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8 Sosiaalityön tutkimuksen uusia avauksia
Työryhmän koordinaattorit:
Sanna Lähteinen, sanna.lahteinen[@]ulapland.fi
Noora Tuohino, noora.tuohino[@]ulapland.fi
Sosiaalityön tutkimus on tutkimusalueeltaan laaja-alaista ihmis- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Sosiaalityön tehtävien ja toimintaympäristön muuttuessa tarpeet ja odotukset tutkimukselle muuttuvat. Sosiaalityön valtakunnallisessa tutkimusohjelmassa (Forssén ym.
2010) yhteiskunnallista muutosta ja siihen sisältyvää palvelujärjestelmän muutosta sekä yhteiskunnan ja yksilön välisen suhteen muutosta jäsennetään neljän teema-alueen kautta: 1) sosiaaliala ja hyvinvointiosaaminen tietointensiivisessä yhteiskunnassa, 2) kansalaisten arkielämän sujuvuus ja siihen liittyvät ongelmat, 3) ikä, elämänkaari ja sosiaaliala sekä 4) erot, erilaisuus ja
rajat. Tutkimusohjelmassa nähdään tarve syventää ja monipuolistaa sosiaalityön tutkimuskenttää
ja vahvistaa yhteistyötä eri tieteenaloilla kansallisesti ja kansainvälisesti.
Edellisten Sosiaalityön tutkimuksen päivien esityksiä tarkasteltaessa (Raitakari & Valokivi
2012) havaittiin, että tutkimukseen kohdistuu esimerkiksi vaikuttavuuteen, yhteistoiminnallisesti
tuotettuun käytäntö- ja tutkimustietoon ja vertailututkimukseen liittyviä odotuksia. Monimuotoisessa sosiaalityön tutkimuksessa on sen laajentumisesta ja syventymisestä huolimatta edelleen
paljon alueita ja ilmiöitä, joista on saatavilla vähän tutkittua tietoa.
Työryhmässä pohditaan, minkälaisia uusia avauksia sosiaalityön tutkimuksessa tarvitaan ja mihin tutkimusta tulisi tässä ajassa erityisesti suunnata. Minkälaiset avaukset olisivat yhteiskunnallisesti tai tutkimuksellisesti kiinnostavia? Miten ajankohtaisia tutkimusteemoja voidaan ottaa metodologisesti tai menetelmällisesti haltuun? Mitä sosiaalityön koulutukselle ja tutkimukselle
merkitsevät muutokset esimerkiksi lainsäädännössä, palvelurakenteissa ja työelämän tehtävärakenteissa?
Toivomme tulevaisuuteen suuntaavaa, uusia avauksia etsivää ja moniäänistä työryhmää. Siihen
ovat tervetulleita esitykset, jotka perustuvat meneillään tai suunnitteilla oleviin tutkimushankkeisiin. Esitys voi pohjautua myös kirjallisuuteen tai käytännön työssä havaittuihin tutkimustarpeisiin.
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Torstai 14.2.2013 klo 15:15–17:00
15:15

Sanna Lähteinen & Noora Tuohino, Lapin yliopisto
Työryhmän avaus

15:20

Leena Viinamäki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu & Arto Selkälä,
Lapin yliopisto & Asko Suikkanen, Lapin yliopisto
Hyvinvointibarometrin suhde kuntien hyvinvointijohtamisen työvälineisiin

15:50

Pauli Niemelä, Itä-Suomen yliopisto
Tieto – Keskeisin sosiaalityön työväline?

16:20

Ilmari Rostila, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
Tapausrekonstruktio - uusi avaus “sosiaaliseen diagnoosiin”? Keskustelua
tapaustutkimuksen ja asiakasta koskevan tilannearvion tekemisen metodologisista
yhteyksistä

Perjantai 15.2.2013 klo 9:00–11:00
9:00

Suvi Krok, Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Sosiaalityön käytännön opetuksen haasteet

9:30

Anni Vanhala, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus &
Susanna Palomäki, Tampereen yliopistollinen sairaala
Sosiaalityön tutkimus monitieteisten ammattikäytäntöjen rajapinnoilla

10:00

Kati Palsanen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
Yhteistutkiminen sosiaalityön menetelmänä

10:30

Emma Vanhanen, Tampereen yliopisto
Asiakkaan kohtaaminen verkossa
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Hyvinvointibarometrin suhde kuntien hyvinvointijohtamisen työvälineisiin
Leena Viinamäki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
leena.viinamaki[@]tokem.fi
Arto Selkälä, Lapin yliopisto
arto.selkala[@]ulapland.fi
Asko Suikkanen, Lapin yliopisto
asko.suikkanen[@]ulapland.fi
Puheenvuoron taustalla on Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen toteuttama (1.9.2011–31.12.2013) ESR-rahoitteinen Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka hanke. Sekä 1.5.2011 voimaan tulleessa Terveydenhuoltolain (12 §) mukaan että lakiehdotuksessa uudeksi sosiaalihuoltolaiksi (7–9 §) korostuu kuntalaisten hyvinvoinnin säännöllinen ja systemaattinen seuraaminen. Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hanke osaltaan tukee kuntien lakisääteistä tehtävää kuntalaistensa hyvinvointikehityksen ennakoinnissa ja edistämisessä.
Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen hyvinvointibarometriosiossa toteutuu monitasoinen, vaiheittain etenevä triangulatiivinen tutkimusasetelma, jossa otetaan huomioon aikaulottuvuus (menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus) ja jossa toimijoina ovat tutkijoiden lisäksi kuntalaiset
ja viranomaiset. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2012 toteutettiin hyvinvointibarometrin kuntalaiskysely ja hankittiin tilastot. Toisessa vaiheessa syksyllä 2012 syvennettiin kuntalaiskyselyn
kokemuksellisista kysymyksistä saatujen vastausten perusteella kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnistaan erilliskyselyllä. Kolmannessa vaiheessa keväällä 2013 hankitaan avaininformanttilausunnot tutkijoiden analysoimien tilastojen ja kuntalaiskyselyjen pohjalta (Lappilaiskuntien
perusturvajohtajien kuntakohtaiset lausunnot; Lapin aluehallintoviraston sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliset asiantuntijalausunnot; Saamelaiskäräjien lausunnot Pohjois- ja TunturiLapin seutukuntien osalta). Neljännessä vaiheessa syksyllä 2013 toteutetaan seutukuntakohtainen esittelykierros. Hankkeessa pyritään osallistamaan kuntalaisia kuntalaiskyselyllä ns. kokemusasiantuntijuuden kautta tutkimukselliseen yhteistyöhön sekä tiivistämään ja systematisoimaan viranomaisten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä. Lappilaisilta perusturvajohtajilta on pyydetty kommentteja tilasto-osion ja kuntalaiskyselyjen käsikirjoituksiin jo ennen em. aineistojen
keruun käytännön toteuttamista. Vastaavasti 14 lappilaiskunnan kuntalaisille on lähetetty kuntalaiskysely kahdessa eri vaiheessa, jonka teemoja ovat kuntalaisten arviot hyvinvointipalveluista
ja asuinkunnasta. Lisäksi kyselyissä kuntalaisia on pyydetty arvioimaan heidän sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointiaan ja elämäntapaansa.
Hyvinvointibarometristä kehitetään Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa työväline,
joka ottaa huomioon ihmisten koetun hyvinvoinnin muutokset ennakoi ja arvioi (seutu)kunnittaista ja alueellista hyvinvoinnin tilaa myös lähitulevaisuudessa tilastojen, kuntalaiskyselyjen ja avaininformanttilausuntojen avulla.
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Tapausrekonstruktio - uusi avaus “sosiaaliseen diagnoosiin”? Keskustelua tapaustutkimuksen ja asiakasta koskevan tilannearvion tekemisen metodologisista yhteyksistä.
Ilmari Rostila, Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
ilmari.rostila[@]uta.fi
Esitys käsittelee saksalaiseen sosiaalityön tutkimukseen kuuluvaa tapausrekonstruktion käsitettä
sosiaalityön tutkimuksen ja sosiaalityön itseymmärryksen kannalta. Tapauksia rekonstruoivassa
tutkimuksessa suuntaudutaan inhimillisten elämänkäytäntöjen rakenteiden selvittämiseen, tunnistamaan sosiaalisen ilmiön (“tapaus”) perustana olevia rakenneominaisuuksia, siten että “elämänkäytännön” autonomisuus (itsemäärääminen) otetaan huomioon (Kraimer 2000). Tapausrakenteiden tutkimusta on tehty objektiivisen hermeneutiikan (Ulrich Oevermann) ja tulkitsevan sosiaalitutkimuksen (Fritz Schütze) metodologioilla. Kummassakin tutkimusotteessa sosiaalisia ilmiöitä tutkitaan kokonaisvaltaisesti (totaliteettina) ja prosesseina ns. sekvenssianalyysin periaatteiden mukaisesti.
Esityksessä selvennetään ja pohditaan tapausrekonstruktion (”tapausrakenneanalyysi”) käsitettä
ja lähestymistavan merkitystä kolmessa suunnassa (Oevermann 2000):
- tapausrekonstruktion suhde tapauskuvaukseen tapaustutkimuksen muotona,
- tapausrekonstruktio subjektiivisuuden, subjektiivisen tekijän ja toimijuuden tutkimuksena
- tapausrekonstruktion suhde käytännön sosiaalityössä tehtävään asiakkaiden elämäntilanteiden selvittämiseen ja arviointiin.
Tapauksen rekonstruktio pyrkii – erotuksena kuvailevaan ja sisällönanalyyttiseen lähentymistapaan – tunnistamaan tapausten rakenteellisen mallin, joka seuraa yleisen (esimerkiksi sosiaalisen
kentän) ja erityisen (esimerkiksi elämänhistoria) suhteesta. Muutos ja toimijuus voidaan käsittää
analysoimalla tapahtumien peräkkäisyyttä, tarkastelemalla sitä, miten autonominen elämänkäytäntö, kuten yksilö, jonka olemassaoloon kuuluu kriisi (eikä vain rutiini), ja tähän liittyvä ratkaisemisen ja toiminnan perusteltavuuden pakko, tekee valintoja mahdollisuuksista. Tapauksen rekonstruktiolla ja asiakasta koskevan tilannearvion tekemisellä osana sosiaalityön arkista käytäntöä on läheinen yhteys. Asiakasta koskevan tilannearvion tekeminen voidaan nimittäin ymmärtää
intuitiivisena, työhön liittyvän osuvan vaiston ohjaamana, tapauksen rekonstruktiona. Tapauksen
rekonstruktiota ja asiakasta koskevan tilannearvion tekemistä yhdistääkin, induktiivisesta ja deduktiivisesta tutkimustavasta erottautuva, abduktiivisen päättelyn logiikka.
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Tieto – Keskeisin sosiaalityön työväline?
Pauli Niemelä, Itä-Suomen yliopisto
pauli.niemela[@]uef.fi
Sosiaalityössä olennaista on tapauksellisuus ja ongelman ratkaisu. Onnistunut työprosessi edellyttää ”case study - case work - case evaluation” prosessin osavaiheiden osaamista ja hallitsemista ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalityön tekeminen edellyttää tutkijan analyyttisiä taitoja; tiedon tuottamista ja käyttämistä työssä. Alkukartoitus käsittää minimuotoisen tapaustutkimuksen,
jossa ongelmaa tutkitaan konteksteineen, syy- ja vaikutusyhteyksineen. Se mistä asiakkaan osalta
on kysymys, on kaikkein tärkein kysymys. Ellei työntekijällä ole tutkivaa työotetta ”diagnosoida” ongelmavyyhtiä konteksteineen kussakin tapauksessa, ovat edellytykset sosiaaliselle ongelmanratkaisutyölle vähäiset.
Tiedon tuottamisen ohella työmenetelmien syvällinen osaaminen ja ongelmien ratkaisutaitojen
hallitseminen edellyttävät vahvaa tietoperustaa. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan tietoa keinoista ja menetelmistä. Kun sosiaalityössä lopuksi tehdään tapauksellista arviointia, kuinka työssä onnistuttiin, jälleen välineenä on tieto. Työssä tuotetaan, käytetään ja välitetään alan tietoa.
Sosiaalityössä kyseessä on soveltava, toimintaa ohjaava tieto.
Eri alojen välinen yhteistyö edellyttää niin ikään oman alan tiedon hallintaa. Sosiaalitoimessa
vallitsee yhä suurempi vaatimus rakenteelliseen sosiaalityöhön. On kyettävä tuottamaan tiivistettyä tietoa, jolla voidaan vaikuttaa muun muassa päättäjiin ja sosiaalisten uudistusten aikaansaamiseen. Niinpä tiedon tuottaminen, sosiaalisten raporttien laatiminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on keskeistä rakenteellisessa sosiaalityössä. Kaikki tämäkin edellyttää
laajaa ja syvällistä tietopohjaa.
Näin ollen sosiaalityössä keskeisin ”työväline” on tieto (ihmistä, yhteiskuntaa, järjestelmiä, lakeja, menetelmiä, arviointia yms. koskeva tieto). Vaativaan sosiaalityön ammattiin tieto saadaan
alan teoreettis-ammatillis-tutkimuksellisessa koulutuksessa. Tämän kaltainen koulutus on mahdollista vain tutkimusperustaisessa koulutusorganisaatiossa eli yliopistossa. Missä määrin sosiaalityö on oma tieteensä, on kovan tason kysymys. Itse olen argumentoinut, että sosiaalityö on intentionaalinen, soveltava sosiaalitiede, jota tietoa muut oppialat eivät tuota eivätkä välitä opetuksessa (Niemelä, P, Tutkiva sosiaalityö 2008).
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Sosiaalityön käytännön opetuksen haasteet
Suvi Krok, Tampereen yliopiston Porin yksikkö
suvi.krok[@]uta.fi
Sosiaalityön ammatillisten opintojen keskiössä on asiakastyön harjoittelujakso kokeneen sosiaalityöntekijän opastuksella. Malli perustuu mestari-oppipoika ajatukseen, jossa alan asiantuntija
opastaa opiskelijaa asiantuntija-ammatin perusteisiin. Vaikka sosiaalityön ammatillisten opintojen perusta on aineopinnoissa tapahtuva harjoittelujakso, niin oppimismallia on tutkittu hyvin
vähän tai arvioitu opiskelijan oppimista. Opiskelijan ammatin perusteiden oppimisen takaajaksi
on oletettu riittävän sosiaalityöntekijän täydennyskoulutus ohjaajaksi.
Ymmärrys asiantuntijuudesta on kuitenkin muuttunut ajan kuluessa. Asiantuntijuuden muutosta
voidaan hahmottaa modernin ja postmodernin asiantuntijuuden murroksena. Esitelmän kiinnostuksen kohteena onkin, miten mestari-oppipoika malli toimii postmodernina aikana. Esitelmä
perustuu artikkeliin Sosiaalityön asiantuntijaksi kasvaminen, jossa tarkastellaan kahden sosiaalityön opiskelijan ammatillisen opintojen harjoittelujaksoa. Aineisto perustuu harjoittelujakson
aikaisiin keskusteluihin, joihin osallistui opiskelijat, heidän sosiaalityöntekijä-ohjaajansa, yliopiston opettaja ja johtava sosiaalityöntekijä.
Opiskelija omaksuu harjoittelun aikana paikallista ammattitietoa. Opiskelija myös omaksuu työyhteisössä vallalla olevan käsityksen sosiaalityön asiantuntijuudesta eikä siten välttämättä selkeästi kasva postmoderniin sosiaalityön asiantuntijuuteen. Tutkimuksen pohjalta herää kysymys,
riittääkö postmodernin sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen paikallisen ammattitiedon omaksuminen ja työyhteisön ymmärrys sosiaalityön asiantuntijuudesta.
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Sosiaalityön tutkimus monitieteellisten ammattikäytäntöjen rajapinnoilla
Anni Vanhala, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
anni.vanhala[@]chydenius.fi
Susanna Palomäki, Tampereen yliopistollinen sairaala
susanna.palomaki [@] pshp.fi
Asiakkaan oikeuksiin liittyvä keskustelu on monitieteisesti kiinnostava ilmiö. Puheenvuoro pohjautuu tutkimussuunnitelmaan ”Muistutus terveydenhuollon asiakkaan arvioimana prosessina”.
Tutkimuksessa perehdytään asiakasnäkökulmasta muistutusprosessin päätökseen saamisen jälkeen potilaiden tai omaisten selontekoihin muistutuksen syistä, niiden käsittelystä, merkityksistä
ja muistutusprosessin vaikutuksista terveydenhuollon asiakassuhteeseen jatkossa. Potilaan oikeuksien ilmiötä ei voida rajata lääke- tai hoitotieteelliseksi kysymykseksi. Muistutuskäytännöt
ovat osa yhteiskunnallista toimintaa, jolloin keskipisteenä on ihminen oikeuksineen ja oikeusvaltion kansalaisena. Auktoriteettisuhteen toteuttamisena muistutusprosessia voidaan kuvata käsitteellä byrokratiatyö. Sillä tarkoitetaan valtion ja kansalaisten, tässä terveydenhuollon viranomaisten ja potilaiden suhteisiin nojaavaa toimimista.
Tutkimusaineisto koostuu muistutusvastineen vuonna 2012 saaneille potilaille tai omaisille lähetettävästä kyselystä sekä muistutusasiakirjoista. Kategoria-analyyttinen taustateoria antaa työkaluja jäsentää sisällön analyysillä teemoiteltua aineistoa sen mukaan, millaista potilasasiakkuutta
ja terveydenhuollon ammattilaisuutta, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita tämän päivän terveydenhuollolle asiakasnäkökulmasta asetetaan. Muistutukset ovat näkökulmia moraalisen järjestyksen rikkoutumiseen, jota kautta myös oikeuksien ja velvollisuuksien tarkastelu mahdollistuu. Lisäksi kyselyvastausten perusteella laaditaan asiakasnäkökulmasta kuvaus tyypillisistä muistutusprosessien etenemisistä, ratkaisuista ja merkityksistä. Kiinnostuksen kohteena on myös tutkia
voisiko muistutusprosessin sijaan asioita hoitaa jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
Terveydenhuollossa tavoitteena ovat näyttöön perustuvat käytännöt ja asiakaslähtöisyys. Näytön
tuottamisessa tutkimustiedolla on keskeinen merkitys. Muistutuksiin kohdentuvaa tutkimusta on
vähän ja tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa terveydenhuollon tarpeisiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa terveydenhuollon palveluita potilaan aseman ja
oikeuksien toteutumisen ja kehittämisen näkökulmasta. Asiakasnäkökulman tutkiminen terveydenhuollossa on myös osa laajempaa keskustelua kansalaisoikeuksista ja asiakkaiden osallistumisesta palveluiden kehittämiseen.
Pohdimme myös, millaisia haasteita monitieteellinen ja moniammatillinen kenttä sosiaalityön
tutkijalle asettaa ja millaisia vahvuuksia sosiaalityöllä terveydenhuollon tutkimuksen kentällä on.
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Yhteistutkiminen sosiaalityön menetelmänä
Kati Palsanen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Heikki Waris -insituutti
kati.palsanen [@] hel.fi
Helsingissä on kokeiltu sosiaalipalvelujen kehittämistä ja tutkimista sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyönä. Tavoitteena on ollut antaa esimerkiksi lastensuojelunuorille ja nuorille aikuissosiaalityön palveluiden käyttäjille ääni ja mahdollisuus osallistua kehittämiseen ja sosiaaliseen raportoimiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Taustalla on ollut 2000-luvun alusta saakka
Heikki Waris -instituutin sosiaalisen raportoinnin kehittämis- ja tutkimuslinja sekä lapsikeskeisen lastensuojelun kehittämistyö, joissa molemmissa on kehitetty ja tutkittu systemaattisesti
asiakasosallisuuden vahvistamista sosiaalityö menetelmänä.
Nuoret kehittäjät -ryhmä on esimerkki lasten osallisuutta edistävästä toiminnasta. Koimme Helsingin läntisen alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä, että ammattilaisina emme yksin osaa
kehittää riittävän vaikuttavia palveluja erityisesti nuorille asiakkaillemme. Päätimme lähteä keväällä 2011 houkuttelemaan nuoria kumppaneiksi kehittämiseen. Kokosimme ryhmän lastensuojelun piirissä olevista nuorista, joita on tällä hetkellä ryhmässä 9, iältään 16-20 -vuotiaita. Sosiaalityön menetelmää, jossa ammattilaiset ja palveluiden käyttäjät asettuvat yhdessä tasavertaisina
kumppaneita kehittämään ja tutkimaan sosiaalityötä, kutsumme yhteistutkimiseksi.
Yhteistutkiminen ei ole tarkkarajainen menetelmä, vaan kysymys on tietyistä periaatteista, joiden
tulee toteutua, jotta voidaan puhua yhteistutkimisesta. Nämä periaatteet ovat muun muassa vapaaehtoisuus, suhteessa tapahtuvaa toimintaa, avoin asiantuntijuus, vaikuttaminen, voimaantuminen ja yhteissuunnittelu.
Yhteistutkimista voidaan pitää toisenlaisena sosiaalityön tekemisen tapana, jonkinlaisena sosiaalisena innovaationa. Omassa ammatillisessa lisensiaattitutkimuksessani tutkin yhteistutkimisen
mahdollisuuksia levitä ja juurtua sosiaalityön menetelmänä sekä lastensuojelussa että aikuissosiaalityössä. Olen kiinnostunut siitä, millä ehdoin tällainen sosiaalityön tekemisen tapa voi levitä ja
juurtua. Mitkä asiat edistävät juurtumista ja mitkä estävät. Sosiaalityön tutkimuksen päivien työryhmässä tarkoituksenani on pohtia esityksessäni, mihin ajatteluun yhteistutkimisen periaatteiden
levittämisen tutkimus liittyy.
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Asiakkaan kohtaaminen verkossa
Emma Vanhanen, Tampereen yliopisto
emma.vanhanen [@] uta.fi
Internet on yksi tietoliikenneteknologioista, jonka hyödyntämiseen sosiaalityössä on kasvavaa
kiinnostusta. Verkkoon kuitenkin kohdistuu myös epäilyjä, kun sosiaalityössä on perinteisesti
korostettu kasvokkaisen kohtaamisen merkitystä. Tässä esityksessä pohdin verkkovuorovaikutuksen tutkimuskirjallisuuden pohjalta verkkoympäristön merkitystä sosiaalityössä. Erityisesti
pohdin verkon merkitystä asiakkaan kohtaamisessa ja asiakassuhteen muodostamisessa. Esityksessä tuon esille, kuinka verkkovuorovaikutus eri tavoin voi luoda asiakkaalle tilaa avata henkilökohtaista. Pohdin myös sitä, kuinka verkkovuorovaikutukseen liittyy keskustelijoiden fyysisen
läsnäolon puute, mikä tyypillisesti liitetään tulkintavaikeuksiin ja vaikeuteen luoda suhde keskustelukumppaniin.

