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Tarkastelen tässä tutkielmassa aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien sisältämää valtaa. 
Tutkielman tarkoituksena on tehdä asiakassuunnitelmaprosessiin sisältyvä valta näkyväksi, 
jolloin sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus vallankäyttöön liittyvien näkökulmien tietoi-
sempaan hyödyntämiseen.  

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu filosofi Michel Foucault’n näkemyksiin val-
lasta, hallinnasta, objektivoinnista ja subjektivoinnista. Foucault’lainen valta on ensisijai-
sesti hallintaa, jonka tavoitteena on yksilön normaalistaminen. Tutkielmassani sosiaalitoi-
misto on yksilöitä normaalistamaan pyrkivä instituutio ja sosiaalityöntekijät tämän tehtä-
vän mukaisesti vallankäyttäjiä. Objektivointi ja subjektivointi ovat osa normaalistamispro-
sessia, jossa objektivointi tarkoittaa yksilön määrittymistä normaalista poikkeavaksi ja sub-
jektivointi asetettujen tavoitteiden mukaista työskentelyä asiakkaan normaalistamiseksi. 

Tutkielmassa etsin vastauksia kysymyksiin miten objektivointi ilmenee aikuissosiaalityön 
asiakassuunnitelmissa ja millaista valtaa sosiaalityöntekijä käyttää subjektivoidakseen asi-
akkaan? Tutkielman aineisto koostuu 19 aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmasta. Tut-
kielmassani aikuissosiaalityön asiakkaalla tarkoitan kunnallisen sosiaalitoimiston yli 18-
vuotiaita asiakkaita, myös lapsiperheitä. Aineiston analysoimisessa käytin sisällönanalyy-
siä sekä soveltaen myös diskurssianalyysiä. 

Tutkielmani tulosten mukaan objektivoituminen ilmenee asiakassuunnitelmissa 1) tosiasi-
ana, 2) oman kertomuksen kautta, 3) asiayhteyden kautta, 4) läheisen huolen kautta, 5) 
diagnoosin kautta ja 6) toimeentulotuen kautta. Lisäksi kirjaamiskäytännöt voivat ennalta-
ehkäistä objektivoitumista. Subjektivoidessaan asiakkaitaan sosiaalityöntekijät käyttävät 1) 
taloudellista valtaa, 2) verkostovaltaa, 3) valvontavaltaa ja 4) kirjoitusvaltaa. 

Tutkielman tulokset osoittavat objektivoinnin ja subjektivoinnin olevan olennainen osa 
aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmaprosessia. Tässä prosessissa myös asiakkaalla on 
valtaa pääasiallisen vallan ollessa kuitenkin sosiaalityöntekijällä. Asiakassuunnitelmapro-
sessiin sisältyvä vallankäyttö ei välttämättä ole suoraa tai näkyvää, mikä ilmenee muun 
muassa sosiaalityöntekijöiden tavassa välttää asiakkaiden kategorisoimista. Tutkielmani 
tekee näkyväksi asiakassuunnitteluprosessiin liittyviä käytäntöjä sekä avaa ammatillisen 
vuorovaikutuksen näkymättömiä puolia. 
 

 

Asiasanat: Aikuissosiaalityö, asiakassuunnitelma, dokumentointi, Michel Foucault, valta, 
hallinta, objektivointi, subjektivointi, sisällönanalyysi, diskurssianalyysi. 
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1. JOHDANTO 

Sosiaalityössä asiakirjojen kirjoittaminen on osa arkipäivää. Kyse ei silti saisi olla ajatte-

lematta tapahtuvasta välttämättömästä työnosasta, sillä dokumentoinnilla on tärkeä rooli 

muun muassa asiakkaan edun edistäjänä, työn laadun kehittämisessä ja sosiaalityön tie-

donmuodostuksessa. (Laaksonen ym. 2011, 6–7; Kääriäinen 2007, 248–249.) Dokumen-

tointi on osa viranomaistyötä, jossa on kyse myös vallankäytöstä (Morén 1999, 332). Asia-

kassuunnitelma on yksi sosiaalityössä laadittavista asiakirjoista. Asiakassuunnitelma on 

tärkeä työväline ja lakisääteinen asiakirja, joka jää jäljelle tehdystä työstä (Kääriäinen 

2007, 248, 264). 

Tutkielmassani tarkastelen vallan ilmenemistä aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa. 

Aiheen taustalla on työkokemukseni aikuissosiaalityössä sekä kiinnostukseni asiakassuun-

nitelmia ja tekstiä kohtaan. Kiinnostus tarkastella asiakassuunnitelmia vallan näkökulmasta 

on peräisin filosofi Michel Foucault’n ajattelusta. Hyödynnän etenkin Foucault’n objekti-

voinnin ja subjektivoinnin käsitteitä, jotka ovat läsnä myös sosiaalityössä. Haen vastausta 

kysymyksiin miten objektivointi ilmenee asiakassuunnitelmissa ja millaista valtaa sosiaali-

työntekijä käyttää subjektivoidakseen asiakkaan? Lyhyesti määriteltynä objektivoinnilla 

tarkoitetaan asiakkaan määrittymistä sosiaalitoimiston käytännöissä esimerkiksi pitkäai-

kaistyöttömäksi tai päihdeongelmaiseksi. Objektivoinnin jälkeen sosiaalityöntekijä pyrkii 

subjektivoimaan asiakkaan eli muokkaamaan hänestä norminmukaisemman yksilön. Tut-

kielmani aineisto koostuu aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmista, joiden analyysissä 

hyödynnän sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysiä. 

Olen oman työhistoriani aikana myös itse tehnyt aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmia, 

mutta suunnitelmia laatiessani en ole tullut tarkemmin miettineeksi valtaa, sen käyttöä tai 

ilmaisutapaa. Kääriäinen (2007, 248) tuokin esille kirjoittamisen arkisten itsestäänselvyyk-

sien pohtimisen ja kyseenalaistamisen tärkeyden kehitettäessä käytäntöjä. Valta on läsnä 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamisissa ja siksi myös tärkeä tutkimuksen kohde.  
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2. AIKUISSOSIAALITYÖ JA ASIAKIRJAT 

Aikuissosiaalityö toimii tutkielmani toimintaympäristönä, jossa laadittavat asiakassuunni-

telmat ovat valtaa ja vallankäyttöä ilmentäviä käytäntöjä. Lähden liikkeelle määrittelemällä 

seuraavaksi tutkielmani toimintaympäristöä aikuissosiaalityötä sekä kerron sosiaalityön 

dokumentoinnista perehtyen erityisesti tutkielmani aineistona toimiviin aikuissosiaalityön 

asiakassuunnitelmiin. Luvun lopussa esittelen asiakirjojen käyttöä aineistona sosiaalityön 

aikaisemmissa tutkimuksissa. Tutkielmassani tarkoitan dokumentoinnilla sosiaalityössä 

kirjattavien asiakirjojen kirjoittamista. Asiakirjalla tarkoitan mitä tahansa sosiaalityössä 

tuotettua asiakasta koskevaa tekstiä. 

 

2.1 Aikuissosiaalityö sosiaalityönä 

Vaikka sosiaalityötä aikuisten parissa on tehty jo sosiaalityön alkuajoista lähtien, on ai-

kuissosiaalityön käsite vakiintunut vasta 2000-luvulla ja aikuissosiaalityöstä on tullut eri-

tyinen kehittämisen kohde. Kunnallisten sosiaalipalvelujen organisointia on yhä enemmän 

muutettu elämänkaarimallin mukaiseksi. Tällöin erotellaan toisistaan lapsuuden, nuoruu-

den, aikuisuuden ja vanhuuden palvelut. Aikuissosiaalityöksi kutsutaan kunnallisen sosiaa-

litoimiston tekemää lakisääteistä työtä, jota ohjaavat sosiaalihuollon lainsäädäntö, sosiaali-

huoltolaki ja sitä täydentävät asiakasryhmittäiset ja etuuskohtaiset lait, kuten lait toimeen-

tulotuesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta sekä päihdehuoltolaki. Aikuissosiaalityö vaatii 

asiantuntijuutta muun muassa oikeudellisen osaamisen, lakien tuntemisen ja niiden sovel-

tamisen hallitsemisessa. Myös moniammatillisuus kuvaa aikuissosiaalityötä, sillä sosiaali-

työntekijät tekevät paljon yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden, hoitajien, psykologien ja 

työvoimaviranomaisten kanssa. Kyse on lakisääteisiin tehtäviin sidotusta kunnallisesta 

toiminnasta, jonka yleisesti ajatellaan kohdistuvan yli 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Eriäviä 

näkökulmia löytyy sen suhteen, kuuluvatko lapsiperheet aikuissosiaalityön piiriin vai koh-

distuuko aikuissosiaalityö vain lapsettomiin aikuisiin. Kunnallisen sosiaalitoimiston lisäksi 

sosiaalityötä aikuisten parissa tehdään myös muun muassa työvoiman palvelukeskuksissa, 

päihde- ja mielenterveyshuollossa, vankiloissa ja erilaisissa sosiaalialan järjestöissä. (Joki-

nen & Juhila 2008, 7–8; Juhila 2008a, 15, 18–19, 25–40; Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 

17.) Tässä tutkielmassa tarkoitan aikuissosiaalityöllä yli 18-vuotiaisiin, myös lapsiperhei-

siin, kohdistuvaa kunnallisessa sosiaalitoimistossa tehtävää sosiaalityötä. 
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Aikuissosiaalityön ajatellaan sijoittuvan lapsiin keskittyvien palveluiden ja vanhuksille 

suunnattujen palveluiden väliin. Nykyisin puhutaan lapsi- ja perhesosiaalityöstä, aikuis-

sosiaalityöstä ja vanhussosiaalityöstä. Erikseen saatetaan myös puhua nuorisososiaalityös-

tä. Lastensuojelun sosiaalityöllä on pitkän historiansa kautta jo vakiintunut asema. Sen 

sijaan vanhussosiaalityön ja aikuissosiaalityön käsitteet ovat olleet käytössä vasta verrat-

tain lyhyen aikaa. Aikuissosiaalityön käsitettä ja kehittämistä on vauhdittanut monissa 

kunnissa tapahtunut toimeentulotukityön siirtyminen sosiaalityöntekijöiltä etuuskäsitteli-

jöille sekä havahtuminen siihen, että aikuissosiaalityö on tärkeä sosiaalityön osa-alue. Kyse 

ei ole pelkästään siitä sosiaalityöstä, joka ei ole lastensuojelutyötä. Aikuissosiaalityö-

nimikettä on pidetty haastavana, sillä se ei kerro varsinaisesta aikuissosiaalityön sisällöstä 

mitään. Toisinaan saatetaan puhua myös kuntouttavasta sosiaalityöstä tai perussosiaalityös-

tä, mutta nämäkin määritykset rajaavat aikuissosiaalityön asiakkuuden koskemaan lähinnä 

vain työttömyyttä ja toimeentulotuen hakemista. (Juhila 2008b, 83–86; Liukko 2006, 8; 

Mäntysaari 2006, 117.)  

Aikuissosiaalityön tehtävänkuva ei ole yhtä selkeä ja rajattu kuin esimerkiksi lastensuoje-

lussa, vaan työtehtävät voivat vaihdella paljon sen mukaan, miten kunnan palvelujärjestel-

mä on organisoitu. Aikuisten parissa tehtävä sosiaalityö on monimuotoista ja haastavaa 

työtä, mutta sen ajatellaan usein olevan lastensuojelutyöhön verrattuna arvottomampaa ja 

vähemmän vaativaa työtä. Lasten ja perheiden kanssa työskentelyä on yleensä pidetty kiin-

nostavampana ja haasteellisempana aikuisten parissa työskentelyyn verrattuna. (Thompson 

2002, 306–307.) Perinteisesti on katsottu, että aikuissosiaalityössä työskennellään yksin-

omaan päihdeongelmaisten ja pitkäaikaistyöttömien kanssa. Todellisuudessa aikuissosiaa-

lityössä voi avautua koko ihmisen elämänkaari, mikäli sosiaalipalveluita ei ole eriytetty 

elämänkaarimallin mukaisesti. 

Juhila (2008a) lähestyy aikuissosiaalityötä kuntien verkkosivujen kautta. Kunnat ovat 

verkkosivuillaan määritelleet aikuissosiaalityötä ongelman, tavoitteen ja välineiden kautta. 

Ongelmalla tarkoitetaan elämän erilaisia pulmatilanteita, kuten taloudellisia vaikeuksia, 

työttömyyttä ja elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Tavoitteina mainitaan elämäntilan-

teen parantaminen sekä yksilöiden ja perheiden turvallisuuden ja itsenäisen suoriutumisen 

ylläpitäminen ja edistäminen. Välineinä käytössä on muun muassa tukeminen, neuvonta, 

ohjaus, suunnitelman laatiminen ja sosiaalinen tuki. Määrittelyissä korostuu myös asiak-

kaan kanssa tehtävä yhteistyö. Verkkosivujen määritelmissä aikuissosiaalityön ei ajatella 
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olevan universaali palvelu, johon kaikki ihmiset olisivat jossain vaiheessa oikeutettuja. 

Aikuissosiaalityö on tarveharkintainen palvelu, jonka piiriin pääsemiseksi elämässä pitää 

olla erityinen pulmatilanne, kuten asunnottomuus, köyhyys tai työttömyys. Teoreettisesti 

nämä ongelmat voivat kohdata kenet vain oikeuttaen aikuissosiaalityön palveluihin, mutta 

käytännössä vain osan ajatellaan elämänsä aikana näihin törmäävän. (Juhila 2008a, 16–17, 

20.) Yhteiskunnallinen tilanne näyttäytyy aikuissosiaalityön asiakaskunnassa ja -määrissä. 

Esimerkiksi tällä hetkellä vallitseva yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu suoraan 

aikuissosiaalityöhön lisäten asiakkaita, joiden asiakkuuden perusta on työttömyys ja siitä 

seurauksena olevat taloudelliset vaikeudet. Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne lisää ihmis-

ten riskiä päätyä aikuissosiaalityön palveluiden piiriin. 

Aikuissosiaalityössä on kyse paljon enemmästä kuin pelkästä toimeentulotukityöstä, mil-

laisena sosiaalityö usein palvelujärjestelmälle ja asiakkaille näyttäytyy (Kankainen 2012, 

102). Toki toimeentulotukityö on yksi osa aikuissosiaalityötä ja Juhilan (2008a, 25) pereh-

tyessä kuntien verkkosivujen tarjoamiin aikuissosiaalityön määritelmiin ilmeni, että myös 

kunnat nostivat toimeentulotuen näkyvimmäksi aikuissosiaalityön sisällöksi. Toimeentulo-

tuki on tarkoitettu viimesijaiseksi taloudelliseksi tueksi henkilölle tai perheelle, joka ei 

muilla keinoin pysty itseään ja perhettään elättämään (Laki toimeentulotuesta 1412/1997). 

Toimeentulotuen asema muuttui 1990-luvun laman myötä, kun asiakasmäärät kaksinker-

taistuivat muutamassa vuodessa jättäen tukea saavien määrät myöhemmästä talouskasvusta 

huolimatta lamaa edeltävää tasoa korkeammalle. Viimesijaisesta etuudesta tuli yhä use-

ammalle pysyväluonteinen tulonlähde. (Kuivalainen 2013, 17.) Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (2015) tilaston mukaan toimeentulotukimenot olivat 1990-luvun laman jälkeen 

alimmillaan vuosina 2005–2006, mutta ovat sen jälkeen lähteneet taas nousemaan työttö-

myyden lisäännyttyä. 

Sosiaalitoimistoissa toimeentulotuen käsittelyä on viimeisten 20 vuoden aikana siirretty 

sosiaalityöstä niin sanottuun kirjalliseen käsittelyyn eli sosiaalityöntekijöiltä etuuskäsitteli-

jöille. Samalla toimeentulotuki ja sosiaalityö ovat etääntyneet toisistaan, mikä on osaltaan 

edistänyt sosiaalityön sisällön kehittymistä. (Kananoja ym. 2011, 212; Kuivalainen 2013, 

16.) Tätä sisällön kehittymistä ja sosiaalityöntekijöiden ammatillisen osaamisen kohden-

tamista oleellisiin tehtäviin jatkanee niin sanottu toimeentulotuen Kela-siirto. Eduskunta on 

12.3.2015 hyväksynyt hallituksen esityksen toimentulotuen siirtämisestä Kansaneläkelai-

toksen hoidettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa perustoimeentulotuen myöntämisen ja 
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maksamisen siirtämistä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen jäädessä edelleen kun-

tien hoidettavaksi. Kela-siirto toteutuu vuoden 2017 alusta alkaen. (HE 358/2014; Kela 

2015.) Toimeentulotuki on tärkeä ja oleellinen osa aikuissosiaalityötä toimien parhaimmil-

laan sosiaalityön työvälineenä. Pahimmillaan se kuitenkin kuormittaa lakisääteisillä käsit-

telyajoillaan myös sosiaalityötä vieden sosiaalityöntekijöiden työpanoksen itse sosiaali-

työstä toimeentulotukipäätösten antamiseen. Näenkin toimeentulotuen Kela-siirron hyvin 

onnistuessaan todellisena mahdollisuutena aikuissosiaalityön kehittymiselle ja sosiaali-

työntekijöiden osaamisen tehokkaammalle hyödyntämiselle. Toki toimeentulotuen siirtä-

miseen liittyy myös uhkakuvia, joista aikuissosiaalityön kannalta suurin liittynee siihen, 

että aikuissosiaalityötä tarvitsevat asiakkaat eivät ohjaudu toimeentulotukea hakiessaan 

sosiaalitoimistoon. 

Aikuissosiaalityön ydinprosessi pitää sisällään arvioinnin, suunnitelman ja kuntouttamisen. 

Asiakasprosessi käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla, jonka aikuissosiaalityön työntekijä 

tekee yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti muiden palveluita toteuttavien ammattihenkilöi-

den kanssa. Asiakasprosessilla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii prosessin 

toimivuudesta. Prosessin ympärille tulee koota asiakkaan tilanteen kannalta olennaiset vi-

ranomaiset sekä asiakkaan oma lähiyhteisö, jotka osallistuvat ammattilaisten toimintaa 

ohjaavan asiakassuunnitelman laadintaan. Asiakassuunnitelma laaditaan palvelutarpeen 

arvioinnin pohjalta. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä asiakastyön vaikuttavuutta sekä 

jakaa voimavarat asiakkaan tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Suositusten mukaan 

sosiaalityöntekijä vastaa palvelutarpeen arvioinnista, asiakassuunnitelman laatimisesta, 

asiakaskohtaisten hallinnollisten päätösten teosta sekä suunnitelmassa sovittujen toiminto-

jen koordinoinnista. Sosiaaliohjaaja voi olla myös palvelutarpeen arvioija ja suunnitelman 

laatija. Lisäksi sosiaaliohjaaja on usein suunnitelmaa asiakkaan kanssa toteuttava työnteki-

jä menetelminään muun muassa palveluohjaus, asiakkaan aktivointi sekä taloudellinen 

neuvonta ja ohjaus. (Juhila 2008a, 24; Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 22–25, 40.)  

Kuntien kesken on eroavaisuuksia aikuissosiaalityön organisoinnin lisäksi myös siinä, mi-

ten aikuissosiaalityön sisäiset tehtävät on jaettu sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kes-

ken. Toisissa kunnissa sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien työnkuvat eivät juuri eroa toisis-

taan, kun taas toisissa kunnissa sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät työparina. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 15–16 §) määrittää osaltaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauk-

sen rajanvetoa painottaen sosiaalityön luonnetta asiantuntijatyönä, jonka tehtävänä on pal-
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veluiden koordinointi sekä asiakasprosessin toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta ja 

ohjaaminen. Asiakasprosessin toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta ja ohjaamisesta 

käytän jatkossa käsitettä asiakasprosessin omistajuus. 

Aikuissosiaalityön piirissä kuntouttamisella ja kuntoutuksella tarkoitetaan lähinnä sosiaa-

lista kuntoutusta.  Usein kuntoutuksen ajatellaan liittyvän kuntouttavaan työtoimintaan, 

mutta kuntouttamisen ja kuntoutuksen käsite on yhä enemmän alkanut tarkoittaa myös 

muuta kuin työllistymisen mahdollisuuksien parantamista. Kyse on laajemmin asiakkaan 

sosiaalisen elämäntilanteen parantamisesta. (Juhila 2008a, 22–23.) Sosiaalisen kuntoutuk-

sen merkitystä korostaa sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 17 §), joka määrittelee sosiaalisen 

kuntoutuksen tarkoittavan ”sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua 

tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuu-

den edistämiseksi”. Kyseinen lakiteksti onnistuu kiteyttämään osuvasti aikuissosiaalityön 

tavoitteita, jotka tulevat kyseeseen monien asiakkaiden kohdalla.  

Arvioinnin, suunnitelman ja kuntouttamisen lisäksi aikuissosiaalityön sisältöön lukeutuu 

palveluohjaus, joka voidaan ymmärtää osana asiakasprosessia, mutta myös itsenäisenä 

aikuissosiaalityön menetelmänä. Palveluohjauksessa työntekijä antaa asiakkaalle tietoa 

hänelle kuuluvista sosiaaliturvaetuuksista ja -palveluista, ohjaa niiden hakemisessa sekä 

tarvittaessa myös järjestää näitä etuuksia tai palveluita. Palveluohjaus on usein välttämä-

töntä, jotta asiakas osaa edetä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän viidakossa. (Juhila 

2008a, 24–25; Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 22–25.) Palveluohjausta voidaan pitää yhtenä 

kunnallisen aikuissosiaalityön perustehtävistä. Aikuissosiaalityö ei ole välttämättä se taho, 

joka vastaa kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin, vaan varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa 

avun ja tuen muualta. Tällöin voidaan ajatella kyse olevan kumppanuudesta: eri toimijata-

hot muodostavat sekä asiakasta että työntekijöitä palvelevan toimivan kokonaisuuden. 

Kumppanuuden syntymisen edellytyksenä on eri toimijoiden välisen työnjaon selkeys ja 

toimiva yhteistyö. (Juhila 2008a, 45.) Palveluohjauksessa ja siihen kuuluvassa palveluiden 

koordinoinnissa asiakassuunnitelmalla on tärkeä rooli. Asiakassuunnitelmaan kirjataan 

toimijoiden väliset työnjaot, jolloin kaikille osapuolille on selvillä hyödynnettävät palvelut 

ja niistä vastaavat tahot. 

Asta Niskala (2008) on väitöskirjassaan mallintanut sosiaalityön prosesseja. Mukailemas-

sani aikuissosiaalityön prosessimallissa (Kuvio 1) on erotettavissa kolme päävaihetta: 1) 

alkuarviointi ja suunnitelma, 2) työskentelyvaihe ja 3) kokonaisarviointi. Edellä esittämäni 
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aikuissosiaalityön ydinprosessin kuntouttaminen sisältyy Niskalan prosessimallissa työs-

kentelyvaiheeseen. Palveluohjausta puolestaan tapahtuu prosessin jokaisessa vaiheessa, 

kun se ymmärretään osana asiakasprosessia. Itsenäisenä aikuissosiaalityön menetelmänä 

palveluohjaus voi joskus olla riittävä panostus sosiaalityöntekijältä saattaakseen asiakas 

oikeiden palveluiden piiriin. Tällöin asiakasprosessi ei etene asiakkaaksi tuloa pidemmälle. 

Kuvio 1. Aikuissosiaalityön prosessimalli (mukaillen Niskala 2008, 70). 

 

Mielestäni mukailemani Niskalan (2008) prosessimalli on kuvaava, joskin hyvin pelkistet-

ty mallinnus aikuissosiaalityön prosessista. Todellisuudessa prosessi voi olla hyvin moni-

nainen ja jäädä myös kesken. Oman kokemukseni mukaan prosessimallin viimeinen vaihe 

kokonaisarviointi on usein aikuissosiaalityön piirissä puutteellinen, sillä asiakkuudet päät-

tyvät toisinaan odottamatta asiakkaan vain ”kadotessa” sosiaalitoimiston palveluiden piiris-

tä. Sen sijaan jatkuvaa arviointia tapahtuu pitkin asiakasprosessia. Asiakassuunnitelmalla 

on tärkeä roolinsa myös asiakasprosessin arvioinnissa, sillä jokainen asiakassuunnitelman 

laadinta- ja tarkistustilaisuus on samalla tilannearvio asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta. 

Ovatko asiakkaan asiat edenneet toivotulla tavalla vai tarvitaanko esimerkiksi tavoitteiden, 

keinojen tai yhteistyötahojen päivittämistä? Kerran laadittu asiakassuunnitelma ei välttä-

mättä ole lopullinen kuvaus asiakkaan tilanteen etenemisestä, sillä ihmisten elämät ovat 

hyvin moninaisia ja tilanteet alati muuttuvia. Aikuissosiaalityössä näihin muuttuviin tilan-

teisiin pyritään reagoimaan ja löytämään uudet selviytymiskeinot yhdessä asiakkaan ja 

mahdollisesti muiden viranomaisten ja asiakkaan läheisten kanssa. 

 

2.2 Dokumentointi sosiaalityössä 

Sosiaalityöntekijät kirjoittavat työssään monenlaisia asiakirjoja, kuten päätöksiä, asiakas-

suunnitelmia, asiakaskertomuksia, lausuntoja, sopimuksia ja tilannearvioita. Dokumentoin-

ti eli asiakirjojen kirjoittaminen on olennainen osa sosiaalityötä, mutta tästä huolimatta 

Asiakkaaksi tulo
Alkuarviointi ja 

suunnitelma
Työskentelyvaihe Kokonaisarviointi
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sosiaalityön dokumentointikulttuuri on hajanaista. (Kääriäinen 2007, 249.) Aino Kääriäi-

nen (2003) toteaakin, että sosiaalityön asiakirjojen kirjoittamiseen annetaan hyvin vähän, 

jos lainkaan ohjeistusta. Dokumentoinnin oletetaan olevan selkeä ja yksinkertainen asia, 

minkä vuoksi yksilölliset tavat informaation käsittelyyn ja tekstin tuottamiseen eivät tule 

huomioiduiksi. (Emt., 24.) Kääriäisen arvion mukaan nykyiset dokumentoinnin tavat eivät 

vastaa sosiaalityöhön kohdistuvia vaikuttavuuden, laadun ja tuloksellisuuden arviointivaa-

timuksia (Emt., 182). 

Kääriäinen on lastensuojelun saralla merkittävä dokumentoinnin tutkija ja kouluttaja. Osal-

taan tähän sosiaalityön dokumentointikulttuurin hajanaisuuteen ja ohjeistuksen puutteeseen 

Kääriäinen on yhdessä Ansa Leinosen ja Hannele Metsärannan (2007) kanssa kirjoittanut 

oppaan Lastensuojelutyön dokumentointi sekä osallistunut Maarit Laaksosen ja kumppa-

neiden (2011) kanssa Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa -oppaan laatimiseen. 

Vaikka oppaista ensimmäinen onkin suunnattu lastensuojelutyöhön, mielestäni se on pää-

periaatteiltaan sovellettavissa myös aikuissosiaalityön dokumentointiin. Jälkimmäinen 

opas perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimaan Sosiaalialan tietoteknolo-

giahankkeeseen (Tikesos-hanke), jonka yhtenä tavoitteena on ollut sosiaalihuollon asiakas-

tiedon käsittelyn periaatteiden yhdenmukaistaminen. Oppaassa painotetaan dokumentoin-

nin roolia sosiaalityön osana sekä asiakkaan edun edistäjänä. Dokumentointi on myös kes-

keinen väline työn laadun, kehittämisen ja vaikuttavuuden parantamisessa. Työn dokumen-

toinnilla mahdollistetaan työn suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta. (Laaksonen ym. 

2011, 6–7, 10.)  

Kääriäinen (2007) toteaa työyhteisön tapojen, aiempien kirjoitettujen tekstien ja kirjoittajan 

henkilökohtaisten valmiuksien ohjailevan asiakirjojen kirjoittamista. Kääriäinen käsittelee 

kyseisessä artikkelissa sosiaalityön asiakirjoista lähinnä asiakaskertomusta, mutta näke-

myksen mukaan nämä samat tekijät ohjaavat myös asiakassuunnitelman kirjoittamista. 

Sosiaalityöntekijällä on lakisääteisistä ohjeistuksista huolimatta valtaa tehdä valintoja ja 

päätöksiä sen suhteen, mitä asiakassuunnitelmaan kirjoitetaan. (Emt., 249.) Näihin kirjoit-

tajan valintoihin vaikuttavat muun muassa ammatilliset käytännöt, ympäröivä kulttuuri, 

aikakausi ja tekstin mahdolliset lukijat (emt., 12). Myös Laaksonen ym. (2011) tuovat esil-

le, että sosiaalityöntekijän tulisi tiedostaa ja ymmärtää, ettei tämä ole koskaan irrallinen 

omasta elämänhistoriastaan ja ympäristöstään, millä on vaikutusta sosiaalityöntekijän te-

kemiin tulkintoihin. Tekstillä on aina tekijänsä, vaikka se ei lukijalle kovin selvästi näyt-
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täytyisikään. Asiakirjoja kirjoittaessaan sosiaalityöntekijä samalla kuvaa itseään havaitsija-

na, tulkitsijana ja päätöksen tekijänä. (Laaksonen ym. 2011, 11.) Lisäisin Kääriäisen listaan 

asiakirjojen kirjoittamista ohjaavista tekijöistä myös perehdytyksen sekä dokumentointiin 

liittyvän koulutuksen. En tiedä missä määrin kunnissa yleensä perehdytetään uusia työnte-

kijöitä dokumentointiin liittyvissä käytännöissä, mutta näkisin tällaisen käytännön tarpeel-

lisena ja hyödyllisenä etenkin alalle uusien työntekijöiden kohdalla. Perehdytys työpaikan 

dokumentointikäytäntöihin sekä säännöllinen dokumentointiin liittyvä koulutus olisi sekä 

asiakkaan että työntekijän etu.  

Asiakassuunnitelmalla, kuten kaikilla muillakin sosiaalityön asiakirjoilla, voi olla monia 

eri lukijoita, jotka tulkitsevat tekstiä eri näkökulmista ja tarpeista. Lukijoina voi sosiaali-

työntekijän ja asiakkaan lisäksi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijän kollega tai esimies, 

asiakkaan asiamies tai läheinen, muun työyhteisön työntekijä (esimerkiksi päihdetyönteki-

jä) sekä mahdollisissa valitustilanteissa näihin prosesseihin liittyvät henkilöt. Asiakirjaa 

kirjoittaessa on erittäin haastavaa huomioida kaikki mahdolliset lukijat. (Kääriäinen 2005, 

161.) Ei siis ole yhdentekevää, mitä ja ennen kaikkea miten asiakassuunnitelmiin kirjoite-

taan.  

Kuten edellä tuli esille, on työntekijä päättävässä asemassa asiakirjan sisällön suhteen. 

Vaikka dokumentointi on sosiaalityössä arkipäivää ja osittain automaattista, ei asiakkaita 

koskevien tietojen käsittely saa tapahtua ilman ammatillista harkintaa. Tietoja kirjatessaan 

työntekijän on tiedettävä asiakirjan käyttötarkoitus, joka ohjaa kirjattavien tietojen tarpeel-

lisuutta. Esimerkiksi toimeentulotukipäätökseen ei saa kirjata toimeentulotuen myöntämi-

sen kannalta merkityksettömiä asioita. Työntekijällä saattaa olla tiedossaan paljon asiak-

kaan elämää koskevaa tietoa, jonka kirjaamista hänen tulee miettiä tarkasti suhteessa työs-

kentelyprosessiin: mikä tiedosta on välttämätöntä dokumentoida ja minkä voi jättää tai 

pitää jättää kirjaamatta? Dokumentointiin sidoksissa olevaan valintojen tekemiseen liittyy-

kin läheisesti eettiset kysymykset koskien sitä, mitä voi ja ei voi kirjata. (Laaksonen ym. 

2011, 11, 38.) Näissä kysymyksissä etenkin kokemattomilla työntekijöillä voi olla vaike-

uksia. Dokumentoinnin tarkoitus ei ole osoittaa kuinka hyvin on perehtynyt asiakkaan ti-

lanteeseen ja kuinka hyvin asiakkaan tuntee. Tärkeää on osata erottaa asiayhteyden kannal-

ta oleellinen ja epäoleellinen tieto.  

Stefan Morén (1999) näkee sosiaalityön dokumentoinnin keskeiseksi tehtäväksi lainmu-

kaisten ja hallinnollisten tarpeiden palvelemisen. Morénin mukaan dokumentoinnissa on 
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kyse kyvystä punnita samanaikaisesti erilaisia tarpeita ja näkökulmia sekä huomioida lailli-

set edellytykset, yhteiskunnalliset rajoitukset ja suhteet. Dokumentointi on viranomaistyön 

lisäksi vallan ja sosiaalisten suhteiden yhteenliittymä.  (Morén 1999, 331–333.) Tim May 

(2011) puolestaan mieltää asiakirjat sosiaalisten käytäntöjen kuvaajiksi. Asiakirjat ovat 

yksityiskohtaisia tiedonlähteitä, jotka kuvaavat jokapäiväisessä elämässä tehtyjä ratkaisuja 

ja laatimishetkensä sosiaalisia tapahtumia, pyrkimyksiä ja tarkoituksia. (Emt., 191–192.) 

Kääriäinen (2005; 2007) painottaa dokumentoinnin merkittävää roolia tiedonmuodostuk-

sessa todeten asiakasasiakirjojen olevan tietämisen välineitä. Sosiaalityön tiedonmuodos-

tuksen lisäksi asiakassuunnitelma on tärkeä työväline sekä lakisääteinen asiakirja. (Kää-

riäinen 2005, 159; Kääriäinen 2007, 264.)  

Asiakirjakirjoittamista ohjailevat useat eri lait, mutta ennen vuotta 2015 kyse ei ole ollut 

kovinkaan yksityiskohtaisista ohjeistuksista. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999, 5 §) määrittää asiakirjan ja viranomaisen asiakirjan käsitteitä ja henkilötieto-

laissa (523/1999, 5–9 §) määritetään henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. 

Myös laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 3 §, 14 §) ottaa 

kantaa asiakirjan määritelmään sekä asiakirjasalaisuuteen. 1.4.2015 voimaan astui laki so-

siaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015), jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa sosi-

aalihuollon asiakirjojen laatimista ja käsittelyä. Asiakasasiakirjalaki on muihin edellä mai-

nittuihin lakiin verrattuna yksityiskohtainen, sillä se muun muassa ohjeistaa asiakasasiakir-

jojen sisältöä asiakirjoittain. 

Omassa tutkielmassani hyödynnän aikuissosiaalityön asiakirjoista vain asiakassuunnitel-

mia. Käytän tutkielmassani käsitettä asiakassuunnitelma, joka tarkoittaa samaa kuin joi-

denkin tahojen (esim. Juhila 2008) käyttämä käsite palvelusuunnitelma. Asiakassuunnitel-

man käsite on mielestäni palvelusuunnitelmaa asiakaslähtöisempi ja nykyaikaisempi. Myös 

sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja asiakasasiakirjalaissa (254/2015) käytetään asiakas-

suunnitelman käsitettä. 

Aikuissosiaalityön velvollisuudesta laatia asiakassuunnitelma määrätään laissa sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 7 §) eli asiakaslaissa, jonka mukaan 

”Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava 

suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laati-

minen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta”. Myös 1.4.2015 voimaan tullut uusi sosiaalihuol-

tolaki (1301/2014, 39 §) velvoittaa asiakassuunnitelmien laadintaan määrittäen samalla 
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suunnitelman sisältöä. Lisäksi toimeentulotukilaki (1412/1997, 10 §) velvoittaa suunnitel-

man laatimiseen perusosan alentamisen yhteydessä. Erikseen on vielä laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta (189/2001), joka velvoittaa aktivointisuunnitelman laatimiseen yhteistyössä 

asiakkaan, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kesken. Toimeentulotukilain nojalla laadit-

tavat asiakassuunnitelmat sekä aktivointisuunnitelmat rajautuvat tutkielmani ulkopuolelle. 

Asiakassuunnitelmien laadintaan on siis vahva lakisääteinen perusta ja aiempaa puutetta 

asiakassuunnitelmien sisällön määrittelyn suhteen on paikattu uudistetulla sosiaalihuolto-

lailla (1301/2014) ja täysin uudella asiakasasiakirjalailla (254/2015). Näiden lakien mu-

kaan asiakassuunnitelmalla täydennetään palvelutarpeen arviota ja suunnitelmasta on käy-

tävä ilmi asiakkaan tuen tarve, tarvittavien palveluiden kuvaus, arvio palveluiden alka-

misajankohdasta ja kestosta, yhdessä asetetut tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttami-

seksi, arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista, suunnitelman toteuttamiseen osallis-

tuvat viranomais- ja yksityishenkilöt sekä vastuiden jakautuminen näiden tahojen kesken. 

Lisäksi tulee kirjata arvio asiakkuuden kestosta sekä suunnitelman toteutumisen seuranta-

tavat ja -ajankohdat. (Asiakasasiakirjalaki 254/2015, 16 §; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 

39 §.) Käytännössä asiakassuunnitelma perustuu yleensä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

väliseen asiakastapaamiseen sekä mahdollisesti myös esimerkiksi puhelimitse käytyihin 

keskusteluihin. Sosiaalityöntekijä kirjoittaa asiakassuunnitelman tapaamisen ja käytyjen 

keskustelujen pohjalta joko asiakastapaamisen aikana tai myöhempänä ajankohtana. Sosi-

aalitoimistosta ja sosiaalityöntekijästä riippuen myös asiakas voi osallistua asiakassuunni-

telman kirjoittamiseen. Asiakas vähintäänkin hyväksyy asiakassuunnitelman allekirjoituk-

sellaan ja näin sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen. 

Asiakassuunnitelma on tärkeä työväline sosiaalityöntekijän koordinoidessa eri palveluiden 

ja työntekijöiden roolia asiakkaan tilanteessa. Soile Rantasalmi (2008) tuo esille, että 

suunnitelmat voivat toimia hyvin myös asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tuke-

misessa. Oleellista on, että asiakassuunnitelmia tehtäisiin asiakkaita varten, ei lain velvoit-

teesta tai sosiaalityötä varten. Suunnitelmallisen ajattelun puute tekee asiakassuunnitelmas-

ta pinnallisen tilanteen kuvauksen tai sosiaalityöntekijän työlistan. Suunnitelman tarkoitus 

ei ole myöskään yksistään todentaa tehtyä sosiaalityötä. (Emt., 16, 22–23.) Asiakassuunni-

telma on kuitenkin yksi asiakirja, joka jää jäljelle tehdystä työstä. Kirjoitettu teksti ei sosi-

aalityössä ole sama kuin työn tulos, mutta välttämätön osa työn tekemistä. (Kääriäinen 

2007, 248.) Asianmukainen dokumentointi sosiaalityön kiireisessä arjessa edellyttää riittä-
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vää ajan varaamista asiakirjojen kirjoittamiselle (Laaksonen ym. 2011, 13). Kiireen aiheut-

tama dokumentoinnin laiminlyöminen voi olla todellinen uhka asianmukaiselle ja laaduk-

kaalle dokumentoinnille. Kiireen myötä työtehtäviä priorisoidaan, jolloin dokumentointiin 

käytettävästä ajasta karsiminen voi olla ensimmäinen vaihtoehto selvitä työmäärästä. Näin 

toimiessaan sosiaalityöntekijä ei ole ymmärtänyt dokumentoinnin tärkeyttä osana sosiaali-

työtä. 

 

2.3 Asiakirjat tutkimusaineistona aiemmissa tutkimuksissa 

Sirpa Kuusisto-Niemi, Sari Rissanen ja Kaija Saranto (2011) ovat tehneet kirjallisuuskat-

sauksen, jossa he ovat arvioineet asiakastiedon hankintaa ja käyttöä sosiaalityön tutkimuk-

sessa. He löysivät vuosilta 2000–2009 kolme väitöstutkimusta ja neljä lisensiaatin tutki-

musta, joissa aineistona oli käytetty asiakasasiakirjoja. Kaikki nämä seitsemän tutkimusta 

oli lapsiin tai nuoriin kohdistuvan sosiaalityön saralta. (Emt., 263–265.) Aikuissosiaalityön 

asiakirjoihin kohdistuvia tutkimuksia ei Kuusisto-Niemen ym. kirjallisuuskatsauksessa, 

kuten ei myöskään omissa etsinnöissäni löytynyt pro gradu -tutkielmia lukuun ottamatta.  

Asiakirja-aineistojen käytön vähäisyyttä sosiaalityön tutkimuksessa selittänee useampi 

näkökulma. Sirpa Kuusisto-Niemi (2012) toteaa asiakastyössä syntyvän tiedon käytön ole-

van suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa vähäistä eikä tästä mahdollisuudesta julki-

sesti juuri keskustella. Kuten Kuusisto-Niemi tuo esille, ei asiakastiedon vähäisen tutki-

muksellisen käytön syy ole yksistään tutkijoissa vaan myös muun muassa hallinnollisissa 

käytännöissä ja lainsäädännössä, jotka eivät tue asiakasasiakirjojen hyödyntämistä tutki-

mustyössä. Asiakirjoihin perustuva tutkimus on vähäistä myös osaltaan eettisten haasteiden 

ja puuttuvan tradition vuoksi. Yhtenä tekijänä Kuusisto-Niemi tuo esille sosiaalialan orga-

nisaation näkökulman eli aineiston tietojärjestelmästä tulostamisen haasteet ja kustannus-

ten syntymisen, mikä voi muodostua esteeksi asiakirja-aineiston saamiselle. Myös organi-

saation monimutkaiset toimivaltasuhteet voivat olla esteenä aineiston saamiselle. Kuten 

Kuusisto-Niemi huomauttaa, organisaatioiden käytännöt vaihtelevat mahdollistaen toisi-

naan myös asiakirja-aineiston käyttämisen tutkimusaineistona. (Emt., 14–15.) Uskon mo-

nia tutkijoita mietityttävän asiakirja-aineiston saaminen käyttöönsä. Ennakko-oletukset 

asiakirjojen saamiseen liittyen voivat jo itsessään muodostua niiden hyödyntämisen esteek-

si. Itseäni asiakirja-aineiston pyytämiseen rohkaisi niiden vapaus aikaan ja paikkaan näh-
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den: tarvittaessa voisin pyytää tutkimuslupaa niin monesta kunnasta kuin tarve vaatisi il-

man, että aineiston pyytämisestä ja hankinnasta syntyisi kustannuksia. Luotin siihen, että 

lopulta joku kunta myöntäisi tutkimusluvan. Näin kävi heti ensimmäisen kunnan kohdalla, 

minkä toivon rohkaisevan muitakin asiakirja-aineistojen äärelle. 

Seuraavaksi esittelen Kuusisto-Niemen ym. (2011) kirjallisuuskatsauksessa löytämistä 

seitsemästä asiakasdokumentteja aineistonaan käyttävästä tutkimuksesta kolme, jotka 

kaikki ovat väitöstutkimuksia. Lisensiaatintutkimukset jätän esittelyn ulkopuolelle, koska 

Kuusisto-Niemen ym. (2011, 265) yhteenvedon mukaan kahdessa tutkimuksessa aineisto 

muodostuu lastensuojeluilmoituksista tai lastenpsykiatrian sairauskertomuksista, jotka ei-

vät ole sosiaalityöntekijöiden laatimia asiakirjoja. Yhdessä tutkimuksessa kyse on ennem-

minkin nuorisotyön kuin sosiaalityön tutkimuksesta ja yksi tutkimus ei ole oman tutkiel-

mani kannalta relevantti kuin asiakirja-aineiston hyödyntämisen näkökulmasta. Vaikka 

seuraavaksi esittelemäni tutkimukset pohjautuvatkin aikuissosiaalityön asiakirjojen sijaan 

lastensuojelun asiakirjoihin, ovat nämä tutkimukset sosiaalityön saralla tärkeitä esimerkke-

jä asiakirjojen hyödyntämisestä tutkimusaineistona.  

Aino Kääriäinen (2003) on väitöskirjassaan tutkinut dokumentoinnin merkitystä lastensuo-

jelun tiedonmuodostuksessa ja ammattikäytännöissä. Kääriäinen on tutkimuksessaan kiin-

nostunut siitä, mitä asiakirjoihin kirjoitetaan ja miten niitä kirjoitetaan. Kääriäisen aineisto 

koostuu lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden laatimista muistiinpanoista ja huostaanotto-

päätöksistä käsittäen yhteensä 1613 asiakirjatulostussivua, joiden analyysissä Kääriäinen 

käyttää diskurssianalyysiä. Tutkimuksen tulosten mukaan lastensuojelun asiakirjat ovat 

moniäänisiä, sisältävät paljon dynaamista kuvausta työstä sekä monia yhtäaikaisia sisällöl-

lisiä ja kokemuksellisia teemoja. Tuloksissa korostui sosiaalityöntekijän merkittävä rooli 

sen suhteen, mitä asiakirjan teksti viestii. Kääriäisen tutkimus toi esille useita sosiaalityön 

dokumentointiin liittyviä haasteita liittyen niin tekstien kirjoittamiseen, lukemiseen kuin 

tietojen siirtämiseenkin.  

Kääriäisen (2003) tutkimuksessa on samankaltaisia elementtejä kuin omassa tutkielmassani 

liittyen siihen, miten asiakirjoja kirjoitetaan. Itse en tosin tutki asiakirjojen kirjoittamisesta 

yleisellä tasolla vaan nimenomaan vallan näkökulmasta eli miten valta on kirjoitettu asia-

kirjoihin. Huolimatta lastensuojelun kontekstista Kääriäisen tutkimus käsittelee paljon 

myös yleisesti sosiaalityön dokumentointia ja antaa siten paljon aikuissosiaalityönkin puo-
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lelle. Myös omassa tutkielmassani hyödynnän Kääriäisen näkemyksiä ja tutkimustuloksia. 

Erityisen kiinnostava tutkielmani näkökulmasta on Kääriäisen käyttämä retoriikan analyy-

si, jonka avulla hän analysoi asiakirjatekstien retorisia rakenteita ja vaikutuskeinoja eli 

pyrkii vastamaan tutkimuskysymykseen miten lastensuojelun sosiaalityön asiakirjoja kir-

joitetaan. 

Suvi Raitakari (2006) on tutkinut väitöstutkimuksessaan sosiaalityön huolen kohteena ole-

van nuoren ja auttamisinstituution kohtaamista tavoitteenaan sosiaalityön kohtaamiseen 

kohdistuvan ymmärryksen lisääminen. Raitakarin aineisto koostuu 10 nauhoitetusta mo-

niammatillisesta palaverista ja 14 nuoren tukisuunnitelmasta. Raitakari on kiinnostunut 

siitä, miten suunnitelmatekstistä kirjoitetaan vakuuttavaa tekstiä. Suunnitelma-aineiston 

perusteella työntekijä nimeää suunnitelmia kirjoittaessaan nuorta käyttäen instituution 

asiakas- ja ongelmasanastoa. Kirjoittaja pyrkii viestimään lukijalle asumisyksikön pysty-

vän vastaamaan käytössä olevilla välineillään nuorella havaittuihin ongelmiin ja vajavai-

suuksiin. Tulosten mukaan auttamis- ja kasvatusinstituutiot ovat yksilöitä muokkaavia ja 

ohjaavia tahoja. Instituutiot käyttävät erilaisia hallinnan tekniikoita, kuten keskustelullisia 

ja retorisia keinoja sekä dokumentointia, tavoitellakseen yksilön itsekontrollia ja -säätelyä. 

Aivan kuten omassa tutkielmassani, myös Raitakarin (2006) tutkimuksessa peruslähtökoh-

tana on puhe ja kirjoitettu teksti institutionaalisten käytäntöjen ytimenä. Eroavaisuutena on 

se, että Raitakarin aineisto koostuu sekä puheesta että tekstistä omani koostuessa pelkäs-

tään tekstistä. Tosin myös oman teksti-aineistoni taustalla on puhe, mitä ei täysin voi olla 

tuloksia tulkittaessa sivuuttamatta. Yhteneväistä on myös asiakkaiden kategorisoiminen 

instituution näkökulmasta käsin. Tutkielmani näkökulmasta kiinnostukseni kohdistuu Rai-

takarin tutkimuksen suunnitelma-aineiston käyttöön ja siitä saatuihin tuloksiin. Raitakarin 

tutkimuksen tulokset ovat pitkälti oman tutkielmani lähtökohtia hallinnan tekniikoita hyö-

dyntävistä instituutioista ja yksilön itsesäätelyä tavoittelevasta työskentelystä. Raitakari 

myös sivuaa tutkimuksessaan vallan ja hallinnan tematiikkaa ottamatta kuitenkaan Fou-

cault’a esille kuin ohimenevänä mainintana. 

Erja Saurama (2002) kuvaa väitöstutkimuksessaan lastensuojeluinstituution lähihistoriaa 

etsien lastensuojelun historiallisista kerroksista löydettäviä käytäntöjä. Tutkimuksen aineis-

to koostuu 274 lastensuojelun asiakirjasta vuosilta 1953–1979. Tutkimuksen tulosten mu-

kaan laajeneva hyvinvointivaltio on mahdollistanut pakkohuostaanottojen vähenemisen 
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muiden lastensuojelun käytäntöjen yleistyessä. Samalla lastensuojelun diskursiivinen muo-

dostuma julkis- ja huolto-oikeudellisesta diskurssista siirtyi kohti yksityis- ja perheoikeu-

dellista diskurssia työotteen pehmentyessä psykiatriasta psykososiaaliseen otteeseen.  

Sauraman (2002) tutkimus on yhteydessä omaan tutkielmaani asiakirja-aineiston käytön 

lisäksi Foucault’n kautta, mutta sillä erotuksella, että Saurama hyödyntää foucault’laista 

tutkimusperinnettä määritellen tutkimuksensa genealogiaksi. Saurama kuitenkin käyttää 

myös omalle tutkielmalleni tärkeitä Foucault’n ajatuksia normaalistamisesta ja biovallasta. 

Tutkimuksessa yhtenä olennaisena juonteena onkin normaalin ja epänormaalin (patologi-

sen) rajanveto, joka Sauraman mukaan ei aina näyttäydy selvärajaisena. 

Lopuksi haluan vielä esitellä kaksi sosiaalityön ulkopuolista, mutta sosiaalityöhön hyvin 

läheisesti linkittyvää tutkimusta. Kati Kataja (2012) on sosiologian väitöstutkimuksessaan 

tutkinut huostaanottoihin liittyvää normaalin ja poikkeavan kasvuympäristön ja lapsuuden 

rajanvetoa. Tutkimuksen aineistona on huostaanottojen päätösasiakirjoja ja huostaanottoja 

koskevia sosiaalityöntekijöiden laatimia lausuntoja. Sosiologisesta näkökulmasta poik-

keavuudella tarkoitetaan yhteisön normatiivisten odotusten täyttymättä jäämistä. Normaa-

lin määrittyminen puolestaan tapahtuu poikkeavuuden kautta. Tutkimuksen tulosten mu-

kaan normaalin ja poikkeavan rajanvetoon vaikuttaa lapsen ja perheen kanssa tekemisissä 

olevat instituutiot. Normaalia tai poikkeavaa lapsuutta tuotetaan reagoimalla lapsen ja per-

heen elämänolosuhteisiin. Kuten Katajan tutkimuksesta käy ilmi, sosiaalityö ei välttämättä 

yksin määrittele ja tulkitse ongelmia. Katajan tutkimuksessa lastensuojelun puolella sosiaa-

lityön lisäksi normaalin ja poikkeavan rajanvetoa tekevät muun muassa päiväkoti, poliisi, 

koulu, terveydenhuolto ja omaiset. 

Katajan (2012) tutkimuksen normaali-poikkeava -vastakkainasettelu tulee lähelle oman 

tutkielmani taustalla olevaa sosiaalisten ongelmien määrittelyä, jossa yhtälailla tehdään 

rajanvetoa sen suhteen, mikä on normaalia ja mikä poikkeavaa eli ongelmaksi määrittyvää. 

Oman tutkielmani näkökulmasta sosiaalisen ongelman määrittelyyn voi aikuissosiaalityös-

sä osallistua esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyöntekijät, nuorisotoimi ja työvoimavi-

ranomaiset.  

Ulla Tiililän (2007) väitöstutkimus Tekstit viraston työssä on kielitieteellinen tutkimus, 

joka kohdistuu sosiaalityössä, tarkemmin vammaispalveluissa, tuotettaviin kuljetuspalve-

lupäätöksiin. Tiililä pyrkii kuvaamaan, millaisia tekstejä päätökset ovat ja miksi ne ovat 
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sellaisia kuin ovat. Tulosten mukaan tekstit ovat pitkälti lakien edellyttämien vaatimusten 

sanelemia ja myös kirjoittamattomat lait vaikuttavat esimerkiksi tekstien tyyliin ja retori-

siin ratkaisuihin. Lääketieteellisellä argumentoinnilla on suurin painoarvo siitä huolimatta, 

että laki painottaa sosiaalista arviointia. Tiililä havaitsi hakijan olevan melko näkymätön 

tutkituissa teksteissä, vaikka samaan aikaan onkin itsestään selvästi läsnä. Myös sosiaali-

työntekijä osoittautui teksteissä näkymättömäksi. Tiililä on tulkinnut asiakkaan ja sosiaali-

työntekijän näkymättömyyttä valtakysymyksenä: teksteissä ääni annetaan lääketieteelle 

asiakkaan oman äänivallan sijaan ja samalla myös päätösten kirjaajat luopuvat mahdolli-

suudestaan puhua asiakkaan puolesta ja tuoda omaa asiantuntijuuttaan esille. 

Tiililän (2007) tulkinta tutkimistaan asiakirjoista vallankäyttöä sisältävinä dokumentteina 

on oleellinen lähtökohta omalle tutkielmalleni. Tosin huomioitavaa on, että Tiililä on tut-

kinut sosiaalityössä annettavia päätöksiä oman aineistoni koostuessa asiakassuunnitelmista. 

Näillä dokumenteilla on erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet sekä vaatimukset sisällön suh-

teen. Mielenkiintoista on Tiililän huomio näkymättömästä asiakkaasta sekä sosiaalityönte-

kijästä. Itse ajattelen molempien olevan automaattisesti läsnä omassa aineistossani, vaikka 

he tekstin tasolla olisivatkin näkymättömiä. Asiakassuunnitelmatekstin taustalla on kuiten-

kin asiakkaan ja sosiaalityöntekijän käymä vuoropuhelu, jonka perusteella asiakassuunni-

telma kirjataan. 

Edellä esittelemäni sosiaalityön tai sosiaalityöhön läheisesti linkittyvät tutkimukset osoit-

tavat, että asiakirja-aineistot ovat merkittävä tutkimusaineisto ja -kohde sosiaalityössä. 

Asiakirjatyyppien moninaisuus rikastuttaa entisestään asiakirjojen käyttömahdollisuutta 

sosiaalityön tutkimuksessa. Asiakirjoja voidaan lähestyä eri näkökulmista esimerkiksi tut-

kimalla miten niitä on kirjoitettu, mitä niihin on kirjoitettu tai millaista tietoa ja todellisuut-

ta niiden kautta välittyy. Asiakirja-aineisto voi toimia myös haastatteluaineiston rinnalla, 

kuten Raitakarin (2006) tutkimus hyvin osoittaa. Sosiaalityön asiakirja-aineistot kiinnosta-

vat myös sosiaalityön ulkopuolisia tutkijoita, mikä varmasti tuo mukanaan uutta näkökul-

maa ja kehittämisehdotuksia, sillä alan ulkopuolinen tutkija voi kyseenalaistaa monia sosi-

aalityön sisällä itsestään selvänä pidettyjä asioita. Sosiaalityön tiedonmuodostuksen ja ke-

hittämisen kannalta olisi erittäin toivottavaa, että yhä useammat sosiaalityön opiskelijat ja 

tutkijat uskaltautuisivat hyödyntämään tutkimustensa aineistoina sosiaalityössä laadittuja 

asiakirjoja. 
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3. FOUCAULT’LAINEN VALTA, OBJEKTIVOINTI JA SUB-

JEKTIVOINTI 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys perustuu ranskalaisen filosofi Michel Foucault’n 

(1926–1984) näkemyksiin vallasta ja hallinnasta. Foucault on yksi merkittävimmistä yh-

teiskunta- ja kulttuuritutkimuksen vaikuttajista, jonka keskeisin anti yhteiskuntatutkimuk-

selle liittyy hänen käsityksiinsä vallasta (Helén 1995, 270, 275). Kai Alhanen (2007) tuo 

esille Foucault’n olleen tuottelias kirjoittaja ja ahkera luennoitsija, jonka ajatuksia pidetään 

yleisesti vaikeaselkoisina ja epäsystemaattisina. Foucault tiedosti itsekin epäsystemaatti-

suutensa ja piti sitä tarkoituksenmukaisena, sillä hänen mielestään filosofian tehtävänä on 

ongelmien jatkuva uudelleenajattelu. Foucault ei siis rajoittunut aikaisempiin tutkimuson-

gelmiinsa ja esittämiinsä kantoihin, vaan on tulkinnut omia tutkimuksiaan uusien käsittei-

den valossa ja muuttanut keskeisiäkin käsitteitään useita kertoja. Hänen runsaalle tuotan-

nolleen on tyypillistä kaunokirjallisten tyylikeinojen, eri aikakausien välisten vastak-

kainasettelujen ja yleisten näkemysten kyseenalaistamisten käyttäminen, mikä voi lukijasta 

tuntua hämmentävältä. (Emt., 13–14.) 

Muun muassa Tuija Norlamo-Saramäki (2009, 33) ja Maria Sarkio (2007, 29) ovat toden-

neet Foucault’n epäsystemaattisuuden antavan mahdollisuuden melko vapaalle tulkinnalle. 

Foucault’a onkin käytetty ja tulkittu monilla eri tieteenaloilla, kuten sosiologiassa (mm. 

Ilpo Helén 1995; 2004), politiikantutkimuksessa (mm. Mika Ojakangas 1995), kasvatustie-

teissä (mm. Sari Husa 2012), sosiaalihistoriassa (mm. Matti Peltonen 2008) ja sosiaalityös-

sä, johon palaan tarkemmin luvussa 3.3. Omassa tuotannossaan Foucault yhdistelee filoso-

fista, historiallista, lääketieteellistä, oikeudellista sekä psykologista tietämystä. Foucault on 

tutkinut erityisesti hulluutta, vankilalaitosta ja seksuaalisuutta. Vallan lisäksi keskeisiä ai-

hepiirejä Foucault’n tutkimuksissa ovat tieto, subjektit ja diskurssit. (Husa 2012, 261.) 

Alhanen (2007, 34) jaottelee Foucault’n tuotannon Foucault’n itsensä nimeämien tutki-

mussuuntauksien mukaisesti arkeologiaan (1960-luku), genealogiaan (1970-luku) ja etiik-

kaan (1980-luku). Husan (2012) mukaan arkeologiassa on kyse ilmiöiden synnyn käsitteel-

lisestä tutkimuksesta. Arkeologisella tutkimuksella Foucault pyrkii paljastamaan tiedon ja 

tietämisen mahdollistavia tiedon ja totuuden rakenteita. Husan näkemyksen mukaan Fou-

cault’n tuotannosta erotettavat arkeologinen ja genealoginen kausi ovat ennemminkin toi-

siinsa limittyneitä kuin toisistaan täysin erillisiä tutkimussuuntauksia. Siirtyessään arkeo-

logiasta genealogiaan Foucault’n tutkimusten kohteena on aiempaa selkeämmin tiedon ja 
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vallan suhde, mutta kyse ei ole aiemman lähestymistavan hylkäämisestä vaan Foucault’lle 

tyypillisestä uudelleenmuotoilusta ja -tulkitsemisesta. Husan tulkinnan mukaan genealogia 

on historiaan suuntautuvaa tutkimuskohteen alkuperän etsimistä. Foucault oli jo arkeologi-

sella kaudellaan kiinnostunut vallasta ja tiedon ehdoista, mutta genealogiset tutkimukset 

korostavat vallan ja tiedon suhdetta. (Husa 2012, 264, 269, 271–272.) Alhasen (2007) mu-

kaan Foucault tutkii etiikassa ihmisten ajattelun muokkaantumista itseensä kohdistamien 

käytäntöjen kautta eli itsekäytäntöjä. Näkökulmaa modernin ajan itsekäytäntöihin Foucault 

hakee aina antiikin ajoista alkaen. (Emt., 151, 160.) Tässä tutkielmassa käyttämäni teoria 

sijoittuu ajallisesti Foucault’n genealogiselle kaudelle, vaikka kyseessä ei olekaan puhtaasti 

tiedon ja vallan suhteen tutkiminen.  

Alhanen (2007) on omassa väitöskirjassaan Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filo-

sofiassa lähestynyt Foucault’n ajattelua kokonaisvaltaisesti lähtökohtanaan käytännön kä-

site. Alhanen pitää Foucault’n ajattelun kokonaisuuden tarkastelua haastavana tutkijoiden 

edelleen kiistellessä Foucault’n tuotannon lähtökohdista, jatkumoista, katkoksista ja käsit-

teiden merkityksistä. Alhanen kokee kuitenkin löytäneensä käytännön käsitteestä avaimen 

Foucault’n ajattelun kokonaistarkasteluun. Alhasen näkemyksen mukaan käytännön käsite 

paitsi selkiyttää Foucault’n filosofisia teemoja, myös avaa uusia näkökulmia. (Emt., 11–

13.) Käytännön käsitteen kautta Alhanen tulkitsee tietoa, valtaa ja etiikkaa. Tiedon tutki-

minen on historiallisten, totuutena pidettyjen diskurssien ja niitä tuottavien käytäntöjen 

analysoimista. Vallan analyysissä tutkitaan ihmisiin kohdistettuja hallinnan käytäntöjä sekä 

näiden kytkeytymistä tietoon. Etiikassa puolestaan keskeistä on itsesuhteiden muokkaa-

miskäytännöt. (Emt., 32.)  

Juhila (2009) näkee käytännön käsitteen myös sosiaalityön kannalta merkitykselliseksi, 

sillä sosiaalityössä on kyse yhteiskunnallisesta toiminnasta, jota toteutetaan ammatillisissa 

ja institutionaalisissa käytännöissä. Sosiaalityön käytännöt muodostuvat suurilta osin kes-

kusteluista asiakkaiden, kollegoiden ja muiden viranomaisten kanssa sekä näiden keskuste-

lujen pohjalta laadituista asiakirjoista. Edellä mainittujen lisäksi sosiaalityön puhuttuja ja 

kirjoitettuja käytäntöjä ovat esimerkiksi toiminnasta raportoiminen, lakien ja asetusten 

määrittämät ohjeistukset sekä myös sosiaalityöstä ja sen asiakkaista laaditut tieteelliset 

tutkimukset. Näihin kielellisiin käytäntöihin kietoutuvat tiedon, vallan ja etiikan ulottu-

vuudet. (Emt., 50–51.) Tiedon, vallan ja etiikan ulottuvuudet ovat siten myös kietoutuneina 

aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa. Foucault’ta soveltaen asiakassuunnitelman voi-



19 

 
daan katsoa olevan sosiaalinen käytäntö, joka kohdistetaan sosiaalisia ongelmia omaavaan 

yksilöön. 

Foucault’n (2005, 42) näkemyksen mukaan tieto ja valta ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa 

edellyttäen ja tuottaen toinen toisiaan. Alhanen (2007, 32) katsoo tiedon, vallan ja etiikan 

muodostavan kokonaisuuden, josta yhden osatekijän täydellinen erottaminen on mahdoton-

ta. Alhanen (2007, 137–138) kuitenkin täsmentää, että Foucault’n näkemystä tietoa tuotta-

vasta vallasta ei tule tulkita liian kirjaimellisesti, sillä valta ei aina tuota tietoa vaan pi-

kemminkin se voi tuottaa tai sillä on taipumus tuottaa tietoa. Myös Heikki Paloheimo ja 

Matti Wiberg (2014) tuovat esille tiedon ja vallan yhteenliittymän. He toteavat auktoriteet-

tiaseman perustuvan usein oman alan tietoon. Virkamiesten auktoriteettiasema perustuu 

heidän asiantuntemuksensa lisäksi oikeusnormien antamaan valtuutukseen. (Emt., 72.) 

Keskityn tässä tutkielmassa vallan ulottuvuuteen, mutta kyseessä ei ole vallan ulottuvuu-

den täydellinen erottaminen muista ulottuvuuksista. Foucault’laisittain tieto on tutkimani 

vallan olemassaolon edellytyksenä ja tutkiessani vallan ulottuvuutta tutkin samalla myös 

vallan tuottamaa tietoa. Sosiaalityössä ja asiakassuunnitelmien laadinnassa on kyse paitsi 

vallasta, myös tiedosta, jota sosiaalityössä tuotetaan määriteltäessä asiakkaiden sosiaalisia 

ongelmia ja tavoiteltavaa elämää. Yhtälailla kyse on myös etiikasta eli itsekäytännöistä; 

siitä, miten asiakas pyritään asiakassuunnitelman avulla ohjaamaan itseohjautuvaksi yksi-

löksi suhteessa yhteiskunnassa vallalla oleviin arvoihin ja normeihin. 

Tutustuttuani Foucault’n tuotantoon allekirjoitan täysin Alhasen (2007, 13) esille tuoman 

yleisen mielipiteen Foucault’n vaikeaselkoisuudesta. Alhasen (2007) väitöstutkimus onkin 

ollut avainasemassa tutkielmassani, sillä sen kautta olen päässyt pintaa syvemmälle Fou-

cault’n tuotannossa ja ajatuksissa. Toisena merkittävänä Foucault’n ajatusten tulkitsijana 

tutkielmassani toimii Kirsi Juhilan (2009) artikkeli Objektivointi ja subjektivointi sosiaali-

työn käytännöissä – Michel Foucault’n perintöä tulkitsemassa. Sen lisäksi, että kyseinen 

artikkeli on alun perin saanut minut kiinnostumaan vallan tutkimisesta, se on myös avannut 

näkökulmia Foucault’n ajatusten soveltamiseen sosiaalityössä. Foucault’n omasta tuotan-

nosta olen hyödyntänyt lähinnä teoksia Tarkkailla ja rangaista (2005), Seksuaalisuuden 

historia (1998) ja Turvallisuus, alue, väestö (2010).  

Seuraavaksi määrittelen tutkielmani kannalta oleellisia vallan, hallinnan sekä objektivoin-

nin ja subjektivoinnin käsitteitä. Luvun lopussa teen katsauksen Foucault’n näkemyksiä 

hyödyntäviin sosiaalityön tutkimuksiin. 
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3.1 Valta ja hallinta 

”Valta ei ole instituutio, valta ei ole rakenne, se ei ole kyky, joka joillekuille on annettu, 

vaan se on nimi, joka annetaan tietyssä yhteiskunnassa vallitsevalle monimutkaiselle stra-

tegiselle tilanteelle” (Foucault 1998, 70). Foucault’n (1998) mukaan vallassa ei ole kyse 

alistamisesta tai hallitsemisen yleisestä järjestelmästä eikä vallan analyysin lähtökohtana 

saa olla valtion suvereenius. Sen sijaan vallassa on kyse voimasuhteiden moninaisuudesta; 

pelistä, joka ristiriitojensa kautta muuttaa voimasuhteita ja kääntää niitä vastakkaisikseen. 

Valtaa on kaikkialla ja se tuottaa itse itseään. Valta ei ole omaisuus, jota hankitaan, riiste-

tään tai jaetaan eikä se koskaan esiinny ilman päämääriä ja tavoitteita. (Emt., 69–71.)  

Alhanen (2007) konkretisoi Foucault’n melko abstraktia määritelmää vallasta vallan ja 

voiman erottelun kautta. Voiman avulla ihmiset pystyvät tekemään ja toteuttamaan erilai-

sia asioita: ihmisillä on esimerkiksi kyky ajatella, kuvitella, tutkia, pakottaa ja suostutella. 

Vallalla sen sijaan pyritään hallitsemaan voimia. Näin ollen valtasuhde tarkoittaa erilaisia 

tapoja ohjata, muokata, vahvistaa ja hallita voimia. Valta on voimien muokkaamiseen ja 

järjestämiseen kohdistettua toimintaa. Valta ei siis ole omaisuutta, vaan voimien hallitse-

miseksi harjoitettua toimintaa. Valta on luonteeltaan tukahduttavan sijaan tuottavaa ja se 

on läsnä kaikissa ihmisten välisissä suhteissa valtasuhteiden uusiutuessa ja muuttuessa jat-

kuvasti. Valtasuhteet vaikuttavat sisäisesti sosiaalisessa toiminnassa ja niitä muodostuu 

ihmisten vaikuttaessa toisiinsa sosiaalisissa käytännöissä. Valtasuhteet perustuvat ihmisten 

kyvykkyyseroihin ja eriarvoisiin asemiin. Foucault’n ajattelussa valtasuhteista riippumat-

tomia subjekteja ei ole olemassa, minkä lisäksi subjektivoiva vallankäyttö aikaansaa sub-

jektien ominaisuudet ja toimintakyvyn. (Alhanen 2007, 119–121.) Vallan ja voiman erotte-

lun avulla myös asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen valtasuhde avautuu konkreetti-

semmin. Asiakkaalla on voimia, joita sosiaalityöntekijä pyrkii ohjaamaan, muokkaamaan, 

vahvistamaan ja hallitsemaan. Sosiaalityöntekijä ei pysty käyttämään valtaa asiakasta koh-

taan, ellei asiakkaalla ole hallittavia voimia. Tarvitaan molemminpuolista vuorovaikutusta 

ja tahtoa muutoksen aikaansaamiseksi. Loppujenlopuksi on asiakkaasta itsestään kiinni, 

tuleeko hän autetuksi sosiaalityön keinoin eli missä määrin hänen voimansa ovat käytettä-

vissä vallan näkökulmasta. 

Alhanen (2007) jatkaa Foucault’n vallan määritelmän konkretisoimista valtasuhteen ja 

hallinnan käsitteillä. Foucault’n määrittelyn mukaisesti valtasuhde on toimintaan kohdistet-

tua toimintaa. Vallankäyttö on osapuolten välistä kamppailua toisen osapuolen pyrkiessä 
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ohjaamaan toisen osapuolen toimintaa. Vallankäyttö ja väkivalta ovat eri asiat, sillä väki-

valtaa käytetään toiminnan ohjaamisen sijasta toiminnan tai voiman tuhoamiseen. Väkival-

ta tukahduttaa toimintaa kun taas valtasuhteet ohjaavat sitä haluttuun suuntaan. Valtasuh-

teen edellytyksenä on molempien osapuolten vapaus: vallan kohteen täytyy voida toimia 

vallanharjoittajan toivomuksesta poiketen. Alhasen näkökulman mukaan Foucault on kiin-

nostunut ensisijaisesti vallasta hallintana. Hallinnalla Foucault tarkoittaa suunnitelmallista, 

pitkäjännitteistä ja vakiintunutta vallankäyttöä. Alhasen tulkinnan mukaan vallankäytöstä 

tulee hallintaa käytäntöjen synnyttäessä ja ylläpitäessä suunnitelmallisia ja pitkäjännitteisiä 

valtasuhteita. (Alhanen 2007, 122, 124–125.) Valta on läsnä jokaisessa asiakkaan ja sosiaa-

lityöntekijän kohtaamisessa, sillä sosiaalityöntekijän asema sisältää valtaa suhteessa asiak-

kaaseen (Jokinen, Juhila & Pösö 1995, 22). Foucault’n valta-näkemyksen mukaan sosiaali-

työntekijä ei kuitenkaan ole yksistään valtaa käyttävä osapuoli, vaan myös asiakas pyrkii 

omalla toiminnallaan ohjaamaan sosiaalityöntekijän toimintaa. Sosiaalityön asiakassuunni-

telmaprosessi on nähtävissä foucault’laisittain hallintana, sillä kyse on suunnitelmallisesta 

ja pitkäjännitteisestä valtaa sisältävästä toiminnasta. 

Sakari Hänninen ja Jouko Karjalainen (1997, 8) kääntävät Foucault’n tarkoittaman hallin-

nan (government, gouvernmentalité) hallintamentaliteetiksi. Helén (2004, 209) puolestaan 

käyttää käännöstä hallinnallisuus ja hallinta todeten Foucault’n uusiokäyttöön ottaman 

sanan kaikkien merkityssisältöjen suomentamisen yhdellä käsitteellä olevan lähes mahdo-

tonta. Helénin (2004) mukaan foucault’lainen hallinta tarkoittaa vallan harjoittamisen ta-

paa, jolla johdetaan ja ohjataan ihmisjoukkojen, -yhteisöjen ja -yksilöiden käyttäytymistä 

ja toimintaa (conduct of conduct). Toisiin kohdistumisen lisäksi hallinta kohdistuu myös 

itseen eli se sisältää itsehallinnan, jota Foucault kutsuu etiikaksi. Tarkasteltaessa esimer-

kiksi politiikkaa, hallintojärjestelyjä, organisaation johtamistapoja ja ohjaavan neuvonnan 

käytäntöjä hallinnan näkökulmasta, tarkastellaan niitä tekniikoina ja strategioina, jotka 

muovaavat ja ohjaavat ihmisten käyttäytymisen yhtenäistämisen tapoja. Hallinnan tarkaste-

lussa ei olla kiinnostuneita siitä, kuka pitää valtaa tai kenet on alistettu. Sen sijaan ollaan 

kiinnostuneita siitä, miten valta toimii ja millaisia subjekteja, suhteita, käytäntöjä ja pyrki-

myksiä se synnyttää ja mahdollistaa. (Emt., 208–210.) Helénin tulkinta hallinnasta vahvis-

taa asiakassuunnitelman hallinta-ulottuvuutta, sillä asiakassuunnitelma on nimenomaan 

yksilön käyttäytymistä ja toimintaa ohjaava asiakirja tai siihen asiakassuunnitelmalla aina-

kin pyritään. Etiikan ajatus sisältyy asiakassuunnitelman tarkoitusperiin, sillä asiakas pyri-
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tään ohjaamaan yhteiskunnan määrittämien normien mukaisesti itseään hallitsevaksi yksi-

löksi.  

Helénin (2004) tapaan myös Peter Miller ja Nikolas Rose (2010) pohtivat hallintaa ja hal-

lintamentaliteettia käyttäytymisen ohjaamisena. Lähtökohtana on tilanne, jossa ongelmalli-

selta näyttävä tilanne vaatii yksilön tai yhteisön ohjausta. Millerin ja Rosen näkökulmasta 

ongelmaa ei ole olemassa ilman sen muotoilua ja näkyväksi tekemistä. Asiat tai asiantilat 

näyttäytyvät ongelmallisilta esimerkiksi asiantuntijoiden, ammattilaisten, poliitikkojen ja 

tiedotusvälineiden toimesta.  (Emt., 26–27.) Aikuissosiaalityön asiakkuudessa on kyse yk-

silön tai yhteisön ohjausta vaativasta ongelmalliselta näyttävästä tilanteesta. Sosiaaliset 

ongelmat tulevat näkyviksi sosiaalityöntekijöiden ja mahdollisten muiden viranomaisten 

tai läheisten muotoilemina ja näkyväksi tekeminä. Tämä näkyväksi tekeminen on objekti-

vointia. Millerin ja Rosen näkemykseen lisäisin myös yksilön oman näkemyksen ongel-

mallisesta asiasta tai asiantilasta. Läheskään aina ei ole kyse asiakkaan ulkopuolelta tule-

vasta sosiaalisen ongelman määrittelystä, vaan yhtälailla asiakas itse voi kokea tilanteensa 

jollain tavalla ongelmallisena ja tuoda sen julki. Asiakas voi kokea jonkin tilanteen ongel-

mallisena, vaikka se ei muille tahoille sellaisena näyttäytyisikään. Toisaalta sosiaalityönte-

kijä voi nähdä asiakkaan tilanteen ongelmallisena, vaikka asiakas ei itse tilannettaan on-

gelmallisena kokisi. Näkisinkin ongelmallisen tilanteen määrittelyn olevan riippuvainen 

sekä yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja normeista että yksilön subjektiivisesta koke-

muksesta. 

Foucault’n ajattelu sisältää useita eri vallan muotoja ja nimityksiä, joita seuraavaksi esitte-

len lyhyesti. Ensinnäkin Foucault (2010) puhuu paimentavasta eli pastoraalisesta vallasta, 

jonka ajatus on lähtöisin esikristillisestä idästä. Pastoraalisessa vallassa oli yleistä, että ku-

ningas, jumala tai päällikkö oli ikään kuin paimen ja kansa hänen laumansa. Paimenvalta ei 

kohdistu alueeseen vaan laumaan ja on pohjimmiltaan hyväntahtoista valtaa, jonka olen-

naisena päämääränä on lauman pelastus. Paimenelle tämä valta tarkoittaa velvollisuutta 

valvoa laumaansa ja huolehtia lauman jäsenistä. (Emt., 129–132.) Helénin (2004) tulkin-

nan mukaan pastoraalinen valta on läsnä nykyisessä elämän hallinnassa, jossa hyvinvointi-

järjestelmät tarjoavat henkilökohtaisia hoito-, hoiva- ja neuvontapalveluja pyrkien turvaa-

maan ja ylläpitämään yhteiskunnan yksittäisten jäsenten terveyttä ja hyvinvointia. Helénin 

mukaan pastoraaliset pyrkimykset altistavat yksilöjen ja yhteisöjen elämän ja olemassaolon 

kehittyneille ja hienovaraisille hallintakäytännöille sekä monimutkaisille tiedon ja asian-
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tuntijuuden muodoille. (Helén 2004, 217.) Aikuissosiaalityössä voidaan katsoa olevan pas-

toraalisen vallan piirteitä, vaikka aikuissosiaalityö ei kohdistukaan kokonaiseen kansaan 

vaan yksilöihin tai yhteisöihin. Pastoraalisen vallan mukaisesti kyse on lähtökohdiltaan 

kuitenkin hyväntahtoisesta vallankäytöstä, jonka avulla pyritään yksilön tai yhteisön par-

haaseen. Sosiaalityöntekijä on asemansa puolesta velvollinen huolehtimaan asiakkaistaan. 

Helénin tulkinta tuo mielestäni pastoraaliseen valtaan myös ennaltaehkäisevän näkemyk-

sen hoito-, hoiva- ja neuvontapalveluista osana terveyden ja hyvinvoinnin turvaamista ja 

ylläpitämistä. Tosin aikuissosiaalityö on luonteeltaan valitettavan usein ennaltaehkäisevän 

sijaan korjaavaa toimintaa. 

Toiseksi Foucault (1998) puhuu suvereenivallasta. Suvereenivalta on ylivaltaa, jossa hallit-

sijalla eli ”suvereenilla” oli oikeus päättää alamaisensa elämästä ja kuolemasta. Suvereenin 

valta oli oikeutta ottaa kohdistuen tavaroihin, aikaan, ruumiiseen ja elämään. Siinä missä 

valtaa käytettiin aiemmin elämästä ja kuolemasta päättämiseen, on vallan tehtäväksi sit-

temmin tullut kiihottaminen, vahvistaminen, valvominen, ohjailu, sekä alistamiensa voimi-

en lisääminen ja järjestäminen. Suvereenin vallan nykymuotoa Foucault kutsuu biovallak-

si, jossa kuoleman mahti on korvautunut ruumiin hallinnoinnilla ja elämän laskelmoidulla 

johtamisella. Ruumiin alistamisen ja väestön kontrolloimisen tekniikat lisääntyivät esimer-

kiksi koulun tapaisten instituutioiden ja väestötieteen muodossa. Biovalta kvalifioi, mittaa, 

arvioi, asettaa arvojärjestykseen ja jakelee normeja. (Emt., 96–97, 99–100, 103.) Alhanen 

(2007, 141–142) toteaa suvereenivallan vaikuttavan nykyisin enää lähinnä ihmisten käsi-

tyksiin vallasta ja vallankäytöstä.  

Helénin (2004, 207) tulkinnan mukaan biovalta tarkoittaa ihmisyksilöihin ja -

populaatioihin kohdistuvia pyrkimyksiä muovata, hyödyntää, voimaperäistää ja ohjata ih-

misten kykyjä ja ominaisuuksia. Matti Häyry (2000) tuo esille biovallan olevan yksityis-

kohtaiseen tietoon yksilöiden fyysisistä ominaisuuksista sekä väestöjen ja väestöryhmien 

käyttäytymisestä perustuvaa voimankäyttöä. Häyryn näkemyksen mukaan kaikki yksilöt 

luovat biovaltaa toimiessaan voimasuhteissa toistensa kanssa. Biovalta ilmenee kieltojen ja 

uhkausten lisäksi myös kannustuksena ja rohkaisuna. Biovalta on holhoavaa ja se hyödyn-

tää oikeusjärjestelmän lisäksi kasvatuksen ja lääketieteen tekniikoita vedoten lakien sijasta 

normaaliin käyttäytymiseen ja rangaistuksen sijaan luottaa jatkuvaan tarkkailuun ja val-

vontaan. (Emt., 127, 132.) Sosiaalityössä on kyse biovallasta, joka toiminnallaan asettaa 

asiakkaitaan arvojärjestykseen eli luokittelee ja osaltaan myös määrittelee norminmukaista 
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elämää. Sosiaalityö pyrkii biovallan tavoin asiakkaidensa ohjaamiseen siten, kuin yhteis-

kunnan yhteisen hyvän kannalta olisi toivottavaa. Samalla sosiaalityö osallistuu yksityis-

kohtaisen tiedon keruuseen, jota voidaan edelleen hyödyntää asiakkaiden hallinnassa.  

Alhanen (2007) toteaa suvereenivallasta siirrytyn modernin ajan myötä kurivaltaan, jossa 

oleellista on yksilön jatkuva valvonta. Kurivalta on yksi osa biovaltaa. (Emt., 103, 142). 

Foucault (2005) katsoo, että kurinpitovalta pyrkii muokkaamaan yksilöitä koulinnan kaut-

ta. Kuri on eräänlaista vallan teknologiaa, joka sisältää useita erilaisia välineitä, keinoja, 

menetelmiä ja kohteita. Se on samaan aikaan sekä vallan laji että harjoittamistapa. Kuria 

voidaan käyttää rangaistuksena (esimerkiksi vankiloissa), välineenä tietyn päämäärän saa-

vuttamiseksi (esimerkiksi kasvatuslaitokset) tai yhteiskunnallisesti hallitsevaan asemaan 

saattamiseksi (poliisi). Lisäksi kuria voidaan käyttää valtamekanismien vahvistamiseen ja 

uudelleenjärjestelyyn. Kuri ei ole korvannut muita vallankäyttömuotoja, mutta on soluttau-

tunut niiden joukkoon. Kurinpitotoimien tarkoituksena on saada inhimillinen moninaisuus 

järjestykseen. (Emt., 231, 294–295, 298.)  

Alhanen (2007) katsoo biovaltaa seuranneen normalisoivan hallinnan lisääntyminen. Alha-

sen mukaan Foucault luokittelee normalisoivan hallinnan modernin ajan vallankäytön 

muodoksi, jossa yksilön käytös pyritään ohjaamaan tiettyjen normien mukaiseksi. Esimer-

kiksi rikolliset, jotka määrittyvät yhteiskunnan normeista poikkeaviksi yksilöiksi, normaa-

listetaan subjektivoinnin kautta. Tavoitteena on saada rikolliset ymmärtämään oma poik-

keavuutensa ja sisäistämään normien mukainen elämä. Tarkoituksena ei siis ole sulkea 

ketään yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan normaalistamisen kautta saattaa osaksi yhteiskun-

taa. Normaalistamisessa on kyse myös itsereflektiivisyydestä, jonka kautta ohjataan oman 

itsen pohtimiseen. Alhasen mukaan Foucault suhtautuu kielteisesti hallitsevan aseman ih-

misten subjektivoimisessa saaneeseen normalisoivaan hallintaan. Normalisointi rajoittaa 

ihmisten ajatuksia itsestään ja mahdollisuuksistaan, pakottamalla heidät ajattelemaan sää-

detyn mallin mukaisesti ja ohjaamalla elämään normitetulla tavalla. (Emt., 18, 103, 107–

108, 149.) Yhdyn osittain Foucault’n näkemykseen normalisoivan hallinnan rajoittavasta 

luonteesta. Kyse on tietyllä tavalla tasapäistävästä vallankäytön muodosta, joka pyrkii jär-

jestämään ihmiset normaaliksi määriteltyihin lokeroihin.  

Foucault’laisen hallinnan näkökulmasta sosiaalityössä on siis kyse modernin yhteiskunnan 

vallankäytöstä, jolla pyritään ongelmalliseksi määrittyvien yksilöiden normalisointiin eli 

saattamiseksi osaksi yhteiskuntaa. Kuten Laura Epstein (1999) tuo esille, täytyy sosiaali-
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työntekijän hallita asiakastaan pystyäkseen toteuttamaan normalisointia. Samalla asiakas-

suhteen tulisi olla luottamuksellinen ja tasa-arvoinen. Tehokkuuden ja tuloksellisuuden 

näkökulmasta sosiaalityöntekijöiden on saatava asiakkaat motivoitua omaksumaan nor-

maalina pidettyjä käsityksiä elämänkulusta. Tämän on tapahduttava vapaaehtoisuuden poh-

jalta. (Epstein 1999, 8.) Uskallan väittää, ettei normalisointi ole sosiaalityöntekijöiden it-

sensä ajatus työnsä sisällöstä. Ajatuksena lienee ihmisten auttaminen ja tukeminen heitä 

kohdanneissa ongelmatilanteissa.  

 

3.2 Objektivointi ja subjektivointi 

Alhasen (2007) mukaan Foucault’n filosofian ytimenä on käytännöissä tapahtuva objekti-

vointi ja subjektivointi. Objektivoinnissa on kyse tavoista, joilla jostain asiasta tai ilmiöstä 

tehdään ajattelun kohde. Subjektivointi puolestaan on objekteja ajattelevan ja kohtelevan 

subjektin asettamista, määrittelyä ja muokkaamista, mutta myös ihmisten ajatteluun, käyt-

täytymiseen ja toimintaan pyrkimään vaikuttavia tekniikoita. Käytännöissä muodostuvat 

valtasuhteet ohjaavat subjektien objektivointia. Objektivoinnissa ja subjektivoinnissa on 

kyse ihmisten subjektiuden muuttamisesta objektivoimalla heidät. Objektivoivien käytän-

töjen avulla ihmisiä ohjataan tietynlaisiin rooleihin ja käyttäytymiseen eli omaksumaan 

haluttu subjektius. (Emt., 16, 18, 21–22.)  

Olen konkretisoinut itselleni objektivoinnin ja subjektivoinnin käsitteet sosiaalitoimiston 

arjen kautta yhdistäen objektivoinnin ja subjektivoinnin sekä Niskalan (2008) aikuissosiaa-

lityön prosessimallin (Kuvio 2). Objektivoinnin ajattelen sosiaalitoimiston arjessa tarkoit-

tavan asiakkaan määrittymistä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömäksi tai päihdeongelmaiseksi. 

Tämä määrittyminen tapahtuu sosiaalitoimiston käytännöissä eli sosiaalityöntekijän ja asi-

akkaan välisissä sekä viranomaisten välisissä keskusteluissa ja sosiaalityössä laadituissa 

asiakirjoissa. Aikuissosiaalityön prosessimallin näkökulmasta objektivointi tapahtuu alku-

arvioinnin aikana tai viimeistään asiakassuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tällöin siis 

määrittyy sosiaalinen ongelma eli asiakkuuden syy. Asiakkuuden alkaminen jo itsessään 

on merkki ongelmalliseksi määrittyvästä tilanteesta, johon on katsottu pystyttävän vaikut-

tamaan sosiaalityön keinoin. Sosiaalisen ongelman selvittyä sosiaalityöntekijä pyrkii omal-

la työskentelyllään subjektivoimaan asiakkaan eli muokkaamaan hänestä norminmukai-

semman yksilön. Objektivointiprosessi on tässä avainasemassa, sillä sen kautta määrittyvät 
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työkalut, joita sosiaalityöntekijä käyttää subjektivoidakseen asiakkaan. Työkaluilla tarkoi-

tan esimerkiksi päihdetyöntekijälle tai kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamista, jotka ovat 

tulleet kirjatuiksi laadittuun asiakassuunnitelmaan. Kaiken kaikkiaan koko objektivointi- ja 

subjektivointiprosessissa on kyse normalisoivasta hallinnasta, jonka avulla sosiaalityönte-

kijä pyrkii normalisoimaan asiakkaan. 

 

 

 

 

Kuvio 2. Objektivointi ja subjektivointi aikuissosi aalityössä. 

 

Objektivointi ja subjektivointiprosessin vaiheet tulevat kuvatuiksi aikuissosiaalityön asia-

kassuunnitelmassa, johon kirjataan taustatiedot/nykytilanne, tavoiteltava tilanne sekä millä 

keinoin tavoiteltavaan tilanteeseen päästään. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin vä-

liajoin tai tarvittaessa, jolloin tehdään kokonaisarviota tilanteen etenemisestä. Nykytilan-

netta päivitetään ja tarvittaessa asetetaan uudet tavoitteet, jolloin prosessi käynnistyy uu-

delleen. Objektivointi- ja subjektivointiprosessin sekä aikuissosiaalityön prosessin yhtäai-

kainen tarkastelu osoittaa kyseessä olevan käytännössä yhtenevät prosessit.  
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TyökalutSubjektivointi
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Foucault’n tutkimusten instituutioina toimivat vankilat, mielisairaalat, sairaalat, armeijat, 

tehtaat ja kasvatuslaitokset (Alhanen 2007, 22). Juhila (2009) rinnastaa sosiaalityön Fou-

cault’n käyttämiin institutionaalisiin toimintoihin, joissa objektivointi ja subjektivointi ovat 

keskeisessä osassa. Kuten Juhila toteaa, on sosiaalityö muutostyötä, jonka yksilötason pyr-

kimyksenä on asiakkaan uudenlainen subjekti. (Emt., 52.) Tästä ajatuksesta lähden liik-

keelle myös omassa tutkielmassani: sosiaalitoimisto on instituutio, jossa asiakkaan toimin-

taan pyritään vaikuttamaan. Juhila (2006) toteaa asiakastapaamisissa olevan kyse identi-

teettien ja ongelmien neuvottelusta, jolloin valta on läsnä monin tavoin. Esimerkiksi sosi-

aalisen ongelman määrittelyyn liittyvä valta voi olla hyvin ratkaisevassa asemassa asiak-

kaan tilanteessa: tulkinta alkoholismista itse aiheutettuna vaikuttaa asiakkaaksi pääsyn kri-

teerien lisäksi hoitokäytäntöihin. (Emt., 235.) Huomionarvoista myös on, että vääränlainen 

tulkinta asiakkaan sosiaalisesta ongelmasta voi johtaa väärien työkalujen käyttämiseen. 

Mikäli asiakas objektivoituu esimerkiksi asunnottomaksi ja tavoitteeksi asetetaan pelkäs-

tään asunnon saaminen, voi asunnottomuuden taustalla olevat todelliset syyt jäädä huo-

miotta ja hoitamatta. Sosiaalisen ongelman määrittelyn lisäksi tulee miettiä, mikä ongel-

man aiheuttaa ja mikä sitä ylläpitää. 

Juhila (2009) pitää Foucault’n ajatuksia normaalistavasta objektivoinnista ja itsereflektiivi-

syyteen kannustavasta subjektivoinnista sosiaalityön ytimenä. Sosiaalityössä työskennel-

lään useimmiten sellaisten ihmisten kanssa, jotka määrittyvät hyväksytyistä normeista 

poikkeaviksi, kuten päihdeongelmaiset, rikolliset tai työttömät. Sosiaalityön tehtävänä on 

saattaa näihin ryhmiin kuuluvia yksilöitä hyväksyttyjen normien puitteisiin eli osaksi yh-

teiskuntaa. Pohjimmiltaan tässä toiminnassa on kyse poikkeavien yksilöiden objektivoin-

nista. Itsereflektiivisyyteen kannustava subjektivointi on sosiaalityöntekijän väline saada 

yksilö ymmärtämään oma poikkeavuutensa ja ajatus normien mukaisen elämän tavoittelus-

ta. (Emt., 54.) 

Foucault’n näkemyksen mukaan eri tieteenalojen diskurssit (muun muassa lääketiede, psy-

kologia, juridiikka ja kriminologia) ovat sidoksissa eri instituutioiden käytännöissä läsnä 

olevaan valtaan (Alhanen 2007, 136). Juhilan (2006, 58–59) mukaan myös sosiaalityö on 

rinnastettavissa edellä mainittuihin tieteellisiin diskursseihin. Ihmistieteissä tuotetaan dis-

kurssin kohteista sekä objektivoivaa että subjektivoivaa tietoa. Ihmistieteissä oleellista on 

rajanveto normaalin ja ”epänormaalin” välillä, mikä toimii työskentelyn pohjana. Ihmistie-

teet tuottavat menetelmiä eli konkreettisia hallinnan välineitä, joiden avulla normaalia tilaa 
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pyritään saavuttamaan. Lisäksi ihmistieteissä on tavoitteena tuottaa tietoa ei-toivottavaa 

tilaa aiheuttavista prosesseista. Ihmistieteissä siis sovelletaan ja tuotetaan tieteellistä tietoa 

normaaliudesta, poikkeavuuden syistä ja poikkeavuuden käsittelyn menetelmistä. (Alhanen 

2007, 138; Juhila 2006, 59.) Alhasen (2007) mukaan Foucault rinnastaa ihmistieteet ja 

kurikäytännöt, jotka molemmat objektivoivat normaalista poikkeavia yksilöitä. Objekti-

voidut yksilöt pyritään sopeuttamaan määriteltyihin normeihin eli heidät subjektivoidaan. 

(Emt., 103.) 

Foucault (2005) näkee dokumentoinnin aikaansaaman yksilön muuttamisen ”tapaukseksi” 

olevan objektivointikeino. ”Tapauksesta” tulee samanaikaisesti sekä tiedon että vallan 

kohde, jota kuvataan ja vertaillaan muihin yksilöihin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 

perusteella. (Emt., 261–262.) Ihmistieteissä tapahtuva objektivointi luo ihmisyyden malleja 

– näkemyksiä siitä, mitä ihminen on tai mitä hänen tulisi olla. Mallien muuttuessa univer-

saaleiksi niitä sovelletaan kaikkiin ihmisiin. Nämä ihmisyyden mallit määrittävät normit, 

joihin ihmisten elämää ohjataan ja siten ohjaavat normalisoivia käytäntöjä. Kyse on biopo-

litiikasta. Normaali ja poikkeava muodostavat janan, jolle ihmiset asettuvat suhteessa toi-

siinsa. Ihmisten asettaminen tälle janalle on subjektivointia. Poikkeavassa päässä olevat 

ihmiset ovat normaalin pään ihmisiä paremmin yksilöityjä, sillä heistä meillä on enemmän 

tietoa. Poikkeavuus kiinnostaa: tutkitaan siis terveiden sijaan sairaita ja työssä käyvien 

sijaan työttömiä. Sosiaalityössä työskennellään pääsääntöisesti janan poikkeavaan päätyyn 

asemoituvien ihmisten kanssa. Näistä ihmisistä, toimeentulotuen saajista, pitkäaikaistyöt-

tömistä, asunnottomista, lastensuojeluperheistä ja päihdeongelmaisista, sosiaalityö tuottaa 

tietoa dokumentoimalla ja tilastoimalla ja samalla myös ylläpitää normaali-poikkeava -

janaa. Tuotettu tieto on normalisoivien toimenpiteiden näkökulmasta arvokasta, joten sosi-

aalityön dokumentointi on tärkeässä roolissa. (Alhanen 2007, 140–145; Foucault 2005, 

263; Juhila 2006, 60.)  

Yksityiskohtainen tieto tekee kohteesta sosiaalityön tapauksen. Dokumentoinnissa oleellis-

ta onkin dokumentoitujen tietojen lisäksi dokumentoimatta jääneet asiat. Sosiaalityöntekijä 

määrittelee dokumentoidessaan arvokkaan ja ei-arvokkaan tiedon. (Chambon 1999, 61–

62.) Tutkielmani tulokset ovat riippuvaisia aineiston muodostaviin asiakassuunnitelmiin 

kirjatuista tiedoista, sillä asiakirja-aineisto ei tavoita dokumentoimatta jääneitä asioita. Toi-

saalta tutkielmassani oleellista on se, mitä asiakassuunnitelmiin on kirjattu ja miten. Läh-
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tökohtana on sosiaalityöntekijän vallankäyttö asiakirjoja laatiessaan ja vallankäyttöä on 

myös päätökset sen suhteen, mitä tulee kirjatuksi ja mikä jää asiakirjan ulkopuolelle. 

 

3.3 Foucault sosiaalityön tutkimuksissa 

Foucault’a on mahdollista hyödyntää sosiaalityön tutkimuksessa 1) teoreettisella tasolla, 2) 

metodologisella tasolla tai 3) perustamalla sekä teoreettiset että metodologiset lähtökohdat 

Foucault'n teorioihin. Vallan tutkiminen ei automaattisesti tarkoita Foucault’n näkemysten 

soveltamista, vaikka Foucault’n asemaa valtaan liittyvässä tutkimuksessa on vaikea sivuut-

taa. Seuraavaksi esittelen tutkimuksia, joissa Foucault’a on hyödynnetty oman tutkielmani 

tavoin teoreettisella tasolla tai hyödyntäen sekä teoreettista että metodologista tasoa. Tar-

kastelun ulkopuolelle jäävät sosiaalityön tutkimukset, joissa valtaa on tutkittu ilman Fou-

cault’n näkemysten soveltamista.  

Maarit Laitinen (2008) on sosiaalityön ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessaan tutkinut 

sosiaalityön asiantuntijavaltaa ja vallankäyttöä sekä asiakaslähtöisyyden kokemista. Laiti-

nen on haastatellut tutkimustaan varten pitkäaikaistyöttömiä. Laitinen hyödyntää valtaa 

määrittäessään myös Foucault’n valtanäkemyksiä. Sosiaalitoimistossa tapahtuvasta vallan-

käytön näkökulmasta tutkimuksen oleellinen tulos on, että asiakkaiden kertomusten mu-

kaan heidän ja sosiaaliviranomaisten välisessä kanssakäymisessä tapahtuu paljon asiakas-

lähtöisyyttä heikentäviä viranomaisten ylivaltatilanteita. Näihin ylivaltatilanteisiin liittyi 

yleensä kokemukset puolesta puhumisesta, aliarvioimisesta, sanelupolitiikasta, mekaani-

suudesta, arvottomuudesta, ymmärtämättömyydestä ja mitätöinnistä. Asiakkaiden koke-

musten mukaan valtaa tuottavia tai vallan yhteiskäyttötilanteita on vähän heidän asioides-

saan sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa. Viranomaisten käytössä oleva rankaisu-

valta tukahduttaa kokemukset omasta vallankäytöstä.  

Laitinen (2008) tuo esille Foucault’n yhdistämien ylivallan ja sopimuksellisuuden suhteen 

ja sopimusten luonteeseen sisältyvän eriarvoistavan kurivallan. Hän pohtii aktivointisuun-

nitelman suhdetta eriarvoistavaan kurivaltaan tuoden esille aktivointisuunnitelmien sisäl-

tämän sanktiointi-mahdollisuuden, joka ei aina ole asiakkaan itsensä tiedossa. Vaikka 

omassa tutkielmassani tutkin aktivointisuunnitelmien sijaan asiakassuunnitelmia, on kyse 

yhtälailla eriarvoistavasta vallasta. Tosin vastaavia sanktiointi-mahdollisuuksia ei asiakas-
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suunnitelmien luonteeseen lähtökohtaisesti sisälly, minkä vuoksi en näe asiakassuunnitel-

maa sosiaalityöntekijän ylivaltana suhteessa asiakkaaseen. 

Rauno Perttula (2015) on väitöskirjassaan tutkinut opiskelijahuollon sosiaalityössä kohdat-

tujen nuorten ongelmien ja auttamisen tarpeiden näkymättömäksi jäämistä suhteessa siihen 

tosiasiaan, että viime vuosina nuorten palvelujärjestelmän kehittäminen on ollut hyvin 

ajankohtainen aihe. Perttula analysoi syrjäytymispuhetta foucault’laisittain poliittisen val-

lan ja hallinnan välineenä. Tutkimusten tulosten mukaan nykyinen poliittinen syrjäytymis-

puhe painottaa nuorten nopeaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään siirtäen opiskelija-

huollon sosiaalityön painopistettä kouluttautumissuhteen normalisointiin. Tästä voi seurata 

nuorten ongelmien ja avun tarpeiden huomiotta jäämistä. Tutkimus siis osoittaa syrjäyty-

misen ehkäisemisen olevan osittain näennäistä, kun nuori pidetään keinolla millä hyvänsä 

kiinni järjestelmässä eli pelkän oppilaitoksen kirjoilla olemisen katsotaan olevan ratkaisu 

syrjäytymisongelmaan. Tuloksista ilmenee syrjäytymispuheessa olevan kyse poliittisesta 

vallankäytöstä, jonka pyrkimyksenä on nuorten kiinnittäminen normatiiviseen elämänkul-

kuun. 

Normatiiviseen elämänkulkuun liittämisestä on kyse myös omassa tutkielmassani. Vaikka 

en tarkastelekaan asiaa poliittisen vallankäytön näkökulmasta, poliittinen vallankäyttö toi-

saalta on itsestään selvästi sosiaalityön ja siten myös oman tutkielmani taustalla ja poliitti-

nen syrjäytymispuhe tavoittaa yhtälailla myös oman tutkielmani kohderyhmää. Jäin miet-

timään Perttulan (2015) tutkimuksen asetelmaa kunnallisessa sosiaalityössä. Minkä verran 

ja millä keinoin toteutettuna kunnallisessa sosiaalityössä on kyse näennäisestä auttamises-

ta? Oman työkokemukseni kautta olen huomannut, että tällaista näennäistäkin auttamista 

on, mihin osaltaan ajaa kuntien taloudellinen ahdinko. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä 

ohjataan työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin, jotta kunnat eivät joutuisi maksamaan 

heistä niin sanottua sakkomaksua, vaikka kyseinen toimenpide ei välttämättä olisi sillä 

hetkellä tarkoituksenmukainen. Tällainen näennäinen auttaminen pitää asiakkaan tilapäi-

sesti pois aiheuttamasta sakkomaksua, mutta toimenpiteen päätyttyä asiakkaan tilanne jat-

kuu entisellään. 

Myös Suvi Keskisen (2005) väitöskirja Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat 

hyödyntää Foucault’n näkemyksiä vallasta sekä Foucault’lta vaikutteita saaneiden feminis-

tisten tutkijoiden tekstejä. Keskisen tutkimuksen perheammattilaiset työskentelevät mies-

ten naisiin kohdistaman parisuhdeväkivallan parissa. Tutkimuksessaan Keskinen tarkaste-
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lee perheammattilaisten työtä jäsentäviä käytäntöjä ja diskursseja. Tulosten mukaan 1970-

luvun lopulta alkaen oli hallitsevana parisuhdeväkivalta-diskurssi, joka muuttui 1990-

luvulla diskurssiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tutkituissa käytännöissä väkivallan 

näkyvyys jakautui kahtia: väkivalta tulkittuna vallankäyttönä näyttäytyi selkeänä ja tunnis-

tettavana ilmiönä, kun taas väkivalta oireena kiinnitti huomion parisuhde- ja perheongel-

miin jättäen väkivallan pois keskusteluista.  

Keskinen (2005, 45–46) tuo esille Foucault’n vallan epäsymmetrisyyden. Sosiaalityönteki-

jän ja asiakkaan välillä oleva valta ei siis ole tasapainossa, vaikka sosiaalityössä ihannoi-

daankin tasavertaista kumppanuutta. Tästä näkökulmasta olen myös omassa tutkielmassani 

lähtenyt liikkeelle: ihannoidun tasavertaisen kumppanuuden sijaan sosiaalityöntekijän ja 

asiakkaan välillä on kyse vallan epätasapainosta. Näen kuitenkin kumppanuuden jollain 

tasolla mahdollisena sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä, mutta en tasavertaisena 

kumppanuutena. Sosiaalityöntekijällä on asiakasta enemmän valtaa käytössään ja sosiaali-

työntekijä itse päättää miten tätä valtaansa käyttää tai on käyttämättä. Vallan käyttämättä 

jättäminen ei poista suhteessa vallitsevaa vallan epäsymmetrisyyttä.  

Johanna Moilanen (2015) on hiljattain valmistuneessa väitöskirjassaan tutkinut lastensuo-

jelun tukihenkilötoiminnan muutoksia tavoitteenaan julkisen vallan ja kansalaistoiminnan 

sekä ammatillisen työn ja maallikkotoiminnan välisten suhteiden analysoiminen. Kyseessä 

on neljästä artikkelista muodostuva väitöstutkimus, jonka toisessa artikkelissa Moilanen 

hyödyntää foucault’laista lähestymistapaa jatkotyöskentelyn osalta Foucault’n kuitenkin 

jäädessä taustalle. Metodologisen täydentäjän roolista huolimatta Foucault on olennainen 

vaikuttaja Moilasen tutkimuksessa hallinnan analytiikan toimiessa tarkastelun suuntaajana 

ja foucault’laisen nykyisen historian tuottaessa tärkeitä tausta-ajatuksia. Foucault’n näkö-

kulmaa soveltaen Moilanen katsoo tukihenkilötoiminnassa olevan kyse lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvasta hallinnan käytännöstä, joka osaltaan muokkaa ajattelua ja toimintaa suku-

polvisuhteista. Tästä näkökulmasta käsin Moilanen on todennut tukihenkilötoiminnassa 

olevan kyse ajassa ja kontekstissa muuntuvasta hallinnasta. Tukihenkilötoiminnan hallin-

takulttuuri on muuttunut siten, että valtio ja kunnat ovat vähitellen väistyneet yksilöiden ja 

ryhmien muodostamien verkostojen kasvattaessa vastuutaan. Tukihenkilötoiminnan käy-

täntöjä hallinnoidaan julkisvallan organisaatioiden lisäksi myös kolmannen sektorin ja 

markkinasektorin toimesta.  



32 

 
Sosiaalityön tutkimuksen näkökulmasta yksi kansainvälisesti merkittävimmistä sosiaali-

työn ja Foucault’n suhdetta käsittelevistä teoksista lienee Adrienne Chambonin ym. (1999) 

toimittama teos Reading Foucault for Social Work. Kyseessä on ensimmäinen teos Fou-

cault’n näkemysten soveltamisesta sosiaalityöhön. Foucault’laisella lähestymistavalla on 

paljon tarjottavaa etenkin vallan, poissulkemisen, marginalisaation ja tiedon saralla, minkä 

lisäksi se myös osaltaan mahdollistaa tiedon ja käytännön välisten itsestäänselvyyksien 

kyseenalaistamisen. Kyseenalaistamisesta on osaltaan kyse omassa tutkielmassani, joka ei 

lähde liikkeelle sosiaalityössä ihannoidusta työntekijän ja asiakkaan välisestä tasavertaises-

ta kumppanuudesta, vaan tunnustaa ja tiedostaa sen tosiasian, että asiakassuhde sisältää 

aina valtaa. 

 

Adrienne Chambon (1999, 55) tuo omassa artikkelissaan esille foucault’laisen genealogian 

tarjoamia lähestymismahdollisuuksia sosiaalityöhön. Genealogian avulla on mahdollista 

paikantaa sosiaalityön ammatin kehityksen kannalta merkittävät tapahtumat ja olotilat. 

Genealogiaa voidaan soveltaa myös esimerkiksi selvitettäessä miten perhe on sosiaalityön 

historian saatossa ymmärretty ja miten perhe-instituutioon on puututtu. Chambon (emt., 

60–62) nostaa esille myös Foucault’n näkemysten soveltuvuuden sosiaalityön dokumen-

toinnista puhuttaessa. Laura Epstein (1999, 8) puolestaan kirjoittaa sosiaalityön Janus-

kasvoisuudesta, jolla hän tarkoittaa sosiaalityön sisältämää samanaikaista hallintaa sekä 

työskentelyn vapaaehtoisuutta ja tasa-arvoisuutta. Epstein (1999) tuo vastaavasti esille 

myös normaalistamisen ja itsemääräämisen keskinäisen suhteen: sosiaalityön tehtävän yh-

teiskuntaan sopeuttajana, mutta lähtökohtana asiakkaan suostumus ja oma tahto. Mielestäni 

tärkeä huomio on, että normaalistamisessa muutostyö ja -pyrkimykset voivat asiakkaan 

sijaan kohdistua myös itse tilanteeseen. (Emt., 9.) Sekä Chambonin että Epsteinin näke-

myksissä on yhtäläisyyksiä omaan tutkielmaani ja sen lähtökohtiin. Ne ovat myös osaltaan 

tärkeä osoitus Foucault’n hyödynnettävyydestä sosiaalityön tutkimuksissa. 

Kevin Stenson (1994) on vertaillut tekstuaalisia ammattidiskursseja ja suullisia asiakasdis-

kursseja tunnistaakseen sosiaalityön haastatteluiden epäsuoria tekniikoita ja sosiaalityön 

tavoitteiden esteitä. Stensonin lähtökohtana on haastatteluiden luonne hallinnoivien käy-

täntöjen näyttämönä ja osana normalisoivaa teknologiaa. Stenson tarkastelee haastattelu-

esimerkeissään ”vihamielistä asiakasta” ja ”ihanteellista sosiaalityön tapausta”. Vihamieli-

sen asiakkaan kohdalla sosiaalityöntekijä käyttää moniselitteisiä ja sovittelevia puhunta-

tekniikoita helpottaakseen haastattelun tarkkailutehtävää. Sosiaalityöntekijä yrittää myös 
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käyttää itsesäätelyn diskursiivisia teemoja, mutta asiakas asettuu näitä vastaan. Toisessa 

esimerkissä asiakas hallitsee kirjallisen muodon ja temaattisen logiikan käytön. Sosiaali-

työntekijän ja asiakkaan käyttämät diskursiiviset teemat ovat sopusoinnussa. 

Stenson (1994) lähtee liikkeelle haastatteluiden hallinnoivasta ja normalisoivasta luontees-

ta, mikä on myös oman tutkielmani taustalla, sillä tutkimani asiakassuunnitelmat pohjautu-

vat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen suulliseen vuorovaikutukseen. Stensonin 

(1994) näkemyksen mukaan Foucault’n teorian valossa sosiaalityö näyttäytyy osana hal-

linnoinnin käytäntöjä, millä on rajoittavat vaikutuksensa sosiaalityön toiminnan tavoitteille 

ja kiinnostuksen kohteille. Stenson kokee sosiaalityön toimivan välittäjänä valtaväestön ja 

sen ulkopuolelle suljetun vähemmistön välillä valvoen ja arvottaen asiakkaidensa elämää ja 

pyrkimällä varustamaan asiakkaat sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, jotka mahdollistavat asi-

akkaiden itsenäisen suoriutumisen normaalin kansalaisen edellytysten mukaisesti. (Emt., 

28.) Stensonin tulkinta Foucault’n teorian soveltamisesta on oman tutkielmanikin kannalta 

olennainen koskien sosiaalityötä osana hallinnoinnin käytäntöjä.  

Tony Gilbert ja Jason L Powell (2010) käsittelevät artikkelissaan Foucault’n käsitteistöä ja 

teorian käyttöä sosiaalialan ammattilaisten ja asiakkaiden välisissä valtasuhteissa. Heidän 

tutkimuksensa sijoittuu englantilaiseen yhteiskuntaan ja sen keskeisenä juonteena on sosi-

aalityön ammatillisten käytäntöjen valtasuhteissa ilmenevän valvonnan ja harkintavallan 

dualismi. Sosiaalityön ammatillisten käytäntöjen näkökulmasta valvonta näyttäytyy mana-

gerialistisena valtana suuntautuen ylhäältä alaspäin harkintavallan paikantuessa vallan mik-

rofysiikan alueelle mahdollistaen vaikuttamispyrkimykset alhaalta ylöspäin. Tutkimuksen 

tulosten mukaan samanaikainen valvonta ja harkintavalta aiheuttavat sosiaalityön ammatil-

lisiin käytäntöihin paradoksaalisia piirteitä valvonnan rajoittaessa ammatillisia käytäntöjä 

samalla kun kompleksisuus antaa tilaa vastarinnalle ja uudenlaisten valtasuhteiden muo-

dostumiselle. 

Gilbertin ja Powellin (2010) tutkimuksen käsitteet valvonta ja harkintavalta ovat oleellisia 

oman tutkielmani kannalta, sillä ne ovat olennaisesti läsnä sosiaalityössä ja asiakassuunni-

telmaprosessissa. Monien edellä esiteltyjen tutkijoiden mukaisesti myös Gilbert ja Powell 

toteavat Foucault’n käsitteistön soveltuvan sosiaalityön tutkimukseen erittäin hyvin, kun 

sosiaalityö mielletään hallinnan välineeksi.  
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Sosiaalityön aiempien tutkimusten näkökulmasta Foucault on merkittävä teoreetikko, jon-

ka näkemykset tiedosta ja vallasta ja niiden ilmenemisestä sosiaalityön ammatillisissa käy-

tännöissä ovat relevantteja ja tärkeitä tutkimusaiheita myös sosiaalityössä. Sosiaalityön 

saralla Foucault’a onkin sovellettu monipuolisesti niin aikuissosiaalityössä, lastensuojelus-

sa (perheneuvolatyö) kuin koulun sosiaalityössäkin. Monesti näiden tutkimusten lähtökoh-

tana tuntuu olevan ajatus sosiaalityöstä hallintana, kuten on omassakin tutkielmassani. 

Henkilökohtaisesti pidän Foucault’n soveltuvuudesta vallitsevien käytäntöjen kyseenalais-

tamiseen, mikä on sosiaalityön ammatillisten käytäntöjen kehittämisen kannalta välttämä-

töntä.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA METODOLO-

GINEN PERUSTA  

Tässä luvussa esittelen tutkimustehtävän ja -kysymykset sekä esittelen aineistonhankinta ja 

-analyysiprosessin. Luvun lopussa käyn läpi tutkielman eettisyyteen ja luotettavuuteen 

liittyviä asioita.  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys 

Tutkimustehtävänä on tarkastella millaista valtaa aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa 

esiintyy ja miten tämä valta ilmenee asiakassuunnitelmissa. Tarkoituksena on tehdä asia-

kassuunnitelmien laatimisesta tietoisempi prosessi sosiaalityöntekijälle vallankäytön näkö-

kulmasta. Tehdessään asiakassuunnitelmia sosiaalityöntekijä pystyy mahdollisesti hyödyn-

tämään tietoisemmin vallankäyttöön liittyviä näkökulmia. 

Tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten objektivointi ilmenee asiakassuunnitelmissa? 

2. Millaista valtaa sosiaalityöntekijä käyttää subjektivoidakseen asiakkaan? 

Tutkielma siis paikantuu kunnallisessa sosiaalitoimistossa tehtävään aikuissosiaalityöhön 

ja tarkemmin aikuissosiaalityössä laadittaviin asiakassuunnitelmiin, jotka ovat valtaa sisäl-

täviä sosiaalisia käytäntöjä (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Tutkielman paikantuminen ja teoreettinen viitekehys. 

 

Teoreettisena viitekehyksenä toimiva valta näyttäytyy tutkielmassani foucault’laisesti hal-

lintana ja sosiaalityön ollessa kyseessä hallinnan näkökulma on normalisoiva. Objektivoin-

ti ja subjektivointi ovat olennainen osa normalisoivan hallinnan sekä aikuissosiaalityön 

prosessia, jossa asiakas ensin määrittyy eli objektivoituu normaalista poikkeavaksi ja tä-

män jälkeen sosiaalityöntekijä pyrkii toiminnallaan subjektivoimaan eli normalisoimaan 

asiakkaan. 

 

4.2 Aineiston hankinta ja analyysi 

Aineiston hankintaa ja saamista varten tarvitsin tutkimusluvan, josta lähetin toukokuussa 

2015 sähköpostitse alustavaa tiedustelua erään Etelä-Suomen kaupungin aikuissosiaalityön 

johtajalle. Kyseisen kaupungin sosiaalitoimisto valikoitui kohteeksi, koska olin myös kan-

didaatin tutkielmani yhteydessä tehnyt tämän sosiaalitoimiston kanssa yhteistyötä. Johtajan 

Sosiaalitoimisto 

Aikuissosiaalityö 

Asiakassuunnitelma 

Valta 

Objek-

tivointi 

Subjek-

tivointi 
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ilmoitettua tutkimusluvan saamisen olevan todennäköistä, hain virallista tutkimuslupaa. 

Tutkimuslupa myönnettiin 25.5.2015, minkä jälkeen pyysin aineiston aikuissosiaalityön 

lähiesimieheltä. Aineistoksi pyysin 20 asiakastietojärjestelmään ennen 1.4.2015 voimaan 

astunutta sosiaalihuoltolakia kirjattua aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmaa. Aineiston 

asiakassuunnitelmien tulisi olla asiakkaan ensimmäisiä asiakassuunnitelmia, mutta ei kui-

tenkaan toimeentulotuen perusosan alentamisen yhteydessä laadittuja suunnitelmia. Esitin 

myös toiveen, että suunnitelmat olisivat laadittu useamman työntekijän toimesta. Lisäksi 

pyysin joitain taustatietoja, mikäli ne eivät kävisi ilmi aineistosta itsestään. Näitä tietoja 

olivat suunnitelmien laatineiden työntekijöiden määrä, suunnitelmien laatimisajanjakso 

sekä tieto siitä, ovatko asiakkaat osallistuneet suunnitelmien kirjaamiseen asiakastietojär-

jestelmään. 

Sain aineiston käyttööni kesäkuun 2015 lopussa. Aineiston mukana oli saate, josta kävi 

ilmi pyytämiäni taustatietoja sekä aineiston otantatapa. Asiakassuunnitelmat olivat laadittu 

ajalla 1.4.2013–31.3.2015. Kyseiseltä aikaväliltä löytyi sosiaalityön asiakassuunnitelmia 

yhteensä 289 kappaletta ja näistä oli noudettu satunnaisesti joka 10–11 asiakassuunnitelma 

huomioiden rajaus, että asiakassuunnitelman pitää olla asiakkaan ensimmäinen. Asiakkaat 

eivät ole osallistuneet suunnitelmien kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään.  

Aineiston asiakassuunnitelmat oli laadittu valmiille lomakepohjalle, joka jäsentää suunni-

telmien rakennetta ja sisältöä. Lomakepohjan otsikoita olivat 1) läsnäolijat, 2) taustatiedot, 

3) nykytilanne, 4) tavoitteet (eriteltynä lähiajan tavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet), 5) 

keinot, palvelut ja vastuutaho, 6) asiakkaan suostumus, 7) suunnitelman tarkistus sekä 8) 

tiedoksi. Tällainen valmis lomakepohja väliotsikoineen on yksi asiakassuunnitelmien kir-

joittamista ohjaileva tekijä varmistaen, että oleellisimmat aihealueet tulevat käsitellyiksi ja 

kirjatuiksi. Saamani asiakassuunnitelmat olivat suoraan asiakastietojärjestelmästä tulostet-

tuja ilman, että niistä oli peitetty tai poistettu mitään tietoja. 

Aluksi silmäilin aineiston läpi ja samalla numeroin asiakassuunnitelmat juoksevasti 1–20. 

Tässä yhteydessä ilmeni, että kaksi suunnitelmista oli samoja, joten aineistoni koko on 19 

asiakassuunnitelmaa. Näitä suunnitelmia oli laatinut 9 eri työntekijää, joista kuusi on ollut 

sosiaalityöntekijöitä ja kolme sosiaaliohjaajia. Yhdestä suunnitelmasta ei käynyt ilmi 

suunnitelman laatija. Tässä tutkielmassa käytän suunnitelman laatijasta nimikettä sosiaali-

työntekijä erittelemättä onko asiakassuunnitelman laatinut sosiaalityöntekijä vai -ohjaaja. 

Tutkielmani kannalta suunnitelman laatijan nimikkeellä ei ole merkitystä. Merkityksellistä 
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on suunnitelman laatijan käyttämä valta ja sen ilmeneminen. Aineiston asiakassuunnitel-

mat olivat laajuudeltaan 1–3 -sivuisia ja yhteensä tekstiä oli 34 sivua. Aineisto osoittautui 

määrällisesti suppeammaksi kuin olin odottanut. En kuitenkaan nähnyt tässä vaiheessa 

tarvetta laajentaa aineistoani, sillä laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrän sijaan on 

ratkaisevaa sen laatu (Eskola & Suoranta 1998, 18). 

Aineiston alustavan selailun ja numeroinnin jälkeen luin aineiston systemaattisesti läpi ja 

tiivistin samalla tutkimuskysymysteni kannalta oleelliset asiat käsin kirjoittaen. Tätä ai-

neiston analyysivaihetta voidaan kutsua havaintojen pelkistämiseksi, jossa aineiston tarkas-

telu pohjautuu tiettyyn teoreettis-metodologiseen näkökulmaan. Kiinnittämällä huomiota 

teoreettisen viitekehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta olennaiseen aineisto tiivistyy 

hallittavammaksi. (Alasuutari 1999, 39–40.) Laadullisen aineiston analyysissä on kyse 

ylipäätänsä aineiston selkiyttämisestä ja uuden tiedon tuottamisesta tiivistämällä aineistoa 

samalla kasvattaen sen informaatioarvoa (Eskola & Suoranta 1998, 137). 

Pelkistäessäni aineistoa jaottelin asiakassuunnitelmien sisällön nykytilanteeseen, tavoittei-

siin, ja keinoihin. Nykytilanteen ja tavoitteiden kautta ajattelin tavoittavani objektivointi-

näkökulmaa ja keinojen kautta subjektivointi-näkökulmaa. Nykytilanteen ja osin tavoittei-

den kautta pohdin mikä on asiakkaan sosiaalinen ongelma ja miten tämä ongelma on mää-

ritelty tai ilmaistu? Millaiseksi aikuissosiaalityön asiakas määrittyy asiakassuunnitelma-

prosessissa ja miten tämä määrittyminen on tuotu esille? Tavoitteiden ja keinojen kautta 

hain vastausta subjektivoinnin näkökulmaan: mikä on toivottava tai tavoiteltava tilanne ja 

miten tähän tilanteeseen päästään? Millaisia vallan keinoja sosiaalityöntekijä käyttää aut-

taakseen asiakasta suunnitelmassa määritettyyn tavoitteeseen? 

Pelkistämis-vaiheen jälkeen jaoin analyysiprosessin selvästi kahteen eri osaan tutkimusky-

symysten mukaisesti. Ensin paneuduin pelkästään analysoimaan aineistoa objektivoinnin 

näkökulmasta. Selvittäessäni asiakkaan ongelman määrittelyä kirjasin löytämiäni ongelmia 

asiakassuunnitelmien reunaan ja kirjasin samalla niistä taulukkoa (Taulukko 1). Taulukon 

avulla aineisto hahmottui paremmin kokonaisuutena. Huomasin, että oma työkokemukseni 

sosiaalialalta helpotti sosiaalisten ongelmien tunnistamista ja määrittämistä. Aineistosta 

löytämäni ja nimeämäni ongelmat eivät kuitenkaan itsessään ole tutkimustulos, sillä en 

pyri tutkielmassani selvittämään asiakassuunnitelmista löytyviä sosiaalisia ongelmia. Ni-

meämäni ongelmat ovat osa aineiston analyysiprosessia toimien analyysin jäsennyksenä.  
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Taulukko 1. Sosiaalisten ongelmien luokat asiakassuunnitelmittain. 

ASIAKASSUUNNITELMAT 

SOSIAALINEN 

ONGELMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

18&1

9 

2

0 

Työttömyys  x   x x   x x x x      x  

Koulutuksen puute   x      x x x   x x   x  

Päihteet   x x  x   x x     x     

Asunnottomuus    x   x       x      

Rikostausta   x    x             

Fyysisen ja psyykki-

sen terveyden on-

gelmat 

  x x   x x x   x  x x x x  x 

Elä-

män/arjenhallinnan 

puute ja itsenäinen 

suoriutuminen 

x      x x x  x  x x x x   x 

Taloudelliset vai-

keudet ja velat 

 x   x     x    x x   x  

Yksinäi-

syys/sosiaalisten 

suhteiden vähyys 

       x    x    x    

 

 

Edellä mainitussa analyysin vaiheessa on kyse luokittelusta. Luokittelun voidaan katsoa 

olevan kvantitatiivista analyysiä sisällön teemoin. Luokittelun jälkeen aineisto on mahdol-

lista esittää taulukko-muodossa, kuten olen edellä tehnyt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 

Pääasiassa luokittelemani sosiaaliset ongelmat esiintyivät aineistossa melko selvärajaisina. 

Elämän/arjenhallinnan puute ja itsenäinen suoriutuminen -luokka oli ainoa hieman tulkin-

nanvaraisempi luokka. Esimerkiksi asunnottomuus saattoi olla kirjattuna taustatietoihin, 

mutta nykytilanteessa asiakkaan asuminen oli jo saatu järjestykseen. Tällöin olen luokitel-
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lut tavoitteisiin mahdollisesti kirjatun asunnon pitämisen/vuokrien ajallaan maksamisen 

elämän/arjenhallinnan ja itsenäisen suoriutumisen luokkaan. 

Luokittelun jälkeen kirjoitin ongelman määrittelyyn liittyviä aineistositaatteja nimeämieni 

ongelma-luokkien alle jatkaakseni analyysiä tekstinkäsittelyohjelmalla. Sitaatit vastasivat 

kysymykseen siitä, miten esimerkiksi työttömyys ilmenee aineistossa eli miten työtön ob-

jektivoituu työttömäksi. Kyseessä on teemoittelu, jossa aineistoa pilkotaan ja ryhmitellään 

aihepiirien, eli nimeämieni luokkien, mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Aineistositaa-

teista aloin etsiä yhteneväisyyksiä ja nimesin yhteneväisyydet sen mukaan, miten olin tul-

kinnut objektivoinnin ilmenemistä.  

Yhdistelen aineiston analyysissä sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysiä. Molemmissa on 

kyse tekstianalyysistä ensimmäisen keskittyessä tekstin merkityksiin ja jälkimmäisen mer-

kitysten tuottamiseen tekstissä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104.) Diskurssianalyysi saa ja-

lansijaa tutkielmani aineiston analyysissä lähinnä yksittäisten sanavalintojen ja ilmaisujen 

pohdinnoissa. Tällöin pohdin, mitä sosiaalityöntekijän ilmaisema kirjaus viestii ja mitä 

sosiaalityöntekijä on mahdollisesti sillä halunnut viestiä. Kovin syvälle en tämän kaltaises-

sa analyysissä kuitenkaan mene, sillä pääpaino on sisällönanalyysin avulla tapahtuvassa 

tekstianalyysissä, jonka prosessia olen edellä kuvannut. 

Toisin kuin monet muut lähteet, erottelevat Tuomi & Sarajärvi (2009) sisällönanalyysin ja 

sisällön erittelyn toisistaan. Sisällön analyysissä dokumenttien sisältöä kuvaillaan sanalli-

sesti ja sisällön erittelyssä dokumentteja kuvataan kvantitatiivisesti eli aineisto pyritään 

kvantifioimaan. (Emt., 105–106.) Tämän määrittelyn perusteella analyysini luokittelu ja 

sen yhteydessä laatimani taulukko ovat sisällön erittelyä. Kuten olen edellä tuonut esille, ei 

kyse ole kuitenkaan siitä, että kvantitatiivinen analysointi- tai esittämistapa toisi varsinai-

sesti vastausta tutkimusongelmaani. Kuten Eskola & Suoranta (1998, 164) tuovat esille, on 

aineiston kvantifioiminen yksi tapa hallita tekstimassaa. 

Objektivointi näkökulman jälkeen ja näiden tulosten kirjaamisen jälkeen siirryin analysoi-

maan aineistoa subjektivoinnin näkökulmasta eli pohdin sosiaalityöntekijän käyttämiä val-

lan muotoja subjektivoidessaan asiakasta. Pelkistämis-vaiheessa olin siis jo tiivistänyt ai-

neistoa tavoitteisiin ja keinoihin jatkaakseni subjektivointi-näkökulman analysointia. Mää-

ritellyistä keinoista johdin vallan muotoja esimerkiksi siten, että harkinnanvaraisen toi-

meentulotuen myöntämisen vallan elementtinä katsoin olevan raha, jonka nimesin talou-

delliseksi vallaksi. Näiden luokittelemieni vallan elementtien ja niistä johdettujen vallan 
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muotojen otsikoiden alle keräsin kuhunkin teemaan liittyviä aineistositaatteja jatkaakseni 

tekemieni havaintojen tulkintaa. Myös siis subjektivointi-näkökulman analysoinnissa pel-

kistämistä seurasi luokittelu ja teemoittelu. 

Vaikka irrotinkin aineistosta luokittelun jälkeen tekstisitaatteja lähempään tarkasteluun, 

palasin aika-ajoin alkuperäisen ja ehyen aineiston äärelle. Avaisiko kokonaisen aineiston 

lukeminen vielä uusia näkökulmia tai löytyisikö tähän asti huomaamattomia havaintoja? 

Luin aineiston niin monta kertaa läpi, ettei se enää kertonut minulle tutkimuskysymysteni 

kannalta mitään uutta. Toisinaan palasin yksittäisen asiakassuunnitelman äärelle myös tar-

kastellakseni poimimaani aineistositaattia osana yhtenäistä tarinaa. Aineistoa ei voi analy-

soida pelkästään irrallisten aineistositaattien perusteella, sillä jokainen aineistositaatti on 

osa suurempaa kokonaisuutta linkittyen yhtenäiseen tekstiin, jolla on tarkoituksensa. 

Subjektivointi-näkökulmaa analysoidessani huomasin, että objektivointi- ja subjektivointi-

prosessit ovat osittain päällekkäisiä. Esimerkiksi sama tekstikohta saattoi ilmentää sekä 

objektivointia että subjektivointia: objektivoidessaan asiakasta toimeentulotuen kautta so-

siaalityöntekijä saattoi käyttää samalla taloudellista valtaa subjektivoidakseen asiakkaan. 

Jouduin tekemään jonkin verran rajauksia sen suhteen, onko toimeentulotuesta kirjatuissa 

kohdissa kyseessä ensisijaisesti objektivoinnista tai subjektivoinnista. Myös vallan muodot 

menivät osittain päällekkäin ja samanlaista ensisijaisuus-periaatetta jouduin käyttämään 

erotellessani verkosto- ja valvontavaltaa toisistaan. 

 

4.3 Tutkielman eettisyys ja luotettavuus 

Eettisesti hyväksyttävän ja luotettavan tieteellisen tutkimuksen edellytyksenä on hyvän 

tieteellisen käytännön noudattaminen. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen edellyt-

tää muun muassa tarvittavien tutkimuslupien hankkimista, toimintatapojen rehellisyyttä, 

sovellettavien tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien eettistä kestävyyttä, 

muiden tutkijoiden tekemän työn kunnioittamista asianmukaisilla viittausmerkinnöillä sekä 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012, 6.) 

Tutkimuslupaa hakiessani sitouduin aineiston erittäin huolelliseen käyttämiseen ja säilyt-

tämiseen, mikä tarkoittaa anonymiteetin säilyttämisen lisäksi aineiston säilyttämistä luki-

tussa tilassa ulkopuolisten ulottumattomissa ja aineiston tuhoamista tutkielman valmistut-
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tua. Myönnetyssä tutkimusluvassa on vielä erikseen maininta tutkimuseettisten periaattei-

den ja hyvien tutkimuskäytäntöjen noudattamisesta.  

Kuusisto-Niemi (2012, 15) toteaa asiakirjoihin perustuvan tutkimuksen olevan eettisesti 

haastavaa. Omassa tutkielmassani suurin eettinen haaste liittynee tutkittavien itsemäärää-

misoikeuteen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) eettisten periaatteiden mukaan 

tutkittavien itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. Tutkittavien itsemääräämisoikeus 

tarkoittaa tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta ja tutkimukseen osallistuvien hen-

kilöiden riittävää informointia. (Emt., 4.) Omassa tutkielmassani tutkittavat eivät tiedä 

osallistuvansa tutkimukseen, joten heillä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta kieltäytyä 

osallistumisesta. Toisaalta tutkittavien vapaaehtoisesta suostumuksesta on mahdollista poi-

keta viranomaiselta saatuja asiakirja-aineistoja tutkittaessa (Emt., 4). Laki viranomaisen 

toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolaki (523/1999) ohjaavat tällöin asiakir-

ja-aineistojen käyttämistä tutkimusaineistona.  

Tärkeä eettinen periaate on myös tutkittavien tietosuoja ja yksityisyys. Yksityisyyden suoja 

koskee tutkimusaineiston suojaamista ja luottamuksellisuutta, tutkimusaineiston säilyttä-

mistä ja hävittämistä sekä tutkimusjulkaisuja. Koska tutkielmassani ei ole kysytty lupaa 

itse tutkittavilta, on tunnisteet ja arkaluonteiset tiedot hävitettävä heti niiden tultua tarpeet-

tomiksi tutkimuksen toteuttamisen näkökulmasta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2009, 8–9.) 

Käyttämissäni aineistositaateissa olen huomioinut anonymiteetin eli asiakassuunnitelmien 

asiakkaiden henkilöllisyyden salassapitämisen. Aineistositaateissa asiakkaiden nimet olen 

korvannut käsitteellä ”asiakas” ja paikannimiä olen jättänyt kokonaan mainitsematta tai 

käyttänyt yleisnimeä. Aineistositaatit olen nimennyt juoksevan numeroinnin mukaisesti 

AS10–AS20. Mietin vaihtoehtona myös sukupuolen ja iän käyttämistä (esim. nainen 20), 

mutta halusin varmistaa anonymiteetin säilymisen ja päädyin käyttämään erotteluna asia-

kassuunnitelmien juoksevaa numerointia. Mielestäni sukupuolen ja iän käyttäminen aineis-

tositaateissa ei myöskään olisi tuonut lisäarvoa sitaateille tutkimusongelman näkökulmasta. 

En myöskään näe tarpeelliseksi ilmaista aineiston luovuttaneen kunnan nimeä, minkä sa-

lassapitämisen olen jo tutkimuslupaa hakiessani ilmoittanut. Kunnan nimen mainitsematta 

jättäminen varmistaa tutkittavien anonymiteettiä entisestään. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointia ja luotettavuutta on pidetty kyseenalaisena, sillä ai-

neiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia on mahdotonta täysin erottaa toisis-
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taan, minkä lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen tekeminen ei ole yhtä järjestelmällistä ja 

suoraviivaista kuin kvantitatiivisen tutkimuksen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan 

on jatkuvasti pohdittava ja kyseenalaistettava omia ratkaisujaan ja vakuutettava lukija tut-

kimustekstissä käyttämillään merkeillä ja toimenpiteillä. Laadullisen tutkimuksen arvioin-

nissa on kyse koko tutkimusprosessin luotettavuudesta. Tutkija ei voi kieltää omaa ase-

maansa tutkimuksensa keskeisenä tutkimusvälineenä, minkä seurauksena tutkija itse on 

tutkimuksensa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri. (Eskola & Suoranta 1998, 208–210.) 

Taatakseni tutkielmani luotettavuuden olen pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan tutkimus-

prosessin kuvaamiseen. Kriittisenä kohtana pidän aineiston analyysiä, jonka mahdollisim-

man täydellinen auki kirjoittaminen antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida tulosten ja 

koko tutkimuksen luotettavuutta. Aineistosta tekemieni päätelmien tukemiseksi käytän 

tulosluvussa aineistositaatteja. Aineistoni asiakassuunnitelmat ovat siinä mielessä autentti-

sia, ettei niitä laatiessa ole ollut tiedossa asiakassuunnitelmien käyttö tutkimusaineistona. 

Mielestäni tämä lisää tutkielman luotettavuutta verrattuna tilanteeseen, jossa suunnitelmien 

laatijat olisivat tienneet kirjoittamiensa suunnitelmien päätyvän aineistokäyttöön. 

Vaikka koenkin hyötyneeni työkokemuksestani aikuissosiaalityön saralla etenkin aineistoa 

analysoidessani, en voi kieltää, etteikö työkokemuksella olisi ollut myös vastakkaisia vai-

kutuksia. Olen joutunut miettimään tietojeni, kokemusteni, odotusteni ja ennakkoluulojeni 

vaikutusta tutkielman tekemiseen ja sen tuloksiin. Tutkimusprosessia helpotti työkoke-

muksen mukanaan tuoma ymmärrys ja tieto aikuissosiaalityöstä ja asiakassuunnittelupro-

sessista. Toki kunnilla on erilaisia tapoja ja käytäntöjä aikuissosiaalityön organisoinnissa ja 

asiakassuunnitelmien laatimisessa, mutta lähtökohdat ovat useimmiten kuitenkin samat. 

Sosiaalityöntekijä-tausta osaltaan myös vaikeutti aineiston analyysiä aiheuttaen harhapol-

kuja tutkimuskysymysten ulkopuoliseen maailmaan. Objektivointi- ja subjektivointinäkö-

kulmien miettimisen sijaan saaton huomata kirjoittavani toimeentulotuen roolista syrjäy-

tymisen ehkäisemisessä tai pohtivani kannustinloukkuja. Sinänsä nämä ovat tärkeitä mie-

tinnän aiheita, mutta ei oman tutkimustehtäväni kannalta. Asiakassuunnitteluprosessin tun-

temus saattoi myös jättää väliin joitain näkökulmia avaavia ihmettelyjä, koska ”tiesin” asi-

an olevan tietyllä tavalla. Omien kokemusten, tietojen, odotusten ja ennakkoluulojen miet-

timinen on toisaalta teemoja, joita jokainen tutkija joutuu miettimään, oli alalta työkoke-

musta tai ei. Tärkeintä on, että tiedostaa ja pohtii avoimesti näitä teemoja. 
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5. OBJEKTIVOINTI AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKAS-

SUUNNITELMISSA 

Seuraavaksi esittelen aineistosta löytämäni objektivoinnin ilmenemistavat: tosiasiana ilme-

neminen, asiayhteyden kautta ilmeneminen, oman kertomuksen kautta ilmeneminen, lähei-

sen huolen kautta ilmeneminen, diagnoosin kautta ilmeneminen ja toimeentulotuen kautta 

ilmeneminen. Näiden kuuden ilmenemistavan lisäksi havaitsin objektivoinnin ennaltaeh-

käisemiseen viittaavia kirjaamiskäytäntöjä. 

 

5.1 Tosiasiana ilmeneminen 

Aineiston teksti oli paljolti toteavaa ja monet luokittelemistani sosiaalisista ongelmista 

ilmeni ikään kuin faktoina. Ilmentäessään sosiaalisia ongelmia tosiasiana sosiaalityöntekijä 

ei ota kantaa siihen, kuka asian on tuonut esille tai mistä tieto on peräisin. Tosiasiana ilme-

nemisessä ei ollut selkeää kaavaa sen suhteen, mitä sosiaalisten ongelmien luokkia sen 

kautta ilmennettiin.  

Asiakas on menettänyt kolme asuntoa häiriöiden vuoksi ja ollut asunnoton 
8.8.2014 alkaen. (AS7) 

Asiakas objektivoituu asunnottomaksi, mikä todetaan hyvin suoraan ilmaisten jopa asun-

nottomuuden alkamispäivämäärä. Asunnottomuutta kyseisen asiakkaan sosiaalisena on-

gelmana painotetaan tiedolla, että menetettyjä asuntoja on ollut jo kolme. Tällä tiedolla voi 

olla suurta merkitystä pyrittäessä asuttamaan asiakasta tulevaisuudessa. Tällainen tieto voi 

olla hyvin merkittävää sosiaalityöntekijän vallankäytön näkökulmasta jatkotyöskentelyssä 

esimerkiksi sen suhteen, myönnetäänkö asiakkaalle takuuvuokraa toimeentulotukena. Ob-

jektivoituessaan toistuvasti häiriökäyttäytymisen perusteella asunnottomaksi sosiaalityön-

tekijän käytössä oleva työkalupakki voi rajoittua merkittävästi asettaen myös omat rajoi-

tuksensa subjektivointiprosessille.    

Hän vapautui vankilasta elokuussa 2013 kärsittyään kahdeksan kuukauden 
tuomion. Asiakkaalle ei ole tulossa uusia tuomioita ja hän on tehnyt maksu-
suunnitelman sakoistaan. (AS3) 

Asiakas objektivoituu rikostaustaiseksi, mutta huomionarvoista on, ettei uusia tuomioita 

ole tulossa ja sakoista on tehty maksusuunnitelma. Sosiaalityöntekijä on halunnut tuoda 

esille, että asiakas on rangaistuksensa kärsinyt ja suunta on tällä hetkellä selkeästi pois ri-



45 

 
kollisuudesta. Rikostaustaustastaan huolimatta – virhe on tapahtunut, siitä on kärsitty ja 

otettu opiksi – sosiaalityöntekijä tuo asiakkaan tilanteen esille positiivisessa valossa. Rikol-

lisuus on kirjattu menneisyyteen kuuluvaksi eikä siihen ole tarvetta ottaa sen enempää kan-

taa.  

Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että rikollisuus on sosiaalinen ongelma, joka lähinnä 

mainitaan ilman, että tavoiteltavaksi tilaksi asetettaisiin rikoksettomuutta tai lainkuuliai-

suutta. Sen sijaan päihteidenkäyttäjän kohdalla on yleistä tavoitella päihteettömyyttä tai 

kohtuukäyttöä ja työttömän kohdalla työllistymistä. Toki voi olettaa, että sosiaalityöntekijä 

pyrkii työskentelyllään myös vaikuttamaan asiakkaan käyttäytymiseen ja itseohjautuvuu-

teen niin, ettei asiakas päätyisi enää rikolliselle tielle. Luulen, että rikoksettomuus on yh-

teiskunnassamme tietyllä tapaa itsestään selvänä pidettävä normi, jonka erillistä kirjaamista 

tavoitteisiin ei tarvita. Kirjaaminen voisi asettaa asiakkaan kyseenalaiseen valoon paljasta-

en sosiaalityöntekijän epäilevän asiakkaan kykyä noudattaa lakeja. Itsestään selvästä nor-

min asemasta huolimatta rikoksia kuitenkin tehdään ja rikollisia kohtaan yhteiskunta käyt-

tää kurivaltaa.  

Monesti tosiasian kautta ilmeneminen on ilmaistu hyvin lyhyesti ja tyhjentävästi. Olettaa 

kuitenkin voi, että asiakastapaamisessa näistä aiheista, niiden syistä ja seurauksista on kes-

kusteltu enemmänkin. 

Asiakas on ollut työttömänä helmikuusta 2014 alkaen ja työttömyys jatkuu 
toistaiseksi. (AS5) 

Asiakas on yksinäinen. Hänellä ei ole kavereita. (AS8) 

Asiakkaalla ei ole mitään ammattia. (AS18) 

Asiakkaan päivärytmi on ollut ajoittain täysin sekaisin. Hänellä on nukahta-
misvaikeuksia. Valvoo myöhään ja nukkuu pitkään. (AS9) 

Tällainen suora ja toteava tyyli ei jätä asiakkaan tilannetta arvailun varaan liioin kauniste-

lematta todellista tilannetta. Vaikka asiakkaan tilanne on saatettu ilmaista hyvin suoraan, ei 

esimerkiksi päihteidenkäyttöä ole ilmaistu käyttäen käsitteitä ”päihteidenkäyttäjä” tai ”al-

koholinongelmainen”. Sen sijaan päihteidenkäyttöä on tuotu esille muilla keinoin, kuten 

seuraava aineistositaatti osoittaa: 

Yhteydenpitoa kavereihin rajoittanut viime aikoina voidakseen paremmin 
hallita alkoholinkäyttöään. (AS10) 
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Tällainen voidakseen paremmin hallita alkoholinkäyttöään -ilmaisu esittää päihteidenkäyt-

töön liittyvän ongelman suhteellisen neutraalisti: päihteidenkäyttöä ei ensinnäkään määri-

tellä suoraan ongelmaksi vaan pikemminkin annetaan ymmärtää, että asiakas on itse huo-

mannut tilanteensa ajoissa ja ryhtynyt toimiin asian suhteen. Toisaalta samassa asiakas-

suunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi todetaan Alkoholin käytön saaminen hallintaan, joka 

puolestaan viestii jo enemmän päihteidenkäytön ongelmasta: alkoholinkäyttö ei tällä het-

kellä ole hallinnassa. Tällainen hallinta-ilmaisu ei kuitenkaan edellytä tai odota täyttä päih-

teettömyyttä vaan kohtuullisuutta ja asiakkaan itsehillintää. Aivan kuten Raitakarin (2006) 

tutkimuksessa tuli esille, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamisissa tulkinnat vaihtele-

vat. Toisinaan sosiaalityöntekijä voi tulkita, että päihteidenkäyttö esimerkiksi vaarantaa 

asiakkaan asumisen, mutta toisinaan huomattavastakin päihteidenkäytöstä huolimatta tul-

kintana voi olla päihteidenkäytön meneminen parempaan suuntaan. (Emt., 21.) Sosiaalisten 

ongelmien, kuten päihdeongelman, määrittelyyn vaikuttaa selvästi yksilökohtainen harkin-

ta ja työntekijäkohtainen tulkinta. 

Vallan ja vallankäytön näkökulmasta tosiasiana ilmeneminen jättää paljon kysymyksiä 

auki. Asiakkaan objektivoituminen käy hyvin ilmi, mutta kuka on todellisuudessa käyttä-

nyt valtaa asiakkaan objektivoitumisessa? Onko kyse asiakkaan tai jonkin muun asiakas-

suunnitelmapalaverissa mukana olleen tahon kertomasta, asiakkaan esittämästä asiakirjasta 

(esim. lääkärinlausunto, työllistymissuunnitelma) vai sosiaalityöntekijän tulkinnasta? Kir-

jaamiskäytäntönä tosiasiana ilmeneminen jättää vallankäytön epäselväksi, mutta on syytä 

muistaa suunnitelmatekstin olevan kuitenkin sosiaalityöntekijän kirjaamaa. 

 

5.2 Oman kertomuksen kautta ilmeneminen 

Tosiasiana ilmenemisen vastakohtana objektivoituminen saattoi ilmetä asiakkaan oman 

kertomuksen kautta. Etenkin päihteidenkäyttöä ilmaistessaan sosiaalityöntekijät tuntuivat 

olevan hieman varovaisia, sillä näihin kirjauksiin liittyi usein maininta asiakkaan omasta 

kertomuksesta. Päihteidenkäyttäjäksi objektivoituminen ilmaistiin siis yleensä asiakkaan 

oman kertomuksen kautta. Vastaavaa oman kertomuksen kautta objektivoitumista ei ollut 

havaittavissa esimerkiksi työttömyyttä ilmaistaessa.  

Asiakas on käyttänyt viimeksi huumausaineita kertomansa mukaan tammi-
kuussa 2013 ja alkoholia kerran vapautumisensa jälkeen. Hänen tavoittee-
naan on täysraittius jatkossa. (AS3) 
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Asiakas objektivoituu sekä päihteidenkäyttäjäksi että rikostaustaiseksi. Rikostausta on ai-

emmin ilmaistu tosiasian kautta, mutta päihteidenkäyttöä ilmennetään oman kertomuksen 

kautta. Aineisto ei kyseisessä tapauksessa toisaalta ilmennä, että päihteidenkäyttö olisi ko-

vin haitallista tai elämää hallitsevaa: asiakkaan ilmoittaman mukaan huumausaineiden käy-

töstä on kulunut 11 kuukautta ja kolmen kuukauden sisään asiakas on kertomansa mukaan 

käyttänyt kerran alkoholia. Toisaalta kuitenkin päihteidenkäyttö tuntuu olevan jossain mää-

rin ei-toivottavassa tilassa, koska aineiston mukaan asiakas tavoittelee täysraittiutta. Tavoi-

te on kirjattu nimenomaan asiakkaan tavoitteena sen sijaan, että kirjaus olisi pelkkä tavoit-

teena täysraittius. Tähän palaan myöhemmin kirjoitusvallan yhteydessä. 

(…)Asiakkaan alkoholiongelma todettu siinä määrin hallitsevaksi, että kun-
touttava työtoiminta katsottu aiheelliseksi siirtää. Asiakkaan kertoman mu-
kaan käyttää alkoholia lähes päivittäin. (AS6) 

Todettua alkoholiongelmaa ja sen vakavuutta korostetaan asiakkaan omalla kertomuksella 

lähes päivittäisestä alkoholinkäytöstä. Itse alkoholiongelma on kuitenkin tuotu esille yhtei-

senä toteamuksena ottamatta tarkemmin kantaa siihen, kuka tai ketkä ovat todenneet alko-

holiongelman olevan liian hallitseva kuntouttavan työtoiminnan aloittamiseksi. Kyseessä 

on ainoa kerta, kun aineistossa käytettiin sanaa ”alkoholiongelma” ja asiakas objektivoi-

daan näin suoralla ilmaisulla päihteidenkäyttäjäksi. Ilmeistä on, että asiakkaan oma kerto-

mus lähes päivittäisestä alkoholinkäytöstä mahdollistaa sosiaalityöntekijän käyttää päih-

teidenkäytöstä suoraa ilmaisua. 

Vaikka fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan liittyvät ongelmat ilmaistiin usein ikään 

kuin tosiasioina tai diagnoosiin vedoten, oli yhdessä tapauksessa käytössä myös oman ker-

tomuksen kautta ilmeneminen:  

Asiakas kertoo tippuneensa lapsena päiväkodissa keinusta kiven päälle. 
Asiakas kertoo satuttaneensa tuolloin selkänsä, mutta vaivaa ei lapsena tut-
kittu tai hoidettu. Asiakas kertoo selkäkipujen olevan nyt jokapäiväisiä ja 
vaikeuttavan arjessa suoriutumista. (AS17) 

Tässä tapauksessa asiakkaan selkää oli tutkittu, mutta lääkäri ei ollut löytänyt selästä selkä-

sairauden tai trauman merkkejä. Asiakas oli toimittanut lääkärinlausunnon sosiaalityönte-

kijälle nähtäväksi. Selkäkipu on siis tosiasiassa jäänyt asiakkaan oman kertomuksen va-

raan, koska lääkäri ei ole sitä pystynyt todentamaan. Tällöin on merkityksellistä, että fyysi-

sen terveyden rajoite on ilmaistu asiakkaan omana kertomuksena, sillä lääketieteellinen 

näyttö ja diagnoosi asiasta puuttuu. Vaikka lääketieteellinen näyttö selkäviasta puuttuukin, 
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objektivoituu asiakas fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilanteeseen liittyvien ongelmien 

luokkaan, mikä ohjailee myös sosiaalityöntekijän työkalupakkia ja subjektivointiprosessia. 

Asiakkaan oman kertomuksen kautta objektivoitumista käytettiin myös, mikäli jokin ajan-

kohta tai asia ei ollut varma. Tällöin sosiaalityöntekijä on kirjauksellaan tuonut esille ky-

seessä olevan asiakkaan kertoma ja muistelema ajankohta varman tiedon sijaan. 

Hän muisteli keskeyttäneensä ammattiopinnot vuodenvaihteessa 2013–2014. 
(AS11) 

Asiakkaan omaa kertomusta ja kokemusta tuotiin esille hyvin subjektiivisissa asioissa, 

kuten terveydentilan kohentumisessa. 

Asiakas itse kokee että terveydentila on kohentunut. Aiemmin vuorokausiryt-
missä oli ongelmia mutta nyt se on ok. (AS8) 

Asiakassuunnitelmateksti perustuu pitkälti asiakkaan omaan kertomukseen. Sosiaalityön-

tekijällä ei välttämättä ole asiakkaan kertomuksen tueksi nähtävillä kuin työnhaun voimas-

saoloa ilmentävä kortti, työvoimapoliittinen lausunto, lääkärinlausuntoja sekä opiskelu- ja 

työtodistuksia. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijä on saattanut saada suullisia tietoja esimer-

kiksi päihdetyöntekijältä, mikäli tähän on olemassa asiakkaan suostumus. Mielenkiintoista 

onkin eroavaisuus sen välillä, milloin sosiaalityöntekijä ilmaisee jonkin tiedon olevan asi-

akkaan omaa kertomusta ja milloin ilmentää tilannetta tosiasian kautta. Asiakkaan oman 

kertomuksen kautta objektivoinnissa sosiaalityöntekijä käyttää vähemmän valtaa kuin esi-

merkiksi tosiasian kautta objektivoinnissa, sillä tällöin asiakas on tavallaan itse suorittanut 

objektivoinnin ja määrittänyt itsensä esimerkiksi päihteidenkäyttäjäksi. Tällä on selkeästi 

merkitystä sosiaalityöntekijän kirjaustapaan tiettyjen sosiaalisten ongelmien, kuten päih-

teidenkäytön ilmaisemisessa. 

Kääriäinen (2003, 76–78, 165) toteaa omassa tutkimuksessaan sosiaalityöntekijöiden varo-

van asiakkaiden kategorisoimista, mikä ilmeni Kääriäisen asiakirja-aineistossa ”vieraan 

puheena” eli kategorisoinnit kirjattiin muiden asiantuntijoiden tulkintoina ja sanomisina. 

Oman kertomuksen kautta objektivoitumisessa on havaittavissa hieman samankaltaista 

ilmiötä: objektivoituminen tehdään asiakkaan oman puheen nimissä. Oman kertomuksen 

kautta objektivoitumisessa on kyse asiakkaan vallankäytöstä tai ainakin siitä, että sosiaali-

työntekijä on halunnut asian tuoda esille asiakkaan vallankäytön näkökulmasta.  
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5.3 Asiayhteyden kautta ilmeneminen 

Asiayhteyden kautta objektivoitumisella tarkoitan tilanteita, joissa asiakas objektivoituu 

esimerkiksi työttömäksi ilman, että hänen ilmaistaan olevan työtön tai vailla työtä. Työt-

tömyys oli yksi sosiaalinen ongelma, jota ilmaistiin asiakassuunnitelmissa useimmiten 

asiayhteyden kautta sen sijaan, että olisi käytetty nimitystä ”työttömyys” tai ”työtön”.  

Aktivointisuunnitelma TE-toimiston aloitteesta laadittu toukokuussa 2014. 
Suunnitelman sisältönä hakeutuminen kuntouttavaan työtoimintaan. (AS6) 

Asiakas aloittaa maaliskuussa 2014 työkokeilun lounaskahvilassa. Mikäli 
työkokeilu sujuu hyvin, että asiakkaalla mahdollisuus työllistyä kahvilaan. 
(AS2) 

Asiakas aloittanut kuntouttavan työtoiminnan innokkaana elokuun alkupuo-
lella. (AS9) 

Työttömyyden ilmaiseminen edellä esitetyillä tavoilla työvoimapoliittisten toimenpiteiden 

(kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) kautta luo osaltaan kuvaa aktiivisesta ja oman tilan-

teensa eteen työskentelevästä asiakkaasta. Tämä on varmasti sosiaalityöntekijän näkökul-

masta kirjaamisen arvoinen asia passiivisten ”työtön” tai ”työttömyys” sanojen sijaan. Toi-

saalta kuntouttava työtoiminta on toimenpide, jonka aloittaminen edellyttää myös kunnan 

sosiaalitoimen edustajan päätöstä (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001). Ilmais-

tessaan asiakkaan olevan kuntouttavassa työtoiminnassa tai aloittavan kuntouttavan työ-

toiminnan sosiaalityöntekijä tulee samalla ilmaisseeksi, että aktiivisen asiakkaan lisäksi 

myös sosiaalitoimi on ollut aktiivinen ja toimillaan jo pyrkinyt asiakkaan subjektivoimi-

seen. Asiakkaan objektivoiduttua työttömäksi sosiaalityöntekijä on valinnut työvälineek-

seen kuntouttavan työtoiminnan ja tätä kautta pyrkii subjektivoimaan asiakasta. 

Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä voidaan katsoa olevan foucault’laisia kurivallan ele-

menttejä eli kyse on laajemmassa mittakaavassa biovallasta. Kurivallan tavoin työvoima-

poliittisissa toimenpiteissä (esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) on paljon 

yksilön jatkuvaa valvontaa, josta vastaa yleensä kullekin asiakkaalle nimetty ohjaaja. Asi-

akkaan toiminnasta ja edistymisestä raportoidaan lähettävälle taholle (sosiaalitoimisto, 

työvoimaviranomainen) ja näin toimenpiteen tarkoituksenmukaisuutta pyritään arvioi-

maan. Tuija Norlamo-Saramäki (2009, 100) toteaakin Foucault’n normalisoivan hallinnan 

elementtien sisältyvän tällaiseen aktiiviseen sosiaali- ja työvoimapolitiikkaan, jonka tarkoi-

tuksena on osaltaan tukea käsitystä tavoiteltavasta elämäntavasta ja ohjata ihmisiä sen mu-

kaisiin valintoihin. 
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Asiayhteyden kautta ilmaistiin yleisesti myös ammatillisen koulutuksen puutetta. Tämä 

saattoi ilmetä pelkällä toteamuksella koulutuksen keskeytymisestä ilman, että korostettiin 

puuttuvaa ammatillista tutkintoa.  

Asiakas on käynyt peruskoulun ja nivel-luokan (jolla korotettu numeroita). 
Peruskoulun jälkeen hän aloitti ammattikouluopinnot maalarilinjalla mutta 
opinnot keskeytyivät. Syksyllä 2012 asiakas aloitti opiskelun valmentavalla 
linjalla mutta ei juurikaan pystynyt huonon terveydentilansa vuoksi olemaan 
koulussa joten erosi koulusta 11.2.2013. (AS9)  

Aineistositaatissa todetaan ensin opintojen keskeytyneen ja seuraavien opintojen päätty-

neen asiakkaan erottua koulusta. Näillä ilmaisuilla on selkeä ero: opintojen keskeytymises-

tä tulee mielikuva, että tilanteeseen on vaikuttanut asiakkaan ulkopuolinen tekijä verrattuna 

kirjaukseen ”asiakas keskeytti opinnot”. Opinnot keskeytyivät -ilmaisua ei ole täsmennetty 

opintojen keskeytymiseen johtaneella syyllä, mikä entisestään lisää mielikuvaa asiakkaasta 

johtumattomasta syystä. Sen sijaan asiakkaan eroamista koulusta on perusteltu terveydelli-

sillä syillä. Koulusta eroaminen on asiakkaan aktiivista toimintaa verrattuna opintojen kes-

keytymiseen. Opintojen keskeytyminen ja koulusta eroaminen viestivät, että asiakkaalla ei 

ole ammatillista koulutusta. Asiakas siis objektivoituu ammattikouluttamattomaksi. 

Useimmiten asiakassuunnitelman lukijoita ovat suunnitelman kirjoittaneen sosiaalityönte-

kijän kollegat, joille asiayhteyden kautta objektivoiminen on selvää. Luulen, että asiayh-

teyden kautta objektivoitumisen käyttö olisi huomattavasti vähäisempää, mikäli suunnitel-

mia kirjatessa tulisi huomioida myös asiaan perehtymättömät lukijat. Mikäli asiakassuunni-

telmien lukijoina toimivat muut asiakkaan kanssa työskentelevät viranomaiset, heille voi 

asiakkaan todellinen tilanne jäädä osittain selviämättä asiayhteyden kautta objektivoinnis-

sa, elleivät he ole olleet läsnä asiakassuunnitelmapalaverissa.  

Vallankäytön näkökulmasta asiayhteyden kautta objektivoituminen on jokseenkin ristirii-

tainen. Toisaalta sosiaalityöntekijä kategorisoi asiakkaan, mutta ei tee sitä kuitenkaan suo-

raan. Onko kyse sosiaalityöntekijän ajatuksesta välttää korostamasta asiakkaan työttömyyt-

tä tai ammattikouluttamattomuutta vai onko kyseessä sosiaalityöntekijän näkökulmasta 

niin yleisistä sosiaalisista ongelmista, ettei niitä varsinaisesti tarvitse korostaa? Asiayhtey-

den kautta ilmenemisessä on viitteitä kategorisoinnin välttämisestä. 
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5.4 Läheisen huolen kautta ilmeneminen 

Läheisen huolen kautta objektivoituminen ei ollut aineistossa yleistä, sillä vain neljässä 

asiakassuunnitelmassa oli ollut läsnä muita kuin asiakas ja viranomaisia. Pidän kuitenkin 

merkittävänä tuloksena sitä, että näistä neljästä suunnitelmasta yhdessä asiakkaan päih-

teidenkäyttö oli ilmaistu puolison huolena. Puolison palaverissa ilmaisema huoli on voinut 

olla ratkaiseva avaus päihteidenkäytöstä keskustelulle.  

Puoliso toi esiin huolta asiakkaan alkoholinkäytöstä ja puhumattomuudesta. 
Asiakas juo 3–4 -kertaa viikossa usein puolison jo mentyä nukkumaan. 
(AS15) 

Aiemmin olen tuonut esille, että päihteidenkäyttöä ilmaistaan aineistossa usein asiakkaan 

oman kertomuksen kautta. Edellä olevassa tapauksessa päihteidenkäyttö ilmaistaan lähei-

sen huolena, jolloin sosiaalityöntekijä on yhtä lailla välttynyt objektivoimasta asiakasta 

päihteidenkäyttäjäksi. Päihteidenkäyttö tuntuu olevan sosiaalinen ongelma, johon luokitte-

lua sosiaalityöntekijät välttävät.  

Edellisen esimerkin lisäksi yhdestä asiakassuunnitelmasta voi tulkita taustalla olevan asia-

kassuunnitelmapalaverissa mukana olleen työkaverin huoli. 

Asiakas tarvitsee tällä hetkellä elämäntilanteensa vuoksi apua ja tukea arjen 
toiminnoissa kuten esim raha-asioiden hoidossa, virastoasioinneissa ja lo-
makkeiden täyttämisessä. On todettu että työkaveri ei voi jatkossa osallistua 
asiakkaan asioiden hoitoon niin paljon ja siitä syystä on keskusteltu tukihen-
kilön palveluista. (AS20) 

Asiakkaan työkaveri on ollut asiakassuunnitelmapalaverissa mukana tuomassa julki huol-

taan asiakkaan itsenäisestä suoriutumisesta. Vaikka tässä tapauksessa aineistossa ei suo-

raan ilmaista kyseessä olevan läheisen huoli, voi tilanteen näin tulkita jo työkaverin läsnä-

olon perusteella. Työkaveri on halunnut olla paikalla tuomassa tietoa puutteista asiakkaan 

itsenäiseen suoriutumiseen liittyen ja ilmoittaa, ettei jatkossa pysty auttamaan asiakasta 

entisessä määrin. Objektivoinnin perusteella valikoituu työkaluksi tukihenkilön käyttö 

edistämään asiakkaan itsenäistä suoriutumista.  

Aineistossa oli myös tapaus, jossa asiakkaan äidin roolia ja huolta tuotiin esille, vaikka äiti 

ei itse ollut läsnä asiakassuunnitelmatapaamisessa. Aineistosta ei käy ilmi, onko asiakas 

vai läsnä ollut tukihenkilö tuonut äidin mielipiteet esille. 

Äiti on joutunut paljon huolehtimaan asiakkaan asioista ja väsynyt tilantee-
seen. Asiakkaalla ollut huumekokeilua kesällä (seuloissa kannabis ollut posi-
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tiivinen) ja äiti asettanutkin ehdoksi kotona-asumiselle ehdottoman huu-
meidenkäyttökiellon. (AS9) 

Asiakkaan kotona asuminen äidin mukaan mahdollista jos asiakas käy sään-
nöllisesti kuntouttavassa työtoiminnassa eikä käytä huumeita. (AS9) 

Vaikka äiti ei olekaan ollut asiakassuunnitelmatapaamisessa läsnä, objektivoituu asiakas 

päihteidenkäyttäjäksi äidin kertomana. Äiti on kyseisessä tapauksessa merkittävässä valtaa 

käyttävässä roolissa edellyttäessään kotona asumisen vastineeksi päihteettömyyttä ja kun-

touttavaan työtoimintaan osallistumista. Sosiaalityöntekijä on voinut kirjata nämä äidin 

vaatimukset tavoitteiksi ilman varsinaista omaa vallankäyttöä. Toisaalta voi myös olla, että 

sosiaalityöntekijä on unohtanut kirjata äidin asiakassuunnitelmapalaverin läsnäolijoihin. 

Mikäli äiti on tosiasiassa ollut läsnä palaverissa, on kyse edelleen läheisen huolen kautta 

objektivoitumisesta ja sosiaalityöntekijä on itse välttynyt luokittelemasta asiakasta päih-

teidenkäyttäjäksi. 

Aivan kuten oman kertomuksen kautta objektivoitumisessa, myös läheisen huolen kautta 

objektivoitumisessa on kyse Kääriäisen (2003, 76–78, 165) esille nostamasta kategorisoin-

nin välttämisestä. Sosiaalityöntekijän on helppo vedota läheisen huoleen, mikäli sellainen 

on keskusteluissa tullut esille, sillä tällöin kategorisointia ei tarvitse tehdä itse. Vallankäyt-

täjänä toimii läheinen, joskin sosiaalityöntekijä toimii läheisen vallankäytön mahdollistaja-

na antaessaan suunnitelmatekstissä tälle äänen. 

 

5.5 Diagnoosin kautta ilmeneminen 

Fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ilmentäessä kirjoitustyyli oli yleisesti hyvin toteavaa, 

jopa hieman lääkärin kirjoittamia tekstejä muistuttavaa. Diagnoosin kautta objektivoitumi-

nen muistuttaakin hyvin paljon tosiasian kautta objektivoitumista. Näitä kahta ilmenemis-

tapaa erottavana tekijänä on ainoastaan sosiaalityöntekijän tapa vedota diagnoosiin asia-

kasta objektivoidessaan. Osassa aineistoa terveydelliset ongelmat ilmenivät diagnoosin 

kautta, mutta ei kaikissa tapauksissa. Aineistosta ei tosin käy ilmi se, onko sosiaalityönte-

kijä nähnyt lääkärinlausunnon tai sairauskertomuksen vai onko kyse asiakkaan kertomasta. 

Asiakkaalla on ollut psyykkisiä ongelmia yläasteikäisestä jolloin alkoi vetäy-
tyä vähitellen kaverisuhteista. Alkoi esiintyä sosiaalisten tilanteiden pelkoa, 
vatsaoireita ja allergioita.(…)Asiakkaalle diagnosoitiin määrittelemätön psy-
koottinen häiriö ja ahdistuneisuushäiriö. Lääkitys on. (AS8) 
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Asiakkaalla on diagnosoitu ADHD joitakin vuosia sitten. hänelle on määrätty 
siihen lääkitys, jota ei ole halunnut käyttää. (AS15) 

Kääriäinen (2003, 66) toteaa asiantuntijan mielipiteen tai lausunnon olevan yksi keino teh-

dä tekstistä vakuuttavampi. Tulkitsen diagnoosin kautta objektivoitumisessa olevan sa-

mankaltaista asiantuntijuuteen vetoamista huolimatta siitä, onko tieto sairaudesta peräisin 

lääkäriltä vai asiakkaalta itseltään. Oleellista on, että tilanne ilmaistaan diagnoosiin vedo-

ten. Asiakas objektivoituu psyykkisesti tai fyysisesti sairaaksi, mutta sosiaalityöntekijä ei 

ole tällöin se henkilö, joka tämän määrittelyn on tehnyt. Tiililä (2007, 227, Sarangin & 

Slembrouckin 1996, 68 mukaan) tuo esille, että moniammatillisessa työssä sosiaalityönte-

kijöillä on usein vähiten valtaa lääketieteellisen diskurssin ollessa relevanteinta. Diagnoo-

sin kautta objektivoitumisessa ei välttämättä ole suoranaisesti kyse moniammatillisesta 

yhteistyöstä, mutta tästä huolimatta aineistoni valossa lääketieteellinen diskurssi saa mer-

kittävän jalansijan ja nimenomaan sosiaalityöntekijä antaa jalansijaa lääketieteelliselle dis-

kurssille. Myös Saurama (2002) tuo esille sosiaalityön asiantuntemuksen alisteisuuden 

lääketieteelle, tarkemmin psykiatrialle. Sauraman tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden 

kotikäynneillä tekemillä havainnoilla ei ollut samanlaista tiedon asemaa äitien kasvatusky-

kyyn liittyen kuin psykiatrien arvioinneilla äitien mielenterveysongelmista. (Emt., 232.) 

Toki sairautta määrittäessä lääkäri on asiantuntija, mutta esimerkiksi arvioitaessa sairauden 

vaikutuksia asiakkaan arjen näkökulmasta voi sosiaalityöntekijän asiantuntijuus nousta 

merkittävämpään asemaan.  

Rinnastan diagnoosin kautta ilmenemiseksi myös kirjaukset, joissa diagnoosi-sanan sijaan 

käytetään ilmaisua ”on todettu”. 

Asiakas on ollut psyykkisistä syistä eläkkeellä n. 15 vuotta.(…)Epilepsia on 
todettu murrosiässä, johon jatkuva lääkitys. Ryhmäterapiassa käynyt puolen-
toista vuoden ajan viikottain, minkä kokee itselleen hyödylliseksi. (AS16) 

Asiakkaalla on masennusta ja ahdistuneisuutta joiden johdosta on ollut nuo-
risopsykiatrian hoidossa vv 2008–2010.(…)Lisäksi asiakkaalla on ADD-
tyyppinen keskittymishäiriö ja lapsuudessa todettu epilepsia mutta epileptisiä 
kohtauksia ei ole ollut vuosiin. (AS9) 

Asiakkaalla on elokuussa 2014 todettu rintasyöpä ja siihen liittyen on ollut 
lääkärikäyntejä ja sairaalajaksoja. (AS14) 

Anna Kulmala (2006) toteaa diagnoosin saamisen olevan ulkoapäin tulevan määrityksen 

äärimuoto. Diagnoosit kategorisoivat ihmisiä voimakkaasti, tuoden mukanaan monia seu-

raamuksia. Tästä huolimatta diagnoosi on usein yksilön kannalta tärkeä. Kielteisiin puoliin 
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liittyy kategorisoinnin mukanaan tuoma leimaantuminen ja diagnoosin kahlitsevuus. 

(Kulmala 2006, 55–56, 65.) Fyysisen tai psyykkisen terveydentilan rajoitukset voivat olla 

jatkotyöskentelyn eli subjektivoinnin kannalta haasteellisia. Subjektivoinnissa on kyse asi-

akkaan normalisoinnista, minkä ei voi tietenkään näissä tapauksissa tulkita olevan sama 

kuin asiakkaan parantuminen. Esimerkiksi psyykkisen terveyden häiriöt voivat olla elin-

ikäisiä ja hyvinkin elämää rajoittavia niin opiskeluiden kuin työnteon suhteen. Terveydel-

listen rajoitusten kohdalla aineistossa korostuikin subjektivoinnin osalta kuntoutumisen 

edistäminen ja tukeminen. 

Vallankäytöllisesti diagnoosin kautta ilmenemisessä on jälleen kyse siitä, että sosiaalityön-

tekijä välttää kategorisoimasta asiakasta. Sosiaalisen ongelman määrittely tapahtuu lääke-

tieteen nimissä eli vallankäyttäjänä toimii lääkäri tai psykiatri. Toisaalta koska aineistosta 

ei käy ilmi perustuuko diagnoosin kautta ilmentäminen sosiaalityöntekijälle esitettyyn lää-

kärinlausuntoon vai asiakkaan omaan kertomukseen, voi vallankäyttäjänä toimia myös 

asiakas.  

 

5.6 Toimeentulotuen kautta ilmeneminen 

Taloudellisten vaikeuksien ilmentäminen oli yleistä toimeentulotuen kautta. Pitkäaikainen 

toimeentulotukiasiakkuus on yleensä osoitus heikosta taloudellisesta tilanteesta, sillä toi-

meentulotuella eläminen tarkoittaa minimituloilla elämistä.  

Asiakas on ollut toimeentulotukiasiakkaana helmikuusta 2010 alkaen. 
(AS18&19) 

Aineistositaatissa on merkityksellistä toimeentulotukiasiakkuuden alkamisajankohdan il-

maisu, mikä jo itsessään tuo esille pitkään kestäneen toimeentulotukiasiakkuuden. Myö-

hemmin samassa suunnitelmassa vielä todetaan: Asiakkaalla on pitkäaikainen toimeentulo-

tukiasiakkuus ja taloudellinen tilanne on ollut heikko jo vuosia.  

Toimeentulotukea myönnettäessä sovelletaan toimeentulotukilain (1412/1997) lisäksi kun-

takohtaisia ohjeistuksia. Toimeentulotukilain soveltamisesta on tehty erikseen opas (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2013), joka yhdenmukaistaa kuntien toimeentulotuen myöntä-

miskäytäntöjä.  Omissa ohjeistuksissaan kunnat määrittelevät muun muassa kohtuullisten 

asumiskustannusten määrät sekä ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet.  
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Asiakkaalla on vuokrarästiä 975,31 €, häätöasia on lähtenyt käräjäoikeuteen 
23.7.2014. Hänelle on aiemmin myönnetty ehkäisevää toimeentulotukea 
vuokrarästiin 6.3.2013. (AS11) 

Edellisessä tapauksessa kyseessä ei vielä ole asunnottomuudesta vaan asiakas objektivoi-

tuu luokittelussani elämän/arjenhallinnan puute ja itsenäinen suoriutuminen -kategoriaan, 

mistä kielii toistuva vuokrarästien syntyminen. Asiakkaalla ei ole riittävät elämänhallinnal-

liset taidot, jotta hän pystyisi huolehtimaan vuokranmaksusta ajallaan. Toki taustalla voi 

olla jotain muuta, kuten päihdeongelma tai masennus, mikä ei kuitenkaan kyseisessä tapa-

uksessa ilmene aineistosta. Toimeentulotukilain (1412/1997, 13 §) mukaan ehkäisevän 

toimeentulotuen myöntäminen asumisen turvaamiseksi on perusteltua ja suositeltavaa. So-

siaalityöntekijä on ilmaissut vuokrarästeihin myönnetyn jo aiemmin ehkäisevää toimeentu-

lotukea. Usein kunnat myöntävät ehkäisevää toimeentulotukea samalle asiakkaalle vain 

kertaluontoisesti. Tässä tapauksessa epäselväksi jää, myönnetäänkö asiakkaalle toistami-

seen ehkäisevää toimeentulotukea vai millä keinoin asiakkaan asuminen pyritään turvaa-

maan. Mahdolliseen tulevaan häätöön ei oteta lainkaan kantaa muutoin kuin edellä esitetyl-

lä toteamuksella häätöasian etenemisestä käräjäoikeuteen. Tässä tapauksessa sosiaalityön-

tekijän vallankäyttö jää epäselväksi sen suhteen myöntääkö hän asiakkaalle ehkäisevää 

toimeentulotukea asumisen turvaamiseksi vai onko myöntämättä. Kummassakin tapauk-

sessa kyseessä on joka tapauksessa sosiaalityöntekijän käyttämästä huomattavasta taloudel-

lisesta vallasta.  

Taloudellisten vaikeuksien yhteydessä ja etenkin pitkään jatkuneessa toimeentulotukikier-

teessä voitaneen puhua köyhyydestä. Peter Miller ja Nikolas Rose (1997) toteavat köyhyy-

den olevan sidoksissa asiantuntijatietoon. Asiantuntijatiedon perusteella köyhyyttä käsit-

teellistetään, teoretisoidaan, määritellään, tutkitaan ja asetetaan toiminnan kohteeksi. Sa-

malla yksilöidään sosiaalityön toimenpiteiden kohteita. Sosiaalityö osana hyvinvointijär-

jestelmää pyrkii toimillaan vastuullistamaan yksilön yhteiskuntaa kohtaan. Kyse on uusli-

beralismin mukanaan tuomasta hallintatavasta, joka on yhä enenevissä määrin siirtynyt 

riippuvuuskulttuurista kohti näkemystä aktiivisesta ja teoistaan seurauksen kantavasta yksi-

löstä. (Emt., 119, 122, 146–147.) Aktiivinen ja teoistaan seurauksen kantava yksilö vastan-

nee nykypäivän ajatusta normaalista ja toivottavasta kansalaisesta. Normalisoiva hallinta 

pyrkiikin ohjaamaan asiakasta tähän suuntaan siten, että asiakas sisäistäisi aktiivisuuden ja 

vastuunkantamisen osaksi omaa toimintaansa. Näin normalisoiva hallinta linkittyy osaksi 

itsekäytäntöjä Foucault’n etiikka-ajattelun mukaisesti. 
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Taloudellisten vaikeuksien ilmentäminen toimeentulotuen kautta on aikuissosiaalityön 

yhteydessä ilmeistä, sillä toimeentulotukipäätösten antaminen on merkittävä osa aikuis-

sosiaalityötä, joskin se sisältyy enenevissä määrin etuuskäsittelijöiden työhön. Vallankäy-

tön näkökulmasta toimeentulotuen kautta ilmentämisessä on siis kyse sosiaalityöntekijän ja 

laajemmin koko sosiaalitoimiston vallankäytöstä, johon palaan tarkemmin taloudellisen 

vallan käsittelyn yhteydessä. Mielestäni toimeentulotuessa ja sen hakemisprosessissa on 

piirteitä Foucault’n kurivallasta siinä mielessä, että asiakas joutuu toimeentulotukea haki-

essaan valvonnan alaiseksi. Toimeentulotukea hakiessaan asiakkaan on esimerkiksi esitet-

tävä kuitit ja tositteet asumiskulujen maksamisesta, tiliotteet kaikista käytössään olevista 

tileistä sekä tositteet tuloista ja omaisuudesta. Kyse on rahankäytön valvonnasta, jota toi-

meentulotukipäätöksen antaja suorittaa tehdessään päätöstä asiakkaan mahdollisesta oi-

keudesta toimeentulotukeen. Asiakas voi halutessaan asettua vastustamaan tätä valvontaa, 

mutta käytännössä se tietää hylkäävää toimeentulotukipäätöstä. 

 

5.7 Objektivoitumisen ennaltaehkäiseminen 

Objektivoitumisen ilmenemistapojen lisäksi löysin aineistosta kirjaamiskäytäntöjä, jotka 

nimesin objektivoitumisen ennaltaehkäisemiseksi. Yhdessä tapauksessa esimerkiksi elä-

män/arjenhallinnan puute ja itsenäinen suoriutuminen tuli esille pelkissä tavoitteissa ilman, 

että näihin viittaavista haasteista olisi mainittu taustatiedoissa tai nykytilanteessa. Vastaa-

vaa ilmeni myös tavoitteiden asettelussa kouluttautumista koskien. Kyseistä asiakasta ei 

siis oltu objektivoitu kuuluvaksi esimerkiksi ammattikoulutuksen puute tai elä-

män/arjenhallinnan ja itsenäisen suoriutumisen puute -luokkiin ilmaisemalla, että näissä 

olisi ollut haasteita aikaisemmin. Opintojen loppuun suorittaminen ja asunnosta huolehti-

minen oli kuitenkin kirjattu yhdeksi tavoitteeksi. 

Lähiajan tavoitteet: 

- asunnon siisteydestä huolehtiminen 

- vuokran maksaminen ajallaan 

- opintojen suorittaminen sovitusti. (AS1) 

 

Tulkintani mukaan tämänkaltaisissa tapauksissa asiakas ei objektivoidu pelkillä tavoittei-

den asettelulla, vaan näin määritetyillä tavoitteilla on ennemminkin ennaltaehkäisevä tar-
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koitus. Sosiaalityöntekijöillä on omat kokemuksensa ja huolensa niin sanottuihin riskiryh-

miin kuuluvista asiakkaista, joiden kohdalla tällainen etukäteen huolehtiminen voi olla 

paikallaan. Tällainen tavoitteidenasettelu on myös relevanttia, mikäli asiakkaalle on myön-

netty takuuvuokra toimeentulotukena ja asiakas saa lisäksi perustoimeentulotukea.  

Vastaavasti aineistossa oli myös tapauksia, joissa koulutuksen puute saattoi tulla esille il-

man, että sitä oli määritelty varsinaisesti ongelmaksi ja tällöin kouluttautumista ei oltu 

myöskään kirjattu tavoitteisiin. Asiakas oli siis objektivoitunut ammattikouluttamattomak-

si, mutta subjektivoinnin päämääränä ei ollut kouluttautuminen. Näissä tapauksissa asiakas 

joko oli aloittamassa koulutuksen tai oli jo koulutuksessa. Voisi olettaa, että näissä tilan-

teissa sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät yhteisessä keskustelussaan katsoneet kouluttautu-

miseen liittyvien haasteiden olevan merkittäviä tai niitä olevan ollenkaan. 

Objektivoitumisen ennaltaehkäisemisessä on kyse sosiaalityöntekijän vallankäytöstä. Täl-

laisessa ”kaiken varalta” -tavoitteiden kirjaamisessa sosiaalityöntekijä käyttää kirjoitusval-

taa, mutta kyse on myös selvästä normaalistavasta hallinnasta. Sosiaalityöntekijä määrittää 

tavoitteiden kautta normaaliksi ja tavoiteltavaksi tilaksi asunnon pitämisen (siisteys ja 

vuokranmaksu) ja tutkinnon suorittamisen. Objektivoitumisen ennaltaehkäisyn yhteydessä 

asiakas toistaiseksi lukeutuu tähän normaaliin kategoriaan.   

 

5.8 Yhteenveto 

Tutkielmassani aikuissosiaalityön arjessa tapahtuva objektivointi tarkoittaa asiakkaan sosi-

aalisen ongelman määrittämistä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti olen etsi-

nyt aineistosta objektivoinnin ilmenemistapoja. Löysin kuusi ilmenemistapaa: tosiasiana 

ilmeneminen, oman kertomuksen kautta ilmeneminen, asiayhteyden kautta ilmeneminen, 

läheisen huolen kautta ilmeneminen, diagnoosin kautta ilmeneminen ja toimeentulotuen 

kautta ilmeneminen. Näiden lisäksi löysin kirjaamiskäytäntöjä liittyen objektivoitumisen 

ennaltaehkäisyyn (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Objektivoituminen aikuissosiaalityön asiakirjoissa. 

Objektivoi-
tumistapa 

Miten ilmenee aineis-
tossa? 

Missä tilanteissa käytös-
sä? 

Vallankäytön näkökul-
ma 

Tosiasiana 
ilmeneminen 

Sosiaalinen ongel-
ma/tilanne esitetään 
faktana. 

Toteava, suora ja neut-
raali tyyli korostuu. 

 

Voi ilmentää mitä vain 
sosiaalista ongelmaa; 
harvemmin kuitenkaan 
päihdeongelmaa. 

Todellinen vallankäyttö 
jää epäselväksi, mutta 
viimekädessä sosiaali-
työntekijän kirjoitusval-
taa. 

Oman ker-
tomuksen 
kautta ilme-
neminen 

Sos. ongelma/tilanne 
esitetään asiakkaan 
omana kertomuksena. 

Päihteidenkäyttö. 

Tiedon ollessa epävarmaa 
(esim. ei lääkärinlausun-
toa viasta/vammasta). 

 

Asiakas pääasiallinen 
vallankäyttäjä. 

Sosiaalityöntekijä välttää 
asiakkaan kategorisoimis-
ta; asiakas objektivoi itse 
itsensä. 

Asiayhteyden 
kautta ilme-
neminen 

Sos. ongelmaa/tilannetta 
ei ilmaista suoraan; on 
tulkittavissa asiayhtey-
destä. 

Työttömyys. 

Ammatillisen koulutuksen 
puute. 

Ristiriitainen. 

Viitteitä kategorisoinnin 
välttämisestä. 

Työvoimapoliittisilla 
toimenpiteillä yhteys 
kurivaltaan. 

Läheisen 
huolen kautta 
ilmeneminen 

Sos. ongelma/tilanne 
ilmaistaan läheisen ker-
tomana ja huolena. 

Ei kovin yleinen tapa; 
lähinnä päihteidenkäyt-
töön liittyvää. 

Sosiaalityöntekijä välttää 
asiakkaan kategorisoimis-
ta; läheinen tekee objek-
tivoinnin. 

Diagnoosin 
kautta ilme-
neminen 

Sos. ongelma/tilanne 
ilmaistaan diagnoosiin 
vedoten tai ilmaisulla 
”on todettu”. 

Fyysisen ja psyykkisen 
terveyden ongelmat. 

Vallankäyttäjänä lääke-
tieteen asiantuntija tai 
asiakas. 

Sosiaalityöntekijä välttää 
asiakkaan kategorisoimis-
ta; kategorisointi tehdään 
lääketieteen nimissä. 

Toimeentulo-
tuen kautta 
ilmeneminen 

Sos. ongelma/tilanne 
ilmaistaan toimeentulo-
tukiasiakkuuden kautta. 

Taloudelliset vaikeudet. Sosiaalityöntekijä merkit-
tävä valtaa käyttävä taho. 

Toimeentulotuella yhteys 
kurivaltaan. 

Objektivoi-
tumisen en-
naltaehkäisy 

Varsinaista objektivoin-
tia ei ole tehty, vaikka 
tiettyihin ongelmiin 
viittaavia tavoitteita 
asetettu. 

Opintojen suorittaminen. 

Elämän/arjenhallinta ja 
itsenäinen suoriutuminen. 

Sosiaalityöntekijä käyttää 
kirjoitusvallan lisäksi 
normaalistavaa hallintaa. 
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Tosiasiana ilmenemisessä asiakkaan sosiaalinen ongelma ja muutosta vaativa tilanne il-

maistaan toteavasti, neutraalisti ja suoraan. Ilmaisutyylistä ei käy ilmi tiedon alkuperä tai 

sosiaalityöntekijän tulkinnan osuus, vaan tieto ilmaistaan ikään kuin faktana. Tosiasiana 

ilmeneminen voi kohdistua mihin tahansa sosiaaliseen ongelmaan, mutta harvemmin kui-

tenkaan päihteiden käyttöön liittyviin ongelmiin. Vallankäytöllisesti tosiasiana ilmenemi-

nen jättää todellisen vallankäyttäjän epäselväksi tiedon alkuperän jäädessä ilmenemättä. 

Viime kädessä kyseessä on kuitenkin sosiaalityöntekijän käyttämästä kirjoitusvallasta. 

Oman kertomuksen kautta ilmenemisessä asiakkaan sosiaalinen ongelma ilmaistaan asiak-

kaan omana kertomuksena. Oman kertomuksen kautta ilmeneminen oli tyypillisimmin 

käytössä päihdeongelmiin liittyen tai tilanteissa, joissa tieto oli epävarmaa tai haluttiin tuo-

da esille asiakkaan subjektiivinen kokemus. Tiedon epävarmuus voi johtua esimerkiksi 

lääkärinlausunnon puutteesta, jolloin sosiaalityöntekijä on asiakkaan kertoman varassa. 

Vallankäytöllisesti asiakas on tosiasiallinen vallankäyttäjä sosiaalityöntekijän mahdollista-

essa asiakkaan vallankäytön. Asiakas tavallaan objektivoi itse itsensä sosiaalityöntekijän 

samalla välttyessä asiakkaan kategorisoinnilta.  

Asiayhteyden kautta ilmaisemisessa asiakkaan sosiaalista ongelmaa ei ilmennetä suoraan, 

vaan se on tulkittavissa asiayhteydestä, esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistu-

misesta. Työttömyyden lisäksi asiayhteyden kautta ilmaistiin ammattikoulutuksen puutetta. 

Vallankäytön näkökulmasta asiayhteyden kautta ilmaiseminen on ristiriitainen objektivoin-

titapa, sillä samaan aikaan kun sosiaalityöntekijä selvästi objektivoi asiakkaan, pyrkii hän 

välttämään asiakkaan kategorisoimista. Kuntouttavaan työtoimintaan tai vastaavaan toi-

menpiteeseen osallistumisen voidaan katsoa olevan aktiivinen ilmaus verrattuna passiivi-

seen ilmaisuun ”työtön”. Asiayhteyden kautta ilmaisemisella on yhteys foucault'laiseen 

kurivaltaan työvoimapoliittisten toimenpiteiden kautta. 

Myös läheisen huolen kautta ilmaisemisessa on kyse kategorisoinnin välttämisestä, sillä 

objektivointi tapahtuu läheisen kertomana sosiaalityöntekijän välttyessä kategorisoimasta 

asiakasta. Vallankäyttäjänä toimii siis asiakkaan läheinen. Läheisen huolen kautta ilmai-

seminen ei ollut aineistossa kovin yleistä, mutta esiintyessään se liittyi lähinnä päihteiden 

käyttöön liittyviin ongelmiin. Läheisen huoli voi olla ratkaisevassa asemassa asiakassuun-

nitelmapalaverissa, sillä asiakas voi pyrkiä välttämään vaikeista asioista keskustelua. Tut-

kielman aineistosta ilmeni myös tapaus, jossa läheisen huoli oli tuotu asiakassuunnitelmas-

sa esille ilman tämän läsnäoloa asiakassuunnitelmapalaverissa. 
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Diagnoosin kautta ilmaiseminen muistuttaa tyyliltään tosiasian kautta ilmaisemista. Nämä 

tavat toisistaan erottaa ensimmäisen ilmaisutavan vetoaminen diagnoosiin eli asiakkaan 

objektivointi tapahtuu lääketieteen nimissä riippumatta siitä, onko tieto diagnoosista peräi-

sin asiakkaalta itseltään vai asiakkaan esittämästä lääkärinlausunnosta. Sosiaalityöntekijä 

on ilmaissut sosiaalisen ongelman diagnoosiin vedoten, jolloin hän itse välttää jälleen ka-

tegorisoimasta asiakasta. Diagnoosiin vetoamisen voidaan katsoa olevan tapa tehdä tekstis-

tä vakuuttavampi, mutta samalla sosiaalityöntekijä alistaa sosiaalityön lääketieteelliselle 

diskurssille. 

Taloudellisten vaikeuksien ilmentäminen oli yleistä toimeentulotuen kautta. Toimeentulo-

tukiasiakkuuden ilmaiseminen on toisaalta ymmärrettävää, sillä toistaiseksi toimeentulotu-

en myöntämisestä vastaa sosiaalitoimisto. Toisaalta en usko toimeentulotuen siirtymisen 

Kelalle vaikuttavan toimeentulotuen kautta ilmaisemisen yleisyyteen, sillä kyse on edel-

leen minimituloista, joten toimeentulotukioikeus jo itsessään kertoo taloudellisesta huono-

osaisuudesta. Toimeentulotuesta puhuttaessa kurivalta on läsnä, sillä toimeentulotukipro-

sessi alistaa asiakkaan valvonnan alaiseksi. Toimeentulotuen kautta ilmentämisessä on 

kyse sosiaalityöntekijän sekä koko sosiaalitoimiston vallankäytöstä. 

Objektivoitumisen ennaltaehkäisyssä on kyse siitä, että asiakasta ei ole varsinaisesti objek-

tivoitu, vaikka tavoitteiden asettelussa viitataan tiettyihin sosiaalisiin ongelmiin. Tällainen 

käytäntö tuli esille etenkin opintojen suorittamiseen sekä elämän/arjenhallintaan ja itsenäi-

seen suoriutumiseen liittyvissä ongelmissa. Tulkintani mukaan pelkkä tavoitteiden asettelu 

ei näissä tilanteissa objektivoi asiakasta. Kyse on sosiaalityöntekijän vallankäytöstä, joka 

ilmenee kirjoitusvaltana. Tavoitteiden asettelulla sosiaalityöntekijä pyrkii ennaltaehkäise-

mään uhkakuvien realisoitumista sosiaalisiksi ongelmiksi. 
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6. SUBJEKTIVOINTI AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKAS-

SUUNNITELMISSA 

Seuraavaksi esittelen aineistosta löytämäni vallan muodot, joita sosiaalityöntekijä käyttää 

subjektivoidessaan eli normalisoidessaan asiakasta. Näitä vallan muotoja ovat taloudelli-

nen valta, verkostovalta, valvontavalta ja kirjoitusvalta.  

 

6.1 Taloudellinen valta 

Taloudellisen vallan käyttäminen oli aineistossa melko yleistä. Taloudellisella vallalla tar-

koitan sekä toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä ja rajauksia, että erilaisten mak-

susitoumusten myöntämiseen liittyviä päätöksiä. 

Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus myöntää asiakkaille täydentävää ja ehkäisevää toi-

meentulotukea toimeentulotukilain (1412/1997) ja kuntakohtaisten ohjeistusten puitteissa. 

Toimeentulotuki ei lähtökohtaisesti ole vastikkeellinen etuus. Aineistosta kuitenkin ilmeni 

joitain hyvin selkeitä tapauksia, joissa harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämistä 

vastaan sosiaalityöntekijä odotti asiakkaalta tietynlaista toimintaa:  

Sovimme, että stt myöntää tukea julkisen sektorin terveydenhuoltokuluihin ja 
asiakas pitää kiinni tekemästään maksusuunnitelmasta. (AS2)  

Sosiaalityöntekijä odottaa asiakkaan sitoutuvan laadittuun velkojen maksusuunnitelmaan 

vastineeksi siitä, että on myöntänyt harkinnanvaraista toimeentulotukea terveydenhoitoku-

luihin. Sosiaalityöntekijä käyttää taloudellista valtaansa sitouttaakseen asiakasta sovittuun 

toimintaan. 

Vastuuttamisen ja sitouttamisen lisäksi taloudellista valtaa käytettiin kannustamisessa. 

Kannustaminen saattoi kohdistua esimerkiksi työn vastaanottamiseen: 

Asiakasta kannustetaan ottamaan tarjottu työ vastaan. Palkkaa ajalta 14.7.–
13.8.2014 ei huomioida tulona. Toimeentulotukipäätöstä heinä- ja elokuulle 
2014 ei korjata palkkatulojen johdosta. (AS18&19) 

Vaikka toimeentulotukilaki (1412/1997, 11§) mahdollistaa vähäisten ansiotulojen huomi-

oimatta jättämisen, käyttää sosiaalityöntekijä edellisessä tapauksessa huomattavaa talou-

dellista valtaa kirjaamalla asiakassuunnitelmaan, ettei palkkatuloja huomioida miltään osin 

tulona eikä jo tehtyjä toimeentulotukipäätöksiä tulla korjaamaan palkkatulojen vuoksi. 
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Asiakasta halutaan nimenomaan kannustaa ottamaan tarjottu työ vastaan, ja palkinnoksi 

tästä työtuloja ei huomioida tulona toimeentulotuessa, minkä avulla helpotetaan asiakkaan 

taloudellista tilannetta. Kyseessä on merkittävä kannustin, sillä rahallisesta näkökulmasta 

asiakkaan voi olla epäedullista vastaanottaa lyhytkestoista työtä. Sosiaalityöntekijä työs-

kentelee saadakseen asiakkaan työmarkkinoille ja tätä myötä taloudellisesti itsenäiseksi 

yksilöksi. Paloheimo ja Wiberg (2012) erittelevät vallan lajeja, joista yksi on palkitsemi-

nen. He toteavat toivottavana pidetyn käyttäytymisen palkitsemisen olevan yksi tapa käyt-

tää valtaa. (Emt., 60.) Kannustamisen lisäksi palkkatulojen huomiotta jättämisessä voidaan 

ajatella olevan kyse toivottavana pidetyn käyttäytymisen eli työn vastaanottamisen palkit-

semisesta.  

Tietynlaista sitouttamisen ja kannustamisen yhdistämistä on havaittavissa seuraavassa esi-

merkissä, jossa sosiaalityöntekijä pyrkii madaltamaan asiakkaan osallistumiskynnystä työ-

voimapoliittiseen toimintaan tai nuorisokeskuksella käymiseen. 

Mikäli asiakas osallistuu työvoimapoliittiseen koulutukseen, työkokeiluun, 
säännöllisiin käynteihin nuorisokeskuksella, tms., hänelle voidaan täydentä-
vänä toimeentulotukena myöntää kunnan sisäisen liikenteen matkakulut enin-
tään kolmen kuukauden ajan. (AS11) 

Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuville mahdollisesti maksettava työttömyys-

etuus yleensä sisältää niin sanotun kulukorvauksen, joka on tarkoitettu kattamaan toimen-

piteeseen osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia, kuten ruoka- ja matkakuluja. Tässä 

tapauksessa kannustaminen liittyykin juuri siihen, että mahdollisen kulukorvauksen lisäksi 

asiakas saisi matkakulut täydentävänä toimeentulotukena ja kulukorvaus jäisi muuhun 

käyttöön kolmen kuukauden ajalta. Lisäksi kunnan sisäiset matkakulut mahdollistavat 

myös toimenpiteeseen osallistumisen ulkopuolisen asioimisen ja sosiaalisten suhteiden 

ylläpidon. 

Taloudellisen vallan käyttö tuli esille myös lapsen harrastustoiminnan tukemisessa sekä 

asiakkaan kuntoutumisen edistämisessä. 

Tuetaan toistaiseksi lapsen jääkiekkoharrastusta sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan ohjeistuksen mukaisesti, enintään 300 E/v. (AS5) 

Myönnetään ehkäisevää toimeentulotukea kuntosalimaksuun 6kk kerrallaan. 
(AS17) 

Sosiaalityöntekijä tapaa asiakasta tarvittaessa ja myöntää kuntoutumista 
edistäviin asioihin tarvittaessa täydentävää toimeentulotukea. (AS20) 
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Toimeentulotuen siirtyminen Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vaikuttanee vääjäämättä 

sosiaalityöntekijän taloudelliseen valtaan. Lähtökohtaisesti voisi olettaa sosiaalityöntekijän 

taloudellisen vallan vähentyvän toimeentulotuen siirtymisen myötä. Toisaalta perustoi-

meentulotuen myöntämiseen liittyy huomattavasti vähemmän vallankäyttöä kuin täydentä-

vään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Näin ollen taloudellisen vallankäytön vähenemi-

nen ei välttämättä ole toimeentulotuen siirtymisen seuraus. Ennemminkin voi käydä niin, 

että sosiaalityöntekijät alkavat käyttämään entistä enemmän taloudellista valtaa juuri täy-

dentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puitteissa, koska eivät voi sitä perustoimeentulo-

tuessa käyttää. Esimerkiksi asumismenoihin kohdistettavan harkinnanvaraisen toimeentu-

lotuen käyttö saattaa lisääntyä, kun sosiaalityöntekijöillä ei ole mahdollisuutta määrittää 

asumismenojen huomioimista täysimääräisinä perustoimeentulotuessa. Toki mainitsemani 

esimerkki on riippuvainen Kelan linjauksista ja käytännöistä kohtuullisten asumismenojen 

huomioimisessa.  

Toimeentulotuen myöntämisen lisäksi sosiaalityöntekijät käyttivät taloudellista valtaa 

myöntäessään asiakkaille maksusitoumuksia erilaisiin väliaikaisasuntoloihin tai tukihenki-

löihin. 

Asiakkaalle myönnetty ms asuntolaan ajalle 1.11.–30.11.2013. (AS4) 

Sosiaalitoimen kautta asiakkaalla on tukihenkilö, joka tukee asiakasta arjen 
asioinneissa ja taloudellisten asioiden hoidossa ja kannustaa päivärytmin yl-
läpitämiseen ja säännöllisiin käynteihin kuntouttavassa työtoiminnassa ja vi-
ranomaiskäynneillä. (AS9) 

Paloheimo ja Wiberg (2012) toteavat taloudellisen vallan perustuvan taloudellisiin resurs-

seihin, kuten työhön, luonnonvaroihin tai rahaan. Näistä raha on suoraviivaisin ja sitä voi 

käyttää myös palkitsemiseen ja rankaisemiseen. (Emt., 70) Sosiaalityöntekijän taloudelli-

nen valta on nimenomaan rahaan perustuvaa valtaa. Taloudellista valtaa käyttäessään sosi-

aalityöntekijä käyttää myös hänelle asemansa tuomaa harkintavaltaa. Laura Kalliomaa-

Puha, Toomas Kotkas ja Marketta Rajavaara (2014) toteavat viranomaiselle annetun lain-

säätäjän puolelta harkintavaltaa lainsäädännön toimeenpanemiseksi, sillä täysin harkinta-

vallaton lainsäädäntö on mahdoton toteuttaa. Viranomaisen harkintavalta perustuu lainsää-

dännön lisäksi muun muassa taloudellisten voimavarojen rajallisuuteen ja ihmisten ongel-

matilanteiden monimutkaisuuteen. Lisäksi harkintavaltaa määrittävät esimerkiksi oikeudel-

liset, ammattieettiset, hallinnolliset, taloudelliset ja tutkimukselliset näkökulmat. (Emt., 8–
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9.) Huomattava on Gilbertin ja Powellin (2010) näkemys harkintavallasta alhaalta ylöspäin 

suuntautuvien vaikuttamispyrkimysten mahdollistajana (emt., 3). Vaikka sosiaalityöntekijä 

käyttää harkintavaltaa, on asiakkaalla mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan harkintavallan 

käyttöön. Asiakas voi esimerkiksi pyrkiä perustelemaan harkinnanvaraisen toimeentulotu-

en tarpeen siten, että sosiaalityöntekijä päätyy myönteiseen päätökseen. 

Tutkielmani aineiston mukaan taloudellisen vallan käyttö asiakassuunnitelmien puitteissa 

on pääasiassa palkitsevaa ja kannustavaa. Paloheimon ja Wibergin (2012, 70) esille tuoma 

taloudellisen vallan käyttö rankaisemiseen ei kuitenkaan ole sosiaalityölle täysin tuntema-

tonta. Esimerkiksi toimeentulotukilaki (1412/1997, 10 §) mahdollistaa tällaisen rankaise-

misen perusosaa alentamalla, mikäli asiakas ei ole toiminut häneltä edellytetyllä tavalla. 

Nämä niin sanotut sanktiointitilanteet koskevat lähinnä kouluttautumisesta tai työstä kiel-

täytymistä. Kyseessä on taloudellisen vallan käytön äärimmäinen muoto, jolla puututaan 

asiakkaan vähimmäistulon tasoon. Koska asiakas ei ole edennyt normaalistamisprosessissa 

toivotulla tavalla, pyritään normalisointiin rangaistuksen kautta. Rangaistus liittyy olennai-

sesti foucault’laiseen kurivaltaan, joten taloudellisen vallan voidaan ajatella olevan kurival-

taa silloin, kun sitä käytetään rankaisemiseen. Tämän tutkielman aineistossa taloudellisen 

vallan käyttö rankaisemis-tarkoituksessa ei tullut esille, mihin vaikuttaa osaltaan se, että 

toimeentulotuen perusosan yhteydessä laadittavat asiakassuunnitelmat rajautuivat aineiston 

ulkopuolelle. 

Sosiaalityöntekijät sekä muu sosiaalitoimiston henkilöstö ovat merkittävässä asemassa 

taloudellisen vallan käytössä. Suurin taloudellisen vallan käyttömahdollisuus on kuitenkin 

sosiaalityöntekijöillä, jotka yleensä päättävät tukihenkilötoiminnan ja väliaikaisasuntojen 

myöntämisestä sekä käyttävät suurinta harkintavaltaa toimeentulotuen osalta. Sosiaalityön-

tekijöiden taloudellisen vallan käyttö tapahtuu harkinnan lisäksi toimeentulotukilain, kun-

takohtaisten toimeentulotukiohjeistusten ja kunnan talousarvion puitteissa. Esimerkiksi 

harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen, tukihenkilötoimintaan ja väliaikaismajoitukseen on 

pitänyt varata kunnan talousarviota laadittaessa määrärahat, jotka sanelevat osaltaan niiden 

myöntämismahdollisuudet.  
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6.2 Verkostovalta 

Aineistosta ilmeni, että sosiaalityöntekijä käyttää taloudellisen vallan lisäksi yleisesti ver-

kostovaltaa. Verkostovallalla tarkoitan tilanteita, joissa sosiaalityöntekijä hyödyntää asiak-

kaan kanssa työskentelevää viranomais- ja läheisverkostoa. Tällöin vastuut on jaettu tar-

koituksenmukaisesti ja aineistosta ilmenee, kuka vastaa mistäkin suunnitelman osa-alueen 

toteuttamisesta.  

Asumisohjaaja tukee asiakasta kodin kunnossapitoon ja etuisuuksien hakemi-
seen liittyvissä asioissa. (AS1)  

Tukihenkilö ja etsivä nuorisotyöntekijä huolehtivat asiakkaan kuljetuksen 
lääkäriajoille nuorisokeskukseen. (AS15) 

Nuorisokeskus tukee asiakasta työllistymiseen/opiskeluun liittyvissä asioissa 
ja yleisessä elämänhallinnassa. (AS9) 

Tukihenkilö on asiakkaan kotoutumisen tukena mm. seuraavissa asioissa: vi-
rastoasiointi, hakemusten täyttäminen, postin lukeminen, raha-asioiden 
suunnittelu, lääkäriasiat sekä vapaa-ajan/virkistystoimintojen suunnittelu. 
(AS13) 

Kuten esimerkeistä käy ilmi, voi jaetut vastuut olla hyvinkin käytännönläheisiä ja tarkkaan 

määriteltyjä tai sitten väljemmin rajattua yleisen elämänhallinnan tukemista. Oleellista on 

nimetä kuka vastaa mistäkin, jolloin työnjako on selvää asiakkaalle sekä kaikille toimijoil-

le. Verkostovaltaa ilmennettäessä oli yleistä käyttää sellaisia sanoja, kuten ”tukea” ja ”huo-

lehtia”. Verkostovallan käyttäminen ilmaistiin siis ennen kaikkea tukena ja huolehtimisena 

eli asiakkaan kannalta myönteisenä asiana. Kuten Arja Jokinen (2008) tuo esille, sosiaali-

työntekijät yleisimmin mieltävät tuen välineeksi saavuttaa asetetut tavoitteet. Tuki on siis 

työmenetelmä. Se voi olla rahallista tukea, ohjauksen ja neuvonnan antamista tai palvelui-

den järjestämistä. (Emt., 115.) Verkostovallan mieltäminen tukena tarkoittaa aineistoni 

valossa yleisimmin palveluiden järjestämistä.  

Aineiston perusteella sosiaalityöntekijä käytti verkostovaltaa huomattavasti yleisemmin, 

kuin oli itse käytännön toimijana eli sen sijaan, että olisi itse hoitanut käytännön tason asi-

oita, sosiaalityöntekijä koordinoi näitä tehtäviä muille verkoston jäsenille. Tämä ei ole kui-

tenkaan moitittavaa toimintaa, sillä useimmiten sosiaalityöntekijän roolina on juuri koor-

dinointi ja asiakasprosessin ohjaaminen. Kun verkosto koostuu useista eri ammattilaisista, 

on tarkoituksenmukaista hyödyntää jokaisen osaamista asiakkaan tilannetta eniten edistä-

vällä tavalla. 
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Sosiaalityöntekijän itselleen koordinoimat tehtävät liittyivät yleensä juuri verkostovallan 

käyttämiseen. Toisin sanoen sosiaalityöntekijä määritti itselleen tehtäviä, joissa käytti edel-

leen verkostovaltaa: 

Sosiaalityöntekijä varaa ajan päihdetyöntekijälle ja ilmoittaa sen asiakkaal-
le. (AS6) 

Kyseinen asiakas on oman kertomuksensa kautta objektivoitunut päihteidenkäyttäjäksi ja 

päihteidenkäytön on todettu olevan esteenä kuntouttavaan työtoimintaan osallistumiselle. 

Subjektivointiprosessissa ensisijaiseksi on siten katsottu päihdeongelman hoitaminen, jota 

sosiaalityöntekijä pyrkii edistämään käyttämällä verkostovaltaa eli varaamalla asiakkaalle 

ajan päihdetyöntekijälle. Sosiaalityöntekijä ilmeisesti pyrkii lisäämään asiakkaan päihde-

työntekijänvastaanotolle menemisen todennäköisyyttä hoitamalla aikavarauksen itse sen 

sijaan, että olisi kirjannut sen asiakkaan omaksi tehtäväksi. 

Aineistossa oli myös tapaus, jossa sosiaalityöntekijä oli koordinoinut lähtökohtaisesti itsel-

leen kuuluvan tehtävän asumisohjaajalle: 

Asumisohjaaja selvittää jälkihuollon ohjaajan, asiakkaan sosiaalityöntekijän 
ja ehdonalaisvalvojan rooleja asiakkaan asioiden hoidossa. (AS7) 

Jostain syystä sosiaalityöntekijä on siirtänyt tämän tehtävän asumisohjaajan hoidettavaksi. 

Ehkä asumisohjaajalla on työmäärällisesti parempi tilanne selvittää asiaa tai sosiaalityön-

tekijä on katsonut asumisohjaajan olevan asiakkaan lähityöntekijänä paremmin selvillä 

asiakkaan käytännöntarpeista.  

Usein aineistossa oli maininta siitä, että sosiaalityöntekijä tapaa asiakasta tarvittaessa tai 

että sosiaalityöntekijä seuraa tilannetta. Näitä tapauksia en kuitenkaan ole tulkinnut verkos-

tovallaksi, vaan seuraavassa alaluvussa käsiteltäväksi valvontavallaksi. 

Paloheimo ja Wiberg (2012, 73) rinnastavat sosiaalisten suhteiden verkot tietojen ja taito-

jen arvoisiksi vallankäytön voimavaroiksi. Verkosto voi toki toimia myös vallankäytön 

voimavarana, mutta tutkielmassani miellän verkoston ensisijaisesti itsenäiseksi vallankäy-

tön muodoksi. Sosiaalityöntekijän ympärilleen kokoama viranomaisverkosto ja sen jäse-

niin luomansa suhteet toimivat tärkeässä asemassa asiakkaiden subjektivoinnissa.  

Foucault’laisesta näkökulmasta verkostovallassa voidaan katsoa olevan viitteitä pastoraali-

sesta eli paimenvallasta.  Tätä tulkintaa tukee verkostovallan ilmeneminen yleensä tukena 

ja huolehtimisena; toteaahan Foucault’kin (2010, 131) paimenvallan olevan huolenpidon 
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valtaa. Sen lisäksi, että Foucault (2010) määrittää paimenvallassa olevan kyse hyvän teke-

misestä ja lauman pelastuksesta, on se myös yksilöllistävää valtaa, joka sisältää valvonnan 

elementtejä (emt., 131–133). Käyttäessään verkostovaltaa sosiaalityöntekijä pyrkii asiak-

kaan kokonaisvaltaiseen huolenpitoon. Verkoston kokoaminen tapahtuu aina asiakkaan 

yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Verkoston hyödyntäminen puolestaan sisältää aina myös 

jossain määrin valvontaa ja lähtökohtaisesti mitä laajempi verkosto, sen enemmän valvovia 

tahoja prosessissa on.  

Tulkitsemassani verkostovallassa yhdistyy Niskalan (2011) tarkoittamat järjestelmävalta ja 

määrittelyvalta. Niskala tarkoittaa järjestelmävallalla sosiaalityöntekijän valtaa suhteessa 

muihin palveluihin ja määrittelyvallalla valtaa sen suhteen, kuka asian hoitaa. (Emt., 10.) 

Sosiaalityöntekijä asiakasprosessin omistajana ja palveluiden koordinoijana viime kädessä 

määrittää käytettävät palvelut ja vastuutahot. Käytännössä tämä tapahtunee yhteistyössä 

asiakassuunnitelmapalaverissa. Palvelut ja vastuutahot täytyy todeta tarkoituksenmukaisik-

si ja asiakkaan tulee ne hyväksyä. Sen lisäksi, että verkostovallassa on kyse sosiaalityönte-

kijän vallasta suhteessa muihin palveluihin ja niiden yksittäisiin toimijoihin, on kyse myös 

vallasta suhteessa asiakkaaseen. 

 

6.3 Valvontavalta 

Aineistosta ilmeni useita valvontaan, kontrolliin ja seurantaan liittyviä vallan muotoja. 

Näihin vallan muotoihin liittyvät tilanteet nimesin valvontavallaksi. Valvontavaltaan liitty-

vät tilanteet olivat yleensä yhteydessä tukiasumiseen ja päihteettömyyteen. Tämä luokka 

menee osittain päällekkäin edellisen alaluvun verkostovallan kanssa. Tulkintani mukaan 

kyse on kuitenkin näiden kahden vallanmuodon eri näkökulmista. Verkostovallassa sosiaa-

lityöntekijä hyödyntää viranomais- ja läheisverkostoja vastuunjakoja sovittaessa. Valvon-

tavallassa sosiaalityöntekijä puolestaan itse tai jokin määritetyn verkoston jäsen valvoo 

asiakkaan edistymistä ja sovituista asioista kiinni pitämistä.  

Valvontavallassa voi olla kyse esimerkiksi sovittujen toimenpiteiden tai tavoitteiden seu-

raamisesta, kuten seuraavassa esimerkissä, jossa kuntosalimaksun maksaminen toimeentu-

lotukena edellyttää asiakkaalta sitoutumista kuntosaliharjoitteluun sekä kuntosaliharjoitte-

lun tuomaa hyötyä asiakkaan tilanteessa. 
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Ennen seuraavan maksun myöntämistä keskustelen asiakkaan kanssa kun-
tosaliharjoittelun tuomista hyödyistä ja harjoitteluun sitoutumisesta. (AS 17) 

Kuntosalimaksu maksetaan toimeentulotukena, mikäli asiakas on motivoitunut kuntosalilla 

käymiseen ja kokee siitä hyötyvänsä. Myönnettävä toimeentulotuki perustuu siis vastik-

keellisuuteen. 

Tukihenkilötoiminnassa voidaan katsoa olevan kyse sekä verkosto- että valvontavallasta. 

Siinä hyödynnetään verkostoa asiakkaan tukemiseksi, mutta samalla tukihenkilötoiminta 

sisältää valvontaa. Seuraavaan esimerkkiin liittyy siis verkostovallan lisäksi olennaisena 

valvontavalta: 

Asunnon saaminen Aspan kautta olisi mahdollista, mutta se edellyttää myös 
sitoutumista tukihenkilön kanssa työskentelyyn. (AS14)  

Verkosto- ja valvontavallan lisäksi esimerkkiin liittyy vastikkeellisuus. Asiakkaan on mah-

dollista saada asunto, mutta se edellyttää tukihenkilön kanssa työskentelyä eli valvonnan 

alaiseksi tulemista. Niskala (2011, 10) käyttää vastikkeellisuutta edellyttävästä vallan 

muodosta nimitystä ehdollistava valta. Asunnon saamisen ehtona on tukihenkilötoiminta.  

Valvontavallassa ja verkostovallassa on kyse hyvin pitkälti sosiaalityössä yhtäaikaisesti 

läsnä olevasta tuesta ja kontrollista. Valvontavalta ilmentää kontrollia ja verkostovalta tu-

kea. Kuten Jokinen (2008) toteaa, on tuen ja kontrollin kysymykset sosiaalityön ydintä. 

Sosiaalityöntekijän viranomais-asema tuo mukanaan automaattisesti kontrollin ja vallan-

käytön. Resurssien jakamisen lisäksi sosiaalityöntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia 

harjoittaa kontrollia, mutta samaan aikaan ammatillisten lähtökohtien ja eettisten periaat-

teiden näkökulmasta tehtävänä on asiakkaan auttaminen. (Jokinen 2008, 110–111.)  

Aineistosta ilmeni hyvin Jokisenkin (2008) esille tuoma kontrollin muoto, jossa kontrolli 

kytkeytyy asiakasprosessiin seurantana. Tällä Jokinen tarkoittaa tuen vastineena olevaa 

kontrollia, joka ilmenee muun muassa asiakassuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden seu-

rantana ja asiakkaan toiminnan tarkkailuna. (Emt., 122.) Aineistosta ilmennyt valvontaval-

ta oli hyvin pitkälti tällaista asiakasprosessin seurantaa: 

Sosiaalityöntekijä seuraa asiakkaan tilannetta ja tapaa asiakasta tarvittaes-
sa. (AS12) 

Sosiaalityöntekijä tapaa asiakasta säännöllisesti ja seuraa tavoitteiden toteu-
tumista. (AS15) 
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Kyse on sosiaalityöntekijän roolista asiakasprosessin omistajana. Tilanteen ja tavoitteiden 

toteutumisen seuraaminen tapahtuu useimmiten asiakastapaamisten muodossa. Kyse on 

myös asiakasprosessin jatkuvasta arvioimisesta, jolloin tarvittaessa tavoitteita tai keinoja 

on mahdollista muuttaa vastaamaan asiakkaan senhetkistä tilannetta.  

Foucault’n valtakäsityksen näkökulmasta sosiaalityössä läsnä olevan kontrollin voi nähdä 

modernina kurivaltana, josta tulkintani mukaan on kyse myös valvontavallassa. Valvonta-

valta perustuu nimensä mukaisesti asiakkaan valvonnalle, jota käytetään asiakkaan kontrol-

loimiseksi. Sosiaalityöntekijä tai jokin asiakassuunnitelmassa määritetty taho valvoo asia-

kasta. Valvonnan avulla asiakkaan toimintaan on mahdollista puuttua (kontrolli), mikäli se 

ei edistä subjektivointiprosessin etenemistä. Mitä tiiviimpää valvonta on, sitä nopeammin 

haitalliseksi tai vääräksi katsottuun toimintaan voidaan puuttua ja asiakas saadaan taas saa-

tettua normaalistamisen polulle.  

 

6.4 Kirjoitusvalta 

Foucault (2005) puhuu kurinpitovallan yhteydessä ”kirjoituksen vallasta”, joka perustuu 

hallinnolliseen dokumentointiin. Tähän kirjoituksen valtaan liittyvät tunnistamis- ja ku-

vaamismenetelmät olivat Foucault’n mukaan tarpeellisia armeijassa, sairaaloissa ja oppilai-

toksissa. Esimerkiksi sairaaloissa oli tarpeen erottaa sairaat ja tekosairaat toisistaan, seurata 

tautien ja hoitotoimien tehokkuutta sekä huomata epidemioiden alkaminen. (Emt., 258.) 

Kirjaamiskäytännöt mahdollistivat kohteensa objektivoitumisen aiempaa tarkemmin tun-

nettavaksi ja tutkittavaksi yksilöksi (Alhanen 2007, 110). 

Foucault’n tarkoittama kirjoituksen valta liittyy kirjaamiseen ja kirjaamiskäytäntöihin 

yleensä. Siihen, että on alettu dokumentoimaan ja hyödyntämään tätä dokumentoitua tietoa 

hallinnan välineenä. Tutkielmassani puolestaan tarkoitan kirjoitusvallalla sosiaalityönteki-

jän vallankäytön keinoa subjektivoidessaan asiakasta. Tämä keino on kahtiajakoinen. En-

sinnäkin sosiaalityöntekijällä on asiakassuunnitelmia kirjatessaan valtaa sen suhteen, mitä 

hän kirjaa ja mitä jättää kirjaamatta. Toiseksi sosiaalityöntekijällä on valtaa myös sen suh-

teen, miten hän asian kirjaa tai ilmaisee. Kirjoitusvallasta hyvänä esimerkkinä toimii ta-

voitteisiin kirjattu lause Asiakas toivoo työllistyvänsä, miettinyt myös uudelleenkoulutusta 

(AS5). Sama asia olisi ollut mahdollista kirjata monella eri tavalla, esimerkiksi vain totea-

malla tavoitteena olevan työllistyminen tai uudelleenkouluttautuminen. Sosiaalityöntekijä 
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on kuitenkin ilmaissut asian asiakkaan omana toiveena ja mietinnän tuloksena. Asiakkaasta 

rakentuu aktiivinen kuva ja kyse ei ole pelkästään sosiaalityöntekijän näkemyksestä vaan 

asiakkaan omasta toiveesta. 

Vastaava esimerkki kirjoitusvallasta on tavoitteisiin kirjattu lause Hänen tavoitteenaan on 

täysiraittius jatkossa (AS3). Sosiaalityöntekijä on halunnut painottaa, että kyseessä on asi-

akkaan itsensä ilmaisema tavoite. Koenkin, että juuri tavoitteiden kirjaamisessa sosiaali-

työntekijällä on käytössään kirjoitusvaltaa asiakkaan sitouttamiseksi prosessiin. Kirjaako 

sosiaalityöntekijä tavoitteet yleismaailmallisesti vai asiakkaan omina tavoitteina? Kääriäi-

nen (2003, 57) näkee asiakirjojen kirjoittamisen olevan retorista peliä, jossa sosiaalityönte-

kijä tekee valintoja viestin ilmiasusta. Edellisissä esimerkeissäni on kyse juuri Kääriäisen 

mainitsemasta retorisesta pelistä, jonka olen tulkinnut pelin sijaan vallankäytöksi. Kirjoi-

tusvalta tulee lähelle objektivointi-luvussa pohtimaani oman kertomuksen kautta ja tosiasi-

ana objektivoitumisen välistä suhdetta eli kysymystä siitä, miten sosiaalityöntekijä kirjaa 

asiakkaan kanssa käydyn keskustelun?  

Asiakassuunnitelmissa kyse ei ole kuitenkaan yksistään sosiaalityöntekijän vallankäytöstä, 

vaan valta on foucault’laisittain molemminpuoleista. Myös asiakkaalla on valtaa sosiaali-

työntekijään nähden. Yhtä lailla sosiaalityöntekijän päättäessä mitä hän kirjaa, asiakas 

päättää mitä tuo keskusteluissa esille. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia muutoksia sosiaa-

lityöntekijän kirjoittamaan tekstiin, mikäli kokee tiedon virheelliseksi (Henkilötietolaki ja 

523/1999, 29 §).  

Sosiaalityöntekijät ovat usein täysin riippuvaisia siitä, mitä ja miten asiakkaat heille elä-

mästään ja tilanteestaan kertovat. Sosiaalityöntekijä on valtaa käyttävä viranomainen, jol-

loin tietyissä tilanteissa asiakas saattaa oman edun nimissä jättää jotain sosiaalityöntekijän 

näkökulmasta olennaista kertomatta.  

Kirjoitusvaltaan liittyy olennaisesti kokonaisten ilmaisujen ja lauseiden muotoilujen lisäksi 

yksittäiset sanavalinnat sekä esimerkiksi passiivin tai aktiivin käyttö.  

Asiakkaan vuokranmaksu hoituu eikä vuokrarästejä enää pääse syntymään. 
(AS11)  

Painotettu asiakkaalle hoitokontaktin aloittamisen tärkeyttä. (AS15) 

Ensimmäisen esimerkin tavoite on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä on käytetty 

passiivia sen sijaan, että asiakas ilmaistaisiin aktiivisena vuokranmaksajana. Sosiaalityön-
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tekijälle tuntuu olevan sama miten vuokranmaksu hoituu, kunhan se hoituu ilman vuokra-

rästien syntymistä. Toisaalta kyse voi olla myös sosiaalityöntekijän tavasta etäännyttää 

itsensä kirjoittajana, jotta tekstin sävystä ei tulisi syyttävä ja tuomitseva. Asiakasta tulisi 

vastuuttaa omasta elämästään, mutta tietty hienovaraisuus voi toisinaan olla liian suoraan 

ilmaisuun verrattuna toimivampi ratkaisu, ettei asiakkaalle jää työskentelyprosessista syyl-

linen ja epäonnistunut olo. Laaksonen ym. (2011) näkevät passiivin käytön kohteliaisuus-

keinona tai keinona kirjoittaa kiusalliseksi tai ikäväksi koetusta asiasta. Passiivi voi kuiten-

kin hämärtää tekstin tietosisältöä kadottaen viittaussuhteita ja vastuunjakoja. Mikäli sosiaa-

lityöntekijä kirjoittaa omasta toiminnastaan passiivissa, voi asiakas tulkita kyse olevan 

vastuunpakoilusta. (Emt., 40.) 

Jälkimmäisen tapauksen painotettu-ilmaisu on huomionarvoinen. Yhtälailla sosiaalityönte-

kijä olisi voinut kirjata ”Keskusteltu asiakkaan kanssa hoitokontaktin aloittamisen tärkey-

destä” tai ”Todettu asiakkaalle hoitokontaktin aloittamisen olevan tärkeää”. Sosiaalityön-

tekijä on halunnut ilmaista, että asiakkaalle on nimenomaan painotettu asiaa. Ilmeisesti 

hoitokontaktin aloittamisesta on keskusteltu asiakassuunnitelmapalaverissa enemmänkin ja 

asiakasta on yritetty motivoida hoitokontaktin aloittamiseen. 

Kirjoitusvalta on lähellä Sauraman (2002) tarkoittamaa sosiaalityöntekijän tulkintavaltaa, 

jossa sosiaalityöntekijä antaa havainnoilleen merkityksiä (emt., 238). Lähtökohtaisesti voi-

si olettaa, että sosiaalityöntekijä kirjoittaa sen, miten on asiakkaan tilanteen tulkinnut. Kir-

joitusvalta ja tulkintavalta eivät kuitenkaan ole täysin sama asia, sillä tulkinnankin jälkeen 

sosiaalityöntekijälle jää valtaa sen suhteen, miten hän tulkintansa kirjaa. Kirjoitusvalta 

näyttäytyy sosiaalityöntekijän yksinomaisena vallankäyttönä, johon kuitenkin asiakas pys-

tyy vaikuttamaan omilla kertomuksillaan eli sillä mitä asioita ja miten niistä on sosiaali-

työntekijälle kertonut. Asiakkaan osuus kirjoitusvallan käytössä lisääntyisi, mikäli kirjaa-

minen tapahtuisi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan yhteistyönä. Tämän tutkielman aineiston 

kirjaajina ovat toimineet sosiaalityöntekijät ilman asiakasta, joten varsinaista asiakkaiden 

kirjoitusvallan käyttömahdollisuutta omasta aineistostani ei löydy. 
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6.5 Yhteenveto 

Kun asiakas on objektivoitu eli hänen sosiaalinen ongelmansa ja asiakkuutensa syy on 

määritelty, on sosiaalityöntekijän tehtävänä asiakkaan subjektivointi. Tutkielmassani on 

lähtökohtana ajatus, jonka mukaan sosiaalityöntekijät pyrkivät vaikuttamaan asiakkaan 

toimintaan tavoitteenaan norminmukaisempi yksilö. Asiakkaan normalisoinnissa on kyse 

subjektivoinnista. Subjektivointi ilmaistaan asiakassuunnitelmiin kirjattuna tavoitteena eli 

työskentelyn päämääränä. Työskentelyn päämäärä kertoo millaista tilannetta asiakkaan 

kohdalla tavoitellaan. Kyse ei välttämättä ole työttömän kohdalla työllistymisestä, vaan 

esimerkiksi ammatillisen koulutuksen hankkimisesta tai kuntouttavaan työtoimintaan osal-

listumisesta, joiden katsotaan asiakkaan kohdalla edistävän työllistymistä eli olevan välita-

voitteita matkalla kohti työllistymistä. Työssä käyvää, veronsa maksavaa ja itsenäisesti 

suoriutuvaa yksilöä voidaan pitää yhtenä normaaliuden esikuvana, ihannekansalaisena. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä hain vastausta siihen, millaista valtaa sosiaalityöntekijä 

käyttää subjektivoidakseen asiakkaan. Tutkielmani mukaan sosiaalityöntekijä käyttää ta-

loudellista valtaa, verkostovaltaa, valvontavaltaa ja kirjoitusvaltaa (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Subjektivointi aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa. 

Vallan 
muoto 

Miten ilmenee ai-
neistossa? 

Mihin tarkoitukseen/ Missä 
tilanteissa käytössä? 

Vallankäytön näkökulma 

Talou-
dellinen 
valta 

Toimeentulotuki. 

Maksusitoumukset. 

Vastuuttaminen, sitouttaminen, 
kannustaminen ja palkitsemi-
nen. 

Lapsen harrastustoiminta, asi-
akkaan kuntoutuminen. 

Tukihenkilötoiminta (elä-
män/arjenhallinnan tukemi-
nen). 

Väliaikaisasuminen (asunnot-
tomuus). 

Sosiaalityöntekijä ja muu 
sosiaalitoimiston henkilöstö 
merkittävässä asemassa. 

Toimeentulotukilaki, kunta-
kohtaiset ohjeistukset ja 
kunnan talousarvio säätele-
vät. 

Harkintavalta. 

Verkos-
tovalta 

Läheis- ja viran-
omaisverkoston hyö-
dyntäminen. 

Tuki ja huolehtiminen. 

Palveluiden koordinointi, asia-
kasprosessin omistajuus. 

Yleisimmin liittyy elä-
män/arjenhallinnan tukemiseen 
ja itsenäiseen suoriutumiseen. 

Sosiaalityöntekijän valtaa 
suhteessa asiakkaaseen, 
mutta myös suhteessa ver-
kostoon. 

Valvon-
tavalta 

Asiakkaan edistymi-
sen ja suunnitelmassa 
sovittujen toimien 
toteutumisen seuran-
ta. 

Valvonta, kontrolli, seuranta. 

Vastikkeellisuus. 

Liittyy useimmiten tukiasumi-
seen ja päihteettömyyteen. 

Sosiaalityöntekijän tai 
muun asiakassuunnitelmas-
sa määritetyn tahon käyttä-
mää valtaa. 

Moderni kurivalta. 

Paimentava valta. 

Kirjoi-
tusvalta 

Miten asia ilmais-
tu/kirjattu? 

Yksittäiset sanava-
linnat ja esimerkiksi 
aktiivin/passiivin 
käyttö merkitseviä. 

Koskee kaikkea kirjaamista ja 
kirjaamiskäytäntöjä. 

Sosiaalityöntekijän vallan-
käyttöä, johon asiakas voi 
kuitenkin vaikuttaa. 

Yhteiskirjaaminen asiak-
kaan vallankäytön lisääjänä 
(ei koske omaa aineistoani). 

 

 

Taloudellisen vallan käyttö oli aineistossa melko yleistä ja tuli esille toimeentulotukeen 

liittyvissä päätöksissä ja rajauksissa sekä erilaisten maksusitoumusten myöntämisessä. Ta-

loudellista valtaa on näiden suhteen sekä myönteiset että kielteiset päätökset, joista tosin 

viimeksi mainitut eivät ilmenneet aineistossa. Taloudellisen vallan tehtävänä oli yleisim-

min asiakkaan kannustaminen, palkitseminen, vastuuttaminen ja sitouttaminen. Myös ta-

loudellisen vallan käyttö rankaisemiseksi olisi mahdollista, mutta se ei aineistosta käynyt 

ilmi. Rankaisutarkoitukseen käytettynä taloudellisessa vallassa voidaan katsoa olevan kyse 
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foucault’laisesta kurivallasta. Harkinnanvarainen toimeentulotuki oli käytössä esimerkiksi 

lapsen harrastustoimintaa tukiessa tai asiakkaan kuntoutumista edistettäessä. Mak-

susitoumuksia myönnettiin tukihenkilötoimintaan eli elämän/arjenhallinnan ja itsenäisen 

suoriutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi sekä väliaikaisasumiseen. Taloudellinen valta 

on sosiaalityöntekijän ja koko sosiaalitoimiston käyttämää valtaa, joka perustuu toimeentu-

lotukilakiin, kuntakohtaisiin ohjeistuksiin toimeentulotuen myöntämisestä ja sosiaalityön-

tekijän harkintavaltaan. Kaikkea tätä säätelee kunnan talousarvio, jossa esimerkiksi on 

määritelty ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen ja tukihenkilötoimintaan budjetoidut 

rahat. Vaikka kyse on sosiaalityöntekijän ja sosiaalitoimiston vallankäytöstä, voi asiakas 

vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. 

Taloudellisen vallan tavoin myös verkostovallan käyttö oli yleistä. Verkostovallassa on 

kyse asiakkaan kanssa työskentelevän viranomais- ja läheisverkoston hyödyntämisestä 

subjektivointiprosessissa. Vastuut jaetaan määritellyn verkoston kesken tarkoituksenmu-

kaisesti ja vastuunjako kirjataan asiakassuunnitelmaan. Verkostovallan käyttöä on palve-

luiden koordinointi ja asiakasprosessin omistajuus, joita ilmennettiin yleisesti tukena ja 

huolehtimisena. Sosiaalityöntekijä asiakasprosessin omistajana on pääasiallinen vallan-

käyttäjä. Foucault’laisesta näkökulmasta katsottuna verkostovallassa on viitteitä pastoraali-

sesta eli paimenvallasta, jossa on kyse huolenpidollisesta ja yksilöllistävästä vallasta tar-

koituksena yksilön pelastus. Paimenvaltaan liittyy valvonnan elementtejä, jotka ovat läsnä 

myös määrittelemässäni verkostovallassa. 

Valvontavallassa sosiaalityöntekijä tai joku muu verkoston jäsen seuraa asiakkaan edisty-

mistä ja laaditun suunnitelman toteutumista. Verkostovallan ilmentyessä tukena ja huoleh-

timisena ilmenee valvontavalta kontrollina ja seurantana sisältäen myös vastikkeellisuuden 

ominaisuuksia. Valvontavalta on hyvin lähellä verkostovaltaa esimerkiksi siten, että ver-

kostovallan käyttö (tukihenkilötoiminta) sisältää automaattisesti myös valvonnan tukihen-

kilön tukiessa ja huolehtiessa asiakkaasta, mutta samalla myös valvoessa tämän toimintaa 

ja edistymistä. Verkosto- ja valvontavalta ilmentävän sosiaalityössä yhtäaikaisesti esiinty-

vää tukea ja kontrollia. Valvontavallassa vallankäyttäjänä toimii sosiaalityöntekijä tai muu 

asiakassuunnitelmassa määritetty taho. Valvontavallassa voidaan katsoa olevan kontrollin 

vuoksi piirteitä foucault’laisesta kurivallasta. 

Kirjoitusvallassa on kyse siitä, mitä asiakassuunnitelmiin kirjataan ja miten. Kokonaisten 

lauseiden ja ilmaisujen lisäksi merkityksellisiä ovat myös yksittäiset sanavalinnat ja aktii-
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vin tai passiivin käyttö. Kirjoitusvalta koskee siis kaikkea kirjaamista ja kirjaamiskäytäntö-

jä ulottuen koko dokumentointiin. Asiakassuunnitelmassa kirjoitusvalta korostuu tavoittei-

den kirjaamisessa, mikä on tärkeässä asemassa asiakkaan sitouttamisessa työskentelypro-

sessiin. Kyse on ensisijaisesti sosiaalityöntekijän vallankäytöstä, mutta foucault’laisen val-

lan molemminpuolisuuden mukaisesti myös asiakas käyttää omaa valtaansa päättäessään 

mitä sosiaalityöntekijälle kertoo ja miten nämä asiat esittää. Asiakkaan vallankäyttö on 

huomattavampaa, mikäli asiakas osallistuu asiakassuunnitelman kirjaamiseen. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa esiintyvää 

valtaa. Tutkielmassani valtakäsitys perustuu Michel Foucault’n ajatuksiin vallasta ja hal-

linnasta ja etenkin objektivoinnista ja subjektivoinnista osana normalisoivaa hallintaa. Läh-

tökohtanani on ollut ajatus sosiaalitoimistosta asiakkaitaan normaalistamaan pyrkivänä 

instituutiona, jossa sosiaalityöntekijät ovat merkittäviä vallankäyttäjiä. Asiakassuunnitelma 

puolestaan näyttäytyy minulle sosiaalisena käytäntönä, joka kohdistetaan sosiaalisia on-

gelmia omaavaan yksilöön tarkoituksena ohjata yksilön käyttäytymistä ja toimintaa. Olen 

lähestynyt objektivoinnin ja subjektivoinnin käsitteitä aikuissosiaalityön arjen kautta. Ai-

kuissosiaalityön arjen näkökulmasta tarkoitan objektivoinnilla asiakkaan sosiaalisen on-

gelman määrittelyä ja subjektivoinnilla asiakassuunnitelmassa määritettyä tavoiteltavaa 

tilaa tai pikemminkin koko objektivoinnin jälkeistä työskentelyprosessia asiakkaan nor-

maalistamiseksi. Prosessimallinnuksen näkökulmasta olen todennut aikuissosiaalityön pro-

sessin sisältävän objektivointi- ja subjektivointiprosessit, minkä myös tutkielman tulokset 

vahvistavat. 

Myös Juhila (2009, 52) on todennut objektivoinnin ja subjektivoinnin olevan keskeisessä 

osassa sosiaalityön ammatillisessa toiminnassa. Perustuen sosiaalityön ammatti-

ideologiseen diskurssiin hyvästä sosiaalityöstä yksilöä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan 

kunnioittavana toimintana, määrittelee Juhila objektivoinnin huonoksi sosiaalityöksi, joka 

leimaa ihmisiä. Juhilan näkemyksen mukaan sosiaalityössä toteutuvat nämä molemmat 

toimintatavat, joiden läsnäolon vahvistaa Foucault’n näkemykset objektivoinnista ja sub-

jektivoinnista osana institutionaalisia käytäntöjä. (Emt., 61.)  

Tutkielmani aineistossa asiakkaiden suoraa leimaamista ja kategorisoimista vältettiin, 

vaikka toisaalta sosiaaliset ongelmat olivatkin selvästi läsnä. Kulmala (2006, 58) toteaa 

ulkoapäin tulevien määritysten vaikuttavan merkittävästi ihmisen käsityksiin itsestään. 

Vaikka en omassa tutkielmassani tutkinutkaan ihmisten identiteetin rakentumista, on Kul-

malan toteamus olennainen myös oman tutkielmani kannalta. Asiakassuunnitelmia ja mui-

takin sosiaalityön asiakirjoja laatiessaan sosiaalityöntekijät ovat merkittävässä roolissa sen 

suhteen, mitä asiakkaat itsestään ja omasta tilanteestaan ajattelevat. Kuten Chambon (1999, 

55) tuo esille, voivat sosiaalityön neutraaleiksi ja rationaalisiksi tarkoitetut tekstit sisältää 

asiakasta loukkaavaa kieltä. Tämä näkökulma korostaa sitä, että dokumentointi ei saisi 
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muodostua ajattelematta tapahtuvaksi välttämättömyydeksi, vaikka se onkin välttämätön 

osa sosiaalityötä. 

Objektivoinnissa keskeisessä asemassa on rajanveto normaalin ja epänormaalin välillä. 

Vastaava rajanveto tulee esille myös Katajan (2012) ja Sauraman (2002) tutkimuksissa 

Katajan puhuessa poikkeavista ja normaaleista Sauraman käyttäessä normaali-patologinen 

-jaottelua. Katajan (2012) lisäksi Raitakari (2006) tuo esille instituutioiden aseman nor-

maalin ja epänormaalin määrittäjinä. Kuten Kataja (2012) huomauttaa, ei sosiaalityö ole 

ainoa normaalin ja epänormaalin määritykseen osallistuva instituutio. Kun tarkastelin nor-

maalin ja epänormaalin määrittelyä vallankäyttönä, olivat sosiaalityön lisäksi omassa tut-

kielmassani valtaa käyttäviä tahoja asiakkaat, asiakkaiden läheiset, lääketieteen asiantunti-

jat sekä mahdolliset muut asiakassuunnitelmapalavereihin osallistuneet viranomaiset. Vii-

meksi mainittujen tosiasiallista vallankäyttöä ei tosin aineistossa ilmennetty selvästi. 

Rajanveto normaalin ja epänormaalin välillä on sosiaalityön kannalta olennainen asia, sillä 

kuten Juhila (2009, 54) toteaa, työskennellään sosiaalityössä epänormaaliksi määrittyvien 

ihmisten kanssa. Myös Miller ja Rose (2010) käsittelevät samaa teemaa toteamalla hallin-

nan sisältävän jakoa mukana oleviin ja syrjäytyneisiin. Mukana olevilla yksilöillä ja per-

heillä on aktiivisina kansalaisina toimimisen edellytyksenä olevat taloudelliset, sivistyksel-

liset ja moraaliset keinot. Syrjäytyneiltä nämä keinot puuttuvat eivätkä he kuulu hyväksyt-

tävänä pidettäviin yhteisöihin. Syrjäytyneet eivät kykene huolehtimaan itsestään subjektei-

na. (Emt., 144–145.) Aineistossani epänormaaleiksi, poikkeaviksi, patologisiksi ja ”syrjäy-

tyneiksi” määrittyivät työttömät, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, ammattikoulutta-

mattomat yksilöt, asunnottomat, yksinäiset, rikostaustaiset, taloudellisissa vaikeuksissa 

olevat sekä yksilöt, joilla oli fyysisen terveyden ongelmia tai ongelmia elämän- ja arjenhal-

linnassa tai itsenäisessä suoriutumisessa. Nämä olivat aineiston ilmentämille sosiaalisille 

ongelmille antamani nimet, sillä aineistossa harvoin puhuttiin suoraan työttömistä, päihde- 

ja mielenterveysongelmaisista tai ammattikouluttamattomista. Asiakkaat siis objektivoitu-

vat aikuissosiaalityön käytännöissä, mutta objektivoinnin ilmenemistapa vaihteli tosiasiana 

ilmenemisestä aina toimeentulotuen kautta ilmenemiseen. 

Raitakari (2006) puhuu institutionaalisista minuuksista, joilla tarkoittaa sosiaalityöntekijöi-

den ajatuksia ja kiinnostuksen kohteita asiakkaissaan – tapaa katsoa asiakasta. Sosiaali-

työntekijän tavoitteena on siirtää asiakas työttömän kategoriasta työssäkäyväksi. Määrittä-

essään asiakasta sosiaalityöntekijä samalla vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuksiin. Raitakari 
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toteaa institutionaalisten käytäntöjen ohjailevan työkäytäntöjä. Teksteissä institutionaaliset 

minuudet näyttäytyvät kategorisointeina. (Raitakari 2006, 34, 36.) Raitakarin institutionaa-

lisissa minuuksissa on kyse objektivointi- ja subjektivointiprosessista ja kuten oma aineis-

tonikin osoitti, institutionaaliset minuudet eli objektivoinnin määrittämät kategorisoinnit 

näyttäytyvät teksteissä eli tässä tapauksessa asiakassuunnitelmissa. Tutkielmani aineistosta 

kävi kuitenkin selvästi ilmi, että sosiaalityöntekijät pyrkivät välttämään asiakkaiden kate-

gorisoimista, vaikka samalla kategorisoivatkin heitä. Kategorisoinnin välttämisellä en tar-

koita sitä, että asiakasta ei olisi objektivoitu, sillä kaikki tutkielmani aineiston asiakkaat 

objektivoituivat asiakassuunnitelmissa. Kategorisoinnin välttämisessä on kyse siitä, miten 

asiakkaan sosiaalisen ongelman määrittyminen ilmaistaan epäsuorasti ilman leimaavien 

luokkien käyttämistä. Tällaisia epäsuoria ilmaisutapoja olivat muun muassa oman kerto-

muksen tai läheisen huolen kautta ilmaiseminen.  

Dokumentoinnilla on objektivoinnissa keskeinen asema ja Foucault’n (2005, 261–262) 

mukaan dokumentointi on jo itsessään objektivointia. Dokumentoidessaan asiakkaan tilan-

netta sosiaalityöntekijä tekee asiakkaasta sekä tiedon että vallan kohteen osallistuen tietyn-

laisen ihanneihmisen mallin luomiseen ja ylläpitämiseen. Näiden mallien mukaan ihmisten 

toimintaa ohjataan normaaliksi eli heidät pyritään subjektivoimaan. Subjektivointi on nor-

malisoivaa hallintaa, jonka perimmäisenä tarkoituksena on saada epänormaaliksi määritel-

ty yksilö osaksi yhteiskuntaa ymmärtämällä oma poikkeavuutensa (Alhanen 2007, 18, 

108). Tässä valtaan ja toisaalta myös vallan tuottamaan tietoon yhdistyy Foucault’n ajatus 

etiikasta eli itsekäytännöistä. Subjektivointi onnistuu, mikäli asiakas ymmärtää poik-

keavuutensa ja hyväksyy norminmukaisen elämän.  

Miller ja Rose (2010) puhuvat syrjäytyneistä tarkoittaessaan poikkeavaksi objektivoituvia 

yksilöitä. Heidän näkemyksensä mukaan syrjäytyneisiin on kohdistettava normaalistavaa 

hallintaa, jonka avulla heitä pyritään varustamaan tietyillä kyvyillä. (Emt., 155.) Tämä 

normaalistavan hallinnan käyttö on subjektivointia. Päästäkseen asiakassuunnitelmassa 

määritettyyn tavoitetilaan sosiaalityöntekijän tulee ”varustaa asiakasta tietyillä kyvyillä” eli 

vallankäytön myötä parantaa asiakkaan edellytyksiä toimia yhteiskunnassa ja pärjätä omil-

laan. Aineistoni perusteella tätä kyvyillä varustamista sosiaalityöntekijät tekevät keinoi-

naan taloudellinen valta, verkostovalta, valvontavalta ja kirjoitusvalta. 

Juhila (2006) on lähestynyt sosiaalityötä sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhteina, 

kohtaamisina ja rooleina. Yhdeksi sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden väliseksi suhteeksi 
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hän nimeää liittämis- ja kontrollisuhteen, jossa sosiaalityöntekijän roolina on asiakkaiden 

yhteiskunnan valtakulttuuriin liittäminen ja tarvittaessa niiden kontrolloiminen, joiden liit-

täminen osoittautuu hankalaksi. (Juhila 2006, 49.) Liittämisessä ja kontrolloimisessa on 

kyse asiakkaan subjektivoinnista ja normaalistavasta hallinnasta. Juhila puhuu syrjäyty-

neistä ja heidän liittämisestään ja kontrolloimisestaan. Tutkielmani näkökulmasta kyse on 

yleisesti sosiaalisia ongelmia omaavien yksilöiden subjektivoinnista. Liittäminen ja kont-

rollointi näyttäisivät olevan erityisen läheisesti yhteydessä määrittelemääni valvontaval-

taan, mutta laajemmin subjektivoinniksi tulkittuna ne ovat yhteydessä kaikkiin löytämiini 

vallan muotoihin. Kaikkien löytämieni vallan muotojen tarkoitus on normalisoida asiakas 

eli liittää osaksi yhteiskuntaa ja norminmukaista elämää. 

Tutkielmassani sosiaalityöntekijä on subjektivoinnissa pääasiallinen vallankäyttäjä vallan 

muotojen näyttäytyessä sosiaalityöntekijän keinoina asiakkaan subjektivoinnissa. Verkos-

to- ja valvontavalta ovat kuitenkin hyvä osoitus siitä, että toisinaan prosessissa on muitakin 

tahoja kuin sosiaalityöntekijä ja asiakas. Vaikka taloudellinen valta ja kirjoitusvalta näyt-

täytyvätkin aineistoni perusteella yksinomaisesti sosiaalityöntekijän vallankäytöltä, myös 

näihin voivat asiakas ja muut asiakassuunnitelmaprosessiin osallistuvat tahot osaltaan vai-

kuttaa. Asiakassuunnitelman taustalla oleva asiakassuunnitelmapalaveri on vuorovaikutus-

tilanne, jossa jokainen yksilö pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan toisen toimintaan, 

mikä on myös foucault’laisen valtakäsityksen yksi pääpiirre. 

Objektivointi- ja subjektivointiprosessin tarkastelu toi näkyväksi foucault’laisen vallan 

molemminpuolisuuden. Valta aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa ei tarkoita yksis-

tään sosiaalityöntekijän käyttämää valtaa, vaan valtaa on molemmilla osapuolilla, sekä 

työntekijällä että asiakkaalla. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan lisäksi asiakassuunnittelu-

prosessissa eli objektivoinnissa ja subjektivoinnissa valtaa voivat käyttää myös verkoston 

muut toimijat, kuten asiakkaan läheiset tai muut asiakkaan kanssa työskentelevät viran-

omaiset. Pääasiallinen valta on kuitenkin sosiaalityöntekijällä, sillä hän on asiakasprosessin 

omistaja ja yleensä myös asiakassuunnitelman kirjaaja. Sosiaalityöntekijän valta korostuu 

subjektivoinnin osalta objektivoinnin suhteen vallankäytön jäädessä toisinaan epäselväksi 

tai ristiriitaiseksi. Kuten tutkielman tuloksista ilmenee, voi asiakkaan objektivointi tapah-

tua monella eri tavalla ilman, että sosiaalityöntekijä ilmaisee itseään sosiaalisen ongelman 

määrittäjänä. Subjektivointiprosessissa sosiaalityöntekijän vallankäyttöä korostaa asiakas-

prosessin omistajuus. Mielenkiintoinen huomio on, että Niskalan (2008, 10) määrittämä 
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asiantuntijavalta ei näkynyt omassa aineistossani lainkaan. Myös Kääriäinen (2003, 166) 

jäi kaipaamaan oman aineistonsa perusteella sosiaalityöntekijän ammatillista puhetta. Asi-

antuntijavallan katson tarkoittavan juuri sosiaalityöntekijän oman mielipiteen ja näkökul-

man selkeää ilmaisua. Vaikka sosiaalityöntekijän ammatillisuus ja asiantuntijuus ovat asia-

kassuunnitelman taustalla, eivät ne olleet tekstissä aktiivisesti esillä. Sen lisäksi, että sosi-

aalityöntekijät eivät tuoneet ammatillista asiantuntijuuttaan esille, häivyttivät he pääasiassa 

itsensä pois tekstistä kirjoittamalla asiakassuunnitelmia passiivissa. 

Sosiaalityöntekijöiden vallankäytössä ei ole kyse henkilökohtaisten tavoitteiden toteutta-

misesta vaan sosiaalitoimiston käytäntöjen sisältämien päämäärien ohjaamien tavoitteiden 

toteuttamisesta (Alhanen 2007, 128). Sosiaalitoimiston käytäntöjen päämääriä ohjaa nykyi-

sin pitkälti 1990-luvulta alkaen vallalla ollut uusliberalismiin pohjautuva ajatusmaailma, 

joka korostaa talouden ensisijaisuutta ja yksilön omaa vastuuta. Valtiollista puuttumista 

kritisoitiin ja markkinamekanismien soveltaminen laajeni. Hyvinvointivaltion liian suurta 

vastuuta jäsenistään pidettiin ongelmallisena. Uusliberalistisen ajattelun myötä syntyi sosi-

aalityönkin työkäytäntöjä ohjaava uusi julkisjohtamisen oppi New Public Management, 

joka korostaa toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta, laadukkuutta ja asiakaslähtöisiä toi-

minta- ja ajattelutapoja. (Juhila 2006, 69–73.)  

Uusliberalistiseen ajattelumaailmaan sisältyy vastuullinen kansalaisuus, jota voidaan pitää 

myös sosiaalityön tavoitteena. Asiakassuunnitteluprosessi on osa tätä vastuullista kansalai-

suutta, sillä sosiaalityön näkökulmasta asiakkaan odotetaan olevan aktiivinen osapuoli 

suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa. Vastuullistuminen pyritään saamaa osaksi 

asiakkaan omaa toimintaa. (Juhila 2008c, 55.) Vastuullistuminen osana asiakkaan omaa 

toimintaa on foucault’laista etiikkaa eli itsekäytäntöjä. Sosiaalityöntekijä pyrkii asiakasta 

subjektivoidessaan siihen, että asiakas omaksuisi yhteiskunnassa normaalina pidetyn osak-

si omaa toimintaansa ja pärjäisi ilman sosiaalityöntekijän tukea. Näen tämän itsesuhteiden 

kehittymisen hallinnan tavoitteeksi sosiaalityön näkökulmasta. Etiikan lisäksi myös tiedon, 

vallan ja etiikan muodostaman kokonaisuuden tieto-ulottuvuus on tutkielmassani läsnä. 

Sen lisäksi, että tieto on tutkimani vallan edellytys, tuottaa tutkittu valta myös tietoa. Tämä 

tuotettu tieto toimii biovallan käyttövoimana luokitellen asiakkaita ja määrittäen normin-

mukaista elämää. 

Vaikka asiakassuunnitelmaprosessissa ja siihen sisältyvässä objektivoinnissa ja subjekti-

voinnissa on uusliberalistista ajatusmaailmaa, on siinä myös jäänteitä tätä edeltävältä ajal-
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ta. 1980-luvulla virisi keskustelu ja kritiikki sosiaalityön normaalistavasta luonteesta. Siitä, 

että yksilöt eivät pysty elämään itsenäisesti omia valintoja tehden sosiaalityön puuttuessa 

kaikkeen ja määrittäessä normaalin elämän raamit. Sosiaalityötä ei nähty asiakkaiden oike-

uksia turvaavana toimijana, vaan normaalistavan lisäksi passivoivana. (Juhila 2006, 44.) 

Sosiaalityö on siis edelleen luonteeltaan normaalistavaa, minkä ovat osaltaan myös tut-

kielmani tulokset osoittaneet. Analysoimieni asiakassuunnitelmien perusteella passivoivaa 

piirrettä ei ollut havaittavissa. Toisaalta hyväntahtoiseksi ajateltu verkostovallan käyttö 

saattaa johtaa asiakkaan passivoitumiseen, mikäli asioita päädytään tekemään asiakkaan 

puolesta. Myös taloudellinen valta voi toimeentulotuen muodossa passivoida, mikäli yksilö 

kokee toimeentulotuen tason itselleen riittäväksi. 

Sarah Banksin (2004) näkemyksen mukaan uusliberalismi ja New Public Management 

ovat johtaneet sosiaalityöntekijöiden uuteen selontekovelvollisuuteen, jolla hän tarkoittaa 

muun muassa lisääntynyttä ohjeistamista, laadun arvioimista sekä kustannusten, tulokselli-

suuden ja vaikuttavuuden mittaamista (Emt., 149–151). Asiakassuunnitelmien laatimisen 

ja laajemminkin dokumentoinnin voidaan ajatella olevan osa uutta selontekovelvollisuutta. 

Kirjaamiskäytännöt tiedontuottajina mahdollistavat osaltaan tuloksellisuuden ja vaikutta-

vuuden mittaamisen. Sosiaalitoimistoissa seurataan laadittujen asiakassuunnitelmien mää-

riä, mikä ei kuitenkaan yksistään kerro työn tuloksellisuudesta tai vaikuttavuudesta mitään. 

Mikäli tehty asiakassuunnitelma yksistään tulkitaan osoitukseksi tuloksellisuudesta, on 

kyseessä enemminkin Perttulan (2015) esiin tuomasta näennäisestä auttamisesta, jossa teh-

ty suunnitelma tulkitaan suoraan subjektivoiduksi asiakkaaksi.  

Asiakassuunnitelma osana sosiaalityössä tapahtuvaa dokumentointia ilmentää Foucault’n 

kurivaltaa. Foucault (2005) toteaa kurivaltaan kuuluvan tutkinnan alistavan yksilöt valvon-

nalle ja tuovan yksilöllisyyden dokumentaariseen kenttään. Tästä kentästä muodostuu ar-

kisto, todistepino. Dokumentointi kurinpitovaltana on kontrollikeino sekä hallitsemismene-

telmä. (Emt., 257–258, 261.) Asiakassuunnitelman laatimisessa voidaan foucault’laisen 

kurivallan tavoin ajatella olevan kyse tutkinnasta. Asiakkaan tausta ja nykytilanne käydään 

läpi ja tiedot dokumentoidaan asiakassuunnitelmalomakkeelle. Tietojen perusteella asiak-

kaan tilannetta puntaroidaan suhteessa normaalina pidettyyn ja asiakkaan määrittyessä 

normaalista poikkeavaksi häneen kohdistetaan normaalistavaa valtaa muun muassa kont-

rollin ja valvonnan muodossa. Foucault’laisesta näkökulmasta katsottuna asiakassuunni-

telmassa on siis kyse normaalistavan hallinnan välineestä, työkalusta matkalla kohti asiak-
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kaan uutta subjektia. Asiakassuunnitelmaprosessi on biovallan käyttöä, jossa ihmisten 

normalisoinnissa hyödynnetään heistä kerättyä yksityiskohtaista tietoa. Vaikka kurivalta on 

selvästi läsnä, on rangaistuksen käytön sijaan tehokkaampaa vedota normaaliin käyttäyty-

miseen sekä harjoittaa jatkuvaa tarkkailua ja valvontaa.  
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8. POHDINTA 

Tämän tutkielman ehdottomasti haasteellisin osuus on ollut Foucault’n teorian ymmärtä-

minen ja soveltaminen siitäkin huolimatta, että foucault’laisen vallan on todettu soveltuvan 

hyvin sosiaalityön käytäntöjen tutkimiseen. Vaikka koin Foucault’n ajoittain jopa ylitse-

pääsemättömänä esteenä, en ollut missään vaiheessa valmis luopumaan tästä mielenkiintoi-

sesta näkökulmasta. Päästäkseni soveltamaan Foucault’a aineiston analyysissä päädyin 

hyvinkin riisuttuun ja yksinkertaistettuun tulkintaan foucault’laisesta vallasta ja objekti-

voinnista ja subjektivoinnista. Foucault’n näkemysten mukaisesti olen perustanut tutkiel-

mani sille ajatukselle, että sosiaalityö on normaalistamaan pyrkivä instituutio. Tavoitteena-

ni ei ole ollut hakea todistusaineistoa objektivoinnin ja subjektivoinnin olemassaololle, 

vaan olen ottanut lähtökohdaksi näiden olemassaolon. Toisaalta tutkielmani tulosten perus-

teella objektivoinnin ja subjektivoinnin olemassaoloa ja siten sosiaalityön luonnetta nor-

maalistavana toimintana ei käy kiistäminen.  

Tutkielmani tuloksissa kategorisointi ei tullut esille suorana asiakkaan sosiaalisen ongel-

man määrittelynä, vaan sosiaalityöntekijät ennemminkin pyrkivät välttämään kategorisoin-

tia. Tämän havaittuani en voinut olla miettimättä kategorisoinnin välttämisen syitä. Mietin 

vaihtoehtoisiksi syiksi sosiaalityöntekijän tavoitetta säilyttää asiakassuhteen luottamus tai 

ylläpitää asiakkaan sitoutumista. Kyse voisi olla myös epäluottamuksesta omaa ammattitai-

toa kohtaan, halu välttää asemoitumasta asiakkaan yläpuolelle tai puhtaasti näennäisestä 

ammattieettisestä toiminnasta välttää asiakkaan leimaamista. Kategorisoinnin välttäminen 

koski erityisesti päihdeongelmaiseksi määrittymistä. Yksi tulkinta voisi olla, että päihde-

ongelmasta keskustelu ja sen esille ottaminen on hankalaa ilman ulkopuolelta tapahtuvaa 

kategorisointia. Kategorisoinnin välttäminen voi olla tietoista tai tiedostamatonta ja syitä 

voi olla useita. Oman aineistoni valossa pystyn vain pohtimaan asiaa saamatta siihen vas-

tausta.  

Vaikka objektivointia ymmärrettynä asiakkaan kategorisoimisena voidaan pitää kyseen-

alaisena toimintana sosiaalityön eettisistä lähtökohdista käsin, on kyse oleellisesta osasta 

asiakassuunnitelmaprosessia. Objektivointi toimii työskentelyn lähtökohtana ohjaten jatko-

työskentelyä ja määrittäen käytettävät työkalut. Sosiaalisen ongelman määrittelyllä voi olla 

asiakasta leimaavia piirteitä. Olennaista lienee se, miten sosiaalisia ongelmia tuodaan esille 

vuorovaikutuksessa, niin puheessa kuin tekstissä. Objektivoinnin voi esittää niinkin neut-

raalisti kuin kysymällä miksi asiakas on sosiaalityön asiakkaana? Kyseenalaisuus liittynee 



84 

 
enemmän siihen, miten objektivointi tapahtuu ja miten se ilmenee asiakassuunnitelmassa. 

Ilmaistaanko asiakkaan olevan päihdeongelmainen vai käyttävän suosituksia enemmän 

alkoholia? Puhutaanko mielenterveysongelmasta vai mielenterveydellisistä rajoituksista? 

Nämä voivat tuntua pieniltä eroilta ja johtavan samaan lopputulokseen, mutta asiakkaan 

näkökulmasta kategorisoinnin ja leimaamisen välttäminen voi olla koko työskentelyproses-

sin onnistumisen edellytyksenä. Objektivointi voi johtaa ongelma-keskeiseen lähestymis-

tapaan sen sijaan, että nähtäisiin asiakkaan mahdollisuudet ja voimavarat. Jonkinlainen 

avun ja tuen tarpeen määrittely asiakkuuden alussa on joka tapauksessa tarpeen, jotta työs-

kentelyn lähtökohdat ovat kaikille osapuolille selvät. 

Olen tarkastellut tutkielmassani valtaa lähinnä sosiaalityöntekijän näkökulmasta, mihin on 

suuresti vaikuttanut tutkielman aineistona toimivat sosiaalityöntekijöiden kirjoittamat ai-

kuissosiaalityön asiakassuunnitelmat sekä sosiaalityöntekijän asema asiakasprosessin 

omistajana. Tarkasteluni ei ole kuitenkaan sulkenut ulkopuolelleen asiakkaan ja muiden 

asiakassuunnitelmaprosessiin liittyvien tahojen vallankäyttöä. Näkisin mielenkiintoisena 

tutkimusaiheena asiakassuunnitelmissa ilmenevän vallan asiakkaan näkökulmasta: millais-

ta vallankäyttöä asiakas kokee asiakassuunnitelmassa olevan sosiaalityöntekijän taholta ja 

toisaalta myös millaista valtaa hän on itse prosessissa käyttänyt? Oman tutkielman tulokset 

toivat hyvin esille sosiaalityöntekijän tavoitteen asiakkaan vastuuttamisessa, mutta mikä on 

tällöin sosiaalityöntekijän valta käytännön tasolla suhteessa asiakkaaseen? Kokeeko asia-

kas sosiaalityöntekijän auktoriteettina, jonka kehotuksia ja ohjeistuksia tulisi noudattaa? 

Millaista käytännön tason vaikutusta on asiakassuunnitelmaan kirjatulla tavoitteella ”asia-

kas jatkaa opintojaan” tai ”kuntouttavassa työtoiminnassa käyminen päivittäin”? Lisäksi 

mielenkiintoinen tutkimuksen aihe olisi myös vallan rakentuminen koko asiakassuunnitte-

luprosessissa, jolloin aineistona toimisi nauhoitetut asiakassuunnitelmapalaverit sekä nii-

den perusteella laaditut kirjalliset asiakassuunnitelmat. Miten puheen ja tekstin tasolla il-

menevä vallankäyttö eroaa toisistaan?  

Tutkielmani on kokonaisuudessaan hyödynnettävissä sosiaalityön työkäytäntöjen kehittä-

misessä. Sen lisäksi, että tutkielmani tekee näkyväksi asiakassuunnitteluprosessiin liittyviä 

käytäntöjä, avaa se myös ammatillisen vuorovaikutuksen näkymättömiä puolia. Tutkiel-

mani tulosten perusteella valta ja vallankäyttö on suhteellisen näkymätöntä aikuissosiaali-

työn asiakassuunnitelmissa, vaikka ne ovatkin automaattisesti osa työskentelyprosessia. 

Tärkeää onkin vallankäytön näkyväksi tekeminen dokumentointiin liittyen. Valta on olen-
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naisesti läsnä aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa, kuten laajemminkin sosiaalityönte-

kijän ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Vallan olemassaoloa ja sen käyttöä olisi 

syytä pohtia sosiaalityön käytännöissä kuten dokumentoinnissa. Sen lisäksi, että dokumen-

tointi voi vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan näkemykseen itsestään, toimii se myös osaltaan 

työskentelyn perustana ja asiakassuhteen luottamuksen rakentajana. Kirjoitetut dokumentit 

jäävät jäljelle asiakkuuden päättymisen jälkeenkin. Asiakirjoja kirjoittaessaan sosiaalityön-

tekijöiden tulisi huomioida asiakirjojen lukijat, myös asiakas itse. Jotta dokumentointiin 

panostettaisiin asiaankuuluvalla tavalla, olisi hyvä käytäntö antaa asiakkaalle luettavaksi 

hänestä itsestään kirjoitetut asiakirjat ilman asiakkaan erillistä pyyntöä tai tehdä asiakirjo-

jen kirjoitus yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin sosiaalityöntekijät todennäköisesti miettisi-

vät tarkemmin kirjaamiskäytäntöjä ja vallankäyttöä yhtenä osana työskentelyä ja kirjaamis-

ta.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut tehdä asiakassuunnitelmien laatimisesta tietoi-

sempi prosessi sosiaalityöntekijälle vallankäytön näkökulmasta. Tutkielmani tulokset ovat 

osoittaneet vallankäytön olevan olennainen osa asiakassuunnitelmaprosessia niin asiakkaan 

sosiaalisen ongelman määrittelyn kuin jatkotyöskentelynkin eli asiakkaan normaalistami-

sen osalta. Pelkkä vallankäytön näkyväksi tekeminen ei kuitenkaan yksistään riitä tietoi-

semman asiakassuunnitteluprosessin synnyttämiseksi. Sosiaalityöntekijöiden tulee miettiä 

omaa vallankäyttöään ja sen tarkoitusperiä: millaista valtaa he käyttävät asiakassuhteessa, 

miten sitä ilmentävät ja mihin tarkoitukseen sitä käyttävät? Muun muassa näistä pohdin-

noista syntyy tietoisempi asiakassuunnitelmaprosessi, joka on toivon mukaan myös asia-

kaslähtöisempi ja asiakkaan lähtökohdista katsottuna tuloksellisempi. 
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