Työryhmä 1. Oikeudenmukaisuus ja eettisyys gerontologisen sosiaalityön
kysymyksinä
Työryhmä kytkeytyy päivien yleisteemaan pohtien eettisyyttä ja oikeudenmukaisuutta gerontologisen
sosiaalityön käytäntöjen ja tutkimuksen näkökulmasta. Miten sosiaalityön käytäntö ja tutkimus
kohtaavat ikääntyneiden hoivan, hoidon, palvelujen ja etuisuuksien oikeudenmukaisuuteen ja etiikkaan
liittyvät kysymykset? Työryhmään toivotaan alustuksia, joissa pohditaan gerontologisen sosiaalityön ja
vanhuspalvelujen kysymyksiä tutkimuksen tai käytännön kokemusten ja kehittämistyön pohjalta.
Esitykset voivat kohdentua yleisempiin työryhmän teemaan liittyvin kysymyksiin tai joihinkin rajatumpiin
teemoihin kuten gerontologisen sosiaalityön kohdeongelmiin, paikkaan palvelujärjestelmässä,
organisointiin ja työkäytäntöihin sekä hoivan antamisen ja vastaanottamisen kysymyksiin. Alustukset
voivat myös käsitellä gerontologisen sosiaalityön ja hoivan tutkimuksen teoreettisia näkökulmia sekä
metodologisia ratkaisuja. Lisäksi käynnissä olevia tai valmistuneita hankkeita ja tutkimuksia esittelevät
puheenvuorot ovat tervetulleita.
Työryhmän koordinaattoreina toimivat Marjaana Seppänen (marjaana.seppanen@ulapland.fi) ja Heli
Valokivi (heli.valokivi@uta.fi)
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Kodinomaisuus toimijuutena
Vanhuspalveluissa ollaan siirtymässä laitosmuotoisista palveluista kodinomaisiin tai kotiin
tuotettuihin palveluihin. Trendi on havaittavissa Suomen lisäksi muuallakin Euroopassa ja muun
muassa Yhdysvalloissa. Ajattelemme, että koti ja kodinomaisuus ovat vanhuksille parempia
vaihtoehtoja kuin laitos ja laitosmaisuus.
Puhumme kodinomaisuudesta, mutta emme välttämättä määrittele, mitä sillä tarkoitamme.
Sisustamisratkaisut eivät tunnu riittävän kodinomaisuuden synnyttämiseen. Olen lähtenyt
etsimään kodinomaisuutta sen kääntöpuolesta, laitosmaisuudesta. Laajemman tutkimuksen
(Kinni 2005) osatulokseen ja haastatteluaineiston katkelmiin perusteella tarkastelen, miten
vanhuksen sosiaalista identiteettiä kuvastavat kategoriapiirteet muuttuivat hänen siirtyessään
kotoaan laitokseen.
Tapaustutkimuksen aineisto on tuotettu sairaalakontekstissa vanhuskuntoutujan ja häntä
hoitaneen moniammatillisen ryhmän jäsenten haastatteluina – narratiiveina ja
teemahaastatteluina. Aineisto on analysoitu jäsenkategorisoinnin analyysilla (MCA).
Tulokset antavat viitteitä oman elämän hallinnan menettämisestä laitokseen siirryttäessä.
Kodinomaisuutta tavoiteltaessa kannattaisikin kiinnittää huomiota toimijuuteen: asiakkaiden
itsemääräämisoikeuteen ja mahdollisuuteen kontrolloida omaa elämäänsä. Se olisi eettisestikin
kestävä, asiakaslähtöinen ratkaisu.
Kinni, Riitta-Liisa (2005) Oma arki kotona – riittävä apu laitoksessa. Vanhus kuntoutujana
sairaalan moniammatillisessa työssä. Julkaisematon lisensiaatin tutkielma. Kuopion yliopisto,
sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos.
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Harkinnan käyttäjänä vai kohteena? – Asiakkaana vanhuspalveluissa
Harkintaa käytetään laajasti vanhuspalvelujen kentällä. Harkinta on ennen kaikkea makro- ja
järjestelmätason ilmiö, mutta myös jokapäiväisessä elämässä kohdattu ja vaikuttava asia.
Työntekijän ja asiakkaan kohtaamisissa käytetään harkintaa palveluista ja etuisuuksista
päätettäessä. Harkinnan käytön skaala ulottuu etuutta tai palvelua koskevasta
viranomaispäätöksestä aina esimerkiksi kotihoidon käynnin aikana tehtävään ratkaisuun siitä,

mitä apua ja hoivaa tällä käyntikerralla asiakas tarvitsee ja saa. Työntekijän käyttämän
harkinnan taustalla ovat säädökset ja toimintaohjeet sekä kulttuuriset toimintatavat. Osaltaan
harkintaan vaikuttaa myös vuorovaikutustilanne; sen aika, paikka ja osallistujat. Tässä
puheenvuorossa tarkastelen harkintaa nimenomaan vanhuspalvelujen käyttäjän näkökulmasta.
Miltä ”katutason byrokraatin” harjoittama harkinta on vanhuspalvelujen asiakkaan kokemana?
Ja minkälaista harkintaa vanhus käyttää itse. Ovatko vanhat ihmiset lähinnä harkinnan käytön
kohteita vai ovatko he osallisia? Voivatko he vaikuttaa työntekijän käyttämään harkintaan vai
näyttäytyykö käytetty harkinta sidotulta käyttäjän näkökulmasta?
Nykyinen vanhuspolitiikka korostaa vanhan ihmisen ja hänen lähipiirinsä aktiivisuutta, omaa
vastuunottoa avuntarpeisiin vastaamisessa sekä omassa kodissa asumista mahdollisimman
pitkään. Palveluiden kuluttajana toimimista ja omatoimisuutta esitetään ratkaisuina kasvaviin
hoidon ja hoivan tarpeisiin vastaamisessa. Nykyisen asiakkuuden yhtenä lähtökohtana onkin
oman harkinnan käyttö; vaihtoehtojen selvittely, niiden vertailu ja arviointi sekä eri
vaihtoehdoista valinnan tekeminen.
Tutkimuksen aineistona ovat 13 vanhuksen haastattelut, joissa on keskusteltu sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista ja hoivasta, hoivatarpeista, avun saamisesta ja avun antamisesta.
Haastateltavilla oli lukuisia kokemuksia asiakkaan ja potilaan asemasta vanhuspalvelujen piirissä
ja kohtaamistilanteissa. Olen lukenut aineistoa laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti etsien
haastateltavien kertomuksia harkinnan käytöstä. Tuloksena aineistosta on määriteltävissä
kolme kategoriaa harkintaan vanhan ihmisen näkökulmasta: harkinnan kohteena oleminen,
yhteistyössä rakentuva harkinta ja vanhan ihmisen itsenäinen harkinta.
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Ikääntyminen ja puolison mielenterveyden häiriö parisuhteen vuorovaikutuksessa
Tarkoitus: Keskityn esityksessäni tarkastelemaan ikääntyvien kertojien kokemuksia
parisuhteensa vuorovaikutuksesta, kun heidän puolisollaan on mielenterveyden häiriö.
Metodit ja aineisto: Haastattelin yhdeksää suomalaista 60 – 80 - vuotiasta henkilöä.
Haastateltavat olivat olleet naimisissa viidestä 55 vuoteen. Kaikkien haastateltujen puolisoilla
oli mielenterveyden häiriö. Seitsemän haastatelluista asui yhdessä puolisonsa kanssa ja kahden
puoliso oli hoidossa kodin ulkopuolella. Käytin narratiivista ja puolistrukturoitua haastattelua.
Ensiksi pyysin haastateltavia ensiksi kertomaan heidän parisuhteensa tarinan – kaikki
tapahtumat ja asiat, jotka olivat tärkeitä heille. Sen jälkeen tarkensin tarinaa
puolistrukturoiduilla kysymyksillä heidän parisuhteestaan ja puolisona olemisesta sekä puolison
mielenterveyden häiriöstä ja sen kanssa selviytymisestä. Haastattelut kestivät yhdestä kolmeen
tuntiin ja haastattelujen kokonaiskesto oli 16 tuntia. Haastattelut tehtiin erilaisissa paikoissa,

kuten kodeissa, kahviloissa ja toimistoissa. Käytin aineiston analyysimenetelmänä narratiivisen
tutkimuksen näkökulmasta temaattista analyysia (Riessman 2008, 53 - 76).
Tulos: Löysin kertomuksista parisuhteen vuorovaikutuksen ja siihen liittyen ikääntymisen ja
puolison mielenterveyden häiriön yhdistävistä kokonaiskertomuksista kaksi toisilleen melko
vastakkaista metakertomusta, joista toisen nimesin Yhdistävä vuorovaikutus- ja toisen Erottava
vuorovaikutus – kertomukseksi. Yhteistä näille on kertojien kokemus siitä, että puolisoiden
välinen tunneyhteys on tärkeä parisuhteessa ja tunneyhteyteen liittyvät myös ikääntymisen ja
puolison mielenterveyden häiriön saamat merkitykset.
Johtopäätökset: Vuorovaikutus ja tunneyhteys osana sitä on tärkeä osa parisuhdetta. Kertojien
kaltaisissa elämäntilanteissa eläville henkilöille tulee turvata heidän tarvitsemansa tuki, jotta he
voivat kokea parisuhteensa vuorovaikutuksen mahdollisimman myönteiseksi ja arjen sujuvaksi
puolison mielenterveyden häiriöstä huolimatta.
Lähde: Riessman, C. (2008) Narrative Methods for the Human Sciences. Los Angeles, London,
New Delhi, Singapore: SAGE.
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Sosiaalityö osana gerontologista kuntoutusta
– eettiset näkökulmat sosiaalityöntekijöiden työssä
Gerontologinen kuntoutus on noussut yhdeksi keskeiseksi teemaksi, kun mietitään ikäihmisten
kotona asumisen tukemista. Puheenvuoroni perustuu tekeillä olevaan ammatilliseen
lisensiaattityöhön, jossa tarkastelen sosiaalityöntekijöiden tekemää työtä osana ikäihmisten
kuntoutusta.
Aineistonani on seitsemän sosiaalityöntekijän haastattelua. Nämä sosiaalityöntekijät
työskentelivät sotainvalidien ja veteraanien kuntoutukseen erikoistuneissa laitoksissa. Aineisto
on kerätty vuoden 2011 aikana. Olen analysoinut aineistoa käyttäen kehysanalyyttista analyysia
ja nimennyt aineistostani nousseet laitosten sosiaalityötä kuvaavat kehykset arvioinnin,
sosiaalisen tuen ja huolenpidon kehyksiksi. Näiden kehysten sisällä olen tarkastellut
sosiaalityöntekijän roolia sekä osaamista. Ikäihmisten kanssa työskentelyyn on liitetty
keskeisenä tekijänä eettinen osaaminen, mutta eettisen osaamisen voidaan nähdä olevan osa
sosiaalityön vuorovaikutusosaamista (vrt. Ylinen 2008). Rantalaiho (2005) käyttää sosiaalityön
osaamisen jaotteluissa eettisen osaamisen käsitteen sijaan arvo-osaamisen käsitettä. Eettisyys
voidaan liittää myös Rantalaihon (mt) mainitsemiin muihinkin osaamisen alueisiin kuten
vuorovaikutusosaamiseen tai tutkimukselliseen osaamiseen.

Tässä puheenvuorossa tarkastelen tutkimukseni eri kehyksissä esiin nousseita eettisiä
pohdintoja. Eettinen puhe näyttäytyi haastatteluissa sosiaalityön työn yleisiin arvoihin liittyvinä
puheena, mutta myös ristiriitatilanteita kuvaavana puheena. Arvioinnin kehyksessä eettisenä
kysymyksenä nousi esille pohdinta siitä, kenen (eri ammattilaiset, omaiset, asiakas) näkemysten
perusteella määritellään asiakkaan elämäntilannetta ja avun tarpeita. Sosiaalisen tuen
kehyksessä keskeiseksi nousi iäkkäiden asiakkaiden elämäntilanteiden ja elämäntarinoiden
kuunteleminen. Asiakkaan kuuntelemisen ja tukemisen vaatima aika saattoi olla ristiriidassa
organisaation työntekijöille antamien resurssien kanssa. Huolenpidon kehyksessä eettiset
kysymykset liittyivät asiakkaan oikeuksiin: oikeuteen saada tarvitsemiaan palveluja tai
oikeuteen olla ottamatta palveluja vastaan.

