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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syksyllä 2001 astui Suomessa voimaan laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Laki kokoaa yhteen niitä linjauksia, joita
työvoimapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa on aktiivisen sosiaalipolitiikan vaatimuksesta tehty. Yleisesti näitä linjauksia voi kuvata politiikalla,
jossa toimeentulo- ja sosiaaliturvaa sidotaan yhä tiukemmin työntekoon. Aktivointipolitiikan nimissä kohdistetaan huomio syrjäytyneisiin ja
passiivisiin, joita halutaan aktivoida ja saada heidät pois syrjäytyneisyydestä.
Tässä opinnäytetyössä aktiivista sosiaalipolitiikkaa tarkastellaan kriittisestä näkökulmasta. Tarkempi tarkastelun kohde on Kuntouttavan
työtoiminnan laki (189/2001), joka on se pala empiriaa, jonka avulla aktiivisesta sosiaalipolitiikasta otetaan kiinni. Teoreettisena lähtökohtana
tutkimuksessa on sosiaalinen konstruktionismi sekä relativismi. Merkittävä vaikutus tutkimuksen näkökulmaan on myös Tuula Helneen (2002)
väitöskirjatutkimuksella Syrjäytymisen yhteiskunta sekä Raija Julkusen tuotoksilla sosiaalipoliittisten ajatusmallien suunnanmuutoksesta.
Tutkimuksen analyysimenetelmänä on väljästi ymmärrettynä teorian ja käsitteiden ohjaamaa sisällönanalyysi. Aikaisemmasta tutkimuksesta sekä
kirjallisuudesta esiin nostettujen keskeisten käsitteiden avulla tutkimuksessa jäsennetään ja analysoidaan eduskunnassa käytyä keskustelua
kuntouttavan työtoiminnan laista ja aktiivisesta sosiaalipolitiikasta yleisemmin. Aineistona on kuntouttavan työtoiminnan lain säätämisprosessiin
liittyvä, kansanedustajien käymä eduskuntakeskustelu.
Tutkimuksen keskeisimmät kysymykset liittyvät aktivointipolitiikkaan sisältyviin käsitteisiin ”syrjäytyminen” ja ”aktiivisuus/passiivisuus”.
Konstruktionismiin ja relativismiin sitoutuneesta näkökulmasta käsitteet voi kyseenalaistaa, nähdä rakennettuina ja relativistisina. Tutkimus saa
perusteensa sosiaalityön ammatillisesta etiikasta, jonka nimessä on aiheellista olla huolestunut syrjäytyneiksi ja passiivisiksi määriteltyjen
vapaudesta ja oikeuksista. Sosiaalityö ei saa ottaa annettuna syrjäytymisen ja passiivisuuden kaltaisia käsitteitä. Sen sijaan sosiaalityön tulee
arvioida kriittisesti tämän kaltaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä esitettyjä käsityksiä.
Jo itsessään tutkimuksen peruskäsite aktiivisuus näyttäytyy tutkimuksessa arvolatautuneena, normatiivisena ja jännitteisenä kansanedustajien
keskusteluissa. Kansanedustajien puheissa on läsnä ristiriitainen huoli. Edustajien puheissa lain oletettu kohderyhmä tulee essentialisoitua
vahvasti edustajien omien tulkintojen ja ennakkoluulojen värittämänä. Lisäksi aineistosta on löydettävissä pyrkimys toimenpiteisiin, joiden
avulla kohderyhmästä saisi otteen. Myös moralistinen ulottuvuus on vahvasti läsnä edustajien puheissa.
Tärkeimmät lähteet: Helne, Tuula (2002)Syrjäytymisen yhteiskunta; Julkunen, Raija (2006) Kuka vastaa. Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen
vastuu; Alasuutari, Pertti (1994) Laadullinen tutkimus; Julkunen, Raija (2001) Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa;
Rose, Nikolas (1995) Eriarvoisuus ja valta hyvinvointivaltion jälkeen. Teoksessa Eräsaari Risto ja Rahkonen Keijo (toim.) Hyvinvointivaltion
tragedia. Keskustelua eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta.
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