
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN 

TOTEUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT TEKIJÄT 

TIETOTYÖN 

NÄKÖKULMASTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savola Johanna 

Pro gradu -tutkielma 

Sosiaalityö 

Yhteiskuntatieteellinen 

tiedekunta 

Jyväskylän yliopisto  

Syksy 2016 



 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista edistävät ja  
estävät tekijät tietotyön näkökulmasta. 
Savola Johanna,  
Sosiaalityö 
Pro gradu -tutkielma 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
Jyväskylän yliopisto  
Syksy 2016 
Professori Kati Närhi 
91 sivua 
2 liitettä (3 sivua) 
 
 
Tutkimustehtävänä on rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottamista ja tiedon välittämistä 
edistävät ja estävät tekijät Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä -hankkeeseen 
osallistuneiden asiantuntijoiden näkökulmasta. Hanke toimi vuosina 2013–2015. 
Tutkimustehtävää avaan seuraavilla kysymyksillä: miten hankkeeseen osallistuneet 
asiantuntijat määrittelevät rakenteellisen sosiaalityön? Mitä on rakenteellinen sosiaalityö 
tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen näkökulmasta arjen sosiaalityössä? Mitkä tekijät 
edistävät ja estävät rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista?  
 
Tutkimus on laadullinen. Aineisto on kerätty teemahaastattelemalla yhdeksää rakenteellista 
sosiaalityötä kehittänyttä sosiaalialan ammattilaista, jotka ovat olleet osallisena edellä 
mainitussa hankkeessa rakenteellisen sosiaalityön työryhmässä. Aineiston analyysinä on 
käytetty sisällönanalyysiä. Rakenteellisen sosiaalityön tietotyötä eli tiedon tuottamista ja 
tiedon välittämistä edistäviä tekijöitä ovat organisaatiossa olevat tiedon tuotantoa tukevat 
rakenteet, kuten sosiaalisen raportoinnin foorumit. Avaintekijöinä esiintyivät tietotyön 
toteuttaminen kokonaisuudessaan, tietotyötä tukeva johtaminen ja rakenteellisen 
sosiaalityön arvostaminen johdon sekä työntekijöiden tahoilta. Esteinä näkyivät selkeimmin 
työn kuormittavuus, yksilötyöhön orientoitunut työote sekä tietämättömyys vaikuttamisen 
kanavista ja heikko ammatti-identiteetti. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen tarvitsee 
pysyvät rakenteet sekä johtotason tuen. Tiedolla johtaminen tukisi tiedon tuottamista 
organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kesken. Se 
edesauttaisi myös tiedon välittämistä päätöksenteon taustalle.  
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1 JOHDANTO  
 

Heikki Ikäheimo (2008) kertoo markkinaperusteisen ajattelun heikentävän kansalaisten tasa-

arvoisten elinolosuhteiden takaamista. Päätökset, joita tehdään kustannushyöty-

näkökulmasta niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla, heikentävät sosiaalisuuden 

huomioimista ja toteutumista. Ikäheimo tuo esiin, että mitä kauempana heikompiosaisista 

ihmisistä päätöksiä tehdään, sen kaukaisemmaksi jäävät päätöksentekijöiden ymmärrys ja 

kokemus heikompiosaisten elämäntilanteista. (Ikäheimo 2008, 14–16.) Sosiaalityön 

toteuttamiseen vaikuttaa kunkin kunnan sosiaalityön organisointi ja kansallinen lainsäädäntö 

sekä sosiaaliturvan taso. Sosiaalityön tuottamisen kannalta oleellisia vaikuttajia ovat 

kuntapäättäjät. He määrittävät hallinnon, organisaatiotoiminnan sekä käytettävissä olevat 

resurssit niin sosiaalitoimeen kuin muihinkin palveluihin, jotka vaikuttavat oleellisesti 

sosiaalityön asiakastyön sujuvuuteen ja vaikuttavuuteen. (Saikkonen & Kivipelto 2013, 

315.)  

 

Kuntapäättäjien näkökulmasta sosiaalityötä on arvioitu lähinnä kustannusnäkökulmasta, 

jolloin sosiaalityön sisältö ja vaikuttavuus ovat jääneet huomiotta. Oleellista on tiedon 

saaminen päätöksentekoon, jotta se olisi taustana kuntien hyvinvointisuunnitelmien ja 

kunnan uudistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. (Saikkonen, Blomgren, 

Karjalainen ja Kivipelto 2015, 7–11.) Kunnilla ei juuri ole sosiaalityön arvioimiseen 

järjestelmällistä tai säännöllistä menetelmää. Seuranta on lähinnä kulujen seurantaa, jolloin 

sosiaalityön sisällöt jäävät kaukaisiksi luottamushenkilöille. Kunnan luottamushenkilöt 

käyttävät päätöksenteon pohjalla sitä tietoa, jota on tarjolla. Tämän lisäksi olisi syytä miettiä, 

mitä tietoa puuttuu. On kyettävä lisäämään päättäjien ymmärrystä oikea-aikaisten 

palveluiden tärkeydestä ja merkityksellisyydestä. (Saikkonen ym. 2015, 29.)  

 

Saikkonen ym. (2015) ehdottavatkin, että tietoa tulee kerätä laajemmin kuin yksittäisiltä 

sosiaalialan työntekijöiltä, eivätkä he pidä tiedon keräämistä mahdottomana, jos ja kun 

tietoteknologiaa hyödynnetään paremmin. Lautakunnat arvioivat toimintaa esimerkiksi 

toimintasuunnitelmien yhteydessä, mutta arviointi tapahtuu niin yleisellä tasolla, ettei 

sosiaalityön todellisuus kokonaisuudessaan välity. Palveluiden vaikuttavuutta ei pystytä 

juuri näkemään. Myöskään arjessa tehty sosiaalityön tai palveluiden arviointi eivät välity 
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päätöksenteon tasolle. Seuranta kuntapäätöksenteossa tarkoittaa kustannusten ja 

toimeentulotuen myöntämistä määräajassa, mitkä eivät liity sosiaalityön sisältöön tai 

vaikuttavuuteen. (Saikkonen ym. 2015, 24–25.) 

 

Jotta sosiaalityö voisi uudistua ja tuottaa asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita, on tietoa 

kerättävä ja analysoitava, ja tehtävä sen pohjalta palvelujärjestelmään sekä sosiaalityön 

orientaatioon tarvittavia muutoksia. (Saikkonen ym. 2015, 9). Tätä taustaa vasten tarkastelen 

rakenteellisen sosiaalityön orientaatiota, joka kohdistaa toimensa yhteiskunnallisiin 

rakenteisiin, jotka tuottavat epätasa-arvoa. Rakenteellista sosiaalityötä toteutetaan niin 

rakenne- kuin yksilötasolla, jolloin sen tehtävänä on edistää asiakkaan asemaa ja nähdä 

yhteys asiakkaan elämäntilanteen ja yhteiskunnallisten toimien välillä.  (Mullaly 1997, 105–

106; Pohjola, Kääriäinen & Kuusisto-Niemi 2014, 283.)  

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu kahdesta eri osiosta. Tutkimus jäsentää 

yhtäältä rakenteellisen sosiaalityön keskustelua ja toisaalta tietotyöhön liittyvää keskustelua. 

Pohjolan (2011) määritelmän mukaan tietotyö on tiedon tuottamista ja tiedon välittämistä 

asiakkaan elinolosuhteista ja sosiaalityön asiakastyöstä, kuten palveluiden riittävyydestä ja 

oikeanlaisuudesta sekä muista hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä (Pohjola 2011, 216–

220). Empiirisen analyysini avulla etsin vastausta tutkimusongelmaan: mitä ovat 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista edistävät ja estävät tekijät tiedon tuottamisen ja 

välittämisen näkökulmasta?  

 

Tietoa tulee olla yhteiskunnallisista muutostekijöistä ja paikallisista sosiaalista ilmiöistä. 

Sosiaalityöntekijän tulee tuntea palvelujärjestelmä ja tuottaa ehdotuksia toiminnan 

kehittämiseksi. (Pohjola ym. 2014, 288–289.) Tutkimukseni paikantuu mikro- ja 

mesotasolle sekä niiden yhteydestä makrotasoon. Mikrotaso käsittää työntekijöiden 

kuvaukset asiakastyöstä. Mesotasolla tarkoitan sosiaalityön toimijoiden vaikuttamista 

kuntapäättäjiin, sekä kunnan tehtävää organisoida sosiaalityötä. Makrotaso tarkoittaa 

yhteiskunnallista tilannetta sekä sosiaalityön tietojen perusteella haettavaa muutosta.  

 

Valitsin rakenteellisen sosiaalityön ja tiedon tuottamisen tutkimukseni aiheeksi, koska 

haluan lisätä tietämystäni ja ymmärrystäni siitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, käytetäänkö 

sosiaalityön tietoa päätöksenteon taustalla. Olen kiinnostunut paikantamaan niitä esteitä, 
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joihin tieto mahdollisesti pysähtyy. Sosiaalityöstä kertyvää tietoa ei Aniksen (2012) mukaan 

hyödynnetä. Sosiaalityön toteuttamisesta ja asiakaskunnasta on tietoa, mutta se tarvitsisi 

analysointia ja oikeanlaista käyttämistä. Tieto jää usein asiakkaiden ja työntekijöiden 

väliseen työskentelyyn, kun sitä tulisi hyödyntää laaja-alaisesti rakenteisiin vaikuttamisessa. 

(Anis 2012, 214.)  

 

Aihe on tärkeä, koska sosiaalityön tiedon tuottamisen ja tiedon käyttämisen 

suunnitelmallinen kehittäminen kunnissa on viimeistään nyt ajankohtaista esimerkiksi 

sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiossa. Tämän lisäksi asia on tärkeä eettisesti ja 

moraalisesti, koska tiedon käyttäminen työn perustana on asiakkaiden oikeus. (Pekkarinen, 

Heino & Pösö 2013, 337.) Asiaa tukee myös lakivelvoite kuntien rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamisesta ja tiedon välittämisestä asiakkaiden tarpeista päätöksentekijöille 

(Sosiaalihuoltolaki 2014).  

 

Rakenteellinen sosiaalityö tai tietotyö sen ulottuvuutena ei ole uusi aihe sosiaalityössä. 

Aihetta tietotyön ulottuvuudesta ei ole juuri tutkittu, mikä lisäsi kiinnostustani aihetta 

kohtaan. Rakenteellista sosiaalityötä on pyritty saamaan osaksi sosiaalityötä jo 

vuosikymmeniä sitten. Aiheen ympärillä on käyty paljon keskustelua, mutta konkreettista 

toimintaa on ollut Suomessa vain vähän (Pohjola 2014, 17.) Emme voi käyttää ajan saatossa 

eri aikakausien haasteisiin kehitettyjä toimintamalleja sellaisenaan, vaan ne on liitettävä ajan 

kontekstiin. (Payne 2005, 15.) Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään asiantuntijoiden 

avulla 2010-luvun edistäviä ja estäviä tekijöitä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa 

tietotyön näkökulmasta.  

 

Tutkimukseni kohdentuu rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista kehittäneiden 

asiantuntijoiden haastatteluihin heidän kokemustensa kautta. Tutkimukseni on laadullinen 

tutkimus, jonka olen toteuttanut teemahaastattelulla. Haastateltavat ovat Sosiaalisesti 

Osalliseksi Sosiaalityöllä eli SOS II -hankkeessa mukana olleita työntekijöitä sekä 

sosiaalitoimen puolella työskennelleitä työntekijöitä. Hanke oli osa Kaste-rahoitusta ja se 

toimi vuosina 2013–2015.  

 

Tutkimukseni jakautuu seitsemään eri lukuun. Luvun kaksi jäsennän rakenteellisen 

sosiaalityön ympärillä käytyä kansainvälistä sekä suomalaista keskustelua. Käyn läpi 
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rakenteellisen sosiaalityön määritelmää sekä sen eri muotoja. Tämän jälkeen esittelen 

rakenteellisen sosiaalityön SOS II -hankkeen sisältöä, joka on oleellinen tutkimuksen 

kannalta. Hankkeen esittelyn jälkeen luvussa kolme avaan tietotyön käsitettä eli tarkemmin 

tiedon tuottamiseen ja tiedon välittämiseen liittyviä käsitteitä. Tuon esiin tiedon eri muotoja 

sekä tietotyöhön kehitettyjä menetelmiä, kuten sosiaalisen raportoinnin ja Kuvastin-

menetelmän. Tutkimuskysymykset tuon esiin luvussa neljä, ja avaan teemahaastattelun sekä 

sisällönanalyysin prosessin yhdessä työni toteuttamisen kuvaamisen kanssa. Luvussa viisi 

käsittelen rakenteellisen sosiaalityön määritelmää haastateltavien näkökulmasta. Esittelen 

tiedon tuottamisen teeman, jonka jälkeen siirryn avaamaan haastateltavien näkökulmaa 

tiedon välittämisestä sekä vaikuttamisesta. Luvussa kuusi tuon esiin rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Luvun kuusi päätän yhteenvetoon 

käsitellyistä teemoista tietotyön näkökulmasta. Johtopäätökset tuon esitän luvussa 

seitsemän.  
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2 TUTKIMUSKONTEKSTI 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukselleni oleellisia käsitteitä ja tutkimuksia. Avaan 

rakenteellisen sosiaalityön historiaa, jotta pystyn osoittamaan rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamisen tarpeellisuuden juuria, sekä lisäämään ymmärrystä siitä, miksi rakenteellista 

sosiaalityötä ei ole toteutettu sosiaalityössä kautta linjan. Jäsennän rakenteellisen 

sosiaalityön ympärillä käytyä keskustelua Suomessa. Tämän jälkeen esittelen SOS II -

hanketta, jossa kaikki haastateltavat ovat olleet osallisena joko hankkeen tai kunnallisen 

sosiaalitoimen kautta työntekijöinä.  

 

 

2.1 Rakenteellisen sosiaalityön kansainvälistä keskustelua 
 

Payne (2005) perustelee historian ymmärtämisen tärkeyttä kuvaten sosiaalityön olevan 

vahvasti sidoksissa aikaan ja siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa sosiaalityötä 

tuotetaan. On oleellista ymmärtää sosiaalityössä kehitettyjä ja toteutettuja aikaisempia 

toimia ja ideoita. Erityisesti on keskityttävä siihen, miksi tiettyihin käytäntöihin on 

historiassa päädytty ja pohdittava, miten aiemmat ajatukset sopivat tämän päivän 

sosiaalityöhön ja aikaan. (Payne 2005, 15.) Aloitan tarkastelun ajalta, jolloin rakenteellisen 

sosiaalityön käsitettä sellaisenaan ei vielä tunnettu.  

 

Jane Addamsin (1860–1935) työorientaatio on määrittänyt sosiaalityön tehtäväksi 

yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostamisen heikompiosaisten puolesta. Addams tuli 

tunnetuksi köyhien puolestapuhujana. Addamsin työote oli tutkimusteoreettinen ja lisäksi 

hänellä oli halu vaikuttaa poliittisesti. (Eräsaari & Mäntysaari 2013, 169–170.) Mary 

Richmond on yksilötyön (case work) edelläkävijä sosiaalityössä. Richmondin 

työskentelytyylin myötä häntä pidetään tärkeänä henkilönä dokumentoinnin ja 

systemaattisen tiedon keräämisen uranuurtajana. (Satka, Pohjola & Rajavaara 2003, 8.) 

Addams ja Richmond ovat sosiaalityön kantaäitejä yhteiskunnan epäkohtiin vaikuttamisessa 

(Ishibashi 2015, 92–94). Rakenteellisen sosiaalityön taustalla on useita teorioita, joista 

esittelen nyt kriittisen sosiaalityön teoriaa.  
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Rakenteellinen sosiaalityö voidaan paikantaa osaksi suurempaa radikaalin sosiaalityön 

liikettä ja sitä kautta pohjautuvan kriittisen sosiaalityön teorian viitekehykseen (Mullaly 

1997; Peters 2012, 27; Fook 2015,). Kriittisen sosiaalityön teoria muodostui 1970-luvulla 

vastaamaan epätasa-arvoisuutta tuottavien rakenteiden vaikutuksiin. Suurin kritiikki 

kohdistui yksilötyöhön, jonka nähtiin syyllistävän yksilöä, yksilöä sortavien 

yhteiskunnallisten rakenteiden sijaan. (Fook 2015, 287.)   

  

Fook (2015) kuvaa Mullalya yhdeksi rakenteellisen sosiaalityön avainhenkilöksi (Fook 

2015, 287–288). Rakenteellisen sosiaalityön käsitettä on käyttänyt Mullalyn (1997, 104) 

mukaan ensimmäisten joukossa Kanadassa Middleman ja Golberg vuonna 1974. Lundy 

(2004, 57) määrittelee Middlemanin ja Golberin rakenteellisen sosiaalityön kohdistuneen 

asiakassuhteiden ja asiakkaiden elinympäristön parantamiseen. Tähän pyrittiin hakemalla 

muutosta ihmisten potentiaalia rajoittaviin sosiaalisiin rakenteisiin. Rakenteellinen 

sosiaalityö yhdistetään useimmiten Kanadaan, missä rakenteellinen sosiaalityö on 

omaksuttu sosiaalityöhön sisältyväksi työksi. Moreau on ollut merkittävä rakenteellisen 

sosiaalityön pioneeri Kanadassa. (Mullaly 1997, 104.)   

 

Lundy (2004, 57) kuvaa rakenteellisen sosiaalityön levinneen laajasti Kanadan eri 

yliopistoihin oppiaineiksi Moreaun vaikutuksesta. Lundy määrittelee Moreaun näkemyksen 

pohjautuneen marxismin ja feminismin myötä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiseen. 

Moreau haki vastausta siihen, miten sosiaalityöntekijän tulisi vastata yhteiskunnalliseen 

sortoon. (Lundy 2004, 57–58.) Vaikka Moreau on rakenteellisen sosiaalityön merkittävä 

vaikuttaja, ei häneltä siitä huolimatta ole paljon julkaisuja. Häntä on kuitenkin referoitu 

paljon. Rakenteellinen sosiaalityö kritisoi tavanomaista sosiaalityötä ja hakee muutosta 

sortoa tuottavien rakenteiden tilalle. Sen tehtävänä on paljastaa sortoa tuottavat rakenteet ja 

samalla tukea yksilöä maksimoiden hänen voimavaransa. Näin ollen sen kautta haetaan 

poliittista ja henkilökohtaista muutosta kohti hyvinvointia. Erityisesti sorron yhteyksien 

ymmärtämisestä rakenteiden kanssa tuli keskeinen tavoite rakenteelliseen sosiaalityöhön. 

(Carniol 1992, 2, 10–15.)  

 

Rakenteellisen sosiaalityön teoriaa on kehitetty siis erityisesti Kanadassa. Petersin (2012) 

mukaan rakenteellinen sosiaalityön lähestymistapa on vanhin sosiaalialan teoria sortamisen 

ja epäoikeudenmukaisuuden ehkäisyssä ja poistamisessa. (Peters 2012, 1.) Samansuuntaisia 
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teorioita ovat myös esimerkiksi feministinen ja oikeudenmukaisuustyö. Näille suuntauksille 

on yhteistä epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen niin yksilö-, kulttuuri- kuin 

rakenteellisella tasolla. Olennaista on myös edellä mainittujen tasojen yhteydet toisiinsa. 

(Peters 2012, 27.) Mullaly (1997, 105–106) puolestaan tekee eroa rakenteellisen sosiaalityön 

ja edellä mainittujen teorioiden, kuin myös marxismin ja radikaalin humanismin välille sillä, 

että rakenteellinen sosiaalityö ei salli minkään ryhmän sortamista, ja on näin ollen laaja ja 

joustava teoreettinen suuntaus. Mullaly lisää, että rakenteellista sosiaalityötä voi toteuttaa 

niin yhteiskunnallisen instituution sisällä kuin sen ulkopuolelta. (Mullaly 1997, 105–106.) 

 

Fookin (2015) mukaan taustana rakenteellisen sosiaalityön vahvalle tulemiselle 1970-

luvulla oli tarve saada nostettua työnkohde yksilötyöstä kohti yksilöiden ja yhteiskunnan 

välistä suhdetta. Fook tuo esiin, että kriittisen sosiaalityön teorian kehittyminen jatkuu 

edelleen ja sitä myötä on myös ymmärrettävä, että samalle käsitteelle on annettu erilaisia 

merkityksiä. Eri maissa samansisältöistä teoriaa voidaan toteuttaa eri termillä. (Fook 2015, 

287.)  

 

Peters (2012) tuo esiin, että kritiikki radikaalia ja kriittistä sosiaalityön teoriaa kohtaan on 

kohdistunut lähinnä terminologiaan ja tarpeeseen ylipäätään luokitella teoriat eri 

kategorioihin, kuten sosiaalisen oikeuden alle (Social Justice). Peters kuvaa tärkeänä nähdä 

kaikkien edellä mainittujen teorioiden yhteinen tavoite , joka on kaikissa suuntauksissa 

sama. Hän kokee teorioiden luokittelun heikentävän lähestymistapaa, kun yleisen 

näkökulman omaksuminen vahvistaisi kaikkia teorioita, oli niissä vivahde-eroja tai ei. 

(Peters 2012, 27–28.) Mullaly (1997) nimeää Britannian ja Amerikan enemmän radikaalista 

lähestymistavasta kirjoittaviksi maiksi.  Rakenteellisesta sosiaalityöstä on kirjoitettu lähinnä 

Kanadassa. Rakenteellista sosiaalityötä kohtaan on osoitettu kritiikkiä siitä, että asiasta on 

kirjoitettu paljon, mutta käytännön toimia on ollut niukasti. (Mullaly 1997, 105–106.) 

 

 

2.2 Rakenteellisen sosiaalityön keskustelua Suomessa 
 

Suomessa rakenteellisen sosiaalityön ympärillä on käyty keskustelua 1980-luvulta lähtien. 

Työn sisältö oli tosin tuttu jo ennen itse käsitteen käyttöön tulemista. Viirkorpi (1990) luotaa 

näkemystä samansisältöisestä ajattelusta 1900-luvun alkupuolesta asti, jolloin se liittyi 
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ehkäisevään köyhäinhoidon ideaan. Tavoite ehkäisevässä köyhäinhoidossa oli kasvattaa 

huono-osaisten tahtoa ja kykyä elättää itsensä. Toimenpiteinä nähtiin kansalaistoiminnan 

edistäminen, ennakointi (varautuminen katovuosiin), lastenhuolto, kansanvakuutus sekä 

ammatillinen koulutus. Yhtenä keinona käytettiin myös kunnallista työnvälitystä. Samasta 

aiheesta puhuttiin 1970-luvulla yhteiskuntaan vaikuttamisena ja ehkäisevänä sosiaalityönä. 

Viirkorpi tuo esiin, että vuonna 1972 oli jo sosiaalityöntekijöiden koulutuskonsernin 

mietinnöissä nimetty sosiaalityön tehtäviksi ”vaikuttaa eri yhteiskuntapolitiikan lohkoihin, 

niin että sosiaalityön asiakkaiden ongelmat voidaan ennaltaehkäistä”. Tämä oli nähty 

rakenteellisena tehtävänä. Lisäksi sosiaalityön tehtävinä olivat lievittävä ja kuntouttava sekä 

ennaltaehkäisevä sosiaalityö. Seinäjoen korkeakoulutoimikunnan mietinnöissä 1975 on 

puhuttu ”konstruktiivisesta sosiaalityöstä”, joka oli luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja 

ohjaavaa työtä. Rakenteellisen sosiaalityön käsite oli vakiinnuttanut paikkansa Suomessa 

vuoteen 1983 mennessä (Viirkorpi 1990, 1–3.) 

 

Walls (2005) kuvaa 1960- ja 1970-luvun olleen merkittävää aikaa sosiaalihuollon ja 

sosiaalityön uudistuksille. Kansalaisoikeudet ja tasa-arvo- sekä yhdenmukaisuuskohtelu 

nousivat periaatteina esiin erilaisten aatteellisten liikkeiden myötä. Punaliput ajoivat 

erityisesti koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalipoliittisia uudistuksia. Myötävaikuttajana 

muutoshakuisuuteen oli vientimarkkinoiden vilkastuminen ja näin ollen lisääntynyt 

varallisuus mahdollisti tulonjakopolitiikan ensisijaisuuden. (Walls 2005, 30.) 

Sosiaalihuollon yhteiskunnallinen laajentuminen 1970-luvulla lisäsi yhteiskuntapoliittisen 

osallistumisen vaatimuksen vahvistumista. Se tarkoitti osallistumista suunnitteluun ja 

päätöksentekoon pyrkien edistämään tasa-arvoa ja solidaarisuutta yhdessä rakenteisiin 

vaikuttamisen kanssa. (Viirkorpi 1990, 6–7, Eskola 1981, 41 mukaan.) Yhdyskuntatyö 

kukoisti 1970-luvulla. Viirkorpi kuvaa siinä olleen ”radikalismin makua ja ammatillisen 

menetelmän tuntua”. Työ painottui viranomaisten yhteistyöhön ja naapurustoimintaan. 

(Viirkorpi 1990, 8.)  

 

Jo 1980-luvulla rakenteellisen sosiaalityön muutoksen kohteena olivat Sosiaali- ja 

terveysministeriön rakenteellisen sosiaalityön työryhmän mukaan yhteiskunta- ja 

yhteisötasolla vallitsevat rakenteet ja prosessit. Työryhmä perustettiin, koska toiminnan 

kohteena nähtiin olevan ”pahoinvointioireiden rakenteelliset välitykset ja altistukset”. (STM 

1985, 7.) Sosiaali- ja terveysministeriö asetti rakenteellisen sosiaalityön työryhmän 
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28.11.1984 selvittämään sosiaalihuollon asiantuntijaroolin edellyttämiä keinoja ja 

menettelytapoja. Tehtävänä oli toimia käytännön sosiaalityön kehittämisen apuvälineenä ja 

selvittää, mitä tietoa ja miten rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi tarvitaan. Tämän 

lisäksi tuli selvittää, mihin tietoa kerätään ja kuinka tiedolla vaikutetaan. Samaisessa 

muistiossa rakenteellisen sosiaalityön tavoitteiksi oli asetettu sosiaalitoimen työntekijöiden 

työotteen edistävän kansalaisten sosiaalista toimintakykyä ja suoriutumista. Tavoitteisiin 

tulisi tähdätä vaikuttamalla yhdessä niin poikkihallinnollisesti kuin kunnan asukkaiden 

kanssa hyvinvointia estäviin tekijöihin. (STM 1985, 1–3.) 

 

Työryhmä nosti yhteisötyön rinnalle yhteiskunnallisen tason ja sitä kautta vaikuttamisen 

kohti yhteiskuntarakenteita. Rakenteellisen sosiaalityön termi tuli käyttöön saattaen tärkeää 

toimintamallia osaksi sosiaalityön käytäntöjä. (Viirkorpi 1990, 2, 19.) Suomessa 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisvelvoite saatiin lainvoimaiseksi 1984. (Viirkorpi 

1990, 1; Satka ym. 2003, 15–16.) Laissa ei itsessään puhuttu rakenteellisesta sosiaalityöstä, 

mutta siellä on maininta rakenteellisen sosiaalityön sisällöstä; ”Kunta on alueellaan 

velvollinen toimimaan muutoinkin sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten 

epäkohtien poistamiseksi”. (Sosiaalihuoltolaki 1982, §13). Tuolloin keskustelu aiheesta kävi 

vilkkaana ja toteutusta ajettiin vahvasti käytäntöön juurtuvaksi. (Satka ym. 2003, 15–16.)  

 

Työryhmä määritteli rakenteellisen sosiaalityön sisältävän kolme eri ulottuvuutta; 

asiantuntijaroolin, vaikuttamistoiminnan, sekä kunnallisen sosiaalipolitiikan ulottuvuuden. 

Asiantuntijarooli pitää sisällään tiedon, vaikuttamistoiminta keinot ja kunnallinen 

sosiaalipolitiikka tulokset ja toimintamallit. (STM 1985, 7, 32–57.) Nämä kaikki roolit ovat 

tutkimukseni kannalta tärkeässä asemassa. Työryhmä tuotti ajalleen uusia näkökulmia ja 

toteuttamistapoja rakenteelliseen sosiaalityöhön, kuten kannan ottaminen maankäytön ja 

rakentamisen asioihin, asumiseen, työttömyyteen, terveydenhoitoon ja koulutoimeen sekä 

vapaa-ajan toimintoihin ja liikennepalveluihin. Työmuotoina työryhmä ehdotti yhdistettyä 

sosiaalityötä, pari- ja tiimityötä sekä yhdyskuntatyötä. Foorumeiksi he ehdottivat alueellisia 

yhteistyöryhmiä ja konsultaatioita sekä neuvotteluita. (STM 1985, 54–57.)  

 

Työryhmän mukaan rakenteellisen sosiaalityön on perehdyttävä elinolosuhteisiin kunnassa 

ja seurattava niiden kehitystä. On huomioitava sosiaaliset näkökohdat eri toimijoiden välillä, 

kuten terveydenhuollon, koulutoimen, maankäytön, rakentamisen, asumisen järjestämisen, 
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työllistymisen, liikennejärjestelyiden ja kulttuuritoimien osalta. Laissa määritellyn 

sosiaalisen näkökulman suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioon ottamisen ongelmana 

on vastaantulevan lainsäädännön puute, joka velvoittaisi muita hallinnonaloja 

vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. (STM 1985, 4–5.) Suunnittelu- ja 

valtionohjausjärjestelmän tehtävänä on ollut yhdenmukaistaa ja tuoda selkeyttä kunnille 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuusta, sen järjestämistavoista ja rahoituksesta 

(Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2010, 84). Toimikunta on ehdottanut 

yhteistyövelvoitetta sosiaalilautakunnan kanssa, jotta sosiaaliset näkökohdat ja lasten 

kasvuolojen kehittäminen huomioitaisiin suunnittelussa ja rakentamisessa (STM 1985, 6).  

 

Muistion mukaan sosiaalitoimen oma näkemys itsestään asiantuntijaroolissa ei ollut vielä 

vakiintunut. Sosiaalitoimi ei kokenut, että sillä olisi varsinaista sanottavaa päätöksenteon 

taustalle. Myöskään kunnan keskushallinto ei nähnyt sosiaalitoimea asiantuntijaroolissa, 

jonka näkökulmaa olisi otettu mukaan suunnitteluun. Sosiaalitoimen toiminta oli ollut 

toimenpide- ja asiakaskeskeistä, joka on tehnyt siitä myös kapea-alaisen yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta. (STM 1985, 6–13.) Pohjola (2014) tuo esiin työntekijän ammatillisen otteen 

vaikuttavan siihen, vahvistaako hän yksilökeskeistä sosiaalityötä vai tukeeko hän 

yhteisötasolla yksilöitä saaden aktivoitua asiakkaita toimimaan yhteiseksi hyväksi 

vaikuttamalla rakenteisiin. Pohjola käyttää termiä ”toimintavoima” asiakkaiden 

käyttämättömien voimavarojen aktivoinnissa. Pohjola tuo esiin, että on ymmärrettävä 

sosiaalityön toimivan yhteiskunnan rakenteista käsin. (Pohjola 2014, 17–20.)  

 

Ruotsalainen sosiologi (myöhemmin sosiaalityön professori), yhteiskunnallisen 

muutostyönkehittäjä ja kouluttaja Harald Swedner oli vahva vaikuttaja suomalaiseen 

rakenteelliseen ymmärrykseen. Hän kehitti kriittis-emansipatorisen sosiologiseen 

tutkimukseen perustuvan toimintamallin yhteiskunnallisen muutostyön toteuttamiseksi ja 

sen tarpeellisuuden ymmärtämiseksi. Tavoitteena oli ohjata toimintaprosessit parantamaan 

yhteiskunnallista tilannetta. Prosessi piti sisällään ilmiön havaitsemisen ja sen kautta tiedon 

keräämisen sekä työmenetelmät, joiden avulla päästiin käsiksi itse ilmiöön. (Satka ym. 2003, 

Kananoja 1987, 17–20.)  

 

Viirkorven mukaan 80-luvun ilmapiiri ei ollut kuitenkaan yhtä otollinen rakenteelliselle 

sosiaalityön työmuodolle, kuin se olisi ollut esimerkiksi 1960- ja 1970-luvulla (Viirkorpi 
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1990, 28). Keskustelu rakenteellisen sosiaalityön ympärillä pikkuhiljaa hiljeni, kunnes 

esimerkiksi vuoden 2005 Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015-

toimenpideohjelmassa määriteltiin rakenteellinen sosiaalityö hyvinvointia edistäväksi 

menetelmäksi. Rakenteellista sosiaalityötä ehdotettiin yksilötyön rinnalla tehtäväksi työksi. 

Tämän työorientaation vaikutukset nähtiin hyvinvointia lisäävänä yhdessä enenevän 

yhteisösosiaalityön kanssa. Tärkeänä nähtiin myös sosiaalityön tietotyön kehittäminen 

päätöksenteon taustalle yhteiskunnallisesti. Myös sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi ja 

vaikutusten ennakointi nimettiin tavoitteiksi. Keinoina nähtiin sosiaalisen raportoinnin 

järjestelmän luominen. (STM 2005, 12–13.) Anis (2012) näkee 1980-luvulla käydyn 

keskustelun pohjalta rakenteellisen sosiaalityön olleen puuttumista yhteiskunta- ja 

yhteisötason rakenteellisiin epäkohtiin. Hän kuvaa työskentelyn olleen osana kunnallista 

sosiaalipolitiikkaa, jossa oleellisessa asemassa oli tiedon tuotanto hyvinvointia edistävänä 

keinona. (Anis 2012, 213.)  

 

Vuonna 2014 rakenteellinen sosiaalityö oli sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan aiheena 

(Pohjola ym. 2014). Sosiaalihuoltolain (2015) uudistuksen myötä tuli lakiin uusi selkeä 

velvoite rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta (Sosiaalihuoltolaki 2014). 

Sosiaalityöntekijän tärkeänä tehtävänä on aktivoida asiakkaita ja asukkaita toimimaan itse, 

sekä välittää ammattinsa puolesta tietoa julkisuuteen ja päätöksenteon taustalle. 

Vaikuttamistoiminnan tuloksena on pyrkimys kohti kunnallista sosiaalipolitiikkaa. 

(Viirkorpi 1990, 20–22.)  

 

Pohjola ym. (2014) tuovat esiin, että sosiaalityössä tulee työskennellä mikro-, meso- ja 

makrotasolla. On tärkeää ymmärtää näiden tasojen toisiinsa vaikuttavat tekijät ja kyettävä 

vaikuttamaan niihin. (Pohjola ym. 2014, 283.) Tällä hetkellä, 2010-luvulla sosiaalityö 

kohdistuu pääasiassa yksilötyöhön, mutta työtä on pyrittävä tekemään myös 

yhteiskunnallisella tasolla (Pohjola 2014, 17).  Saikkonen ym. (2015, 7) tuovat esiin, että 

näin yksilöiden ongelmien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä oleva yhteys pystytään 

tiedostamaan ja sitä kautta tekemään muutoksia. Yhteiskunnallisia epäkohtia ovat 

esimerkiksi työttömyys, perusturvan heikkous sekä asunnottomuus. Mullaly (1997, 104) 

lisää rakenteellisen sosiaalityön kohdistavan huomion sosiaalityön käytäntöihin ja tätä 

kautta yhteiskunnallisten vaikutusten merkitykseen yksilön elämässä. On ymmärrettävä, että 

yhteiskunnan sosiaaliset instituutiot tuottavat osaltaan vastakkainasettelua eri 
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elämäntilanteessa ja eri ”yhteiskuntaluokassa” olevia kohtaan. Saikkonen ym. (2015) 

vakuuttavat, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulee esiin useampaa ihmistä koskevana 

eriarvoisuuden vähentymisenä sekä esimerkiksi kuntalaisten hyvinvoinnin paranemisena. 

(Saikkonen ym. 2015, 14; Juhila 2006, 61.) Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin 

rakenteellisen sosiaalityön eri muotoja sekä määrittelen rakenteellisen sosiaalityön 

ymmärtämisen tässä tutkimuksessa.  

 

 

2.3 Rakenteellisen sosiaalityön eri muodot  
 

Pohjola on jäsentänyt rakenteellisen sosiaalityön neljään osa-alueeseen; tieto-, strateginen, 

inkluusio- ja oikeudenmukaisuustyöhön. Tällöin työotteena on sosiaalipoliittisen 

sosiaalityön työote (Pohjola 2011, 215–220; Pohjola 2014, 31.) Tietotyöllä Pohjola 

tarkoittaa tiedon tuottamista sosiaalityön kentältä kansalaisten elinolosuhteista, palveluiden 

riittävyydestä ja oikeanlaisuudesta sekä muista hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 

(Pohjola 2011, 216–220). Tietoa tulee olla yhteiskunnallisista muutostekijöistä ja 

paikallisista sosiaalisista ilmiöistä. Sosiaalityöntekijän tulee tuntea palvelujärjestelmä ja 

tuottaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Tietoa tarvitaan myös sosiaalityön omasta 

toiminnasta. (Pohjola ym. 2014, 288–289.)  

 

Carniol (1992) määrittelee Moreauta mukaillen asiakkaan voimaannuttamisen rakenteellisen 

sosiaalityön keskeiseksi asiaksi. Hän kuvaa rakenteellisen sosiaalityön toteutuvan vain, jos 

työntekijä ottaa sekä huomioon rakenteiden epätasa-arvoa tuottavat vaikutukset että 

mahdollistaa asiakkaan voimavarojen täydentymisen. Yksilöä tulee vahvistaa ja rakenteista 

tulee poistaa sortoa tuottavat elementit. Tähän liittyy poliittisen muutoksen hakeminen. 

(Carniol 1992, 10–15.) Näin ollen Pohjolan esiin tuoma sosiaalipoliittinen työote on läsnä 

koko ajan, kuin myös inkluusiotyö, jossa pyritään valtaistamaan ja osallistamaan asiakasta 

muutokseen. Sortamista tuottavien rakenteiden paljastaminen liittyy 

oikeudenmukaisuustyöhön. (Pohjola 2011, 215–220; Pohjola 2014, 31.) Carniol tarkentaa 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen kriteeriksi asiakkaiden tietoisuuden lisäämisen 

omasta tilanteestaan. Työntekijän tulee pyrkiä näkemään asiakkaan ongelmat ilmiötasolla 

eli etsiä yleistettävyyttä, jotta rakenteiden epäkohdat tulevat näkyviin. (Carniol 1992, 10–

15.) Pohjolan (2014) mukaan muutostyö sosiaalityössä pyrkii turvaamaan ihmisoikeuksien 
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ja oikeudenmukaisuuden toteutumista ihmisten toimintaympäristöissä vahvistaen heidän 

toimintakykyään ja lisäämällä osallistumismahdollisuuksia. Yksilötasolla vahvistetaan 

puolestaan yksilöä. Yhteiskunnallisesti nämä ovat myös poliittisia tavoitteita, jolloin 

yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat yksilön elämään liittyviin tekijöihin. Pohjolan 

sanoin, henkilökohtainen on poliittista. (Pohjola 2014, 19.) 

 

Olen avannut rakenteellisen sosiaalityön kehittymistä laajan radikaalin sosiaalityön liikkeen 

alle kuuluvan kriittisen sosiaalityön teoriaan pohjautuvaksi lähestymistavaksi. 

Kansainvälisesti rakenteellinen sosiaalityö nähdään radikaalimpana yhteiskunnallisten 

rakenteiden muutosta ajavana lähestymistapana kuin Suomessa (Muotka 2013, 67). Pohjola 

(2014, 17–20) on huomioinut myös sorron ja syrjäytymistä vastaan toimivan sosiaalityön 

olevan kansainvälisesti tunnetumpaa kuin Suomessa. Suomessa rakenteellinen sosiaalityö 

koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena, joka tuo järjestelmän epäkohtia esille ja pyrkii 

voimauttamaan asiakasta. Vaikka vaikuttamisen kohteena kuvataankin olevan edelleen 

kuntapäättäjiin vaikuttaminen, on sosiaalityö kohdistunut enemmän yksilötyöhön. Pohjola 

(2014, 31–33) jatkaa, ettei rakenteellisen sosiaalityön tehtävä ole ajansaatossa juuri 

muuttunut, vaikka sosiaalityö onkin yhteydessä yhteiskunnan aikaan ja paikkaan. 

Pääpainona on edelleen ihminen omassa elinympäristössään osana yhteiskunnallista 

rakennetta. Pohjola määrittää rakenteellisen sosiaalityön ytimen kriittisenä lähestymistapana 

sosiaalityön käytäntöjä sekä politiikkaa kohtaan. Tutkimukseni kannalta oleellinen linjaus 

tulee Pohjolan määritelmästä, jonka mukaan kunnallisen päätöksenteon ohella rakenteellisen 

sosiaalityön muotoja ovat strateginen työ ja tietotyö. (Pohjola 2014, 31.) Seuraavaksi 

esittelen SOS II -hankkeen. 

 

 

2.4 Kokemuksia rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta  
 

Tutkimusta rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta on hyvin vähän, tämän takia päätin 

hyödyntää hankkeessa olevien työntekijöiden kokemuksia rakenteellisen sosiaalityön 

mahdollisuuksista ja esteistä. Hanke tarjoaa menetelmiä rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamiseen käytännön työssä. Vaikka SOS II -hanke kohdistuu aikuissosiaalityöhön, en 

tässä tutkimuksessa rajaa keskustelua pelkästään yhteen sosiaalityön kenttään. Tätä 
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perustelen myös sillä, että rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen velvoite koskee kaikkea 

sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa (Sosiaalihuoltolaki 2014, 7§.)  

 

SOS II eli Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä -hanke on jatkoa vuosina 2011–2013 

toimineelle Syrjäytyneestä osalliseksi Sosiaalityön keinoin (SOS) -hankkeelle. SOS II- 

hanke toimi vuosina 2013–2015. Hankkeen tavoitteena on ollut osallisuuden lisääminen 

sekä palveluprosessien selkiyttäminen ja yhteistyörakenteiden vahvistaminen. Tavoitteena 

on ollut selkiyttää ammatti- ja tehtävärakenteita, tiedon tuotantoa sekä rakenteellista 

sosiaalityötä. Hankkeessa ovat olleet mukana; Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Kanta-Häme sekä 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, yhteensä 56 kuntaa. Hankkeen yhtenä osana on 

rakenteellinen sosiaalityö, joka on jaettu vaikuttavuuden arviointiin, sosiaaliseen 

raportointiin sekä käytännön tasolla erilaisiin alueellisiin prosesseihin rakenteellisen 

sosiaalityön kehittämisen suhteen. Lisäksi hankkeen sisällä on perustettu erilaisia 

kampanjoita, kuten ”SOSiaalisen puolesta ja ”Aikuissosiaalityö näkyviin”. Keskityn tässä 

tutkimuksessa tiedon tuottamiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön hankkeen tiimoilta. 

(SOS II -hanke 2015, 3–5.) Alueen sosiaalikeskukset olivat hankkeessa mukana. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat merkittävä toimija alueellisessa tiedontuotannossa. 

Osaamiskeskukset muun muassa kokoavat, jäsentävät, systematisoivat ja arvioivat 

alueellista tiedon tuotantoa ja tutkimustarpeita verkostopohjaisessa yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. Keskeistä toiminnassa on tiedon tuotannon, tiedonhallinnan ja tiedon 

hyödyntämisen kehittäminen kuntien ja alueiden tarpeisiin. Hankkeen kautta on pyritty 

saamaan työntekijöitä enemmän kohti kehittämistyötä sekä oman työn tutkimista. (SOS II -

hanke 2015, 3.)  

 

SOS II -hanke on kohdistunut aikuissosiaalityön kehittämiseen, lisäksi yhtenä tavoitteena on 

ollut rakenteellisen sosiaalityön osaamisen ja kehittämisen vahvistaminen. Osaamista ja 

kehittämistä on lähdetty vahvistamaan tiedon jakamisella ja järjestämällä 

koulutuskokonaisuus, johon on kuulunut seminaareja ja työpajoja syksystä 2014 kevääseen 

2015 asti. Hankkeen kautta on selvitetty sosiaalialan ammattilaisten määritelmää 

rakenteellisen sosiaalityön käsitteestä. Keväällä 2014 on toteutettu koulutuksen pohjaksi 

webropol-kysely 56 hankekuntaan. Kyselyn kautta on selvitetty, miten rakenteellinen 

sosiaalityön käsitteenä määritellään ja miten sitä toteutetaan käytännössä. Myös koulutus - 

ja kehittämistarpeita on kartoitettu. Kyselyyn on osallistunut yhteensä 74 ammattihenkilöä 
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ja vastauksia on tarkasteltu ammattiryhmittäin, joita olivat; sosiaaliohjaajat (N=20), 

sosiaalityöntekijät (N=38), sekä johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön päälliköt (N=12), 

muut ammattiryhmät (N=4). Pääasiassa rakenteellinen sosiaalityö on määritelty 

yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi, joka on ymmärretty tiedon välittämisenä sekä sitä 

kautta rakenteisiin vaikuttamisena yksilön hyvinvointia edistäen. Suuri osa vastaajista (80 

%) on kokenut rakenteellisen sosiaalityön kuuluvan osaksi omaa työtään. (Rautajoki ym. 

2014, 3–6, 15–19.) 

 

Kehittämistarpeeksi on koettu sosiaalityöntekijöiden (N=19) osalta päättäjiin kohdistuva, 

sosiaalityöntekijöiden tietotaidon hyödyntäminen päätöksenteon yhteydessä. Rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamiseen ei koettu olevan tarpeeksi aikaa suoran asiakastyön viedessä 

työajan. Sosiaaliohjaajat kokevat rakenteellisen sosiaalityön myös yhteiskunnalliseksi 

vaikuttamiseksi, mutta vahvemmin käytännön työn ja yksilötyön kautta toteutettavaksi 

(Rautajoki ym. 2014, 17–23). 

 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen SOS II -hankkeen kautta edistäviksi tekijöiksi 

voidaan nimetä työntekijöille toteutetut rakenteellisen sosiaalityön työpajat. Työpajojen 

kautta työntekijät ovat saaneet konkreettisia keinoja ja menetelmiä toteuttaa rakenteellista 

sosiaalityötä. Esimerkkeinä menetelmistä ovat yhteistoiminta asiakkaan ja työntekijän 

välillä sekä asiakaspeili, jota esittelen tarkemmin luvussa kolme. Työpajat ovat kasvattaneet 

myös työntekijöiden tietoisuutta rakenteellisesta sosiaalityötä kohtaan ja koko käsite on 

siirtynyt lähemmäksi jokapäiväistä työskentelyä. (SOS II -hanke 2015, 17–18.) Käsittelen 

seuraavaksi tiedon tuottamista ja tiedon välittämistä sosiaalityöntekijöiden työorientaationa 

tuottamassa ajantasaista tietoa yhteiskunnan ja asiakaskunnan kohtaamisen rajapinnoilta.   
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3 TIETOTYÖ 
 

Tässä luvussa avaan tutkimuksessani käytettävää tietotyön käsitettä tarkemmin. Tietotyö 

koostuu Pohjolan (2011) mukaan tiedon tuottamisesta ja tiedon välittämisestä. (Pohjola 

2011, 216–220) Käsittelen tietotyön osa-alueet eli tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen 

käsitteet erillisinä, jotta tietotyöhön liittyvien esteiden ja edistävien tekijöiden tavoittaminen 

mahdollistuu. Lopuksi esittelen tietotyöhön liittyviä menetelmiä, kuten sosiaalisen 

raportoinnin ja itsearvioinnin.  

 

 

3.1 Tieto sosiaalityössä   
 

Pawson, Boaz, Grayson, Long ja Barnes (2003, 25) nimeävät viisi eri tiedon muotoa. Näitä 

ovat organisaatiotason tieto, tutkimustieto, käytännön tieto, palvelunkäyttäjän tieto sekä 

yhteiskunnallinen tieto. Organisaatiotason tieto tarjoaa puitteet koko toiminnalle vastaten 

palveluiden tuottamisesta yhteiskunnan määrittelemien säädösten mukaan. Käytännön tieto 

on usein henkilökohtaista ja tilanteeseen sidottua, jonka takia se on myös vaikeasti 

jäsennettävissä yleiselle tasolle tai tehdä näkyväksi. Tietoa voi kuitenkin olla, ja se voi olla 

hyvinkin analysoitua sekä systemaattista. (Pawson ym. 2003, 25.)  

 

Palvelunkäyttäjä ja työntekijätieto (Users and Carer knowledge) ottaa asiakkaita eli 

palveluiden käyttäjiä mukaan päätöksentekoon. Palvelunkäyttäjälle tulee näin ollen 

enemmän vaikutusvaltaa ja valinnanvaraa omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. 

Tutkimustieto on tieteellistä tietoa. Tietoa tulee kerätä vaikuttavuuden osoittamiseksi, jotta 

työn vaikuttavuus saataisiin näkyväksi. Viimeisenä on yhteiskunnallinen tieto, joka sisältää 

määritelmät politiikan myötä koko sosiaalipolitiikan toteuttamiselle. Siihen liittyvät 

taloudelliset pakotteet. Tieto kulkee eduskunnalta kunnille ja sitä myöten organisaatioille ja 

käytäntöön. Tavoite on, että tieto liikkuu molempiin suuntiin, jotta kentältä tullut tieto olisi 

päätöksenteon taustalla. (Pawson ym. 2003, 25; Hafford-Letchfield, Leonard ja Begum ja 

Chick 2008, 185.) 

 

Drury-Hudsonin mukaan merkityksellisiä tiedon lajeja sosiaalityössä ovat teoreettinen, 

empiirinen, proseduurinen, persoonallinen tieto sekä käytännön viisaus. Persoonallinen tieto 
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ja käytännön viisaus perustuvat kokemukseen, toisin kuin teoreettinen, empiirinen ja 

proseduurinen tieto, jotka ovat julkilausuttuja, muodollisia tiedon lajeja. Teoreettinen tieto 

sisältää viitekehykset ja käsitteet, joiden avulla voidaan selittää ja kuvailla yhteiskuntaa. 

Empiirinen tieto on tutkimukseen perustuvaa tietoa, jota käytetään ilmiöiden selittämisessä 

ja tulosten arvioinneissa sekä kokemusten taltioinnissa ja kuvaamisessa. Proseduurinen tieto 

kattaa tiedon sosiaalityön toimintaympäristöstä, kuten organisaatiotiedon ja lakisääteisen 

tiedon. Persoonallinen tieto on sisäistä eli henkilökohtaista, pääosin tiedostamatonta, 

sisältäen intuitiivisen tiedon, arvomaailman sekä arkiajattelun. Persoonallinen tieto on myös 

hiljaista tietoa. Käytännön viisaus kertyy työkokemuksen myötä, työntekijä pystyy 

käyttämään ongelmanratkaisussa lukuisia kokemuksia samankaltaisista tilanteista. (Raunio 

2009, 121–123, Drury-Hudsonin 1999, 146 mukaan.)   

 

Gambrill (2013) täydentää työntekijän itsetuntemuksen (Self-knowledge) olevan yksi tiedon 

laji, joka liittyy aiemmin esitettyyn persoonalliseen tietoon. Työntekijän persoonalliset 

tekijät, kuten itsetuntemus, antavat oman merkityksen tiedon muodostamiselle. Tällöin 

tiedonmuodostukseen voi vaikuttaa työntekijän omat henkilökohtaiset ennakkoluulot asiaa 

kohtaan. Hiljaiseen tietoon liittyen Gambrill nostaa esiin tiedon sensuroinnin, eli olemassa 

olevia asioita ei tuoda esille esimerkiksi työntekijä- tai organisaatiotasolla. (Gambrill 2013, 

71–73.) 

 

Kuusisto-Niemen ja Kääriäisen (2005, 454) mukaan sosiaalityön hiljaisuuden taustalla 

vaikuttavat kuormittunut asiakastyö sekä organisaatioiden byrokratia. Hiljaisuuteen 

vaikuttavat myös työntekijän persoona, avuttomuuden tai kyvykkyyden tunne sekä oman 

työsuhteen laatu. Hiljainen tieto ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sosiaalityöntekijöillä olisi 

tietoa. Tietoa on paljon, mutta se vaikeasti määriteltävissä ja jäsennettävissä. Hiljaisuudella 

ei kuitenkaan saada muutoksia aikaan ja tärkeää olisikin saada tuotua sosiaalityöntekijöiden 

kenttätietous kuntapäättäjille päätöksenteon pohjaksi. (Kuusisto-Niemi& Kääriäinen 2005, 

454; Miettinen 2000 mukaan).  

 

Pekkarinen ym. (2013) nostavat Gambrillin (2008) näyttöperustaisen 

sosiaalityöntutkimuksen oleelliseksi tiedonmuodoksi. Lastensuojelun tulee perustua niin 

käytännön kuin päätöksenteon tuoreeseen ja oikeassa viitekehyksessä olevaan 

tutkimustietoon. Tärkeää on myös tuoda esille tutkimustiedon saatavuudessa olevat puutteet. 
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(Pekkarinen ym. 2013, 337.) Yliruka käsittelee tiedon käsitettä tiedon rakenteluna. 

Tietorakentamisen teoriassa käsitteelliset itsearviointilomakkeet ovat keskeisessä osassa. 

Tiedon käsitteet ovat näin ollen jaettavissa yhteisön kesken, jolloin niitä kehitetään ja 

rikastutetaan yhdessä työyhteisön voimin. (Yliruka 2015, 84, Bereiter 2002 mukaan.) 

 

Kostiainen (2009) kuvaa tiedon olevan sosiaalityössä sosiaalisesti rakentuvaa ja jatkuvassa 

muutoksessa oleva suhteellinen totuus. Kyse on käytäntöjen ja käsitteiden yhdistymisestä 

arkityössä. Sosiaalityössä tiedontuottajiksi kaivataan enenevässä määrin asiakkaita sekä 

työntekijöitä heidän tietoperustansa ehdoilla. Kokemustiedon yhdistäminen ja 

käsitteellistäminen vaativat aitoa kohtaamista, jotta tieto saadaan kerättyä kokemuksesta. 

Tiedon keräämiseen kuuluu oleellisesti reflektointi, jota kautta tietoa voidaan käsitellä 

ilmiönä. (Kostiainen 2009, 44, Satka 1999, 2000 mukaan.)  

 

Hafford-Letchfield ym. (2008) kuvaavat sosiaalityön haastetta toimia ajantasaisen ja 

käytettävissä olevan tiedon mukaisesti. Tiedon käsite sosiaalialalla on monimuotoinen. 

Tiedon tulee olla sosiaalista, poliittista, lainvoimaista sekä yhteiskunnallista ja talouden 

reunaehdot huomioon ottavaa. Tiedon tulee vastata sosiaalityöntekijöiden sekä palvelun 

käyttäjien tarpeisiin. Tiedon tulee olla helposti käytettävissä olevaa, organisoitua ja 

systemaattista. (Hafford-Letchfield ym. 2008, 182–183.) Pohjola (2014) lisää, että tiedon 

oikein käyttämiseksi tarvitaan ymmärrystä sosiaalityön toiminnoista sekä sosiaalityön 

asettumisesta yhteiskunnalliseen toimintajärjestelmään. Tieto sosiaalityön moninaisuudesta 

on edellytys sosiaalityön kohdeilmiöiden tunnistamiselle.  

 

Askeland ja Payne (2001, 15–16) tuovat esille, että tiedon tulee olla monipuolista, eikä 

tietopohja voi koostua vain yhdestä ”oikeaksi tunnustetusta” tiedosta, kuten tutkimuksella 

tuotetusta tiedosta tai käytännön tiedosta. Askeland ja Payne (2001, 15–16) jatkavat, että 

sosiaalityössä on valikoima erilaista tietoa, jota käytetään eri tilanteissa ja eri tarkoitukseen. 

Tällöin on tärkeää ymmärtää tiedon luotettavuus ja pätevyys. Erilaiset ideologiat ja 

sosiaalityön metodit ovat niin sanotusti trendejä ja niiden vaikutukset näkyvät sosiaalialan 

tietopohjassa sekä metodeissa. Kostiainen kuvaa tiedon olevan sosiaalityössä sosiaalisesti 

rakentuvaa ja jatkuvassa muutoksessa olevaa suhteellista totuutta. (Kostiainen 2009, 47).  
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Sosiaalityössä vallitsee Askelandin ja Paynen (2001, 15–16). mukaan yksilökeskeinen 

lähestymistapa, joka ei huomioi kokonaisuutta ongelmien syntyperästä. Vaikka Askelandin 

ja Paynen näkökulma on vuodelta 2001, on näkökulma edelleen yksilökeskeinen 2010-

luvulla (Pohjola 2014, 16–17). Näin ollen politiikka ja siihen vaikuttaminen sekä erilaisten 

ilmiöiden ymmärtäminen voivat jäädä vaille ymmärrystä, ja sitä kautta vaille 

vaikuttamistoimenpiteitä (Askeland & Payne 2001, 15–16).  

 

Kananoja (2015) korostaa, että teoreettisen viitekehyksen tulee vastata tarkasteltavaa 

ilmiötä. Tästä esimerkkinä lastensuojelussa vahvasti läsnä olevalla juridisella 

lähestymistavalla ei voida esimerkiksi ymmärtää lapsen ja nuoren kehitystehtäviä. 

Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tarvitaan puolestaan ymmärrystä yhteiskuntaa ja sen 

toimintaa koskevasta käsitteistöstä. (Kananoja 2015.) Sosiaalityön tietopohja on 

monitieteellinen ja tiedon tuottaminen vielä vähäistä (Pekkarinen, Heino & Pösö 2013, 337). 

 

Pohjola ym. (2014, 198) korostavat rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen vaativan 

kattavia verkostoja ja luottamusta yhteistyökumppaneiden kesken, jotta työtä voidaan tehdä 

moniammatillisesti. Tässä tutkimuksessa tiedonmuodot jäsentyvät käytännön tietoon, joka 

liitetään organisaatiotietoon sekä yhteiskunnalliseen tietoon. Seuraavaksi esittelen eri 

tiedonmuotoja, jotka luovat tutkimukselleni viitekehystä tietotyöhön liittyvien käsitteiden 

osalta. 

 

 

3.2 Tiedon tuottaminen  
 

Saikkonen ja Kivipelto (2013) tarkentavat kolme tiedon muotoa liittyen kunnalliseen 

sosiaalityöhön. Ensimmäisenä on tietoaineisto (data), joka pitää sisällään erilaiset rekisterit 

ja muun teknisesti kerääntyvän tiedon. Toisena tiedonmuotona on informaatio (information), 

joka on tietoaineistoista kerättyä ja analysoitua tietoa, jota voidaan säilyttää. Kolmantena 

Saikkonen ja Kivipelto nimeävät tiedon (knowledge), joka on kerätyn informaation 

tulkitsemista ja tuntemista. Tulkittua ja analysoitua tietoa voidaan välittää eteenpäin. 

(Saikkonen & Kivipelto 2013, 314.) Data ja informaatio voivat olla olemassa ilman niiden 

sisältämän tiedon hyödyntämistä, kuten edellisessä luvussa toin esiin Aniksen (2012, 214) 

näkökulman, jonka mukaan tietoa ei hyödynnetä sosiaalityössä. Hämäläisen (2014, 65) 
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määritelmän mukaan edellä mainitut tiedon käsitteet ovat tiedonmuodostusta (Knowledge 

creation), jotka hän näkee liittyvän tiedon hankkimisen tapoihin ja prosesseihin.  

 

Hämäläinen (2014) määrittää tiedon tuottamisen (Knowledge production) tarkoittavan 

instituutionaalista toimintaa, jonka tavoitteena on tieteen tai yhteiskunnallisen toimialan 

tietoperustan kehittäminen. Tämä tarkoittaa tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan tiedon 

yhdistämistä käytännöntiedon kanssa. Hämäläinen erottelee tiedonhallinnan (Knowledge 

management) kattamaan tiedon organisointiin liittyvät menetelmät. Esimerkkinä 

Hämäläinen kuvaa tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon keräämisen ja 

hyödyntämisen. (Hämäläinen 2014, 65.)  

 

Wallsin (2005, 27) mukaan tiedon tuottaminen sisältää sekä tiedonkeruun, käsittelyn, 

tallennuksen ja luokittelun sekä julkaiseminen ja sovellutuksen. Wallsin näkökulma on 

enemmän tutkimuksellinen, mutta sopii silti kuvaamaan tiedon tuottamista sosiaalityöstä 

käytännössä. Kananoja (2015) tuo esiin teoreettisen tiedon ja tutkimustiedon eroavaisuutta 

käytännön tasolla. Kananojan kohdistaa teoriatiedon jäsentämään asiakastyössä nousevia 

ilmiöitä, jolloin havaintoja voidaan käsitteellistää. Tutkimustieto puolestaan tuottaa uutta 

tietoa teorioiden tueksi. (Kananoja 2015.) 

 

Tiedon tuottamisen määritelmä on laaja käsite. Tässä tutkimuksessa tiedon tuottaminen 

tarkoittaa tiedon keräämistä, tiedon analysoimista, jolloin asiakkailta ja sosiaalityön 

kenttätyöstä saatu tieto eli arkityön tietotuotanto (Matthies & Närhi 2014, 89) on siirretty 

yleistettävälle tasolle sekä liitetty tutkimustietoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Walls 

(2005) määrittää yhteiskunnallisten ajankohtaisuuksien, politiikan, päätöstentekijöiden ja 

tutkijoiden, talouselämän yhdessä asiakkaiden kanssa määrittelevän sosiaalityön 

tiedontuotannon suuntaa. Näin ollen tiedon tuotantoa ei voida kiinteästi määritellä, vaan se 

elää koko ajan niin sosiaalityön sisältä kuin ulkopuolelta tulevien vaikutusten mukaan. 

(Walls 2005, 28.)  

 

Walls kuvaa tiedon tuotannon suhdetta tiedonhaltijaan eli sosiaalityön kohteeseen 

oleellisena tekijänä. Sosiaalityön kohteena voi olla perhe, yksilö tai yhteisö. Tärkeää tiedon 

tuottamisessa on työntekijän avoimena pysyminen uudelle tiedolle. Työn rutinoitumisen ei 

voi antaa vaikuttaa asiakkaan erilaisten signaalien kuulemiseen, työntekijän on säilytettävä 
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reagointikykynsä. (Walls 2005, 23.) Pohjola ja Korhonen (2014) osoittavat sosiaalityön 

tiedon tuottamisen olevan asiantuntijavetoista ja keskittyvän lähinnä tiedon keräämiseen. 

Näin ollen vuorovaikutteisuus ja asiakasta osallistava ulottuvuus puuttuvat. Asiakkaan rooli 

pelkkänä tiedon antajana ei ole vielä asiakaslähtöistä työskentelyä. (Pohjola & Korhonen 

2014, 41–42.) Keyongee (2013, 1365) nostaa laadukkaan sosiaalityön takeeksi 

sidosryhmistä ja verkostosta kerättyä tiedon käyttämistä päätöksen teon pohjalla. Saikkonen 

ja Kivipelto (2013, 314) kuvaavat, että tiedon tuottaminen voi tapahtua erilaisten 

rekistereiden, kuten palvelujärjestelmien käyttöastetta seuraamalla sekä asiakkaita 

kuulemalla. On huomioitava, milloin olemassa oleva tieto on käytettävissä.  
 

Kuntalaisten elinoloista tuotetaan tietoa kunnissa paljon. Tieto on lähinnä tilastotietoa, joka 

on helpompi kerätä kuin laadullinen tieto. Määrällinen tieto on tärkeää tietoa, mutta sen 

kääntöpuolena siihen ei sisälly ymmärrystä sosiaalityöstä tai sen ilmiöistä (Hussi 2005, 9). 

Tietoa siis on, mutta se tarvitsee analysointia ja oikeanlaista käyttämistä. Tieto jää usein 

asiakkaiden ja työntekijöiden väliseen työskentelyyn, kun sitä tulisi hyödyntää laaja-alaisesti 

rakenteisiin vaikuttamisessa. (Anis 2012, 214.) Pekkarinen ym.  (2013, 337) mukaan tiedon 

tuottaminen ja tutkimustiedon käyttö ovat vähäistä käytännön sosiaalityössä 

lastensuojelussa.  

 

Saikkonen ym. (2015) kuvaavat tutkimukseni lähtökohtana olevaa ymmärrystä siitä, että 

tiedon tuottamisella voidaan ennaltaehkäistä sosiaalisia ongelmia, niiden kohdistuvan 

korjaavan työn sijaan (Saikkonen ym. 2015, 63). Kuusisto-Niemi ja Kääriäinen (2005) 

näkevät ongelmana dokumentoinnin tapahtuvan sosiaalityössä hallinnon näkökulmasta eikä 

kehitysnäkökulmasta. Näin ollen omaan työhön ei jouduta paneutumaan metatasolla, jolloin 

yhteiskunnalliset ilmiöt tulisivat paremmin havaituksi ja niihin kehitettäisiin rakenteellisia 

ratkaisuja. (Kuusisto-Niemi & Kääriäinen 2005, 455.) Lisäksi Kemppainen ja Ojaniemi 

(2012, 49–50) ovat havainneet, ettei sosiaalityöntekijöillä ole juuri jäsentynyttä tietoa 

asiakaskunnastaan eikä omaa asiakasprosessia nähdä niinkään kokonaisuutena. Tärkeää 

sosiaalityön vaikuttavuuden lisäämisessä olisi juuri oman työn tutkiminen, siitä saadun 

tiedon arviointi ja sen palauttaminen asiakastyöhön, joka kuvaa tietoon perustuvaa 

ammattikäytäntöä.   

 

Satka (2013) mukaan tutkimustiedon tuottaminen on muuttunut kohti kokonaisvaltaisempaa 

tiedon tuottamista. Kokonaisvaltaisella hän tarkoittaa sitä, että yhä enemmän arvostetaan ja 
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ymmärretään sellaisen tiedon merkitystä, joka kohdistuu toimintaan eli sinne, missä tietoa 

käytetään. Satkan kuvailu liittyy sosiaalityön käytännön kehittämiseen, joka on tiedon 

tuottamisen kannalta tärkeää. Merkittävää on, että tietoa tuotetaan sen omassa käytännön 

kontekstissaan. Näin ollen tutkijat, ja käytännön asiantuntijat sekä asiakas osallistuvat tiedon 

tuottamiseen. Tiedon on oltava yhteydessä kontekstiinsa, jotta se otetaan käyttöön. Satkan 

kuvaaman uuden tiedon tuotannon etuna on siihen sisältyvä kriittinen arviointi ja 

reflektiivisyys. (Satka 2013, 162–163.)  Näin ollen saadaan tuotettua oikeasti käytäntöä 

tukevaa tietoa. Vanhalla tiedon tuotannolla Satka tarkoittaa tutkimuksen kohdistuvan 

yhdelle tieteenalalle ja olevan irrallinen sosiaalityön käytännöstä. Uutta tiedon tuotantoa 

ovat tukeneet tietotekniikan kehittyminen ja monitieteellisyys sekä käytännön näkökulman 

huomioon ottaminen. Kokemustiedolla ja maalaisjärjellä on oma tärkeä paikkansa uuden 

tiedontuotannon suhteen. (Satka 2013, 162–163.)  

 

Sosiaalityössä tiedon tuottajiksi kaivataan enenevässä määrin asiakkaita sekä työntekijöitä 

heidän tietoperustansa ehdoilla. Kokemustiedon yhdistäminen ja käsitteellistäminen vaativat 

aitoa kohtaamista, jotta tieto saadaan kerättyä kokemuksesta. Tiedon keräämiseen kuuluu 

oleellisesti reflektointi, jota kautta tietoa voidaan käsitellä ilmiönä. (Kostiainen 2009, 44, 

kts. myös Satka 1999.) Samaa näkökulmaa jakaa Kananoja (2015) kuvatessaan 

käytäntötutkimuksen olevan vahvasti asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden tuottaman 

tiedon keräämistä ja kokoamista. Kananojan näkökulman mukaan tämä enteilee aivan 

uudenlaisen tiedon lajin kehittymistä, jota sosiaalityön kehittämiseen tulisi käyttää. 

(Kananoja 2015.) 

 

Olen tuonut esiin, että kunnissa on paljon sosiaalityöstä kertovaa ja sosiaalityötä hyödyttävää 

tietoa, mutta sitä ei aina käytetä. Herää kysymys, että mitä olemassa oleva tiedolle tapahtuu? 

Laki (Sosiaalihuoltolaki 2014) määrittelee rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista kunnissa 

tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen näkökulmasta seuraavalla tavalla; ”rakenteellisella 

sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan 

tiedon välittymisestä, sekä sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämiseksi. Rakenteelliseksi sosiaalityöksi laissa kuvataan 1) sosiaalihuollon 

asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden 

yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun 

sosiaalihuollon vaikutuksista, sekä 2) tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset 
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sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja 

toimintaympäristöjen kehittämiseksi. 3) Sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi 

kunnan muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja 

järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.” 

(Sosiaalihuoltolaki 2014, 7§.) Edellä mainittu ristiriita tiedon olemassa olosta ja sen 

hyödyntämisen velvoitteesta suhteessa tiedon käyttämättömyyteen on lisännyt 

kiinnostustani aihetta kohtaan entisestään.  

 

Tässä tutkimuksessa tiedon tuottaminen ja tiedon välittäminen nähdään erillisinä asioina, 

vaikka esimerkiksi Wallsin (2005, 27) mukaan tiedon julkaiseminen ja sovellutus sisältyvät 

tuottamiseen. Kirjallisuudessa ei määritellä tarkemmin tiedon välittämistä. Olen erotellut 

tiedon välittämisen tiedon tuottamisesta, koska tiedon välittäminen vaatii toimenpiteitä 

tiedon tuottamisen jälkeen. Käytän tietotyön käsitettä tutkimuksessa, jos en tarkoita 

erityisesti joko tiedon tuottamista tai tiedon välittämistä. Seuraavassa kappaleessa avaan 

tiedon tuottamisen ja välittämisen menetelmiä. 

 

 

3.2.1 Sosiaalinen raportointi  
 

Yksi rakenteellisen sosiaalityön konkreettisista työmuodoista on sosiaalinen raportointi, 

johon kuuluu sekä tiedon kerääminen, tiedon tuottaminen ja tiedon välittäminen. (HE 

164/2014, 101.)  Hussi (2005) kertoo tiedon välittämisen olevan sosiaalisen raportoinnin 

tavoitteena. Sosiaalisessa raportoinnissa on kolme eri muotoa, joita ovat asiakasraportointi, 

horisontaalinen raportointi sekä vertikaali raportointi. Sosiaalinen raportointi on tiedon 

keruuta, indikaattoreihin perustavaa tilastollista tiedonkeruuta. Se määrittää laadullisen 

tiedon tuottamista asiakastyöstä, asiakkaan elämäntilanteiden parantaminen sekä omien 

palveluiden ja yhteistyöverkostojen kehittämisen avulla. Tällöin tiedon tuottajina ovat 

asiakasrajapinnan toimijat eli työntekijät ja asiakkaat. Tiedonkeruuseen on olemassa jo 

välineitä, kuten Dialogiset työkalut, joilla voidaan tuottaa huolitieto esimerkiksi 

alueellisesti. Lisäksi on Tanskassa kehitetty BIKVA malli, joka välittää asiakkailta 

työntekijöille palautetta palveluista ja tätä kautta poliittisille päättäjille. Sosiaalinen 

raportointi on yksi vaihtoehto tiedon tuottamiseen ja välittämiseen.  (Hussi 2005, 8.)  
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Helsingissä toteutetaan rakenteellista sosiaalityötä sosiaalista raportointia kehittämällä 

1.3.2015–31.12.2016 välisenä aikana. Tiedon keruun pilotti aloitettiin syksyllä 2015 

aikuissosiaalityössä ja lastensuojelun avohuollossa. Työntekijät keräsivät ja tuottivat tiedon 

asiakkaiden tilanteista ja liittivät saatuja tietoja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Raportissa 

tietoa on todennuttu yhdistämällä tilastotieto sekä tutkimustieto. (Auri 2016, 1, 3.) 

Sosiaalisen raportoinnin myötä on saatu nostettua esiin hyvinvointiin liittyviä ja esimerkiksi 

asiakkuuteen johtavia ilmiöitä. Näitä ovat esimerkiksi kalliit asumiskustannukset, 

talousvaikeudet ja velkaantuminen, yli sukupolvisuus palvelun tarpeessa, 

lastensuojeluperheiden aikuisten palvelutarpeet sekä huoltajuuteen liittyvät erimielisyydet. 

Sosiaalisen raportoinnin avulla on mahdollista yhdistää asiakastyöntekijöiden tieto 

asiakkaiden tilanteista ja palvelujärjestelmän kohtaamisesta asiakkaiden tarpeiden kanssa. 

Rakenteellista sosiaalityötä toteutetaan ilmiöiden näkyväksi tekemisellä. Näkyvyydellä 

pystytään osoittamaan olosuhteiden todellinen tilanne ja näin ollen saadaan muutosta aikaan. 

(Auri 2016, 3.) 

 

Kehittämistyön tavoitteena on kehittää tiedon keräämistä ja tiedon muokkaamista sekä 

saadun tiedon hyödyntämistä sosiaalityössä virastotasolla sekä kaupunkitasolla. 

Kehittämistyössä on huomioitu eri päätöksentekotasojen erilaiset tiedon tarpeet. Tavoite on 

saada tieto muokattua niin, että se palvelee kutakin tahoa. Tieto etenee päätöksentekijöille 

eri väyliä hyödyntäen. Yksi on sosiaali- ja terveysviraston sosiaalisen raportoinnin internet-

sivut, sivustoa voi hyödyntää sekä kuntalaiset että päätöksentekijät. Toisena väylänä on 

toiminen osana hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon 

kokonaisuutta. Kolmas väylä on kaupungin hallitukselle ja valtuustolle vielä kehitteillä 

olevan hyvinvointiraportin ja Tila- ja kehitys raportein.  Kehittämistyön tavoitteeksi on 

asetettu myös tiedon tuottamisen juurruttaminen osaksi työntekijöiden perustyöhön. (Auri 

2016, 10.) 

 

Kehittämistyön alussa tiedon kerääminen rajoittuu sosiaalialaan, mutta myöhemmin 

laajenee myös terveydenhuollon työntekijöiden toteutettavaksi. Kehittämistyö on 

käytännössä sitä, että sosiaalialan työntekijä on kerännyt tietoa asiakastyössä tehtyjen 

dokumenttien pohjalta ja palvelutarpeen arvioinnista. Oleellista sosiaalisessa raportoinnissa 

on tiedon hyödyntäminen käytännössä. (Auri 2016, 10–12.)  
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Kehittämisraportissa sosiaalisen raportoinnin kautta näkyväksi tehdyt ilmiöt on esitelty 

tiivistetysti, tuoden esiin itse ilmiö, kuten talousvaikeudet ja velkaantuminen. Ilmiön taustat 

on tuotu esille sekä kirjallisesti että taulukoina. Aiheena työttömyys, sairastuminen, talouden 

hallintaan liittyvät ongelmat, luottotietojen menettämisen pitkäaikaiset vaikutukset, 

ehkäisevän ja täydentävän toimeentulon keskeisyys asiakkaan tilanteen parantamisessa. 

Tämän tietoon on yhdistetty työntekijöiden ratkaisuehdotukset eri tahojen näkökulmista. 

Talousongelmaan kaupunkitason ja lainsäädännön näkökulma on muun muassa muutaman 

mainitakseni; taloustaitojen opetuksen lisääminen peruskouluun, lakimuutokset, kuten 

luottotietojen takaisin saamisen nopeuttamisen tarve ja työssä käymisen kannattavaksi 

tekeminen myös ulosoton maksujen yhteydessä. Sosiaalivirasto ehdottaa ratkaisuksi 

ohjattuja ryhmiä taloudenhallintataitoihin sekä panostusta ennaltaehkäisevään työhön. (Auri 

2016, 20–24.)  

 

Näiden tahojen lisäksi tietoon on liitetty tilasto- ja tutkimusfaktaa. Esimerkkinä faktatiedosta 

ilmiön taustalla ovat asiakkaiden määrät velkaneuvonnassa, toimeentulotuen saajista, 

pienituloisista, asiakkuuden kestoista sekä tilastojen muutokset aiempaan verrattuna. (Auri 

2016, 20–24.) Sosiaalihuoltolaki (Sosiaalihuoltolaki 2014) nimeää sosiaalisen raportoinnin 

yhdeksi rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen menetelmäksi. Tavoitteena on, että tiedon 

kerääminen kuuluu työntekijän perustyöhön. Tietoa hyödynnetään oman työn 

toteuttamisessa sekä virasto- ja kaupunkitasolla.  

 

Toisena sosiaaliseen raportointiin liittyvänä hankkeena on toiminut pääkaupunkiseudun 

sosiaalialan osaamiskeskus Socca.  Sosiaalisen raportoinnin hanke toteutui vuosina 2009–

2011. Hanke perustettiin kehittämään uusia työmenetelmiä asiakaslähtöisesti. Näillä 

pyrittiin ratkaisemaan sosiaalipalveluiden ja palvelukäyttäjien tarpeiden kohtaamisen 

ongelmaa. Toinen tarve nousi sosiaalipalveluiden rakenteellisesta toimimattomuudesta.  

 

Menetelmänä kehittämistyössä oli nuorten asiakkaiden mukaan ottaminen 

tutkimusryhmään, jossa oli sosiaalityöntekijöitä ja asiakkaita. Nuoria aikuissosiaalityön 

asiakkaita ryhmässä oli noin 10 ja neljä sosiaalityöntekijää, joista yksi oli 

tutkijasosiaalityöntekijä. Nuoret tulivat ryhmään jakamaan kokemuksiaan sosiaalityöstä. 

Tästä syntyi yhteistutkimisen menetelmä, jonka kautta asiakkaat kykenivät liittämään omat 

yksilölliset vaikeudet yhteiskunnalliselle tasolle. Nuoret asiakkaat osallistuivat ryhmä- ja 
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yksilötyöskentelyyn, he tuottivat aineistoa kirjallisesti tai heitä haastateltiin, aineistot käytiin 

läpi yhdessä ammattilaisen kanssa reflektoiden. Kootun tiedon perusteella tietoa välitettiin 

eteenpäin raportoimalla. Nuoret kokivat, että sosiaalityön tulisi keskittyä ihmisen 

hyvinvoinnin tukemiseen eikä heidän kokeman ongelmalähtöisyyteen. Nuoret 

kommentoivat myös yliopiston sosiaalityön oppiaineen opetussuunnitelmia. Hankkeen 

myötä toteutettiin ”Asiakastyö kohtaamisena -Reseptejä vastavuoroisuuteen” opas, joka on 

tarkoitettu kaikille asiakastyötä tekeville työntekijöille, opiskelijoille ja opettajille. 

(Sosiaalisen raportoinnin hanke 2011.) 

 

Sosiaalinen raportointi on siis tiedon tuottamista työntekijän tekemästä kenttätyöstä. Sen 

tavoitteena on asiakkaiden elämäntilanteiden kohentaminen tarjottavien palveluiden ja 

yhteistyöverkostojen kehittämisen kautta. (Hussi 2005, 8–9.) Tiedon tuottajina ovat 

asiakkaat ja sosiaalityöntekijät. Sosiaalisen raportoinnin taustavaikuttimena on ollut 

Tietämyksen johtamisen -menetelmä (Knowledge Management) Nonaka & Takeuchin 

(1995) mukaan, jossa hyödynnetään työntekijöiden kokemustietoa. (Hussi 2005, 8–9.) 

Oleellista menetelmän toimimisessa on yhteistyö ja vuorovaikutus verkoston kanssa, jotta 

tieto ja ymmärrys siirtyisivät organisaation sisällä. Sosiaalinen raportointi tuottaa laadullista 

tietoa, jota tarvitaan ymmärryksen lisäämiseksi. Aiemmin on kerätty paljon määrällistä 

tietoa esimerkiksi sosiaalityön asiakkaista sekä asukas- ja työttömyystilastojen muodossa. 

Tarvitaan laadullisen ja määrällisen tiedon yhdistämistä, jotta asioihin voidaan vaikuttaa 

oikealla tavalla. (Hussi 2005, 8–9.) Kuten Helsingin kehittämistyössä on esimerkin 

mukaisesti tehty. 

 

Hussin (2005) mukaan sosiaalisessa raportoinnissa määritellään asiantuntijuutta tiedoksi, 

joka syntyy kohtaamisissa työntekijöiden osallistumisen kesken. Jokainen osallistuja tuo 

oman näkökulmansa asiaan ja näkökulmien sekä tietojen vaihdon kokonaisuus on 

asiantuntijuutta. Tärkeää on saada koolle moniammatillinen kokous, jotta asiantuntijuutta 

voisi syntyä mahdollisimman laajasti. Sosiaalinen raportointi sisältää sekä tiedonkeruun 

sekä tiedon raportoinnin. Yhtenä tiedonkeruun työkaluna Hussi esittelee Huomis-

barometrin, jonka avulla työntekijä kartoittaa asiakkaita, ammatinharjoittamista ja 

palvelujärjestelmää koskevaa tietoa. Menetelmään kuuluu myös miettiä 

kehittämisehdotuksia, jotta asiakkaiden tai ilmiön tilanne paranisi. Kyselylomake sisältää 

lisäksi voimavaraosion, jossa kartoitetaan olemassa olevia resursseja ja toimivia malleja. 
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Huomis-barometria käytetään työntekijöiden kesken työryhmässä kehittämistyön pohjana. 

Työryhmien on tarkoitus kokoontua yhteensä 2–4 kertaa, jonka pohjalta nostetaan 

tärkeimmät asiat rungossa varsinaiseen fokus -keskusteluun. Fokus -keskustelun osallistujat 

määrittyvät työryhmän tuottaman asialistan mukaan, joka varmistaa, että koolle saataisiin 

kutsuttua juuri ne oikeat viranhaltiat, joilla olisi annettavaa asialle. (Hussi 2005, 12–18.)  

 

Hussi tuo esiin, että kunnalliseen päätöksen tekoon vaikuttavat monet asiat ja kertoo, että 

päätöksenteko koostuu useista eri tiedonmuodoista. Tietoa välitettäessä on tärkeää 

ymmärtää päätöksenteon taustoja. Sosiaalisella raportoinnilla voidaan varmistaa sen tiedon 

välittäminen, jota kulloinkin halutaan välittää. Se ei kuitenkaan vielä takaa tiedon 

käyttämistä päätöksen tekoon. (Hussi 2005, 65.) Sosiaalisen raportoinnin keinoin on siis 

mahdollista saada päättävät tahot mukaan keskusteluun ja tekemään päätöksiä. Tämä keino 

on hyvä mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda työtä sekä sen vaikutuksia näkyväksi. Moni päätös 

tehdään kunnanhallituksessa tai valtuustossa, jolloin on tärkeää, että sosiaalisen raportoinnin 

prosessiin olisi osallistunut mahdollisesti myös kuntapäättäjiä. Sosiaalisen raportoinnin 

myötä on mahdollista tuottaa lain velvoittamaa tietoa kenttätyöstä sekä tuoda esille 

toimenpide-ehdotuksia. (Hussi 2005.) 

 

 

3.2.2 Itsearviointi 
 

Ylirukan (2015) kehittämä Kuvastin-menetelmä tuo näkökulmaa työntekijätasolta ja 

esimiestasolta aina koko organisaatioon asti. Menetelmä tarjoaa reflektion avulla tiedon 

esiin tuomiselle monimuotoisia välineitä. (Yliruka 2015, 39.) Kuvastin-menetelmä on 

itsereflektoinnin väline, jossa on erilaisia toimintamalleja; Peilisali, Takapeili, Asiakaspeili, 

nämä tuottavat sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmaa. Tämä mahdollistaa työntekijälle 

oman työn analysointia. Lisäksi on Sisäinen peili, jota käytetään 

vertaisarviointikeskusteluna. Prisma ja Huomiopeili tuottavat kollektiivista näkökulmaa ja 

päätelmiä.  (Yliruka 2015, 33–35.) Yliruka on jaotellut arvioinnin kolmeen eri tasoon: 1. 

taso vastaa kysymykseen; miten minä toimisin paremmin? 2. tason reflektio; tehtävän 

ymmärtäminen ja mikä jo sujuu, mikä ei? 3. tason reflektioon voidaan päästä kahden edellä 

mainitun kautta, jolloin haetaan vastausta kysymykseen; miten työmme pitäisi organisoida 

paremmin? Näistä tehdään kooste menetelmän lomakkeisiin. Tietoja voidaan käyttää 
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organisaation sisällä kehittämiseen tai osana sosiaalista raportointia, jolloin rakenteellisen 

sosiaalityön tiedon tuottamisen ja välittämisen malli näyttäisi edellä kuvatulta. (Yliruka 

2015, 33–35.) 

 

Edellä mainitut kaksi menetelmää sosiaalinen raportointi ja Kuvastin-menetelmä ovat 

keinoja kerätä ja tuottaa tietoa. Ne eivät kumpikaan vielä takaa, että tieto kulkee 

päätöksenteon taustalle. Olen käynyt tässä kappaleessa läpi tietoon liittyvää keskustelua 

sosiaalialalla. Olen tuonut laajasti esiin tiedon eri muotoja. Olen avannut tiedon tuottamisen 

käsitettä, joka tarkoittaa tässä tutkimuksessa tietoa, joka on kerätty ja analysoitu. Tämän 

jälkeen oleelliseksi asiaksi tutkimukseni kannalta nousee tiedon välittäminen. Olemassa 

oleva tieto ja tiedon välittäminen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa ovat 

tutkimukseni kohteena. Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni tutkimuskysymyksen ja 

avaan menetelmää, jolla olen tutkimuskysymykseeni lähtenyt hakemaan vastausta.  
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS 
 

Tutkimuksen kohteena tutkielmassani on rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen liittyvät 

esteet ja mahdollisuudet. Tutkin aihetta tietotyön näkökulmasta. Tutkimustehtävänä on 

rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottamista ja tiedon välittämistä edistävät ja estävät tekijät 

2010-luvulla SOS II -hankkeeseen osallistuneiden ammattilaisten näkökulmasta. 

 

Tutkimustehtävää avaan seuraavilla kysymyksillä:  

 

- Miten haastateltavat määrittelevät rakenteellisen sosiaalityön?  

- Mitä on rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottaminen ja välittäminen arjen sosiaalityössä 

hankkeeseen osallistuneiden näkökulmasta?  

- Mitkä tekijät edistävät ja estävät rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista?  

 

 

4.1 Teemahaastattelu  
 

Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2014) mukaan haastattelu on yleisin 

tiedonkeruutapa laadullisen tutkimuksessa. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2014, 9). 

Teemahaastattelussa käsiteltävät aihepiirit on etukäteen määritelty. Teemahaastattelu on 

joustava ja antaa tilaa haastateltavalle. Haastateltava voi vastata laajemmin eri teemoihin 

oman halunsa mukaisesti. Teemojen järjestystä voidaan vaihdella tilanteen mukaan ja palata 

takaisin jonkun tietyn teeman pariin. Vaikka teemahaastattelu antaa tilaa laaja-alaiselle 

keskustelulle, antaa se raamia myös siihen, että kaikkien haastateltavien kanssa puhutaan 

samoista aiheista. Tämä helpottaa sisällönanalyysia, kun aineistoa voidaan selkeästi jakaa 

teemojen mukaan. Samalla menetelmä osoittaa teemojen ulkopuolelta nousevia oleellisia 

teemoja. (Eskola & Suoranta 1998, 64–65; Hirsjärvi & Hurme 2008, 66–68.)  

  

Olen toteuttanut tutkimuksen rakenteellisen sosiaalityötä kehittäneiden avainhenkilöiden 

teemahaastatteluna. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Laadullisella tutkimuksella 

kuvataan ihmisten kokemuksia ja todellisuutta. Tutkijana olen ottanut huomioon omien 

näkökulmieni ja käsitysteni vaikuttamisen mahdollisuuden haastatteluita tehdessä. Olen 

tietoisesti pyrkinyt pitämään keskustelua neutraalisti käynnissä. Kyseessä on ollut 
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asiantuntijoiden haastattelu, joka on kuitenkin vaatinut myös keskusteluun uppoutumista ja 

tavallaan yhdessä pohtimista, jotta etukäteen määrittelemiini teemoihin ollaan päästy sisälle. 

Olen kokenut tärkeänä asiana sen, että haastateltava on pystynyt jäsentämään näkökulmiaan 

ajatuksiaan ja mielipiteitään aiheesta.  

 

Haastattelurunko (liite 1) on hyvä olla olemassa edellä mainituista syistä. On kuitenkin 

huomioitava, että haastattelu ei välttämättä rajaudu pelkkien etukäteen asetettujen teemojen 

ympärille. Haastattelurunko varsinkin asiantuntijahaastattelussa mahdollistaa sen, että 

haastattelu pysyy aiheessa. Asiantuntijahaastattelussa on hyvä olla tarkkojakin kysymyksiä 

määriteltynä etukäteen, jotta asiantuntija ei ota keskustelua kokonaan haltuunsa.  (Kananen 

2008, 78–79.) Haastatteluissa oli huomioitavaa, että haastateltavat ovat rakenteellisen 

sosiaalityön kehittäjiä. Pystyin siis hyvin esittämään heille tarkentavia lisäkysymyksiä ja 

kysymään heille itsestään selvien asioiden avaamista.  

 

Haastattelujen jälkeen minulle jäi monesti tunne, että olinkohan pistänyt haastateltavat 

tarpeettoman kovaan tenttiin. Tunne nousi joutuessani toisinaan palaamaan useaan kertaan 

samaan aihepiiriin, jonka haastateltava oli aiemmin sivuuttanut, jos aihe ei ollut 

haastateltavalle tuttu. Jouduin siis rajaamaan haastatteluita jonkin verran tutkimukseni 

aihepiireissä pysyäkseni. SOS II -hankkeen päättymisestä oli kulunut jo miltei vuosi, joten 

haastateltavat toivat esiin paljon omissa nykyisissä organisaatioissa tai muissa kunnissa 

tehtyjä ratkaisuja ja toimintamalleja. Tämä oli mielestäni hyvä asia, koska näin sain 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta vielä laajempaa näkökulmaa. Tiedon tuottaminen 

ja tiedon välittäminen olivat teemoina vaativia tiedon käsitteen monimuotoisuuden takia.  

 

 

4.2 Haastateltavat ja aineiston keruu  
 

Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän haastateltavaa. Haastatteluja tein kahdeksan. 

Yksi haastatteluista oli haastateltavien toiveen mukaisesti parihaastattelu, vaikka 

alkuperäinen ajatus oli tehdä kaikki yksilöhaastatteluina. Haastateltavaksi pääsyn kriteeriksi 

asetin osallisuuden ja rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen Sosiaalisesti Osalliseksi 

Sosiaalityöllä -hankkeessa, jotta haastateltavilla olisi kokemusta ja näkemystä tutkimukseni 

aiheesta. Osan haastateltavista tavoitin hankeraporttien yhteystietojen kautta. Lisäksi kysyin 
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haastateltavalta haastattelupyynnön (liite 2) yhteydessä muita mahdollisia osallistujia 

haastateltavaksi. Toinen avaus löytyi oman sosiaalialan verkostoni kautta, josta sain 

kysyttäessä useita nimiehdotuksia haastatteluun osallistumisesta. Kaikki vinkit nimistä eivät 

kantaneet hedelmää, vaan sain myös kahdeksan kieltävää vastausta.  Näistä kolme henkilöä 

jätti vastaamatta kokonaan ja yksi lupasi palata asiaan kahden ihmisen osallistumisen 

suhteen. Kieltäytymisen syitä olivat aikataulun sopimattomuus, kiire nykyisessä työssä sekä 

kokemus, ettei ollut oikea kohde haastatteluun.  

 

Ensimmäiset kuusi haastateltavaa löytyivät sujuvasti. Asia vaikeutui tämän jälkeen, koska 

minulla ei ollut tiedossa kaikkien oman työn kautta hankkeeseen osallistuneiden 

työntekijöiden nimiä. Otin sosiaalitoimen kautta hankkeessa olleisiin työntekijöihin yhteyttä 

johtavan sosiaalityöntekijän kautta. Tämä ei kantanut tulosta. Paras tapa saada osallistujia 

haastatteluun oli suora yhteys haastateltavaan sähköpostitse tai puhelimitse. Yhden kunnan 

kohdalla tuli täyttää tutkimuslupahakemus, muissa tapauksissa riitti työntekijän oma 

suostumus haastatteluun osallistumisesta.  

 

Haastateltavat olivat kaikki työskennelleet SOS II -hankkeessa rakenteellisen sosiaalityön 

parissa. Neljä heistä oli projektin kautta työskennelleitä ja viisi sosiaalityön työntekijöinä 

osallistuneita. Kaksi sosiaalityön puolelta olevaa haastateltavaa toimivat johtavassa 

asemassa sosiaalityössä, kaksi osallistujista oli sosiaalityöntekijöitä sekä yksi 

sosiaaliohjaajana. Kaikilla haastateltavilla oli sosiaali- ja/tai terveysalan koulutustausta. 

Haastateltavilta ei ole edellytetty sosiaalityöntekijän muodollista pätevyyttä. Haastateltavan 

tuli olla osallistunut hankkeeseen ja sen rakenteellisen sosiaalityön työryhmään.  

 

On huomioitava, että neljä haastateltavaa ovat toimineet hankkeen kautta rakenteellisen 

sosiaalityön asiantuntijoina ja kouluttajina suhteessa työntekijöihin. Työntekijät ovat oman 

organisaationsa ja oman työskentelyn puitteissa osallistuneet rakenteellisen sosiaalityön 

kehittämiseen eri tavalla. Lisäksi kaksi haastateltavaa toimi esimiestehtävissä, joka luo myös 

erilaista lähtökohtaa haastateltaville. Haastateltavilla oli näin ollen näkökulmaeroja 

aiheeseen. Näkökulmaeroihin vaikutti kokemuksen määrä rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamisesta, sekä positio, josta haastateltava on toteuttanut rakenteellista sosiaalityötä.   
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Haastatteluista kertyneitä ääninauhoja oli yhteensä 7h 13 min. Haastattelut kestivät 50–90 

minuuttia. Keskimääräinen haastatteluaika oli 53 minuuttia. Toteutin kaikki haastattelut 

kasvotusten, joko haastateltavan työpaikalla tai esimerkiksi kirjastossa. Haastateltavat olivat 

hankkeen alueelta, eli laajasti Väli-Suomen alueelta. Haastattelut olisin voinut hoitaa myös 

puhelimitse tai Skypen välityksellä, päädyin kuitenkin kasvotusten haastatteluihin, 

aikatauluni salliessa matkustelun. Koen, että kasvotusten haastattelu antaa enemmän tilaa ja 

mahdollisuutta asioiden pohtimiselle ja haastateltavan eleisiin reagoimiselle. 

Haastattelurunko oli teemoineen ja apukysymyksineen kattava. Vaikka en tarvinnut kaikissa 

haastatteluissa kaikkia apukysymyksiä, olivat ne silti hyödyllisiä asiakokonaisuuden 

tarkentamiseksi. Osassa haastatteluissa haastattelurunko vastasi tarpeeseen lähes 

täydellisesti. Paikoin kysymyksissäni vaikutti olevan toistoa, mutta se oli osittain myös 

tarkoituksenmukaista eri näkökulmien esiin tuomiseksi.  

 

Litteroimisessa käytin Express Scribe-ohjelmaa, joka sujuvoitti ääninauhojen purkamista. 

Kuuntelin nauhoilta epäselvät kohdat moneen kertaan, varmistaakseni, että asiat tulivat 

oikein esille. Litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 116 sivua, fontti Times New Roman, riviväli 

1,5. Litteroin sanatarkkuudella, jättäen toistosanat ja muut niin sanotut täytesanat 

toistuessaan puhekielessä (esimerkiksi tota, niinku) pois. Ruusuvuori (2014) kertoo 

litteroinnissa olevan oleellista ymmärtää, ettei kaikkea haastattelutilanteessa olevaa pysty 

siirtämään tekstiin. Tutkija tekee jo litteroidessaan tulkintaa asiayhteyksistä. Tutkimuksen 

viitekehys kohdistaa huomion niiden kannalta oleellisiin asioihin. Näin ollen tutkija ei pysty 

huomioimaan kaikkea informaatiota, jota haastattelussa todellisuudessa on. Ruusuvuori 

jatkaa, että olisi tärkeää pitää haastattelu- ja aineistonkeruumuistiota. (Ruusuvuori 2014, 

427–428.) Koin haastattelunauhojen kuuntelemisen ja litteroinnin kriittisen itsereflektion 

paikaksi. Muistikirjani pohdinnat ohjasivat toimintaani seuraavissa haastatteluissa. Pohdin 

esimerkiksi sitä, johdattelenko huomaamattani haastateltavaa. Annanko tarpeeksi tilaa 

haastateltavalle? Puhunko itse liikaa? Lisäksi lisäsin tarkentavia kysymyksiä, jotta 

haastateltava vastaisi kokonaisuuksina, eikä tulkinnanvaraa jäisi liikaa haastattelijalle. 

Kysymykset olivat; mitä ajattelet tästä asiasta…? Ymmärsinkö oikein…? Voisinko kuulla 

tästä asiasta vielä lisää?  
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4.3 Aineiston analyysi  
 

Tutkimus on abduktiivinen, eli aineistolähtöisen (induktion) ja teorialähtöisen (deduktion) 

tutkimuksen yhdistelmä. Tutkimus on lähtenyt teorioiden ja käsitteiden paikannuksella, joita 

alkuosassa tutkimusta olen esitellyt. Tutkimus on edennyt aineiston keräämiseen ja sen 

analysointiin. Analysointia on seurannut aineistosta nostamieni teemojen tulkinta suhteessa 

teoriaan. (Kananen 2008, 22–23.) Teoriat, jotka ovat tässä tutkimuksessa ohjanneet aineiston 

analyysiä ovat tiedon muotoihin ja tiedon tuottamiseen liittyvät keskustelut (esim. Pawson 

ym. 2003; Walls 2005) sekä sosiaaliseen raportointiin (Hussi 2005) ja käytäntötutkimukseen 

(Satkan 2013) liittyvät tekstit. Tämän lisäksi viitekehys rakenteellisesta sosiaalityöstä 

muodostuu (Viirkorven 1990; Mullalyn 1997) sekä Pohjojan ym. (2014) mukaan. Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka (2006) tuovat esille, että analyysin lähtökohtana on vastauksen 

etsiminen tutkimusongelmaan aineistoon huolellisesti perehtymällä. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006). Tutkijan on pystyttävä perustelemaan oman tutkimusaineiston 

analysoinnin tarpeellisuus. (Mäkelä 1992, 48).  

 

Oma tutkimukseni on etsinyt mielessäni paikkaansa rakenteellisen sosiaalityön sekä 

sosiaalityön kentässä. Käytin aineiston analyysissä laadullisen sisällönanalyysin 

menetelmää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Sisällönanalyysin avulla aineiston 

tutkiminen tapahtuu tekstiin muutettujen aineistojen tutkimisella. Sisällönanalyysin 

lähtökohta on tekstin analysoimisessa. Aineistona voi olla esimerkiksi päiväkirja, 

haastattelu, puhe tai keskustelu, kunhan se on muutettu tekstimuotoon. Tekstimuotoisesta 

aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tavoitteena on saada tiivistettyä 

tutkimusongelman kannalta oleellinen tieto niin, että se on yhdistettävissä laajempaan 

tutkimukselliseen tietoon.  

 

Sisällönanalyysin avulla voidaan tehdä tulkintoja aineistosta, tai sen avulla voidaan tuottaa 

uutta teoriaa, tai parantaa jo olemassa olevaa teoriaa. Uusia tieteellisiä löytöjä voidaan tehdä, 

kun analyysia ohjaa jokin teoria, pelkkien havaintojen pohjalta ei voi synnyttää uutta teoriaa. 

Teorian yhdistäminen analyysiin ja siellä esiintyviin havaintoihin vahvistaa tutkijan 

tulkitsemia yhtäläisyyksiä. Sisällönanalyysi etenee prosessina. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006; Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111.) 
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Sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi. Ensin aineisto 1.) pelkistetään (redusointi) eli 

tutkimukselle epäoleellinen tieto karsitaan pois. Tietoa voidaan tiivistää tai pilkkoa osiin. 

Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa aineiston luokittelua haastattelurunkoon rakennettujen 

teemojen mukaan. Litteroitu teksti käydään lause lauseelta läpi. Lauseita kutsutaan 

pelkistetyiksi ilmaisuiksi, jotka on edelleen luokiteltava sisällön mukaan alaluokkiin, tässä 

tutkimuksessa käytän termeinä yläteema ja alateema.  Tämä on prosessin toinen vaihe ja sitä 

kutsutaan 2.) aineiston ryhmittelyksi (klusterointi). (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111.)   

 

Tein aluksi jokaisesta teemasta oman taulukon, yläteemoja muodostui aluksi yhteensä 

kahdeksan, mutta tiivistyi analyysin edetessä viiteen yläteemaan. Jokaisen yläteeman alle 

muodostui 2–9 alateemaa. Kävin litteroidut tekstit läpi rivi riviltä kommenttitasolla, jonka 

myötä luokittelin aineiston eri teemoihin. Osittain teemat koostuivat haastattelurungon 

kysymysten mukaisesti, mutta eroavaisuuksiakin löytyi. Alateemat luodaan aineiston 

pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111).  

 

Olen tuonut esiin tiedon välittämisen ja vaikuttamisen teemasta (taulukko 1) 

alkuperäisilmaisun, jonka olen Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan redusoinut. Tämän 

jälkeen olen ryhmitellyt pelkistetyt ilmaukset alateemoiksi. Alateemoista olen muodostanut 

yläteemoja yhdistäen alateemoja laajempiin kokonaisuuksiin. Sisällönanalyysissä pyritään 

saamaan ilmiöistä tiivistetty ja yleinen tieto esille. Sen avulla valmistellaan aineisto 

tutkittavaan muotoon pelkistettynä ja järjestettynä systemaattisesti säilyttäen kaikki 

oleellinen tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) Taulukossa on vain osa 

alkuperäisilmauksista esillä esimerkkinä.  
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TAULUKKO 1. Aineiston analyysi Tiedon välittämisen ja vaikuttamisen teemasta.  

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS  ALALUOKKA YLÄLUOKKA  
 
Mitä se tarkoittaa, jos 
leikataan jostain kohti, se 
tarkoittaa sitä, että nämä 
ihmiset ei saa nyt tällaista 
palvelua tai nämä ihmiset 
saavat tällaisen palvelun kun 
tähän satsataan tämän verran. 
Ja mitä se tarkoittaa, jos tässä 
vaiheessa satsataan vähän 
johonkin alkuvaiheessa 
olevaan tilanteeseen, kuin että 
se pääsee että ollaan tarvitaan 
järeän palvelun kaikki 
mahdolliset. 
 
Et toisaalta, jos meillä ei ole 
antaa mitään faktaa että 
paljonko meillä on vaikka  
asiakkaita, jos lähetään vaikka 
ihan tämmösestä. Jos me ei 
osattais edes sitä sanoa, niin 
kyllä sitten voitas sanoa, että 
ettehän te varmaan tarvii, että 
otetaanpa muutama virka pois 
sieltä sitten 
 
 

 
 
Asiakkaiden näkökulma 
esiin. päätösten 
seurausten osoittaminen. 
  
 
 
Työn näkyväksi 
tekeminen, reunaehtojen 
esiin tuominen  
 
 
 
 
Työn vaikuttavuuden 
esiin tuominen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikuttamisen tavoitteet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedon välittäminen ja 
vaikuttaminen 

 
Kyllä kun pääsee 
henkilökohtaiseen kontaktiin 
(päättäjien kanssa), niin 
kyllähän se jotenkin on 
vaikuttavampaa, kuin vaan 
sähköpostilla tai näin. 
 
 
Pitäis lisätä asaikkaiden 
käyttämistä kehittämisessä ja 
ihan missä vain missä 
mietitään miten asioiden pitäis 
olla. Tehtiin asiakasraadissa 
sitä paljon enemmän…kyllä 
silmät avautuivat, kun asiakas 
kertoi. 
 
 
Nimenomaan se asiakkaitten 
äänen esiin nostaminen, että se 
on se ja niitten tapausten 
kautta, että se ainakin 
kiinnostaa mediaa enemmän 
kun se työntekijöiden puhe… 

 
Henkilökohtaisesti 
tiedon välittäminen 
tehokkaampaa. -suoraan 
päättäjiin vaikuttaminen  
 
 
 
Asiakkaiden kanssa 
vaikuttaminen, 
asiakkaiden tarinoiden 
esiin tuonti.  
 
 
 
 
 
Median kautta 
vaikuttaminen  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikuttamisen kanavat  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedon välittäminen ja 
vaikuttaminen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niin se on kanssa yksi kanssa 
opetettava asia, että puhutaan 
että tollanen rivivaltuutettu tai 
kansanedustaja ymmärtää, 
eihän ne oo sosiaalityön 
asiantuntijoita. Sun täytyy 
osata muotoilla se niin, että ne 
ymmärtää sen. Siellähän nyt 
voi olla kuka tahansa 
kirvesmies. 
 
 
 

 
 
 
 
Selkokielellä puhuminen  

 
 
 
 
Tiedon muoto 
vaikuttamisessa  

 
 
 
 
Tiedon välittäminen ja 
vaikuttaminen  
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Taulukossa 2 olen tuonut kaikki teemat esiin alateemojen ja yläteemojen osalta. Toin 

alateemat esiin, koska puran niiden kautta analyysin. Yläteemat on yhdistetty laajempiin 

teoreettisiin kokonaisuuksiin ja aiempaan tutkimustietoon. Taulukkoon olen merkinnyt 

kirjallisuutta, jota käytän analyysin purkamisessa. Selkeyden vuoksi olen tuonut esiin vain 

lähteet, enkä esimerkiksi tarkennettuna teoriaa, johon kirjallisuuden osalta viittaan.   

 
TAULUKKO 2. Aineiston ryhmittely ylä- ja alateemoihin ja teorioihin liittäminen 

Teemat  
 

Teema 1 
 
Rakenteellinen 
sosiaalityö 
 

Teema 2 
 
Tieto ja tiedon 
tuottaminen 
sosiaalityössä  

Teema 3 
 
Vaikuttaminen 
ja tiedon 
välittäminen  

Teema 4 
 
Toteuttamista 
estävät tekijät 

Teema 5 
 
Toteuttamista 
edistävät tekijät 

 
 
 
Ala-
teemat 

 
Sosiaalisen 
esiintuominen, 
yhteisöllisyys, 
tiedon 
välittäminen, 
vaikuttaminen 
 
(Pohjola ym. 
2014, Muotka 
2013, Carniol 
1992) 

 
 
 
 
 
Tiedonlähteet 
 
 
 
 
 

 
Vaikuttamisen 
keinot, 
vaikuttamisen 
kanavat 
 
(Saikkonen ym. 
2015, Viirkorpi 
1990, Närhi 
2003, 
Kananoja 
1987) 

 

 
Johdon ja 
rakenteiden tuen 
puute,  
 
 
(Julkisjohtaminen, 
Eräsaari 2014,  
Tilintekovelvollisuus 
Mänttäri-van der 
Kuip 2013.) 

 
Johtaminen, 
rakenteet  
 
(Tieto- ja 
osaamisen 
johtaminen, 
hybridijohtaminen 
Niiranen, 
Seppänen-Järvelä, 
Sinkkonen 
& Vartiainen ym. 
2010.)  

 
 
 
Ala-
teemat 

Rakenteelliset 
instituutiot  
 

(Hämäläinen 
2014, Mullaly 
2007)  

Tiedonkäsittely 
ja analyysi  
 
(Kyeonghee 
Jang 2013, 
Hafford-
Letchfield ym. 
2008) 

Tiedonmuoto 
siirrettäessä 
(Viestintään 
liittyvät tekijät) 

Kuormittunut 
asiakastyö 
/voimavarat 
 
(Tilintekovelvollisuus 
Mänttäri-van der 
Kuip 2013.) 

Työorientaatio, 
rak.sostyön 
arvostaminen 
Työntekijän 
ominaisuudet. 
 

(Gambrill 2013) 

 
Ala-
teemat 

Menetelmät  
 
(Närhi 2003, 
Juhila 2006) 

 Vaikuttamisen 
tavoitteet 
 
(Yliruka 2015) 

Heikko ammatti-
identiteetti 
 
 (Viirkorpi 1990) 

Oman työn 
reflektointi 
 
(Yliruka 2015 

 
Ala-
teema 

  
 

 Näköalattomuus, 
Tiedon puute  
(Kemppainen & 
Ojaniemi 2012,  
Saikkonen  & 
Kivipelto 2013.) 

Tietotyö  
 
(Pohjola 2014, 
Walls 2005, Satka 
2013) 

 

 

Tuomen & Sarajärven mukaan sisällönanalyysissa viimeisenä vaiheena on 3.) aineiston 

teoreettisten käsitteiden luominen (abstrahointi) eli käsitteellistäminen. Tämä tarkoittaa 

luokitusten yhdistämistä teoriaan ja tätä jatketaan mahdollisimman pitkään, niin että 
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aineistosta ei tavallaan irtoa enää mitään uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111.) 

Tulkinnat tutkija tekee oman viitekehyksen kautta. Ruusuvuori ym. (2014, 9–15) tuovat 

esiin, että tutkijan on tehtävä valintoja tutkimuksessaan. Tämän takia aineiston kanssa tulee 

viettää aikaa ja keskustella, antaa sille tilaa. Ruusuvuori ym. kuvaavat haastattelujen olevan 

ikään kuin arvoitus ja uusien kysymysten lähde. Aineiston luokittelu ei ole vielä 

sisällönanalyysiä. Aineistolle tulee esittää kysymyksiä. Kysyminen on mahdollista vasta 

aineistoon tutustumisen ja sen kielen ymmärtämisen jälkeen. Aineistoon tutustuminen 

pakottaa myös tarkistamaan alkuperäiset tutkimuskysymykset. (Ruusuvuori ym. 2014, 9–

15.) Tässä tutkimuksessa aineiston kanssa keskustelu eteni taulukoiden tekemisen ja niiden 

koontien kautta. Aineiston luokittelua tein useaan kertaan aluksi kokeillen, jota kautta 

tutustuminen aineiston sisältöön syveni. Analyysi tarkoittaa Ruusuvuoren ym. mukaan sitä, 

että aineistosta on saatava irti sellaisia asioita, jotka eivät suorista aineiston lainaussitaateista 

aukenisi. Pelkkä luokittelu tai sitaattien toistaminen ei ole analyysia. Aineistoa ei voi jättää 

puhumaan puolestaan eikä aineiston taakse voi piiloutua. (Ruusuvuori ym. 2014, 19.)  

 

Analysoin aineistoa haastatteluiden välissä, jotta sain käsityksen siitä, kuinka monta 

haastateltavaa aineiston ”kyllääntymisen” kannalta on syytä haastella. Aineistoa ei kannata 

kerätä liikaa, vaan hankkia aineistoa tarpeen mukaan lisää (Mäkelä 1992, 52). Tutkimukseni 

toteuttamisessa tämä oli mahdollista, koska aikataulu oli alkuun joustava. Mäkelä tuo esille, 

että aineiston keräämisessä voi tulla aina esille yllätyksiä, joihin on parasta varautua 

aihepiiriin riittävästi etukäteen tutustumalla. (Mäkelä 1992, 52). Yllätys tutkimuksen 

tekemisessä oli se, että aluksi haastateltavia tuntui saavan helposti, mutta tilanne vaikeutui 

ja työni ei edennyt alkuperäisen aikataulun mukaan haastatteluaikatauluihin liittyvien 

haasteiden takia. Tämä olikin toinen hyöty haastattelujen jaksottamisesta toisistaan erilleen. 

Haastattelijana olen huolellisen etukäteen perehtymisen lisäksi pystynyt vielä tarvittaessa 

paneutumaan syvemmälle haastatteluissa esiin nousseisiin teemoihin ja vaikuttamaan sitä 

myötä seuraaviin haastatteluihin.  

 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  
 

Kuula (2006, 21) määrittelee eettisyyden tarkoittavan kykyä pohtia, mikä on oikein ja mikä 

on väärin missäkin tilanteessa. Tieteen tekemiseen liittyy paljon eettisiä velvoitteita ja 
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kysymyksiä. Mitään jokaiseen tutkimukseen pätevää eettistä ohjeistusta ei ole, vaan tutkija 

kantaa itse vastuun eettisistä ratkaisuista. Kuula & Tiitinen (2014) tuovat esille tutkimuksen 

tekemiseen liittyvää eettistä pohdintaa. Usein tutkija saattaa ryhtyä suojamaan haastateltavia 

heidän esiin tuomien asioiden arkaluontoisuuden nimissä ja arkailemaan aineiston käyttöä. 

On tärkeää, että haastateltavien asia tuodaan esille asiayhteydessään totuudenmukaisesti, 

koska haastateltava on lähtenyt haastatteluun vapaasta tahdosta ja halunnut osallistua tieteen 

tekemiseen kyseisen aiheen parissa. (Kuula & Tiitinen 2014, 446–459.) Näin myös tässä 

tutkimuksessa, jossa aihe ei ole arka ja kyseessä on asiantuntijahaastattelu. Haastateltavat 

ovat olleet tietoisia tutkimuksen viitekehyksestä ja halunneet edistää tutkimukseen 

osallistumalla aiheen tieteellistä tutkimusta. (Kuula & Tiitinen 2014, 446–449.) Tutkijana 

koen eettisenä velvollisuutena tuoda myös ne asiat esiin, jotka saattoivat haastatteluhetkellä 

tuntua vain minulle kerrotuilta asioilta. Olisi kuitenkin väärin silotella asioita, joita alan 

ammattilaiset ovat tuottaneet. Eettisiä pohdintoja olen tehnyt tutkimuksen alusta alkaen.  

 

Tunnistetietojen suhteen koen velvollisuudekseni olla tarkka tutkittavien henkilöllisyyden 

suojaamiseksi. Moni haastateltava totesi, että tunnistetietojen näkyminen ei haittaisi. 

Tunnistetiedot on kuitenkin pyritty minimoimaan, jonka takia olen jättänyt mainitsematta 

kaupunkien ja kuntien nimiä sekä koulutustaustoja sekä aiempaa työkokemusta. 

Haastateltavat ymmärsivät, että hankkeen nimen tullessa esille, voi osan työntekijöistä 

yhdistää hankkeeseen netissä tai asiakirjoissa olevien hankkeen yhteystietojen kautta. 

Tämän takia anonymiteetti voi olla hankalaa ylläpitää. Tunnistamattomuuden aie on luonut 

haastatteluihin mielestäni avoimen ja asioita syvemmältä pohtivan ilmapiirin. 

Haastateltavan ei ole tarvinnut miettiä sanojaan niin tarkasti, kuin esimerkiksi omalla 

nimellään annettavassa haastattelussa. Eettisyyden kannalta on tärkeää, että haastateltavat 

olivat haastattelussa mukana vapaaehtoisesti ja heillä oli mahdollisuus perua 

osallistumisensa halutessaan. (Kuula 2006, 23.)  

 

Tutkimuksen luotettavuus eli validiteetti osoittaa tutkimuksen paikkansapitävyyttä, joka 

edellyttää kuvausten, johtopäätösten ja selitysten sekä tulkintojen luotettavuutta. 

Tutkimuksen toteutuksessa tehdyt valinnat vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuden 

muodostumiseen. Laadukkuuteen johtavia tekijöitä ovat tarkkuus dokumentaatiossa, jolloin 

tehdyt valinnat ovat tietoisia ja ne on tuotu esille kirjoittamalla ne ”auki”. Oikein ja 

huolellisesti tehty aineistonanalyysi lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kokonaisuus ratkaisee 
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ja näin ollen aineiston ja analyysin tulee olla tarpeeksi runsas. Tarkkuus ja varmistaminen 

ovat olennaisia ominaisuuksia tutkimusta tehdessä.  (Kananen 2008, 123–128.)  

Aineistonkeruussa olen toteuttanut huolellisuutta haastatteluaineiston tallenteiden 

säilömisessä. Nauhat olen tuhonnut aineiston analyysin jälkeen. Tekstit olen säilyttänyt 

tutkimuksen palauttamiseen saakka erillään muista tutkimukseen liittyvistä asiakirjoista 

lukkojen takana. Työn valmistumisen jälkeen poistan aineiston koneelta ja tuhoan paperiset 

asiakirjat silppurilla.  
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5 RAKENTEELLINEN SOSIAALITYÖ JA TIETOTYÖ  
 

Aloitan aineiston tulosten raportoinnin aineistonanalyysissä syntyneiden teemojen 

mukaisesti. Esittelen teemat luvuissa 5 ja 6. Tässä luvussa esittelen teemat 1–3 eli 

haastateltavien näkemyksiä rakenteellisesta sosiaalityöstä, tiedon tuottamisesta sekä tiedon 

välittämisestä ja vaikuttamisesta. Yhdistän teemat laajempaan teoreettiseen keskusteluun 

aiheeseen liittyvän kirjallisuuden kautta. Aineistolainauksen kertojan tuon esiin numeroituna 

haastateltava 1–9, käyttäen lyhennettä H1–H9. 

 

 

5.1 Rakenteellisen sosiaalityön määritelmä  
 

Rakenteellinen sosiaalityö on yksi aineiston viidestä varsinaisesta teemasta. Analyysi 

jakautuu kolmeen alateemaan, joita ovat rakenteellisen sosiaalityön määritelmä ja tavoitteet 

sekä rakenteellisen sosiaalityön menetelmät. Aloitan luvun käymällä läpi haastateltavien 

määritelmän rakenteellisesta sosiaalityöstä. Haastateltavat kuvailevat rakenteellisen 

sosiaalityön tiedon tuottamiseksi ja tiedolla vaikuttamiseksi.    

 
Se on sitä, että me viedään viestiä ruohonjuuritasolta ylemmäksi ja yritetään vaikuttaa asioihin 
ihan paikallisesti ja myös ihan valtakunnallisesti. (H1) 

 
 Rakenteellinen sosiaalityö on tiedontuotantoa, se on sen tuotetun tiedon hallintaa ja sen 
käyttöä, oikeanlaista käyttöä. (H6) 

 
 
Aineiston mukaan rakenteellinen sosiaalityö on ennaltaehkäisevää kehittämistyötä. 

Rakenteellisella sosiaalityöllä tavoitellaan sosiaalityön näkyväksi tekemistä.   
 

 
Sosiaalityössä pyritään vaikuttamaan niihin rakenteisiin, mitkä estävät asiakkaiden eteenpäin 
pääsemistä. Et ihan sitä, ihan tiedolla vaikuttamista. Mun mielestä se on myös ihan 
kehittämistyöllä vaikuttamista ja tavallaan jo lähetään jo muuttamaan niitä rakenteita, kun 
mielestä se on jo sitä rakenteellista sosiaalityötä. Että tehdään jotain niiden asioiden eteen, 
kehitetään palveluita paremmaksi asiakkaiden näkökulmasta. Mutta myös sitä, että viedään 
tietoa eteenpäin, että sitä on riittävästi, kun päätetään niistä asioista. Ja myös sitä, että tullaan 
(sosiaalityö) jollain tavalla enemmän näkyväksi palveluna, työnä ja toimintana, niin kun 
ulospäin. (H4) 
 

 

Kokonaisuudessaan aineiston pohjalta haastateltavien määritelmä rakenteellisesta 

sosiaalityöstä paikantuu Pohjolan tieto- ja inkluusiotyöhön sekä oikeudenmukaisuustyöhön 
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(Pohjola 2014, 31; Pohjola 2011, 215–220). Lisäksi se paikantuu Muotkan (2013) tekemän 

jaon mukaan rakenteellisen sosiaalityön lähikäsitteisiin eli sosiaalisen esiin nostamiseen, 

vaikuttamiseen ja muutostyöhön sekä yhteisösosiaalityöhön. Muotkan (2013) jako 

rakenteellisen sosiaalityön osa-alueista jakautuu vielä neljään eri osa-alueeseen. 1) Osa-

alueena lähikäsitteet; yhdyskuntatyö, yhteisösosiaalityö, alueellinen-, ehkäisevä-, radikaali- 

ja feministinen sosiaalityö. 2) osa-alueena on sosiaalityön orientaatio eli yhteiskunnallinen 

ja sosiaalinen asiantuntijuus, kriittisyys ja oikeudenmukaisuus. 3) osa-alueena on sosiaalisen 

esiin nostaminen eli tiedon tuottaminen ja välittäminen sekä sosiaalinen raportointi sekä 

asiakkaiden voimaannuttaminen. 4) ovat vaikuttaminen ja muutostyö, joihin kuuluvat 

rakenteisiin vaikuttaminen, yhteiskunnallinen ja kunnallinen vaikuttaminen sekä 

kehittämistyö. (Muotka 2013, 45–50.) Kaikki haastateltavat korostavat rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamisessa tärkeänä sosiaalityön näkyväksi tekemistä. Näkyvyydellä 

haetaan tietoisuuden lisäämistä kansalaisille ja päättäjille aikuissosiaalityöstä, jotta he 

ymmärtävät paremmin työn sisältöä päätöksten taustalla.  
  

Siis ihan mahdollisuudet siihen, että tehdä se oma työ näkyväksi niin, että itse asiassa ei tarvis 
lisätä lääkäreitä, vaan sosiaalityöntekijöitä…Ja sen pitäisi olla enemmän ennaltaehkäisevää, 
nyt sinne (sosiaalitoimeen) hakeudutaan aivan liian myöhään. Ajatellaan ihan kansalaistasolta, 
ei heillä oo tietoa (sosiaalityöstä), he aattelee, että sit mennään fattaan, kun ne rahat on loppu. 
(H6) 

 
Sosiaalityön näkyväksi tekemistä ja niitä asiakastilanteita ja ilmiöitä yleisellä tasolla ja 
erilaisten tilastojen kautta. (H2) 

 

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että haastateltavien mukaan tiedon välittäminen 

yhteiskunnan heikompiosaisten tilanteesta kuuluu rakenteelliseen sosiaalityöhön. Keinoina 

tuoda sosiaalista näkökulmaa esiin on tiedon tuottaminen sekä tiedon välittäminen (Muotka 

2013, 52). Pohjola ym. (2014) määrittelevät rakenteellisen sosiaalityön sisältävän 

yhteiskunnan heikompiosaisten asioiden ajamista, rakenteisiin vaikuttamista sekä 

muutostyötä, joka sisältää kriittisen näkökulman vallitseviin olosuhteisiin (Carniol 1992, 2, 

10, 15; Mullaly 1997, 105–106; Eräsaari & Mäntysaari 2013, 169–170; Pohjola 2014; 11–

17; Fook 2015, 287).  

 

Haasteltavat tunnistavat ja näkevät kriittisyyden ja muutostyön tärkeäksi. Aineiston 

perusteella työntekoa tulee tarkastella ja miettiä, miten sen voisi tehdä paremmin. Aineiston 

perusteella tiedon välittäminen on velvollisuus työntekijälle.  
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Miten sitä työtä tehdään ja mitä on ne työn esteet, koska ikinä mikään ei muutu, jos et sä 
koskaan mieti miten tän voi tehdä paremmin. (H4) 
 
…että sillai sen mä aattelen sen tärkeimmän tehtävän, että ei vaieta. Viedään sitä viestiä et, se 
on mun mielestä niinku velvollisuuskin sosiaalityöntekijöille. (H1) 
 
 

Rakenteellisen sosiaalityön määritelmä vaikuttaa aineiston perusteella olevan 

hanketaustaisilla työntekijöillä vahvemmin muutosta hakevaa, kuin haastatteluihin 

osallistuneilla kunnallisen sosiaalitoimen työntekijöillä. Pohjola (2014, 19) korostaa, että 

muutostyötä varten on lisättävä yksilötyön ohelle rakenteellista työtä, eli yhteiskuntaan 

vaikuttamista. Lundy (2004, 57) tuo myös esiin sosiaalityön painopisteen siirtämisen 

tärkeyttä yksilötyöstä rakenteisiin vaikuttamiseen. Tarvitaan asiakkaan kohtaamista, 

yhteisötason työtä sekä laajempaa muutosta hakevaa työtä asiakkaiden eduksi.  

 

Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 -toimenpideohjelmassa on määritelty 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista yksilötyön rinnalla. Rakenteellista sosiaalityötä 

tulisi toteuttaa yhteisösosiaalityön kanssa. (STM 2005, 12–13.) Aineiston mukaan 

haastateltavat kokevat yhteisöllisen työotteen tärkeänä asiakkaiden osallistamisessa ja 

muutostyön tekemisessä.   

 
No varmaan se, että toi asiakkaitten osallisuus, niin sen myötä on mun mielestä helppo lähteä 
sitä viemään eteenpäin. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten sote tulee rakentumaan ja 
se että tuleeko siellä justiin semmonen alueellinen ja yhteisöllinen työskentely enemmän, joka 
on mun mielestä sitä rakenteellista, ja tavallaan sosiaalityö sitten se ei saa kadota, vaan 
tavallaan sitten oikeasti jalkautuu sinne. Ja näin ja pystytään sitten sen yhdyskuntatyön myötä 
alueellisestikin huomioiden se alue ja ne ihmiset siellä niin viemään sitä sosiaalittyötä ja 
kehittämään sitä sen mukaan. Se on mun mielestä sellanen ihanteellinen tulevaisuuden visio… 
eli vähän niinku paluu siihen yhdennettyyn sosiaalityöhön, kun nyt on keskitetty ja eriyteytty 
kauheesti. (H3) 
 
…että tulis sellasta yhdessä tekemisen meininkiä siihen alueelle. Ja voisko tehdä isommin 
jotain tiedon tuottamista alueellisesti, koska ne monesti ne ilmiöt ja ongelmat on kuitenkin 
samanlaisia eri alueilla, et pystyttäiskö sitä vahvistamaan sitä ääntä sillä, että tehtäiskin jotain 
yhdessä yli kaupungin ja kunnan rajojen. (H4) 
 

 

Närhi (2003, 59) korostaa paikallistason työskentelyn tärkeyttä. Hän tuo esiin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamisen ongelmana sen, miten jäsennelty arkitieto 

saadaan välitettyä päättäjille ja julkiseen keskusteluun (myös Viirkorpi 1990). 

Haastateltavien kuvaukset asiakkaiden käyttämättömän voimavaran aktivoinnista 

muutoksen edistäjiksi liittyvät Närhin esiin tuomaan näkökulmaan, ettei pelkästään 

päättäjien kautta vaikuttaminen ole riittävää yhteiskunnan rakenteiden muutostyössä. 
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Työskentelyssä on oltava mukana myös toimijat. Näin ollen päästään lähemmäksi asiakkaita 

käyttäen työmenetelmänä esimerkiksi yhteisösosiaalityötä, alueellista tai paikallistason 

vaikuttamista. Närhi kuvaa, että vaikuttamisen kohteena olevat rakenteet voivat näin ollen 

olla paikallisia ja yhteisön jäsenten keskuudessa olevaan ilmiöön vaikuttamista, tai 

työskentely voi kohdistua asuinympäristön rakentamiseen. Se voi olla asiakkaiden ja 

työntekijöiden vuorovaikutuksen parantamista, esimerkiksi menemällä asukkaiden luokse ja 

pois toimistotyöskentelystä. Tavoitteena on saada päätöksenteossa myös asukkaiden ääni 

kuuluviin. (Närhi 2003, 60.) Sipilä (1987, 6) korostaa asiakkaan roolin tärkeyttä järjestelmän 

epäkohtien havaitsemisessa sekä niiden jäsentämisessä.  

 

Raunion (2010) mukaan yhteisöllisessä sosiaalityössä on olennaista lisätä yhteisön 

asukkaiden yhteistyötä ja aktivoida asukkaita omaehtoiseen asioiden hoitoon sekä auttaa 

asukkaita solmimaan yhteyksiä kunnan eri hallinnonalojen edustajiin. Yhteisöllinen työ 

kohdistuu pääsääntöisesti asuinlähiöihin. Raunio kuvaa perinteisten ammatillisten 

interventioiden sijaan sosiaalityöntekijöiden toimivan ruohonjuuritasolla uusia työmuotoja 

ideoiden ja kokeillen. Toiminta täydentää perussosiaalityön muotoja. (Raunio 2010, 75–77.) 

Aineistossa esiintyy erilaisiin toimintamalleihin viittaavia mainintoja, kuten työskentely 

muualla kuin toimistossa sekä vertaistuki- ja verkostotyö.   

 
Pois toimistosta ja olla yhteydessä verkostoihin. Et se on mielestä nyt sellasta ehkä uuttakin 
joillekin työntekijöille. (H5) 

… Ja asiakkaat itse halusi vertaistukea toinen toiselleen, että miten vaikka taloudellisesti 
vaikeissa tilanteissa pärjää, että tällästakin tiedonjaksamista tuli siellä toiveissa, että voitais 
toisilleen jakaa. (H9) 

 

Tässä luvussa olen tuonut esille rakenteellisen sosiaalityön määritelmää haastatteluaineiston 

pohjalta. Rakenteellista sosiaalityötä kuvataan sosiaalisen esiin tuomiseksi, eli tiedon 

tuottamiseksi asiakastyöstä, tiedon välittämiseksi päätöksenteon taustalle sekä vaikuttamis- 

ja muutostyöksi (Muotka 2013, 45–50).  Rakenteellinen sosiaalityö on aineiston perusteella 

muutosta hakevaa yhteiskuntaan vaikuttamista, heikompiosaisten äänen esiin tuomista sekä 

Pohjolan nimeämää tietotyötä. (Pohjola ym. 2014, 11–14.) Rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamisen menetelmäksi nimetään aineistossa poikkeuksetta yhteisöllinen työ. 

Yhteisöllinen työ kuvataan menetelmänä asiakkaan osallistamiseen ja voimauttamiseen. 

Haastateltavat tuovat esiin perussosiaalityöstä poikkeavia työmuotoja, kuten jalkautumista 
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pois toimistolta ja asiakkaiden rinnalla kulkemisen. Raunion mukaan on olennaista kokeilla 

erilaisia työmuotoja, jotta muutosta saataisiin aikaan. (Raunio 2010, 76–77).  

 

 

5.2 Tieto ja tiedon tuottaminen   
 

Toisena teemana tutkimuksessa on tieto ja tiedon tuottaminen. Analyysin alateemoina nostin 

esiin aineistosta seuraavat teemat: tiedonhankinta, tiedon lähteet, tiedon muodot sekä tiedon 

käsittely ja tiedon analysointi. Rakenteellisen sosiaalityön tietotyö nähdään tärkeänä, koska 

sen toteuttamisen kautta voidaan saada tietoa, joka jäisi muuten keräämättä, analysoimatta 

ja hyödyntämättä. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä ja 

kohdentaa toimenpiteitä. (HE 164/2014, 102.) Tiedon tuottamisella pyritään yhdistämään 

yksilötason tietoa ilmiötasolle. Keinoina ovat aloitteet, lausunnot ja toimenpide-ehdotukset 

sekä verkostotyö. (Muotka 2013, 52.) Hafford-Letchfield ym. (2008, 182–183) kokevat 

haasteellisena ajantasaisen ja monipuolisen tiedon mukaan toimimisen sosiaalialalla. Tiedon 

kerääminen on tutkimusaineiston mukaan vasta kehittymässä sosiaalialalla.  

 
Se on kyllä vähän (tiedon kerääminen) on ihan lapsenkengissä tiedon kerääminen ja onkin.  
(H1) 

 
Aineiston perusteella tietoa tulee kerätä systemaattisesti ja pidemmältä aikaväliltä, koska 

ilmiöitä ei välttämättä tavoita hetkessä. 

 
Ja sit se, että sitä tietoa pitäis ehkä kerätä pidemmältä aikavälillä. Ei riitä, että yhdeltä 
kuukaudelta todetaan, että meillä on näin ja näin, koska ne ei oo veljiä keskenään, ne 
kuukaudet, ei toki vuodetkaan.  (H7) 

 

Aineiston mukaan tiedon hankinta sekä tiedon muodot liittyvät sosiaalityössä käytettäviin 

tiedonlähteisiin (taulukko 3). Näitä ovat aineiston perusteella päätösmäärät, asiakasmäärät, 

asiakkuuksien kestot ja kustannukset sekä muu perusstatistiikka. Ensimmäisenä taulukosta 

näkyy sosiaalityötä tekevien haastateltavien pääsääntöisenä tietolähteenä asiakkailta sekä 

tietojärjestelmästä saadut tiedot. Aineiston perusteella tieto tulee muuttaa tarkoitusta 

vastaavaan muotoon aivan, kuten Hafford-Letchfield ym. (2008) määrittelevät pelkän tiedon 

olevan riittämätöntä, tietoa tulee osata myös käyttää. Oleellisena on tiedon hyödyntäminen 

sekä asiakastyössä että sen kehittämisessä. (Hafford-Letchfield ym. 2008, 182–183.) 
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TAULUKKO 3. Tiedonlähteet aineistosta koottuna  

Asiakkailta saatu tieto  

Tietojärjestelmän kautta tilastollinen tieto  

ajanvaraukseen liittyvä tieto, asiakkuuden syy 

       Muut ammattilaiset, yhteistyökumppanit, Kollegat 

Ilmiöt  

Media 

Taloushallinto, poliittinen tieto 

Palaute 

Kuultu tieto (jalkautunut sosiaalityöntekijä) 

Vaikuttavuuden mittarit, Oman työn seuranta 

 

Aineistossa esiintyneen näkökulman mukaan tilastotiedolla on liian vahva sija tiedon lajina. 

Tilastotiedon koetaan olevan yksistään esitettynä tiedon tasoltaan suppeaa. Kerätty tieto on 

yhteydessä tilastointimenetelmiin, jotka voivat olla virheellisiä esimerkiksi 

puutteellisuutensa takia. Pelkän tilastotiedon tai muun numerotiedon käyttö katsottiin 

puutteelliseksi tiedonmuodoksi, ilman asiayhteyteen liittämistä.  

 
Pelkkää raakadataa ei voi käyttää, pelkät numerot ei kerro mitään. Se pitää aina kattoo, mihin 
se liittyy…(H6) 

 

Tilastotieto tulee aina sanoittaa. Tiedon tulee olla faktatietoa ja mutu-tieto tulee todentaa. 

Tietoa tulee käsitellä niin, että se on muodoltaan helposti käytettävissä olevaa ja organisoitua 

sekä systemaattista. (Hafford-Letchfield ym. 2008, 182–183.) 

 
…tieto pitää todentaa, onko se totta, vai onko se vain mutua. (H6) 

 

Hussi (2005) kuvaa laadullisen tiedon tuovan esiin asioiden tilanneyhteyden ja kasvattavan 

ymmärrystä ilmiöitä kohtaan. Hussi kiteyttää tilastotiedon kuvaavan heikosti 

yhteiskunnallisia ilmiöitä. Laadullinen tieto voi puolestaan selittää ilmiöitä tilastolukujen 

taustalla. Hussi kokee ongelmana laadullisen tiedon systemaattisen tuottamisen olevan 

kunnissa puutteellista. (Hussi 2005, 9–10.)  
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Luvussa kolme esittelemäni tiedon muodot näyttäytyvät aineistossa vain osittain. 

Käytännöntieto, palvelunkäyttäjä- ja työntekijätieto (Pawson 2003, 4–30) esiintyvät 

selkeästi nimettyinä tiedon muotoina aineistossa (taulukko 3). Tieteellinen tieto (Research 

knowledge) (Pawson 2003, 4–30; Raunio 2009, 121–122, Drury-Hudsonin mukaan 1999, 

146; Gambrill 2013, 71–73) ei noussut merkittäväksi tiedonlähteeksi haastateltavien 

kuvailuissa aineiston perusteella. Sensuroitu tieto (Gambrill 2013, 71–73) esiintyi 

organisaatioiden tiedonvälityksen systeemin kuvailun yhteydessä. Hiljainen tieto näyttäytyy 

aineiston perusteella muun muassa vetoomuksena salassapitovelvollisuuteen. 

 
Ihan valtavasti olis tietoa siitä, että mikä on yhteiskunnan vähempiosaisten tila, missä mennään 
ja sitä arjen tietoo, mitä oikeestii ei oo todellakaan monella tässä yhteiskunnassa. Sen viestin 
vieminen ylöspäin ja kertominen olisi tosi tärkeätä. Mutta sitä sitte ei jotenkin kauheasti 
tapahdu, viime aikoina nyt vähän enemmän. Jotenkin sitä ei ainakaan koeta semmoseksi, et 
vedotaan kaikkiin salassapitosääntöihin, mutta jos sä puhut yleisellä tasolla, niin eihän siinä 
tarvitse miettii salassapitoja. (H1) 

 

Tiedon analysointi kuuluu haastatteluiden perusteella kaikille, mutta pelkästään työntekijän 

vastuulle sitä ei voi laittaa. Aineiston mukaan on kuitenkin mietittävä, voiko tiedon 

analysoinnin tehdä joku toinen, kun ilmiöin havaitsija. 
 

 
Riippuu tiedosta, (kenen vastuulla on tiedon käsittely). Mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että 
lähiesimies on se ensikäsittelijä, sen pitää, jos ajatellaan vaikka aikuissosiaalityössä, se johtava 
sosiaalityöntekijä, se on sen tehtävä ensisijaisesti. Mutta mä myös vastuutan 
työntekijät…koska sillä ammattilaisella joka on sen asiakkaan kanssa, heillä on se näkemys 
siitä, että miks tää oli näin. Ei enää sillä johtavalla ei oo. Varsinkin isossa organisaatiossa. (H6) 
 
Se vähän saattaa olla hankalaa, että ensin tuottaa tieto ja sitten antaa se jollekin toiselle. Niin 
sitten se ei ehkä näytä siltä…Sen kuka tuottaa tiedon, pitäs tuottaa se jo sellaiseen muotoon, 
että sen voi välittää helposti. (H5) 

 

Osa haastateltavista toi esiin työntekijöiden koulutuksen olevan edellytys tiedon 

analysoinnille. Haastateltavien mukaan sosiaalityöntekijöiden akateeminen koulutus takaa 

valmiudet tuottaa tietoa.  
 

Ideaalitilanteessa varmaan, kun sosiaalityöntekijöillä on akateeminen koulutus, niin heillä olisi 
valmiudet jäsentyneeseen tiedon tuottamiseen. Tällä hetkellä ihan se asiakastyö vie sen 
sosiaalityön työajan, niin kuin suurimmaksi osaksi pitääkin. (H5) 

 

Aineiston perusteella tiedon kerääminen ja oman työn tutkiminen kuuluvat kaikille. Jokaisen 

asiakastyötä tekevän tulee tarkastella omaa työtään yhteisesti sovittujen mittareiden kautta. 
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Työntekijät nostavat käytännöstä oleellisen tiedon, jonka esimies kokoaa ja välittää omalle 

esimiehelleen. Vastuu tiedon analysoinnista jakautuu työntekijälle ja esimiehelle.  

 
Että se kuuluu kaikille, että se lähtee sieltä ammattilaisesta, ihan sieltä toimeetulotuki-
käsittelijästä, hän voi tarkastella sitä omaa työtään tiettyjen indikaattoreiden kautta. Ja 
sosiaalityöntekijä omansa, kun on sovittu ne tietyt kuviot. Sitten se johtava voi koota sen 
paletin, ja katsoa sitten laajemmin sitä omaa yksikköänsä ja sitten viedä sitä sinne 
päällikkötasolle ja sitten poliittiselle tasolle…on myös työntekijään liittyvä, mutta ei mun 
mielestä työntekijää voi vastuuttaa tällaiseen ihan viimesen päälle analysointiin. (H6) 

  

Aineiston pohjalta haastateltavat toivovat enemmän laadullisen tiedon tuottamisen 

mahdollisuutta. Samaan aiheeseen liittyen aineistossa esiintyy vahvaa kritiikkiä ja 

kehittämistoiveita asiakastyön dokumentoitiin käytettäviä tietojärjestelmiä kohtaan. 

Tiedonhallinta käsitetään tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmätieteen yhdistelmänä. 

Tietojärjestelmät eivät tällä hetkellä aineiston mukaan kohtaa sosiaalityön tarpeiden kanssa. 

Syynä tähän on yhteiskunnassa tapahtuneet nopeat muutokset, jotka ovat osaltaan lisänneet 

sosiaalisia ongelmia. Tiedonhallintaa on pyritty kartoittamaan ja kehittämään hankkeiden 

avulla (esimerkiksi Tikesos). Pyrkimys on ollut yhtenäistää ja taata dokumentointi 

asiakastyöstä tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän tehtävä on auttaa tiedon keräämisessä, 

jotta sitä voidaan tehokkaasti käyttää.  (Laaksonen, Kuusisto-Niemi & Saranto 2010, 26–

27.)  

 

Kyeonghee (2013) näkee myös tiedonhallinnassa vaikeuksia empiirisen tiedon taltioimisen 

suhteen nykyisillä tietojärjestelmillä. Kyeonghee kuvailee sosiaalityöntekijän tiedon olevan 

usein subjektiivista ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, mikä aiheuttaa ongelmia 

verkosto- ja muun sidosryhmän kanssa työskentelyssä. Lisäksi sosiaalityö kokee usein 

vastustusta asiakaspäätösten tekemisessä, sidosryhmien nähdessä vain osan päätöksiin 

johtavista syistä. (Kyeonghee 2013, 1365.) Kuronen ja Isomäki (2010, 185–186) 

määrittelevät sosiaalityön muutosvaatimuksia, jotka sisältävät sosiaalityön asiantuntijuuden. 

Asiantuntijuuden vahvistamiseksi tarvitaan asiakastyön systematisointia, luokittelua ja 

näkyväksi tekemistä sekä avoimuutta. Aineiston perusteella haastateltavat kokevat 

tietojärjestelmät puutteelliseksi juuri asiakastyön taustalla tapahtuvan työn näkyväksi 

tekemisen suhteen.  

 
Tietojärjestelmä ei tue työtä ainakaan sen näkyväksi tulemisessa. Näen sosiaalityötekijän 
asiakkaan palveluiden koordinaattoreina, joka kokoaa sen kaiken yhteen, niin silloinhan siinä 
tapahtuu paljon asiaa senkin ulkopuolella, kun se asiakas ei oo siinä. Et toivon mukaan ne 
tietojärjestelmät kehittyy siitä. (H5) 
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Aineistossa esiintyvät kuvailut tiedosta ja tiedon tuottamisesta ovat Hämäläisen (2014) 

mukaan tiedon muodostusta. Tiedon muodostus sisältää tietojärjestelmistä saadun 

tilastollisen tiedon. Kivipellon ja Saikkosen (2013) määrittelemät kolme tiedon muotoa 

esiintyivät aineistossa vaihtelevasti. Tietoaineisto (data) eli kerätty ja analysoitu tieto, 

näyttää painottuvan enemmän juuri tiedon keräämiseen. (Saikkonen & Kivipelto 2013, 314.) 

Tiedon analysoiminen ei ole aineiston mukaan rutinoitunutta tai vastuuta tiedon 

analysoinnista ei ole jaettu selkeästi. Kuitenkin aineiston perusteella tieto tulee todentaa ja 

prosessoida ennen tiedon välittämistä eteenpäin.  

 
Kyllä mä lähtisin tuomaan organisaation lähiesimiehelle sitä tietoa, joka voi lähtee muiden 
johdon kanssa katsomaan, että onko tämä näin. (H6) 
 
Sit, jos on selkeesti työntekijöillä, et monesti puheessa tulee sellaisia hiljaisia signaaleja, et 
mietitään jotain asioita, et miksi täällä nyt on näin paljon tätä, et ihmetellään jotain ilmiötä. Et 
niihin pitäisi puuttua heti ja selvittää niitä, tavallaan sellasta tutkijan roolia vahvistaa omassa 
työssään, Et hei me voidaan oikeesti selvittää ja mistä tää johtuu ja tuottaa tietoa näkyväksi. 
(H4) 

 

Lisäksi tieto tulee yhdistää kontekstiinsa. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että 

tilastotiedon käyttö sekä työntekijätieto yhdessä asiakastiedon kanssa ovat käytetyimmät 

tiedon muodot. Aineistossa esiintyy valmiin sabluunan tarve oman työn vaikuttavuuden 

mittaamiselle sekä tiedon tuottamiselle. Seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin tiedon 

välittämistä ja tiedolla vaikuttamista.  

 

 

5.3 Tiedon välittäminen ja vaikuttaminen  
 

Tiedon välittämiseen liittyy aineiston perusteella poikkeuksetta vaikuttaminen. Tiedon 

välittämisen ja vaikuttamisen alateemoina aineistossa ovat vaikuttamisen keinot ja kanavat 

sekä tiedonmuoto tiedon välittämisessä ja vaikuttamisen tavoitteet. Tiedon välittämisen 

tavoitteena näyttää aineiston perusteella olevan vaikuttaminen vallitseviin olosuhteisiin 

heikompiosaisten puolesta. Tiedon välittämisellä pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon ja 

puhumaan asiakkaiden puolesta (Muotka 2013, 52). Käsittelen aihetta Goldsteinin (1974) 

muutoksenhakuun luoman prosessin kautta.  
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Hämäläinen (2014) kuvaa rakenteellisen sosiaalityön olevan osallistumista 

hyvinvointistrategioiden ja ohjelmien laatimiseen sekä hallinnollisiin prosesseihin ja 

poliittiseen toimintaan (Hämäläinen 2014, 83). On kuitenkin huomioitava, kuten jo aiemmin 

toin esiin, etteivät kunnilla käytössä olevat sosiaalityön arviointimittarit välitä sosiaalityön 

todellista tietoa. Tämän lisäksi hyvinvointikertomuksissa ei välttämättä ole sosiaalityöstä 

tuotettua tietoa. (Saikkonen ym. 2015, 63.) Lisäksi Viirkorpi (1990) muistuttaa, että 

vaikuttamisen paikat saattavat tulla monesti yllättäen, vaatien työntekijältä 

reagointinopeutta. Näin ollen työntekijällä tulee olla taito nähdä vaikuttamisen paikat. 

Muodollisten asiakirjojen vaikutukseen ei voi luottaa muutosta hakiessa. Viirkorpi kannattaa 

asiakirjojen lisäksi verkostotyöskentelyä, henkilökohtaisten kanavien hankkimista ja 

toistuvia kontakteja, jotta yhteistyö voisi olla tuloksellista. (Viirkorpi 1990, 24.) 

Haastateltavat puhuvat myös vaikuttamisen paikoista ja henkilökohtaisen kontaktin 

luomisen tärkeydestä. Henkilökohtaisesti käydyn keskustelun siemenet saattavat hyvässä 

tapauksessa edistää yhteistyötä. 

 
Kun pääsee henkilökohtaiseen kontaktiin, niin kyllähän se jotenkin on vaikuttavampaa, kuin 
vaan sähköpostilla. (H1) 
 
Mut myös se ihan mukana oleminen ja osallistuminen, jos on kiinnostusta, jos kutsutaan 
mukaan palaveriin tai tänne kunnanhallitukseen, jaostoihin, ihan mihin vain kutsutaan. Se 
missä sä pääset itse kertomaan, että missä mennään, mitä tehdään, ja mitä kannattas ehkä 
tehdä. Et vois vaikuttaa myös toiseen asiaan, niin ne ois sellasia kullanarvoisia paikkoja. (H7) 

 

Kananoja (1987) tuo esiin, että rakenteellista sosiaalityötä toteuttaessa on määriteltävä, 

mihin ilmiöön ja kenen kanssa muutosta lähdetään hakemaan. Kananoja kuvaa mallia 

rakenteellisen sosiaalityön prosessityöskentelystä. Prosessissa tulee määritellä ongelma eli 

hahmottaa ilmiö. Ilmiötä selvittääkseen siitä tulee kerätä kaikki mahdollinen tieto. 

Kerättyään tiedon työntekijä siirtyy kohti johdatteluvaihetta, jonka tarkoituksena on saada 

vaikuttavia tahoja kiinnostumaan havaitusta ilmiöstä. Taho voi olla esimerkiksi 

yhteistyötaho, organisaation sisäinen taho tai kuntapäättäjä. Mallissa on oleellisessa osassa 

yhteistyökumppanin ”ongelmanratkaisukoneiston” aktivoituminen, jotta yhteistyökumppani 

alkaa itse työskennellä asian parissa edistääkseen sitä. (Kananoja 1987, 15–27, Goldsteinin 

1974 mukaan.) Aineiston perusteella päättäjien kiinnostusta herättävät asiakkaiden 

elämäntarinat joko työtekijän välittämänä tai asiakkaan itse kertomana.  

 
 Me laitettiin ihan asiakastarinat sinne, mitkä on muuten hyvin tehokkaitta, joita kannattaa kyllä 
suosia rakenteissa…kirjallisesti sähköpostilla, joo kerättiin asiakasraatilaisten kanssa (H1) 
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Pitäis lisätä asiakkaiden käyttämistä kehittämisessä ja ihan missä vain missä mietitään miten 
asioiden pitäis olla. Tehtiin asiakasraadissa sitä paljon enemmän…kyllä silmät avautuivat, kun 
asiakas kertoi. (H1) 

 
Kyllä mä uskon, että päättäjilläkin on sydän paikallaan, että ihan sellasia yksittäisiä 
tarinoitakin varmaan, että tällä pystyään auttamaan ihmisiä vaikeesta tilanteestakin eteenpäin. 
(H5) 

 

Työntekijän rooli voi olla joko epäsuoraa tai suoraa vaikuttamista asiakkaan kanssa. Närhi 

(2003) kuvaa Banksia (1999) mukaillen epäsuoran vaikuttamisen olevan asiakkaiden 

voimauttamisen myötä tärkeä vaikuttamisen keino. Epäsuorassa toiminnassa 

sosiaalityöntekijä ei ole itse toimijana, vaan hän pyrkii saamaan asiakkaat toimimaan itse 

omien asioidensa edistäjänä. Suora vaikuttaminen voi olla puolestaan tietoa, kampanjointia, 

protestointia sekä tutkimuksen tekemistä ja arviointia. (Närhi 2003, 71.) Aineiston 

perusteella on oleellista ymmärtää, että asiakas on palveluiden ja asiakasprosessien 

asiantuntija palveluiden käyttäjänä.  

 
…tiedon tuotanto siitä asiakastyöstä ja mitä täälläkin on tehty ihan asiakkaiden kanssa 
yhdessä, että mietitty niitä asiakkuuspolkuja, ja mitä siellä on ne rakenteelliset tekijät, et missä 
on ihan selkeesti se, että se on joko mahdollistunut se työskentely tietyistä rakenteellista syistä 
tai estynyt…tehdään sitä muutostyötä asiakkaan kanssa. Niin tavallaan sitä muutostyöstä, joko 
alueellisesti, kunnallisesti tai yhteiskunnallisesti eli hyvin monella tasolla. (H3) 

  

Asiakkaalla on mahdollisesti juuri sitä tietoa, millä palvelut voitaisiin kohdistaa entistä 

paremmin vastaamaan tarpeeseen. Tieto tulisi saada liikkumaan asiakkailta ja työntekijöiltä 

päätöksenteon taustalle, jolloin palvelurakenteeseen saataisiin tarvittavia muutoksia. 

(Pawson ym. 2003, 25; Hafford-Letchfield ym. 2008, 185.)   

 

Goldsteinin mallissa johdattelun jälkeen prosessissa edetään ydinvaiheeseen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että vastuu siirtyy yhteistyökumppanille. Tällöin työntekijällä tai muutoksen 

hakijalla on vielä mahdollisuus pyrkiä edistämään asian etenemistä mahdollisimman 

sujuvasti. On tärkeää saada yhteistyökumppanin omat ongelmanratkaisuprosessit käyntiin. 

Tämä vaatii asian oikeanlaista esittämistä. Malli sisältää päättämisvaiheen, joka tarkoittaa 

tehtyjen ratkaisujen testaamista ja niiden hyväksymistä sekä käyttöönottoa. (Kananoja 1987, 

24–25, Goldsteinin 1974 mukaan.) Myös haastateltavat kokevat tiedon välittämisessä 

käytetyn tyylin ja muodon merkityksellisenä.  

 



 

 

51 

…(hankkeen työpajassa) harjoitteli hissipuheitten pitämistä, mikä on myös tosi tärkeetä 
sosiaalityössä. Et ei täällä ei oikeen osata oikein niinku no puhua ja kiteyttää asioita, tai sitten 
ollaan ylipäätään arkoja puhumaan. Et sitäkin täytyy ihan harjoitella. (H1) 

 
Se (hissipuhe) tarkoittaa sellasista, että sun täytyy vaikka kolmessa minuutissa kiteyttää joku 
asia niin, että ne kuulijat vakuuttuu siitä. (H1) 

 

Osa haastateltavista tuo esiin tiedon välittämisessä esiintymistaitojen ja tiedon käyttämisen 

tärkeyden. Tehokkaimpana vaikuttamiskeinona pidetään suoraan päättäjään vaikuttamista. 

Henkilökohtaisesti päättäjän kanssa puhuminen koetaan tehokkaimmaksi. Sillä nähdään 

olevan pitkäaikaisia vaikutuksia.  

 
Kun tiesin, että toimeentulotuen ohjeistus menee lautakunnan käsittelyyn. Niin minä sitten 
soittelin lautakunnan jäsenille, puolueesta riippumatta, että tiedättekö te, mitä tämä tarkoittaa 
käytännössä, jos tämä menee tällaisenaan läpi. Ja tuota se ei mennyt, moni sanoi, että valtavan 
hyvä, että soitit, että he ei tiennyt, että tässä ois näin käynyt ja mitä se aiheuttaa niille 
asiakkaille hankaluutta. (H3) 

 

Aineiston pohjalta on merkityksellistä, missä muodossa tietoa välitetään päättäjille. 

Tilastotieto eli raakadata tulee jokaisen haastateltavan mukaan sanoittaa ja liittää taustaansa 

ymmärrettävässä muodossa. 

 
Tieto pitää olla suomenkielellä, se pitää olla valmiiksi analysoitua, pureskeltua ja sit se että 
sananvapaus pitäis taata, hyvillä käytöstavoilla tuotuna ja pelisilmällä. Oikeeseen aikaan 
kohdennettuna oikeille henkilöille…Niin se on kanssa yksi kanssa opetettava asia, että 
puhutaan niin, että tollanen rivivaltuutettu tai kansanedustaja ymmärtää, eihän ne oo 
sosiaalityön asiantuntijoita. Sun täytyy osata muotoilla se niin, että ne ymmärtää sen. (H6) 
 
Me eletään sellasessa yhteiskunnassa, jossa tietoa tulee niin paljon, sun pitää pystyä 
herättämään se kuulija ja saamaan se kiinnostus, se on tosi tärkeetä. Ettei se jää jonnekin 
sähköpostiin se sun viesti. (H4) 

 

Haastateltavat tuovat esille poliittisen päätöksenteon ymmärtämisen tärkeyden. On osattava 

katsoa oikea hetki viedä asioita eteenpäin. Osittain ongelmallisena nähtiin tiedon 

välittämiseen liittyvän ketjun haittavaikutukset tiedonmuodolle. Ketjulla tarkoitan sitä, että 

työntekijä on tiedon alkuperäinen haltija ja hän välittää tiedon lähiesimiehelleen, joka 

muokkaa tietoa omien näkemysten ja asemansa vaikuttimien mukaan. Tämän jälkeen tieto 

saattaa siirtyä vielä esimieheltä ylemmälle johtotasolle, joka vie tiedon esimerkiksi 

lautakuntaan tai muille päättäjille. Haastateltavat kokivat, että tieto saattaa silottua tai 

suodattua matkalla, eikä työntekijällä useinkaan ole tietoa tiedon viimeisimmästä muodosta. 

Aineiston mukaan kirjallisessa muodossa oleva tieto on tehokkaampaa, kuin puhuttuna. 

Kirjallinen tieto voi estää usean haastateltavan esiin tuoman ”tiedon suodattumisen” mitä 
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useamman välikäden kautta tieto kulkee. Aineiston perusteella kirjallisessa muodossa oleva 

tieto ei pääse edes vahingossa muuntumaan.  

 
Mä sanoisin näin, että jos on vaan sanallista tietoa, niin ja se kulkee monien välikäsien kautta, 
niin silloinhan on aina suurempi vaara siihen (muuttumiseen). Kun voi ihan tahattomasti kuulla 
tai muistaa vääriin. Et kyl silloin, jos me haetaan, et me tarvitaan faktatietoa, niin silloinhan 
sen pitää olla kirjallinen, ehdottomasti, ja sit se kulkee sen koko matkan se kirjallinen 
tieto…(H7) 

 

Yli puolet haastateltavista tuo esille kuullensa myös tiedon tahallisesta tiedon silottamista 

johdon taholta liittyen kehittämiskohteiden ja todellisen tilanteen esiin tuontiin. Osittain 

aineiston pohjalta tiedon suodattuminen perustellaan eri toimijoiden erilaisten näkökulmien 

ja tietopohjien vaikutuksesta. Haastateltavat kokevat esimiehen ja johdon tehtäviksi yhdistää 

työntekijöiltä saatu tieto esimiehen tietopohjaan. Viirkorpi (1990, 24) on tunnistanut tiedon 

siivilöitymisen jo kauan sitten. Tieto saattaa siivilöityä, kun se kulkee työntekijältä 

esimiehelle ja esimiehen kautta päättäjille. Tällöin tiedon kiinnostavuus voi kadota ja sen 

sosiaalinen sanoma kärsiä. Aineiston perusteella tiedon suodattamisen nähdään vaikuttavan 

tiedon sanamuotoon sekä sisältöön keventävästi. 

 
Todennäköisesti se jonkin verran muuttaa muotoaan, ainakin sanamuoto muuttuu, ehkä se saa 
sellaisen virallisemman tai byrokraattisemman leiman siinä kohti, kun sen esittää joku…ehkä 
se terävin särmä voi siitä hävitä. (H2) 

 

Viirkorven mukaan tiedon silottuminen on mahdollista, koska työntekijöillä on erilaiset 

lähtökohdat tiedon keräämiselle ja käyttämiselle kuin hallinnolla (Viirkorpi (1990, 24). 

Yliruka (2015, 22) varoittaa käsittelemästä sosiaalityön asiakastyöstä nousseita ilmiöitä 

hallinnollisina ongelmina. Tällöin ilmiöihin ei voida vastata niiden omista lähtökohdista, ja 

näin ollen oikea tieto ei välity päätöksentekijöille. Aineiston pohjalta asiaa on otettu 

huomioon pyrkimällä suoraan asianomaiseen vaikuttamalla. Henkilökohtainen kontakti 

nähtiin erityisen hyvänä keinona vaikuttaa.  

 
Tavallaan sellaseen suoraan tiedottamiseen ollaan pyritty, että se tieto ei tulisi niin 
suodatettuna (H2) 

 

Saikkonen ym. (2015) tuovat esiin kunnan luottamushenkilöiden toivovan 

sosiaalityöntekijöiltä tietoa, jotta reaaliaikainen tieto asiakkaiden tilanteista ja palveluiden 

toimivuudesta saataisiin välittymään päättäjille. Luottamushenkilöt eivät ole tyytyväisiä 

päätösten valmisteluun eivätkä taustatietoihin aiheesta. Päättäjät toivovatkin, että saisivat 
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erilaisia vaihtoehtoja toimenpide-ehdotuksista, jotta pystyisivät suuremmalla 

todennäköisyydellä tarttumaan ehdotuksiin.  (Saikkonen ym. 2015, 25–29.) Haastateltavat 

näkevät toimenpide-ehdotusten tekemisen yhtenä vaikuttamisen keinona.  
 
Ei vaan kerrota, miten asiat on vaan, miten olisi hyvä tehdä toisin. että just tätä omaa näkyväksi 
ja se että huudetaan resurssipulaa, että mitä se tarkoittaa käytännössä plus se, että mitä on ne 
omat ehdotukset. (H3) 

 

Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on aineiston mukaan edellytys vaikuttamiseen. 

Työntekijöiden tulee työn näkyväksi tekemisen lisäksi ehdottaa toisin tekemisen mallia, 

jolloin tiedon tuottaminen on erityisen tärkeää, jotta perehtyneisyyttä ja perusteluita asioille 

löytyy.  

 
Se kuuluu meidän työhön ja meidän pitää olla kiinnostuneita siitä, että, miten yhteiskunnalliset 
muutokset vaikuttaa meidän työhön ja, mitä asioita siellä meidän työssä nousee, mitä me 
voidaan viedä viestiä. Onks se alueelliseen kunnallisen tai yhteiskuntatason tietoisuuteen ja 
siihen päätöksentekoon, mihin suuntaan asiat lähtee menemään. Ja, miten ne asiat vaikuttaa 
toinen toisiinsa, että nähdään ne yhteydet tässä kaikessa. Joo, kyllä meidän pitää olla 
kiinnostuneita siitä, ja jokainen voi tehdä jotain. Et jotain pienempää tai sitten tavoitella sitä 
suurempaa… et jotain voi aina tehdä. (H3) 
 

 
Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu asiakas- ja yhteisötyön perusteella valmistella 

päätöksentekoa varten tavoitteellisia toimia ja toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten 

ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Tehtävänä on kehittää sosiaalihuollon ja kunnan 

muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta (HE 164/2014, 

102.) Haastateltavat kokevat toimenpide-ehdotusten tekemisen työntekijöiden tehtäväksi, 

koska sosiaalialan ammattilaisina heillä on paras tieto käytännöstä ja siitä, kuinka asiat 

toimisivat paremmin.  

 
Kun meillä on tavallaan se tieto, et mikä on se ongelma ja mitkä ne haasteet ja mitkä on nää 
yhteiskunnalliset epäkohdat, mille pitäisi tehdä jotain…sosiaalialan asiantuntijoiden pitää olla 
ne joiden pitää myös muotoilla ne toimenpide-ehdotukset, niin kuin laissakin sanotaan.. okei, 
viedään sitä tietoa ja viedään toimenpide-ehdotuksia, että näin me tehtäis tää paremmin. Että 
tällasillä toimintamalleilla me voitas auttaa näitä, näistä me haluttais lisätietoja, me tehtäis se 
näin ja näin. Ja tavallaan rakennettais se jo toimenpide-ehdotukseksi.  (H4)  
  
…sitten jos halutaan vaikuttaa joihinkin rakenteisiin, niin silloinhan se pitää olla just, että se 
tällänen laaja-alainen yhteistyö, vaikka just hyvinvointisuunnitelman laatiminen, missä 
haetaan sitä faktaa ja lähdetään yhdessä sitä suunnitelmaa tulevaisuuteen tekemään. Ja siinä 
juuri niitä rakenteita, että miten toimitaan jatkossa, mitä tarvitaan ja mitä pitäis mihinkin tehdä. 
(H7) 
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Vaikuttamisen tasoina esiintyvät paikallinen, alueellinen, kuntataso sekä valtakunnallinen 

taso. Vaikuttamisen kohteina olevina tahoina ovat media, kuntapäättäjät, kansanedustajat, 

ministeriö sekä oman organisaation johto ja esimies. Muutoshakuisuus kohdistuu 

rakenteisiin aineiston kuvauksissa, eikä esimerkiksi pyrkimyksenä muuttaa yksilöä. 

Kuntapäättäjiin, ministeriöihin sekä eduskuntaan vaikuttaminen nähtiin tärkeänä osana 

pääasiassa hanketyöntekijöiden osalta. Valmis ja jäsennelty tieto eli tiedon tuottaminen 

näyttäytyy tiedon välittämisen ja tiedolla vaikuttamisen edellytyksenä. Seuraavassa luvussa 

käsittelen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista edistäviä ja estäviä tekijöitä.  
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6 RAKENTENTEELLISEN SOSIAALITYÖN TOTEUTTAMI-

STA EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT TEKIJÄT   
 

Tässä luvussa esittelen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen liittyviä edistäviä ja 

estäviä tekijöitä tutkimusaineiston perusteella. Aloitan käsittelemällä aineistosta esiin 

tulleita edistäviä tekijöitä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle.  Luvussa 6.2 käsittelen 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista estäviä tekijöitä. Lopuksi luvussa 6.3 tuon esiin 

yhteenvedon rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista edistävät ja estävät tekijät tiedon 

tuottamisen ja tiedon välittämisen näkökulmasta.  

 

 

6.1 Rakenteellista sosiaalityötä edistävät tekijät  
 

Rakenteellista sosiaalityön toteuttamista edistäviksi tekijöiksi aineiston pohjalta esiintyy 

johtaminen, johon olen liittänyt keskustelua tieto- ja osaamisen johtamisesta Niirasen ym. 

(2010) esittelemästä hybridijohtamisen mallista. Toinen tärkeä tekijä johtamiseen liittyen on 

organisaation ja kunnan rakenteiden tuki rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen. 

Esimerkiksi sosiaalinen raportointi tai Kuvastin-menetelmä vaativat säännöllistä 

kokoontumista eri tahojen kesken. Oman työn reflektion katsotaan olevan edellytys 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle.  Rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen vaatii 

työntekijän työorientaatiota yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen. Tietotyö sisältyy 

edellä mainittuihin edistäviin tekijöihin, joten sitä ei ole tarpeen käsitellä erillisenä asiana 

tässä luvussa.  

 

 

6.1.1 Johtaminen ja rakenteet  
 

Johtamisen tärkeys korostuu aineistosta rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa sekä sen 

käytäntöön juurruttamisessa. Peters (2012) tuo esiin sosiaalityöntekijöiden yleensä 

omaksuvan työnantajan määrittelemän teorian työnsä taustalle. Näin ollen esimiestasolla on 

merkittävä rooli rakenteellisen sosiaalityön tukemisessa – jos johto toteuttaa sitä, niin 

todennäköisesti myös työntekijät. Myös Moreau ja Leonard (1989) tuovat Petersin mukaan 
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esiin työnantajan merkittävän roolin rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa. (Peters 

2012, 39–41.) Aineiston perusteella myös kollegoiden ja työyhteisön tuki pitää paremmin 

yllä ja edistää lähestymistavan toteuttamista. Johtajan toiminnan katsotaan olevan parhaiten 

toimintaa tukevaa silloin, kun johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen.  
 

”Kyl mä sanon, että se (avaintekijä rakenteellisen sosiaalityön juurruttamiseen ja 
toteuttamiseen) on se johtaminen, et kun me puhutaan tietojohtamisesta, niin silloin pitää olla 
se tieto johtamisen välineenä ja jos sä haluut johtaa tiedolla, niin silloin se tieto pitää tuottaa, 
jos ei sitä ole. Et ei ihan voi sanoa, että meidän sosiaalipalveluissa käytetään sitä tietoa 
johtamisen välineenä.” (H4)  
 

 
Tiedolla johtaminen keskittyy tiedon muodostukseen (creation) ja välittämiseen 

(dissemination) sekä tiedon muuntamiseen (transformation). Organisaatiot hyötyvät tietoon 

perustuvasta johtamisesta riskien hallinnassa sekä taloudellisesti, esimerkiksi palveluiden 

kohdentamisen myötä. (Hafford-Letchfield ym. 2008, 182–183.) Esimerkkityylinä tiedolla 

johtamisesta tuovat Niiranen ym. (2010) esiin hybridijohtamisen mallia, joka perustuu 

tietoon organisaation toimintavoista ja kykyyn ymmärtää prosessien toiminta tai 

toimimattomuus. Hybridijohtamisessa yhdistyy osaamisen johtaminen sekä tiedolla 

johtaminen. Johtaja toimii osaltaan tiedon kerääjänä sekä välittäjänä osana kuntien 

strategista suunnittelua. Niiranen ym. korostavat tiedon hyödyntämistä 

hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, jotta palveluiden kohdentaminen onnistuu niitä 

kipeimmin tarvitseville. On kuitenkin huomioitava, että palveluiden tuottaminen on 

haastavaa, koska johtaja joutuu priorisoimaan rajallisten resurssien käyttöä. (Niiranen ym. 

2010, 54–55, 160–165.) Aineistossa esiintyvien kuvauksien näkökulmasta esimiehen 

tehtävä on sekä organisoida rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen että toimia tiedon 

välittäjänä päättäjille.  

 
Kyllä se sen johdon vaatii, ilman muuta, se täytyy esimiehen ottaa se asiakseen. On se 
resurssipula, mutta sitten jos oikeesti jotain haluttaisi ja esimies veisi vahvasti eteenpäin, niin 
kyllä se aika jostain saatais. (H1) 
 
Kyllä meillä se on se esimies, joka vie päättäjille tietoa. Pyytää meiltä ja vie sitten siellä 
portaassa eteenpäin. (H9) 

 

Vastuu sosiaalialaa koskevan tiedon välittämisestä hybridijohtamisen mallissa kuuluu 

johdolle. Tehtävänä on mahdollistaa tiedon kulku ja luoda sellaiset rakenteet, jotka tukevat 

oman työn tutkimista ja kehittämistä.  (Niiranen ym. 2010, 160–165.) Aineiston perusteella 
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rakenteellinen sosiaalityö olisi hyvä sisältyä työprosessiin, jotta se ei jää irralliseksi. Selkeä 

työprosessien määrittely ja niiden toteuttamisen ohjeistus tulee olla kaikilla selkeänä.  

 
Kyllä tässä se vaaraa on, että se jää siihen irralliseen, jos ei sitä oikeesti kytketä siihen 
prosessiin ja siihen tekemiseen. Et se on oleellinen osa sitä tekemistä ja se kuuluu kaikille. 
Jotenkin mä nään, et sen pitää olla sen asiakastyön prosessin sisällä, ja sitten on tosi tärkeetä, 
että kehitetään sitä vaikutusten arviointia samalla. Pitää olla ne selkeet välineet, miten sitä 
tehdään. Miten tuottaa monipuolisesti sitä tietoa, mutta se pitää olla selkeästi oikeasti 
määritetty sinne prosessiin ja mietitty. (H4) 

 

Johdon tuen lisäksi haastateltavat kokevat, että rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen 

tarvitaan aikaa. Parhaiten sen toteuttaminen kyettäisiin turvaamaan sitä tukevien rakenteiden 

luomisella organisaatioon. Rakenteina haastateltavat tarkoittavat erilaisia säännöllisesti 

kokoontuvia foorumeja, joissa kerätään yhdessä tietoa työyhteisön kesken asiakastyöstä 

nousseista ilmiöistä.  

 
 Sen huomaan, että kyllä työntekijät tarvitsee jonkun rakenteen sen toteuttamiseen, tai muuten 
se helposti sitten jää…Ja ainakin niin, että he tarttee vahvistusta siihen, että jos ne vie ylöspäin 
niitä asioita, niin viedään sitten porukalla, ettei se jää sitten yksittäisen ihmisen suulla. (H1) 

 
…että tavallaan se vahvistuu se mahdollisuus vaikuttaa sitä kautta, että kehitetään näitä 
rakenteita vaikuttamiselle ja mahdollisuutta tuoda niitä asioita esille mitkä on esim. ongelma 
sun omassa työssä. Tai mitkä estää asiakkaiden eteenpäin pääsemistä. (H4) 

 

Sosiaalista raportointia pidetään aineiston perusteella konkreettisena rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamismenetelmänä. Sosiaaliselle raportoinnille on olennaista yhteistyössä 

tiedon kerääminen. Yhteistyö käsittää niin työyhteisön kuin yhteistyökumppaneiden kanssa 

tehtävää työtä. Sosiaalinen raportointi vaatii kokoontumisia, jotta laadullista tietoa voidaan 

tuottaa. Yhteistyötä tehdään eri asiantuntijaryhmien ja moniammatillisten verkostojen 

kokoontumisissa. Toteutuakseen sosiaalinen raportointi tarvitsee toteuttamissuunnitelman ja 

rakenteen. (Hussi 2005, 8–9.) Haastateltavat nimeävät sosiaalisen raportoinnin 

konkreettisena esimerkkinä rakenteiden tarpeeseen toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä.  

 
…jos työyhteisössä on rakennettu se systeemi siihen sosiaaliseen raportointiin, niin varmasti 
siinä on yhdessä sovittu se mallia, että miten se tieto lähtee eteenpäin, et työntekijätasolla 
kerätään ja esimiehet vaikka kokoaa. Ja miten se siitä sitten eteen.. et siihen pitäisi olla selkeä 
rakenne, koska muuten se on voi olla aika, kun se ei oo kenenkään vastuulla, niin kukaan ei 
tee sitä. (H4) 
 
… tavallaan se (sosiaalinen raportointi) olis mun mielestä yks sellanen konkreettinen ja 
sellanen mahdollistaja, et siihen olis oikeesti kalenterissa, eikä se tartte olla joka kuukausi tai 
joka toinen kuukausi, tai jotain. Ja kuka siitä vastaa, tavallaan lainausmerkeissä, vaikka se 
kaikkien työtehtäviin kuuluukin, mutta että joku kokoaa ja huolehtii, ettei se unohdu siinä 
kaikessa työssä. (H3) 
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Aineiston perusteella esimiesten ja johtajien omaava tieto yhdistettynä asiakastyöstä saatuun 

tietoon on olennainen kokonaisuuskuvan rakentumiseksi sosiaalityön tilanteesta. Tiedon 

tuottamisen koettiin olevan hyödyllisintä yhdistämällä eri tahojen tiedot.  

 
Et toki lähiesimiehiltä tulee sellasta koottua tietoa et meiltä tulee niistä yksittäisistä ilmiöistä 
ja lähiesimiehet vois tuottaa sellasta kootumpaa tietoa…Et monen tasosta tiedon tuottamista 
pitäisi olla mun mielestä. (H2) 
 
Siis kaikki, tavallaan se esimiestyö ja johto on se, joka tavallaan yhdessä työntekijöiden kanssa 
rakentaa sitä systeemia, et miten sitä toteutetaan. Mut tavallaan sen johdon pitäisi olla se, joka 
hyödyntäisi sitä tietoa johtamisessa. 

 

Aineiston mukaan tiedon ja oleellisen tiedon määritelmän on tärkeää tulla sosiaalityön 

sisältä, jotta ne kuvaavat sosiaalityön tilannetta totuudenmukaisesti.  

 
Jos me ei ite tuoteta niitä mittareita, niin sitten meiltä kysytään niitä käyntimääriä, joka ei 
sosiaalityön sisällöstä kerro välttämättä mitään. Sen takia tarvittas sitä tietoa siitä työn 
vaikuttavauudesta, että miten sen ihmisen asia mennyt eteenpäin sosiaalipalveluiden saannin 
myötä. (H5) 

 

Niiranen ym. (2010) esittelevät hybridijohtamisen mallin määritelmää, jossa johtajan on 

tunnettava ja koottava sosiaalityön monimuotoinen toimintakenttä paitsi oman organisaation 

myös yhteistyökumppaneiden taholta. Näiden tulee yhdessä muodostaa sujuva 

toimintakokonaisuus. Tällöin toteutuisi alhaalta ylös (bottom up) ajattelu, jolloin perustyön 

äärellä olevien merkitys korostuu päätöksenteossa sekä koko organisaation toiminnan 

luomisessa. (Niiranen 2010, 158–159, 168–169.) Näin ollen johtaminen, organisaation 

rakenteet sekä työntekijän tietoisuus vaikuttamisen mahdollisuuksista lisäävät tiedon 

välittämistä päätöksenteon taustalle. (Yliruka 2015, 33). Rakenteiden merkitys on aineiston 

mukaan oleellista rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa. Sen lisäksi haastateltavat 

kokevat oman työn ääreen pysähtymisen ja työn reflektoinnin olevan edellytyksinä 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle.  

 

 

6.1.2 Oman työn reflektointi ja työorientaatio 
 

Oman työn reflektointi esiintyy aineistossa rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen ja 

tietotyön suhteen oleelliseksi tekijäksi. Reflektoinnin koetaan auttavan näkemään omaa 

työtään objektiivisemmin ja tekemään sitä suunnitelmallisemmin. Tietotyön tekeminen 
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vaatii aikaa, koska omaa työtä tulee haastateltavien mukaan pohtia. Omaa työtä tulee 

arvioida kriittisesti ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Reflektointi esiintyy aineiston 

perusteella oman työn ääreen pysähtymisenä, oman toiminnan arviointina sekä yleiskuvan 

luomisena tehdystä ja tulevasta työstä. 
 

Se, että hän (työntekijä) niin ku pysähtyy sen oman työn ääressä… Ja tekee sitä 
suunnitelmallista työtä. (H7) 
 
Meidän pitää olla kiinnostuneita siitä, ja jokainen voi tehdä jotain. Et jotain pienempää tai 
sitten tavoitella sitä suurempaa…et jotain voi aina tehdä. (H3) 

 

Yliruka (2015, 33–39) korostaa, että itse-  ja vertaisarvioinnin kautta voidaan tuoda tietoa, 

jolla voidaan osoittaa päättäjätasolle vakuuttavaa tietoa sosiaalityöstä. Jo aiemmin 

kuvailemani Kuvastin-menetelmä todentaa työntekijän omaa toimintaa ja sisältää myös 

asiakkaan mukaan ottamisen työhön. Asiakas antaa palautetta työskentelyyn liittyvistä 

kokemuksista ja näin työntekijällä on mahdollisuus analysoida työtään ja oppia. (Yliruka 

2015, 33–39.) Kriittinen reflektointi on myös Raunion (2009) mukaan tärkeää, mutta sen 

kääntöpuolena hän tuo esiin, että liiallinen kriittinen reflektio voi (D’ Cruz ym. 2007, 18 

mukaan) pahimmillaan johtaa myös epävarmuuteen ja toimintaa lamauttavaan tiedetyn 

tiedon liialliseen kyseenalaistamiseen. Raunio taustoittaa näkökulmaa sillä, että 

sosiaalityössä päätöksentekoa vaativat tilanteet tulevat nopeasti, jolloin samanaikainen 

tilanteen reflektointi ei ole mahdollista. (Raunio 2009, 159–160). Yliruka (2015) jatkaa 

nostamalla esiin Shawnin (1996, 1997, 1999) asettamia perusedellytyksiä 

sosiaalityöntekijän työskentelylle. Ensinnäkin sosiaalityöntekijän tulee tietää, mitä hän 

tietää, ja lisäksi hänen on pohdittava työtään reflektiivisesti. (Yliruka 2015, 27.)  

 

Ruch (2012) lisää, että sosiaaliala sisältää työntekijälle henkisesti kuormittavia elementtejä, 

jonka lisäksi stressitekijät ovat läsnä ja jonka vuoksi reflektiivisyys on tärkeää. Ruch 

korostaa, että johtajan on oltava ajan tasalla ja läsnä työntekijöilleen perustyön vaatimusten 

suhteen. Ruch näkee reflektiivisen tilan olevan hyödyllinen myös johtajille työn 

prioriteettien selkiyttämiseksi. Sosiaalialan luodessa omat erityispiirteet johtamiselle, on 

Ruchin mielestä johtajan omattava rakenteellista, kulttuurillista ja reflektiivistä ajattelua.  

(Ruch 2010, 1328–1329.)  Yliruka tuo esiin samaa muistuttamalla, että sosiaalityötä tehdään 

omalla persoonalla, mikä lisää henkistä kuormittavuutta. Johtajan on ymmärrettävä työn 

luonne voidakseen tukea työntekijöitä. (Yliruka 2015, 116.)  
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Haastateltavat näkevät säännöllisen yhdessä pohtimisen ja asioiden kokoamisen kirjalliseen 

muotoon tärkeänä osana rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista.  

 
Enemmän ilmiöitten pohdintaa, et jos pystyis vaikka kerran kuussa käymään vähän läpi sitä 
omaa asiakastyötään, että mitä asioita on tämän kuukauden aikana tullut esille ja vähän 
kirjaamaan niitä ylös… Ei se mun mielestä kauheen työläs olisi kuitenkaan.  (H2) 
 
Olis hyvä olla joku ydinporukka, (organisaatiossa) joka säännönmukaisesti kokoutuisi ja 
miettis, että, mitä on sellasia asioita, joita halutaan viedä. Ja kirjotettas ylös ja vietäs eteenpäin. 
Mietittäs ne kanavat, että mikä olis paras, että jotain tällästa. Ja totta kai se olis se esimies hyvä 
olla siinä, että tukee sitä yhtään. (H1) 
 
 

Aineiston perusteella myös työntekijä voi rajata omaa työtään ja toteuttaa työtään 

suunnitelmallisesti ottamalla aikaa reflektoinnille. Työntekijällä on vastuu oman työn 

suunnittelusta ja hallinnasta. Aika rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle on järjestettävä 

työntekijän itse. Haastateltavan mukaan aikaa löytyy, jos työntekijä pitää asiaa tärkeänä.  

 
… kun jokainen on kuitenkin vastuussa siitä omasta kalenterista ja siitä mitä tekee. Et jos se 
on niin täynnä, että sä et suo itselles sitä hetkeä, että voisit vähän suunnitella. Niin ei 
esimieskään voi tulla sitä kalenteria siihen raivaamaan… Mutta jos se tunne menee pois itseltä, 
että sä hallitset sun kalenterin, niin sitten on vähän haastavampaa. Se kostautuu jossain 
vaiheessa sitten. Se on yhtä kaaosta, et sitten on aika vaikeata tehdä suunnitelmallista työtä, 
jos on se tunnekin, että kaikki on yhtä kaaosta. (H7) 
 

 

Rakenteellisen sosiaalityön vastuu on edellä mainitun mukaisesti sekä työntekijällä että 

esimiehellä. Työntekijän nähdään voivan vaikuttaa oman työnsä järjestämiseen niin, että 

hänellä on mahdollisuus varata aikaa oman työn tutkimiselle. Kyse on näin ollen 

työorientaatiosta. Haastateltavien näkökulmasta rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi 

tarvitaan työntekijöiden kiinnostusta ja panostusta rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamiseen. Valtaosa haastateltavista tuo sosiaalityön poliittista ulottuvuutta esiin. 

Sosiaalityön nähdään sosiaalipolitiikan toteuttamisen välineenä.  

 
…sosiaalityön on mun mielestä sen väline (sosiaalipolitiikkaan) on tärkeää nähdä myös niin, 
että vaikuttaa siihen politiikkaan, et tavallaan toimii sen välineenä. (H4) 

 

Aineiston perusteella työntekijät ovat itse velvollisia toteuttamaan rakenteellista 

sosiaalityötä. On kuitenkin työntekijästä riippuvaista, toteuttaako hän työssään tätä työotetta 

vai ei. Tämän takia aineiston mukaan tarvitaan johtajan organisoimaa rakenteellista tukea 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi.  
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 …mä en oikeen usko siihen, että siellä jossain johdossa… Ahaa, te tarvitsette resursseja 
rakenteelliseen sosiaalityöhön, että tästä saatte rahaa siihen. Vaan se kuitenkin pitäis nähdä 
työntekijöiden itse se arvo ja sitten… Mutta myös esimiesten myös mahdollistaa se jollakin 
tavalla. Joo, nää on niin filosofisia kysymyksiä. (H5) 

 

Esimiehen ja johtajan tehtäväksi nähdään myös tiedon välittäminen ja tiedon käyttäminen 

palveluiden järjestämisessä sekä sosiaalityön organisoinnissa. Varsinkin 

hanketyöntekijöiden osalta myös laajempi yhteiskunnallinen vaikuttaminen on 

rakenteellisen sosiaalityön kohteena ja työntekijöiden on sitä toteuttava, jotta muutosta 

saadaan aikaan. Seuraavaksi käsittelen aineistossa esiintyvää näkökulmaa asiakkaiden 

mukaan ottamisesta työskentelyyn ja vaikuttamiseen.   

 

 

6.1.3 Hanketyöskentelyn vaikutus  
 

Kokeilut tuovat tietoa rakenteellisen sosiaalityön käytännöistä ja siten edistävät 

rakenteellisen sosiaalityön kehittymistä sosiaalityössä.  SOS II -hanke sai siihen 

osallistuneet työntekijät aineiston perusteella innostumaan rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamisesta. Myös osallistumisen kautta koetut onnistumiset lisäsivät työntekijöiden 

uskoa ja rohkeutta hakea muutosta asioihin. Aineistosta tulee usein esille 

sosiaalityöntekijöiden ammatti-identiteetin vahvistuminen hankkeen toteuttamisen myötä. 

Vaikuttaa siltä, että hankkeeseen osallistuminen ja rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen 

voimaannutti sosiaalityöntekijöitä. Onnistumisen kokemusten saamisen nähdään johtavan 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen jatkossakin.  

 
Rohkea kehittäminen ja kokeileminen, että kyllä mun mielestä tässä hankkeessa on soitettu, 
kun työntekijät on kokeillut jotain ja tuottanu sitä tietoa näkyväksi, ne on esiintynyt jossain 
seminaareissaan…ja kertonut siitä omasta jutustaan, niin vahvistanut niitten itseluottamustaan 
ja asiantuntijuutta, et me tiedetään tästä asiasta. Tavallaan se kyky ilmaista ja kyky tehdä 
tulkintoja ja esittää asioita vahvistuu. (H4) 
 
Se oli myös se itseluottamuksen vahvistus heille, että me ollaan tässä asiantuntijoita, me 
tuodaan meidän työtä esille, ne koki sen voimauttavana sen tekemisen tavan. Mä uskon, että 
se on niinku yks steppi eteenpäin, että uskalletaan jatkossakin tehdä tälläastä Sitä voi sitten 
muuntaa eri käyttötarkotuksiin. (H4) 

 

Kuten aiemmin toin esille, vaikuttavat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 

temperamentti ja työorientaatio siihen, kuinka hän kerää ja käyttää tietoa (Raunio 2009 121–

123, Drury-Hudsonin 1999, 146 mukaan; Gambrill 2013, 72–73). Aineistosta erottuu 
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rohkaisevaa ja kannustavaa puhetta yleisesti sosiaalityöntekijöitä kohtaan rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamiseen lähinnä hanketyöntekijöiden osalta. Odotusta työntekijöiden 

asioiden tarttumiseen sekä asioiden kyseenalaistamiseen esiintyy usean haastateltavan 

puheissa. Haastateltavien kokemusten perusteella välittyy kuva, että sosiaalialan 

ammattilaiset ovat itse avainhenkilöitä saamaan muutosta aikaan. Toimeen on vain 

tartuttava.  

 
Se on myös ihan kehittämistyöllä vaikuttamista ja tavallaan jo lähetään jo muuttamaan niitä 
rakenteita, mun mielestä se on jo sitä rakenteellista sosiaalityötä. Tehdään, jotain niiden 
asioiden eteen, kehitetään palveluita paremmaksi asiakkaiden näkökulmasta. (H4) 
 
Ja kauheesti on sellasta, että tyydytään siihen, miten se asia nyt on. Vaikka se ois ihan hullukin 
ohje tai joku tämmönen. No, tää nyt on näin, eikä lähdetä peräämään, että mitä järkeä tässä on, 
että sellasta tarttis enemmän, että ei vaan tehdä (H1) 

 
 
Haastateltavat kokevat, että toisinajattelu ja yleisten käsitysten murtaminen auttavat 

näkemään rakenteellisen työn toteuttamisen paikkoja sekä lisäämään luovuutta 

työskentelyyn.  

 
...murretaan niitä perinteisiä näkemyksiä siihen työhön. Ja, miten sitä voi tehdä, ja just tähän 
tiedon tuottamiseenkin liittyen, et ei varmaan kovin moni ajattele, että se olis osa tätä työtä, 
että mun pitää tästä jotain kertoa. Et se avataan tavallaan sen työhuoneen ulkopuolelle. (H4) 

 
Ne oli sellasia (hankkeesa käytetyt tiedon esittämisen menetelmät) niin toisesta maailmasta 
olevia, sieltä jostain bisnes tai mainosmaailmasta tulleita. Se on varmaan, mikä tahansa 
nyrjäyttää ne aivot pois normaaliraiteilta, niin se jotenkin tuo uusia ajatuksia, ideoita 
kehittämiseen ja luovuutta ja ehkä sitä innostusta. Se tietysti vaatii kehittäjältäkin sellasta 
innostusta, uskallusta ja heittäytymistä. (H5)  

  

Pääasiassa hanketyöskentely koettiin hyvänä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen 

tapana. Hankkeeseen osallistuminen loi rakennetta kehittämistyölle. Hankkeen päätyttyä 

aineiston perusteella kehittämistyön toteuttaminen ei useinkaan jatku niin vahvana.  

 
Se on aika merkittävä se rooli (hankkeella), koska silloin sille kehittämiselle raivaa sieltä 
kalenterista sen ajan.  Sillä tässä arjessa se kehittäminen, se on siellä työnlomassa vähän ehkä 
kiireellä, tai sitten se jää kokoaan pois.  Mut kun se on raivattu sinne, tos on nyt toi työpaja 
sinne pitää mennä. Sitten se aika on, ja ei tee mitään muuta kuin sitä. (H5) 

 
 Nyt huomaa, kun ei oo hanketta ollut niin kehittäminen jäänyt vähän taka-alalle. Se on nyt 
tällästa arjen pyörittämsistä ollut. Toisaalta on myös hyvä, että jää aikaa niiden 
kehittämistöiden juurruttamiseen, ettei koko ajan kehitetä uutta. (H5) 
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Osa haastateltavista koki, että hankkeen kautta päästiin vain pintaraapaisuun aiheesta. 

Tarvetta hankkeen jatkamiselle työpajojen muodossa olisi ollut syytä jatkaa vielä pitkään.  

  
Me päästiin sellaiseen pintaraapaisuun näillä rakenteellisen sosiaalityön pajatyöskentelyllä. Niitä olisi 
pitänyt jatkaa pitkään ja hartaasti… Me päästiin sellaseen niin ku pään avaukseen, mutta se loppui sitten 
liian kesken. Sen (hankkeen) olis pitänyt jatkua vielä useampi vuosi. Et tollasilla pajatyöskentely 
menetelmillä kyllä, mutta pitkällä ajanjaksolla. (H6) 

 

Hanketta pidettiin hyödyllisenä työnkehittämisen mahdollistajana. Hanke tuotti arkeen 

sellaista rakennetta, jolla työnkehittäminen mahdollistui.  

 
Ja ei varmaan niinku työnkehittämiseen oo koskaan liikaa aikaa. Et sehän oli kiva, että meillä 
oli ne tapaamiset ja yhteiset työpajat, silloin oli lupa keskittyä niihin asioihin, mitä kulloinkin 
on. Ja varmasti sieltä jää asioita elämää, vaikkei niitä aina osaa nimetäkään, mutta hyödyllistä 
se on ollut. (H9) 

 

Hanketyöskentely on edistänyt rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista ja osoittanut 

esimerkkiä, miten sitä voidaan toteuttaa. Työmallien arkeen juurruttamiseksi hanketta olisi 

aineiston mukaan pitänyt vielä jatkaa. Seuraavassa luvussa käsittelen aineistossa esiintyneitä 

rakenteellista sosiaalityötä estäviä tekijöitä.  

 

 

6.2 Rakenteellista sosiaalityötä estävät tekijät 
 

Aineistossa rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista estävien tekijöiden alateemoina ovat 

johtamisen ja rakenteiden tuen puute sekä työn kuormittavuus, näköalattomuus, tiedon puute 

sekä heikko ammatti-identiteetti. Esteiksi nimettyihin johtamiseen ja työn kuormittavuuteen 

olen liittänyt keskustelua julkisjohtamisesta, joka liittää aineistossa esiintynyttä esimiehen 

tuen puutetta laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tehokkuus-tuottavuus ajattelusta. 

Keskusteluun sosiaalityöntekijän asiantuntijuudesta olen liittänyt tietotyön 

osaamisvaatimukset, jotka ovat haastavia ammattitutkijoillekin toteuttaa.  

 

 

6.2.1 Esimiehen tuen ja työtä tukevien rakenteiden puute  
 

Pohjola (2014) kuvaa rakenteellisen sosiaalityön olevan muutostyötä ja vaativan kriittistä 

työotetta, jotta vähäosaisten asianajo vallitsevien olosuhteiden muutosyrityksessä voisi 
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onnistua. Yksilötyöhön orientoituneen sosiaalityön on otettava muutoksen askeleita 

sopeuttamistyöstä kohti yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttamista. (Pohjola 2014, 17.) 

Aineiston perusteella esteenä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle esiintyy johtajan tai 

esimiehen luvan ja tuen puute tiedon välittämiselle julkisuuteen. 

 
Moni johto on kieltänyt sen tiedon välittämisen. Koska sosiaalityö on kallista kunnalle, niin 
pelätään, että se tieto kääntyy vastaan…Et jotkut asiat on niitä, mistä voi ajatella, että jos mä 
tämän asian tai ilmiön tuon esille, yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin mä saan kenkää. (H6) 
 
Niin ja este on varmasti myös, jos sitä himmaillaan tai jopa kielletään. Tai vaikkei kiellettäs, 
niin on sellanen sanaton sopimus ja käytäntö, että eihän me nyt viedä täältä mitään, ainakaan 
kriittistä asiaa julkisuuteen. (H1) 

 

Gambrill on nimennyt tähän aiheeseen liittyvän tiedon lajin tiedon sensuroinniksi. Tietoa ei 

tuoda esille joko työntekijän tai esimiehen toimesta (Gambrill 2013, 71–73). Aineistossa 

suuri osa haastateltavista tunnisti tiedon esiintuomisen olevan joissain tietämissään 

organisaatioissa kiellettyä. Haastateltavat tuovat esiin myös organisaation sisällä havaittuja 

tiedon välittämiseen liittyviä ongelmia. 

 
Ja sitten, onhan sitä viestiä, että ei saa mitään puutteita ja näitä kriittisiä ja negatiivisia asioita 
ei sais viedä ylöspäin. Mikä on musta ihan niin käääk!! Eihän ne miksikään muutu, jos ei niitä 
saa viedä (H1) 

 
Se on joku tällänen vanha malli, että hyvin menee. Silotellaan vaan. (H1) 

 
 

Haasteltavien kuvailut yhteiskunnan rakenteista osoittavat sosiaalityöhön(kin) kohdistuneet 

tehokkuus- ja säästötavoitteet. Aineistossa esiintyy näkökulmaa rakenteellisen työn 

tarpeellisuudelle. Yksilökohtaisen ajattelun koetaan aineiston perusteella voivan kääntyä 

asiakasta omista ongelmistaan syyllistäväksi.   

 
Mun mielestä ehdottamasti sosiaalityö on mennyt viime vuosina aivan yksilökeskeiseen 
suuntaan. Pitäis ajatella niitä yhteiskunnan rakenteita ja, missä ne asiakkaat elää ja sitä kautta, 
kun se on sitä yksilökohtaista ajattelua, niin sitten helposti se kääntyy siihen, että se on 
asiakkaan oma syy se oma tilanne. (H1)  
 

 

Pohjola (2014) tuo esiin, ettei yksittäisiä asiakkaita tukemalla tai yhteiskunnalliseen 

tilanteeseen sopeuttamalla saada kestävää muutosta aikaiseksi. Sosiaalityön resurssit ovat 

kuitenkin tiukoilla ja yksin työntekijän vastuulle siirrettynä muutoksen aikaansaamisen 

taakka on liian suuri. (Pohjola 2014, 17.) Liitän tähän keskusteluun julkisjohtamisen, joka 
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pyrkii mahdollisimman tehokkaaseen tulokseen. Lisäksi julkisjohtamisen vaatimukset 

sosiaalityöntekijän tilivelvollisuudesta vääristävät päätöksentekijöille todellisuutta 

sosiaalityön luonteesta. Työntehokkuuden mittaaminen ulkoapäin asetettujen mittareiden 

näkökulmasta sivuuttaa todellisen sosiaalityön kuvauksen. (Mänttäri-van der Kuip 2013, 

12–16.)  

Eräsaaren (2014, 125) mukaan elämme uusliberalistista aikaa, postmodernin ajan jäätyä 

taakse. Eräsaari näkee uusliberalismin vaikutukset eriarvoisuuden lisääntymisenä 

toimeentulon ja varallisuuden jakautuessa uudelleen. Uusliberalismi ja julkishallinto (New 

Public Management) ovat lähtöisin 1980-luvulta USA:sta ja Englannista, mutta ovat 

sittemmin tulleet tutuiksi globaalisti. Julkisjohtamisen vaikutukset sosiaalityöhön ovat 

Eräsaaren mukaan palveluiden tuotteistaminen, markkinaistaminen sekä yksityistäminen. 

Organisaatioiden toiminta on muuttunut yritysmäiseksi, joka tarkoittaa tuotannon 

tehostamista. (Eräsaari 2014, 125–129.) Eräsaaren mukaan julkisjohtamisessa ja palveluiden 

tuotteistamisessa suurin haaste sosiaalityölle on sen ihmiskäsitys. Eräsaari kuvaa Karl 

Marxin mukaan ihmiskäsityksen olevan vieraantunut ihmisen luontaisesta olemuksesta, 

inhimillisyydestä ja ihmisyydestä sekä ihmisoikeuksista, joiden mukaan muita ei riistetä. 

(Eräsaari 2014, 137.) Aineiston perusteella asioista tulisi kantaa vastuuta yhteiskunnallisesti, 

eikä jättää yksilöä vastaamaan yhteiskunnallisten päätösten seuraamuksista.  

 
 Pitäis kyllä ehdottamasti ajatella, että kuinka paljon on heikennetty lapsiperheiden esimerkiksi 
jotain etuuksia… kuinka esim. 90-luvun laman lapset. Joka viidennellä on 
mielenterveysongelmia, kyllä rakenteet on vaikuttavia. (H1)  

 

Ruch (2012) jatkaa kuvaamalla julkisjohtamisen olevan yritysmaailmaan istuva 

ajattelusuuntaus, jossa kustannustehokkuus on viety äärimmilleen. Ruchin näkökulman 

mukaan NPM-ajattelu ei istu ihmissuhdetyöhön. Sosiaalialan johtaminen on monimutkaista, 

kun sitä määritellään ulkopuolelta ymmärtämättä työn perimmäistä luonnetta. (Ruch 2012, 

1317.)  Johdon ja esimiehen tukeen liittyen aineistossa esiintyy rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamisen esteenä toteuttamista tukevien rakenteiden puuttuminen. Rakenteita yhdessä 

pohtimiselle ja ilmiöiden kokoamiselle pidetään oleellisena, jotta tietoa pystytään 

systemaattisesti keräämään.  Yliruka (2015, 91) on havainnut tiedon tuottamisen ja tiedon 

välittämisen haastavaksi ilman tukevia rakenteita. Tiedon saaminen päätöksenteon taustalle 

vaatii aikaa sekä tilaa koota ja rakentaa yhdessä esimerkiksi työyhteisön tai esimiehen kanssa 

kattavaa tietoa. Niiranen ym. (2010, 165) osoittavat esimiehen suuntaan rakenteiden 
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luomisen suhteen. Puuttuvien rakenteisiin liittyen haastateltavat nimeävät esteeksi 

vastuuhenkilön puuttumisen.  
 

Et siihen pitäisi olla selkeä rakenne, koska muuten se on voi olla aika, kun se ei oo kenenkään 
vastuulla, niin kukaan ei tee sitä. (H4) 
 
Pitäisi jotenkin luoda ne rakenteet sille rakenteellisen sosiaalityön tuottamiselle. (H5) 
 
Kukaan ei tavallaan määritellyt, että nyt me varataan se aika ja nyt me käydään se 
keskustelu.  Siinä ois pitänyt olla jonkun vastuuhenkilö, että se ois lähtenyt liikkeelle. (H2) 

 

Haastateltavat kuvaavat esimiehen oman asenteen ja asiantuntemuksen rakenteellisesta 

sosiaalityöstä vaikuttavan rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen. Esimiehen arvostusta 

rakenteellista sosiaalityötä kohtaan pidetään tärkeänä.  

 
Mut yleisesti, mitä voi olla esteenä, on nimenomaan se, että esimieskään ei ymmärrä, että, mitä 
se sellainen rakenteellinen sosiaalityö on. (H1) 
 
Niin, että jos hän (esimies) ei itsekään sitä ymmärrä ja sisäistä (rakenteellisen sosiaalityötä), 
ja se on ihan vierasta, niin eihän osaa sitä millään tavalla, ja viedä eteenpäin ja koota mitään 
alaisilleen puhua asiasta ja tähdentää, että tää on tärkeetä. Se on tosi iso este. (H1) 

 
No ainakin, että siitä oltaisiin ylipäätään kiinnostuneita, että siihen jotenkin satsattais. (H1) 

 

Esteitä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle voi aineiston perusteella olla esimiehen 

tuen puute tiedon välittämisen osalta. Lisäksi organisaation rakenteiden puute nähdään 

esteenä toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä. Seuraavaksi käsittelen työntekijän motivaation 

ja ammatti-identiteetin vaikutuksia rakenteellisen työn toteuttamiseen.  

 

 

6.2.2 Työntekijän asiantuntemus rakenteellisesta sosiaalityöstä  
 

Aineistosta korostuu merkittäväksi tekijäksi työntekijän oma kiinnostus vaikuttamiseen sekä 

tiedon tuottamiseen ja työn kuormittavuus siihen nähden, miten paljon rakenteellista 

sosiaalityötä työssään toteuttaa. Kostiainen (2009) täydentää, että tiedon muodostamiseen 

voi vaikuttaa sosiaalityöntekijän heikko ammatti-identiteetti ja ammattietiikka. Tällöin 

rohkeus ja kyky tiedon muodostukseen voi olla alhaisempi. Kostiainen pitää tärkeänä sitä, 

että työyhteisössä tulisi keskustella siitä, millainen tietokäsitys kullakin työntekijällä on. 

Tietokäsitys vaikuttaa siihen, minkä kokee oleelliseksi ja luotettavaksi tiedoksi. Tiedon 

käyttämiseen on olemassa erilaisia kynnyksiä. (Kostiainen 2009, 195–198.) 
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Persoonatekijöiden vaikutukset rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen suhteen tulevat 

haastateltavien keskuudessa lähes kaikilta esille.  

 
Onhan se myös persoonakysymyskin…että on se sellainen vaikuttamisen meininki ja 
yhteiskunnan taso, että huomaa, että monethan ei jotenkin niitä asioita hahmota tai mieti (H1) 
 
Miten saada rivityöntekijät mukaan siihen. Ja miten saada heidät näkemään sen tärkeyden ja 
nostamaan niitä. (H1) 

 

Viirkorpi (1990) on havainnut sosiaalityöntekijöiltä puuttuvan itseluottamusta esiintyä 

alansa asiantuntijana. Hän lisää, että sosiaalityöntekijöiltä vaaditaan muita ammattikuntia 

enemmän, koska sosiaalityön kohteena on ihminen, ja hänen elämäänsä liittyvät asiat, joista 

jokaisella on jonkinlainen peruskäsitys tai olettamus. Näin ollen voidaan luulla, ettei 

sosiaalityöntekijöillä ole mitään uutta sanottavaa, vaikka todellisuudessa olisikin. Asiaa ei 

edistä se, etteivät sosiaalityöntekijät mielellään edes hakeudu asiantuntijatehtäviin. 

(Viirkorpi 1990, 23.) Rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen vaatii aineiston perusteella 

sitkeyttä ja laaja-alaista näkökulmaa asioiden hahmottamiseksi. Yhden näkökulman 

rakenteellisen sosiaalityön vähäiseen toteuttamiseen koetaan olevan se, ettei työn 

vaikutuksia näe heti.  

 
Rakenteellisen sosiaalityön tulokset näkyy pitkän ajanjakson päästä. Ne ei näy huomenna, eikä 
viikon päästä, eikä vuoden välttämättä. (H6) 

 

Lisäksi toteuttamisen nähdään olevan välillä niin hidasta ja työlästäkin, että työntekijä voi 

luovuttaa asioiden eteenpäin viemisessä.  
 

Siinä voi tulla monta kertaa turpiin henkisesti, siinä rakenteellisessa sosiaalityössä, niin monta 
kertaa, että siinä jo luovuttaa. (H6) 
 
 

Viirkorven (1990) mukaan tiedon tuottaminen voi olla haastavaa työyhteisöissä. Tiedon 

jäsentäminen vaatii aikaa ja osaamista, koska tieteellinen ote on enemmänkin yksilötyöhön 

kohdistuvaa ja useammin psykologisoivaa kuin rakenteisiin liittyvää. Lisäksi rakenteelliset 

vaikutukset ovat haastavia saada näkyväksi, koska tehtävä on haasteellinen jopa 

ammattitutkijalle, saati työntekijöille, joilla ei välttämättä ole rutinoitunutta otetta 

tutkimuksen tekoon. (Viirkorpi 1990, 22–23.) Rakenteellisen sosiaalityön tietotyön 

tekeminen vaatii aineiston mukaan osaamista sekä tiedon tuottamisen että tiedon esittämisen 

osalta. Esteenä aineiston perusteella on rakenteellisen sosiaalityön abstraktisuus eli tiedon 

puute siitä, mitä rakenteellinen sosiaalityö on, ja miten sitä toteutetaan. 
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Se pitäis olla sitä (ilmiöitä selittävää). Mut tällastä osaamista, kun sä kysyit mikä vois olla 
esteensä, osaaminen myös, sen tiedon esittelemisen osaaminen. (H6)  

 
…minusta tuntuu, että onko siitä tehty vähän niinku tämmönen kummitus. Että kun sanoo 
sanan rakenteellinen sosiaalityö, niin se on joku niinku kauheen hienoo, joku irrallinen, se on 
jotain jonka eteen pitäisi tehdä hirveesti kaikkea, että voitaisiin sanoa, että tehdään 
rakenteellista sosiaalityötä. Että ei osata ajatella, että se on jotain mitä tehdään parasta aikaa. 
Musta tuntuu, että se on ajatusmaailmassa, asenteissa oleva asia. (H7) 

 

Rakenteellisen sosiaalityön esteenä voi olla työntekijän ammatillinen itsetunto. Lisäksi 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen voi vaatia aineiston mukaan pitkäjänteistä 

yrittämistä asioiden eteenpäin viemissä, joka voi johtaa usein myös luovuttamiseen. 

Seuraavaksi käsittelen työn kuormittavuuden tuomaa estettä työn toteuttamiselle.  

 

 

6.2.3 Työn kuormittavuus ja näköalattomuus  
 

Saikkonen ja Kivipelto (2013) näkevät, että sosiaalityöntekijöiden koulutusvaatimuksia on 

pidetty riittävänä takeena siitä, että sosiaalityö on tutkimustietoon perustuvaa työtä. He 

jatkavat, että näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on ollut jo 

pitkään pulaa ja sijaisina ovat toimineet eri koulutuksen saaneet työntekijät. 

Työntekijäpulaan liittyy myös lyhyet työsuhteet ja sitä myötä pirstaloitunut tieto asiakkaiden 

tilanteista ja elinympäristöstä. (Saikkonen & Kivipelto 2013, 315.) Keyonghee (2013, 1367) 

näkee myös haasteena systemaattiselle tiedon tuottamiselle työntekijöiden vaihtumisen, 

jolloin työntekijällä ollut tieto siirtyy pääasiassa kirjauksien välityksellä. Näin ollen 

alkuperäinen tieto saattaa olla suodattunutta tai muuttunutta. Tämä voi johtaa tehottomaan 

palveluiden käyttöön ja luoda katkoksia työskentelyyn, mikä voi pitkittää asiakkuuksia. 

Näiden haasteiden ja ylikuormittuneen työn lisäksi on mahdollista, että sosiaalityöntekijät 

joutuvat työskentelemään puutteellisin tiedoin, jolloin vaarana on, että itse tärkeäksi koettua 

tietoa pidetään riittävänä tietoperustana. (Keyonghee 2013, 1367.) Haastatteluiden 

perusteella rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen haasteena ovat muun muassa työn 

kuormittavuus ja yksilötyön imu.  

 
Kiire. Nähdään, että asiakas, niin kun olen samaa mieltä heidän kanssaan, ne jotka tekee 
päivittäistä päätöstyötä ja asiakastyötä et se asiakkaan arki on kuitenkin se ykkönen, ja siihen 
puuttuminen. Mutta se on vaan tulipalojen sammuttamista, jos sille rakenteelliselle 
sosiaalityölle ei jätetä aikaa. (H6) 
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Ja kyllä se on tietty tosi asia, että aika monesti sosiaalityössä ihmiset on aika väsyneitä siihen 
työmäärään ja asiakaskunnan haasteellisuuteen ja monenlaiseen ja sitten se uuvuttaakin niin 
paljon, ettei sulla oo voimavaroja tehdä tällästä näin. (H1) 

 
Yks on varmaan sen resurssitilanteen ja kiireen…et karsitaan, mistä pystytään. Ja 
todennäköisesti ensimmäiset karsittavat kohdat on ne, että jätetään kehittämis- ja hanketyöhön 
osallistumiset pois, ja sitte jätetään rakenteellisen sosiaalityön tekeminen pois, kun sitä ei ole 
tavallaan käyty mitenkään läpi. (H2) 
 
 

Aineiston mukaan ongelmallisena pidetään kuntapäättäjien tai muiden yhteistyötahojen 

tietämättömyyttä tai muistamattomuutta kysyä sosiaalityöstä tietoja. Sosiaalityön tietämystä 

tulisi hyödyntää eikä nähdä sitä irrallisena muusta kunnallisesta toiminnasta.  

 
 Ehkä se on sitten vähän sellasta tietämättömyyttä,et ollaanks me joku saareke, niin ku näissä 
palveluissa, että sitten loppuhädässä meille kaikki, kun se ei saa eikä pidä olla niin. Vaan se, 
että me ollaan kuntalaisten elämässä mukana, niin ku eri vaiheessa, ja voidaan olla tukena ja 
apuna. (H3) 

 

Edellä mainittu kokemus vahvistaa tutkimuksen alkuosassa esiin tullutta näkökulmaa siitä, 

ettei päätöksenteossa käytetä sosiaalihuollon tietämystä hyväksi. (Saikkonen ym. 2015, 24–

29.) Yliruka (2015) tuo esille, että kentältä nousevat ilmiöt muuttuvat hallinnollisiksi 

ongelmiksi, jos niitä käsitellään hallinnollisin menetelmin. Tämä rajaa pois 

sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden tiedon ja kokemuksen siitä, mikä tarve todellisuudessa 

on. (Yliruka 2015, 22.) Kuntapäättäjien päätösten valmistelussa ongelmia aiheuttaa ajan 

puute perehtymisessä sekä taustatiedoissa. Hyödylliseksi aineistoksi päättäjien keskuudessa 

koetaan tilastolliset vertailut muihin kuntiin. Seuranta ei ulotu käytännön toimiin 

sosiaalityötä arvioidessa, vaan jää taloudellisten mittareiden tasolle. (Saikkonen ym. 2015, 

24–29.) Haastateltavat ovat havainneet tämän omien kokemustensa perusteella, kun työtä ei 

pystytä tuomaan näkyväksi pelkillä mittareilla, jotka mittaavat aineiston mukaan 

epäolennaisia asioita sosiaalityön toteuttamisesta.  

 
Et toisaalta, jos meillä ei ole antaa mitään faktaa, että paljonko meillä on vaikka asiakkaita, jos 
lähetään vaikka ihan tämmösestä. Jos me ei osattais edes sitä sanoa, niin kyllä sitten voitas 
sanoa, että ettehän te varmaan tarvi, että otetaanpa muutama virka pois sieltä sitten. (H5) 
 

  

Gambrill (2013) näkee myös vain hallinnollisiin odotuksiin vastaamisen kaventavan 

sosiaalityöntekijän mahdollisuutta hyödyntää työssään sosiaalityön teoreettista viitekehystä 

ja tietopohjaa. (Gambrill 2013, 71–74). Vaikka talousasiat tulivat esille haastateltavien 

keskuudessa, niin rahaa ei nähty rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen esteenä. Se 

todettiin enemmänkin selitykseksi rakenteellisen sosiaalityön toteuttamatta jättämiselle, 
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mutta ei sen toteuttamisen esteeksi. Aineiston perusteella rakenteellinen sosiaalityö ei ole 

vielä vakiinnuttanut paikkaansa sosiaalityöntekijöiden eikä esimiesten työotteessa, vaikka 

sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 2014) mukaan rakenteellinen sosiaalityö kuuluu 

kaikille. Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen esteenä voivat aineiston perusteella olla 

rakenteellista sosiaalityötä tukevan johdon ja rakenteiden puute sekä tiedon silottelu. 

Seuraavassa luvussa kokoan käsittelemieni teemojen kautta vastausta 

tutkimuskysymykseeni, mitkä tekijät edistävät ja estävät rakenteellisen sosiaalityön 

toteuttamista tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen näkökulmasta. 

 

 

6.3 Yhteenveto tiedon tuottamisen ja välittämisen näkökulmasta  
 

Aineiston perusteella tiedon tuottaminen on prosessi, joka sisältää tiedon hankinnan, lähteet, 

eri muodot, käsittelyn ja analysoinnin. Tiedon tuottaminen eikä analysoiminen sosiaalialalla 

ole vielä rutinoitunutta, eikä vastuuta tiedon analysoinnista ole välttämättä jaettu selkeästi.  

Tiedon tuottaminen on edellytys tiedon välittämiselle. Jos ei ole tietoa, sitä ei voida 

välittääkään.  

 

Tutkimukseni lähtökohta tiedon välittämiseen liittyvistä esteistä painottuu siihen, ettei 

olemassa olevaa tietoa ole analysoitu niin, että sitä voisi jäsentyneenä välittää eteenpäin. Jos 

tietoa ja tahtotilaa sekä taitoa tiedon välittämiseen on, niin välittämisessä tulee ottaa 

huomioon tiedon muoto kohderyhmän mukaan. Tiedon välittäminen voidaan aineiston 

perusteella nähdä olevan vaikuttamiseen pyrkivää toimintaa. Muutostavoitteiden on oltava 

selkeitä (Kananoja 1987, 23). 

 

Alla olevassa taulukossa (taulukko 4) on koonti luvuissa 5 ja 6 käsitellyistä rakenteellista 

sosiaalityötä edistävistä ja estävistä tekijöistä tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen 

näkökulmasta. Edistävinä tekijöinä voidaan nähdä johtaminen, joka tukee tiedon 

tuottamista, analysointia ja välittämistä. Tätä edistetään parhaiten organisaatioon 

rakennetuilla rakenteilla. Rakenteellista sosiaalityötä lähtee toteuttamaan varmemmin 

henkilö, jonka työote on rakenteisiin vaikuttamisessa. Itsereflektion toteuttaminen takaa 

oman työn ääreen pysähtymisen, mikä on aineiston mukaan edellytys rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamiselle. Esteinä tiedon välittämiselle aineiston perusteella ovat johdon 
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ja rakenteiden tuen puute, puuttuva tieto, vaikuttamisen kanavien puute sekä tiedon 

välittämiseen liittyvät rajoitteet ja kiellot. 
 

Taulukko 4. Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen liittyvät edistävät ja estävät tekijät tiedon tuottamisen 
ja tiedon välittämisen näkökulmasta  
 

 

Rakenteellista sosiaalityötä edistävät tekijät  

 

Rakenteellista sosiaalityötä estävät tekijät  

 
 Johtaminen, joka tukee rakenteellisen sosiaalityön 
toteuttamista  
 
Toteuttamista tukevat rakenteet  
 
Riittävä tietopohja rakenteellisesta sosiaalityöstä 
 
Palvelujärjestelmän ja vaikutuskanavien 
tunteminen 
 
Henkilökohtaiset luonteenpiirteet;  
Motivaatio,  
Halukkuus vaikuttaa asioihin, 
Rohkeus, asenne 
Periksi antamattomuus 
Työorientaatio yhteiskunnallisia asioita kohtaan 
Tutkimuksellinen työote 
Aktiivisuus verkostotyöskentelyssä 
Esiintymistaidot (esim. Hissipuhe) 
Tilannetaju vaikuttamisen paikkojen 
huomioimisessa 
 
Itsereflektio 
 
Vaikutusten näkeminen palkitsee ja rohkaisee 
jatkamaan. 

 
Johdon tuen puute rakenteelliselle sosiaalityölle ja 
tiedon välittämiselle 
 
Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista tukevien 
rakenteiden puuttuminen  
 
Tietämättömyys, näköalattomuus 
Vaikuttamisen kanavien puute 
 
Kuormittunut asiakastyö 
 
Riittämättömät resurssit  
 
Puuttuva tieto, analysoimaton tieto 
 
Tieto jää työntekijän ja asiakkaan välille  
 
Luovuttaminen 

 

 

 

 

Edistävien ja estävien tekijöiden listaaminen ei kuitenkaan yksistään riitä ratkaisemaan 

tiedon välittymiseen liittyvää ongelmaa. Kyse on aineiston kuvausten mukaan tietotyön 

moniosaisesta prosessista. Näin ollen käsite tietotyö jakautuu aineiston mukaan moneen osa-

alueeseen, kuten tiedon keräämiseen, ilmiön hahmottamiseen, tiedon liittämiseen oikeisiin 

asiayhteyksiin tietoa analysoimalla. Edellä mainitut, tilastollista tietoa lukuun ottamatta, 

ovat usein käsin tehtävää tietotyötä ja vaativat työntekijän näkökulman oikean asiayhteyden 

löytämiseksi. 
 

Se pitää aina kattoo, mihin se (tieto) liittyy, jos kattoo vaikka peruuttamattomia ajanvarauksia. 
Niin, kun sitäkin tarkastelee, niin se pitäis niinku analysoida, että onko se tiettyyn henkilöön 
kohdistuva, onko se tietyllä asuinalueella, onko se kellon aikaan, päivään, kuukauteen 
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riippuvainen. Onko siinä juhlapyhät tulossa tai menossa, onks se kesä vai joulu, että ei se sano 
mitään se numero. (H6) 
 
Esimiehet ja muut (tietojärjestelmätuesta) voi ottaa tilastoja tuolta. Mut mun mielestä se tieto 
ei sitten välity sieltä ilmiöistä, et ne tulee sitten työntekijöiltä. (H2) 
 
Se mitä sieltä saa tilastoitua tietojärjestämistä automaattisesti, niin nehän on tämmösiä niin ku 
numeerisia juttuja, päätösmääriä, asiakasmääriä, euromääriä tottakai, eli paljonko rahaa on 
kulunut mihinkäkin. Ja jotakin tietysti perusstatistiikkaa, että ikää ja tämmösiä. Niistä niinku 
ehkä jotain voi saada että kauanko asiakkuudet kestää keskimäärin. Kyllähän se voi ihan olla 
sellasta tavallaan hyödynnettävääkin tietoa. Et mitä voi sitten jalostaa ja viedä eteenpäin. Mutta 
sitten kaikki muu semmonen vähän niin, ku laadullisempi niin sehän olis käsityötä, et sun 
täytyis sieltä tutkia, että mitä. (H1) 
 

 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) näkyy laatikoissa 1 ja 2 tiedon tuottamiseen liittyvää 

prosessia, jonka olen aineistossa esiintyneiden kuvailujen perusteella koonnut. 

Ensimmäinen laatikko kuvaa sosiaalityössä olevaa tietoa, joka on yleensä asiakkaan ja 

työntekijän välillä olevaa tietoa, minne tieto usein Aniksen (2012, 214) mukaan jääkin. 

Ensimmäinen vaihe sisältää tiedon keräämisen, havainnot asiakastyöstä ja järjestelmän sekä 

yhteiskunnan epäkohdat. Keskimmäinen laatikko kuvaa prosessin vaihetta, joka jää sekä 

kirjallisuuden (Anis 2012, 214) että aineiston perusteella sosiaalityössä usein toteuttamatta. 

Saikkonen ja Kivipelto (2013) lisäävät oleelliseksi tekijäksi tiedon tulkitsemisen ja 

tuntemisen. Tämä vaihe on heidän mukaansa analysoinnin jälkeen. (Saikkonen & Kivipelto 

2013, 314.) Hämäläinen (2014, 65) lisää tiedon tuottamisen tarkoittavan instituutionaalista 

toimintaa, joka yhdistää tietoa yhteiskunnalliseen toimintaan.  

 

Kuvio 1. Tietotyön vaiheet aineiston pohjalta 

 
 

Ilman tiedon systemaattista analysointia asioiden eteenpäin vieminen vaikeutuu. Tällöin 

tiedon välittyminen on aineiston mukaan ulkoapäin määriteltyjen mittareiden sekä 

organisaatiotasoisen tiedon varassa. Kun tieto on analysoitua, se tarvitsee vielä välittää 

eteenpäin, jotta sillä voidaan vaikuttaa. Tämän lisäksi aineiston perusteella sosiaalialan 

ammattilaisten olisi tehtävä toimenpide-ehdotuksia. Heillä on paras tieto siitä, mitä 

muutoksia yhteiskuntaan tai palvelujärjestelmään tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi 

1.Tiedon kerääminen, 
havainnot kenttätyöstä, 

ilmiöt, epäkohdat 
järjestelmässä/yhteiskunn

assa  

2.Tiedon analysointi, 
yhdistäminen muun

olemassa olevan tiedon 
kanssa, (mm.sosiaalinen
raportointi), toimenpide-
ehdotusten tekeminen. 

3.Tiedon välittäminen 
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asiakkaiden elämäntilanteisiin, joita sortavat rakenteet vaikeuttavat. Aineiston mukaan 

tärkeää on asiakkaiden mukaan ottaminen työskentelyyn. Myös Hafford-Letchfield ym. 

(2008, 185) ja Pawson ym. (2003, 25) korostavat palveluiden käyttäjien mukaan ottamista 

päätöksentekoon. Asiakkaat saavat mahdollisuuden aktivoitua ja vaikuttaa omien asioidensa 

hoitamiseen. Aineiston perusteella kokonaisuuden hallintaan tarvitaan esimiehen tukea ja 

tiedolla johtamista. Sen lisäksi työntekijät tarvitsevat tiedon tuottamiseen aikaa ja 

reflektiivistä otetta työtään kohtaan. Aineiston perustella sosiaalityötä mittaavat mittarit on 

sosiaalityöntekijöiden itse määriteltävä, jotta mitataan sosiaalityön kannalta oleellisia 

asioita.  

 
Jos me ei ite tuoteta niitä mittareita, niin sitten meiltä kysytään niitä käyntimääriä, joka ei 
sosiaalityön sisällöstä kerro välttämättä mitään. Sen takia tarvittas sitä tietoa siitä työn 
vaikuttavauudesta, että miten sen ihmisen asia mennyt eteenpäin sosiaalipalveluiden saannin 
myötä. (H5) 

 

Osa haastateltavista peräänkuuluttaa sosiaalialan ammattilaisten velvollisuutta tehdä työtään 

näkyväksi ja välittää tietoa ilman, että sitä pyydetään erikseen. Tiedon tuottamiseen ja 

välittämiseen kaivataan selkeän rakenteen ja esimiehen tuen lisäksi valmista, hyvin arkeen 

sopivaa sabluunaa, esimerkiksi sosiaalisen raportoinnin tai Kuvastimen kaltaisia 

menetelmiä.  

 

Aineiston kuvauksista on tunnistettavissa rakenteellisen sosiaalityön työryhmän (1985) 

nimeämät kolme ulottuvuutta rakenteelliselle sosiaalityölle. Nämä ovat asiantuntijarooli, 

vaikuttamistoiminta ja kunnallinen sosiaalipolitiikkaulottuvuus. (STM 1985, 32–57.) 

Sosiaalityöntekijän nähdään aineiston perusteella olevan sosiaalityön asiantuntija, jolla on 

ainutlaatuista tietoa yhteiskunnan heikompiosaisten tilanteesta. Lisäksi sosiaalityöntekijöillä 

on jo itsessään lain velvoite vaikuttamistoiminnalle tiedon välittämiseen liittyen. 

Kunnallinen sosiaalipolitiikka vaikuttaa aineiston pohjalta olevan enemmän esimiesten ja 

johtotason työtehtäviin kuuluva. Sosiaalityö nähdään kuitenkin aineiston perusteella 

poliittisena toimintana, mutta työtehtävien jakautumisen myötä se omaksutaan kunnallisessa 

sosiaalityössä työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta pääasiassa esimiehen 

tehtäväksi. Seuraavassa luvussa käsittelen johtopäätöksiä, joita aineiston ja kirjallisuuden 

pohjalta on syntynyt rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta tiedon tuottamisen ja tiedon 

välittämisen näkökulmasta.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tutkimustehtävänäni oli tarkastella rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottamista ja tiedon 

välittämistä edistäviä ja estäviä tekijöitä 2010-luvulla. Tarkastelin aihetta rakenteellisen 

sosiaalityön kehittämishankkeeseen, SOS II -hankkeeseen osallistuneiden informanttien 

näkökulmasta. Kokonaisuudessaan olen tarkastellut asiaa laajasti, ja tähän lukuun kokoan 

keskeisimmät tutkimustulokset, jotka ovat osaltaan selittäneet tiedon tuottamisen ja 

välittämisen estettä päätöksenteon taustalle. Esteinä ovat tiedon tuottamiseen liittyvän 

prosessin puutteellinen toteuttaminen, esimiehen ja johtotason tuen puute sekä siihen liittyen 

tiedon tuottamista tukevien rakenteiden puute. Lisäksi tiedon välittämisen tyylillä on 

merkitystä tiedon välittymiseksi. Näiden jälkeen jäsennän eri aikakausien välistä muutosta 

tutkimuskysymykseni osalta. Lopuksi tuon esille rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista 

edistäviä tekijöitä.  

 

Haastateltavat määrittelevät rakenteellisen sosiaalityön paikantuvan Pohjolan määritelmän 

mukaan tietotyöhön, inkluusiotyöhön sekä oikeudenmukaisuustyöhön (Pohjola 2011, 215–

220; Pohjola 2014, 31). Lisäksi se on aineiston mukaan sosiaalityön näkyväksi tekemistä eli 

sosiaalisen esiin nostamista, vaikuttamista ja muutostyötä. (Muotka 2013, 45–50). 

Tietotyöhön sisältyvä tiedon tuottaminen on aineiston perusteella tiedon keräämistä eri 

tiedon lähteistä sekä niiden liittämistä yhteiskunnalliseen konseptiin. Tiedon tuottamisen 

tärkeä vaihe on analysointi sekä Saikkosen ja Kivipellon (2013, 314) mukaan tiedon 

tulkitseminen. Tiedon välittämisen nähdään olevan arjen sosiaalityössä tiedolla 

vaikuttamista organisaatio- tai yhteiskunnallisella tasolla.  

 

Tutkimukseni vastasi sille asettamiini tavoitteisiin. Haastattelijoiden kokemuksen ja 

teoreettisen viitekehyksen yhdistämisen myötä rakenteellisen sosiaalityön ja tietotyön 

määrittelyt osoittivat edistäviä ja estäviä tekijöitä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle. 

Tietotyön käsitteen jakaminen tiedon tuottamiseen ja välittämiseen, sekä edelleen näihin 

käsitteisiin liittyvien prosessien aukaiseminen, on tuottanut ymmärrystä siitä 

problematiikasta, joka ylipäätään johti tutkimusaiheen valintaan.  

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä on tiedon tuottamiseen liittyvän tiedon analysointivaiheen ja 

tiedon tulkitsemisen puuttuminen. Esteinä analysoinnille on sen haastavuus sosiaalityön 
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arkityössä, sen vaatiessa tutkimuksellista ja yhteiskunnallista työotetta. Lisäksi työn 

kuormittavuus nimetään oman työn ääreen pysähtymisen esteeksi, mikä on oleellista tiedon 

analysoinnille ja laajempiin kokonaisuuksiin yhdistämiselle. Näin ollen koostettua ja 

jäsentynyttä tietoa ei välttämättä ole olemassa, eikä sitä voida välittää. Syiksi tiedon 

puutteeseen haastateltavat nostavat tilastointiin liittyvät ongelmat sekä tietojärjestelmien 

puutteet vastata sosiaalityön tiedon keräämisen tarpeeseen.  

 

Mänttäri-van der Kuipin (2013) mukaan sosiaalityöntekijöiden kantaessa eettistä ja 

virkavastuuta asiakastyössä, ei voimavaroja tai aikaa aina riitä oman työn ääreen 

pysähtymiseen eikä kokonaisuuden hahmottamiseen. Mänttäri-van der Kuip kuvaa 

julkisjohtamisen vaatimusten sosiaalityöntekijän tilivelvollisuudesta vääristävän 

todellisuutta päätöksentekijöille sosiaalityön luonteesta. Lisäksi aineistonkin mukaan työn 

tehokkuuden mittaaminen ulkoapäin asetettujen mittareiden näkökulmasta sivuuttaa 

todellisen sosiaalityön kuvauksen. (Mänttäri-van der Kuip 2013, 12–16.) Haastateltavat 

korostavat, että pelkkä määrällinen tieto ei avaa sosiaalityötä (Hussi 2005, 8–9).  

 

Kivipelto ja Saikkonen (2013, 313–315) näkevät tietotyön toteuttamisen edellyttävän 

akateemista koulutusta. Viirkorpi (1990) kokee tehtävän todentaa kenttätyössä kohdatut 

yksilötason ongelmat yhteiskunnallisiin ilmiöihin ammattitutkijallekin haastavaksi. 

Tieteellinen ote kohdistuu hänen mukaansa enemmänkin yksilötyöhön ja se on useammin 

psykologisoivaa kuin rakenteisiin liittyvää. Viirkorpi kokee, että rakenteelliset vaikutukset 

on haastava saada näkyväksi. Näin ollen sosiaalityöntekijöiden on oltava valveutuneita 

seuraamaan tieteellistä tutkimusta sekä tutkimaan omaa työtään. (Viirkorpi 1990, 22–23.)  

 

Myös työntekijöiden tietämystä rakenteellista sosiaalityötä kohtaan on lisättävä, jotta 

näkökulmaa yksilötyöstä saadaan nostettua kohti rakenteita. Rakenteellinen sosiaalityö tulee 

nähdä sosiaalityöhön sisältyvänä toimintana, eikä irrallisena ammatillisena ”lisäosana”. 

Työntekijöiden tehtävä on tutkia omaa työtään, mitä rakenteiden tulee mahdollistaa. 

Menetelmiksi soveltuvat esimerkiksi sosiaalinen raportointi ja Kuvastin-menetelmä. Uusi 

ammatinharjoittamislaki (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2015), joka tuli voimaan 

1.3.2016, määrittää sosiaalityön kelpoisuusehdoiksi yliopistokoulutuksen sosiaalityöstä. 

Tämä voi edesauttaa myös koulutuksen napakoittamista eettisen kuormituksen purkamiseen 

käytännön työssä sekä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen sosiaalityöntekijöiden 
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yhteisen koulutuksen myötä. Aiemmin sosiaalityöntekijöiden sijaisten kanssa on 

koulutustaustoista ollut kirjavaakin käytäntöä, joka on myös pirstaloittanut sosiaalityön 

toteuttamisen käytäntöä. (Saikkonen & Kivipelto 2013, 315.) 

 

Toin tutkimuksen alussa esiin, että eri aikakausina kehitetyt menetelmät eivät välttämättä 

ole käyttökelpoisia nykypäivänä. Historia tulee tuntea, jotta tilanneyhteydet aiemmin 

toteutetun työn ja yhteiskunnan ympärillä ovat tiedossa. (Payne 2005, 15). Vaikuttaa siltä, 

etteivät näkökulmat ja haasteet rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen suhteen ole juuri 

muuttuneet 1980-luvun jälkeen. Poikkeuksena aineiston perusteella on, ettei rakenteellisen 

sosiaalityön työryhmän muistion (1985) mukaisia kuvailuja poikkihallinnollisista 

vaikuttamistoimenpiteistä, esimerkiksi kaavoitusta tai rakentamista kohtaan esiintynyt.  

 

On huomioitavaa, että yhteiskunta on kuitenkin muuttunut näiden vuosikymmenien aikana. 

Sosiaalityön orientaatio on siirtynyt 1990-luvun laman jälkeen aiempaa 

yksilökeskeisemmäksi. (Pohjola 2014, 16–17.) Laman vaikutukset yhteiskunnallisesti on 

pienentänyt jatkuvasti sosiaalityön resursseja suhteessa sosiaalityön tarvitsijoiden määrään. 

Muutoksina 1980-luvusta tähän päivään voidaan todeta, että media ja tietotekniikka ovat 

kehittyneet. Näin ollen sosiaalisen median kautta vaikuttaminen on iso muutos sosiaalityön 

näkyväksi tekemisen suhteen. Tiedon välittämiseen haastateltavat nimesivät useita edistäviä 

tekijöitä. Näistä tärkeimpiä ovat esimiehen ja johtotason tuki tiedon välittämiselle, asiakkaan 

mukaan ottaminen vaikuttamiseen sekä koottu ja jäsennelty tieto sellaisessa muodossa, että 

se herättää mielenkiinnon. Aineiston perusteella median mukana oleminen 

vaikuttamistyössä vauhdittaa asioiden eteenpäin viemistä. Päättäjien kiinnostusta herättää 

parhaiten asiakkaiden elämäntarinat asiakkaiden itsensä kertomana tai työntekijän 

välittämänä esimerkiksi case-kuvauksin.  

 

Carniolin (1992) määritelmä rakenteellisen sosiaalityön elementeistä vaikuttaa pätevältä 

myös tämän päivän rakenteellisen sosiaalityön toteuttajien kuvailujen mukaan. Carniolin 

mukaan rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta voidaan puhua vain silloin, jos työ 

kohdistuu rakenteisiin, ja niiden epätasa-arvoa tuottaviin vaikutuksiin, joihin liittyy 

poliittisen muutoksen hakeminen. Asiakkaan voimaannuttaminen on rakenteellisessa 

sosiaalityössä keskiössä. (Carniol 1992, 10–15.) Aineiston perusteella haastateltavat näkevät 

asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävän työn voimauttavan sekä asiakasta ja olevan 
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rakenteellisiin muutoksiin pyrkivää. Viirkorven (1990, 23) näkemyksestä 

sosiaalityöntekijöiden heikosta luottamuksesta omaan ammattitaitoonsa on yhä viitteitä 

aineiston mukaan.  

 

Aineiston perusteella esimies ja johtotaso voivat olla joko edistävänä tai estävänä tekijänä 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle. Aineistossa esiintyy näkökulmaa niin työntekijä- 

kuin hanketyöntekijä- sekä esimiestasolta. Näyttää siltä, että työntekijän positio 

organisaatiossa vaikuttaa merkittävästi aineiston mukaan rakenteellisen sosiaalityön 

esteisiin. Mitä korkeammassa asemassa haastateltava oli, sitä vähemmän hän havaitsi 

toteuttamiselle esteitä. Hanketyöntekijät tunnistivat esteiden olemassa olon, mutta kokivat 

niiden olevan voitettavissa rohkealla ja sitkeällä tekemisellä. Voidaan todeta, että 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen vaikuttaa organisaation johtamiskulttuuri.  

 

Aineiston mukaan rakenteellisen sosiaalityön tietotyön toteuttamista voitaisiin kohentaa 

tiedolla johtamisella. Esimiehen rooli on koota työntekijöiltä saatu tieto yhteen alueellisen 

tiedon kanssa tai muuten liittää se omaan tiedon kontekstiinsa (Niiranen ym.  2010, 150, 

158–159). Johtajilla on tärkeä rooli reflektiivisten tilojen eli rakenteiden luomisessa ja 

ylläpitämisessä (Yliruka 2015, 113). Tiedolla johtaminen edesauttaisi niin rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamista kuin vastuun jakautumista eri tahoille. Se kohtuullistaisi 

työntekijän vastuullista tehtävää ja päätöksenteon taustalla olisi todellisuuteen perustuvaa 

tietoa. Tällä tavoin toiminta voisi olla myös taloudellisempaa, koska sosiaalityöntekijät ja 

asiakkaat olisivat enemmän mukana palveluiden kehittämisessä, jolloin tarve ja palvelut 

kohtaisivat. Tämän taustalla vaikuttaisivat tieteellisesti todennetut menetelmät 

inkluusiotyöstä. Hankkeet tuovat voimaa edistää asioita työntekijöiden taholta, ja sen lisäksi 

näen tärkeänä tutkimuksen yleistymisen, jotta saadaan tutkittua sosiaalityönkäytäntöjä 

siellä, missä sosiaalityötä tehdään.  

 

Rakenteellisen sosiaalityön kuvauksissa Viirkorpi (1990) mainitsi ”ilmapiirin” vaikuttaneen 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen. Ilmapiiri on kirjoitusten perusteella ollut joko 

rakenteellista sosiaalityötä edistävää tai estävää. (Viirkorpi 1990, 9.) Sosiaalityön tehtävien 

määrittelyyn vaikuttaa kunkin ajan sosiaalityön ”edustus” (komitea tai muu vastaava) ja 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen suuntaukset sekä valtionhallinto (Satka ym. 2003, 10), 

tarkemmin se politiikka tai ideologia, jota harjoitetaan kulloinkin (Walls 2005, 28). Näiden 
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tahojen näkökulman tukiessa toisiaan, voisi ajatella ilmapiirin olevan otollinen 

rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen. Tämän lisäksi tarvitaan vielä ruohonjuuritason 

työntekijöiden ammatillinen orientaatio toteuttamaan käytännössä rakenteellista 

sosiaalityötä. Johtopäätökseni on, että rakenteellinen sosiaalityön toteuttaminen tulee 

organisoida johdosta käsin. Rakenteellisen sosiaalityön toteuttaminen ei saa olla 

valintakysymys. Sitä on toteutettava läpi organisaation. Mielestäni kyse on eettisestä asiasta 

asiakkaita, koko organisaation työntekijöitä sekä taloutta ja sitä kautta koko 

hyvinvointiyhteiskuntaan kohtaan. Päätöksiä tehdessä on hahmotettava niiden vaikutukset 

varsinkin heikompiosaisiin, jotka eivät kykene välttämättä itse puolustautumaan. Päätän 

varsinaisen tutkimukseni yhden haastateltavan kiteytykseen rakenteellisen sosiaalityön 

tarpeellisuudesta.  

 
”Se on vaan tulipalojen sammuttamista, jos sille rakenteelliselle sosiaalityölle ei jätetä aikaa” 
(H6) 

 

 

7.1 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset  
 

Olen saanut lisättyä ymmärrystäni rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta ja tietotyöstä. 

Tietotyö käsitteenä on avautunut hyvin moniulotteisena ja -vaiheisena kokonaisuutena. 

Tutkimuksen tekemisestä jäi erityisesti mieleen asiantuntijoiden haastattelut. Ne olivat 

hyvin opettavaisia ja mielenkiintoisia. Olen kiitollinen kaikille haastateltaville 

tutkimukseeni osallistumisesta. 

 

Mitä tekisin toisin? Aloittaisin haastatteluiden tekemisen aiemmin, jotta yllättäviin 

tilanteisiin tai muutoksiin olisi tarvittaessa vielä enemmän aikaa. Aineiston täydentäminen 

on ollut hieman haastavaa haastatteluiden pitkähkön aikavälin takia. Toisaalta aineiston 

täydentäminen on lisännyt myös siihen sisälle pääsyä, kun sitä on joutunut käsittelemään 

useita kertoja ja eri näkökulmasta jäsentynein ajatuksin. Pääasiassa olen tyytyväinen 

tekemääni tutkimukseen, koska se on lisännyt tietämystäni rakenteellisesta sosiaalityöstä ja 

tiedon välittämiseen liittyvistä haasteista toivotulla tavalla.  

 

Aiheeni on laaja ja sen rajaaminen tiettyyn näkökulmaan on ollut välttämätöntä. Rajauksessa 

pysyminen käytännössä on tuonut haastetta aiheen kiinnostavuuden takia. Aineistoni on 
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mielestäni riittävän laaja, mutta näen sen olevan tietyllä tapaa epätasapainoinen. Tarkoitan 

tällä sitä, että haastateltavien rakenteellisen sosiaalityön tietämyksen ja kokemuksen taso 

vaihteli jonkin verran. Näkökulmat olivat erilaisia. Hanketaustaisella haastateltavalla oli 

luonnollisesti enemmän tietoa rakenteellisesta sosiaalityöstä. Perehtyneisyys aiheeseen oli 

yhteydessä siihen, kuinka paljon työntekijä oli ollut mukana hankkeessa ja osallistunut 

toimintaan. Aineiston näkökulmasta tämä loi haastetta rakenteellisen sosiaalityön 

määrittelyyn ja menetelmien kuvaamiseen. Oli huomioitava kaikkien haastattelut, mutta osa 

niistä vastasi paremmin tutkimuskysymykseeni kuin toiset. Tutkimukseni on ollut mielestäni 

laaja tutkimuksen käsitteitä, kuten tietoa ja rakenteellista sosiaalityötä myöten. Siitä 

huolimatta tutkimukseni ei sisällä kaikkia näkökulmia, joista aiheen ympärillä käydään 

keskusteluja. Olisin toivonut voivani käsitellä myös sosiaalialaan liittyvää viestintää sekä 

vaikuttavuuden arviointia. Tietotyötä kokonaisuudessaan olisi hyödyllistä tutkia ja sanoittaa 

vielä enemmän sosiaalityön käytäntöön. Jatkotutkimuksen aiheena näen hyödyllisenä 

käytäntötutkimuksen tekemisen rakenteellisesta sosiaalityöstä, jotta rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamisen paikkoja ja aikaansaannoksia saataisiin enemmän raportoitua ja 

sitä kautta mallinnettua toimintaa laajasti sosiaalialalle.  
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HAASTATTELUPYYNTÖ    LIITE  1  
 
 
 
Hei, 
  
Opiskelen Jyväskylän yliopistossa sosiaalityötä ja teen pro gradu -tutkielmaani 
rakenteelliseen sosiaalityöhön liittyen. Olen kartoittanut tutkimustani varten henkilöitä, 
jotka ovat osallistuneet mm. SOS II -hankkeen kautta rakenteellisen sosiaalityön 
kehittämiseen. Tutkimuksen kohteena tutkielmassani on rakenteelliseen sosiaalityön 
toteuttamiseen liittyvät esteet ja mahdollisuudet. Tutkin aihetta tiedon tuottamisen ja tiedon 
välittämisen näkökulmasta. Tarkemmin sanottuna tutkin, miten kerättyä jo olemassa olevaa 
tietoa pystyttäisiin saamaan enemmän päätöksenteon taustalle. Pidän tärkeänä saada 
käytännön esimerkkejä ja kehittämistyössä olleiden työntekijöiden kokemuksia esille.  
Haastattelisin sinua mielelläni aiheen tiimoilta. Olen itse opintovapaalla, joten haastattelu-
aikataulut pystytään sopimaan joustavasti huhti–toukokuussa toteutettavaksi. Haastatteluun 
menee aikaa n. 1–1,5h, toki rajataan aika haastateltavan aikataulujen mukaiseksi. 
Jos saan haastatella sinua, niin otathan yhteyttä ja sovitaan haastatteluaika. Annan mielelläni 
lisätietoja tarvittaessa.  
 
Ystävällisin terveisin: Johanna Savola  

(Puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAASTATTELURUNKO               LIITE 2
     

Haastateltavan taustatiedot: 

- Oma työ rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen parissa? 
- Koulutus? 
- Miten päätyi hankkeeseen kehittämään rakenteellista sosiaalityötä? 
- Mitä rakenteellinen sosiaalityö on sinun mielestäsi? 
- Mitä sillä käsitettiin teidän hankkeessa?  

 
TEEMA 1 RAKENTEELLISEN TYÖN TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN  

- Millaisia menetelmiä käytitte rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä? 
- Mikä on ollut mielestäsi toimiva menetelmä rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä?  
- Mikä merkitys kehittämistyöllä on mielestäsi rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa 

sosiaalityön käytännöissä?  
 
 

TEEMA 2 TIETO JA TIEDON TUOTTAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ  

- Millaista tietoa kehittämistyösi perusteella sosiaalityöstä tulee kerätä?  (kokemustieto, 
toimiva tieto, reflektiivinen tieto, Käsitteellinen tieto Kostiainen 2009 /Yliruka 2015) 
(Gambrillin jaottelu) 

-  
- Mistä tieto(informaatio) tulee kerätä (Tieto toimintana, asiakkaalta saatu kokemustieto, 

(Kostiainen 2009, Yliruka 2015.) 
- Miten hankit tietoa hankkeessa? 
- Miten tuotit tietoa hankkeessa? 
- Miten jaoit tietoa hankkeessa, jossa työskentelit? (tiedon kerääminen ja käyttäminen)  
- Mitä edellä mainitusta prosessista voisi oppia?  
- Kuka käsittele tiedon, jota on kerätty? (data & analyysi) (Jaottelu; Saikkonen  & 

Kivipelto 2013, 314.) 
- Näkökulmasi siitä onko sosiaalityöntekijöillä tarpeeksi ko. tietoja? (vrt. tietoja 

asiakaskunnasta ei juuri ole, eikä sitä kerätä Kemppainen & Ojaniemi 2012). 
 

- Jos käyttänyt sosiaalista raportointia, niin miten kuvailisit kehittämistyösi perusteella 
sosiaalisen raportoinnin toimivuutta rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa?  
 

- Sosiaalisen raportoinnin mahdollisuudet rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa? 
- Sosiaaliseen raportointiin liittyvät esteet rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa? 

 
 
 
 
 
 



 

 

TEEMA 3  TIEDON VÄLITTÄMINEN PÄÄTÖKSENTEON 
TAUSTALLE SOSIAALITYÖSSÄ 

 
- Mitä tietoa tulee välittää? 
- Miten tietoa välitetään? 
- Kuka tai ketkä voivat välittää tietoa? (vastuukysymys/asennekysymys) 
- Mitä tiedon välittämisessä on otettava huomioon?  
- Millaisessa muodossa tieto on mielestäsi parhaiten siirrettävissä? 
- Millaisin menetelmin kehittämistyösi perusteella tietoa tulee välittää, jotta se menee 

perille asti?  
- Mitkä asiat vaikuttavat tiedon välittämiseen? (johtaminen, organisaatio, työntekijän 

tietoisuus vaikuttamisen mahdollisuuksista (Yliruka 2015, 33) 

 
TEEMA 4     VAIKUTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN (ORGANISAATIOON 
JA KUNTATASON PÄÄTTÄJIIN) HANKEKOKEMUKSEEN PERUSTUEN.  
 

- Mitä sinä koet vaikuttamisen olevan? (millä tasolla vaikuttamista) 
- Millaisten vaikuttamisen keinojen on koettu olevan hyödyllisiä päätöksentekoon 

hankkeessa? 
- Millaisia muutoksia tiedon ”käyttämisestä” seurasi?  
-  
- Mitä hankkeessa, jossa työskentelit, tarkoitettiin vaikuttamisella? (asiakkaan asian 

puolesta vai yhteiskuntapolitiikkaan) (vaikuttamisen areenat)  
- Mihin ko. hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan? 
- Mikä on hankkeen tuoman näkökulmasi mukaan paras tapa vaikuttaa päättäjiin?  
- Miten organisaation päättäjiin vaikuttaminen eroaa mielestäsi kuntatason päättäjiin 

vaikuttamisesta?  
 
TEEMA 5 RAKENTEELLISEEN SOSIAALITYÖN TOTEUTTAMISEEN 
LIITTYVÄT ESTEET?  
 

- Koetteko hankkeessa jonkinlaisia esteitä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa?  
 

- Kuvaile mitä esteitä kehittämistyösi perusteella sosiaalityöntekijä voi rakenteellista 
sosiaalityötä toteuttaessaan kohdata?  

 
 

TEEMA 6 RAKENTEELLISEEN SOSIAALITYÖN TOTEUTTAMISEEN 
LIITTYVÄT MAHDOLLISUUDET? 
 

- Mitä mahdollisuuksia rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen on liittynyt?  
- Mitä onnistumisia olet kokenut rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisessa?  
- Kuvaile kehittämistyösi perusteella, miten sosiaalityöntekijät voisivat omassa työssään 

toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä? (käytännön keinoja) 
- Mitä tekemäsi kehittämistyösi perusteella pitäisi tapahtua, jotta rakenteisiin kohdistuva 

sosiaalityö juurtuisi pysyväksi osaksi suomalaista sosiaalityötä?  (vastuun 
kartoittamiskysymys)  

- Missä ko. asiat pitäisi tapahtua? 
- Kenen toimesta ko. asiat pitäisi mielestäsi tapahtua? 


