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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani kohdistuu sosiaalityön tutkimus- ja ammattikäytäntöjen tiedollisiin aspekteihin siinä, missä ne vaikuttavat asiakkaana olevaan
ihmiseen ja hänen ekososiaaliseen kontekstiinsa. Tarkastelen niitä suhteuttaakseni ne esteettisyyteen, jota pidän merkityksellisenä tajunnallisena
kykynä ja inspiroivana elämänpiirinä. Kysyessäni, onko sosiaalityön asiakasta koskevassa tietämisessä tarvetta esteettiselle näkökulmalle, oletan
myönteisen vastauksen varmaksi, koska näen esteettisyyden, episteemisyyden ja eettisyyden sekä autonomisina että toisiinsa liittyvinä, ja kahden
jälkimmäisen tärkeys sosiaalityössä tulee selvästi esiin.
Se, että niin esteettisyydessä kuin sosiaalityön episteemisyydessä on kokemusta, tietoa ja toimintaa suuntaava perustaso, merkitsee metatasoisten
kysymysten käsittelyn vaadetta. Koska tutkimuskysymykseni tarkentuu juuri niitä koskevaksi, sopii, että tutkimusmenetelmäni on teoreettinen ja
filosofispainotteinen. Jälkimmäisen ominaisuuden tukena ovat teoreettisen filosofian sivuaineopintoni. Erittelen tutkimusvälineistön näin: kieli ja
käsitteet, teoria, filosofia, tieto. Tutkimusaineiston voi sanoa muodostuvan osasta niiden tekstien ilmaisemia ajatuksia jotka olen valinnut
lähteiksi. Kirjallisuusvalinnat heijastelevat sosiaalityön nykydiskurssia ja historiatietoisuutta sekä sen teoreettisen perustan edellyttämää
monitieteisyyttä filosofiaa ja humanistisuutta korostaen.
Asiakastyötä (laajasti ymmärrettynä) pääasiallisesti merkitsevässä sosiaalityössä korostan reflektiivisyyttä ja filosofista ihmiskäsitystä. Valitsin
Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen, jonka tajunta-keho-situaatio -analyysi valaisee hyvin sosiaalityön olemukseen kuuluvaa
psykososiaalisuutta. Esteettisyyden perustasoa lähestyn Immanuel Kantin kriittisen filosofian kautta. Siihen lukeutuvan, esteettisyyttä
käsittelevän Arvostelukyvyn kritiikin (Kritik der Urteilskraft) kohdalla rajaudun lähinnä vain siihen, mikä koskee luontoon liittyviä kauneus- ja
ylevyysarvostelmia. Näiden käsittely puolestaan edellyttää tietoa Kantin moraalia ja tietoa koskevasta filosofiasta, jota myös tuon esiin.
Yksi tutkimustulos on se, että sosiaalityön asiakasta koskeva tietäminen ei vain edellytä esteettistä näkökulmaa vaan on lähtökohtaisesti siihen
sidoksissa esteettisyyden kytkeytyessä pitkälti havaitsemiseen tai aistimiseen. Mielihyvän ja mielipahan tunteita aiheuttavat esteettiset
arvostelmat tai kokemukset pääsevät näin ollen vaikuttamaan tiedonmuodostukseen ja tekoihin. Ne edellyttävät siis reflektiota. Tutkielman
päätuloksiin kuuluu se, että esteettisyys ilmentää ja voi kehittää sosiaalityön tiedon edellyttämää reflektiivisyyttä. Kant nimittäin osoittaa, että
kauneutta koskeva makuarvostelma muun muassa viipyilevänä, pyyteettömänä ja kohteen muodollisesti tarkoituksenmukaisena käsittävänä on
hyvin reflektiivinen. Se, että kauneuden kokeminen on resurssi toivon ja voimavarojen kannalta, ei ole tietointressille merkityksetöntä. Ihmisen
järjenmukaisuuteen ja moraalisuuteen viitatessaan ylevyyttä koskevat esteettiset arvostelmat viittaavat myös sosiaalityön humaaniin
toteuttamiseen. Tämä sisältää muun muassa ihmisen kunnioittamisen, ymmärtämisen ja sen hyväksymisen, että kokonaisuutena ihminen ei ole
tietomääritelmien tavoitettavissa, vaikka osittainen tieto hänestä on mahdollinen. Tutkielmani tulokset eivät tietenkään voi tuoda esiin
esteettisyyden koko relevanssia, mutta edustavat yhtä näkökulmaa tähän sosiaalityön kehittämisen kannalta tärkeään teemaan.
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