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Tutkimuksessa verrataan ekososiaalisen sosiaalityön tutkimuksia kriittisiin näkökulmiin, 
jotka peräänkuuluttavat alan tutkimukselle monipuolisuutta. Lisäksi tutkimuksessa 
tarkastellaan, millä tavalla aineisto vertautuu ekososiaalisen sosiaalityön teoreettisiin 
näkökulmiin. Tutkimuksen aineiston muodostavat kesäkuun 2016 jälkeen ilmestyneet 
englanninkieliset ekososiaalisen sosiaalityön artikkelit, jotka kohdistuvat ympäristön 
muutoksia kokeneisiin yhteisöihin. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. 

Tutkimuksen perusteella aineisto sisältää joiltain osin ekososiaalisen sosiaalityön teorian 
mukaisia tutkimusaiheita. Vastaavasti nämä yhteisöiden ravintokysymyksiin, puhtaan veden 
saavuttamiseen sekä maankäyttöön liittyvät tutkimukset demonstroivat kriittisten 
näkökulmien mukaista aiheiden monipuolistumista. Ekososiaalinen sosiaalityö ilmenee 
aineistossa yleisesti globaalina katsantokantana, kriittisenä otteena sekä ympäristön 
muutosten sosiaalisen ulottuvuuden tunnustamisena. Aineistossa virallista sosiaalityötä 
ilmenee vain vähän, eivätkä hyödynnetyt tutkimusmenetelmät mahdollista sosiaalityön 
toiminnan mitattavaa ilmaisemista. Tutkimusmenetelmien osalta aineisto ei ole 
monipuolistunut kriittisten näkökulmien mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: ekososiaalinen sosiaalityö, yhteisöt, yhteisösosiaalityö, ilmastonmuutos, 
ympäristöongelmat, kestävä kehitys, kirjallisuuskatsaus 



 2 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO 3 

2 TEOREETTINEN KEHYS 6 

2.1 Ekososiaalinen työ teoreettisessa kirjallisuudessa 6 

2.2 Ekososiaalisen työn keskeiset taustateoriat 8 

2.3 Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö 10 

3 TUTKIMUSMETODI JA AINEISTOHAKU 12 

3.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 12 

3.2 Aineiston muodostaminen 14 

4 TUTKIMUSKIRJALLISUUDEN TARKASTELU 17 

4.1 Tutkimuskohteet aineistossani 17 

4.2 Tutkimusten toteutustavat 19 

4.3 Haavoittuvuus ja resilienssi aineistossani 20 

4.4 Sosiaalityö aineistossani 22 

4.5 Ekososiaalinen työ aineistossani 23 

5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 26 

6 LÄHTEET 29 

6.1 Tutkimuskirjallisuus 29 

6.2 Aineisto 31 

7 LIITTEET 33 

 

 

 

 

 



 3 

1 JOHDANTO 
Keskusteltaessa Suomessa sosiaalityöstä, ympäristöaiheet eivät välttämättä ensimmäisenä 

juolahda omaan, saati keskustelukumppanin mieleen: todennäköisemmin ajatus harhailee 

lastensuojelun, päihdepalveluiden tai sote-tematiikan suunnille. Samoja kiertoratoja 

noudattivat myös tämän tutkimuksen kirjoittajan ajatukset ennen kandidaatinseminaariin 

osallistumista. 

Tosiasiallisesti jo varhaiset sosiaalityön ”pioneerit” Mary Richmond sekä Jane Addams 

kiinnittivät huomiota ihmisten elinympäristöön: Richmond näki sosiaalisen ympäristön 

olennaisena asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta, Addams taas painotti myös fyysisen 

ympäristön merkitystä. (Aila-Leena Matthies & Kati Närhi 2001, 18.) Ympäristöaiheinen 

sosiaalityön tutkimus ja käytäntö omaakin pitkät juuret. 

2010-luvulla sosiaalityön tutkimus on enenevässä määrin suuntautunut ilmastonmuutoksen 

tematiikkaan: ympäristöongelmiin, kestävään kehitykseen ja edellä mainittujen sosiaalisiin 

vaikutuksiin. Julkaisuiden tutkimuskohteista, -asetelmista, sekä maantieteellisestä 

kohdentumisesta on kuitenkin esitetty kritiikkiä.  (Amy Krings, Matthies & Ingo Stamm 

2020, 297.) Näiden tutkijoiden kirjallisuuskatsauksien perusteella esittämien kriittisten 

näkemysten keskeisiä argumentteja ovat ne, että sosiaalityön alalla tulisi tutkia enemmän 

ympäristöongelmia ehkäisevää toimintaa, laajentaa tutkimusaiheita huomioimaan 

monipuolisemmin ympäristön muutoksia, ja synnyttää yleistettävämpää tietoa sosiaalityön 

käytäntöjen tueksi. (Arwood, Borst, Mason & Shires 2017, 660–662; Krings, Mathias, 

Perron & Victor 2018, 286–289.) 

Kringsin ym. (2018) sekä Arwoodin ym. (2017) kirjallisuuskatsausten perusteella valtaosa 

ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimuksesta painottuu luonnonkatastrofeihin reagoimisen 

tarkasteluun. Tutkijat pitivätkin tarpeellisena laajentaa tutkimusta muiden ympäristöön 

liittyvien, ihmisten hyvinvointiin vaikuttavien muutosten tutkimiseen, kuten esimerkiksi 

teollisuuden aiheuttamaan saastumiseen, ravintokysymyksiin sekä luonnonvarojen 

käyttöön. Vastaavasti ympäristöongelmia ennakoivien toimien, kuten kestävän kehityksen 

edistämisen, luonnonsuojeluhankkeiden, katastrofivalmiuden, ympäristöpolitiikan sekä 

infrastruktuurihankkeiden tutkimiselle nähtiin tarvetta molemmissa kirjallisuuskatsauksissa. 

Kolmanneksi tutkijat näkivät, että olisi syytä suunnata tutkimusta tarkastelemaan syitä 

ilmastonmuutoksen vaikutusten epätasaisen jakautumisen taustalla. Lisäksi tutkijoiden 

mukaan tulisi pohtia sellaisten tutkimusasetelmien hyödyntämistä, joiden avulla sosiaalityön 

mukana olon lisäarvo olisi mahdollista tuoda esille, jotta mahdolliset interventiot olisi 
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mahdollista pohjata vahvempaan tutkimusnäyttöön.  Tutkimuskohteiden maantieteelliselle 

sijoittumiselle puolestaan nähtiin laajentumistarvetta Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian 

ulkopuolelle esimerkiksi Afrikkaan, Eurooppaan ja Etelä-Amerikkaan. (Arwood ym. 2017, 

660–661; Krings ym. 2018, 286–288.) Myös Taija Nöjd (2016, 59) esitti 

kirjallisuuskatsauksessaan, että ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimuksen tulisi paremmin 

ilmentää sosiaalityön synnyttämää lisäarvoa. 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin verrata edellä mainitsemiani 

ympäristöaiheiselle sosiaalityön tutkimukselle esitettyjä kriittisiä näkökulmia tuoreempiin 

julkaisuihin. Tutkielmalla jatkan ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimuksen perinnettä 

keskittyen ekososiaalisen sosiaalityön (engl. ecosocial work) teoriaan. Kriittisiin huomioihin 

vertaamisen ohella tutkin myös millaisena ekososiaalinen sosiaalityö näyttäytyy 

aineistossani. Aineistoni koostuu englanninkielisistä, vuoden 2016 kesäkuun jälkeen 

julkaistuista sosiaalityön artikkeleista. Tutkimuskysymykseni on: ”onko ekososiaalisen 

sosiaalityön tutkimus muuttunut tutkijoiden toivomalla tavalla monipuolisemmaksi?”  

Suoritan kirjallisuuskatsauksen, jossa keskityn erityisesti yhteisöihin kohdistuvaan 

tutkimukseen. Yhteisöt valikoituivat tutkimusaiheeksi ekososiaalisen sosiaalityön 

tutkimuksen ominaispiirteiden vuoksi: tutkimus painottuu lähinnä kollektiivien 

tarkasteluun. 

Pyrin tutkijana objektiivisuuteen, kriittisyyteen sekä reflektiiviseen työtapaan. On kuitenkin 

huomautettava, että samaistun moniin myöhemmin esittämiini ekokriittisen teorian 

väitteisiin. Asetelma voi vaikuttaa tapaan, jolla olen tulkinnut aineistoani, muodostanut 

johtopäätöksiä tai rakentanut argumenttejani. Tämän vuoksi olen pyrkinyt mahdollisimman 

läpinäkyvään työskentelytapaan. Vastaavasti, lopussa tekemäni johtopäätökset perustuvat 

aineistoon, ja siten pätevät ainoastaan sen puitteissa. 

Aluksi kuvailen, miten ekososiaalinen työ määritellään teoreettisessa kirjallisuudessa, sekä 

tarkastelen, minkälaisia historiallisia sosiaalityön perinteitä ekososiaaliseen työhön 

kytkeytyy. Samalla pyrin selventämään, mitä yhteisösosiaalityö tarkoittaa, sekä millä tavoin 

yhteisöjen kanssa on työskennelty ympäristöasioissa. Teoriaosiolla tavoittelen käsittelemäni 

aiheen taustoittamista lukijalle. 

Toisessa luvussa käyn läpi kirjallisuuskatsausta tieteellisenä metodina. Lisäksi erittelen 

tapoja, joilla muodostin tutkielmani aineiston. Tarkoituksenani on samalla myös selventää 

mahdollisia tutkimuseettisiä kysymyksiä esimerkiksi reflektoimalla aineiston 

rajausprosessia.  
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Varsinaisissa aineiston käsittelykappaleissa tarkastelen, millä tavalla aineistoni vertautuu 

ensiksi ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimukselle esitettyihin kriittisiin näkemyksiin ja 

toiseksi ekososiaalisen sosiaalityön teoreettisiin ilmentymiin. Tarkoituksenani on 

ensinnäkin eritellä aineistoni julkilausuttuja tutkimuskohteita ja verrata niitä suhteessa 

näkemyksiin, joiden mukaan ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimusaiheet kaipaavat 

monipuolistamista (Krings ym. 2018, 286; Arwood ym. 2017, 659). Toiseksi pohdin 

hyödynnettyjä tutkimusmenetelmiä suhteessa väitteisiin, joiden mukaan tutkimusten tulisi 

ilmentää paremmin sosiaalityön läsnäolon tuomaa lisäarvoa (Nöjd 2016, 60; Krings ym. 

emt., 286; Arwood ym. emt., 660–661). Kolmanneksi tarkastelen, ilmentääkö aineistoni 

pyrkimyksiä selittää yhteisöiden välisiä eroja ympäristön muutoksiin sopeutumisessa 

(Arwood ym. emt., 660). Neljänneksi esitän, millä tavalla sosiaalityö näkyy aineistossani. 

Viidenneksi tutkin ekososiaalisen sosiaalityön piirteitä aineistoksi valikoituneessa 

kirjallisuudessa erityisesti Heather Boetton (2017) ja Matthiesin (2017) määritelmien 

mukaan. Tutkielman viimeisessä luvussa pohdin tutkimuksen päätelmiä, tutkimuksen 

tavoitteiden onnistumista, tutkimukseen liittyviä rajoitteita sekä tavoittelen tutkimusaiheen 

kytkemistä laajempiin teemoihin.  
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2 TEOREETTINEN KEHYS 

2.1 Ekososiaalinen työ teoreettisessa kirjallisuudessa 
Boetto (2017) näkee, että ympäristökeskeisen sosiaalityön tutkijat nimittävät tutkimustaan 

monella tavalla, eikä ekososiaalisellekaan sosiaalityölle siten ole olemassa yhteneväistä 

määritelmää. Hän kuitenkin ajattelee, että huolimatta yhtenäisen kattokäsitteen puutteesta, 

ympäristökeskeisen sosiaalityön tutkijoita yhdistää ennen kaikkea vaatimus alan 

toimintatapojen perustavanlaisesta muutoksesta: ollakseen aidosti kestävää sosiaalityön 

tulisi asettaa luonto toimintansa keskiöön. (Boetto 2017, 49–50.) Tulkitsenkin, että 

nimenomaan luontonäkemys on keskeisin seikka, jonka ympärille koko ekososiaalisen 

sosiaalityön teorian argumentaatio rakentuu. Esimerkiksi Närhi (2017, 315, Hailan 2003 

mukaan) katsoo että luonto on kaikkea elollista läpäisevä kontrolloimaton voima, jonka 

hallinnan tavoittelemiseen sijaan tulisi pyrkiä elämään sopusoinnussa luonnollisten 

prosessien kanssa. 

Käytännön ekososiaalinen työ tarkoittaa Matthiesin ja Närhen (2001; 2017) mukaan 

paikallisten, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien ratkaisuiden synnyttämistä yhteistyössä 

yhteisöiden kanssa. Ekososiaalisessa työssä korostuu heidän mukaansa kokonaisvaltainen ja 

reflektoiva työote, ja se näyttäytyykin Matthiekselle ja Närhelle pikemminkin sosiaalityön 

erilaiset ulottuvuudet yhteen kokoavana näkökulmana, kuin yksittäiseksi metodiksi 

pelkistyvä teoriana. He pitävät omaa määritelmäänsä ekososiaalisesta sosiaalityöstä 

yhdistelmänä systeemiteorian holismia ja ekokriittistä teoriaa. Heidän mielestänsä 

ekososiaalisen työn näkemykselle keskeistä on lisäksi ajatus ympäristökriisistä myös 

sosiaalisena kriisinä: ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos lisäävät sosiaalista 

eriarvoisuutta, ja aiheuttavat eniten ongelmia heikoimmassa asemassa oleville henkilöille. 

(Matthies & Närhi 2001, 36; 2017, 4.) 

Ekososiaalisen sosiaalityön teoriaan liittyy olennaisesti ajatus ontologisesta holismista: 

tulkinta ihmisen riippuvuudesta luonnollisista prosesseista, joilla tarkoitetaan niin luontoa, 

kuin toisia ihmisiäkin. Esimerkiksi Boetton (2017, 49–58) mukaan koko sosiaalityön 

toiminta tulisi perustaa tälle ymmärrykselle. Tuula Helneen ja Tuuli Hirvilammin 

hyvinvointiteoria (2017), joka perustuu ihmisen riippuvuussuhteisiin edustaa niin Boetton, 

kuin Matthiesinkin mukaan esimerkkiä ekososiaaliselle toiminnalle sopivasta 

taustateoriasta. (Matthies 2017, 23; Boetto 2017, 55). 
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Hirvilammi ja Helne katsovat, että ihmisen olemiseen liittyy aina tarpeita, joissa muut 

ihmiset ja luonnolliset prosessit näyttelevät roolia. Hyvinvointimalli rakentuu Erik Allardtia 

(1993) mukaillen kohtuullisesta elintasosta (engl. having) yhteisyyssuhteista (loving), 

itsensä toteuttamisesta (being) sekä merkityksellisestä, kestävästä toiminnasta (doing). 

(Hirvilammi & Helne 2017, 38–44.) Ekososiaalinen teoria tuntuukin painottavan toisten 

ihmisten merkitystä, kohtuullisuutta (sufficiency), sekä perustarpeiden tyydyttämistä halujen 

ja elintasoon perustuvan hyvinvoinnin sijaan. 

Ekososiaaliselle suuntaukselle vaikuttaakin olevan ominaista kritiikki paitsi nykymuotoisen 

sosiaalityön tausta-arvoille, myös sen toimintaympäristölle: perinteinen, länsimaissa 

julkiseen sektoriin kiinnittynyt sosiaalityö nähdään jopa osana rakennetta, joka synnyttää 

ympäristö- ja sosiaalisia haittoja. Esimerkiksi Hirvilammi (2020) katsoo, ettei kasvavan 

talouden, tulonjaon ja konsumerismin ”hyvän kehän” idea, jolle hyvinvointivaltiot ovat 

hänen mukaansa rakennetut, huomioi maapallon ekologista kestokykyä (2020, 2–7). 

Vastaavasti Boetto toteaa, ettei vihreämmillä käytännöillä sosiaalityössä ole merkitystä, 

mikäli professio säilyttää sidoksensa hyvinvointivaltioon, ja siten edesauttaa luonnon 

hyväksikäyttöä (2017, 48). Myös Matthies (2017, 28) pitää talouskasvuun sitoutumista 

kokonaisvaltaisesti vahingollisena. 

Sosiaalityön historiallinen sidos hyvinvointivaltioihin on ainakin Boetton (2017) mukaan 

vaikuttanut siihen, että professiossa ilmenee modernistisia, individualistisia ja kolonialistisia 

piirteitä. Vastaavasti kestävyyden tavoitteleminen edellyttäisi ammatin tietopohjalle 

kollektiivisia, holistisia, ympäristötietoisia arvoja ja tietoja. (Boetto 2017, 49–58.) 

Ekososiaalisen sosiaalityön teoriaan liittyykin vaatimus ammatin tausta-ajatusten 

muuttamiselle. 

Globaali katsantokanta, jonka voisi tulkita juontuvan holistisesta maailmankuvasta, liittyy 

olennaisesti ekososiaaliseen teoriaan. Ekososiaalisen sosiaalityön tutkimus ilmentääkin 

kokonaisvaltaista maailmankuvaa tarkastelemalla myös länsimaiden ulkopuolisia valtioita, 

joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaammin. Samalla ekososiaalisen 

työn teoriaan liittyy näkemys, jonka mukaan kotoperäisten (indigenous) kansojen 

elämäntavat ilmentävät kestävyyttä, jota tulisi tavoitella. (Matthies 2017, 19–23.) 

Ekososiaalisen sosiaalityön teoria tarkoittaakin sosiaalityön alan laajentamista niin 

käytäntöjen kuin tutkimustenkin saralla. Matthies (2017) on todennut, että kestävyyden 

(sustainability) kolmesta ulottuvuudesta sosiaalista ei ole tarkastelu tarpeeksi. Hän katsoo, 

ettei kestävyyttä käsittelevän sosiaalityön tutkimuksen tarvitsisi pidättäytyä ainoastaan 
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perinteisissä tutkimuskohteissaan, vaan laajemmat mahdollisuudet avautuvat, mikäli 

ympäristökatastrofien, ympäristötekojen tai ilmastonmuutoksen sosiaalinen ulottuvuus 

toden teolla ymmärretään: lisäksi työtä tulisi tehdä enemmän ruokaturvan, asumisen ja 

omavaraisuuden parissa, huomioida ekososiaaliset käytännöt sekä luontoavusteinen työ. 

(Matthies 2017, 27–31.) Myös Dominelli (2012, 3) on todennut, että sosiaalityön tulisi 

huomioida ympäristö kattavammin, mikäli professio haluaa säilyttää relevanttiutensa, ja 

asemansa yhteiskunnassa. Boetto (2017) puolestaan argumentoi sosiaalityön arvopohjan 

muutoksen puolesta, jotta ammatti pystyisi vastaamaan ilmastokriisiin: ratkoakseen 

globaaleja ongelmia sosiaalityön tulisi muodostaa kansainvälinen yhteistyöverkosto, 

osallistua enemmän ympäristökeskusteluihin ja omaksua ekososiaalisia käytäntöjä. (Boetto 

2017, 49–64.) 

Matthies (2017, 29–32) näkeekin, että sosiaalitieteellisellä osaamisella on merkittävä panos 

kestävämmän yhteiskunnan muodostamisessa. Hän kuitenkin painottaa monitieteisyyttä 

kestävän siirtymän edistämiseksi. Dominelli (2012, 8–9) katsoo sosiaalityön 

erityisosaamista olevan myös ympäristöteemoissa esimerkiksi ymmärrys ihmisen 

hyvinvoinnista, sosiaalisista ongelmista, sosiaaliturvasta, sekä alan vahvat yhteisötyön 

perinteet. 

Ekososiaalisissa keskusteluissa viitataan myös laajempialaiseen yhteiskunnalliseen 

muutokseen eli ekososiaaliseen siirtymään. Siirtymä viittaa tapoihin, joilla toteutettaisiin 

muutos saastuttavista energiamuodoista kohti vähähiilisiä energianlähteitä, mutta ennen 

kaikkea yhteiskuntiin sekä yhteisöihin, jotka olisivat sosiaalisesti, ekologisesti ja 

taloudellisesti kestäviä. Vastaavasti sosiaalityön- ja sosiaalipolitiikan rooleja peilataan 

suhteessa niiden vaikutukseen siirtymälle. (Matthies 2017, 22–23, 31.) 

Vaikuttaakin siltä, että ekososiaaliseen sosiaalityöhön viittaavat tutkijat ottavat selkeän 

aseman siihen, minkälaisia ongelmia nykyisiin yhteiskuntiin sisältyy sekä millä tavalla asiat 

tulisi järjestää. Teoria tarkasteleekin kriittisesti ainakin markkinatalouteen sisältyviä 

ilmiöitä, yksilökeskeisyyttä, kasvun politiikkaa sekä fossiilipolttoaineita. Ekososiaalisen 

sosiaalityön teoria näyttääkin olevan varsin normatiivinen tapa lähestyä sosiaalityötä, alan 

käytäntöjä, kestävää kehitystä ja ennen kaikkea luontoa.  

2.2 Ekososiaalisen työn keskeiset taustateoriat 
Matthies ja Närhi (2001) katsovat, että heidän käsityksensä ekososiaalisesta työstä 

yhdistelee ekokriittistä- ja systeemiteoreettista teoriaa. Kyseessä ovat kaksi sosiaalityön 
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perinnettä, jotka ovat historiallisesti eronneet toisistaan suhtautumisessaan ympäristöön, ja 

sitä kautta myös sosiaalityön tehtävänkuvaan. Alkuperäinen systeemiteoreettinen teoria 

tulkitsee sosiaalityön työkentän ja roolin suppeammin. Matthieksen ja Närhen mukaan 

ekososiaalisen sosiaalityön käsite on alun perin peräisin ekokriittisestä liikkeestä. (2001, 26, 

45–46.) 

Yleinen systeemiteoreettinen lähestymistapa vertaa yhteiskuntaa biologisen organismin 

toimintaan: yhteiskunnan osien ajatellaan olevan toisiinsa liittyviä, jolloin muutos yhdessä 

osa-alueessa vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan. Sosiaalityöhön liittyvinä 

systeemiteoreettisina variaatioina Matthies ja Närhi (2001) käsittelevät esimerkiksi 

Germainin ja Gittermanin (1980) elämän mallia (engl. life model) sekä Meyerin (1983) 

ekosysteemistä näkökulmaa (the eco-systems perspective). Molemmat mallit korostavat 

person-in-environment - ajattelutapaa. Ympäristöksi käsitetään malleissa sekä konkreettinen 

ympäröivä maailma että sosiaaliset suhteetkin. Systeemiteoria korostaa sosiaalityön roolia 

asiakkaan tilanteen yksilöllinen analysoimista, ja tukemista ympäristöön sopeutumisen 

kanssa, joka voi siis näyttäytyä yhtenä ”häiriönä”, jonka kanssa tasapainoilussa sosiaalityö 

tukee asiakasta. Ainakaan varhainen systeemiteoreettinen lähestyminen ei tarkastele 

häiriöitä itsessään ongelmallisina, eikä täten ota esimerkiksi ympäristöongelmiin kriittistä 

kantaa, tai kannusta toimintaan. (Matthies & Närhi 2001, 22–23, 30, 42–43.) 

Ekokriittisen perinteen ytimessä on kritiikki koko teollistunutta yhteiskuntaa kohtaan. 

Matthieksen ja Närhen (2001) mukaan 1970-luvulla lisääntynyt ympäristöajattelu näkyi 

myös yhteiskuntatieteissä, jotka alkoivat huomioimaan ympäristöteeman. Saksassa tämä 

johti vaihtoehtoisliikkeiden näkemykseen teollistumisen aiheuttamista ongelmista paitsi 

ympäristölle, myös ihmisten yhteenliittymille, koko ihmisen olemukselle. Matthies ja Närhi 

katsovat, että Opielka (1985) synnytti ekososiaalisen sosiaalityön käsitteen, jonka hän katsoi 

mahdollistavan 1900-luvun yhteiskunnan sosiaalisten ja ekologisten ongelmien 

tarkastelemisen yhden teeman alla. Yhdysvaltalaiset Hoff ja McNutt (1994) kohdistivat 

puolestaan kritiikkinsä koko ihmisen luontosuhteeseen: tutkijat esittivät, että ihmiset elävät 

rajattomien luonnonvarojen illuusiossa, kuvitellen etteivät ole osa luontoa. Ekokriittinen 

suuntaus eroaakin systeemiteoreettisesta normatiivisella ulottuvuudellaan: kestävien 

toimien edistäminen näyttäytyi jo varhain tärkeänä niin tutkimuksen, kuin sosiaalityön 

osalta. Ekokriittinen teoria antaa painoarvoa paikalliselle toiminnalle, osallisuudelle ja 

vaikuttamiselle. (Matthies & Närhi 2001, 24–27, 43.) Ekokriittisen perinteen aktivismitausta 

kenties näkyy nykyisissä ehdotuksissa poliittisemmasta sosiaalityöstä (esim. Matthies 2017, 
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Ranta-Tyrkkö 2018). Ekokriittinen teoria siis näkee yhteyden ympäristö- ja sosiaalisten 

ongelmien välillä, esimerkiksi lisääntyvässä eriarvoisuudessa. Ainakin Närhen (2017, 303) 

mukaan ekokriittinen teoria on saanut viime aikoina enemmän painoarvoa 

tutkimuskirjallisuudessa. 

2.3 Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö 
Tutkielmani teema huomioon ottaen koen tarpeelliseksi selventää, millä tavalla yhteisöt 

tässä kirjoituksessa ymmärretään. Tarkastelen lisäksi ulottuvuuksia, joita ekososiaalisen 

sosiaalityön kontekstissa yhteisöihin on liitetty. Viimeiseksi määrittelen, mitä tarkoitetaan 

yhteisösosiaalityöllä.  

Yhteisö voi Dominellin (2012, 202) mukaan muodostua kolmella eri tavalla: sijainnin 

mukaan, identiteettiin liittyen tai kiinnostusten perusteella. Eräsaari katsoo, että yhteisön 

määritelmässä olennaista on viittaus johonkin ihmisten yhteiseen, jaettuun intressiin. Hänen 

mukaansa yhteiskuntatieteilijät ovat varhain kiinnittäneet huomiota yhteisöissä vallitseviin 

yhteisiin moraalikäsityksiin: esimerkiksi Ferdinand Tönnies on jo 1887 todennut, kuinka 

moderni yhteiskunta vaikuttaa kielteisellä tavalla yhteisöihin. (Eräsaari 2016, 110–113.) 

Näyttääkin siltä, että jo 1800-luvulla akateemikkojen huomio on kiinnittynyt teollistumisen 

vaikutuksiin yhteisöllisyyden kokemuksessa. 

Myös ekososiaalisen sosiaalityön – ja siirtymän teoreetikoille vaikuttaa olevan ominaista 

kiinnittää huomio yhteisöllisyyden muutoksiin. Yksi keskeisiä ekososiaalisen sosiaalityön 

kiintopisteitä vaikuttaakin olevan yhteisöllisyyden uudelleen löytäminen, ja sen vaikutukset 

niin yksilön hyvinvoinnille (Helne & Hirvilammi 2017), kuin koko elävälle ympäristölle 

(esim. Matthies 2017). Yhteenliittymiä tarkastellaankin monelta näkökulmalta: yhteisöiden 

nähdään ensinnäkin muodostavan kestävämpi vaihtoehto kapitalistiselle markkinataloudelle 

(Elsen 2017, Peeters 2017, Matthies 2017), toiseksi tutkitaan yhteisöitä, jotka kohtaavat 

ongelmia ympäristössään (Ranta-Tyrkkö 2018), ja kolmanneksi niihin kuulumista 

käsitellään perustarpeena (Helne & Hirvilammi 2017). 

Yhteisösosiaalityö, tai yhteisötyö (engl. community work) tarkoittaa Eräsaaren (2016) 

mukaan sosiaalityön lähestymistapaa jossa ”[t]oiminnan subjektina ei ole yksilö, vaan 

laajempi yhteisö, jonka tavoitteena on osallistuminen ja koko yhteisön resurssien hyväksi 

käyttäminen.” Yksi varhaisista yhteisötyön esimerkeistä on sosiaalityön piirissä tunnettu 

Jane Addamsin Hull-house, setlementti, joka sijaitsi Chicagossa 1800–1900-lukujen 

taitteessa. Suomalaisesta yhteisötyöstä Eräsaari erottaa kaksi juurta: yhteisötyö on edustanut 
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myös Suomessa setlementtitoimintaa, ja toisaalta 1970-luvulta yleistynyttä yhdyskuntatyötä. 

Yhdyskuntatyötä ei samankaltaisena enää harjoiteta. Eräsaaren mukaan yhteisötyöhön 

liittyy myös radikaalimpien toimintatapojen, kuten mielenosoitusten organisoimisia tai 

poliitikkojen tapaamisia. Hän pitää yhteisötyön yhteyttä vasemmistolaisuuteen ja utopioihin 

yhtenä selityksenä sille, miksi suuntauksen suosio on ollut pienempää kuin yksilökeskeisellä 

työllä. (Eräsaari 2016, 110–119.) 

Suomessa 2000-luvulta alkaen sosiaalityö on ollut yksilökeskeistä, aikuisiin, tai lapsiin 

kohdistuvaa toimintaa osana sosiaalihuollon organisaatioita. Ennen vuosituhannen vaihdetta 

jakoviivoja iän suhteen ei ollut, ja työn painopiste oli yhteisöllisempi. (Närhi 2017, 303–

306.) Yhteisösosiaalityö, tai yhteisötyö on kuitenkin edelleen yksi sosiaalityön tapa monissa 

maissa (ks. esim. Dominelli 2012, 2–3).  

Ekososiaalinen työ vaikuttaa olevan kiinnittynyt yhteisönäkökulmaan: koko suuntaus 

painottaa yksilöä suurempia, toisiinsa kiinnittyneitä kokonaisuuksia ja näkee yhteisöiden 

muutospotentiaalin yksilöitä merkittävämpänä. (Matthies 2017, 27–28.) Suomalaisessa 

kontekstissa yksilötyöhön keskittyminen saattaa kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiin 

toteuttaa ekososiaalista työtä käytännössä, katsoo Närhi (2017, 315). 

 



 12 

3 TUTKIMUSMETODI JA AINEISTOHAKU 

3.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 
Tämän kandidaatintutkielman tutkimusmetodina on käytetty kirjallisuuskatsausta. Ari 

Salmisen mukaan kirjallisuuskatsauksen ydin on olemassa olevan tutkimuksen tutkimisessa 

(2011, 4). Roy Baumeister ja Mark Leary (1997, 312) katsovat, että kirjallisuuskatsauksen 

tavoitteina voi olla ensinnäkin olemassa olevan teorian kehittäminen, toiseksi teorian 

arvioiminen, kolmanneksi jonkun tutkimuksellisen asiakokonaisuuden yhteen kokoaminen, 

neljänneksi tutkimusongelmien tunnistaminen ja viidenneksi jonkin teorian historiallisen 

kehityksen tutkiminen. Minun tarkoituksenani on koota ekososiaalisen sosiaalityön 

tutkimusta yhteen, ja arvioida ainestoa aiemman tutkimuksen perusteella. 

Salminen jakaa kirjallisuuskatsaukset kolmeen kategoriaan: kuvailevaan- ja systemaattiseen 

kirjallisuuskatsaukseen, sekä meta-analyysiin. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus eroaa muista 

katsauksista paitsi väljempien metodologisten ehtojensa tähden (Salminen 2011, 4) myös 

siksi, että siinä hyödynnetään erilaista tiedontuottamisen tapaa, induktiivista päättelyä 

(Ahonen, Jääskeläinen, Kangasniemi, Liikanen, Pietilä & Utriainen 2013, 299). Salminen 

(2011, 4–9) erottaa kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta kaksi tyyppiä: narratiivisen ja 

integroivan katsauksen, joista integroivaan katsaukseen kuuluu olennaisesti kriittinen ote 

tutkimusaineistoon.  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on Ahosen ym. (2013) mukaan tutkimusmenetelmä, jonka 

tarkoituksena on pyrkiä aineistolähtöisesti ymmärtämään käsiteltävää ilmiötä. Menetelmään 

liittyy systemaattista kirjallisuuskatsausta enemmän tutkijan omia valintoja ja päätelmiä, 

jonka tähden olisi olennaista pyrkiä läpinäkyvään tutkimusprosessiin, Ahonen ym. (2013, 

299) huomauttavat. Kuvailevan katsauksen induktiivinen luonne onkin syytä ottaa 

huomioon pohdittaessa tutkimuksen edustettavuutta, kattavuutta sekä yleistettävyyttä. 

Katsaustyypin vahvuuksina Ahonen ym. pitävät esimerkiksi sitä, että se mahdollistaa 

aineiston tarkastelun ennalta määritellyistä lähtökohdista käsin. (Ahonen ym. 2013, 298–

299.) Tässä tutkimuksessa käsittelyä ovatkin suunnanneet aiemmissa tutkimuksissa esiin 

tuodut kriittiset näkökulmat. 

Ahonen ym. (2013) erottaa kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta neljä vaihetta: 

tutkimuskysymyksen muodostamiseen, aineiston valitsemiseen, kuvailun rakentamiseen ja 

tuloksen tarkastelemiseen. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa vaiheet kuitenkin 
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limittyvät toisiinsa. (Ahonen ym. 2013, 294.) Esimerkiksi tämän tutkielman kohdalla olen 

jäsennellyt alustavia tuloksia, vaikka aineiston kuvailu on ollut kesken. 

Ahonen ym. (2013) pitävät riittävällä tavalla rajattua tutkimuskysymystä koko 

tutkimusprosessia määrittävänä seikkana. Esimerkiksi aineiston valinta tulisi suunnata siten, 

että aineisto on tutkimuskysymyksen kannalta relevantti. Juuri aineiston valinta erottaa 

kirjoittajien mielestä kuvailevaa ja systemaattista katsausta: kuvailevan katsauksen kannalta 

eksaktia kirjallisuushaun noudattamista olennaisempaa onkin tutkimuskysymystä vastaava 

aineisto. (emt., 295–296.) 

Tutkimuskysymyksen muotoilemista on tämän tutkielman tapauksessa edeltänyt 

ekososiaalisen sosiaalityön tutkimukseen liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen. Voikin 

puhua alustavasta kirjallisuuskatsauksesta, jonka tavoitteena on ollut tutkimuksen 

määritteleminen osaksi laajempaa teoreettista kokonaisuutta (vrt. Ahonen ym. 2013, 295). 

Olen pyrkinyt aineiston valinnassa eksplisiittiseen toimintatapaan: hyödynsin aineistohaussa 

manuaalisesti valittuja lehtiä ja tietokantoja, ja rajasin aineistoa erityisesti ajallisin perustein. 

Pyrin raportoimaan mahdollisimman tarkasti perusteet, joilla valitsin kirjallisuuden. 

Pitäydyn tieteellisissä artikkeleissa ja hyödynnän taulukointia jäsentämään valikoitua 

aineistoa. (vrt. Ahonen ym. 2013, 295–296.) Tämän tutkimuksen kannalta rajauksessa 

kriteerinä on ollut erityisesti julkaisuiden ilmestymispäivämäärä. 

Käsittelyosion tarkoituksena on Ahosen ym. (2013) mukaan tutkimuskysymykseen 

vastaaminen aineiston laadullinen kuvailun avulla. Referoimisen sijaan tulisi pyrkiä 

aineiston sisäiseen vertailemiseen, tiedon vahvuuksien ja heikkouksien analysoimiseen sekä 

laajempien päätelmien tekemiseen. Aineistoa voi ryhmitellä ilmiölle olennaisten seikkojen 

avulla. Lisäksi kvantitatiivisia menetelmiä voi hyödyntää osoittamaan joidenkin piirteiden 

yleisyyttä. (emt., 296–297.) Oma käsittelyosioni luokitteluineen on muodostunut osin 

aiempien kirjallisuuskatsausten pohjalta. 

Ahonen ym. (2013) katsovat, että tutkimuksen tulosten tulisi sisältää pohdintaa esimerkiksi 

aineiston sisällöstä, menetelmästä ja niiden luotettavuudesta. Lisäksi voi esimerkiksi peilata 

katsauksen keskeisiä tuloksia suhteessa laajempaan kontekstiin. Tutkimusmenetelmän 

tähden on olennaista liittää tuloksiin raportointia ja pohdintoja tutkimuksen eettisyydestä 

sekä rajoituksista. (emt. 297–298.)  

Tutkielmassani yhdistelen piirteitä systemaattisesta tiedonhausta ja materiaalinkäsittelystä, 

sekä kuvailevasta ja integroivastakin kirjallisuuskatsauksesta. Luokittelen aineistoani 
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kategorioihin, jotka muodostin tausta-aineistona toimineiden kirjallisuuskatsausten 

perusteella. Loppupäätelmien yhteydessä käsittelen tutkimuksen rajoituksia, Ahosen ym. 

(2013, 297) tapaan. 

3.2 Aineiston muodostaminen 
Tutkielmaan valmistautuessa perehdyin aiheeseen lukemalla ekososiaalisen sosiaalityön 

tutkimusta, jolloin valitsin taustakirjallisuutta satunnaisten hakujen, sekä niin kutsutun 

lumipallomenetelmän avulla. Tausta-aineistoon kuuluu esimerkiksi kappaleita Matthiesin ja 

Närhen (2017) kirjasta ”The ecosocial transition of socities. The contribution of social work 

and social policy” sekä kirjassa esiintyvien tekijöiden aiempia julkaisuja. Onkin 

mahdollista, että mainittujen tutkijoiden näkökulmat vaikuttavat myös omissa ajatuksissani, 

havainnoissani ja päätelmissäni. 

Kirjallisuuskatsauksen metodikirjallisuus valikoitui muutamien suomenkielisten 

artikkeleiden joukosta. Vaikka lähteet edustavat eri tieteenaloja, katson niiden sisältämien 

metodologisten ohjeiden pätevän myös tähän sosiaalityön tutkielmaan. 

Ekososiaaliseen sosiaalityöhön perehtyessäni huomasin, kuinka Krings, Matthies ja Stamm 

(2020, 2) ovat katsoneet alan tutkimuksen vielä tarvitsevan kehittämistä. He viittaavat 

Nöjdin (2016), Kringsin ym. (2018) sekä Arwoodin ym. (2017) kirjallisuuskatsauksissa 

ilmeneviin kriittisiin näkökulmiin, joissa esitetään kehitysehdotuksia ympäristöaiheiseen 

sosiaalityön tutkimukseen. Näiden kriittisten näkökulmien pohjalta pyrin tarkastelemaan 

omaa aineistoani. On syytä huomata, että edellä mainitsemani kirjallisuuskatsaukset eivät 

edusta suoranaisesti ekososiaalisen sosiaalityön suuntausta, jolloin esitetyt kritiikit saattavat 

olla ristiriitaisia ekososiaalisen työn näkemysten kanssa. Pidän kuitenkin Nöjdin (2016), 

Kringsin ym. (2018) sekä Arwoodin ym. (2017) kriittisiä näkökulmia suuntaviivoina, joihin 

verrata uudempia julkaisuja. 

Suoritin varsinaisen aineistohaun hakemalla vertaisarvioituja julkaisuja Social Services 

Abstracts-tietokannasta hakulausekkeella ecosocial AND social work. Rajaamalla 

julkaisukielen englanniksi, - ajankohdan alkavaksi kesäkuusta 2016, sekä karsimalla 

lääketieteelliset aiheet, haku tuotti 44 artikkelia.  

Suoritin alustavan aineiston luokittelun lukemalla artikkeleiden abstraktit, sekä tarvittaessa 

osan artikkeleista, selvittääkseni, mitä aihealueita artikkelit ilmentävät. Suurimman luokan 

(n=14) muodostivat artikkelit, joissa jollain tapaa käsiteltiin yhteisöitä suhteessa ympäristön 

muutokseen.  Yhteisöt valikoituivatkin tutkimusaiheekseni juuri siksi, että ne muodostivat 
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isoimman luokan aineistossani. Rajasin artikkeleiden julkaisuajankohdan alkavan 

kesäkuusta 2016. Tällä pyrin varmistamaan, ettei aineistossa esiinny samoja julkaisuja, jotka 

olisivat Nöjdin tai muiden katsauksissa. 

Lopullisen aineiston rajauksen tein rajaamalla ulos ainoastaan teoreettiset, käsitteelliset, tai 

kirjallisuuskatsauksia sisältävät artikkelit: halusin aineistoni sisältävän suoran kytköksen 

empiirisiin ilmiöihin. Pääasiallisesti aineistoni tutkimuskohteina ovat maantieteellisesti 

rajatut yhteisöt, joita tarkastellaan suhteessa ympäristöön. Lopullinen aineistoni sisältää 9 

artikkelia, joista yksi on haun ulkopuolinen: se on jo mainitsemastani, Kringsin, Matthiesin 

ja Stammin (2020) toimittamasta lehdestä. 

Tutkielmaani valitun aineiston perustiedot ovat nähtävissä seuraavasta taulukosta (Taulukko 

1). Koko aineistohaun tulokset ovat löydettävissä liitteistä (Taulukko 2). 
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Taulukko 1. Tutkielmaan valikoitu aineisto. 

Julkaisut  (n=9) Aihe Tutkimusmenetelmä Kohdemaa Julkaisufoorumi 

Jönsson 2019: Overfishing, social 

problems, and ecosocial 

sustainability in Senegalese fishing 

communities. 

Ilmiöt, joita elinkeinon 

muutokset ovat 

aiheuttaneet 

senegalilaisessa 

kalastajayhteisössä. 

Laadullinen: 14 hlö 

haastattelut  

Senegal Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Hayward ym. 2019: “Todo ha sido a 

pulmón": Community organizing 

after disaster in Puerto Rico. 

Yhteisöiden toiminta 

hirmumyrskyn jälkeen 

Laadullinen: 4 hlö 

haastattelu 

Puerto Rico 

(USA) 

Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Rambaree ym. 2019: Ecosocial 

change and community resilience: 

The case of "Bönan" in glocal 

transition 

Bönanin kokema 

elinkeinon muutos, 

sopeutuminen  

Laadullinen: 8 hlö 

haastattelu 

Ruotsi Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Cohen-Callow ym. 2019: Clean and 

green organizing in urban 

neighborhoods: Measuring perceived 

and objective outcomes 

Viherryshankkeiden 

koetut vaikutukset 

Baltimoressa 

Määrällinen: 

kyselytutkimus 

Yhdysvallat Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Bristow ym. 2019:  Amassing rural 

power in the fight against fracking in 

Maryland: A report from the field 

Kansalaisliikkeen 

toiminta Marylandissa, 

saavutettu vesisärötys-

kielto 

Tutkijoiden omat 

kokemukset 

Yhdysvallat Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Kvam ym. 2019: "Mining is like a 

search and destroy mission": The 

case of Silver City 

Kaivostoiminnan 

vaikutukset Silver 

Cityn asukkaisiin 

Laadullinen: 9 hlö 

haastattelu 

Yhdysvallat Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Ekenga ym. 2019: "Let's talk about 

the real issue": Localized perceptions 

of environment and implications for 

ecosocial work practice 

Ympäristökäsitysten 

selvittäminen 

St.Louisissa 

Laadullinen: 15 hlö 

haastattelu 

Yhdysvallat Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 

Kan & Ku:  Social work and 

sustainable rural development: The 

practice of social economy in China. 

Yhteistötalouden 

vaikutukset 

Pingzhaissa 

Toimintatutkimus Kiina International 

Journal of Social 

Welfare. 29:4 

Izlar 2019:  Local-global linkages: 

Challenges in organizing functional 

communities for ecosocial justice 

Teknologiaromun 

kierrätys, 

yhteisöjärjestön 

toiminta 

Laadullinen: 23 hlö 

haastattelu + 

havainnointi 

Yhdysvallat Journal of 

Community 

Practice. 27: 3–4 
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4 TUTKIMUSKIRJALLISUUDEN TARKASTELU 
 

Seuraavaksi tarkastelen, millä tavalla aineistoni ilmentää Arwoodin ym. (2017), Nöjdin 

(2016), sekä Kringsin ym. (2018) kirjallisuuskatsauksissa esittämiä kriittisiä näkemyksiä 

alan tutkimukselle. Ensiksi tarkastelen tutkimuskohteita ja – alueita vasten edellä 

mainitsemieni tutkijoiden peräänkuuluttamaa monipuolistamista. Toinen käsittelyosio 

pyrkii erittelemään aineiston tutkimusmenetelmiä, samalla verraten tutkimusten asetelmia 

Arwoodin ym. (2017, 660) ja Kringsin ym. (2018, 286) näkemyksiin tavoiteltavista 

tutkimusmenetelmistä.  Kolmanneksi tutkin, onko aineiston artikkeleissa kuvauksia 

yhteisöiden resilienssiin, tai alttiuteen vaikuttavista tekijöistä. Neljänneksi tarkastelen, millä 

tavalla aineistossa huomioidaan sosiaalityö: onko sitä mukana tutkimuksissa, 

tarkastellaanko sen läsnäolon tuomaa panosta ja minkälaista tietoa tutkimusten esitetään 

synnyttävän alalle. Viimeiseksi katson, miten aineisto vertautuu suhteessa Boetton (2017) 

sekä Matthiesin (2017) näkemyksiin ekososiaalisesta sosiaalityöstä. 

4.1 Tutkimuskohteet aineistossani 
Sekä Krings ym. (2018, 286), että Arwood ym. (2017, 659) näkevät, että sosiaalityön 

tutkimuksen tulisi monipuolistaa tutkimusaiheitansa: tutkijat vaikuttavat pitävän monia 

ympäristöön liittyviä aiheita, joilla on iso potentiaalinen hyvinvointivaikutus, vielä liian 

vähäisesti tutkittuna. Esimerkiksi perustarpeet, kuten ruoan ja puhtaan veden kysymykset, 

sekä asumiseen ja elinkeinoihin kytkeytyvät maankäytön seikat tarvitsisivat lisää tutkimusta. 

Samalla myös hitaammin vaikuttavia ympäristöongelmia, kuten teollisuuden mahdollisia 

vaikutuksia, tulisi tarkastella. Lisäksi kirjallisuuskatsausten perusteella yhteisöiden 

potentiaali kestävän kehityksen edistämisessä näyttäytyi tutkimuksellisesti vajavaisena. 

Toisaalta reaktiivista sosiaalityötä suhteessa luonnonkatastrofeihin on tutkittu runsaasti. 

(Arwood ym. 2017, 659; Krings ym. 2018, 286.) Seuraavaksi tarkastelen, miltä aineistoni 

tutkimuskohteet vaikuttavat suhteessa edellä käsiteltyihin kriittisiin huomioihin. 

Kaksi aineistoni artikkeleista vaikuttaa tarkastelevan teollisuustoimintaa ikään kuin 

yhteisöitä uhkaavana tekijänä: Bristow, Powell ja Precht (2019) tarkastelivat mitkä tekijät 

vaikuttivat Marylandissa siihen, että alueelle kaavailtu vesisärötys-hanke (engl. fracking) 

kiellettiin. Kvam ja Willett (2019) puolestaan katsoivat, millä tavalla kaivostoiminta Silver 

Cityssä on vaikuttanut asukkaisiin, sekä prosesseja, joita kaivosyhtiön ja asukasyhteisön 

välillä on ollut. Lisäksi aineistossani on mahdollista huomata teollisuuden epäsuoria 
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vaikutuksia sekä Cohen-Callowin, Mattocksin, Meyerin ja Hopkinsin (2019) tarkastelussa 

viherryshankkeiden (engl. greening) koetuista vaikutuksista Baltimoressa, Yhdysvalloissa, 

kuin Ekengan, Fabbren ja Kangin (2019) selvityksissä pohjois-St.Louisin asukkaiden 

käsityksistä ympäristöstään. Mainitsemani artikkelit näyttävät tarkastelevan yhteisöihin 

vaikuttavia, ympäristössä hitaammin tapahtuvia muutoksia (vrt. Arwood ym. 2017, 659). 

Aineistossani kolmen artikkelin teemana on yhteisöiden vastineet perinteisten 

elämäntapojen muutoksille: Sekä Rambaree, Sjöberg, ja Turunen (2019), että Jönsson 

(2019) tarkastelevat alun perin kalastuksen ympärille muodostuneiden yhteisöiden 

nykytilannetta, Kan ja Ku (2020) puolestaan paneutuvat kiinalaiseen Pingzhain 

maatalousyhteisöön. Jokaisessa tapauksessa tutkijat katsovat, että yhteisöiden elämäntavat 

ovat muuttuneet ulkoisten tekijöiden vuoksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa toki viljelyn 

tuloksellisuuteen, mutta suuremman painoarvon saa kaikissa artikkeleissa negatiivinen 

vaikutus, jonka on katsottu aiheutuneen elinkeinon harjoittajille markkinatalouden 

leviämisestä. 

Aineistossa Kan ja Ku (2020) keskittyvät ruokatuotantoon, kun taas maankäyttöä 

tarkastellaan niin kaivosteollisuuden (Kvam & Willett 2019), vesisärötyksen (Bristow ym 

2019), kuin viherryshankkeidenkin (Cohen-Callow 2019 ym.) näkökulmista. Toisin sanoen 

ainakin neljässä artikkelissa keskitytään suoraan aiheisiin, joista on kaivattu enemmän 

tutkimusta. Toisaalta aiheiden taholta tekemäni erottelu voi olla hieman keinotekoinen. 

Käytännössä kaikki ympäristöaiheinen-, tai ekososiaalinen sosiaalityön tutkimus kuitenkin 

kohdistuu aiheisiin, jossa limittyvät useat teemat. 

Valtaosa aineistostani (n=6) kohdistuu Yhdysvaltoihin. Tutkimuksen maantieteellinen 

painottuminen on samansuuntainen niin Arwoodin ym. (2017, 659) kuin Kringsin ym. 

(2018, 285) löydösten kanssa: he katsoivat, että Yhdysvallat on yksi maista, joihin 

ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimus painottuu, ja näkivät tarvetta ulottaa tutkimusta 

esimerkiksi Afrikkaan, Eurooppaan ja Etelä-Amerikkaan. Tähän nähden ainoastaan 

Senegaliin kohdistuva Jönssonin (2019) tutkimus edustaa peräänkuulutettua 

tutkimuskohteiden maantieteellistä laajentamista.  

Tutkimuskohteiden puolesta aineistoni vaikuttaa monipuoliselta, ja näyttää vastaavan osin 

edellä mainitsemiini kirjallisuuskatsauksien kriittisiin näkökulmiin: tutkimukset kohdistuvat 

niin yhteisöihin, joiden perinteiset elinkeinot ovat uhattuna, teollisuuden vaikutuksiin, sekä 

ruokaturvan kaltaisiin kysymyksiin. Aineistossa on lisäksi luonnonkatastrofiin keskittynyt 

artikkeli (Hayward ym. 2019), yhteisön ympäristökäsityksiin paneutuva tutkimus (Ekenga 
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ym. 2019) sekä teknologian kierrätyksen ympärille rakentuneen yhteisön vaiheita erittelevä 

tutkimus (Izlar 2019). 

4.2 Tutkimusten toteutustavat 
Aiemmissa tutkimuksissa (Nöjd 2016; Krings ym. 2018; Arwood ym. 2017) ja niissä 

esitetyissä kriittisissä näkemyksissä voi erottaa vahvan suosituksen sille, että tutkimukset 

toisivat sosiaalityön synnyttävän lisäarvon kattavammin julki: Nöjd (2016, 60) näkee, ettei 

yksikään hänen kirjallisuuskatsauksen artikkeleistaan sisältänyt yleistettäviä tuloksia, ja 

ehdottaa jatkotutkimuksiin enemmän ympäristöaiheisen sosiaalityön tuloksellisuuden 

esittämistä. Vastaavasti Krings ym. (2018, 286) peräänkuuluttavat pitkäkestoisempien 

interventioiden tarkastelua, ja Arwood ym. (2017, 660–661) tarkempia tutkimusasetelmia.  

Aineistossani valtaosa tutkijoista hyödyntää laadullisia menetelmiä. Kvantitatiivisia 

metodeja käytetään yhdessä artikkelissa: Cohen-Callow ym. (2019) hyödynsivät 

kyselytutkimusta (engl. survey) pyrkiessään rakentamaan alustavaa mittausmetodia 

viherhankkeiden vaikutuksesta alueen asukkaisiin. Tutkijoiden hyödyntämä aineisto ei 

kuitenkaan mahdollistanut yhteyden osoittamista viherryshankkeiden ja asukkaiden 

kokemusten välillä. (Cohen-Callow ym. 2019, 364.) 

Laadullisia menetelmiä hyödyntävissä tutkimuksissa aineistot on pääasiassa muodostettu 

haastattelujen avulla. Haastattelujen lisäksi useassa tutkimuksessa tutkijat ovat toteuttaneet 

kenttähavainnointia. Useimmissa artikkeleissa kerätty data on luokiteltu, tai teemoitettu 

sisällönanalyysilla. Yksi artikkeleista (Bristow ym. 2019) perustuu tutkijoiden omaan 

kokemukseen osallisuudesta kansalaisliikkeeseen Marylandissa, jossa aktivistit saavuttivat 

tavoitteensa, kun alueelle kaavailtu vesisärötys-hanke ei saanut toimintalupaa. 

Kanin ja Kun (2020) tutkimus eroaa muista aineistoni artikkeleista: artikkeli kuvaa 

tähänastisia tuloksia osallistavasta toimintatutkimuksesta (engl. participatory action 

research). Tutkimus Pingzhain maanviljelijäyhteisössä on alkanut 2001, eikä artikkelista 

ilmene sen päättymistä. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on Kanin ja Kun mukaan ollut 

selvittää pienviljelijöiden kohtaamat ongelmat, sekä pohtia ratkaisuja niihin ja osallistaa 

pienviljelijät toimintaan mukaan. Tutkimuksessa on ollut osallisena sosiaalityöntekijöitä, 

paikallisia, eri alojen tutkijoita sekä maanviljelyn asiantuntijoita. (Kan ja Ku 2020, 349.) 

Artikkeli siis raportoi pitkällä aikavälillä toteutettua interventiota, ja sen tuloksia. Juuri 

tämänkaltaisille tutkimusasetelmille Krings ym. (2018, 286) näkivät 

kirjallisuuskatsauksessaan lisätarvetta. 
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Kuten edellisistä kappaleista ilmenee, aineistossani painottuu laadullisten 

tutkimusmenetelmien hyödyntäminen. Kirsi Juhila (2021) pitää laadullisille 

tutkimusmenetelmille ominaisina piirteinä esimerkiksi näkökulmaisuuden arvostamista, 

asianosaisten omien tulkintojen korostamista, tutkijan paikan reflektointia sekä 

kvalitatiivisen aineiston suosimista. Valtaosassa aineistoani tutkimusten tarkoitukseksi 

mainitaan tutkittavan ilmiön syvempi ymmärtäminen, jolloin laadullisten menetelmien 

käyttäminen vaikuttaa perustellulta. Toisaalta ainakin Arwood ym. näkevät (2017, 660) 

kirjallisuuskatsauksessaan tarvetta tutkimuksille, joiden tutkimusasetelmat mahdollistaisivat 

yleistettävämmät tulokset. Aineistossani hyödynnetyt tutkimusmenetelmät eivät tällaisia 

tuloksia juurikaan mahdollista. 

Toisaalta sekä Arwood ym. (2017, 660) että Krings ym. (2018, 287) katsovat myös, että 

tutkimusta tulee suunnata tarkastelemaan eriarvoisuutta, jota vallitsee suhteessa ympäristön 

vaikutusten kasaantumiseen. Näkisinkin, että varsin moni aineistoni artikkeli tavoittelee 

tämänkaltaista tutkimusotetta: usea artikkeli tarkastelee yhteisöihin kohdistuvia tekijöitä, 

jotka selittävät näiden yhteisöiden mahdollisuuksia reagoida ympäristössä tapahtuneisiin 

muutoksiin. Samalla yksittäisten yhteisöiden olosuhteet vaikuttavat varsin alueellisesti 

eriytyneiltä. Tämän valossa mahdollisten määrällistenkään tutkimusmenetelmien 

synnyttämien tulosten yleistäminen muille alueille näyttäytyy kovin haasteelliselta. 

4.3 Haavoittuvuus ja resilienssi aineistossani 
Arwood ym. (2017) suosittelee, että sosiaalityön tutkimus pyrkisi tarkastelemaan, mikä 

selittää väestönosien välisiä eroja kyvykkyydessä vastata ympäristön muutoksiin. Lisäksi 

edellä mainitut tutkijat näkevät, että muodostamalla näistä juurisyistä tutkimustietoa, myös 

sosiaalityön keinoin olisi mahdollista tarkemmalla tavalla vastata yhteisöiden moninaisiin 

tarpeisiin. (Arwood ym. 2017, 660.) Tässä kappaleessa tarkastelenkin, millä tavalla 

aineistossani ilmenee pyrkimys paneutua tekijöihin, jotka voivat selittää näitä yhteisöiden 

välisiä eroja suhteessa ympäristön muutoksiin sopeutumiseen. 

Nään resilienssin ja haavoittuvuuden käsitteiden mahdollistavan yhteisöiden ja ympäristön 

muutosten välisen dynamiikan jäsentämisen. Resilienssi (engl. resilience) käsitetään tässä 

tutkielmassa yhteisöiden kykynä vastaanottaa ympäristöönsä liittyvä shokki, ja jatkaa 

toimintaansa. Haavoittuvuus (vulnerability) tarkoittaa maantieteellisen alueen alttiutta 

ilmastoriskille. Sosiaalinen haavoittuvuus (social vulnerability) viittaa haavoittuvan alueen 

asukkaiden kykyyn pärjätä (cope) ilmastoriskin realisoituessa. Sosiaaliseen 
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haavoittuvuuteen vaikuttavat esimerkiksi köyhyystaso, epätasa-arvoisuus ja 

syrjäytyneisyys. (Alston 2017, 93–94, Brooksin 2003 mukaan.) Alstonin (2017) mukaan 

edellä mainittujen käsitteiden riskinä voi toisaalta olla sosiaalisen todellisuuden 

pelkistyminen yksinkertaisiin yleistettäviin ratkaisuihin: hän pitää tärkeänä huomioida 

yhteisöiden uniikit tavat esimerkiksi sopeutumiselle. (Alston 2017, 95.) 

Aineistossa ilmenee useita kuvauksia negatiivisista vaikutuksista, joiden katsotaan johtuvan 

yhteisöiden lisääntyneestä markkinariippuvuudesta: Pingzhaissa maatalouden 

rakennemuutokset aiheuttivat pienviljelijöille lisääntyneen tarpeen markkinoilta 

hankittuihin siemeniin ja kemikaaleihin, joka osaltaan vaikutti heidän kokemaansa 

taloudelliseen ahdinkoon (Kan & Ku 2020, 349–350). Sekä Bönanissa, että Senegalissa 

perinteistä kalastusta harjoittavien yhteisöiden asukkaat kokivat, ettei isoja kalastusyrityksiä 

vastaan ole mahdollista kilpailla (Rambaree ym. 2019, 241; Jönsson 2019, 221). Myös Izlar 

(2019, 381) näki epävarman rahoituksen haastavan teknologiakierrätystä tehneen järjestön 

toimintaa. Esimerkkini ilmentävät tapoja, joilla aineistossani näytetään liittävän markkinat 

yhteisöiden lisääntyneeseen haavoittuvuuteen. 

Useassa artikkelissa tuodaan ilmi yhteisöiden julkiselle sektorille antamia merkityksiä. 

Hallinnon katsotaan peräti heikentävän yhteisöiden kykyä sopeutua ympäristössä 

tapahtuneille muutoksille. Muutamassa aineistoni artikkeleissa julkinen sektori siis 

näyttäytyy jopa yhteisöiden haavoittuvuutta edesauttavana tekijänä: Puerto Ricossa 

hirmumyrsky Marian jälkeen kaksi yhteisöä joutui huolehtimaan yhteisöidensä jäsenten 

perustarpeista lähes vuoden katastrofin jälkeen, sillä julkinen sektori ei ollut varautunut 

katastrofiavun antamiseen (Hayward ym. 2019, 254). Senegalissa sekä kalastajayhteisö, että 

sosiaalityöntekijät pitivät ongelmallisena korruptiota, jonka he näkivät vallitsevan alueen 

hallinnossa (Jönsson 2019, 220–222). Silver Cityssä puolestaan väljät kaivoslait ja 

asukkaiden edun vastaiseksi tulkitut poliittiset päätökset heikensivät tarkastellun yhteisön 

luottamusta hallintoonsa (Kvam & Willett 2019, 397). Liitän samaan tematiikkaan myös 

aineistossa ilmentyneet kokemukset pitkäaikaisesta rasismista, ja sen vaikutuksista: ainakin 

Ekenga ym. (2019) toteavat tutkimuksessaan rodun ja rasismin olevan keskiössä 

haastateltaviensa elämässä. Ekenga ym. näkevätkin, että alistamisen kokemukset saattavat 

vaikuttaa myös tapaan, jolla haastateltavat kykenivät ymmärtämään kohtaamiaan 

ympäristöongelmia, tai muodostamaan toimintaa niiden ympärille. (Ekenga ym. 2019, 329.) 

Aineistossani esiintyy joitain kuvauksia seikoista, joiden tutkijat ovat katsoneet 

edesauttaneen yhteisöiden resilienssiä: esimerkiksi Marylandissa Bristowin ym. (2019, 406) 
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mielestä ihmisten aiempi kokemus järjestäytymisestä vaikutti olennaisesti kykyyn synnyttää 

onnistunut kansanliike, Puerto Ricon tilanteessa Hayward ym. (2019, 257) nostivat 

arvokkaiksi tekijöiksi yhteisöllisyyttä synnyttäneet tilat, Pingzhaissa pienviljelijöiden 

osuuskuntatoiminta näyttäytyi tärkeänä yhteisön yhteisyyssuhteiden ja omavaraisuuden 

kannalta (Kan & Ku 2019, 351) ja Baltimoressa alueen ulkoisen siisteyden kohentaminen 

viherryshankkeilla vaikutti yhteisön kokemuksiin asuinpaikastaan (Cohen-Callow ym. 

2019, 363). 

Monissa aineistoni artikkeleissa voikin nähdä pyrkimyksiä tutkia ja selittää niin yhteisöiden 

resilienssiin, kuin haavoittuvuuteen liittyviä tekijöitä. Artikkeleissa eritellään yhteisöiden 

tilanteita nojaten yleensä alle 10 henkilön kokemuksiin. Nimenomaan tutkimusasetelmat 

heikentävät mahdollisuuksia yleistää tutkimusten tuloksia: useimmiten artikkeleiden 

lopetuksissa sekä pyritään antamaan ehdotuksia tulosten pohjalta, että todetaan yhteisöiden 

kompleksiset sekä uniikit tarpeet (esim. Kvam & Willett 2019, 400; Izlar 2019, 383). 

Kvalitatiivinen ote yhdistettynä pieniin aineistoihin siis heikentää tutkimustulosten 

yleistettävyyttä. Useissa artikkeleissa haastateltavia on lisäksi löydetty toisten tutkittavien 

vinkkien perusteella: tämä saattaa johtaa siihen, että haastateltavien näkemyksissä 

painottuvat tietyt mielipiteet. 

4.4 Sosiaalityö aineistossani 
Kuten jo todettua, niin Nöjd (2016, 60), Arwood ym. (2017, 661) kuin Krings ym. (2018, 

288) esittävät, että ympäristöaiheisen sosiaalityön tutkimuksen tulisi osoittaa sosiaalityön 

rooli selkeämmin. Krings ym. (2018) näkevät, että myös tapoja, joilla sosiaalityön metodein 

on mahdollista vahvistaa yhteisöiden valmiuksia vastaanottaa ympäristömuutoksia, tulisi 

tutkia. Toisin sanoen Kringsin ym. kirjallisuuskatsauksesta ilmenee myös vaade 

preventiivisen sosiaalityön tutkimukselle, kun aikaisemmin tutkimukset ovat painottuneet 

paljolti katastrofeihin reagoivalle sosiaalityölle. (Krings ym. 2018, 286.) Olen jo tuonut 

esiin, etteivät aineistossa esiintyneet tutkimusmetodit mahdollista ainakaan mitattavaa 

sosiaalityön roolin esiin tuomista. Seuraavaksi tarkastelenkin ylipäätään aineistossani 

nähtäviä sosiaalityön kuvauksia. 

Yhdeksästä aineistoni artikkelista kahdessa esiintyy virallista sosiaalityötä: Kanin ja Kun 

(2020) tutkimuksessa sosiaalityöllä on merkittävä yhteys Pingzhain asukkaiden tilanteen 

muutokseen: sosiaalityöntekijöitä on ollut osallisena toimintatutkimuksessa, jonka avulla 

pienviljelijät onnistuivat elvyttämään perinteisiä elinkeinojaan sekä hankkimaan niillä 
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elantonsa. (Kan ja Ku 2020, 350–353.) Jönssonin (2019) tutkimuksessa Senegalissa 

sosiaalityöntekijät yhdessä kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten toimijoiden yrittävät 

vaikuttaa alueen tilanteeseen. Sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa kalastajayhteisöiden 

tilanteeseen ovat kuitenkin alueen voimasuhteista johtuen lähes olemattomat. (Jönsson 2019, 

220–226.) 

Mikäli sosiaalityö ymmärretään virallista ammattikuvaa laajemmin toimintana, joka käsittää 

kaikenlaisen työn heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanteiden kohentamiseksi 

(Ranta-Tyrkkö 2018, 168), voi tulkita kaikkien aineistoni artikkeleiden liittyvän 

sosiaalityöhön. Useassa tutkimuksessa kansalaisyhteiskunta, kuten järjestöt työntekijöineen 

ja vapaaehtoisineen, pyrkii edesauttamaan yhteisöitä esimerkiksi avustamalla 

luonnonkatastrofin jälkeen (Hayward ym. 2019), synnyttämällä viheralueita (Cohen-Callow 

ym. 2019), avustamalla teknologiakysymyksissä (Izlar 2019), tai luomalla alueelle 

elinvoimaa turismin sekä yritystoiminnan edistämisen kautta (Rambaree ym. 2019). 

Aineistossani näyttääkin painottuvan kansalaisjärjestöjen toiminta, kun taas ammatillista 

sosiaalityötä ilmenee vain vähän. Kanin ja Kun (2020) tutkimus on ainoa, joka ilmentää 

selkeästi toteutuneen sosiaalityön intervention yhteisökontekstissa. Aineistossa ei myöskään 

ilmene mainintoja preventiivisestä sosiaalityöstä. 

4.5 Ekososiaalinen työ aineistossani 
Tässä kappaleessa otan huomioon Matthiesin (2017), sekä Boetton (2017) näkemykset 

ekososiaalisesta sosiaalityöstä ja tarkastelen aineistoani siitä näkökulmasta, kuinka 

ekososiaalinen sosiaalityö niissä paikantuu. 

Otsikkotasolla aineistossani ekososiaalinen sosiaalityö esiintyi neljässä artikkelissa, niiden 

lisäksi asiasanoissa termi esiintyi kolmessa artikkelissa. Yhdessä artikkelissa käytettiin 

termiä vihreä sosiaalityö, jonka määritelmä sisälsi samankaltaisia piirteitä ekososiaalisen 

sosiaalityön teorian kanssa (Kan & Ku 2019, 348). Käytännössä siis kaikista aineistoni 

artikkeleista on erotettavissa ekososiaalisen työn tematiikkaa. 

Kuten aiemmat käsittelykappaleet osoittavat, aineistossani tutkitaan esimerkiksi ruokaturvaa 

(Kan & Ku 2020), maankäyttöä (Kvam & Willett 2019), sekä jätteen kierrätystä (Izlar 2019). 

Näiden tutkimusaiheiden voi tulkita edustavan sekä Matthiesin (2017, 27–31), että Boetton 

(2017, 64) ajatuksia ekososiaalisen sosiaalityön tutkimuksen laajentumisesta tavanomaisten 

tutkimusaiheiden ulkopuolisille teemoille. 
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Globaalin katsantokannan tulisi Boetton (2017) mukaan olla ekososiaalisen työn yksi 

olennaisista piirteistä. Hänen mukaansa olisi keskeistä ymmärtää, että maailmanlaajuisesti 

tarkasteltuna esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti. 

Vastaavalla tavoilla hänen mukaansa köyhimpiin maihin kohdistuvat ympäristöongelmat 

ovat osin peräisin länsimaisista teollistuneista yhteiskunnista. (Boetto 2017, 57.) 

Aineistossani globaali perspektiivi ilmenee ainakin kolmessa artikkelissa: Senegalia 

tarkastellessaan Jönsson (2019, 223–225) liittää kalastajayhteisön kohtaamat muutokset 

osaksi maailmanlaajuista uusliberaalin markkinatalouden kehitystä, sekä ehdottaa yhdeksi 

ratkaisuksi ylikansallista sosiaalityön instituutiota tilanteisiin, joissa paikallisilla toimijoilla 

on heikot toimintamahdollisuudet. Rambaree ym. (2019, 232) liittävät vastaavalla tavalla 

Bönanin kalastuskylän kohtaamat muutokset osaksi globaalia kapitalismin kehityskulkua. 

Izlar (2019) taas tarkastelee teknologiaromun ympärille rakentunutta yhteisöä esimerkkinä 

paikallisesta ratkaisusta globaaleille prosesseille: yhteisön harjoittama kiertotalous 

näyttäytyy vaihtoehtona romun epäeettiselle hävitystavalle. (Izlar 2019, 372–382.) 

Toinen ekososiaalisen sosiaalityön keskeisiä teemoja on hyvinvoinnin toteuttaminen 

kestävyyden kolmen ulottuvuuden mukaisesti (Boetto 2017, 55; Matthies & Närhi 2017, 4; 

Helne & Hirvilammi 2017, 38). Aineistossani esiintyy ainoastaan yksi suora viittaus kaikkiin 

kolmeen ulottuvuuteen: Kan ja Ku (2020, 353) näkevät Pingzhain esimerkkinä 

yhteisötaloudesta (engl. social economy), jossa lähiyhteisössä syntyneet tarpeet tyydytetään 

paikallisesti, ekologisella tavalla. Useampi aineistoni artikkeli kuitenkin huomioi sen, että 

ympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat yhteisyyssuhteisiin (Jönsson 2019; Izlar 

2019; Ekenga ym. 2019; Bristow ym. 2019; Hayward ym. 2019; Rambaree ym. 2019). 

Toisaalta, vaikka esimerkiksi Jönsson (2019, 221) tarkastelee hyvinvoinnin taloudellista 

ulottuvuutta julkituomalla kalastajien köyhyyskokemuksia, yhdessäkään artikkeleissa ei 

suoraan viitata taloudellisen elintason rajoittamiseen tai tyytymistä kohtuullisuuteen 

(sufficiency). Ideat maltillisesta elintasosta ovat olennainen osa ekososiaalisen sosiaalityön 

teoriaa (Hirvilammi & Helne 2017, 38–44). Aineistoni artikkeleista valtaosa kuitenkin 

tarkastelee taloudellisesti heikossa asemassa olevia yhteisöitä, joten on mahdollista, ettei 

elintaso-tematiikka sen vuoksi korostu enempää. 

Ekososiaalisen sosiaalityön teoriassa tarkastellaan varsin kriittisesti kapitalistista 

tuotantojärjestelmää, ja vähintäänkin katsotaan teollistuneiden yhteiskuntien toimivan 

kestämättömällä tavalla (Matthies 2017, 19–23; Boetto 2017, 57). Myös aineistossani 

useampi tutkija vaikuttaa suhtautuvan hyvin kriittisesti ilmiöihin, joiden voi nähdä 
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juontuvan kapitalistisesta tuotantojärjestelmästä, sekä pyrkimyksistä säätelemättömiin 

kaupallisiin markkinoihin. Näitä huomioita tehdään aineistossa esimerkiksi luonnonvarojen 

hyödyntämisestä teollisuuden tarpeisiin (Kvam & Willett 2019, 398–399), 

markkinamekanismien synnyttämisestä globaalin Etelän valtioihin (Jönsson 2019, 216) sekä 

ylikansallisista tuotantoketjuista (Rambaree ym. 2019, 232; Izlar 2019, 372). 

Mikäli ekososiaalista sosiaalityötä tarkastellaan kestävän kehityksen, tai ekososiaalisen 

siirtymän edistäjänä, voi Matthiesin (2017, 27–31) mukaan sosiaalityön toimia arvioida 

muun muassa sen mukaan, millä tavalla ne ovat kytköksissä fyysisten raaka-aineiden käytön 

vähentämiseen ja miten esimerkiksi luontoavusteinen työskentely otetaan huomioon. 

Aineistossani luontohoivaa (engl. green care) ei esiinny lainkaan. Ekososiaaliseksi 

käytännöiksi tulkitsemiani prosesseja kuitenkin tarkastellaan niin Kanin ja Kun (2020) kuin 

Izlarin (2019) toimestakin: molempien artikkeleissa havainnoidaan paikallisiin tarpeisiin 

vastaaminen, kierrättäminen sekä jonkinlainen omavaraisuuden tavoittelu (Kan ja Ku 2020; 

Izlar 2019). 

Aineistoni koostui yhteisöitä tarkastelevista artikkeleista, joka jo itsessään on 

ekososiaaliselle sosiaalityölle tyypillistä: teoria näkee kollektivismin edustavan 

merkityksellisempiä ihmissuhteita, mahdollisuutta kestävämpiin taloudellisiin ratkaisuihin, 

sekä yhteyden saavuttamista individualismista luopumalla (Boetto 2017, 57). Suurimmassa 

osassa aineistoani tutkijani katsoivat artikkeleidensa hyödyttävän ekososiaalista 

sosiaalityötä kasvattamalla sen tietopohjaa ilmiöistä. Useat tutkijat ehdottavat, että 

sosiaalityön tulisi uudistaa toimintatapojansa: esimerkiksi Ekenga ym. (2019, 330) näkevät, 

että St. Louisissa sosiaalityön keinoin olisi mahdollista voimaannuttaa yhteisöitä 

opettamalle niiden jäsenille ympäristöongelmista sekä tavoista, joilla ongelmiin voi 

vaikuttaa. 

Artikkelit, joista aineistoni koostui, sisältävät tavanomaisista sosiaalityön tutkimusaiheista 

poikkeavia tutkimuskohteita, kuten kysymyksiä ravinnontuotannosta, tai kierrätyksestä. 

Monissa artikkeleissa annetaan merkitystä globaalien kehityskulkujen paikallisille 

vaikutuksille, sekä kritisoidaan ilmiöitä, jotka liitetään kapitalistiseen tuotantojärjestelmään. 

Aineistossani siis ilmenee monia ekososiaalisen sosiaalityön piirteitä. 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämä tutkimus tarkastelee kirjallisuuskatsauksen avulla, onko ekososiaalisen sosiaalityön 

tutkimus monipuolistunut. Vertasin varsin rajallista aineistoani sekä ympäristöaiheisesta 

sosiaalityön tutkimuksesta esitettyihin kriittisiin näkökulmiin, että ekososiaalisen 

sosiaalityön teorian osa-alueisiin. Aineistoni ilmentämä ekososiaalisen sosiaalityön 

tutkimus sisältää monipuolisia tutkimuskohteita, painottaa laadullisia tutkimusmenetelmiä 

sekä korostaa kansalaisyhteiskunnan tekemää sosiaalityötä. 

Aineistoni tutkimuskohteet käsittelevät esimerkiksi yhteisöitä, joiden elinympäristöä 

teollisuustoiminta muovaa, tai joiden elämäntavat kohtaavat globaaleista kehityskuluista 

seuraavia muutoksia. Osassa tutkimuksista ilmeneekin teemoja, joita sekä Arwood ym. 

(2017) että Krings ym. (2018) toivoivat ympäristöaiheiselta sosiaalityön tutkimukselta. 

Samaan tapaan tutkimusaiheet kuten ruokaturva, tai maankäytön vaikutukset ovat myös 

ekososiaalisen sosiaalityön teorialle relevantteja (Matthies 2017, 31). Toisaalta tutkimusten 

maantieteellinen sijoittuminen ei ole erityisesti muuttunut aiempiin tutkimuksiin nähden, 

vaan suurin osa aineistostani kohdistuu Yhdysvaltoihin (Arwood ym. 2017, 659). 

Tarkastellessa tutkimusmenetelmiä, aineistoni ei varsinaisesti ilmennä muutosta verrattuna 

esitettyihin kriittisiin näkökulmiin. Valtaosassa artikkeleissa vaikuttaa korostuvan ilmiöiden 

ymmärtäminen laadullisin menetelmin, ja haastatteluin kerätty aineisto. Tällöin esimerkiksi 

yhteisöiden johtajien kokemus ympäristökatastrofiin reagoimisesta (Hayward ym. 2019) 

tulee tallennetuksi sellaisena, kuin se haastateltavien kokemuksissa, ja muistoissa 

näyttäytyy. Mikäli kuitenkin pohditaan Arwoodin ym. (2017, 659) näkemyksiä siitä, että 

tutkimusten tulisi sisältää monipuolisempia metodeja, pitkäkestoisempia interventioita, ja 

ylipäätään ilmentää sosiaalityön roolia paremmin, näyttäytyvät useat aineistoni artikkelit 

ongelmallisilta. Ainoastaan Kan ja Ku (2020) voivat jossain määrin eritellä mahdollisia 

sosiaalityön vaikutuksia: Pingzhaissa sosiaalityön läsnäolo vaikutti olennaisesti 

pienviljelijöiden tilanteeseen Toisaalta Kanin ja Kun tutkimuskaan ei voinut 

tutkimusmetodiensa vuoksi osoittaa mitattavia tuloksia (Kan & Ku 2020, 353). Aineistoni 

ainoassa määrällisiä metodeja hyödyntävässä artikkelissa ei kyetty osoittamaan tilastollista 

merkitsevyyttä viherryshankkeiden ja asukkaiden lähiympäristön kokemuksien välillä 

(Cohen-Callow ym. 2019, 364). 

Useassa artikkelissa tutkijat katsoivat, että lisääntyneellä markkinataloudella oli negatiivisia 

vaikutuksia suhteessa yhteisöiden kykyyn vastata ympäristön muutoksiin. Vastaavasti 

julkinen sektori näyttäytyi merkittävänä yhteisöiden alttiutta lisäävänä tekijänä ainakin 
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kolmessa artikkelissa. Yhteisöllisyyden tuntemuksia kohentavia toimenpiteitä puolestaan 

tarkasteltiin resilienssiä synnyttävinä tekijöinä. Useammasta aineistoni artikkelista käykin 

ilmi, että tutkijoilla on ollut tavoitteena selittää tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteisöiden 

kykyyn vastata ympäristössään tapahtuviin muutoksiin.  

Virallista sosiaalityötä tarkastellaan kahdessa aineistoni artikkelissa, ja ainoastaan yhdessä 

tutkimuksista (Jönsson 2019) sosiaalityöntekijät olivat haastateltavien joukossa. Useissa 

artikkeleissa kuitenkin ilmenee piirteitä sosiaalityöstä, jota tekevät kansalaisjärjestöt, 

vapaaehtoiset ja yhteisön jäsenet. Tutkimuksissa ei liiemmin keskitytä ennaltaehkäisevään 

toimintaan, jollaista kirjallisuuskatsauksissa (Arwood ym. 2017, 659; Krings ym. 2018, 286) 

toivottiin lisää. Ekososiaalisen sosiaalityön tutkimusta edustavassa aineistossani 

sosiaalityön ammattikunnan ääni jääkin kauttaaltaan vähäiseksi. 

Ekososiaalinen sosiaalityö ilmentyy aineistossani esimerkiksi kuvailuissa globaalien 

kehityskulkujen paikallisista vaikutuksista, huomioissa ympäristön muutosten sosiaalisista 

vaikutuksista, sekä tarkasteluissa ekososiaaliseen siirtymään liittyvistä elementeistä, kuten 

kierrätyksestä, sekä luonnonvarojen kohtuullisesta hyödyntämisestä. Toisaalta esimerkiksi 

luontoavusteista työskentelyä (Matthies 2017, 31) ei esiintynyt aineistossa. Vastaavasti 

aineistossa näkyi vain vähän viitteitä ekososiaaliselle sosiaalityölle keskeiseen ajatukseen 

kestävästä hyvinvoinnista (Hirvilammi & Helne 2017). 

Aineistoni perusteella ekososiaalisen sosiaalityön tutkimus kohdistuu osin ekososiaaliselle 

työlle keskeisille aihealueille, mutta painottuu edelleen rajatulle maantieteelliselle alueelle. 

Kringsin ym. (2018, 286) sekä Arwoodin ym. (2017, 660–661) kriittisiin näkökulmiin 

nähden aineistoni tutkimusmenetelmät eivät ole monipuolistuneet, vaan painottuvat 

laadullista tutkimusotetta. Vastaavasti sosiaalityön toiminnan kuvaukset yhteisöiden 

tukemiseksi, saati kestävän kehityksen edistämiseksi jäävät uupumaan. 

Useassa artikkelissa tuodaan esiin parannusehdotuksia ekososiaaliselle työlle, ja sen 

käytännöille: näitä tutkijoiden ehdottamia toimia ovat esimerkiksi globaalin sosiaalityön 

verkoston synnyttäminen (Jönsson 2019, 226), yhteisöiden mobilisaation tukeminen 

(Bristow ym. 2019, 411) tai poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen (Ekenga ym. 2019, 

331). Tutkimusten pohjalta annettujen suositusten ja tutkimusten yleistettävyyden välillä voi 

nähdä pienen ristiriidan. Vastaavasti esimerkiksi poliittinen tilanne nostetaan useassa 

artikkelissa yhteisöihin negatiivisesti vaikuttavaksi osatekijäksi, mutta sitä harvoin 

analysoidaan enempää.  
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Aineiston perusteella pohdinkin, millä tavalla ekososiaalisen sosiaalityön tutkimusten 

synnyttämä tieto pystyy edesauttamaan tavoitteita, joita suuntaus asettaa. Toisaalta vaateet 

paremmalle vaikuttavuuden osoittamiselle (Arwood ym. 2017, 660) on kohdistettu 

ympäristöaiheiseen sosiaalityöhön yleensä, eikä spesifisesti ekososiaaliselle sosiaalityön 

teorialle, joka vaikuttaa pyrkivän irtautumaan byrokraattisesta ja rationaalisesta 

maailmankuvasta (esim. Matthies 2017, 31). Tulkitsenkin itse mitattavuuden vaadetta 

positivismia ilmentävänä piirteenä, joka vaikuttaa jossain määrin ekososiaalisen teorian 

vastakohdalta.  

Tulevien ekososiaalisen sosiaalityön tutkimusten haasteena pidän sosiaalityön roolin 

selvempää osoittamista. Aineiston perusteella myös tutkimuskohteiden tilanteisiin 

vaikuttavien poliittisten tekijöiden parempi julkituonti saattaisi olla tarpeellista. Vastaavasti 

aineistossa ekososiaalinen siirtymä jäi vähälle tarkastelulle, ja katsonkin, että sosiaalityön 

rooli kestävässä kehityksessä, saati siirtymän edistämisessä tarvitsee tutkijoilta 

lisähuomiota. 

Tutkimusasetelmaani liittyy useita rajoituksia: aineiston haku on toteutettu ainoastaan 

englanninkielisistä artikkeleista, jolloin tarkastelu on suuntautunut vain englanniksi 

julkaistuihin, kahdessa tieteellisissä journaaleissa esiintyneisiin artikkeleihin. Toiseksi 

käyttämäni hakusanat ovat niukahkot: ottaen huomioon tutkimukseni aiheen, yhteisöihin 

viittaavat hakutermit olisivat mahdollisesti tuottaneet kattavamman otoksen aihealueesta. 

Tutkijan näkökulmasta oman tietämyksen, sekä käytettävissä olevien resurssien rajallisuus 

ovat varmasti isoimmat tutkimuksen laatuun vaikuttavat seikat. Tutkimustani onkin 

tarkasteltava nykyisten seikkojen valossa: aloittelevan tutkijan ensikosketuksena paitsi 

tutkimukseen, mutta myös ekososiaalisen sosiaalityön tematiikkaan. 
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