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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen sosiaalihuollon ja sosiaalipolitiikan kehtittymistä universaaliksi sosiaalipalvelujen järjestelmäksi. Työssä
käsitellään sosiaalipalvelujen kehittymistä palvelujen laajenemisen, tasa-arvon ihanteen ja siihen perustuvan palvelujen tarjonnan
yhdenmukaistumisen näkökulmasta.
Työn tavoitteena on tutkia sitä, miten suomalainen palvelujärjestelmä vastaa maahanmuuttajaperheiden tarpeita ja mitä erityispiirteitä
maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaalityössä on. Osa tutkimusaineistosta käsittelee somalialaisia maahanmuuttajia. Tutkimusaineisto
perustuu Helsingin Itäisen sosiaalikeskuksessa maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville kotipalvelun, lastensuojelun ja perhetyön työntekijöille
tehtyyn lomakekyselyyn ja ryhmähaastatteluihin.
Tutkimusaineisto käsittää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Kvantitatiivisen aineiston analyysissä on käytetty taulukoita ja
kuvioita sekä tunnuslukuina prosenttiosuuksia ja keskiarvoja. Aineistoa on tutkittu ristiintaulukoiden ja summamuuttujien välisisä korrelaatioita
kuvaavien kertoimien avulla. Teemahaastattelut on analysoitu ylä- ja alakäsitteiden mukaisesti muodostettujen tietokantojen perusteella.
Saatujen tulosten mukaan maahanmuuttajat vastaanottavat sosiaalipalveluja mielellään. Suosituimpia ovat käytännönläheiset ja perhekeskeiset
palvelut: kodinhoito, lasten kuljetukset ja kerhot. Universaalien palvelujen lisäksi maahanmuuttajille on järjestetty myös työnhakuklubeja ja
erilaisia kursseja, joiden on todettu hyödyttävän muun muassa perheenäitien suomen kielen oppimista ja uusien sosiaalisten suhteiden luomista.
Sosiaalialan työntekijät pitävät työtään maahanmuuttajien kanssa mielenkiintoisena: työssä saa tietoja muista kulttuureista ja työtä pidetään myös
vaativampana kuin kantaväestön kanssa tehtävää työtä. Suurimpana epäkohtina työntekijät pitävät kiirettä ja työvoiman vähyyttä.
Maahanmuuttajista erityisesti somalialaisten perheiden sosiaaliseen asemaan sekä taloudelliseen ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat alhainen
koulutustaso, suomen tai ruotsin kielen puute sekä työttömyys. Naisten tilannetta vaikeuttavat yksinhuoltajuus ja korkea lasten määrä.
Taloudellisessa huono-osaisuudessa on jopa perinteiseen köyhyyteen liittyviä piirteitä, joten universalismin perustavoitteet - hyvinvointi ja
turvallisuus - eivät ole saatujen työntekijäarvioiden mukaan toteutuneet.
Tehdyn asennemittauksen mukaan työntekijät edustavat universaalia, asiakkaiden yhdenmukaista kohtelua tavoitteena pitävää ajattelutapaa.
Yhdeksän kymmenestä työntekijästä on sitä mieltä, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava samalla tavalla kansallisuudesta riippumatta. Erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa työntekijät suhtautuvat hyväksyvästi ulkomaalaiseen työtoverina ja asiakkaana. Suhtautuminen muuttuu kuitenkin sitä
kielteisemmäksi, mitä lähemmäksi omaa perhepiiriä ulkomaalaisen oletetaan tulevan.
Vaikka saadun aineiston perusteella Helsingin Itäisen sosiaalikeskuksen alueella onkin saatu myönteisiä kokemuksia erilaiset kulttuurit
huomioon ottavista pluralistisiksi katsottavista sosiaalipalveluista, olisi lopputuloksen tasa-arvon saavuttamisen kannalta palvelutarjonnan
kehittäminen ja työntekijöiden tukeminen myös resurssilisäyksinä tarpeellista.
Tärkeimpinä lähteitä ovat olleet Pirkko-Liisa Rauhalan kirja Miten sosiaalipalvelut ovat tulleet osaksi suomalaista sosiaaliturvaa? (1996) sekä
Pirkko Pitkäsen ja Satu Koukin tutkimus Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä (1999).
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