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Aluksi

Tässä artikkelikokoelmassa tarkastellaan sosiaalityön haasteita 
2010-luvulla erilaisissa asiakastyön toimintaympäristöissä. Kirjas-
sa kuvataan ja jäsennetään niitä jännitteitä, eettisiä kysymyksiä 
ja käytännön työn ongelmakohtia, joita erilaiset yhteiskunnalliset 
muutokset sosiaalityön asiakastyölle tuottavat. Kirjassa tuodaan 
esille sitä moninaisuutta ja laaja-alaisuutta, joka luonnehtii sosiaa-
lityön kohdeilmiöitä ja asiakasryhmiä sosiaalityön eri konteksteis-
sa. Vaikka artikkelit fokusoituvat pääosin arkisen työn, sen reu-
naehtojen ja haasteiden avaamiseen osin hyvin käytännölliselläkin 
tasolla, ne kertovat samalla myös laajemmista yhteiskuntaan, kult-
tuuriin ja hyvinvointivaltion muutokseen kytkeytyvistä ilmiöistä.

Artikkelien kuvausten kautta on näin ollen mahdollista saada 
uudenlainen käsitys siitä, miltä ajankohtaiset sosiaaliset ongelmat 
ja muutostrendit asiakastyön arjessa näyttävät. Tällöin esimerkiksi 
maahanmuuttoon tai syrjäytymiskehitykseen liittyvät kysymykset 
saavat toisenlaisen kosketuspinnan ja ulottuvuuden kuin vaikka-
pa mediassa käytävä poliittinen keskustelu niistä antaa. Sosiaali-
työn arjessa ja käytännön kohtaamisissa ongelmat saavat kasvot. 
Ne persoonallistuvat ja paljastuvat pohjimmiltaan kaikkea muuta 
kuin yksiselitteisiksi ja selvärajaisiksi, jolloin niiden ratkaisuyri-
tyksiinkin tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä ja monitahoisia in-
terventioita.

Sosiaalityöntekijöille on itsestään selvää, etteivät ihmisten elä-
mäntilanteet, palvelutarpeet, arvot ja toimintaedellytykset nouda-
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ta lainsäädännön, toimintasektoreiden tai organisaatio- ja hallin-
tokuntien ideaalimaailmaan sisältyviä mallinnuksia, aikatauluja ja 
olettamuksia; eräänlaiselle ”malliasiakkaalle” elämänkulkuineen, 
ongelmineen, interventioineen ja asiakasprosesseineen ei usein-
kaan ole todellista vastinparia sosiaalityön arjessa. Mitä ilmei-
simmin kuitenkin oletetaan, että standardiratkaisut soveltuisivat 
varsin yksilöllisiin pulmiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Palve-
lujärjestelmä ei juuri sisällä jouston mahdollisuutta, sillä se ei so-
vellu nykyiseen markkinalogiikasta johdettuun tuloksellisuuden 
ja tehokkuuden ideologiaan. Sen sijaan asiakkaiden ja sosiaali-
työntekijöiden oletetaan venyvän jopa mahdottomuuksiin. Tällöin 
väistämättä herää kysymys, keiden tarpeita varten sosiaali- ja ter-
veydenhuoltojärjestelmämme palveluverkko on oikeastaan luotu 
ja mikä olikaan sosiaalityön perustehtävä ja tarkoitus.

Artikkelien kirjoittajat ovat kokeneita käytännön sosiaalityön-
tekijöitä, esimiehiä ja johtajia sekä tutkimus-, opetus- ja kehit-
tämistehtävissä työskenteleviä, ja artikkeleissaan he kuvaavat ja 
analysoivat oman työnsä kautta sosiaalityön ajankohtaisia haas-
teita. Kyse ei siis ole kaikenkattavasta jäsennyksestä sosiaalityön 
haasteista 2010-luvulla vaan valikoiduista näkökulmista. Kirjan 
rajallisuudesta huolimatta sosiaalityö ammattina näyttäytyy ar-
tikkeleissa varsin moniulotteisena alana, jossa kulloinenkin ongel-
makenttä, asiakasryhmä ja työskentelyn painopiste saavat erilaisen 
sisällön. Samoin yhteiskunnan ja kulttuurin makrotasolla olevien 
ilmiöiden välittyminen arkityöhön ja kohtaamisiin vaihtelee ja saa 
muuttuvia sävyjä. Mutta mitä yhteistä ja jaettua yhteiskunnallista 
ilmiö- ja ongelmakenttää sosiaalityön eri alueilla kohdataan? Kir-
jan artikkeleissa tällaisiksi yhdistäviksi teemoiksi nousevat hyvin-
vointivaltion ja palvelujärjestelmän muutos, kulttuurinen murros, 
syrjäytymisen ja huono-osaisuuden problematiikka, monimutkais-
tuvat sosiaaliset ongelmat, eriarvoistumiskehitys sekä osallisuuden 
ja vastuun kysymykset.

Sosiaalisten ongelmien monimutkaistuessa onkin yhä korostu-
neemmin esillä kyky työskennellä erilaisilla rajapinnoilla ja toimia 
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asiakkaiden asianajajina. Samoin toistuvasti esille nousee olennai-
sena osana arkityötä eri ammatti- ja hallintokuntien rajat ylittä-
vä moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen. Tähän sisäl-
tyy sekä mahdollisuuksia että ristiriitaisia pyrkimyksiä toisistaan 
poikkeavien toimintakulttuurien ja ajattelutapojen kohdatessa. 
Jaetut kysymykset ja teemat ilmenevät sosiaalityön asiakastyös-
sä konkreettisina pulmina ihmisten elämänkulussa, katkoksina 
ja aukkoina palvelujärjestelmässä, eräänlaisina piilokäytäntöinä, 
byrokraattisina kiemuroina, asenteina, asiakkaille ja työntekijöille 
asetettavina kohtuuttominakin vaatimuksina ja odotuksina sekä 
hallinnollisina ja juridisina menettelytapoina.

Sosiaalityö ei koskaan rajoitu vain kasvokkaiseen vuorovaiku-
tukseen tai byrokraattiseen asiointiin, vaan sen takaa paljastuu 
kompleksisia ideologisia, poliittisia ja hallinnollisia intressejä, 
käytäntöjä ja normistoja (esim. Juhila 2006). Kirjan keskeisenä 
tarkoituksena onkin käytännön työn kuvausten avulla jäsentää 
rakenteellisten tekijöiden heijastumista sosiaalityön arkeen. Näin 
keskiöön nousevat väistämättä myös työhön niveltyvät eettiset 
jännitteet ja sosiaalisten ongelmien moraaliset ulottuvuudet – ky-
symykset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä sekä oikeuden-
mukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Poliittisen päätöksenteon ja 
yhteiskuntajärjestelmän muutokset heijastuvat arkiseen työhön si-
ten, että uudenlaiset ideologiset virtaukset ja muutosvaatimukset 
ovat ristiriidassa sosiaalityön ammatillisten periaatteiden ja arvo-
lähtökohtien kanssa. Jatkuva muutos ja epävarmuus sekä vaati-
mukset oman ammattietiikan venyttämisestä muodostavat melkoi-
sen sietokykytestin käytännön sosiaalityöntekijöille.

Temaattisesti kirja jakautuu viiteen eri osaan:
Ensimmäisessä osassa Näkökulmia maahanmuuttoon keskity-

tään maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen, jotka muodostavat 
yhä ajankohtaisemman haasteen sosiaalityölle ja jotka tällä hetkellä 
ovat poliittisesti varsin tulenarka aihe. Mediassa käyty keskustelu 
maahanmuutosta kiteytyy tällä hetkellä paljolti rasismin, suomalai-
sen kulttuuriperinteen vaarantumisen uhan sekä maahanmuuttajiin 
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liitetyn sosiaaliturvan väärinkäytösten ja rikollisuuden ympärille. 
Tätä nykyasetelmaa vasten kirjan artikkelit tarjoavatkin toisenlai-
sen perspektiivin, purkavat osaltaan maahanmuuttoon ja moni-
kulttuurisuuteen liitettyjä stereotypioita ja avaavat niihin sisältyvää 
problematiikkaa. Kristiina Berg kuvaa artikkelissaan Insha Allah 
– sosiaalityötä pakolaisasiakkaiden kanssa sosiaalityön ristiriitaista 
ja ammatillisesti haastavaa roolia pakolaisasiakkaiden kanssa toi-
mittaessa ja pohtii pakolaisuutta sosiaalityön kohteena ja onnistu-
neen työn edellytyksiä. Kati Turtiainen tarkastelee artikkelissaan 
Perhe pakolaisia vastaanottavassa sosiaalityössä perheenyhdistä-
misprosessia, sosiaalityön paikkaa ja tehtäviä siinä sekä perhesuhtei-
den muotoutumista osana kotoutumista. Sari Laakkosen artikkeli 
Sosiaalityöntekijän rooli sosiaalisten ongelmien esiinnostajana – esi-
merkkinä kerjäläiskysymys paneutuu monikulttuurisuuden ja glo-
baalin köyhyyden kysymyksiin Eurooppaa kiertävien romanikerjä-
läisten tilanteen kautta ja kertoo, miten tähän pääkaupunkiseudulla 
katukuvassa näkyvään ongelmaan on reagoitu.

Kirjan toisessa osassa Keskiössä sukupuolen ja marginalisaation 
kysymykset tarkastellaan sosiaalityön kohdeilmiöitä – kuten päih-
deongelmia, väkivaltaa, perheisiin ja vanhemmuuteen kytkeytyviä 
pulmia ja monimutkaisia psykososiaalisia ongelmia – sukupuolen 
ja marginalisaatiokehityksen kannalta. Kari Matela käsittelee artik-
kelissaan Sukupuoli- ja ikäsensitiivisyys ensi- ja turvakodin sosiaali-
työssä ensikotityön haasteita. Keskiöön nousevat pohdinnat suku-
puolen merkityksestä ensikotityössä ja yleisemminkin sosiaalityössä 
sekä ikäsensitiivisyys, joka tässä liittyy nimenomaan vauvanäkökul-
man huomiointiin sekä vauvaperheiden pulmiin. Sukupuoleen kyt-
keytyvää näkökulmaa sosiaalisiin ongelmiin jatkaa Helena Palojärvi 
artikkelissaan Pohdintaa naisen avuntarpeesta ja tuen saamisesta 
suomalaisessa päihdetyössä. Palojärvi pohtii naisten päihdeongel-
mien luonnetta, palvelutarpeita ja palvelujärjestelmän kykyä tuottaa 
naisten tarpeita huomioivia apu- ja tukitoimia. Päivi Männistö puo-
lestaan paneutuu artikkelissaan Kun ei ole tervetullut minnekään. 
Poiskäännyttämisen ja poissulkemisen ilmiöitä katuperspektiivistä 
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tarkasteltuna yhteiskunnan laitamilla, usein käytännössä kaduilla 
ja asuntoloissa elävien kansalaisten tavoittamisen haasteita esittele-
mällä Helsingin sosiaalivirastossa toteutettavaa jalkautuvaa, etsivää 
työtä. Artikkeli kuvaa konkreettisella tavalla palveluista poissul-
kemisen kysymyksiä ja vaikeista sosiaalisista ongelmista kärsivien 
kansalaisten häätöä pois ”normaalien” kansalaisten asuin- ja toi-
mintaympäristöistä. Osan päättää Minna Strömberg-Jakan artikkeli 
Miksi sossu ei tee mitään? Artikkelissa analysoidaan aikuissosiaali-
työn arkea, asiakkaiden vaikeita psykososiaalisia ongelmia ja alati 
kapeutuvia mahdollisuuksia, joiden vuoksi sosiaalityön kyky vasta-
ta asiakkaiden palvelutarpeisiin heikkenee ja koko alan mielekkyys 
uravaihtoehtona kyseenalaistuu.

Kirjan kolmas osa Terveys- ja kuntoutussosiaalityön kipupis-
teitä fokusoituu sairastamisen, terveyden ja kuntoutumisen ky-
symyksiin erilaisissa konteksteissa ja sosiaalityön merkitykseen 
niiden kohtaamisessa. Ylva Krokfors kuvaa artikkelissaan Näke-
myksiä ja kokemuksia gerontologisesta sosiaalityöstä sairaalassa 
hyvin konkreettisella tavalla vanhusten kanssa tehtävän sosiaali-
työn kysymyksiä ja arkityötä sairaalaympäristössä. Terhi Grönfors 
puolestaan jäsentää artikkelissaan Sosiaalityötä lastensairaalassa 
sosiaalityön tehtäviä ja merkitystä tilanteissa, joissa lapsen vaka-
va sairastuminen, syntyminen ennenaikaisena tai sairaana ja lap-
sen kuolema heijastuvat perheiden arkeen, toimintaedellytyksiin, 
vuorovaikutukseen sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen 
toisinaan hyvin merkitykselliselläkin tavalla. Artikkelissa tuodaan 
esille, miten lastensairaalan sosiaalityössä asiakkuus ei kysy per-
heiden sosioekonomista taustaa vaan asiakkuudet koskettavat ta-
vallisia perheitä ja miten sosiaalityöstä tulee näin olennainen osa 
perheen hoitoprosessia. Kaisa Haapakoski tarkastelee artikkelis-
saan Työhönkuntoutuksen vaikeus ja mahdollisuudet työelämä-
tavoitteista kuntoutusta, jonka virallinen päämäärä on ylläpitää 
väestön työkykyisyyttä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Neljäs osa Lastensuojelutyön ajankohtaisia teemoja käsittelee 
lastensuojelutyön nykyhaasteita alkuvaiheen tilannearviotyösken-
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telyyn ja asiakasprosessiin liittyvien kysymysten kautta. Lisäksi 
osassa tarkastellaan koulun ja lastensuojelun yhteistyön piirteitä, 
jotka ovat yhä keskeisemmällä sijalla koulujen arjessa, sillä kou-
lusta on tullut yksi tärkeimmistä lapsuus- ja nuoruusajan kasva-
tusinstituutioista. Annukka Paasivirta jäsentää artikkelissaan Mi-
ten tullaan lastensuojelun asiakkaaksi? Vastaanottoryhmillä apua 
nopeasti ja oikea-aikaisesti lastensuojelun asiakkuuteen johtavaa 
prosessia, uuden lastensuojelulain vuoksi ajankohtaista alkuvai-
heen tilannearviota sekä perheiden ja lasten osallisuuden merki-
tystä siinä. Heidi Berg-Toroi pohtii artikkelissaan Lastensuojelun 
ja koulun yhteistyö lastensuojelun ja koulun välistä yhteistyötä 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta ja lastensuoje-
lun roolia koulumaailmassa. Artikkelin tarkoituksena on myös 
selkiyttää käsitystä lastensuojelun tukitoimista tilanteissa, joissa 
huoli lapsesta aktivoituu koulutyössä. Noora Korpela puolestaan 
kuvaa artikkelissaan Onhan meillä se koulukuraattori tekemässä 
sitä oppilashuoltoa kuraattorityön sisältöjä ja käytäntöjä sekä niitä 
pulmakohtia, joita työskentely opetustyön parissa tuottaa sosiaa-
lityöhön suuntautuneille kuraattoreille.

Kirjan päättää osa viisi Johtamisen ja palvelujärjestelmän muu-
toksen haasteita, jossa Päivi Ahvenuksen artikkeli Sosiaalityön eri-
tyispiirteet pienessä kunnassa tarjoaa käytännöllisen näkökulman 
johtamisen ja hallinnon haasteisiin ja pulmakohtiin sosiaalityössä. 
Lisäksi tämän osan luvussa Lopuksi tehdään yhteenvetoa artikke-
leista ja keskustellaan sosiaalityön haasteista yhteiskunnan muu-
tosten keskellä.
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