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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kuvaan ja tarkastelen tutkimuksessani lastensuojelutyön lähtökohtia ja tulevaisuushaasteita sekä toimintaympäristöä, johon lastensuojelutyö
paikantuu. Lastensuojelutyössä on korostunut asiakaslähtöisyys, jolla on aikaisemmissa tutkimuksissa viitattu perhe- ja lapsikeskeisyyteen.
Sosiaalityöntekijöiden jatkuva epävarmuus lastensuojelun sosiaalityön suunnasta pakottaa heidät konstruoimaan työnsä lähtökohtia uudestaan ja
varustamaan asiantuntijuutta lastensuojelun erikoisosaamisella.
Tavoitteena on selvittää, millaisia ovat lastensuojelun erikoistumiskoulutusta suorittavien sosiaalityöntekijöiden työn lähtökohdat sekä haasteet.
Tutkimuskysymyksiä on kolme: Millaisilla ammatillisilla orientaatioperustoilla lastensuojelun sosiaalityöntekijät työtään tekevät? Millaisia
tulevaisuusorientaatioita sosiaalityöntekijät ammatissaan näkevät? Millaiseen toimintaympäristöön lastensuojelutyö paikantuu?
Tutkimuksessa on haastateltu 25 lapsi- ja nuorisososiaalityön ammatillisen lisensiaattitutkinnon opiskelijaa. Haastattelut on tehty nelivuotisen
jatkokoulutuksen puolessa välissä, syksyllä 2001. Tutkimukseni on laadultaan kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmänä on käytetty
puhelinhaastattelua.
Kuvaan erikoistumiskoulutusta suorittavien sosiaalityöntekijöiden ammatillisia orientaatioperustoja, tulevaisuusorientaatiota sekä
toimintaympäristöä teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Lisäksi olen syventänyt analyysiäni diskurssianalyyttistä analyysitapaa soveltaen. Olen
pyrkinyt tuomaan diskurssianalyyttisen analyysitavan avulla esiin syvemmin sitä, miten sosiaalityöntekijöiden ammatilliset orientaatioperustat,
tulevaisuusorientaatiot sekä toimintaympäristö haastattelupuheessa tuottavat ja rakentavat lastensuojelun todellisuutta. Olen pyrkinyt
jäsentämään tulkitsemistani haastattelupuheista yleisempiä merkityskokonaisuuksia, niitä diskursseja, joiden koen olleen hallitsevia kussakin
sosiaalisessa kentässä eli kussakin orientaatioperustatyypissä. Myös tulevaisuusorientaatioiden ja toimintaympäristön kuvauksissa olen esittänyt
sosiaalityöntekijöiden haastattelupuheessa esiintyviä hallitsevia diskursseja.
Tutkimuksessani olen paikantanut neljä erilaista lastensuojelun ammatillista orientaatioperustaa, joilla sosiaalityöntekijät työtään tekevät. Nämä
ovat: lapsikeskeinen orientaatioperusta, perhekeskeinen orientaatioperusta, ammatilliselta orientaatioperustaltaan epävarmat sekä
rakennekeskeinen orientaatioperusta. Lapsikeskeinen ajattelu lastensuojelussa on nostanut otettaan edelleen vahvan perhekeskeisyyden rinnalla,
mutta lapsikeskeisyys näyttäytyy sosiaalityössä vielä vain puheen tasolla. Lapsikeskeisyyden suhteen ollaan myös epävarmoja: kuinka päteviä
sosiaalityöntekijät ovat lasten kanssa työskentelyyn tai miten pitkälle lasten kanssa työskentelyssä voidaan mennä, ovat monia
sosiaalityöntekijöitä arveluttavia tosiasioita. Rakennekeskeisen orientaatioperustan omaavat sosiaalityöntekijät erottuivat joukosta
ei-asiakaslähtöisyydellään. He keskittyivät lähinnä työn kehittämiseen ja tiedontuotantoon liittyviin asioihin.
Tulevaisuusorientaatiot jakautuivat tutkimuksessani henkilökohtaisiin eli omaan työhön liittyviin, ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.
Ammatilliselta orientaatioperustaltaan epävarmojen ja lapsikeskeisen orientaatioperustan omaavien sosiaalityöntekijöiden haasteet liittyivät
yleisimmin työvälineellisiin tai asiakkuusmääritelmällisiin huoliin. Perhekeskeisen orientaatioperustan omaavien sosiaalityöntekijöiden
tulevaisuushaasteet liittyivät pääasiassa perheiden yhteiskunnalliseen asemaan ja rakennekeskeisen taas vastaavasti ammatillisiin huoliin.
Toimintaympäristöön liittyvät haasteet olivat kaikkien sosiaalityöntekijöiden yhteisiä, riippumatta ammatillisesta orientaatioperustasta.
Toimintaympäristön haasteet paikantuivat kysymyksiin kuka hoitaa sosiaalityön tulevaisuudessa ja millä resursseilla. Lisäksi
sosiaalityöntekijöiden huolena näyttäytyi kuntien epätasainen kehitys.
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