmän muistiossa nostetaan esiin erityisesti kaksi sosiaalityön me-

netelmää: empowerment ja case management.

Aineiston teksteissä metodisuudesta kirjoitetaan lähinnä menetelmätasolla. Metodisuus

sanana ei esiinny tekstissä juurikaan. Metodisuutta rakennetaan teksteissä lähinnä

kahdella tavalla. Selvityshenkilön raportissa sosiaalityön menetelmät hahmotetaan so-

siaalityön osa-alueiden tai erityisalueiden kautta, erityisalueiden ”omiksi” menetelmiksi.

Sosiaalityön menetelmät erotetaan työkäytännöistä, jotka ovat yhden työyksikön kehit-
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telemiä toiminnan muotoja. Menetelmistä voidaan puhua, kun työkäytännöt on otettu

ammattiryhmän laajempaan käyttöön ja kun niistä on tullut yleisesti sovellettavia. Selvi-

tyshenkilö tuo esiin tähän liittyvän ongelman: Työkäytännöt eivät useinkaan muutu ylei-

sesti sovellettaviksi työmenetelmäksi. Kysymys on menetelmien kehittämisestä. Selvi-

tyshenkilön raportissa nouseekin kysymys siitä, kenen tai minkä instituution pitäisi ottaa

tehtäväkseen sosiaalityön menetelmäkehitystyö.  Selvityshenkilö esittää menetelmäke-

hittelyn vastuuta sosiaalityön opettajille, yleisemmin yliopistoille ja Stakesille. Seuranta-

ryhmä painottaa muistiossaan puolestaan työpaikan ja työprosessin osuutta menetel-

mäkehittelyssä ja näkee, että suomalaisessa ammatillisessa toiminnassa liikaakin luo-

tetaan muodolliseen koulutus- ja kehittämisjärjestelmän kykyyn kehittää työtä.

Toinen tapa rakentaa metodisuutta tulee esiin sosiaalityön luokitushankeprojektin väli-

raportissa, jossa sosiaalityön menetelmät hahmotetaan toiminnoiksi. Sosiaalityön me-

netelmät ovat sosiaalityöntekijän toimintoja ja työprosessin osia. Näillä ’toiminnoilla’

tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan ongelmanratkaisukykyä ja aktivoidaan asiakkaan

tukijärjestelmiä.

Minkälaisia tulkintoja sosiaalityön ammatillisesta metodisuudesta tehdään käsittelemis-

säni hallinnon teksteissä?  Vastaan kysymykseen esittämällä sosiaalityön menetelmistä

kolme erilaista kategoriaa, jotka on löydettävissä aineistoni teksteistä: Menetelmät

hahmotetaan sosiaalityön kehittämisen määreenä, eriytymättömyyden kautta tai meto-

dimaisesti toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteesta käsin sosiaalityön prosessin osaksi.

Sosiaalityön selvityshenkilön raportissa menetelmistä kirjoitetaan sosiaalityön osa-

alueiden kehittämisen määreinä. Esimerkiksi lastensuojelutyön kehittäminen nähdään

lastensuojelutyön menetelmien kehittämisenä. Menetelmistä ei esitetä määrittelyjä eikä

sisällöllisiä argumentteja. Menetelmiä ei nähdä sosiaalityön osa-alueita yhdistävänä

tekijänä tai osa-alueiden yli yleisemmin käytössä olevina sosiaalityön välineinä. Sosiaa-

lityön menetelmistä kirjoitetaan lähes yksinomaan kunkin sosiaalityön osa-alueen yh-

teydessä. Menetelmien esittäminen sosiaalityön kehittämisen määreenä voidaan nähdä

myös kirjoittajan käyttämänä retorisena keinona, jolla hän pyrkii oikeuttamaan mene-

telmien tieteellisen kehittämisen vaatimuksen olosuhteissa, jossa sosiaalityön mene-

telmiä pidetään edelleen epätieteellisinä ja siis todennäköisesti epäsuotavana tutkimus-

kohteena.
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Sosiaalityön luokitusluonnosprojektin väliraportissa menetelmät kategorisoidaan kah-

della tavalla. Eriytymättömistä sosiaalityön menetelmistä kirjoitetaan, kun halutaan ku-

vata luokitustyön hankaluutta. Luokitustyöhön osallistuvat sosiaalityöntekijät ja muut

luokitustyöryhmiin osallistujat esittävät kritiikkiä luokitusluonnoksessa esitettyjä mene-

telmien rajauksia ja erotteluja kohtaan. Eriytymättömyyden kategorialla kuvataan lähin-

nä luokitustyöhön osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden menetelmäpuhetta. Sosiaali-

työntekijät hahmottavat edelleenkin sosiaalityötä hallinnollisen, lakisääteisen sosiaali-

huollon perinteen mukaisesti, minkä vuoksi luokitustyön aikana siihen osallistuville so-

siaalityöntekijöille on pyritty keskustelussa avaamaan sosiaalityön sisältöä. Perinteen

mukaisella hahmottamistavalla on ilmeisesti vaikutuksensa myös siihen, miten sosiaa-

lityön menetelmiä hahmotetaan tai arvotetaan asiakastyön arjessa. Eriytymättömyyden

kategoriaa käytetään luokitusluonnostekstissä nostamaan esiin sosiaalityöntekijöiden ja

luokitusluonnoksen kirjoittajien välillä käytyä dialogia. Tällä tavalla tuotetaan myös

erontekoja tekstiin sosiaalityön kentän ja sosiaalityön tutkijoiden välille.

Luokitusluonnostekstissä esiintyvä toinen menetelmien kategorisoinnin tapa on kuvata

menetelmiä metodimaisesti. Tässä kategoriassa menetelmät on nimetty, määritelty ja

rajattu. Menetelmät sisältyvät sosiaalityöntekijän toimintoihin, ne ovat siis lähtökohtai-

sesti toimintaa. Metodimaisesti kuvatut sosiaalityön menetelmät painottavat sosiaalityön

menetelmiä työprosessin vaiheena, jonka avulla pyritään saavuttamaan työn suunnitel-

lut tavoitteet. Käytetyt menetelmät sisällytetään ennalta laadittuun yhteistyösuunnitel-

maan. Menetelmien tulee olla tavoitteellisia ja jäsentyneitä. Metodisuus ilmenee tässä

menetelmien kategorisaatiossa siten, että tavoite on keskeisessä osassa ja menetel-

mää käytetään välineenä tavoitteen saavuttamiseen. Menetelmiä ei käytetä itsetarkoi-

tuksellisesti: menetelmiä voidaan tarvittaessa vaihtaa tai toimintaa suunnata uudelleen,

mikäli jatkuva seuranta ja suunnitelman toteutumisen arviointi osoittavat sen tarpeelli-

seksi.

Menetelmien metodinen kuvaustapa edustaa luokitusluonnostekstissä myös kirjoittajien

näkökulmaa sosiaalityön menetelmiin dialogissa, jossa toisena osapuolena on luokituk-

seen osallistuneiden sosiaalityön kenttäväen näkökulma sosiaalityön menetelmistä

hahmottumattomana ja ongelmallisena työvälineenä.

Aineiston teksteissä nähdään hieman eri tavalla sosiaalityön tehtävät, tavoitteet ja se

kenen tehtävä tavoitteiden laatiminen on. Sosiaalityön selvityshenkilön raportissa sosi-
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aalityön tehtäväksi kirjataan muutosprosessin käynnistäminen, siinä tukeminen ja sen

suuntaaminen. Selvityshenkilö näkee, että sosiaalityön tavoitteena on muutoksen ai-

kaansaaminen. Sosiaalityön tavoite sisältyy ikään kuin sosiaalityön olemukseen ja hal-

linnon viranomaiset vastaavat tavoitteen toteutumisesta. Tavoitteen saavuttaminen

edellyttää, että sosiaalityöntekijän tehtävät sopeutetaan tavoitteeseen. Tehtävistä tulee

poistaa ne, jotka eivät edesauta tavoitteen saavuttamista. Tällainen tehtävä on esimer-

kiksi toimeentulotukipäätösten tekeminen. Tavoitteen eli muutoksen ja sosiaalityön me-

netelmien välillä ei ole tekstissä julkituotua yhteyttä.

Koska menetelmien sisällöstä ei esitetä mitään, ei menetelmien sisällöllisten ominai-

suuksienkaan  perusteella voida arvioida, miten menetelmät "tienä sosiaalityön kirjat-

tuun tavoitteeseen” muutostyönä vievät sosiaalityötä haluttuun suuntaan. Sen sijaan

menetelmien liittäminen kiinteästi sosiaalityön tehtäväalueisiin ja tehtäväalueiden ke-

hittämiseen voisi viitata siihen, että menetelmät halutaan nähdä  keinona sosiaalityön

kirjatun tavoitteen saavuttamiseen. Tarve menetelmien vaikuttavuuden arviointiin ja

tieteellistämiseen - siis testattuun, systemaattiseen ja tiedeyhteisön tunnustamaan ke-

hittämiseen - viittaa pyrkimykseen kehittää ”parhaista työkäytännöistä” yleistettäviä so-

siaalityön menetelmiä, joiden tehokkuus varmistetaan testauksen kautta.

Sosiaalityön selvityshankkeen seurantaryhmä painottaa dialogia kentän, tutkimuksen,

opetuksen ja hallinnon välillä. Tämä viestii ’uuden asiantuntijuuden’ tulosta sosiaalityön

saralle. Sosiaalityön kehittämisstrategian seuranta ja arviointi on tehtävä toimijoiden

yhteistyönä. Menetelmissä painotetaan asiakkaan aktivointia, rakenteellista työtä ja en-

nalta ehkäisevää työtä. Menetelmien ja sosiaalityön tavoitteiden välille ei kirjata selkeää

yhtyettä. Sosiaalityöntekijän panosta ei myöskään kirjata esiin.

Selkeimmin yhteys sosiaalityön tavoitteiden ja menetelmien välille kirjataan luokitus-

luonnosprojektin väliraportissa. Sosiaalityötä voidaan kuvata yhteiskunnallisen tason

työksi tai asiakastason työksi. Asiakastason työssä tavoitteena on asiakkaan ongelman

ratkaisu, joka toteutetaan työprosessina. Sosiaalityön menetelmät ovat välineitä ongel-

manratkaisutavoitteen saavuttamiseen. Asiakastyön prosessimainen ongelmanratkai-

sutulkinta lähenee Helen Harris Perlmanin sosiaalityön tulkintaa, jossa pyrittiin yhdistä-

mään case workin diagnostisen ja funktionalistisen koulukuntakiistan näkemyseroja

(kts. Luku 2.1).



114

Sosiaalityön menetelmien kuvaaminen osaksi sosiaalityön asiakastyöprosessia edustaa

myös hallinnollisen, lakisääteisen sosiaalihuollon perinteestä poikkeavaa ajattelua. Pro-

sessi perustuu tavoitesuuntautuneeseen ongelmanratkaisuun, jossa tilanneselvitys,

tilannearvio ja tavoitteiden asettaminen edeltävät menetelmien valintaa. Luokitusluon-

noksen jäsennystapa ohjaa näin käyttämään sosiaalityön menetelmiä ”metodina” eli

”tienä tavoitteeseen” pääsemiseksi. Täten voidaan sanoa, että "menetelmällisyys" tuo-

tetaan väliraportin tekstissä Marjatta Eskolan (1991) tavoin painottaen

”määrätarkoituksen saavuttamista” eli tietoisena suunnasta johon pyritään. Tämä hah-

mottamistapa on selkeä eronteko Eskolan (1991) kuvaamalle aikaisemmalle käytän-

nölle, jossa metodisuus käsitettiin ”pitäytymisenä järjestelmällisiin menettelytapoihin” ja

sosiaalityön menetelmien käyttö oli lähinnä osoitus tai merkki siitä, että tehtiin sosiaali-

työtä.

Jorma Hännisen (1990) esittämä 1980-luvun hallinnollisen sosiaalityön kuvaus ei tunnu

istuvan siihen sosiaalityöhön, jota luokitusluonnoksessa kuvataan. Hallinnon tavoitteena

on erilainen sosiaalityö kuin Hännisen kuvaama yhteiskuntatyö, jossa ”yksilöt pyrittiin

palauttamaan suoraan valtion tasoisiin järjestelmiin ilman sosiaalisen yhteisön välitys-

tä”. Myöskään lainmukaisuus, tapauskohtainen neutraalisuus ja organisatorinen tehok-

kuus hallinnollisen sosiaalityön periaatteina eivät nouse esiin Hännisen kuvaamalla ta-

valla. Hännisen kuvaamaa 1980-luvun hallinnollista sosiaalityötä ei myöskään löydy

edellä kuvatulla tavalla muista aineistoni teksteistä. En tarkoita, etteikö sosiaalityö

edelleen olisi sidoksissa lakeihin tai asiakkaita pyrittäisi kohtelemaan tasavertaisesti tai

organisaatiota kiristämään äärimmäiseen tehokkuuteensa, tarkoitan että, nämä asiat

eivät nouse päällimmäiseksi sosiaalityön tavoitteiksi tutkimissani teksteissä. Sen sijaan

tehokkuuden maksimointia kritisoidaan ja esiin tuodaan pyrkimys ohjata sosiaalityönte-

kijöitä pois vanhasta hallinnollisen tavan ajattelumalleista.

Sosiaalityön menetelmistä tuodaan luokitusluonnoksessa esiin esimerkiksi verkostotyö

ja läheisneuvonpito, jonka avulla muutostyötä halutaan toteutettavan asiakkaan sosiaa-

lisen yhteisön kanssa ja avulla. Sosiaalityön tehtävä ihmisen ja hänen sosiaalisen ym-

päristönsä välisen suhteen muuttamisessa, asiakkaiden oikeus osallistua itseään kos-

kevien asioiden hoitoon ja sosiaalisten verkostojen merkitys muutostyössä ovat sosiaa-

lityön keskeisiä periaatteita, jotka painottuvat luokitusluonnostekstissä. Ne ovat samoja

periaatteita, jotka painottuivat jo Mary Richmondin case workin teoriassa. Kaksi jälkim-



115

mäistä periaatetta nostetaan esiin myös postmodernin uuden asiantuntijuuden tee-

moissa, joissa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyö ja neuvottelu korostuvat.

Sekä uusi asiantuntijuus että informaatio-ohjauksen idea näkyvät aineistossani erityi-

sesti siten, että valitsemani hallinnon tekstit on tuotettu sosiaalityön eri toimijatahojen

yhteistyönä, joko ryhmätyönä tai, kuten selvityshenkilön raportin kohdalla, käyttäen hy-

väksi laajaa asiantuntijaverkostoa. Hallinnon teksteissä kuuluu siten sekä sosiaalityön

kentän, tutkimuksen että hallinnon ääni. Mielestäni aineistoni tekstit ovat siten oiva

osoitus uudesta dialogisuudesta sosiaalityön sisällä.

Aineistossani näkyy myös hallinnon sitoutuminen arviointitutkimuksen avulla tehtävään

sosiaalityön menetelmälliseen kehittämiseen, mitä edesauttaa pyrkimys tuoda mene-

telmäkehittelyä enenevässä määrin yliopistoihin ja Stakesiin.  Mikäli tämä toteutuu näen

tulevaisuudessa uudenlaisen sosiaalityön menetelmien ajanjakson, jonka kautta sosi-

aalityö ammattina saattaa sittenkin pikemminkin vahvistaa asemiaan kuin postmoder-

nistien epäilyjen tavoin heikentää niitä.
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