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1 Johdanto 

Tässä tutkielmassa tarkastelen pakolaistaustaisten asiakkaiden integraatioprosessin tukemis-

ta sosiaalityössä osallisuuden näkökulmasta. Tutkielmani tavoitteena on avata sosiaalityön 

roolia ja toimintaa suomalaisessa kotouttamisjärjestelmässä integraatioprosessin alussa sosi-

aalityöntekijöiden näkökulmasta. Tarkastelen tutkielmassani sitä, millaisena asiakkaiden 

osallisuus näyttäytyy haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi käsittelen 

sosiaalityössä asiakkaille integraatioprosessiin tarjottavaa tukea osallisuuden näkökulmasta. 

 

Tutkielmani sijoittuu pääkaupunkiseudun kuntien maahanmuuttajapalveluiden erityisyksi-

köihin, joiden asiakkaista lähes kaikki ovat pakolaistaustaisia ja asuneet Suomessa alle kolme 

vuotta. Olen kerännyt tutkielmani aineiston keväällä 2015 haastattelemalla pääkaupunkiseu-

dun maahanmuuttajapalveluissa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Viittaan tähän palve-

luun erityisyksikön käsitteellä. Aineistoni koostuu viidestä teemahaastattelusta, jotka olen 

analysoinut aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. 

 

Kotouttamisjärjestelmään sijoittuvassa sosiaalityössä asiakkaan osallisuuden tukeminen kie-

toutuu kysymyksiin ammattilaisten roolista ja konkreettisista toimintamahdollisuuksista 

lainsäädännön toimeenpanijoina. Sosiaalityölle asetettujen yhteiskunnassa eriarvoisuuden 

tasoittamisen, vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten suojelemisen ja tulevaisuuden 

näköalojen luomisen tavoitteiden saavuttaminen riippuu ammattilaisten työolojen tarjoa-

mista mahdollisuuksista asettua asiakkaidensa osallisuuden tueksi (ks. Törrönen 2016, 14; 

Eräsaari 2016, 115; Lehto-Lundén & Salovaara 2016, 176–177; Mänttäri-van der Kuip 

2015a). 

 

Tutkielmani kiinnittyy teoreettisesti pakkomuuttoa ja integraatiota koskeviin keskusteluihin. 

Sekä pakolaisuutta että integraatiota tarkasteltaessa kansalaisuuteen liittyvät kysymykset ovat 

keskeisiä. Osallisuuden käsitteen avulla voidaan puolestaan kiinnittää huomiota arjessa ra-

kentuvaan mukaan pääsemiseen ja kuulumisen tunteeseen. Ymmärrän sekä kansalaisuuteen 

kiinnittyvät muodolliset oikeudet että osallisuuteen liittyvän epämuodollisen kuulumisen 

tunteen olennaisiksi integraatioprosessia tukeviksi tekijöiksi. Kansalaisuuden muodollisten 

kriteerien ja epämuodollisen osallisuuden tavoitteleminen edellyttää integraatioprosessia 

tukevilta palveluilta laaja-alaista ja kokonaisvaltaista suhtautumista integraatioon. 
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Pakolaisasema on ainoa kansainvälisen siirtolaisuuden kategoria, johon liittyy kansalaisuu-

den rajat ylittävää oikeudellista sääntelyä. Pakolaisasemaan liittyvä ainutlaatuinen kansainvä-

liseen yhteisöön kohdistuva oikeudellinen ja eettinen oikeutus pohjautuu perustavien oike-

uksien menettämiseen koti- tai asuinmaassa yksilön jonkin muuttumattoman tai muutoin 

perustavan piirteen perusteella. (Hathaway 2007, 352.) Pakolaisten oikeusasemaa koskevas-

sa yleissopimuksessa1 (1968/SopS 77, artikla 1) pakolaiseksi määritellään henkilö, jolla on 

perusteltu pelko joutua vainotuksi jonkin muuttumattoman piirteensä, kuten rodun, uskon-

non, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen 

vuoksi, eikä hän pysty pelon vuoksi turvautumaan koti- tai asuinmaansa suojeluun. Lisäksi 

pakolaisen määritelmän täyttäminen edellyttää asumista kotimaan tai kansalaisuudettomalta 

henkilöltä entisen pysyvän asuinmaan rajojen ulkopuolella. Pakolaissopimukseen 

(1968/SopS 77, luku V) sisältyy turvapaikan antavan maan toimintaa koskevaa sääntelyä, 

joka velvoittaa turvapaikan antavaa valtiota esimerkiksi helpottamaan pakolaisten sopeutu-

mista uuteen asuinmaahan ja kansalaistamista. Pakolaislainsäädännön kehittämisen alusta 

asti pakolaisasema ja oikeus turvapaikkaan ovat kuitenkin kehittyneet erillään: pakolaisase-

man kriteerit ja niihin perustuva asema määritellään kansainvälisessä lainsäädännössä turva-

paikan myöntämisen kuuluessa kansallisen päätäntävallan piiriin (Gil-Bazo 2015, 11–12; 

Harvey 2015, 48–49; myös Healy 2004, 59; Hein 1993, 48–49; Goodwin-Gill 2014, 40–44). 

 

Pakolaisen käsite ja pakolaisasemaan liittyvä erityisyys ovat kiisteltyjä (ks. Hathaway 2007; 

Chimni 2009; Van Hear 2011). Kysymys siitä, voidaanko pakolaisuus ymmärtää kansainvä-

lisen muuttoliikkeen yhdeksi osaksi vai tulisiko se mieltää siitä täysin irrallaan, liittyy vapaa-

ehtoiseksi käsitteellistetyn siirtolaisuuden ja erilaisten pakkomuuton muotojen erottamisen 

mahdollisuuksiin nykymuotoista globaalia muuttoliikettä tarkasteltaessa (ks. Fiddian-

Qasmiyeh, Loescher, Long & Sigona 2014, 1; Gil-Bazo 2015, 13–14; Harvey 2015, 50; 

McAdam 2014, 207, 209; vrt. Goodwin-Gill 2014, 44). Ihmisoikeudet muodostavat maahan 

muuttaneiden ja pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa työskentelemisen ylikansallisen ke-

hyksen, jossa ihmisyyteen pohjautuva oikeus perusturvaan ja kohtelun vähimmäisstandardi 

on määritelty statuksesta riippumatta. Kansainvälinen pakolaisoikeus tähtää puolestaan pa-

kolaisasemaan liittyvien oikeuksien varmistamiseen (Goodwin-Gill 2014, 36–37). Muutto-

liikkeen taustasyiden kattavampi tarkastelu tuo näkyviin kategorisoinnin poliittiset tarkoi-

tusperät (esim. Castles 2003; Van Hear 2011). Arthur C. Helton ja Eliana Jacobs (2006 

[1999], 4) toteavat siirtolaisuuteen liittyvissä kategorisoinneissa olevan aina kyse rajallisten 

                                                           
1 Jatkossa pakolaissopimus. 
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resurssien ja valtiollisen suvereniteetin vartioimisen asettamissa rajoissa tapahtuvasta priori-

soimisesta. Kategoriat saavat käytännön merkityksen tarkasteltaessa oleskelustatukseen uu-

dessa asuinmaassa liittyviä oikeuksien ja rajoitusten aste-eroja (Alastalo & Homanen 2015, 

124; ks. Zetter 1991; 2007). Yhteiskunnan sisäiset rajat synnyttävät puolestaan symbolisia 

eroja ja erilaisia identiteettejä (Fassin 2011, 214), minkä lisäksi ne konkretisoituvat esimer-

kiksi hallinnollisissa käytännöissä (ks. Alastalo & Homanen 2015).  Poliittisten tai taloudel-

listen siirtolaisuutta motivoivien syiden sekä muuton vapaaehtoisuuden tai pakollisuuden 

erottaminen on vaikeaa (Bloch 2002, 71–79). Pakolaisuuden ymmärtäminen osaksi pakko-

muuttoa ja kansainvälistä muuttoliikettä on toisin sanoen teoreettinen valinta, johon liittyy 

laajan geopoliittisen muutoksen vaikutusten tunnistaminen ja erilaisten muuttoliikkeen syi-

den selkeärajaisuuden ja eroteltavuuden kyseenalaistaminen (esim. Van Hear 2011, 3, 17). 

 

Käytän tutkielmassani pakolaistaustaisen ihmisen tai asiakkaan käsitettä pakolaisen sijaan. 

määritelmän sijaan.  Pakolaistaustan käsitteellä olen halunnut kiinnittää huomion asiakkai-

den elämäntilanteiden taustalla oleviin globaaleihin, kansainvälisiin ja transnationaalisiin 

kysymyksiin. Ymmärrän pakolaistaustan yhdeksi taustatekijäksi erilaisten sosioekonomisten 

asemien, henkilöhistorioiden sekä psykologisten ja henkisten tilanteiden ohella (ks. Malkki 

(2012 [1995], 82–83). Pakolaistaustan vaikutus ei välttämättä määrittele ihmistä pitkäkestoi-

sesti.  Pakolaistaustaan liittyy pakotettu lähteminen alkuperäisestä koti- tai asuinmaasta. 

Viittaan tähän pakolaisuuden käsitettä laajemmalla pakkomuuton (forced migration) käsitteellä, 

joka kattaa muista pakottavista syistä, kuten kehitysprojekteihin tai esimerkiksi ympäristöka-

tastrofista johtuvat lähdön syyt ja sisäiset pakolaiset (esim. Lyytinen 2007, 25–30). Olen 

halunnut tutkielmassani erottaa pakolaistaustaisten ihmisten integraatioprosessin alkuvai-

heeseen liittyvän tilanteen maahanmuutosta yleensä, sillä ymmärrän pakolaistaustaan kiin-

nittyvän integraatioprosessin näkökulmasta erityisiä piirteitä (esim. Turtiainen 2016). Maa-

hanmuuttoon yleisesti viitatessani käytän Eveliina Heinon (2016, 127) tapaan maahan 

muuttaneen käsitettä maahanmuuttajan sijaan, jolloin jälkimmäiseen käsitteeseen sisältyvä 

maahanmuuttajuuden jatkuvuutta korostava merkityssisältö heikkenee. 

 

Integraation käsitteeseen liittyy monia merkityksiä, mikä tekee siitä kiistellyn ja monitulkin-

taisen (Ager & Strang 2008, 167). Käsitteellä voidaan viitata maahan muuttaneeseen yksi-

löön, perheeseen tai yhteisöön (Valtonen 2008, 1). Integraatiolle on annettu oman paikan 

löytämisen merkityssisältö. Lisäksi käsitettä on käytetty prosessista, jossa uuteen asuinmaa-

han sopeutuminen tapahtuu samalla etniseen tai kulttuuriseen identiteettiin ja siihen kuulu-
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via käytäntöjä säilyttäen. (Saukkonen 2013a, 65–66; ks. Berry 1997.) Integraatiolla on viitat-

tu myös prosessin lopputulokseen, jossa uudessa asuinmaassa saavutettu asema, roolit ja 

suhteet ovat tasaveroisia, tyydyttäviä ja merkityksellisiä sekä muodollisissa että epämuodolli-

sissa instituutioissa (Valtonen 2008, 6–7). 

 

Käytän integraation käsitettä tutkielmassani tarkastellessani maahan muuttaneen ihmisen ja 

asuinyhteiskunnan vastavuoroista vuorovaikutusta. Integraatioon sisältyvä vastavuoroisuu-

den ajatus kiinnittää huomion kansalaisoikeuksiin, valtion ja kansalaisen väliseen suhteeseen 

sekä uusien ryhmien asemaan osana yhteiskuntaa (Valtonen 2008, 21). Valtosen (2008, 25–

26, 29) tapaan pidän valtion sitoutuneisuutta sosiaalista tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävien 

olosuhteiden luomiseen ja edistämiseen integraation näkökulmasta keskeisenä. Materiaaliset 

oikeudet, kuten etuuksien saaminen, sekä hyvinvointipalveluihin, koulutukseen, työhön 

sekä kansalais- ja järjestötoimintaan pääsyyn liittyvät oikeudet ovat sidoksissa kysymyksiin 

laajemmista sosiaalisista oikeuksista ja niiden toteutumisesta (mp.). Samalla integraatiossa 

on kuitenkin myös yksilöllisestä sopeutumisesta, mihin viittaan integraatioprosessin käsit-

teellä. Ymmärrän integraatioprosessin yksilölliseksi sopeutumisprosessiksi, johon ihmisen 

taustatekijät vaikuttavat. Integraatioprosessin kuluessa siteet uuteen asuinmaahan tiivistyvät 

vähitellen sen toimintaan osallistumisen kautta (ks. esim. Varjonen 2013, 11–12). Integraa-

tioprosessiin sisältyy kuitenkin myös menneisyyden käsittelemistä, ja suhde vanhaan koti- 

tai asuinmaahan voi saada prosessin edetessä erilaisia merkityksiä (esim. Heino & Veistilä 

2016).  

 

Suomessa integraatiosta on hallinnollisessa kielessä alettu käyttää kotoutumisen käsitettä, 

jolla on alun perin haluttu välttää integraation käsitteeseen liitetyn sulauttamisen mielikuva 

(Saukkonen 2013a, 66). Kotouttamisen käsitteellä viitataan puolestaan kotoutumista edistä-

viin toimenpiteisiin (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/20102, § 3). Käytän kotoutumi-

sen ja kotouttamisen käsitteitä ainoastaan viitatessani esimerkiksi lainsäädäntöön tai niiden 

esiintyessä esimerkiksi aineisto-otteissa. Kotouttamisjärjestelmän käsitteellä viittaan puoles-

taan sellaisiin palveluihin ja palveluja järjestäviin toimijoihin, jotka hoitavat kotoutumislain 

mukaisia tehtäviä. Viranomaistahojen lisäksi myös järjestöt voivat olla osa kotouttamisjär-

jestelmää. 

 

                                                           
2 Jatkossa kotoutumislaki. 
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Maahan muuttaneen ihmisen asema poikkeaa kansalaisen asemasta suhteessa asuinvaltion 

oikeudelliseen, poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen järjestelmään. (Saukkonen 2013a, 

66). Kansalaisuus merkitsee moderneissa kansallisvaltioissa muodollisesti täyttä yhteiskun-

nallista osallisuutta moninaisten siteiden välityksellä (Anderson 2013, 93; ks. Ager & Strang 

2008, 173–177). Ymmärrän kansalaisuuden käsitteen kautta rakentuvan integraation merkit-

sevän kansalaisen asemaan rinnasteisten muodollisten oikeuksien takaamista. Kansalaisuu-

den saamiselle on Suomessa määritelty tarkat kriteerit (Maahanmuuttovirasto 2018). Suo-

malaisessa integraatiopolitiikassa on kuitenkin multikulturalistisen ideologian mukaisesti 

määritelty integraatio kaksisuuntaisena, niin maahan muuttaneita kuin valtaväestöönkin 

kuuluvia ihmisiä koskevaksi. Integraatio rakentuu siten läheisen ja kiinteän vuorovaikutuk-

sen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varaan. Integraatiopolitiikkaan on liittynyt kiinteästi 

myös sosioekonomisen tasa-arvon edistämisen ajatus. (Saukkonen 2013a, 86–87.) Tulkitsen 

integraatiopoliittisten linjausten korostavan osallisuuden kautta rakentuvaa integraatiota, 

jolloin sen käytännön toteuttamisessa tulisi pyrkiä muodollisten oikeuksien toteutumisen 

lisäksi kuulumisen tunteen ja osallistumisen mahdollisuuksien vahvistamiseen. 

 

Integraatiopolitiikan tarjoama osallisuuden tukemisen mandaatti on yhteneväinen sosiaali-

työn eettisten ohjeiden ja ammatillisen itseymmärryksen kanssa (Talentia 2017; IFSW 

2014). Osallisuuden edistäminen kytkeytyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oi-

keudenmukaisuuden muodostamaan sosiaalityön arvoperustaan yhdessä itsemääräämisoi-

keuden kunnioittamisen sekä kokonaisvaltaisen ja voimavaroja painottavan lähestymistavan 

kanssa. Osallisuuden vahvistamisen laajempana tavoitteena on pyrkimys tasapainottaa yksi-

lön aseman ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Sosiaalipalveluiden sisällä osallisuuteen liittyy 

lisäksi asiakkaan mahdollisuus tasaveroiseen toimintaan ammattilaisten kanssa ja palvelui-

den kehittämiseen osallistumiseen. (Talentia 2017, 16, 36.) 

  

Olen päätynyt tarkastelemaan pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa integraatioprosessien 

tukemiseksi tehtävää sosiaalityötä osallisuuden näkökulmasta, sillä ymmärrän osallisuuden 

käsitteen kytkevän integraatioprosessien yksilöllisyyden ja kokemuksellisuuden niitä ympä-

röivään yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Osallisuuden näkökulma on löydettävissä sekä 

kotoutumista koskevasta lainsäädännöstä että sosiaalialan eettisistä ohjeista. Tavoittelen 

osallisuuden käsitteen avulla tietoa sosiaalityön toiminnasta ja työn reunaehdoista kotout-

tamisjärjestelmän osana sekä näiden vaikutuksesta asiakkaiden integraatioprosesseihin (ks. 

Pohjola, Laitinen & Seppänen 2014b). Lisäksi osallisuuden käsitteen avulla on mahdollista 
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arvioida, millaisena integraatiota koskevan lainsäädännön sisältämä osallisuuden painotus 

kotouttamisjärjestelmässä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta toteutuu. 
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2 Pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa tehtävän sosiaalityön erityispiirteitä 

Tässä luvussa jäsennän tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostavien käsitteiden, 

pakkomuuton, pakolaistaustaisuuden, integraation, osallisuuden ja kansalaisuuden välisiä 

rajapintoja suhteessa sosiaalityöhön. Ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja (käytän-

tö)teorioidensa (ks. Payne 2005) kautta kansallinen sosiaalityö on läsnä kansainvälisen suo-

jelun rakenteissa, kansallisella sosiaalipoliittisella agendalla ja arkisissa kohtaamisissa asiak-

kaiden kanssa (Valtonen 2008, 21–22). Sosiaalityössä on painottunut yksilö- tai mikrotasolla 

tarjottavien palveluiden näkökulma (Lightman 2012, 14). Samalla esimerkiksi ihmisoikeuk-

siin ja kansalaisoikeuksiin liittyvät, paikalliset olosuhteet ylittävät kysymykset niveltyvät 

osaksi käytännön asiakastyötä (Valtonen 2008, 21–22). Kansallisessa kontekstissa tehtävää 

sosiaalityötä voikin pitää luonteeltaan yhä kansainvälisempänä globaalin siirtolaisuuden sille 

asettamien tiedollisten ja taidollisten vaatimusten vuoksi (Healy 2004; Shier, Engstrom & 

Graham 2011). Myös kansalliseen maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaan sekä yhteis-

kunnan monimuotoistumiseen liittyvät kysymykset ovat olennaisia sosiaalityössä (Valtonen 

2008, 21). 

 

Kansalaisten asemaan rinnasteiset muodolliset oikeudet eivät takaa niiden toteutumista to-

siasiallisesti arjen tasolla (Sainsbury 2012; Vuori 2015). Ymmärrän osallisuuden rakentuvan 

muodollisesti tunnustettujen oikeuksien muodostaman makrotason ja kansalaisoikeuksiin 

kiinnittyvän mesotason lisäksi mikrotasolla arkisesta, ihmisen sitoumuksiin pohjautuvasta 

toiminnasta ja osallisena olemisen kokemuksesta. Osallisuuden käsitteeseen liittyy myöntei-

siä mielleyhtymiä kuulumisesta, mukana olemisesta, toimimisen mahdollisuuksista ja yhtei-

söllisyyden kokemisesta, jotka ovat olennaisia hyvinvoinnille (Törrönen 2016, 12; Särkelä 

2011, 154). 

2.1 Pakolaistaustaan kiinnittyvä syrjäytymisriski ja normatiivinen integraatiomalli 

Globaali muuttoliike tekee näkyväksi kansallisvaltion ulkorajojen ulossulkevan luonteen 

(Anderson 2013, 11, 97–98). Yksilön oikeudet kiinnittyvät kansalaisuuteen, ja valtion vel-

voitteet alueellaan oleviin ei-kansalaisiin nähden sekä oikeuksien syntyminen esimerkiksi 

tietyn mittaisen asumisajan sekä henkilökohtaisten, sosiaalisten ja taloudellisten siteiden 

muodostumisen kautta ovat kysymyksinä kiisteltyjä (Gibney 2014, 54–55; Anderson 2015). 

Kansallisvaltioiden idealle käsitys ihmisten ja paikkojen välisten siteiden luonnollisuudesta 

identiteetin osana on keskeinen. Paikkasidoksen ja paikoillaan pysymisen normatiivisuus 

tekevät liikkuvuudesta poikkeavaa, mikä korostuu erityisesti vailla valtiollista edustusta ja 
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suojelua sekä alueellisesti sijoiltaan olevien pakolaistaustaisten ihmisten kohdalla. (Malkki 

2012 [1992], 28, 31; Haddad 2008, 59; myös Wimmer & Glick-Schiller 2002, 311; Marfleet 

2013, 17.)  

 

Maahanmuuttoon on liitetty etniseen monimuotoistumiseen ja hyvinvointivaltion kestävyy-

teen liittyviä uhkakuvia. Uusien tulijoiden integroimisen ja kansalaistamisen on katsottu 

kyseenalaistavan kansallisvaltion ihanteeseen liitetyn kulttuurisen homogeenisyyden. Samal-

la integraation epäonnistumisen on pelätty johtavan jakautuneisiin, epätasa-arvon ja konflik-

tien leimaaviin yhteiskuntiin. (Ks. Castles & Miller 2009, 41–42.) Toisaalta etnisen moni-

muotoisuuden kasvua on pidetty uhkana hyvinvointivaltion laajenemisen mahdollisuuksille 

ja sen legitimiteetille (ks. Sainsbury 2012, 1–2). Hyvinvointivaltiota koskeviin uhkakuviin 

liittyy myös käsitys ei-kansalaisista taakkana suhteessa valtion rajallisiin resursseihin. Hyvin-

vointinationalismissa (welfare nationalism) uhkakuvia käytetään kielteisen maahanmuuttoon 

suhtautumisen perusteluna. (Jønsson, Onasch, Pellander & Wickström 2013, 15–16; Had-

dad 2008, 56; Pyrhönen 2013.) Bridget Andersonin (2013, 35, 41–43) mukaan liikkuvuuden 

rajoittamiseen on kauan liittynyt kiinteästi muuttajan taloudellisesti omillaan selviytymisen 

arvioiminen, ja myös nykyään kontrolli kohdistuu kouluttamattomiin ja matalapalkkaisiin 

ihmisiin vauraiden välttyessä siltä. 

 

Juuriltaan kiskoutumisen (uprootedness) ja sijoiltaan joutumisen (displacement) kaltaiset metafo-

rat kiinnittävät poikkeavuuden leiman pakkomuuttoon ja voivat laajetessaan johtaa myös 

kulttuurisen identiteetin ja kansalaisena olemisen tulkitsemiseen vaurioituneiksi (Malkki 

2012 [1992], 31, 38–39, 43; 2012 [1995], 100–101). Koska sijoiltaan oleminen mielletään 

ensisijaisesti fyysisenä ilmiönä (Haddad 2008, 60), siihen liittyvät fyysiset oireet korostuvat 

pakolaisuuden poliittisten syiden sijaan (Long 2014, 477). Poikkeavuuden liittäminen pako-

laisten kehoihin ja mieleen johtaa jyrkimmillään pakolaisuuden hahmottumiseen patologi-

seksi, moraalista uhkaa säteileväksi ja korjaavia terapeuttisia toimia edellyttäväksi tilaksi 

(Malkki 2012 [1992], 39–41, 44; Fassin 2010). Fyysisen paikoiltaan joutumisen aiheuttaman 

kärsimyksen korostaminen voi johtaa monimutkaisten rakenteellisten ongelmien yksinker-

taistamiseen, jolloin esimerkiksi pakolaistaustaisten ihmisten kyvyttömyys päästä käsiksi 

kansalaisuuden suomiin arvokkaan ja itsenäisen elämän mahdollistaviin oikeuksiin jää huo-

mioimatta. Fyysinen turvattomuus sekä elinkeinon, kouluttautumis- ja kehitysmahdollisuuk-

sien menettäminen kertovat poliittisen osallisuuden puuttumisesta. (Long 2014, 478–479; 

Anderson 2013, 96–97; Marfleet 2013, 25; myös Turtiainen 2016, 209–210.) Pakolaistaus-
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taisten ihmisten tullessa hallinnollisena kategoriana yhteiskunnallisen hallinnan ja ammatilli-

sen tietämisen kohteeksi pakkomuuttoon liittyvät käsitykset konkretisoituvat ilman, että 

kategoriaan sisällytetyillä ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin. Hallinnolliset kategoriat 

heijastavat ammatillisia, byrokraattisia ja poliittisia arvoja. (Zetter 1991, 44–45; Malkki (2012 

[1995], 82–83; Malkki 2012 [1996].) Pakolaistaustaisuuteen liittyy toisin sanoen moninker-

taista kategorisointia, joka voi rajoittaa toimijuutta. 

 

Suomalaisessa sosiaalipolitiikassa maahanmuutto määrittyy syrjäytymiselle altistavaksi elä-

mäntapahtumaksi (ks. STM 2003; STM 2017; Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015; THL 

2017). Lainsäädännössä tämä tulee esiin osallisuuden painotuksena, joka kytkeytyy syrjäy-

tymisen ehkäisemiseen. Kotoutumislaissa (1386/2010, § 3) integraatio määritellään yhtäältä 

maahan muuttaneen henkilön ja yhteiskunnan vuorovaikutteiseksi kehitykseksi. Kotoutu-

mislain kautta julkinen valta sitoutuu kulttuurisen moninaisuuden tukemiseen yhtenä osana 

osallisuuden edistämistä laajemmin. Kunnat velvoitetaan tukemaan kansainvälisyyttä, tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistämään myönteistä vuorovaikutusta väestöryhmien vä-

lillä, hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Lisäksi lain (§ 29) avulla halu-

taan edistää maahan muuttaneiden ryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman 

kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Kotoutumislain (§ 3, 29) nojalla sen piiriin kuuluville 

maahan muuttaneille henkilöille voidaan suunnata elämäntaitoja parantavia ja syrjäytymistä 

ehkäiseviä toimenpiteitä. Myös kotoutumislakiin sisältyy toisin sanoen ajatus maahanmuut-

toon kiinnittyvästä sosiaalisen vahvistamisen tarpeesta ja syrjäytymisriskistä. Sosiaalihuolto-

lain (1301/2014) näkökulmasta maahan muuttaneet määritellään erityistä huomiota tarvit-

sevaksi ryhmäksi yhtäältä yhteiskunnallisen osallistumisen ja toisaalta kielitaidon vajeiden 

työ- ja koulutusmahdollisuuksiin heijastuvien seurausten kautta. Heikkoa kotoutumista pi-

detään yhtenä erityisen tuen tarvetta aiheuttavana tekijänä. (STM 2017, 42–43.) 

 

Osallisuuden ja syrjäytymisen kietoutuminen integraatiopolitiikassa mahdollistaa käytännös-

sä tuen tarjoamisen, mutta myös lainsäädännön piirissä olevien ihmisten kontrolloimisen. 

Kuten Kirsi Juhila (2006, 55–56) toteaa, riskiryhmäksi määriteltyihin kohdistuu erityistä 

yhteiskunnallista huolta ja toimenpiteitä. Jaana Vuori (2015, 396) toteaa integraatiopolitiikan 

painottuvan työkansalaisen ideaaliin (myös Anderson 2015, 87; Ager & Strang 2008, 170), 

jolloin esimerkiksi sosiaalisten verkostojen merkitys integraatioprosessille on vaarassa jäädä 

huomiotta. Syrjäytyminen saatetaan työstä ja työyhteiskunnasta sivuun jäämisen ohella kä-

sitteellistää myös osattomuudeksi esimerkiksi koulutuksesta, harrastuksista tai kulttuurielä-
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mästä, jolloin siihen liittyy voimakkaasti normittava ajatus tavoiteltavasta tavasta elää. Syr-

jäytymisen käsitteeseen liittyy myös yhteiskunnallisen yhtenäisyyden hajoaminen, kun ajatus 

yhteiskunnallisessa ytimessä olevan enemmistön normaaliudesta verrattuna erilaisin kritee-

rein siitä ulkopuolisiksi, syrjäytyneiksi tai syrjäytymisriskissä oleviksi määriteltyihin ihmisiin 

korostuu. (Pohjola 2016, 89–90, 93; Juhila 2008a; Juhila 2006, 49–53.) Pertti Lappalainen 

(2017, 335) tulkitsee kotouttamispoliittisten ohjelmien laajasti ymmärretyn osallisuuden 

painotuksen yhdistyvän sääntöihin sopeutumisen velvoitteeseen. Vuori (2015, 396) pitää 

kotouttamispolitiikkaa yhtenä liberaalina väestönhallinnan tapana, vaikka yhteiskunnallinen 

ohjaus tapahtuisikin ensisijaisesti positiivisten keinojen avulla (myös Lappalainen 2017, 

334). Lappalainen (mt., 336–338) tulkitsee suomalaisen 2010-luvun kotouttamisohjelman 

yhdeksi tavoitteeksi ihmisten sopeuttamisen yhteiskuntaan, jolloin osallistumisen tukeminen 

muuttuu normaalistamiseen tähtääväksi vallankäytöksi. 

 

Syrjäytymisen käsitteen on tulkittu korostavan yksilöllisten valintojen vaikutusta rakenteel-

listen taustatekijöiden merkityksen sijaan (esim. Pohjola 2016, 89–90, 93). Aktiivisen kansa-

laisuuden ideoihin niveltyvä koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan painottuminen siirtää 

päävastuun integroitumista koskevista ratkaisuista asiakkaalle itselleen (Lappalainen 2017, 

336–337), minkä ymmärrän heijastavan yksilövastuuta korostavien osallistumisen ja aktiivi-

suuden ideoiden painotusta sosiaalipolitiikassa laajemmin (Laitinen & Niskala 2013, 10; ks. 

Anderson 2015). Vaikka integraatio määritellään kaksisuuntaiseksi prosessiksi, epäonnistu-

minen sen ihanteiden saavuttamisessa voidaan liittää syrjäytymistä koskevien keskustelujen 

tapaan yksilön (kulttuuriseen) sopeutumattomuuteen, mikä vaikeuttaa rakenteellisten teki-

jöiden havaitsemista hänen ongelmiensa taustalla (Vuori 2015, 396). Kuten Vuori (mt., 396) 

toteaa, integraatiota tukevan työotteen erityisyyttä ja maahan muuttaneiden asiakkaiden 

prosesseja ei ole juurikaan tutkittu, ja integraatiopolitiikkaa koskevat tutkimukset ovat puo-

lestaan rajanneet arkisen, politiikan käytäntöön soveltamiseen keskittyvän toiminnan ulko-

puolelle. Tämän vuoksi integraatiota olisi mielestäni hyödyllistä tarkastella sen eri ulottu-

vuuksia käsitteellistävän normatiivisen integraatiomallin avulla. 

 

Alastair Ager ja Alison Strang (2008) jäsentävät integraatiota normatiivisessa integraatiomal-

lissaan neljän ulottuvuuden avulla. Mallin tavoitteena on tarjota väline integraatiopolitiikan 

onnistuneisuuden tarkastelemiseen (mt., 167). Mallin ulottuvuuksiin kuuluvat integraatiota 

merkitsevät ja mahdollistavat tekijät, sosiaalisten yhteyksien prosessit sekä integraatiota 

helpottavat rakenteellisten esteiden ohittamiseen tähtäävät tekijät. Mallin perustana on sen 
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neljäs ulottuvuus, oikeuksiin ja kansalaisuuteen (citizenship) liittyvät käsitykset, jotka muo-

dostavat maahan muuttaneille myönnettyjen oikeuksien ja heiltä odotettujen velvollisuuksi-

en syvätason. (Mt., 169–184.)  

 

Agerin ja Strangin (2008) mallissa työ, asuminen, koulutus ja terveys ymmärretään samanai-

kaisesti sekä integraation välineiksi että osoituksiksi. Mallissa ei kuitenkaan kiinnitettä huo-

miota taloudelliseen toimeen tulemiseen, vaikka sitä voidaan pitää yhtenä integraatio- ja 

sosiaalipolitiikan onnistuneisuuden indikaattorina (ks. Sainsbury 2012). Esimerkiksi työhön 

liittyvät taloudellisen itsenäisyyden, tulevaisuuden suunnittelemisen, väestöryhmien välisten 

suhteiden, kielitaidon kehittämisen mahdollisuuksien, itsetunnon vahvistamisen ja omatoi-

miseen selviytymiseen kannustamisen näkökulmat. Samalla mallissa tunnistetaan työllisty-

mistä vaikeuttavia tekijöitä, kuten osaamisen tunnistamatta jääminen, mikä vaikuttaa mah-

dollisuuksiin saada aiempaa koulutusta vastaavaa työtä uudessa asuinmaassa. (Mt., 170–

171.) Kuten Ager ja Strang (mt., 173) toteavat integraation välineiden käyttäminen proses-

sin onnistumisen mittarina on haastavaa, sillä variaatio esimerkiksi asumisessa sekä tervey-

dentilassa ja pääsyssä terveyspalveluihin on suurta myös kantaväestössä. Pohjimmiltaan 

integraation onnistumisen arvioiminen palautuu kysymykseen yhteiskunnan arvoista ja siitä, 

millaisia asioita pidetään sosiaalisen koheesion perustana (mp.). 

 

Mallin toisen ydinulottuvuuden muodostavat sosiaaliset yhteydet toimivat Agerin ja Stran-

gin (2008, 177) mukaan yhdistävänä tekijänä oikeuksien muodostaman perustan ja oikeuk-

sia ilmentävien integraation välineiden välillä. Sosiaalisia yhteyksiä voivat leimata erilaiset 

paikallistason odotukset, jotka vaikuttavat siihen, millaisiksi yhdyskuntasuhteet muodostu-

vat. Mallissa (mt., 178–181) erotetaan kolme sosiaalisten yhteyksien muotoa. Sosiaaliset 

siteet koostuvat siteistä perheeseen ja samaan taustaryhmään esimerkiksi etnisen tai uskon-

nollisen siteen perusteella kuuluviin ihmisiin. Sosiaalisiin siteisiin liittyy mahdollisuus jakaa 

kulttuurisia käytäntöjä ja kokea yhteenkuuluvuutta. Sosiaaliset sillat muodostuvat yhteyksis-

sä erityisesti kantaväestön ja maahan muuttaneiden muodostamien yhteisöjen välillä. Sosiaa-

liset sillat ovat keskeisiä esimerkiksi turvallisuuden tunteen kannalta. Sosiaaliset linkit yhdis-

tävät yksilöä ja valtion rakenteita esimerkiksi julkisten palveluiden välityksellä, ja niiden 

muodostaminen voi edellyttää erityistä palveluihin pääsemisen fasilitoimista. (Mp.)Vaikka 

mallissa käsitellään sosiaalisia verkostoja monitasoisesti, esimerkiksi transnationaalisten 

sosiaalisten suhteiden monisärmäinen vaikutus integraatioprosessiin sekä ihmisen samanai-
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kainen integroituneisuus tai ulkopuolisuus monessa eri paikassa sivuutetaan (ks. Chambon, 

Schröer & Schweppe 2012, 5; Lightman 2012, 25).  

 

Ager ja Strang (2008, 181) toteavat integraation esteiden purkamisen metaforan liittyvän 

osallisuuden ja syrjäytymisen käsitteiden käyttöön. Esteiden purkamisessa osallistumisen 

tieltä valtion roolia pidetään keskeisenä (mp.). Integraatiomallissa esteet liittyvät kielitaidon 

ja kulttuurisen tiedon sekä turvallisuuden ja vakauden osa-alueisiin (mt., 181–184). Integraa-

tion näkökulmasta erityisesti kielitaito on keskeinen, sillä se helpottaa sosiaalisen vuorovai-

kutuksen lisäksi taloudellista integraatiota ja täyttä osallistumista. Turvallisuus ja vakaus 

liittyvät hyvinvoinnin kokemukseen, mutta asumisen järjestymisen kautta myös mahdolli-

suuteen luoda siteitä paikallisesti ja saada elämään jatkuvuutta, joka näyttäytyy merkitykselli-

senä myös palveluihin pääsyn näkökulmasta. (Mp.) 

2.2 Integraatioprosessi ja luottamuksen rakentaminen osallisuuden perustana 

Integraatioprosessia on ehkä tyypillisimmin kuvattu vaiheittain etenevänä. Psykologista, 

sosiaalista ja kulttuurista sopeutumista painottavissa malleissa integraatioprosessin on ym-

märretty seuraavan kriisiprosessin vaiheita (esim. Angel & Hjern 2004, 31–36). Prosessin 

edetessä ihminen työstää omia kokemuksiaan ja mahdollisuuksiaan suhteessa vanhaan ja 

uuteen asuinmaahansa. Neuvottelua aiempien selviömäisten ja toisaalta epäluontevilta tun-

tuvien uusien ajattelu- ja toimintatapojen välillä voi leimata kyseenalaistaminen ja ristiriitai-

suus. (Heino & Veistilä 2016, 152–154). Integraatioprosessin alkua voivat leimata avutto-

muuden tunteet ja kokemus lapsen asemaan joutumisesta, mitä esimerkiksi kielitaidon puut-

tumisen asettamien rajoitusten ja kielen riittävän oppimisen vaatiman ajan hahmottuminen 

voi korostaa. Ihminen tasapainottelee kohtaamiensa vaikeuksien ja muistoissa elämisen sekä 

voimavarojensa vaikeuksien voittamiseen suuntaamiseen välillä. (Angel & Hjern 2004, 31–

36.) Samalla ihminen kuitenkin toimii osana uuden asuinmaansa yhteiskuntaa ja rakentaa 

vähitellen omaa paikkaansa sen osana (ks. Varjonen 2013, 11–12). 

 

Eveliina Heinon ja Minna Veistilän (2016, 150) venäläistaustaisten lapsiperheiden integraa-

tion vaiheita koskevassa tutkimuksessa integraatioprosessi hahmottuu perheiden kuvaile-

mana kahden vaiheen, sopeutumisen ja kotoutumisen, kautta koettuun kotona olemisen 

vaiheeseen etenevänä. Toisin kuin välitilaksi määrittyviä sopeutumis- ja kotoutumisvaiheita, 

joita leimaa siirtymä tutusta tuntemattomaan, koettuun kotona olemiseen liittyy stabiiliuden 

saavuttaminen intentionaalisen, tulevaisuusorientoituneen ja aktiivisen toiminnan seurauk-

sena (mt., 157). Sopeutumisvaiheeseen liittyy muutokseen ja uuteen tilanteeseen mukautu-
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misen ajatus. Sopeutujan rooli havaintojen tekijänä, uuteen suuntautujana, oman paikan 

etsijänä ja verkoston kokoajana korostuu. Kotoutumisvaiheen tavoitteeksi hahmottuu kie-

len oppiminen, kouluttautuminen, työllistyminen, sosiaalisten verkostojen rakentaminen, 

itsenäinen toiminta ja etuuksista irtautuminen. Vaihetta leimaa aktiivinen toiminta, jonka 

tukena ovat kulttuuria ja palvelujärjestelmää koskeva tieto, palvelut ja verkostot. (Mt., 154–

157.) Koetun kotona olemisen vaihe näyttäytyy perheille päämääränä ja päätösvaiheena, ja 

koti määrittyy sosiaalisen ja emotionaalisen kiinnittymisen paikaksi. Maahanmuuttoon liitty-

vä riippuvuus ja ulkopuolisuus lakkaavat tai häipyvät elämässä taustalle. (Mt., 155.) Kuten 

Heino ja Veistilä (mt., 154) toteavat, integraatioprosessi ei välttämättä etene lineaarisesti. 

Vaiheiden sisällä voi olla eritahtisuutta elämän eri osa-alueiden välillä, tai prosessi voi men-

nä taaksepäin esimerkiksi erilaisten vastoinkäymisten vuoksi (mp.). Kaikki eivät myöskään 

välttämättä saavuta koetun kotona olemisen vaihetta. Maahanmuutto voi johtaa vierauden 

kokemuksiin vastaanottomaan lisäksi myös lähtömaassa, jolloin transnationaalisen elämän-

tavan sijaan korostuvat kielteiset kodittomuuden ja kuulumattomuuden kokemukset. (Mt., 

2016, 154–155; Varjonen 2013.) 

 

Tuen vähäisyys ja kohtaamattomuus voivat johtaa yksilöllisen integraatioprosessin tavoit-

teiden toteutumatta jäämiseen (Heino & Veistilä 2016, 152–154). Tuen tarve muuttuu in-

tegraatioprosessin eri vaiheissa. Viranomaiskohtaamisilla on maahan muuttaneiden ihmis-

ten integraatioprosessin alkuvaiheessa suuri merkitys muiden kontaktien vähäisyyden, kieli-

taidon puutteiden mahdollisesti asettamiin esteiden ja yhteiskuntaa koskevan tiedon vähäi-

syyden vuoksi (esim. Valtonen 2008, 3). Palveluilla on kuitenkin integraation ja osallisuuden 

näkökulmasta merkitystä myös laajemmin ja pitkäkestoisemmin. Eveliina Heino (2016, 128) 

toteaa palveluiden toimivuuden ja järjestämisen tavan sekä vuorovaikutustilanteisiin liittyvi-

en kokemusten olevan merkityksellisiä maahan muuttaneille henkilöille erityisesti integraa-

tioprosessin alkuvaiheessa, jossa viranomaiset toimivat portinvartijoina palvelujärjestelmään 

laajemmin. Palveluissa on mahdollisuus tukea luottamusta paitsi instituutioihin myös laa-

jemmin valtaväestöön, yhteiskuntaan ja sen toimintaan, mikä kuitenkin edellyttää sitä, että 

palvelut pystyvät tuottamaan lupaamansa palvelun (Heino 2015, 353–354; 2016, 128–129). 

Kati Turtiainen (2016, 218–220) pitää luottamuksen syntymistä keskeisenä myös tulevai-

suuden mahdollisuuksien kokemuksen muodostumiselle. Pakolaistaustaisten asiakkaiden 

kanssa työskenneltäessä luottamuksen merkitys korostuu viranomaisia kohtaan mahdollisen 

vainon tai muiden ihmisoikeusloukkausten seurauksena tunnetun epäluottamuksen vuoksi 

(mp.). Turtiaisen (mp.) mukaan viranomaisen on osoittauduttava asiakkaan näkökulmasta 
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moraaliseksi toimijaksi, mikä merkitsee vakuuttumista puolella olemisesta ja asiakkaan par-

haaksi toimimisesta. 

 

Luottamuksen rakentamiseen kietoutuu myös tiedon tarjoamisen näkökulma. Kathleen 

Valtonen (2008, 15–16) toteaa uuteen asuinmaahan, yhteiskuntaan ja yhteisöön liittyvän 

tiedon keskeiseksi integraatioprosessin konkreettisista vaatimuksista selviytymiselle ja valin-

tojen tekemiselle esimerkiksi pidemmän tähtäimen suunnitelmien näkökulmasta. Erityisesti 

integraatioprosessin alkuvaiheessa asiakkaan näkökulmasta tarpeellinen, asiayhteyksiinsä 

asetettu, oikea-aikainen ja monikanavainen sekä hänen elämäntilanteeseensa sovitettu tieto 

on tarpeellista. Tieto vahvistaa itsenäisen toiminnan edellytyksiä, minkä lisäksi se osaltaan 

rakentaa luottamusta asiakkaan ja työntekijän välille. (Turtiainen 2016, 218–220; Heino 

2016, 129; Heino & Veistilä 2016, 152–154.) 

 

Pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa työskentelyssä esiin nousevat uuteen yhteiskuntaan 

asettumisen haasteet, mutta pakkomuuttoon johtaneet tapahtumat ja lähtömaan tilanne 

voivat vaikuttaa olennaisesti heidän integraatioprosessiinsa (Valtonen 2008, 21; ks. Heino & 

Veistilä 2016, 156). Esimerkiksi Birgitta Angel ja Anders Hjern (2004, 28) ymmärtävät 

maanpaossa elämisen vaikuttavan elämään pitkäkestoisesti myös uudessa asuinmaassa. Me-

netyksiin liittyvä suru, joka voi pitää sisällään esimerkiksi sosiaalisen verkoston, oman sosi-

aalisen identiteetin ja tulevaisuudennäkymien kadottamista, leimaa maanpaossa elämistä 

(mt., 30–31). Pakolaistaustaisten ihmisten menneisyyteen voi liittyä sosiaalisten suhteiden 

rikkoutumista kaikilla yhteiskunnan tasoilla, minkä lisäksi esimerkiksi nöyryytetyksi tulemi-

sen, epäkunnioituksen ja väkivallan kokemukset voivat olla osa menneisyyttä. Pelko pahan-

tekijöitä kohtaan tai aseellisen konfliktin vaikutukset kotimaassa vaikuttavat arkeen maan-

paosta huolimatta. Surun ja ikävän lisäksi itseen kohdistunut pahuus ja uhriutuminen voivat 

nousta asiakassuhteissa keskeisiksi. (Turtiainen 2016, 216.) Turtiainen (mt., 213–215) käyt-

tää kulttuurisen hämmennyksen käsitettä tilanteesta, jossa kulttuurin suojaavat ja jatkuvuut-

ta tuottavat tekijät ovat murentuneet esimerkiksi sodan tai aseellisen konfliktin seurauksena. 

Kulttuurinen hämmennys voi johtaa vahingollisten kulttuuristen käytäntöjen merkityksen 

kasvuun esimerkiksi tiukan traditionaalisuuden muodossa ja vaikeuttaa uuden yhteiskunnan 

tarjoamien mahdollisuuksien näkemistä. (Mp.) 

 

Arjen sujuminen uusissa oloissa ja arkirutiinien rakentaminen luovat perustan turvallisuu-

den tunteen rakentumiselle, menneisyyden käsittelemiselle ja tulevaisuuden rakentamiselle. 
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Menneisyyden käsittelemistä Turtiainen (2016, 216) lähestyy sovinnon tekemisen näkökul-

masta. Arkirutiinien rakentaminen ja toimijuuden vahvistaminen eivät välttämättä riitä pa-

kolaistaustaan liittyvien menneisyyden vaikeiden kokemusten käsittelemiseen, jolloin lisä-

avun järjestäminen on keskeistä. Myös yhteisöllisyyttä vahvistavat työmuodot voivat olla 

asiakkaiden toimijuuden vahvistumisen kannalta tärkeitä. Keskeistä sovinnon tekemisen ja 

toipumisen mahdollisuuden kannalta on kuitenkin psyykkisen prosessin lisäksi myös sen 

sosiaalisten ja käytännöllisten ulottuvuuksien tunnistaminen. (Turtiainen 2016, 216) 

 

Oman aktiivisuuden korostus elämän rakentamisessa uudessa asuinmaassa yhdistyy integ-

raatioprosessin alkuvaihetta tarkasteltaessa intensiivisen tuen tarpeeseen. Turtiainen (2016, 

205) ymmärtää sosiaalityön tavoitteeksi pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa tehtävässä 

työssä luottamuksen rakentamisen sekä korostaa heidän oikeuksiensa, osaamisensa, huo-

lenpidon tarpeidensa tunnistamisen ja tunnustamisen merkitystä. Huolenpidon kokemuk-

set, oikeuksien kunnioittaminen ja sosiaalinen arvostus samanaikaisesti voivat herättää luot-

tamusta viranomaisia kohtaan ja ehkäisevät pitkittyvää riippuvuutta ja syrjityksi tulemisen 

kokemuksia (Vuori 2015, 397). 

2.3 Sosiaalityön lähestymistapoja maahanmuuttoon, pakkomuuttoon ja integraatioon 

Integraatioprosessin alkuvaiheessa olevien pakolaistaustaisten asiakkaiden elämäntilantee-

seen liittyvä tarvitsevuus ja riippuvuus edellyttävät työskentelyltä hienovaraisuutta. Odote-

tusta elämänkulusta poikkeaminen voi olla asiakkaille kivuliasta, jolloin pystyvän aikuisen 

identiteetin tukeminen ja valtaistaminen ovat työssä keskeisiä sisältöjä. Samalla on kuitenkin 

varmistettava riittävä huolenpito sellaisten rakenteiden avulla, jotka eivät ole asiakkaille en-

nestään tuttuja. 

 

Ernie Lightmanin (2012, 13) mukaan siirtolaiset ja maahan muuttaneet ihmiset on nähty 

sosiaalityössä pitkään suhteellisen yhtenäisenä asiakaskategoriana ja ensisijaisesti suhteessa 

uuteen asuinmaahansa. Sosiaalityössä vähemmistöjen, maahan muuttaneiden ja pakolais-

taustaisten asiakkaiden parissa tehtävää työtä koskevat teoriat, käsitteet ja mallit on tyypilli-

sesti jaoteltu kahteen ryhmään: etnistä sensitiivisyyttä ja kulttuurista kompetenssia korosta-

viin lähestymistapoihin sekä kriittisen sosiaalityön lähestymistapoihin (Valtonen 2008, 22; 

Payne 2005, 270, 281). Käytän tässä ensimmäisistä kulttuuristen lähestymistapojen käsitettä, 

sillä kulttuuri ymmärretään niissä työskentelyn rakentamisen lähtökohdaksi. Rakenteellisia 

tekijöitä painotetaan lähestymistavoissa eri tavoin; kulttuuri tai etnisyys voi hahmottua yh-

tenä keskeisenä tekijänä muiden asiakkaan tilanteeseen vaikuttavien tekijöiden ohella (Po-
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tocky-Tripodi 2002) tai ohittaa rakenteelliset ja järjestelmään liittyvät tekijät asiakkaiden 

tilanteiden taustalla (ks. Valtonen 2008, 33). Kriittisen sosiaalityön eri lähestymistavat olen 

nimennyt tässä syrjinnänvastaisiksi. Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa kansainväli-

seen muuttoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä on tarkasteltu ensisijaisesti maahan muuttaneiden 

asiakkaiden parissa tehtävän työn näkökulmasta (vrt. Jäppinen, Metteri, Ranta-Tyrkkö & 

Rauhala 2016) ja työtä on nimetty monin eri tavoin. Tulkitsen nimitysten kirjon kertovan 

paitsi tutkimuksellisen aihealueen suhteellisesta tuoreudesta myös vaikeudesta päättää, mi-

ten yhteiskunnallisessa keskustelussa kiisteltyä työtä ja sen tavoitteita olisi paras kuvata. 

  

Etnistä sensitiivisyyttä ja kulttuurista kompetenssia korostavissa teoreettisissa malleissa oi-

keutta kulttuurin säilyttämiseen pidetään tärkeänä, ja työskentelyssä korostuu kulttuurisen 

erilaisuuden ja kulttuuristen ominaispiirteiden kunnioittaminen (Valtonen 2008, 22). Kult-

tuurisen ja sosiaalisen kuulumisen merkitystä painotetaan, ja etnisyys ja kulttuuri ymmärre-

tään keskeisinä ihmisten identiteettiin vaikuttavina tekijöinä. Koska kulttuuristen lähesty-

mistapojen lähtökohtana on työskentely kulttuuriselta tai etniseltä taustaltaan erilaisiksi 

ymmärrettyjen asiakkaiden kanssa, kulttuurinen moninaisuus sekä kulttuurienvälinen kom-

munikaatio ja ymmärrys ovat niissä keskiössä. (Payne 2005, 270, 281; Allwood 2000.) Myös 

suomalaisessa maahan muuttaneiden viranomaiskohtaamisiin keskittyvässä tutkimuskirjalli-

suudessa on painotettu kulttuurien välisen vuorovaikutuksen näkökulmaa (esim. Anis 

2005a; Anis 2005b; Hammar-Suutari 2009). Etninen sensitiivisyys, kulttuurinen kompetens-

si, kulttuurienvälinen sosiaalityö ja monikulttuurinen sosiaalityö ovat kulttuurisia lähesty-

mistapoja, joita painotuseroista huolimatta yhdistää näkemys siitä, että asiakkaan kulttuuri-

sen taustan ymmärtäminen ja arvostaminen on keskeistä interventioiden tarkoituksenmu-

kaisuuden ja laadun sekä kunnioittavan kohtelun kannalta (Valtonen 2008, 32; Anis 2008, 

27). Kulttuuriseen kompetenssiin liittyy työntekijän tietoisuus oman taustakulttuurinsa ra-

joitteista, avoimuus kulttuuriselle erilaisuudelle, asiakaslähtöisyys, systemaattinen oppimisen 

tapa kulttuuristen voimavarojen sopiva hyödyntäminen, toisten ihmisten kulttuurisen integ-

riteetin tunnustaminen ja erilaisten elämäntapojen hyväksyminen (Valtonen 2008, 32; myös 

Potocky-Tripodi 2002). Lisäksi esimerkiksi etnisiin ryhmiin liittyvää tietämystä ja etnisten 

ryhmien kanssa työhön soveltuvien menetelmien kehittämistä on pidetty tärkeänä (Soydan 

1999, 161). Kulttuuriset lähestymistavat eroavat toisistaan siinä, miten niistä käsin suhtau-

dutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta yleisesti ottaen niissä yritetään yksilöiden ja 

ryhmien sisäisen kasvun ohella vaikuttaa myös kulttuuriseen ja etniseen monimuotoisuu-

teen liittyviin yhteiskunnallisiin reaktioihin (Payne 2005, 8–9, 269–271). 
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Malcolm Paynen (2005, 279–280) mukaan kulttuurisen ymmärryksen ja moninaisuuden 

säilyttämisen painotus työskentelyn lähtökohtana kiinnittää lähestymistavat sekä kulttuurien 

tutkimuksen että multikulturalistisen ideologian lähtökohtiin. Kulttuurisia lähestymistapoja 

on kritisoitu yksipuoleisesta keskittymisestä yksilölliseen muutostyöhön rakenteellisemman 

suuntautumisen kustannuksella, ja tyypillisesti esimerkiksi enemmistöön ja vähemmistöön 

kuulumiseen liittyvät valtasuhteet ovat jääneet analysoimatta perusteellisesti (Soydan 1999, 

163). Valtakulttuurin analysointi on Paynen (2005, 280) mukaan tyypillinen puute multikul-

turalistisissa näkökulmissa, mikä voi johtaa enemmistön ymmärtämiseen ”luonnollisena” 

ryhmänä, etnisenä kategoriana hahmottamisen sijaan. Valtakulttuuri voi jäädä anonyymiksi 

ja sen rooli asiakkaiden asemasta käsin tunnistamatta. Kulttuurierojen korostaminen voi 

myös paradoksaalisesti häivyttää moninaisuutta kulttuurien tullessa kuvatuiksi muuttumat-

tomina ja sisäisesti yhtenäisinä sosiaalisten arvojen kokoelmina. Tällainen käsitys kulttuuris-

ta voi puolestaan johtaa stereotyyppisen kuvan muodostumiseen asiakkaista. (Payne 2005, 

280; Soydan 1999, 163.) 

 

Kulttuuriset lähestymistavat liitetään ensisijaisesti maahanmuuttoon (esim. Allwood & 

Franzén 2000; Potocky-Tripodi 2002; Korhonen & Puukari 2013), kun vähemmistöihin 

viittaamalla voidaan tuoda esiin myös muita ryhmiä, joiden heikko sosiaalinen asema liittyy 

yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin sekä syrjintään, sortoon ja epätasa-arvoon (Williams & 

Soydan 1998, 3–5). Lynne M. Healy (2004, 54) on kritisoinut maahan muuttaneiden ja pa-

kolaistaustaisten asiakkaiden parissa tehtävän sosiaalityön määrittämistä monikulttuuriseksi 

etnisten vähemmistöjen parissa tehtävän sosiaalityön tapaan ja korostanut sen kiinnittymistä 

osaksi kansainvälistä sosiaalityötä muun muassa tiedollisten vaatimusten vuoksi (vrt. Lind-

roos 2008). Ensimmäinen keskeinen erottava tekijä liittyy siirtolaisuuden kokemukseen sekä 

siirtolaisuuteen liittyvään kansainväliseen lainsäädäntöön, kansallisiin ulkopoliittisiin kysy-

myksiin ja kansainväliseen ihmisoikeuksia koskevaan toimintapolitiikkaan (Healy 2004, 64). 

Lisäksi maahan muuttaneiden ja pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa tehtävässä työssä 

korostuu siirtolaisuuteen liittyvä transnationaalisuus, joka tulee esiin esimerkiksi hajallaan 

eri valtioissa asuvan perheen kautta (mp.). Transnationaaliset siteet voivat merkitä asiakkaal-

le myönteisiä asioita, mutta ne voivat myös muodostaa rajoittavan ja kielteisen taakan. 

Transnationaalisen kuulumisen, kommunikaation ja arkisen toiminnan tarkasteleminen ko-

rostaa puolestaan kansallisvaltiokiinnikkeet ylittäviä ilmiöitä siirtäen huomion kansallisvalti-
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oista avaintoimijoina kuitenkaan kiistämättä niiden merkitystä esimerkiksi sosiaalipolitiikan 

kehyksenä (Chambon ym. 2012, 2–3, 6, 8). 

 

Suomalaisessa sosiaalityön tutkimuskirjallisuudessa monikulttuurisuuden käsitteeseen on 

liitetty vaihtelevia merkityksiä. Mikaela Lindroos (2008, 34) määrittelee integraatioproses-

sinsa alkuvaiheessa olevien asiakkaiden parissa tehtävään sosiaalityöhön sijoittuvassa käy-

täntötutkimuksessaan monikulttuuriselle sosiaalityölle keskeiseksi maahanmuuton seurauk-

sena muodostuneiden prosessien tuntemisen, vuorovaikutuksen erilaisista sosiokulttuurisis-

ta taustoista lähtöisin olevien ihmisten välillä ja vähemmistöön kuulumisen näkökulman, 

jonka hän toteaa jääneen suomalaisessa yhteiskunnassa sivujuonteeksi. Lindroos (mt., 38) 

liittää monikulttuurisuuden vahvasti integraation edistämiseen. Asiakastyön erityispiirteisiin 

kuuluu tiedon tarjoaminen sosiaalipalveluista ja -etuuksista, taloudelliseen tukeen liittyvä 

päätöksenteko sekä kotoutumissuunnitelman laatiminen yhteistyössä asiakkaan ja työvoi-

maviranomaisen kanssa. Muita keskeisiä alueita ovat pakolaisen perheenyhdistämishake-

muksissa avustaminen sekä vapaaehtoista paluuta koskevan tiedon ja avustusten antaminen. 

(mp.) Erityisiksi monikulttuurisen sosiaalityön tietämisen alueina Lindroos (mt., 39) ymmär-

tää maahanmuuttoon liittyvien maahanmuuttajan kaikkiin elämänalueisiin vaikuttavien pro-

sessien ja kriisien tuntemista, erityisen herkkyyden ja avoimuuden toisista yhteiskunnista 

lähtöisin olevien ihmisten kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa sekä etniseen vähemmis-

töön kuulumisen erityiset haasteet maahanmuuttajalle ja yhteiskunnalle. Vaikka Lindroosin 

(mt.) määritelmä nimensä puolesta jäsentyy osaksi kulttuurisia lähestymistapoja, siihen on 

yhdistetty syrjinnänvastaisten lähestymistapojen ja kansainvälisen sosiaalityön näkökulmia, 

minkä vuoksi ymmärrän sen kattavan monipuolisesti tutkielmassani tarkasteltavan sosiaali-

työn osa-alueita ja erityispiirteitä. 

  

Maahan muuttaneiden vastaanoton ja kotouttamisen kontekstissa monikulttuurista työtä on 

jäsennetty Lindroosin (2008) määritelmästä selvästi poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi Turti-

ainen (2013, 195) tarkastelee kunnissa tehtävää vastaanotto-, kotouttamis- ja monikulttuu-

rista työtä erillisinä vaiheina. Monikulttuurisuus saa Turtiaisen (mt., 202) artikkelissa kaksi 

merkitystä: yhtäältä monikulttuurisen työn katsotaan sisältävän vastaanotto- ja kotouttamis-

työn osa-alueet, toisaalta monikulttuurisuustyön käsitteellä viitataan monikulttuurisen kun-

nan puitteiden ja edellytysten luomiseen sekä vähemmistöjen että valtaväestön parissa. 

Myös laajemmin hyvinvointivaltion näkökulmasta maahanmuuttoa tarkastelevat Maili Malin 

ja Merja Anis (2013, 157) erottavat vastaanottovaiheen sosiaalityön ja peruspalveluissa teh-
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tävän monikulttuurisen sosiaalityön. Vastaanottovaiheen sosiaalityö ja monikulttuurinen 

sosiaalityö muodostavat yhdessä alue- ja yhdyskuntatyön kanssa kotouttavan sosiaalityön 

(mp.). Monikulttuurisuuden käsitteen Malin ja Anis (mp.) liittävät asiakaskuntaan ja työnte-

kijöiden osaamiseen, jonka he määrittelevät taidoksi ”kohdata erilaisuutta ja hankkia uusia 

valmiuksia ja tietoja osaksi perusammattitaitoa” (mt., 158). Lisäksi he käyttävät kulttuuritie-

toisuuden käsitettä, johon liittyy työntekijän kyky tunnistaa omaan kulttuuriinsa liittyviä 

tapoja ja normeja, tarkastella niitä kriittisesti ja ymmärtää toisen kulttuurin tapoja. Kulttuu-

rierojen ja maahan muuttaneiden asiakkaiden erityistilanteiden huomioiminen ja ymmärtä-

minen kuuluvat myös kulttuuritietoisiin taitoihin. (Mp.; vrt. Valtonen 2008, 32; Potocky-

Tripodi 2002.) 

 

Pidän Turtiaisen (2013) sekä Malinin ja Aniksen (2013) määritelmien ongelmana sitä, että 

niissä muodostetaan palvelujärjestelmästä käsin johdettuja luokituksia, jotka eivät kerro 

tarkemmin esimerkiksi työn sisällöstä. Olenkin nimennyt nämä luokitukset hallinnolliksi 

lähestymistavoiksi. Luokitusten haasteena on myös monikulttuurisuuden käsitteen kiinnit-

täminen yhä tiiviimmin osaksi maahan muuttaneiden ihmisten parissa työskentelyä kuiten-

kaan käsitteen sisältöä tarkemmin avaamatta. Lisäksi hallinnollisille lähestymistavoille on 

tyypillistä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen irrottaminen erilliseksi kunnissa tehtä-

västä sosiaalityöstä oleskeluluvan saamisen jälkeen; sen paremmin Malinin ja Aniksen 

(2013) kuin Turtiaisenkaan (2013) tarkastelut eivät huomioi turvapaikanhakijoita, vaikka 

käytännössä oleskeluluvan saamista edeltävä vaihe on merkityksellinen myös integraatio-

prosessin näkökulmasta. Toisaalta vastaanottovaiheeseen liitetty rutiinien luomisen vaihe 

voi jatkua pitkään kotoutumisajan jo päätyttyä asiakkaan tilanteesta riippuen (esim. Ikäläi-

nen, Martiskainen & Törrönen 2003). 

 

Kriittiseen sosiaalityöhön pohjaavassa rakenteellisessa ja radikaalissa lähestymistavassa kiin-

nitetään huomiota uuteen yhteiskuntaan asettumisen sosiaaliseen ympäristöön, rakenteisiin 

ja instituutioihin (Valtonen 2008, 22). Syrjinnän lisäksi huomiota kiinnitetään sortoon ja 

rasismiin (Payne 2005, 269). Työskentelyn tavoitteena on esteiden poistaminen, jotta sosiaa-

linen kansalaisuus voisi toteutua täydesti (Valtonen 2008, 22). Käytännön työskentelyssä 

huomioidaan syrjinnän vaikutukset ihmisten kokemuksiin sosiaalisista suhteista ja syrjittyjen 

henkilöiden näkökulma omaksutaan ohjaamaan työskentelyä. Syrjinnänvastaisessa käytäntö-

teoriassa painotetaan heikommassa asemassa olevien ryhmien valtaistamisen tavoitetta. 

Lisäksi pyritään vaikuttamaan sosiaalisiin jakolinjoihin ja rakenteelliseen epätasa-arvoon. 
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(Payne 2005, 8–9, 269, 270, 281; Valtonen 2008, 35, 37.) Sosiaalityön kriittisessä tai radikaa-

lissa traditiossa asetutaan myös arvioimaan kriittisesti toimintapolitiikkaa ja palveluja. Syr-

jinnänvastaisia lähestymistapoja on arvosteltu sosiaalisen kuulumisen ja yksilöllisen voi-

maantumisen jäämisestä rakenteellisen vaikuttamisen varjoon. Lähestymistapaa on myös 

pidetty yksinkertaistavana, sillä syrjittyjen ryhmien omia käsityksiä historiastaan ja kulttuu-

ristaan ei ole välttämättä huomioitu riittävästi. (Payne 2005, 269–270,  281–283.) Kriittisten 

tai radikaalien lähestymistapojen on arvioitu jääneen heikoiksi suomalaisessa sosiaalityössä, 

jossa on painottunut asiakkaan henkilökohtaisen elämäntilanteen kohentumiseen tähtäävä 

yksilökohtainen työ (Pohjola 2014, 17; Juhila 2006). Osaltaan kriittisten tai radikaalien lä-

hestymistapojen sivuun jäämisen on tulkittu johtuvan sosiaalityön itseymmärryksestä muu-

tostyönä, jolloin kriittisyys näyttäytyy työhön sisälle rakentuneena (Pohjola 2014, 17). Toi-

saalta sosiaalityön rakenteellisen vaikuttamisen mahdollisuuksia on erityisesti julkisen sekto-

rin työssä pidetty rajoitettuina (esim. Mänttäri-van der Kuip 2015a). 

 

Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa hahmottuu vielä yksi lähestymistapa, joka ei suoraan 

asetu osaksi kulttuurista, hallinnollista, syrjinnänvastaista tai kansainvälistä näkökulmaa. 

Merja Anis (2008, 27) käyttää lastensuojelun kontekstiin sijoittuvassa tutkimuksessaan maa-

hanmuuttajasosiaalityön käsitettä, jonka hän ymmärtää neutraaliksi kulttuurien moninai-

suutta ja kulttuurien välistä kommunikaatiota korostaviin kulttuurisiin sekä syrjinnänvastai-

siin lähestymistapoihin verrattuna. Maahanmuuttajasosiaalityön käsite ei hänen mukaansa 

normita sosiaalityön käytäntöä eikä nosta esiin erityisesti kulttuurisia eroja (mt., 28–29). 

Vaikka Anis (mt., 24–25) toteaa maahanmuuttajan käsitteen olevan ongelmallinen yleistä-

vyytensä ja siihen liittyvien ulossulkevien ja kielteisten merkityssisältöjen vuoksi, hän päätyy 

käyttämään käsitettä yleiskäsitteenä, jossa painottuvat vähemmistöasemassa oleminen suh-

teessa valtaväestöön ja maahanmuuttajuuteen liittyvät erityiskysymykset ja -prosessit. Käsit-

teen neutraalius kumpuaa Aniksen (mt., 25) mukaan lisäksi siitä, ettei siihen sisälly arvioita 

erilaisuuden tai samanlaisuuden asteesta suhteessa valtaväestöön. Maahanmuuttajasosiaali-

työn käsitteeseen liittyy kuitenkin ongelmia, jotka kyseenalaistavat sen väitetyn neutraaliu-

den. Anis (2008, 24–25) nostaa itse esiin maahanmuuttajan käsitteeseen liittyvän toiseutta-

van merkityssisällön, johon liittyy olennaisesti valtaväestön määrittelyvalta. Voidaan pohtia 

esimerkiksi sitä, millaisia käytännön seurauksia voi olla sillä, että maahanmuuttotausta kiin-

nitetään ulkopuolelta osaksi identiteettiä ja työskentelyn kohteena olevia sosiaalisia ongel-

mia (esim. Carroll 2012).  
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Ymmärrän osallisuutta tukevan sosiaalityön rakentuvan huolenpidon ja kumppanuuden 

sekä rakenteellisen sosiaalityön yhdistelmästä. Valtonen (2008, 97–113) jäsentää maahan 

muuttaneiden ja pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa tehtävän käytännön sosiaalityön 

vaatimia taitoalueita mikro-, meso- ja makrotasolla. Mikrotasolla keskiössä ovat asiakkaan 

yksilöllisen integraatioprosessin psykososiaaliset puolet. Sopeutumiseen liittyvät kognitiivi-

set tehtävät, joiden kannalta yksilön ominaisuudet, kuten taidot, arvot, kyvyt ja tavoitteet, 

vaikuttavat muutokseen sopeutumiseen vaativan siirtymäjakson aikana. Mikrotason työs-

kentelyä määrittää kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa huomioidaan pakkomuuton olo-

suhteiden, lähtömaan sosiaalisten olojen ja asiakkaan asiantuntijuus omaa tilannettaan kos-

kien. Työskentelyssä voi painottua myös ongelmien ratkaiseminen asiakkaalle vieraassa ym-

päristössä. (Mt., 98, 108–109.) Mesotasoa määrittää puolestaan asiakkaan välittömän ympä-

ristön muodostama yhteisö, johon ihmissuhteiden muodostama infrastruktuuri kuuluu. 

Etniset yhteisöt voivat muodostaa epämuodollisen verkoston, jonka merkitys painottuu 

erityisesti integraatioprosessin alkuvaiheessa kielitaidon ja muiden verkostojen puuttumisen 

vuoksi. Yhteisön tarjoama kollektiivinen tuki voi tavoittaa sellaisia palveluntarpeita, jotka 

eivät tulee esiin virallisissa palveluissa, minkä lisäksi sillä voi olla suuri merkitys sopeutumi-

sen aiheuttamasta stressistä selviämisessä. (Mt., 97, 104–105.) Valtonen (2008, 106–107) 

korostaa kumppanuuden merkitystä yhteisötoimijoiden kanssa kulttuurisesti kompetenttien 

interventioiden tekemisen ja epämuodollisten auttamismekanismien käyttöön saamisen 

näkökulmasta. Makrotasolla sosiaalityölle tarjoutuu sosiaalisen toiminnan strategioita ja 

rooleja, joihin kuuluvat poliittinen asianajo, julkiseen keskusteluun osallistuminen ja liittojen 

rakentaminen eri organisaatioiden välille. Asianajotehtävä on erityisen tärkeässä roolissa, 

sillä asiakkaiden yhteisöillä ei välttämättä ole mahdollisuutta yhteiskuntaan vaikuttamiseen. 

Makrotasolle jäsentyvä poliittinen vaikuttaminen ulottuu myös muille käytännön työn ta-

soille suoran intervention keinoin asiakastyössä tai esimerkiksi tukena vähemmistöryhmille 

tai toimintapolitiikan muuttamispyrkimyksinä lainsäädännön, toimipisteiden ja yhteisöjen 

kehyksissä. (Mt., 97–102.) 

2.4 Julkinen sektori osallisuutta tukevan sosiaalityön toimintaympäristönä 

Kuntaorganisaatiossa työskenteleminen merkitsee sosiaalityöntekijälle julkisen vallan ja pää-

töksenteon edustamista suhteessa asiakkaaseen (Raunio 2009, 171–174; Niemi 2013, 31). 

Sosiaalityön yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien auttamisen mandaatin vastapai-

nona ovat resurssien välittämiseen liittyvät monisyiset kysymykset sekä yhteiskunnan sosi-

aalityöhön kohdistama, kansalaisten integroimisen ja kontrolloinnin paine yhteiskunnallisen 

eheyden turvaamiseksi (Niemelä 2016, 107–108). Esimerkiksi Mikko Mäntysaari (2016, 75) 
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käsitteellistää sosiaalityöntekijän roolia kansalaisten ja hyvinvointiyhteiskunnan kohtaamisis-

sa yhteiskunnan suuna ja käsinä toimimiseksi. Sosiaalityöntekijällä voi oikeudellisten säädös-

ten nojalla olla huomattavaa valtaa puuttua asiakkaan henkilökohtaiseen elämään muun 

muassa resurssien jakamisen keinoin, jolloin sosiaalityön normittavuus korostuu (Raunio 

2009, 171–174; Jokinen 2008, 110–111). Toisaalta sosiaalityön vahvaa palvelujärjestelmä-

kiinnittyneisyyttä on pidetty myös mahdollisuutena vaikuttaa yhteiskunnan toimintoihin ja 

rakenteisiin siten, että ne tukisivat ihmisten hyvinvointia (Pohjola, Laitinen & Seppänen 

2014a, 10–11). Sosiaalityön toiminta näyttäytyy tällöin monipuolisten palveluiden ja julkisen 

järjestelmän mobilisoimisena asiakkaiden tueksi sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 

edistämiseksi (Pohjola 2014, 20). Järjestelmän sisällä toimimisen vaarana on kuitenkin tyy-

tyminen kriittistä toimintaa vaientavaan yhteiskunnallisten ongelmien tasoitteluun (Pohjola 

ym., 2014a, 10–11; Pohjola 2014, 20). 

 

Niemi (2013, 38–39) ymmärtää sosiaalityöntekijän ja asiakkaan mahdollisen toiminnan ava-

ruuden kohtaamistilanteissa tarkoin säädellyksi. Vuorovaikutusta instituution ammattilaisten 

ja asiakkaiden välillä leimaa epäsymmetrisyys. Instituution tehtävä, siellä työskentelevien 

ammattilaisen koulutustausta sekä erityiset tarjoutuvat roolit, säännöt ja normit jäsentävät 

vuorovaikutusta tehden siitä päämääräorientoitunutta (Buchert 2015, 45–46). Valtaraken-

teet määrittelevät sekä asiakkaan roolia että hänen valinnanmahdollisuuksiaan rajaten hänen 

toimijuuttaan ja osallisuuttaan (Niemi 2013, 31, 38–39). Ammattilaisten rutiinien ja asiak-

kaiden hätätilojen välillä vallitsee jännite, sillä asiakkaan näkökulmasta ainutkertainen tilanne 

voi olla ammattilaisen rutiinityötä, johon sovelletaan tiettyjä tekniikoita ja taitoja (Buchert 

2015, 45–46). Ilmari Rostila ja Jukka Vinnurva (2013, 198) pitävät siirtymistä viranomais-

kontaktista asiakkaan elämänotetta vahvistavaan auttamiseen keskeisenä sosiaalityön pro-

fessionaalisuuden haasteena. Toisaalta institutionaaliset roolit mahdollistavat sosiaalityönte-

kijälle työn tekemisen ja asiakkaalle palvelun saamisen (Niemi 2013, 31, 38–39). 

 

Sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisiin liittyy institutionaalisten ja rakenteellisten 

olosuhteiden sekä vallan vaikutusten ohella kuitenkin myös tunnetasoon kiinnittyvä vuoro-

vaikutuksellinen ja kokemuksellinen näkökulma (Pohjola 2014, 25–26). Sosiaalityössä onkin 

Juhilan (2006) mukaan korostettu dialogisuuteen perustuvan kumppanuussuhteen, sosiaali-

sille oikeuksille rakentuvan huolenpitosuhteen sekä niitä läpäisevän rakenteellisen sosiaali-

työn merkitystä. Esimerkiksi Niemi (2013, 52–54) ymmärtää kumppanuuteen pyrkimisen ja 

dialogisen työmenetelmän vastustavan yksipuoleista vallankäyttöä, sillä kumppanuussuh-
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teessa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminta on rinnakkaista. Hokkanen (2013, 64) käyt-

tää kahdenkeskisesti jaetun toimijuuden käsitettä tilanteesta, jossa pyritään toimimaan hei-

kommassa asemassa olevan hyväksi. Tällöin työntekijän positiivinen vallankäyttö voi esi-

merkiksi mahdollistaa asiakkaan tarpeen mukaisen työskentelemisen ja sääntöjen joustavoit-

tamisen, jolloin asiakkaan toimijuuden tieltä poistetaan voimattomuutta aiheuttavia tekijöitä 

(mp.). Huolenpitosuhteen lähtökohtana ovat ehdottomat sosiaaliset oikeudet, joiden varaan 

oikeus saada apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa rakentuu (Juhila 2006, 151, 166, 

171). Juhila (mt., 157–159) ymmärtää huolenpitämisen mahdollisuuden rakentuvan välittä-

misen ilmapiirin varaan, jolloin sosiaalityön yhtenä tehtävänä on vaikuttaa sen puolesta, että 

vaikeassa tilanteessa tai vähissä voimissa olevia voidaan auttaa ilman moralisointia. Oikeu-

det ja hyvän kohtelun turvaava lainsäädäntö näyttäytyvät takeena sille, että viimesijaisesta 

huolenpidosta ja toimentulosta voidaan huolehtia. 

 

Huolenpitosuhdetta luonnehtivat riippuvuus ja vastikkeettomuus (Juhila 2006), jotka tyypil-

lisesti mielletään aktiivisuuden ja autonomian kanssa ristiriitaisiksi (Karisto 2016, 37). Sosi-

aalipolitiikkaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa koskevissa aikalaisanalyyseissa hyvinvointivaltion 

murrosta ja siihen liittyvää sosiaalipolitiikan käännettä onkin pidetty haasteena käytännön 

sosiaalityölle. Yksilöllistä vastuuta korostavan yhteiskunnallisen keskustelun on tulkittu li-

säävän entisestään aktiivisuuden, vastuullisuuden ja omillaan pärjäämisen korostusta. On-

gelmanratkaisussa korostuvat yksilölähtöiset menetelmät, joiden epäonnistuminen herkästi 

johtaa asiakkaan leimaamiseen, vaikka ongelmien juuret olisivat sosiaalisissa ja rakenteelli-

sissa kysymyksissä (Juhila 2008a, 49–50, 55, 58.) Vastuullisen kansalaisuuden rakentaminen 

sosiaalityössä voi heijastaa pyrkimystä kulttuuriseen aikuisuuteen kasvattamiseen, jolloin 

sosiaalityön voi katsoa toteuttavan perinteistä normaalistamistehtäväänsä (Juhila 2008b, 94). 

Syrjäytymispuheen on myös ymmärretty rakentavan sosiaalityöntekijälle roolin valtavirta-

keskuksesta käsin toimivana syrjäytymiskierteen katkaisijana, mikä samalla vahvistaa käsitys-

tä yhtenäiskulttuurin tavoiteltavuudesta (Juhila 2006, 53–54, 64–65). Työn onnistumista 

puolestaan mitataan sillä, onnistuuko kansalaisten siirtämisestä oletetusta passiivisuuden 

tilasta aktiiviseen elämän hallintaan. (Jokinen, Juhila & Raitakari 2003, 151). 

 

Kuntaorganisaatiossa tehtävää sosiaalityötä tarkasteltaessa taloudellisten paineiden on to-

dettu synnyttävän ristiriitoja asiakkaaseen ja työnantajaorganisaatioon suuntautuvien selon-

tekovelvollisuuksien välille. Sosiaalityölle määriteltyjen resurssien ja toimenpidevalikoiman 

rajallisuus johtavat tilanteisiin, joissa pahimmillaan joudutaan tekemään kompromisseja 
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asiakkaiden oikeuksien kustannuksella. (Juhila 2009, 296–297; Mänttäri-van der Kuip 

2015a, 75.) Huonot työolot, työn kiiretahtisuus liian suuren työ- ja asiakasmäärän vuoksi 

sekä työn puutteellinen organisointi ja ammatillisen osaamisen hyödyntäminen ovat heikko-

jen koulutus- ja urakehitysmahdollisuuksien ohella kuntien sosiaalitoimistoissa työskente-

lyyn liitettyjä kielteisiä piirteitä (Mänttäri-van der Kuip 2015a; Raunio 2009, 42–44; Sirkka 

2014, 119, 130–131). Pohjola (2011, 213) luonnehtii sosiaalityön ajautuneen yhteiskunnallis-

ten, ideologisten ja palvelupolitiikan suunnanmuutoksista johtuvien asiakasmäärien kasvun 

ja työntekijäpulan seurauksena pakottavaan, tehdasmaiseen ja kuormittavaan yksilötyöhön, 

joka ei ole jättänyt tilaa kehittävään ja rakenteelliseen työhön (myös Närhi 2003, 70). Aila-

Leena Matthies ja Kati Närhi (2014, 98) puolestaan toteavat sosiaalityön etääntyneen aja-

tuksesta, jonka mukaan kansalaisten elinoloista huolehtiminen näyttäytyisi kunnallisen sosi-

aalihuollon ja -työn ydinsisältönä. 

 

Sosiaalityöntekijöille itselleen työn onnistumisen kokemukset voivat liittyä luottamukselli-

sen asiakassuhteen ja toimivan yhteistyöverkoston muodostumiseen, minkä lisäksi yksilön 

identiteetissä tapahtuvat muutokset, asiakkaiden antama suora palaute, konkreettinen hoi-

van tuottaminen ja asiakkaan tilanteen materiaalinen helpottaminen näyttäytyvät työssä 

merkityksellisinä (Jokinen ym. 2003, 164). Sosiaalityön vaikuttamistehtävä voi asiakkaiden 

näkökulmasta kiteytyä hienovireiseksi ja pieneksi vaikuttamiseksi, jolla vastataan konkreetti-

siin tarpeisiin. Lisäksi sosiaalityön vaikutus voi tulla esiin vuorovaikutuskokemusten ja koh-

taamisiin kiinnittyvien muutosten kautta. (Kulmala, Valokivi & Vanhala 2003, 139–141.) 

Huolenpitosuhdetta värittää asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava auttaminen ja 

tukeminen, joiden avulla voidaan esimerkiksi yrittää huolehtia siitä, että yhteiskunnallinen 

tuki tavoittaa sen tarpeessa olevat ihmiset. Pirstaleisessa palvelujärjestelmässä tämä voi tar-

koittaa asiakkaiden tarpeista liikkeelle lähtevää palvelujärjestelmän kokonaisuuden selvittä-

mistä ja palveluiden koordinointia, joista tiivistäen voidaan käyttää yksilökohtaisen palve-

luohjauksen käsitettä. Tukemiseen liittyy puolestaan elämäntilanteen tai elämän mahdolli-

suuksien ennallaan pitämiseen pyrkiminen, jolloin keskeistä voi olla avun ulottumattomiin 

putoamisen estävä kiinnipitäminen, joka voi viedä sosiaalityötä terapeuttiseen suuntaan. 

(Juhila 2006, 175–179, 270.) Huolenpitosuhteen rakenteellinen ulottuvuus perustuu asiakas-

työssä saatavaan vallitsevia arvoja haastavaan tietoon, jonka varassa sosiaalityöntekijä voi 

edustaa asiakasta ja puhua hänen puolestaan auttamisen ja tukemisen osoittautuessa riittä-

mättömäksi. Asian ajoa (advocacy) tarvitaan tilanteissa, joissa asiakkaiden sosiaaliset oikeudet 

kansalaisina eivät toteudu, ja se voi kohdistua myös sosiaalityöntekijöiden oman portinvarti-
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ja-aseman kriittiseen tarkastelemiseen esimerkiksi kunnallisten linjausten tiukentuessa. (Mt., 

157–159.)  
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3 Aineisto, menetelmät ja analyysin toteutus 

Tässä luvussa esittelen tutkielmassa käyttämääni kriittisen realismin epistemologisiin ja on-

tologisiin lähtökohtiin pohjautuvaa metodologiaa sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Ensim-

mäisessä alaluvussa käsittelen kriittiseen realismiin liittyviä tutkielman lähtökohtia. Aineis-

ton keräämistä ja käsittelyä esittelen toisessa alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa käsittelen 

analysointiprosessin etenemistä. Tutkielman toteuttamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä 

kuljetan mukana aineiston keräämistä, käsittelyä ja analysointia sekä tulosten raportointia 

tarkastellessani. Lisäksi pohdin tutkimusaiheeseeni ja omaan rooliini tutkielman tekijänä 

liittyviä eettisiä näkökohtia. 

3.1 Kriittinen realismi tutkielman lähtökohtana 

Nojaudun tutkielmassani kriittisen realismin epistemologisiin, ontologisiin ja metodologisiin 

lähtökohtiin. Kriittiseksi realismiksi on alettu kutsua filosofi Roy Bhaskarin aloittamaa 

suuntausta. Kriittisessä realismissa tunnustetaan empiirisistä havainnoista riippumattomien 

ilmiöiden olemassaolo. Lisäksi näiden ilmiöiden todellisen olemuksen paljastamisen ymmär-

retään olevan mahdollista tieteen keinoin. (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2009, 185–186.) 

Tieteen tehtäväksi ymmärretään materiaalisten ja sosiaalisten ilmiöiden syntymisen, uusiin-

tumisen ja muuttumisen selittäminen, mikä edellyttää puolestaan erilaisten mekanismien 

selittämistä esimerkiksi ilmiön muodostavien perustavien olosuhteiden etsimisen keinoin 

(mp.; Danermark 2006, 44–46.) Kriittistä realismia luonnehtii lisäksi epistemologinen relati-

vismi, joka tarkoittaa erilaisten tulkintojen tekemisen mahdollisuutta reaalista todellisuutta 

koskien. Samalla kriittinen realismi kuitenkin nojautuu rationaalisuuteen, jonka avulla on 

mahdollista erottaa, mitkä todellisuutta koskevat lausumat ovat toisia tarkempia ja parem-

pia. (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2009, 185–186.)  

 

Kriittisessä realismissa sosiaalisen todellisuuden ilmiöiden ymmärretään muodostuvan bio-

logisen, psykologisen ja sosiaalisen tasojen mekanismien toiminnasta. Tutkimuksen keinoin 

tavoitellaan tietoa siitä, mitkä mekanismit on merkittäviä jollekin ilmiölle. (Danermark 2006, 

44–45.) Kriittiseen realismiin nojautuvassa lähestymistavassa minua kiinnostaa se, että ilmi-

ön kuvaamisen lisäksi tavoitellaan tietoa ilmiön syntymistä ja sitä ylläpitävistä tekijöistä sekä 

siitä, miten ilmiöön on mahdollista vaikuttaa. Huomiota kiinnitetään myös ilmiön sosiaali-

seen kontekstiin sekä sen tila- ja aikasidonnaisuuteen. (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2009, 

194.) Lisäksi kriittiseen realismiin kuuluu rakenteiden ja toimijuuden välisen suhteen tarkas-

teleminen (Archer 1995; 2000; 2003; 2007). 
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Hyödynnän tutkielmassani kriittiseen realismiin perustuvaa Berth Danermarkin, Mats Ek-

strömin, Liselotte Jakobsenin ja Jan Ch. Karlssonin (2002, 108–111) kehittämää bhaskarilai-

sia tiedontuotannon tapoja yhdistävää selitysmallia. Danermarkin ja muiden (mt., 109–111; 

myös Poutanen 2005, 184–186) kuusivaiheisen selitysmallin ensimmäisessä vaiheessa kuva-

taan tutkimuksen kohteeksi valittua ilmiötä arkikielen käsittein sisällyttäen mukaan ilmiöön 

osallisten tulkintoja. Kuvaamista seuraa analyyttinen erittely, jossa kompleksista ilmiötä 

tarkastellaan eritellen sen osatekijöitä, piirteitä ja ulottuvuuksia. Kolmannessa, abduktion eli 

teoreettisen uudelleenkuvaamisen, vaiheessa ilmiön osatekijöitä, piirteitä ja ulottuvuuksia 

tulkitaan ja kuvaillaan uudelleen käsitteellisistä kehyksistä sekä rakenteita ja suhteita koske-

vista teorioista käsin. Alun perin tutkimuksen kohteeksi otettuja tulkintoja rikastutetaan 

käsittelemällä niitä uusien ideoiden muodostamassa kontekstissa. (Danermark ym. 2002, 

109–111.) Tutkielmani suunnitteluvaiheessa kolme ensimmäistä vaihetta ovat sulautuneet 

toisiinsa alustavaksi taustoitukseksi etsiessäni teoreettisia kiinnityskohtia ilmiöille, joista olen 

kiinnostunut. Myös loppuvaiheessa teoreettisella tiedolla on ollut vahva rooli analyysin tu-

losten syventämisessä. 

  

Abduktiovaihetta seuraavassa retroduktiossa eli olemuksen selvittämisessä tavoitellaan vas-

tausta kysymyksiin siitä, mikä on olennaista ja välttämätöntä ilmiön edellisessä vaiheessa 

esiin nostetuille rakenteille ja suhteille. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimuksen empiirisen 

osuuden toteuttamista: aineiston keräämistä ja analysointia. Viidennessä vaiheessa erilaisia 

teorioita ja abstraktioita vertaillaan keskenään aiemmissa vaiheissa esiin nostettujen meka-

nismien ja rakenteiden selitysvoiman arvioimiseksi suhteessa toisiinsa. Mallin viimeisessä 

vaiheessa palataan konkretian tasolle: konkreettiseksi tekemisen ja kontekstualisoinnin vai-

heessa tarkastellaan eri rakenteiden ja mekanismien ilmentymistä konkreettisissa tilanteissa. 

Huomiota kiinnitetään mekanismien väliseen vuorovaikutukseen tietyissä olosuhteissa, 

minkä perusteella pyritään tulkitsemaan mekanismien merkitystä ja selittämään konkreetti-

sia tapahtumia ja prosesseja. Tutkimuksen tulokset suhteutetaan toisin sanoen teoreettiseen 

tietoon. (Danermark ym. 2002, 109–111.)  

 

Kriittisestä realismista ammentavassa menetelmällisessä lähestymistavassa teorialla on vah-

va rooli tutkimusprosessin toteuttamisessa alusta alkaen. Kriittiseen realismiin nojautuva 

menetelmällinen lähestymistapa ei kuitenkaan sulje pois aineistolähtöisiä selitysmalleja: Eli-

na Pekkarinen ja Maria Tapola-Haapala (2009, 196–197) mieltävät tutkimusprosessin alku-
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vaiheet teoreettiseksi tutkimusmatkaksi, jonka kuluessa muodostunut viitekehys jätetään 

avoimeksi mahdollisille induktiivisille selitysmalleille. Kriittinen realismi ei sisällä kantaa 

konkreettisiin menetelmällisiin kysymyksiin, vaan tutkimusmenetelmän soveltuvuus määrit-

tyy suhteessa tutkimuksen aiheeseen ja tavoitteisiin (Danermark ym. 2002; Poutanen 2005). 

3.2 Aineiston tuottaminen 

Aineistoni koostuu pääkaupunkiseudun maahanmuuttajapalveluissa työskentelevien sosiaa-

lityöntekijöiden teemahaastatteluista. Teemahaastattelulle on puolistrukturoituna haastatte-

lumuotona tyypillistä haastattelun lähtökohtien määritteleminen ennalta: haastattelussa käsi-

tellään kaikkien haasteltavien kanssa samat teemat, mutta kysymykset voidaan esittää muo-

doltaan erilaisina ja eri järjestyksessä (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11). Teemahaastattelun 

käyttö perustuu haastatteluja edeltävään alustavaan selvittelyyn tutkittavan ilmiön keskeisis-

tä osista, rakenteista ja prosesseista. Selvittelyn perusteella laaditun analyysiin perustuvat 

oletukset ohjaavat haastattelurungon rakentamista. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47.) 

 

Alkuperäisen sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen toimijuuteen keskittyvän tutkimusaiheeni 

pohjalta rakensin haastattelun teemarungon Anneli Eteläpellon, Katja Vähäsantasen, Päivi 

Hökän ja Susanna Paloniemen (2013) muodostaman ammatillisen toimijuuden mallin kol-

meen osa-alueeseen perustuvien pääteemojen ympärille. (Ks. Liite 2). Ensimmäinen teema 

käsittelee ammatillisen toimijuuden yksilöllisiä ulottuvuuksia, ja siihen kuuluvat esimerkiksi 

urapolkua ja henkilökohtaisia työhön liittyviä tavoitteita käsittelevät alateemat. Toisessa 

teemassa keskiössä ovat ammatillisen toimijuuden työyhteisöä koskevat piirteet, joihin kuu-

luvat esimerkiksi työyhteisön työnjako, tavoitteet ja vaikuttamismahdollisuudet. Kolmas 

teema liittyy ammatillisen toimijuuden rakenteellisempiin ulottuvuuksiin, kuten yhteistyö-

hön muiden kotouttamisjärjestelmän toimijoiden kanssa ja kotoutumissuunnitelman merki-

tykseen. Koska tavoitteenani oli tarkastella ammatillista toimijuutta, jonka rakentuminen 

teoreettisen esiymmärrykseni mukaan on vahvasti yksilöllinen ilmiö, päädyin yksilöhaastat-

teluihin.  

 

Tutkielman suunnitteluvaiheen jälkeen hain tutkimuslupaa Espoosta, Helsingistä ja Vantaal-

ta sosiaali- ja terveysvirastosta. Sain tutkimusluvan kaikkiin kolmeen kuntaan. Pyysin sosiaa-

lityöntekijöitä yksiköiden johdon kautta välitetyllä sähköpostilla haastatteluun. Haastatelta-

vien lähestyminen organisaation kautta oli välttämätöntä, jotta sosiaalityöntekijät pystyisivät 

puhumaan ammattiroolistaan käsin. Käsittääkseni haastatteluihin osallistuminen kuitenkin 

jätettiin täysin osallistujien vapaaehtoisuuden varaan (ks. Kuula 2006, 145). Viisi sosiaali-
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työntekijää kahdesta kunnasta ilmoittautui mukaan. Osallistujien työskentelykuntaa ei ole 

mainittu haastateltavien anonymiteetin suojelemiseksi. 

 

Toteutin haastattelut haastateltavan toiveen mukaisessa paikassa kevään 2015 aikana. Tal-

lensin haastattelun digitaalisella sanelimella. Haastattelujen kesto vaihteli 80 minuutista 158 

minuuttiin. Litteroinnin tein sanatarkasti ja kirjasin jonkin verran myös nonverbaalista vies-

tintää, kun tulkitsin sen merkitykselliseksi haastateltavan lausuman myöhemmän tulkinnan 

kannalta. Tällaisia olivat esimerkiksi epäröintiä osoittava pitkä tauko haastattelukysymyk-

seen vastaamisen edellä. Raakalitteroinnin jälkeen kävin haastattelun vielä läpi poistaen 

tekstistä siihen jääneet haastateltavan tunnistamisen mahdollistamat tiedot. Analyysia varten 

litteroitua aineistoa oli kaikkiaan 162 sivua3. 

 

Haastattelut sujuivat mielestäni hyvin. Osa haastateltavista sosiaalityöntekijöistä oli valmis-

tautunut haastatteluun lukemalla huolellisesti lähettämäni materiaalit, mikä rohkaisi minua 

ajattelemaan, että osallistuminen tuntui heistä merkitykselliseltä. Kolmessa haastattelussa 

haastateltava toi esiin toiveensa siitä, että tutkielmasta olisi jollain tavalla hyötyä ainakin 

työn sisällön paremmin tunnetuksi tekemisen kannalta. Haastattelukysymysten lista pysyi 

samana kaikissa haastatteluissa. Koin haastattelujen aikana sosiaalityöntekijöiden hahmotta-

van kysymykseni pitkälti siten, kuin olin ennalta ajatellut, eikä suurempaa tarvetta tarkentaa 

haastattelukysymyksiä tullut. Erityisen ilahduttavana koin esimerkiksi käsitevalintoja koske-

van palautteen esimerkiksi integraatioprosessin keston suhteen sekä sen, kun haastateltava 

laajensi teemaa pohtimalla sitä jostain odottamattomasta näkökulmasta. Jotkut sosiaalityön-

tekijöistä kommentoivat sitä, että esimerkiksi työyhteisöä koskeviin kysymyksiin vastaami-

nen tuntui heistä vaikealta yksin. Haastattelujeni perusteella jäinkin pohtimaan sitä, että 

ryhmähaastattelu olisi yksilöhaastattelujen lisäksi voinut antaa kiinnostavaa lisänäkökulmaa 

tutkielmani aiheeseen. 

 

Haastattelun aluksi pyysin sosiaalityöntekijöiltä muutamia määrällisiä tietoja, joiden perus-

tella olen laskenut keskiarvon haastateltavien iästä, työskentelyajasta sosiaalityössä ja pako-

laistaustaisten henkilöiden parissa tehtävässä työssä, asiakasmäärästä sekä pakolaistaustais-

ten asiakkaiden osuudesta koko asiakasmäärästä. Tiedot on koottu taulukkoon 3.1. 

 

                                                           
3 Käytin seuraavia asetuksia: fontti Times new roman, pistekoko 12, riviväli 1,5 ja marginaalit kaksi senttimet-
riä, paitsi oikeassa reunassa kolme senttimetriä. 
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Haastateltavien 

keski-ikä 

Työkokemus 

vuotta 

Asiakasmäärä 

työntekijää kohden 

Pakolaistaustaisten 

asiakkaiden osuus % 

 Sosiaalityössä Erityisyksikössä Yksilöä Perhekuntaa  

41 9 5 229 93 97 

 

Taulukko 3.1 Aineistoa koskevia määrällisiä perustietoja 

 

Asiakasmäärien osalta olen ilmoittanut yksittäisten asiakkaiden ja perhekuntien määrän. 

Perheiden kanssa työskenneltäessä vanhempien asioita voidaan työstää yhdellä ajanvarauk-

sella, jolloin ajanvarauksia ei välttämättä tarvita yhtä paljon yksittäistä asiakasta kohden. 

Lasten kanssa työskentelyyn vaikuttaa puolestaan lapsen ikä: vanhemmat lapset saattavat 

tarvita omia ajanvarauksia esimerkiksi itsenäistymisvaiheessa, kun nuorempia lapsia ei tavata 

yksin. Yksin asuviin aikuisiin verrattuna verkostotyöskentelyä voi kertyä perhettä kohden 

enemmän, sillä verkostoon kuuluvat lasten kautta erilaiset lapsiperheiden palvelut. Koko-

naisasiakasmäärä vaihteli 200 asiakkaasta 290 asiakkaaseen. Perhekuntien määrä sosiaali-

työntekijää kohden vaihteli puolestaan 70 perhekunnasta 160 perhekuntaan. Kun sosiaali-

työntekijöiden viikkotyöaika oli haastatteluja tehtäessä 37 tuntia, jokaista perhekuntaa koh-

den jäisi sosiaalityöntekijöiden ilmoittamilla asiakasmäärillä kuukausittain aikaa 56–127 mi-

nuuttia, jos työaikaa käytettäisiin ainoastaan asiakkaiden tapaamiseen ja työviikot olisivat 

aina täysiä. Todellisuudessa työaikaan sisältyvät kuitenkin esimerkiksi kokoukset, puhe-

linajan pitäminen, asiakastyön dokumentointi sekä verkostotyö, jolloin asiakkaiden tapaami-

seen jää aikaa huomattavasti vähemmän. Haastatteluun ei sisältynyt kysymystä siitä, minkä 

verran sosiaalityöntekijät arvioivat käyttävänsä työajastaan asiakkaiden tapaamiseen, mutta 

aikapulaan, liian suureen asiakasmäärään ja työajan käyttöön liittyvää pohdintaa sisältyi jos-

sain muodossa jokaiseen haastatteluun (ks. tarkemmin luku 4). 

 

Aineiston keräämisessä ja käsittelemisessä tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) laati-

mat eettiset periaatteet ovat toimineet lähtökohtana tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

varmistamisen, vahingoittamisen välttämisen sekä yksityisyyden ja tietosuojan turvaamisen 

varmistamisessa. Osallistujien yksityisyydestä ja tietosuojasta huolehdin anonymisoimalla 

osallistujien henkilöllisyyden jo aineiston purkuvaiheessa. Koska tarkoituksena ei ollut ai-

neiston luovuttaminen jatkokäyttöä varten eteenpäin, pidin tärkeänä hävittää litteroidusta 

tekstistä tunnistetiedot mahdollisimman laajasti. Vaikka aineistosta tämän vuoksi hävisi osa, 

en kuitenkaan kokenut sen vaikuttavan esimerkiksi analyysivaiheessa (ks. Kuula 2006, 113), 
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sillä runsaimmin tunnistettavaa tietoa sisältäneet kohdat lopulta jäivät enimmäkseen varsi-

naisen teemoittelun ulkopuolelle. Tuloksia kirjoittaessani päädyin nimeämään haastattele-

mani sosiaalityöntekijät, missä huomioin sukupuolen ja kansalaisuuden häivyttämisen. Kek-

sin nimet itse. Tuloksissa olen myös tietoisesti häivyttänyt kuntakohtaisten erojen esiin tu-

loa viittaamalla tekstissä haastateltaviin sosiaalityöntekijöinä. Viisi haastateltua eivät luon-

nollisesti edusta kaikkia pääkaupunkiseudun maahanmuuttajapalveluissa työskenteleviä so-

siaalityöntekijöitä, vaan tarkoittaa haastatteluun osallistuneita henkilöitä. 

 

Anonymisoinnin merkitys korostuu tutkielmassani myös siksi, että ammatillisiin käytäntöi-

hin kohdistuva aihe voi osoittautua odotettua sensitiivisemmäksi (ks. Rauhala & Virokan-

nas 2011, 244). Aineistossani sosiaalityöntekijät puhuvat asiantuntijan positiosta käsin, mikä 

kutsuisi omalla nimellä esiintymiseen (ks. Kuula 2006, 204). Toisaalta haastateltavat puhu-

vat myös tietyn työyhteisön jäseninä. Tutkielmassani ymmärränkin anonymisoinnin merki-

tyksen liittyvän myös mahdollisuuteen puhua avoimemmin esimerkiksi työskentelyorgani-

saatioon ja viranomaisyhteistyöhön liittyvistä ongelmista (ks. Kuula 2006, 204). Lisäksi 

mahdollisuus puhua anonyymisti liittyy olennaisesti maahanmuuttoa ja pakolaisuutta koske-

van työn tekemiseen liittyvään turvattomuuden kokemukseen: osa haastateltavista toi esiin 

näkemyksen siitä, etteivät he välttämättä kerro arkisissa kontakteissa vieraammille ihmisille, 

mitä työtä tarkalleen tekevät, sillä he ovat kokeneet ihmisten reaktioiden voivan olla esi-

merkiksi halventavia. Vihamielisen ja leimaavan verkkokeskustelun sekä suoranaisen uhkai-

lun kohteeksi joutumista pohdittiin myös omassa tutkielmaseminaarissani sen vuoksi, että 

tutkimusaiheeni liittyy maahanmuuttoon.  

 

Olen yrittänyt kiinnittää erityistä huomiota osallistujien kunnioittavaan kohteluun sekä ai-

neistonkeruu- että kirjoittamisvaiheessa. Aineistoa kerätessäni pyrin esittämään haastatelta-

ville mahdollisimman kattavasti tietoa siitä, millaisista lähtökohdista tutkielmaa teen. Haas-

tattelukutsun (ks. liite 1) liitteenä lähetin tutkimussuunnitelmani, johon sisältyivät myös 

haastatteluteemat. Jokaisen haastattelun alussa kerroin vielä haastateltavalle lyhyesti tutki-

musaiheestani, aineiston käsittelystä ja käyttötarkoituksesta, sekä haastattelun etenemisestä 

ja pyysin luvan haastattelun nauhoittamiseen. Kävin läpi myös osallistumisen vapaaehtoi-

suuden sekä haastateltavan oikeuden keskeyttää osallistumisensa missä vaiheessa tahansa. 

Kerroin pyytäväni haastattelun päätteeksi vielä kirjallisen luvan haastattelun käyttämiseen 

tutkimusaineistona, jotta haastateltava saa tehdä lopullisen päätöksensä vasta haastatteluun 

osallistuttuaan, mutta muistutin haastateltavaa myös mahdollisuudesta vetäytyä koko tutki-
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muksesta halutessaan myös myöhemmin. Tutkielman kirjoitusvaiheessa pyrkimyksenäni on 

ollut tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä omasta työstään mahdollisimman moni-

puolisesti. Lisäksi olen tavoitellut tutkielmaa kirjoittaessani haastateltavia kunnioittavaa il-

maisutapaa. (Ks. Kuula 2006, 206.) 

3.3 Tutkimustehtävä ja aineiston analyysi 

Analyysia aloittaessani palasin tutkimustehtävääni pohtiakseni, miten voisin vastata tarkem-

piin tutkimuskysymyksiini aineiston avulla. Tavoitteenani oli tuoda aineistosta osallisuuden 

käsitteen avulla pakolaistaustaisten ihmisten integraatioprosesseihin ja integraatioprosessia 

tukeviin palveluihin liittyviä, mikro- meso- ja makrotasoja yhdistäviä näkökulmia. Tutki-

muskysymykseni ovat 

- Millaisena asiakkaiden osallisuus näyttäytyy sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta? 

- Millaisena sosiaalityössä asiakkaille integraatioprosessiin tarjottava tuki näyttäytyy 

osallisuuden näkökulmasta? 

 

Olen käyttänyt aineiston analyysissa sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin yleisenä tavoitteena 

on aineiston järjestäminen ja tiivistäminen pilkkomalla ja aihealueittain ryhmittelemällä tul-

kintaa varten; aineistossa hajallaan oleva tulee analyysin edetessä käsitteellistetyksi ja kirjoi-

tetuksi selkeäksi, uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103, 

108). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi nojautuu periaatteessa induktiiviseen päättelyyn, ja 

sen tavoitteena on teoreettisen kokonaisuuden luominen aineistosta käsin, jolloin teoreetti-

sen tiedon rooli rajoittuisi metodologisten taustasitoumusten vaikutukseen (mt., 95). Kuten 

Tuomi ja Sarajärvi (mt., 96) toteavat, oletusta mahdollisuudesta puhtaisiin, aikaisemmista 

havainnoista, tiedoista ja teorioista riippumattomiin havaintoihin on kritisoitu, sillä tutki-

musasetelma ja käytetyt käsitteet ohjaavat analyysin kulkua samoin kuin tutkijan omat käsi-

tyksetkin. Käytänkin tässä aineistolähtöisen analyysin käsitettä varsin löyhästi viitaten sillä 

analyysin ensimmäiseen vaiheeseen, jossa ensin kävin koko aineiston luokitellen läpi. Tä-

män analyysivaiheen tavoitteena oli huolellinen tutustuminen aineistoon. Aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin pyrin myös tavoittamaan aineistosta näkökulmia, jotka olisivat 

voineet jäädä varjoon yksin teoriaohjaavaan teemoitteluun perustuvassa analyysissa. Aineis-

tolähtöistä lähestymistapaa käyttämällä halusin myös varmistua haastateltujen sosiaalityön-

tekijöiden keskustelunavausten esiin saamisesta. Ensimmäisessä analyysivaiheessa käytin 

analyysiyksikkönä useista lauseista koostuvaa ajatuskokonaisuutta. En esittele tätä analyysi-

vaihetta tarkemmin tulosten yhteydessä. 
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Seuraavaksi etenin analyysissa teemoitteluun. Teemoittelulla tavoitellaan aineiston luokitte-

lemista siten, että painotuksena on kuhunkin teemaan liittyvän puheen ja merkityksen etsi-

minen aineistosta. Teemoittelun avulla aineisto saadaan käyttöön koko laajuudessaan, kun 

siitä etsitään tietyn ennalta määritellyn lähtökohdan perusteella kaikki teemaan liittyvät koh-

dat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Tuomi ja Sarajärvi (mt., 96–97) käyttävät teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin käsitettä menetelmästä, jossa hyödynnetään teoreettisia kytkentöjä tai teo-

riaa käytetään analyysin etenemisen ohjaajana. Aineistolähtöiseen analyysimenetelmään ver-

rattuna aikaisemman tiedon merkitys tunnistetaan ja sitä hyödynnetään ilmiön hahmottami-

seen uudenlaisesta näkökulmasta. Teoriaohjaava analyysitapa perustuu yleensä abduktiivi-

selle päättelylle, jossa aineistolähtöisyys ja teorialähtöisyys vuorottelevat ja tulevat yhdistel-

lyiksi (mp.); tulkintakehys ja tutkittava ilmiö käyvät toisin sanoen vuoropuhelua analyysin 

edetessä (ks. Danermark ym. 2002, 89–91).  

 

Luin aineiston etsien siitä asiakkaiden osallisuutta ja osallisuuden tukemista kuvaavaa puhet-

ta. Analyysin lähtökohtana toimi laatimani osallisuuden ja kansalaisuuden sekä integraation 

käsitteiden välisiä yhteyksiä jäsentävä käsitekartta sekä oletukseni siitä, että osallisuus ja kan-

salaisuus merkitsevät erilaisia lähestymistapoja myös integraatioon. Myös teemoittelua teh-

dessäni analyysiyksikkönä oli useista lauseista koostuva ajatuskokonaisuus. Vaikka aineisto 

oli kerätty alun perin sosiaalityöntekijöiden ammatillisen toimijuuden tarkastelemisen lähtö-

kohdista, se oli analysoitavissa mielestäni hedelmällisesti myös osallisuuden käsitteen läpi. 

Jälkeenpäin ajateltuna olisi luonnollisesti kiinnostavaa tietää, millaisena osallisuuteen liitty-

vät teemat näyttäytyisivät aihetta koskevan haastattelurungon avulla kerätyssä aineistossa. 

 

Osallisuus jäsentyy aineistossani kolmen teeman kautta. Ensimmäinen teeman muodostaa 

kaikkia erityisyksiköiden asiakkaita yhdistävä integraatioprosessin alussa oleminen. Toinen 

teema on asiakkaiden pakolaistaustaan liittyvien kokemusten ja mahdollisten traumatisoi-

tumista aiheuttaneiden tapahtumien vaikutus. Kolmas teema on integraatioprosessin sosiaa-

listen ja psykologisten ulottuvuuksien painotus. Jokaisen teeman kohdalla tarkastelin erik-

seen kuvauksia, jotka tulkitsin asiakkaan osallisuutta ja osallisuuden tukemista käsitteleviksi. 

Kaikkia kolmea teemaa läpäisee sosiaalityön yhteiskunnallisen asianajotehtävää aineistossa 

koskeva pohdinta.  

 

Haastateltavat puhuvat työstään suhteessa muihin kotouttamis- ja palvelujärjestelmän toimi-

joihin sekä ruohonjuuritason työstä käsin suhteessa kunnan sosiaalitoimen organisaatioon. 
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Lisäksi maahanmuuttoa ja pakolaistaustaisia ihmisiä koskeva yhteiskunnallinen keskustelu 

hahmottui aineistossa sosiaalityöntekijöiden työtä osaltaan määritteleväksi tekijäksi. Sosiaali-

työntekijöiden asiakkaiden osallisuudelle tarjoama tuki on jäsennettävissä mikro-, meso- ja 

makrotasolla (ks. Valtonen 2008, 97–113). Osallisuuden tuki rakentuu ensisijaisesti mikro-

tasolla suorassa yksilö- tai perhekohtaisessa asiakastyössä, joka on teemoista laajin. Osalli-

suuden tukemisen mesotasoksi olen tulkinnut palvelu- ja kotouttamisjärjestelmän tarkaste-

lemisen aineistossa. Makrotasolla osallisuuden tuki hahmottuu puolestaan yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen tavoitteen kautta. 

3.4 Tutkielman toteutuksen eettisiä näkökohtia 

Maahanmuuttoon liittyvää tutkimusaihetta leimaa väistämättä siihen liittyvä polarisoitunut 

yhteiskunnallinen keskustelu (esim. Saukkonen 2013b, 89; Carroll 2012), jonka huomioimi-

sen ymmärrän myös yhdeksi tutkielmani kannalta keskeiseksi eettiseksi kysymykseksi. Pako-

laistutkimuksessa on korostettu sitä, että pakolaisia käsittelevän tutkimuksen tulisi aina olla 

pakolaisia varten ja sen tulisi tukea pakolaisten oikeuksia ja toimijuutta. Inhimilliseen kärsi-

mykseen kohdistuva tutkimus voi saada oikeutuksensa vain, jos se pyrkii eksplisiittisesti 

lieventämään kärsimystä. (Ks. Fiddian-Qasmiyeh ym. 2014, 2–3.) Vaikka tarkastelen pak-

komuuttoa tutkielmassani epäsuorasti pakolaistaustaisten ihmisten parissa työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden näkökulman kautta, olen esimerkiksi käsitevalintoja tarkasti pohtimal-

la pyrkinyt siihen, ettei ihmisten oikeus määrittää itseään jäisi tutkielmassani sivuun. Lisäksi 

olen pitänyt olennaisena käsitteiden tarkkaa määrittelemistä sekä niiden ongelmallisuuden ja 

latautuneisuuden tarkastelemista. Tutkielman teon edetessä olen tietoisesti pyrkinyt irrot-

tautumaan erilaisista käsikirjamaisista määritelmistä ja kategorisoinneista niin eri siirtolais-

ryhmiä kuin integraatioprosessia tarkastellessani (vrt. Gothóni & Siirto 2016). 

 

Taustani sosiaalityön opiskelijana ja haastateltavien kanssa samaa työtä sosiaalityöntekijänä 

tehneenä ei tule tutkielmassani erityisen voimakkaasti esiin, vaikka se on väistämättä vaikut-

tanut aineiston tuottamisen suunnittelun, haastatteluiden kulkuun ja myös analysointiin. 

Esimerkiksi haastattelukysymyksiä suunnitellessani pystyin hyödyntämään minulla jo olevaa 

tietoa tutkimukseni kohteena olevaa työtä koskien. Minulla oli myös mahdollisuus esitellä 

tutkielmani aihetta pääkaupunkiseudun maahanmuuttajapalveluiden yhteistyökokouksessa 

ennen aineiston keräämisen aloittamista, mikä mahdollisesti helpotti haastattelujen saamista. 

Haastatteluun osallistuvat sosiaalityöntekijät olivat alusta alkaen tietoisia siitä, että kuulun 

heidän kanssaan samaan ryhmään ja jaan heidän kiinnostuksensa työtään kohtaan (ks. Kuu-

la 2006, 163, 165). Haastatteluissa tämä tuli esiin esimerkiksi kommentteina, joissa viitattiin 
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jaettuun tietoon. Yhteisen taustan vuoksi painotin aineistoa kerätessäni haastateltavien in-

formoimista ja osallistumisen vapaaehtoisuutta (ks. Kuula 2006, 140). Tutkielman ja sen 

kohteena olevan työn tekeminen rinnakkain on ollut hedelmällistä. Koin haastattelujen 

kautta sekä oppivani paljon uutta tutkimusaiheestani että saavani aineksia omaan työhöni. 

Haastavaa samanaikaisuudesta on kuitenkin tehnyt se, että olen työni kautta tehnyt havain-

toja, joiden ymmärrän olennaisesti liittyvän tutkielmani aiheeseen pystymättä hyödyntämään 

niitä. Ymmärrän tiiviin yhteyden käytännön työhön sävyttäneen osaltaan vuoropuheluani 

aineiston kanssa. 

 

Koin haastatteluja tehdessäni, että monet esimerkiksi työssä itse kokemistani ilon ja turhau-

tumisen hetkistä olivat jaettuja ja nousivat esiin haastattelujen kuluessa. Pakolaistaustaisten 

asiakkaiden parissa työskennellessäni olen myös kokenut konkreettiset vaikutusvaltani rajat 

ja toisaalta aavistanut niitä mahdollisuuksia, joita kasvava ammatillinen osaaminen tuottaa. 

Alussa kiinnostuin ammatillisen toimijuuden kysymyksistä juuri työn ristiriitaisuuden vuok-

si. Myöhemmässä vaiheessa päädyin kuitenkin tarkastelemaan sosiaalityöntekijöiden työtä 

sen tavoitteen, asiakkaiden osallisuuden edistämisen, näkökulmasta. Keräämäni aineisto ei 

sellaisenaan olisi myöskään riittänyt ammatillisen toimijuuden tarkastelemiseen mielekkäällä 

tavalla, vaan olisi edellyttänyt jonkin toisenlaisen aineiston keräämistä haastatteluiden lisäksi 

esimerkiksi osallistuvan havainnoinnin keinoin. Ammatillisen toimijuuden perimmäinen 

merkitys tuntui aineistossani rakentuvan asiakkaiden toimijuuden edistämiseen tähtäävän 

toiminnan kautta. 
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4 Integraatioprosessia tukeva sosiaalityö osallisuuden näkökulmasta 

Tässä luvussa esittelen analyysini tulokset. Analyysin avulla vastaan tutkimuskysymyksiini 

siitä, millaisena integraatioprosessin alussa olevien pakolaistaustaisten asiakkaiden osallisuus 

näyttäytyy sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta ja millaisena sosiaalityössä asiakkaille integ-

raatioprosessiin tarjottava tuki hahmottuu osallisuuden näkökulmasta. 

4.1 Integraatioprosessin alussa oleminen ja muodollisen osallisuuden varmistaminen 

Asiakkuuden alkaminen maahanmuuttajapalveluiden erityisyksikössä erottuu aineistossa 

selkeästi omana merkityksellisenä vaiheenaan, ja asiakkaiden integraatioprosessin alussa 

oleminen määrittää voimakkaimmin sosiaalityöntekijöiden työtä. Uuteen yhteiskuntaan ja 

kotikuntaan asettuminen on osa oleskeluluvan saamiseen liittyvää, muodollisten yhteiskun-

nallisten oikeuksien laajenemista. Alkuvaiheeseen liittyy runsaasti erilaisia käytännön asioita, 

joissa asiakkaat tyypillisesti tarvitsevat apua. Esimerkiksi Valtonen (2008, 108–109) ymmär-

tää ongelmanratkaisun uudessa ympäristössä korostuvan (ks. Vuori 2015, 395–396). Sosiaa-

lityöntekijöiden näkökulmasta asiakkuuden alkuvaiheeseen sisältyy kuitenkin myös vastuu 

asiakassuhteen rakentamisen aloittamisesta. Asiakkuuden alkuvaihe edellyttää erityisyksiköi-

den työntekijöiltä panostamista sekä erilaisten käytännön asioiden hoitamiseen että pitkä-

kestoisen, asiakkaan integraatioprosessia tukevan asiakassuhteen rakentamiseen, missä luot-

tamuksen merkitys korostuu. Haastateltavat käsitteellistävät asiakkaan kyvyn ottaa apua 

vastaan ja luottamaan uskaltautumisen yhtenä motivoituneisuuden merkkinä. 

 

Tulkitsen haastateltavien määrittelevän asiakkaansa avun tarpeesta huolimatta vahvasti 

omassa elämässään osallisena ja monella tapaa pärjäävänä. Sosiaalityöntekijät korostavat 

asiakkaidensa kyvykkyyttä, ja tuen tarve ymmärretään elämäntilanteeseen kytkeytyvänä. 

Asiakkaalta katsotaan puuttuvan uudessa yhteiskunnassa itsenäisen ja omatoimisen selviy-

tymisen kannalta tarvittavia tietoja ja taitoja, mikä estää asioiden itsenäistä hoitamista. Tul-

kitsen pärjäämisen ja riippuvuuden välisen jännitteisyyden tulevan aineistossani esiin erityi-

sesti asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvissä kuvauksissa asiakkaan motivoituneisuudesta 

esimerkiksi kielen oppimiseen ja työllistymiseen sekä odotuksista uuden elämänvaiheen 

rakentamista kohtaan. Asiakkuuden alkuvaiheen haasteellisuus liittyy ihmisen kykyjen ja 

tuen tarpeiden väliseen mahdolliseen ristiriitaan. 

 

Ammattilaisten työn haasteena on hyvin konkreettisen avun tarjoamisen yhteensovittami-

nen integraatioprosessin pitkän ajallisen kaaren huomioimisen kanssa. Konkreettisten taito-
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jen harjoittelemisen tarpeen tunnistaminen siten, että asiakkaan tunne omasta asioiden hoi-

tamisen kyvystään säilyy, liittyy olennaisesti siihen, että integraatioprosessin alussa oleminen 

käsitteellistetään asiakkaalle tilapäiseksi vaiheeksi prosessissa, joka voi viedä pitkäänkin. 

Oman työnsä tavoitteeksi sosiaalityöntekijät määrittelevät asiakkaan osaamisen, tietojen ja 

taitojen tukemisen siten, että hän pystyy toimimaan yhteiskunnan osana itsenäisesti. Asiak-

kaan tuen tarve voi merkitä hetkellistä riippuvuutta palveluista, mutta tietojen ja taitojen 

karttuessa itsenäisen toimimisen mahdollisuudet lisääntyvät. 

 [S]e [työn tavoite] on kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen ja toisaalta 
asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn löytyminen tai ylläpitäminen. Varmaan 
käytännössä se meidän tavoite on [saada] se ihmisen elämä jotenkin käynnis-
tymään ja menemään eteenpäin. (Saran haastattelu.) 

 

Asiakkaiden osallisuutta suhteessa palvelujärjestelmään ja yhteiskuntaan laajemmin rakenne-

taan palveluohjauksen avulla. Palveluohjaus määrittyy aineistossa konkreettiseksi ohjauk-

seksi ja neuvonnaksi, joka kattaa erilaiset palvelut, sosiaaliturvan, asioiden hoitamisen ja 

hyvinvoinnista huolehtimisen. Erityisesti asiakkuuden alkuvaiheessa korostuu taloudellisen 

ja materiaalisen perusturvan varmistaminen, ja asiakkaat ohjataan tarvittaessa hakemaan 

Kelasta ensisijaisia etuuksia ja toimeentulotukea sosiaalitoimistosta4. Sosiaalityöntekijä var-

mistaa etuuksia koskevalla ohjauksella ja neuvonnalla vähintään asiakkaan perustarpeiden 

tyydyttymisen, mutta vahvistaa samalla tämän valmiuksia ja voimavaroja itsenäisen pärjää-

misen tueksi. Palveluohjaukseen sisältyy myös laajemman yhteiskunnan toimintaa ja yhteis-

kunnallisia odotuksia avaamaan pyrkivä ulottuvuus, jolloin sen merkitys laajenee muodollis-

ten vähimmäisoikeuksien varmistamisesta täydemmän osallisuuden suuntaan. Aineistossa 

palveluohjaus näyttäytyy Vuoren (2015, 395–400) tulkinnan mukaisesti tiedon jakamisen ja 

ohjauksen sekä sosiaalisten oikeuksien välittämisen tehtävien kautta tapahtuvana arjen kan-

salaisuuden rakentamisena.  

[N]äillä kaikilla [asiakkailla] on yksi suuri yhteinen teema, että he ovat täysin 
uusia tässä yhteiskunnassa ja tarvitsevat ehkä, jos vertaa muihin asiakasryh-
miin, kaikista eniten sellaista palveluohjaustyyppistä työtä ja apua. […] 
[T]yöni iso yläotsikko pitäisi olla ihmisen alkuvaiheen kotouttaminen Suo-
meen. [K]uvailisin sitä siten, että se on pitkälti sellaista palveluohjausta. 
[T]ehdä asiakkaita tietoiseksi siitä, mitä tämä virallinen yhteiskunta heiltä 
odottaa, ja sitten avustaa heitä siinä, miten he siihen pääsevät erilaisten palve-
lujen, erilaisten tukitoimien hakemisessa. Sen opastamisessa, miten täällä toi-
mitaan, miten hoidat omia asioitasi tässä yhteiskunnassa, miten hoidat omaa 
hyvinvointiasi, lastesi hyvinvointia. (Lenan haastattelu.) 

                                                           
4 Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelan käsiteltäväksi 1.1.2017 lukien, mutta kunnat voivat edel-
leen myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 
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Palveluohjaus sisältää toisin sanoen konkreettisen ohjaamisen lisäksi esimerkiksi järjestel-

män toiminnan ymmärrettäväksi tekemistä sekä asiakkaan tutustuttamista häntä koskeviin 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tiedon tarjoaminen suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toi-

minnasta laajemmin näyttäytyy työn tärkeänä osa-alueena. 

 

Haastateltavat pitävät palvelujärjestelmää puutteellisena. Peruspalveluiden puuttuminen 

vaikeuttaa erityisyksiköiden perustehtävään kuuluvaa asiakkaan eteenpäin ohjaamista. Asi-

akkaan tarvitseman palvelun saamisen viivästyminen tai estyminen johtaa käytännössä sosi-

aalityöntekijöiden ja heidän työpariensa työnkuvan laajenemiseen, mikä tulee esiin Ulla 

Buchertin (2015) maahan muuuttaneiden kategorisointia koskevassa tutkimuksessa. Asiak-

kaan odottaessa tarvitsemaansa palvelua erityisyksikön sosiaalityössä korostuu psykososiaa-

lisen kannattelemisen tarve. Palvelujärjestelmän puutteet, palveluissa ajoittain esiin tuleva 

haluttomuus kohdata pakolaistaustaisia asiakkaita ja integraation kannalta välttämättömien 

välineiden, kuten asuntojen ja kielikurssien puuttuminen, vaikeuttavat ja hidastavat integraa-

tioprosessin etenemistä. Agerin ja Strangin (2008) normatiivisessa integraatiomallissa integ-

raation merkitsijänä ja välinenä toimivilla asumisen, terveyden ja koulutuksen alueilla on 

aineistoni perusteella ilmiselviä haasteita, minkä lisäksi pääsy integraatiota helpottaviin kie-

liopintoihin saattaa viivästyä. 

 

Haastatellut pitävät kielitaitoa keskeisimpänä yksittäisenä tekijänä integraatioprosessin ete-

nemisen kannalta, sillä se mahdollistaa asioiden itsenäisen hoitamisen ja pidemmällä täh-

täimellä asiakkaiden riippumattomuuden palveluista. 

[E]i siitä pääse mihinkään, että kielen oppiminen, se on A ja O. Että ei miten-
kään voi kotoutua, jos ei ole mitään keinoa, jolla kommunikoida täällä itsenäi-
sesti toisten kanssa. Se on ihan sellainen ensimmäinen, mikä pitäisi nopeasti 
hoitaa, kun ihminen tulee maahan. Me vain pitkitetään ihmisen riippuvuutta 
julkisista palveluista ja avusta sillä, että hän ei pääse oppimaan kieltä, eikä pää-
se itse hoitamaan omia asioitaan. […]. (Lenan haastattelu.) 

Agerin ja Strangin (2008, 183) tapaan haastateltavat liittävät kielen oppimiseen ympäröivään 

yhteiskuntaan syvemmälle pääsemisen ulottuvuuden. Kielitaito helpottaa työn löytämistä 

sekä sosiaalisten verkostojen rakentamista valtaväestön suuntaan edistäen integraatiopro-

sessin etenemistä. Lisäksi kielitaidon varaan rakentuvat myös tulevaisuuden suunnitelmat ja 

yhteisön osana toimimisen mahdollisuudet. Kielitaidon puuttuminen ja joissain tapauksissa 

luku- ja kirjoitustaidottomuus näyttäytyvät aineistossa asiakkaiden alussa olemisen elämänti-

lanteeseen liittyvinä esteinä, jotka voivat johtaa ulkopuolisuuden ja vierauden kokemuksiin 

sekä yksinäisyyteen. 
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Erityisesti mahdollisuus aloittaa kielen opiskelu nopeasti näyttäytyy merkityksellisenä koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Mielestäni on typeryyttä ottaa kiintiöpakolaisia [kuukausi] Suomeen ja aloittaa 
heidän kielikoulutuksensa vuoden jälkeen, siinä ei ole mitään järkeä. Ihminen 
syrjäytyy, mielenterveys kärsii, hän ei pääse osalliseksi tästä yhteiskunnasta, 
hänen itsetuntonsa rapisee, kun hän huomaa olevansa muiden ihmisten ja vi-
ranomaisten avun varassa eikä pysty itse täällä toimimaan. (Lenan haastatte-
lu.) 

Kielikurssille pääseminen merkitsee kielitaidon parantumisen lisäksi asiakasta eteenpäin 

vievää ja arkea jäsentävää toimintaa. Parhaimmillaan mahdollisuus opiskeluun myös ehkäi-

see psyykkisen oireilun puhkeamista ja vakavoitumista.  

Ja sitten se, että he odottavat sitä kurssia, he masentuvat. […] [K]un se suo-
men kielen kurssi on motivoivaa, kun se vie jonnekin, se ehkäisee tällaisen 
trauman, sellaisen oireilun puhkeamista. [S]uurin osa ei halua jäädä sinne 
asuntoon ihmettelemään, että kolme askelta sinne ja kaksi tänne, ja mitähän 
sitten tekisi. (Marjan haastattelu.) 

 

Integraatioprosessin alussa olemisen teeman kohdalla asiakkaan osallisuus jäsentyy ensisijai-

sesti palvelujärjestelmään. Osallisuus näyttäytyy dikotomisena: asiakas näyttäytyy aineistossa 

yhtäältä muodollisilta oikeuksiltaan turvattuna, mutta samanaikaisesti palvelujärjestelmästä 

torjuttuna. Suomalaisen kotouttamisjärjestelmän vahvuutena pidetään sen asiakkaille ta-

kaamaa tasa-arvoisuutta ja turvattua asemaa. Asiakkailla on oikeus peruspalveluihin, minkä 

lisäksi heidän tarpeensa saada erityispalveluja on tunnistettu lainsäädännössä. Lisäksi järjes-

telmä on kattava siinä mielessä, että se kattaa myös työvoiman ulkopuolella olevat erityis-

ryhmät taaten myös heille mahdollisuuden kotouttaviin palveluihin. Haasteena on kuitenkin 

se, ettei palveluita ole riittävästi tarjolla. Asiakkaaseen aineistossa liitetyt motivoituneisuu-

den ja pärjäävyyden piirteet yhdistyvät alkuvaiheeseen kiinnittyvään tuen tarpeeseen, joka 

voi johtaa syvempään riippuvuuteen palveluista, jos integraatioprosessissa tarvittavia väli-

neitä, kuten kielikursseja ja terveyspalveluita, ei ole saatavilla. 

 

Tulkitsen palveluohjauksen sekä psykososiaalisen tuen ja kannattelun asiakkaiden osallisuu-

den tukemisen ensisijaiset keinot integraatioprosessin alkuvaiheessa. Palveluohjauksen kaut-

ta rakentuvan osallisuuden tukemisen haasteena ovat palveluiden puutteet ja palveluihin 

päästyn esteet, minkä seurauksena asiakkaiden palvelujärjestelmäosallisuus näyttäisi olevan 

erityisesti alkuvaiheessa riippuvaista erityisyksiköiden toiminnasta. Erityisesti terveyspalve-

luiden saatavuuden ongelmiin ja terveysasioiden hoitamiseen sosiaalitoimessa liittyy myös 
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ongelmia asiakkaan yksityisyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta: asiakkaiden itsenäi-

nen asioiden hoitaminen estyy kielitaidon puutteen vuoksi, mikä viivästyttää sekä hoidon 

saamista että muiden integraatioprosessin kannalta keskeisten asioiden hoitamista. Integraa-

tioprosessin alussa olemisen teemaan liittyvä asianajotehtävä kiinnittyy aineistossa palvelu-

järjestelmän toiminnan varmistamiseen ja valvomiseen. Aineiston valossa asiakkaille muo-

dollisesti kuuluvat oikeudet eivät toisin sanoen välttämättä avaudu ilman väliintuloa. Haas-

tateltavat kehystävät palvelujärjestelmään vaikuttamista yhdenvertaisuuden toteutumisen 

tavoitteella: integraatioprosessinsa alussa olevat pakolaistaustaiset asiakkaat eivät palvelujär-

jestelmässä välttämättä tule kohdatuiksi ja kuulluiksi, ja pahimmillaan kielitaidon puute saat-

taa johtaa tarvitun palvelun saamatta jäämiseen. Tulkitsen sosiaalityöntekijöiden asettuvan 

kumppanin ja huolenpitäjän rooliin (ks. Juhila 2006), josta käsin suhde muuhun palvelujär-

jestelmään muodostuu kriittiseksi.  

4.2 Pakolaistaustaan liittyvä haavoittuvuus ja psykososiaalisen tuen tarve 

Asiakkaiden pakolaistaustan merkityksen tulkitsen kiinnittyvän aineistossani yhtäältä asiak-

kaiden taustakokemusten vaikutuksiin elämäntilanteeseen uudessa asuinmaassa ja toisaalta 

yhteiskunnan reaktioihin pakolaistaustaisiin ihmisiin. Pakolaistaustaan voi liittyä yksilölli-

seen hyvinvointiin ja integraatioprosessin etenemiseen hidastavasti vaikuttavia tekijöitä 

(esim. Turtiainen 2016). Haastateltavien näkökulmasta sopeutumiseen ja mahdollisiin trau-

matisoiviin kokemuksiin liittyvä psyykkinen huonovointisuus ja vaikea perhetilanne näyttäy-

tyvät näistä keskeisimpinä. Haastateltavat kuitenkin tuovat esiin elämäntilanteen ja tausta-

kokemusten asettamien esteiden väliaikaisuuden asiakkailla olevien voimavarojen ja elä-

mänkokemuksen hyödyntämiselle. Pakolaistaustaisten asiakkaiden ja yleisemmin maahan 

muuttaneiden ihmisten kohtaama syrjintä, rasismi ja yhteiskunnan eri tasoilla esiin tuleva 

ulossulkevuus muodostavat sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta kompleksisen ongelman 

osallisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. 

 

Pakolaistaustaiset asiakkaat kohtaavat muiden maahan muuttaneiden ihmisten tapaan integ-

raatioprosessiin liittyviä haasteita. Yleiset integraatioprosessiin ja erityisesti pakolaistaustaan 

liittyvät piirteet sekoittuvat jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisellä tavalla. (Ks. Angel & 

Hjern 2004 31.)  

Ei voi sanoa, että kaikki meidän asiakkaamme ovat traumatisoituneita tai 
kaikki voi psyykkisesti huonosti, mutta aika monet voi kuitenkin jossain koh-
din. Se psyykkinen [pahoin]vointi voi tietysti liittyä traumaan, aiempiin koke-
muksiin, mutta se voi liittyä myös siihen olemiseen täällä Suomessa, koti-
ikävään, näköalattomuuteen, pettymyksiin. (Saran haastattelu) 
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Pakolaistaustaan liittyy joidenkin asiakkaiden kohdalla psyykkistä huonovointisuutta, jonka 

taustalla voivat olla ihmisen kohtaamat menetykset, erilaiset traumatisoivat kokemukset tai 

kidutuskokemukset. Psyykkinen huonovointisuus voi tulla esiin esimerkiksi voimakkaana 

ahdistuneisuutena, haluttomuutena uuteen asuinmaahan sopeutumiseen tai torjuvana suh-

tautumisena tarjottuun apuun. Asiakkaiden psyykkinen huonovointisuus tulee sosiaalityön-

tekijöille lisäksi näkyväksi erilaisissa arjen haasteissa. Asiakkaan toimintakyky voi olla vähäi-

nen, kun arkea rajoittavat esimerkiksi muistihäiriöt, keskittymisvaikeudet ja pelot. Vaikeudet 

voivat vaikuttaa ihmisen itsetuntoon ja minäkäsitykseen myös syvemmin. Huonovointisim-

pien asiakkaiden kohdalla voi tulla esiin myös vaikeista kokemuksista irtautumisen ongelmia 

ja minäkäsityksessä tapahtuvia muutoksia traumaattisen kokemusten vaikutusten kasautues-

sa. Lisäksi asiakkaalla voi olla erilaisia somaattisia oireita, mikä korostaa monialaisen yhteis-

työn merkitystä pakolaistaustaisille asiakkaille suunnatuissa palveluissa. 

Usein sellaiseen liittyy vaikeita terveysongelmia, että on niin huonossa kun-
nossa esimerkiksi sodan tai kidutuksen jälkeen, että on hirveän vaikea opis-
kella, on vaikea edes istua paikallaan ja keskittyä edes kahden tunnin kurssi-
päivän aikaa. Usein tähän huonoon psyykkiseen vointiin voi liittyä myös 
muistiongelmia, että on vaikea oppia tai itse kokee, että on vaikea oppia, ettei 
muista. Nämä vaikeudet voivat lisätä omaa huonommuuden tunnetta, ettei 
pysty. […] Jos on psyykkisesti hyvin huonovointinen eikä pysty irtautumaan 
koetusta pahasta, […], että sota-asiat pyörivät koko ajan päässä tai häneen 
kohdistuneet väkivallanteot pyörivät päässä. Että siellä on huoli läheisistä ko-
timaassa tai joku prosessi on kesken, niin sellainen varmaan hidastaa sitä ko-
toutumista. Sellaisessa tilanteessa asiakkaan tulisi saada hänen tarvitsemansa 
terveydenhuolto ja hoito. (Sailan haastattelu.) 

 

Perhetilanteen kuormittavuus ja pitkittyvät perheenyhdistämisprosessit vaikuttavat sosiaali-

työntekijöiden tulkinnan mukaan voimakkaasti integraatioprosessiin ja tuovat asiakkaan 

transnationaalisissa suhteissa rakentuvan todellisuuden osaksi sosiaalityön työskentelyä. 

Aiemmin tiiviit perhesiteet voivat muuttua pitkäkestoiseksi jäsenyydeksi hajallaan olevassa 

perheessä. Perheenjäsenet voivat olla vaarassa, tavoittamattomissa tai he odottavat päätöstä 

perheenyhdistämisestä. Perheen tilanteeseen liittyvä huoli voi pahimmillaan aiheuttaa toi-

mintakyvyn romahtamisen. Perheenyhdistämisprosessien hitaus näyttäytyykin yhtenä estee-

nä asiakkaan integraatioprosessin etenemiselle. 

Tietysti sitä kotouttamista edistää se, että ihmisellä olisi joku läheinen. Kun 
ihminen on ihan yksin… Harva ihminen sitä nyt ihan yksin tykkää olla ja pär-
jää. Että sillä lailla nuo perheenyhdistämisasiat ovat kyllä tärkeitä. Niissä on 
hyvä olla tarkka, minä en ole myöskään sitä mieltä, että sieltä roppakaupalla 
vain kaikki […]. Mutta ihan perus ydinperhe, että tietysti haluaisi ajatella, että 
jokaisella ihmisellä olisi se vaimo tai mies tai lapsi tai äiti tai isä tai joku. Että 
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kyllä se yksinäisyys on kauhean suuri kotouttamista estävä tekijä. (Saran haas-
tattelu.) 

Haastateltavat pitävät läheisiä ihmissuhteita keskeisenä voimavarana integraatioprosessin 

etenemisen kannalta, ja sosiaalisten verkostojen puuttumiseen liittyvää yksinäisyyttä sitä 

hidastavana. Sosiaalisen verkoston puuttuminen merkitsee usein myös suurempaa riippu-

vuutta viranomaisista. 

 

Sosiaalityöntekijät painottavat psykososiaalisen tuen tarjoamisen merkityksellisyyttä pako-

alaistaustaisille asiakkaille suunnatuissa palveluissa ja korostavat kohtaamisen merkitystä. 

Hyvään kohtaamiseen haastateltavat liittävät asiakkaan kuuntelemisen, tuntemisen ja hänen 

kanssaan samalla tasolle asettumisen. Kuuntelijan asemasta käsin asiakkaan tilannetta kar-

toitetaan kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen 

ja siihen perustava luottamus mahdollistavat sensitiivisten kysymysten esiin ottamisen ja 

kartoittamisen, jolloin asiakkaalle pystytään tarjoamaan psykososiaalista tukea ja tarvittaessa 

ohjaaman hänet eteenpäin. Kohtaamiseen liittyy aineistossa myös kulttuurierojen tunnista-

misen taso. 

[M]inulla on sellainen työote tässä näiden ihmisten kanssa vielä toistaiseksi, 
[kertoo työn organisointiin liittyvän asian], että pyrin siinä alkuvaiheessa ta-
paamaan säännöllisesti, niin kauan kuin on tarvetta. Puolesta vuodesta vuo-
teen on tarvetta lähes kaikilla. Ja noin kerran kuukaudessa ne asiakasajat, jos 
ei ole todella huonossa kunnossa, sitten ehkä parin viikon väleinkin tavataan. 
Ja sitten joidenkin kanssa tapaan sen koko kolme vuotta säännöllisesti kerran 
kuukaudessa. Ja ne alkuvaiheen tapaamiset ovat isolta osalta jotain ihan muu-
ta, kuin että kerron konkreettisia. Ihmisillä on ihan valtava tarve kertoa, mitä 
on tapahtunut, miten minä selviän, eli se menee siihen keskusteluun ihan 
muista, kuin näistä, että minä neuvoisin. (Marjan haastattelu.) 

 

Haastateltavat kiinnittävät asiakkaan osallisuuteen pakolaistaustaan liittyvän teeman kohdal-

la psyykkisen huonovointisuuden aiheuttamaa tilapäistä toimintakyvyn rajoittumista. Samal-

la pakolaistaustaan kuitenkin voi kiinnittyä myös osallisuutta transnationaalisessa perheessä 

ja yhteisössä. Osallisuuden tukemisen tulkitsen rakentuvan mikrotasolla kohtaamisen kaut-

ta. Kokonaisvaltainen tilanteen kartoittaminen mahdollistaa asiakkaiden psykososiaalisen 

tukemisen. Juhila (2008b, 104) liittää asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ihmisen 

ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden näkemisen vuorovaikutussuhteen luottamuksellisuuden, 

myötäelämisen ja välittämisen kautta. Myös Karisto (2016, 32) korostaa toisen ihmisen tun-

nistamista, tunnustamista ja kokonaisena persoonana kohtaamista eettisesti vaativan vasta-

vuoroisuuden perustana. Juhila (2008b, 104) ymmärtää kohtaamisen muodostavan sosiaali-

työssä perustan riippuvuuden ja huolenpidon tarpeen hyväksymiselle yhdessä toimijuuden 
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ja itsemääräämisen kunnioittamisen kanssa. Suhteessa oleminen toimii asiakkaan luotta-

muksen saavuttamisen ja hänen elämäntilanteensa realiteettien ymmärtämiselle pohjautuvan 

kumppanuuden rakentamisen perustana (Jeffery 2011, 51–52). Tulkitsen kohtaamisen käsit-

teen saavan aineistossa asiakkaan voimaannuttamisen kautta työmenetelmän merkityksen ja 

heijastavan työn taustalla olevaa ihmiskäsitystä. Tasaveroisena ihmisenä kohtaamista sosiaa-

lityöntekijät käsitteellistävät psykososiaalisen tuen ohella esimerkiksi työhön sisältyvän val-

ta-asetelman purkamisena ja tehtyjen päätösten perustelemisena. Myös asiakkaalta vaaditaan 

omien näkemystensä perustelemista, jolloin hänet kohdataan tasaveroisena aikuisena omas-

sa asiassaan. Kohtaamiseen liittyy Turtiaisen (2011, 143–144, 147) esiin tuoma puheen, 

toiminnan ja tunteiden kautta rakentuvan kunnioituksen osoittaminen, jonka avulla kohdat-

tavalle henkilölle rakennetaan rationaalisen aikuisen roolia riippuvuudesta huolimatta. 

 

Sosiaalityöntekijöiden asianajotehtävän ymmärrän kohdistuvan asiakkaiden tilanteiden ym-

märrettäväksi tekemiseen palvelujärjestelmän muodostamalla mesotasolla. 

[V]armistan, että asiakkaan ongelma tulee ymmärretyksi sellaisena kuin se on, 
ja että hän saa sen avun, joka hänelle toivottavasti kuuluu. Minä olen se, jon-
ka pitää varmistaa, että asiakas tulee ymmärretyksi, ja muistuttaa tulkin tilaa-
misesta. Tuon esille sellaisia asioita, joita peruspalveluissa ei välttämättä tulla 
[ajatelleeksi], kuten esimerkiksi traumatisoitumisen vaikutus asiakkaan toimi-
miseen tietyllä tavalla. (Lenan haastattelu.) 

Sosiaalityöntekijöille kotouttamisjärjestelmässä kuuluva vastuu verkostojen kokoamisesta 

lisää tarvetta valvoa toisia viranomaisia. Asianajotehtävä korostuu pakolaistaustaisten asiak-

kaiden muodostaman ryhmän sisällä olevien erityisten enemmän tukea tarvitsevien ryhmi-

en, kuten traumaattisten kokemusten seurauksista kärsivien, kotivanhempien ja vammaisten 

kohdalla. 

 

Tulkitsen asiakkaan pakolaistaustan muodostavan aineistossa rasismin ja syrjinnän seurauk-

sena yhteiskunnalliseen marginaaliin työntävänä tekijänä, mitä työn asettaminen ihmisoike-

uksien puolustamisen ja edistämisen kehykseen korostaa. Arkisten syrjintäkokemusten 

ohella myös palvelujärjestelmässä tulee esiin syrjiviä rakenteita. Sosiaalityöntekijät kokevat 

syrjivien ja rasististen asenteiden yleistyneen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin koventuneen. 

Myös syrjivän puhetavan katsotaan lisääntyneen ja tulleen sallitummaksi aiempaan verrattu-

na.  

Tämä nykyinen asenneilmasto on aika… Asiakkaat nykyään tuovat mielestäni 
enemmän esille kuin silloin, kuin itse aloitin, että he kohtaavat vielä enemmän 
sellaista sattumanvaraista, kadulla vastaan tulevaa rasismia, tai viittauksia sii-
hen, mitä nyt tapahtuu maailmanpolitiikassa. Asenteet ovat koventuneet. 
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Tuolla tuodaan julkisesti ehkä matalammalla kynnyksellä esille ulkomaalaisvi-
haa tai ennakkoluuloja. (Lenan haastattelu.) 

Ulossuljetuksi tuleminen yhteiskunnan eri tasoilla korostaa pakolaistaustaisten ihmisten 

äärimmäisen haavoittuvaa tilannetta. Julkisen keskustelun kielteisyys heijastuu myös arki-

seen asiakastyöhön. Asiakkaat saattavat ajanvarauksilla tuoda esiin ihmetystään siitä, miten 

maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyviä asioita uutisoidaan. Lisäksi sosiaalityöntekijät 

kertovat kohtaavansa työssään päivittäin asiakkaisiin kohdistuvaa rasismia ja syrjintää, jotka 

tulevat esiin sekä rakenteellisesti että asiakkaiden kertomien yksilöllisten kokemusten kautta.  

Puhutaanko vaikka rasismista, vaikka, että miten ihmisiä kohdellaan kadulla, 
mitä huudellaan siis. […] Totta kai ihmiset kertovat erilaisia asioita. Että on 
naapuri, joka huutelee ja tulee häiriköimään ja sanoo, että neekeri. Ja bussissa 
tapahtui sitä ja tätä. Kyllä aika ajoin kuulee näitä juttuja ja ne on osana sitä 
keskustelua, mitä käydään. Ja yleensä asiakkaat sanovat, että olin vain hiljaa, 
että en viitsinyt sanoa mitään vastaan. […] (Ellan haastattelu.) 

 

Haastateltavat tuovat esiin haluaan vaikuttaa makrotasolla asiakkaidensa kohtaamaan syrjin-

tään. Samalla he kuitenkin tuovat esiin kokemuksensa siitä, että heidän työhönsä kohdistuu 

voimistuvaa yhteiskunnallista kritiikkiä. Pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa työskentele-

minen näyttäytyy vallitsevan yhteiskunnallisen ilmapiirin vuoksi erityisen herkkänä asiana, ja 

sosiaalityöntekijät kuvailevatkin työtään yhteiskunnallisesti tulenaraksi. Osa haastatelluista 

kertoo jättävänsä kielteisten reaktioiden tähden mainitsematta vieraille ihmisille, mitä työtä 

tekee. 

4.3 Integraatio pitkäkestoisena psykososiaalisena prosessina ja asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaami-

nen 

Edellisissä alaluvuissa olen käsitellyt sosiaalityöntekijöiden esiin nostamia asiakkuuden alku-

vaiheeseen ja asiakkaiden pakolaistaustaan liittyviä erityiskysymyksiä. Tässä tarkastelen in-

tegraatioprosessin pitkäkestoisuuden ja kokonaisvaltaisuuden teemaa. Integraatioprosessi 

määrittyy sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta kokonaisvaltaiseksi, yksilölliseksi, pitkäkes-

toiseksi ja moniulotteiseksi, mitä ei riittävästi tunnisteta ja tunnusteta työelämään pääsyä 

painottavassa kotouttamisjärjestelmässä. 

  

Aineiston tarkasteleminen asiakkaan yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta osoittaa 

koulutuksen, työn ja työkyvyn sekä hyvän terveyden ja mielenterveyden muodostavan kes-

keiset yksilölliset resurssit, joita integraation onnistunut eteneminen järjestelmän lähtökoh-

dista edellyttäisi. Asumista lukuun ottamatta järjestelmän näkökulmasta integraatiolle vält-

tämättömät  voimavarat heijastavat Agerin ja Strangin (2008) normatiivisen integraatiomal-
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lin ulottuvuuksia. Suomalaisessa kotouttamisjärjestelmässä ja yhteiskunnallisessa keskuste-

lussa integraatiota tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden tulkinnan mukaan tyypillisesti kuiten-

kin vain koulutus- ja työpolulla etenemisen näkökulmasta integraatioprosessin psykososiaa-

lisen näkökulman jäädessä taustalle ja näkymättömäksi. Tulkitsen tämän tarkoittavan käy-

tännössä integraatiopolitiikkaan nojautuvan lainsäädännön lavean osallisuuden määritelmän 

kutistumista rajatuksi määräksi toimenpiteitä. 

 

Kotouttamisjärjestelmä näyttäytyy aineistossa vahvasti jakautuneena yhtäältä valtakunnalli-

sesti palveluja tarjoavien työ- ja elinkeinopalveluiden ja toisaalta kuntien tarjoamien sosiaa-

lipalvelujen välillä. TE-palveluilla on keskeinen rooli suomalaisessa kotouttamisjärjestelmäs-

sä, sillä ne vastaavat esimerkiksi etuuksien maksamisen näkökulmasta välttämättömien ko-

toutumissuunnitelmien laatimisesta työikäisille ja -kykyisille henkilöille. Kotoutumislain 

(1386/2010, § 10) mukaan alkukartoitus voidaan tehdä TE-toimistossa työvoimaan kuulu-

ville työttömille työnhakijoille ja kunnassa työvoiman ulkopuolella oleville heidän saades-

saan muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea. Alkukartoituksen perusteella määritellään 

kotoutumissuunnitelman tarve. Kotoutumissuunnitelma on määritelty kotoutumislaissa (§ 

11) maahanmuuttajan yksilölliseksi suunnitelmaksi toimenpiteistä ja palveluista, joiden avul-

la tavoitellaan mahdollisuutta riittävän kielitaidon, muiden yhteiskunnassa ja työelämässä 

tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimiseen. Kotoutumissuunnitelman pitäisi lain perus-

teella edistää mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisena jäsenenä. 

Tietojen ja taitojen lisäksi kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös muita toimenpiteitä, 

jotka edistävät kotoutumista. 

 

Haastateltavat painottavat, etteivät TE-toimiston kotoutumissuunnitelmat todellisuudessa 

ohjaa asiakkaiden toimintaa. Asiakkaille jää usein epäselväksi, että kotoutumissuunnitelma 

on laadittu samoin kuin sen merkityskin. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta kotoutumis-

suunnitelma näyttäytyy byrokraattisena muodollisuutena ja sen sisältöä kritisoidaan näen-

näiseksi ja mekaaniseksi. TE-toimiston laatimassa kotoutumissuunnitelmassa ihmisen elä-

mäntilannetta ja tavoitteita ei huomioida riittävästi sen kattaessa työhön ja koulutukseen 

liittyvät asiat, muun rajautuessa sen ulkopuolelle. Suunnitelman sisältö rajautuu lähinnä asi-

akkaan kielitaitotason määrittelemiseen ja sopivan tasoisen kurssin nimeämiseen suunnitel-

man sisällöksi. 

Siis onhan sillä [kotoutumissuunnitelmalla] tietenkin merkitys, suurimmalla 
osalla meidän asiakkaista se virallinen kotoutumissuunnitelma tehdään siellä 
työ- ja elinkeinotoimistossa ja siellähän se on hyvin sellainen, miten nyt sanoi-
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sin, one size fits all, että kielikoulutukseen sitten, kun järjestyy, piste. Mutta sit-
ten meillä tehtävä kotoutumissuunnitelma, siinä nyt tietenkin pyritään ottaa 
vähän laajemmin ihmisen tarpeita huomioon, että mitä ihminen tarvitsee ko-
toutuakseen tähän yhteiskuntaan, että se on vähän monipuolisempi.  Mutta 
että sitä TE-toimiston kotoutumissuunnitelma[a] – minusta se on hassua – 
edes sanotaan kotoutumissuunnitelmaksi, koska se tarkoittaa vain, että odot-
tamaan suomen kielen kurssipaikkaa. Määritellään ehkä se taso, millä ihminen 
pystyy kieltä opiskelemaan, mutta… (Lenan haastattelu.) 

 

Kotoutumislain (1386/2010, § 13) mukaan kotoutumissuunnitelma tulisi laatia asiakkaan, 

TE-palveluiden ja kunnan yhteistyössä, ja ainoastaan perustelluista syistä siten, että suunni-

telmaan osallistuu asiakkaan lisäksi vain TE-toimisto tai kunta. Sosiaalityöntekijät tuovat 

esiin, ettei suunnitelmia laadita yhdessä, vaan kotoutumissuunnitelma laaditaan TE-

toimistossa yhden tapaamiskerran aikana.  

Sitä me kyllä kritisoimme aika paljon, että se on todella huono asia, se ei ole 
lain hengen mukaista: kotoutumissuunnitelma pitäisi tehdä yhteistyössä. Nyt-
hän se on hyvin yksikantainen, se ohjaa siihen suomen kielen opiskeluun, ja 
kotoutuminen on kuitenkin laajempi asia kuin vain kielen oppiminen tai työn 
saaminen. […] [S]e ei ole sellainen kotoutumissuunnitelma, [jossa] mietittäi-
siin ihmisen sosiaalista tai emotionaalista kotoutumista. (Saran haastattelu.) 

Käytännössä tämä johtaa päällekkäisten suunnitelmien laatimiseen, sillä TE-toimistossa 

laadittu kotoutumissuunnitelma ei tarjoa suuntaviivoja integraatioprosessin tukemiselle. 

 

Omaan työskentelyynsä sosiaalityöntekijät tunnistavat TE-toimistossa laadittavan kotoutu-

missuunnitelman vaikuttavan ensisijaisesti vain koulutusvaihtoehtojen osalta, ja kielikurssit 

näyttäytyvät TE-toimiston kanssa tehtävän yhteistyön sisältönä. Kielikurssien liian vähäinen 

määrä johtaa käytännössä odottamisen muodostumiseen kotoutumissuunnitelmien keskei-

seksi sisällöksi, sillä kielikursseihin keskittyvään kotoutumissuunnitelmaan kirjatut tavoitteet 

eivät ennätä toteutua sen voimassaoloaikana. Tulkitsen TE-toimiston tarjoamien palvelui-

den näyttäytyvän aineiston valossa puutteellisina. 

[V]alitettavasti se TE-toimistossa tehty muutama rivi [kotoutumissuunnitel-
ma] tuntuu olevan se, joka saa sen painoarvon. Ja se on tietysti ratkaiseva tiet-
tyjen etuuksien saamisessa. Ja onhan se suhteessa toimeentulotuenkin saami-
seen: täytyy edellyttää, että se muutama rivi siellä on tehty. (Saran haastattelu.) 

Sosiaalityöntekijät kokevat suuren osan integraatiota tukevasta työstä todellisuudessa kasau-

tuvan kuntien maahanmuuttajapalveluihin, mikä kuitenkin on virallisesti tunnistamatonta. 

TE-toimisto ei esimerkiksi tarjoa asiakkaille riittävästi esimerkiksi opintopolkuihin liittyvää 

neuvontaa, vaan omaehtoisen kielikoulutuksen ja jatkopolkujen etsiminen jää sosiaalityön-

tekijöiden tehtäväksi. Asiakkaan tavoitteita ja niiden toteutumismahdollisuuksia kartoitetaan 

pidemmän ajan kuluessa sosiaalityöntekijän ajanvarauksilla esimerkiksi motivoivan keskus-
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telun keinoin. Myös tulevaisuuden työllistymiseen vaikuttava tutkintojen rinnastamiseen 

liittyvä käytännön selvittely yleensä hoidetaan sosiaalitoimessa TE-toimiston sijaan. Haasta-

teltavien näkökulmasta TE-toimiston ja sosiaalitoimen väliset integraatiota koskeviin käsi-

tyksiin liittyvät näkökulmaerot johtavat pahimmillaan kiistoihin asiakkaan ohjaamisesta. 

 [M]inulla on kokonaisnäkemys asiakkaasta ja asiakkaan tilanteesta. [S]iellä 
TE-toimistossa se virkailija katsoo sieltä hänen vinkkelistään […] Ja sitten 
myös ehkä sellainen tavoitteellisuus, että on se [asiakkaan] historia ja on se 
tavoite ja miten ne asettuvat siihen nykyhetkeen. […] [J]os ajatellaan, että on 
kaksi isoa kotouttamistoimijaa, TE-toimisto ja me, sosiaalitoimi, niin TE-
toimistossa, minusta tuntuu, että me olemme aika kaukana, että me puhum-
me ihan erilaista kieltä. (Saran haastattelu.) 

 

Integraatioprosessia kokonaisuutena tarkasteltaessa myös osaksi yhteisöä pääseminen näyt-

täytyy aineistossa tärkeänä. Aineisto heijastelee tässä Agerin ja Strangin (2008) normatiivi-

sen integraatiomallin sosiaalisten verkostojen painotusta. Yhteenkuuluvuuden tunne ym-

märretään keskeiseksi osaksi integraatiota, ja esimerkiksi harrastus- ja ryhmätoiminta näyt-

täytyvät tärkeinä. Kontaktien saaminen valtaväestöön näyttäytyy kuitenkin vaikeana, ja kult-

tuurinen erilaisuus voi herättää ulkopuolisuuden ja vierauden tunteita, jotka voivat vaikuttaa 

pitkäkestoisesti asiakkaan osallisuuden tunteeseen ja mahdollisuuksiin. Integraatioprosessin 

alkuvaiheessa järjestöjen roolia pidetään keskeisenä yhteisöosallisuuden rakentumisen kan-

nalta. 

Kotoutumista edistää kaikenlainen järjestötyö, että ihmiset pääsisivät paitsi 
niihin omiin yhteisöihin, ja sitten lapset näihin harrastuksiin. Ja sitten kaiken-
lainen tukihenkilötoiminta, mitä kolmas sektori [järjestää], se on todella hyvä, 
koska niin vähän kuitenkin panostetaan ja mietitään sosiaalista kotoutumista 
ja emotionaalista. Ja sitä, että [vaikka] ihmisellä on se suomen kielen kurssi ja 
kaikki, mutta jos hän menee illalla yksin omaan kotiin […]. Vaikka puhuisi 
suomea jo sujuvasti ja vaikka olisi jo työkin, mutta jos silti menee yksin sinne 
kotiin, niin ei voi ajatella varmaankaan, että on täysin kotoutunut. […] Ja jo-
tenkin sitten ohjautuminen sinne on aika haastavaa, kun he vaatisivat jonkun, 
joka vie ja ohjaa […]. [J]os täällä sitä ei ehditä tehdä, niin se oikeastaan jää te-
kemättä, jollei sitten ole joku kaveri tai tuttu, joka vie mukana […]. (Saran 
haastattelu.) 

Samoin kuin palvelujärjestelmäosallisuuden kohdalla myös yhteisöosallisuutta rakennetaan 

erityisyksiköistä käsin, jos asiakkaalla ei ole muuta verkostoa. Tulkitsen yhteisöjen näyttäy-

tyvän monitulkintaisina. Haastateltavat tuovat esiin, että pääkaupunkiseudulle suuntautu-

vaan muuttoon liittyy yhteyksien vahvistumista suhteessa asiakkaiden omaan taustaryh-

mään, mutta mahdollisesti suhteiden heikentymistä valtaväestöön. 

[J]os ajattelen tällä kuntatasolla, tietysti toivoisin enemmän resursseja pääkau-
punkiseudun kuntatyöhön, koska tosiasiahan on, että ihmiset muuttavat koko 
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ajan muualta Suomesta tänne. […] Ja kyllä kun ajattelee muuta kotoutumisen 
tasoa, niin jossain pienessä kunnassa, jos sieltä löytyy kivat ja hyvät naapurit, 
sellainen tiivis yhteisö, niin se voi olla todella hyvä tuki. [T]ietysti ihmiset itse 
vain ajattelevat omaa maanmiesten yhteisöä ja sitä ja se on täällä. [P]uolensa 
ja puolensa, pienelläkin paikkakunnalla, ymmärrän, että jos on rasismia, on 
todella vaikea elää. Mutta sitten taas, jos [kaikki] toimii, on hyvät naapurit, 
hyvä yhteisö, niin voi päästä [osaksi] ja sitten taas voi työllistyä. (Saran haas-
tattelu.) 

 

Virallisia kotoutumissuunnitelmia arvioidessaan sosiaalityöntekijät tulkitsevat asiakkaille 

jäävän lähinnä toimenpiteiden kohteena olemisen roolin. Tulkitsen työllistymisen painotuk-

sen määrittävän kotouttamisjärjestelmästä asiakkaaseen suuntautuvaa katsetta. Haastatelta-

vat pyrkivät kuitenkin määrittelemään integraatioprosessin tavoitteita yhdessä asiakkaidensa 

kanssa. Ymmärrän integraatioprosessia koskevan näkemyksen viittaavan työn taustalla ole-

vaan ihmiskäsitykseen, jolle myös asiakkaan kohtaamisen painotus rakentuu. Kokonaisval-

taista ja yksilöllistä työskentelytapaa korostavat sosiaalityöntekijät näyttäisivät toisin sanoen 

asettuvan vastustamaan toimenpidekeskeistä lähestymistapaa integraatioon ja asiakkaiden 

kategorisointia, jossa palveluntarpeet määritellään järjestelmän lähtökohdista.  

 

Yhteisöosallisuuden näkökulmasta asiakkaan asemaa oman elämänsä asiantuntijana näyttäy-

tyy aineistossa jännitteisenä tilanteissa, joissa hänen käyttämiään strategioita ei pidetä integ-

raation näkökulmasta hyödyllisinä tai riittävinä. Asiakkaan toimintatavan syyt voivat olla 

esimerkiksi kulttuurisesti ymmärrettäviä, mutta suomalaisen työelämän vaatimusten kanssa 

yhteen sovittamattomissa olevia. Integraatioprosessin yksilöllisyys, kompleksisuus ja pitkä-

kestoisuus muodostavat haasteen keinovalikoimaltaan rajatulle kotouttamisjärjestelmälle. 

Konkreettisissa ohjaustilanteissa integraatioon sisältyvät työelämään pääsemisen ja kulttuu-

rin säilyttämisen tukemisen kaltaiset periaatteet saattavat olla ristiriidassa keskenään ja integ-

raatiopolitiikan kaksisuuntaisuuden painotus osoittautuu käytännössä hampaattomaksi so-

peutumisen velvoitteen ollessa ensisijaisesti yksilöllä (ks. Lappalainen 2017). Kotouttamis-

järjestelmään kätkeytyviä ristiriitoja voidaan sosiaalityön kohtaamisissa tarkastella yhdessä 

asiakkaan kanssa ilman, että niihin etsitään konkreettista ratkaisua. 

 

Erityisyksikön asiakkuutta rajaa kotoutumisaika, joka määritellään työvoiman piiriin kuulu-

vien asiakkaiden kohdalla TE-toimistossa. Koska pidemmät asiakkuudet ovat harvoin mah-

dollisia, integraatioprosessin tukemisen tehtävä siihen liittyvien erityiskysymyksineen siirtyy 

peruspalveluiden hoidettavaksi. 
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Kotoutuminen on niin pitkä prosessi, että se ei välttämättä siinä ajassa, jonka 
minä näen asiakkaita… Että voiko sanoa, että kotoutumisen tavoitteet on 
saavutettu? Minulla on ollut [esimerkiksi] asiakasperhe, jossa he olivat hyvin 
motivoituneita opiskelemaan ja kouluttautumaan ja saamaan työpaikan. Heillä 
oli hyvin vaikea asumistilanne. Asumistilanne saatiin ratkaistua parempaan 
suuntaan, ja suomen kielen taito karttui, ja he siirtyivät pois asiakkuudesta. Ja 
nyt olen sitten jälkikäteen kuullut, että he ovat päässeet töihin ja kokevat so-
peutuneensa hyvin ja ovat tyytyväisiä elämäänsä. (Sailan haastattelu.) 

Erityisyksiköissä erikoistuminen integraatioprosessin alkuvaiheen kysymyksiin näkyy esi-

merkiksi huomion kiinnittämisenä asiakkaan taustaan, mutta myös siihen, mistä vaikeudet 

asioiden hahmottamisessa uudessa asuinmaassa voivat johtua. Näitä erityiskysymyksiä sosi-

aalityöntekijät kuvailevat tuovansa esiin yhteistyökumppanien kanssa toimiessaan. Sosiaali-

työntekijöiden asianajotehtäväksi määrittyy integraatioprosessin yksilöllisyyden ja pitkäkes-

toisuuden esillä pitäminen. Tämä on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa asiakas kotoutumis-

ajan päättyessä edelleen tarvitsee vahvaa tukea.  

 

Osallisuuden käsitteen kautta analysoituna aineistostani tekemäni tulkinnat korostavat asi-

akkaiden integraatioprosessin alussa olemiseen ja pakolaistaustaan kiinnittyvän aseman eri-

tyistä haavoittuvuutta. Haastateltavat painottavat integraatioprosessin kokonaisvaltaisuutta, 

yksilöllisyyttä, pitkäkestoisuutta ja moniulotteisuutta; asiakkaille tarjottavien konkreettisten 

tietojen ja taitojen sekä integraation välineiden rinnalla korostuvat integraatioprosessin sosi-

aaliset, emotionaaliset ja psykologiset ulottuvuudet. 

 

Suora mikrotasolla tapahtuva vuorovaikutus yksittäisten asiakkaiden ja perheiden kanssa 

muodostaa aineistossa sosiaalityöntekijöiden työn ytimen. Sosiaalityöntekijät kuvailevat 

asiakastyötä samanaikaisesti työnsä palkitsevimmaksi ja kuormittavimmaksi tekijäksi. Asia-

kastyön kuormittavuus liittyy liian suureen asiakasmäärään. Työn kiiretahtisuutta ja sen seu-

rauksia koskevat kuvaukset toistuvat kaikissa haastatteluissa. Pidän ristiriitaa kohtaamisen 

merkitystä korostavaan lähestymistapaan nähden korostuneena. Työn reflektoimisen ja 

työssä kohdattavan psyykkisesti raskaan sisällön käsittelemisen estyminen lisäävät työn 

kuormittavuutta. Tilanne myös näyttäytyy jatkuvana. 

[K]un niitä asiakkaita on niin paljon, ja sitten sitä työaikaa on se kahdeksan 
tuntia. […] Että se sellainen aika pääkeskeinen työ. [T]äityy koko ajan miettiä, 
mitä nyt teen? Mihin nyt otan? Mitä, kuka voisi tässä? Nyt tulee tuo [asiakas], 
ja mitä minä nyt, voinko vaihtaa? […] [S]iiltä tulee sellainen pakkotahtisuus, 
joka ei mielestäni sovi ihmistyöhön, kun pitäisi olla aina aikaa. […] [S]e 
kuormittavuus tulee siitä, että meidän pitää aina olla rauhallisia – katsotaan ja 
mietitään – ja silti pää surraa, että mitä minä nyt teen. Ja sitten se, ettei ole ti-
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laa reflektiolle, siis tilaa ja aikaa […], koska siellä on jo seuraava ihminen. 
(Marjan haastattelu.) 

Tulkitsen aineistoni kiirettä ja pakkotahtisuutta koskevissa kuvauksissa olevan viitteitä mo-

raalisen ahdingon kokemuksista (ks. Mänttäri-van der Kuip 2015a; 2015b, 332): aineistossa 

kiire näyttäytyy ensisijaisena tekijänä, joka estää työn tekemistä hyvin.  

 

Työn niukan resursoinnin aiheuttama kiire johtaa paneutumisen heikentymiseen ja vain 

pakolliseen keskittymiseen, jolloin työn sisältö kapeutuu. Sosiaalityöntekijät kokevatkin 

työnsä pintapuolistuvan byrokratiatyön vallatessa enemmän aikaa työajan käytöstä. Asiak-

kaiden tapaamiselle ja ohjaamiselle ei ole riittävästi aikaa. Suunnitelmallinen työskentely 

vaikeutuu ja prosessit pitkittyvät ajanvarausten välien venyessä. Kotouttamisen kontekstissa 

resurssipulan arvioidaan käytännössä johtavan asiakkaiden integraatioprosessin hidastumi-

seen, sillä erilaisia konkreettisia ongelmia ei pystytä ratkaisemaan riittävän nopeasti. Integ-

raatioprosessille tärkeäksi ymmärretyn psykososiaalisen tuen antaminen jää käytännössä yhä 

vähemmälle. Myös kulttuuriin liittyvä keskustelu ja kulttuurierojen työstäminen saavat vä-

hemmän huomiota osakseen. Mesotasolla osallisuuden tukeminen näyttäisi jäsentyvän eri-

tyisesti suhteessa palvelujärjestelmään. Vaikka asiakkaiden muodollisen osallisuuden näkö-

kulmasta palveluohjaukseen liittyvä tiedon jakaminen ja ohjaus sekä niihin liittyvä sosiaalis-

ten oikeuksien välittäminen (ks. Vuori 2015, 398–400) ovat oikeuksien toteutumisen näkö-

kulmasta keskeisiä, ne eivät haastateltavien näkökulmasta tarjoa riittävää tukea asiakkaiden 

integraatioprosessille. 

 

Haastateltavat tuovat esiin makrotasoon liittyväksi tulkitsemani vaikuttamisen velvoitteen 

esimerkiksi julkiseen keskusteluun osallistumisen keinoin yhteiskunnallisen ilmapiirin aset-

tamista haasteista huolimatta. Ymmärrän vaikuttamisen halun liittyvään osaltaan sosiaali-

työntekijöiden esiin tuomaan kokemukseen siitä, että työskentelyorganisaation tarjoamat 

vaikuttamiskanavat eivät ole riittäviä, eivätkä pyrkimykset työn epäkohtia esiin nostamiseen 

sosiaalisen raportoinnin keinoin konkretisoidu. 

  



51 
 

5 Yhteenveto 

Tutkielmassani olen tarkastellut pakolaistaustaisten asiakkaiden integraatioprosessin tuke-

mista sosiaalityössä osallisuuden näkökulmasta. Tutkielmani tavoitteena on ollut tarkastella 

sosiaalityön roolia suomalaisessa kotouttamisjärjestelmässä. Lisäksi olen tavoitellut käsitystä 

siitä, millaista tietoa osallisuuden käsitteeseen kiinnittyvä analyysi tuottaa tarkastelun koh-

teena olevista ilmiöistä. Olen tavoitellut osallisuuden käsitteellä arjessa rakentuvaan mukaan 

pääsemiseen ja kuulumisen tunteeseen liittyviä integraation ulottuvuuksia, jotka laajentavat 

muodollisten oikeuksien varaan rakentuvia tarkasteluja. Osallisuuden käsite on ollut hedel-

mällinen lähtökohta kotouttamisjärjestelmän tarkastelemiseen myös siksi, että suomalaisessa 

integraatio- ja sosiaalipolitiikassa maahanmuuttoon katsotaan liittyvän erityinen sosiaalisen 

vahvistamisen tarve (esim. STM 2017). Kotouttamisjärjestelmään ei kuitenkaan ole osoitet-

tu riittävästi resursseja (Saukkonen 2013a, 12, 90), minkä voi odottaa näkyvän jännitteinä 

käytännön työssä. 

 

Tutkimustulosten mukaan asiakkaiden osallisuus näyttäytyy haastateltujen sosiaalityönteki-

jöiden näkökulmasta monin tavoin jännitteisenä. Tulkitsin asiakkaiden osallisuuden jäsenty-

vän integraatioprosessin alussa olemisen, pakolaistaustan sekä psyykkisenä, sosiaalisena ja 

pitkäkestoisen näyttäytyvän integraatioprosessin teemojen kautta. Integraatioprosessin al-

kuvaiheessa asiakkaiden osallisuus näyttäytyy tilapäisesti rajautuneena ensisijaisesti uudessa 

asuinmaassa tarvittavien tietojen ja taitojen puuttumisen vuoksi. Haastateltujen sosiaalityön-

tekijöiden näkökulmasta asiakkailla on osallistumiseen tarvittavia ominaisuuksia, mutta elä-

mäntilanteeseen kiinnittyvä tuen tarve johtaa ainakin hetkellisesti riippuvuuteen palveluista. 

Pakolaistaustaan mahdollisesti kiinnittyvät psyykkisen hyvinvoinnin integraatioprosessille 

asettamat, esimerkiksi toimintakykyä väliaikaisesti haittaavat esteet voivat vahvistaa riippu-

vuutta palveluista. Asiakkaiden pakolaistaustaan kuitenkin kiinnittyy myös osallisuuden 

monipaikkaisuuden tunnistaminen, jolloin asiakas voi olla samanaikaisesti transnationaali-

sesti osallinen, mutta lokaalisti yksinäinen ja kykenemätön osallistumaan yhteiskunnan toi-

mintaan. Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta yhteisöosallisuuden muodos-

tumiseen liittyy merkittäviä haasteita. Tutkielmani tulokset heijastavat aiempaa integraatio-

prosesseja koskevaa tutkimusta integraatioprosessin alkuvaiheen haastavuuden osalta (Val-

tonen 2008; Heino & Veistilä 2016) sekä pakolaistaustaan kiinnittyvien erityiskysymysten 

osalta (Valtonen 2008; Turtiainen 2009; 2011; 2016). Kotouttamisjärjestelmän katsominen 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tuottaa kuitenkin myös uusia näkökulmia siihen, miten 

asiakkaalle voi jäädä toimenpiteiden kohteena olemisen rooli. Sosiaalityöntekijöiden syrjin-
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nän ja rasismin arkipäiväisyyttä koskevat tulkinnat ennustavat haasteita erityisesti muodolli-

sia oikeuksia syvemmällä osallisuuden tasolla. Yhteiskunnalliseen ajankohtaiskeskusteluun 

rasismiin, syrjintään ja ennakkoluuloihin yhä sallivamman suhtautumisen luoma ilmapiiri 

aiheuttaa haastatelluissa sosiaalityöntekijöissä huolta asiakkaidensa ulossuljetuksi tulemises-

ta. 

 

Erityisyksiköissä tehtävässä sosiaalityössä osallisuuden tuki jäsentyy tulkintani mukaan suo-

ran asiakastyön muodostamalla mikrotasolla, kotouttamis- ja palvelujärjestelmän muodos-

tamalla mesotasolla sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen makrotasolla. Jäsennys nojautuu 

Valtosen (2008, 97–113) maahan muuttaneiden ja pakolaistaustaisten asiakkaiden uuteen 

asuinmaahan asettumista tukevan sosiaalityön käytäntötasojen kolmijakoon. Tutkielmani 

tuloksissa sosiaalityöntekijöiden näkökulma kiinnittyy kuitenkin mesotasolla yhteisöjen si-

jaan palvelujärjestelmään.  

 

Yksilöllinen asiakastyö muodostaa haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mielestä työn yti-

men ja vaikuttamisen tärkeimmän areenan. Mikrotasolla osallisuuden tukeminen rakentuu 

sosiaalityöntekijöiden arkisessa työssä kohtaamisissa asiakkaiden kanssa. Muodollisen yh-

teiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta materiaalisen perusturvan, asiakkaan tarvitsemi-

en tietojen ja taitojen tarjoaminen sekä tarvittavien palvelujen varmistaminen näyttäytyvät 

perustana, jolle syvempi, kokemuksellinen osallisuuden taso voi vähitellen rakentua. Tässä 

tutkielmani tulokset tulevat lähelle Vuoren (2015) kotouttamistyötä koskevaa jäsennystä. 

Sosiaalityöntekijät painottavat luottamuksen syntymisen merkitystä sekä oman työnsä pe-

rustana että lähtökohtana myös muiden palveluiden käytölle. Luottamuksen merkitys on 

näyttäytynyt keskeisenä myös aiemmassa integraatioprosessia koskevassa tutkimuksessa 

myös asiakassuhteen ulkopuolelle ulottuvan yhteiskunnallisen luottamuksen muodostumi-

sen näkökulmasta (esim. Heino 2015; 2016). 

 

Integraatioprosessin alkuvaiheessa asiakkaille tarjoutuvaa, muodollisten oikeuksien toteu-

tumisen kautta rakentuvaa osallisuutta estää haastateltujen sosiaalityöntekijöiden näkemyk-

sen mukaan viranomaisverkostoissa haluttomuus huomioida asiakkaiden erityistarpeet, ku-

ten tarve tulkkauksen käyttöön. Pahimmillaan palveluissa kohdataan suoraa syrjintää tai 

rasismia. Mesotasolla asiakkaiden osallisuuden tukeminen jäsentyy tulkintani mukaan neu-

vottelemisena palveluun pääsystä asiakkaan tukena ja palvelun toteutumisen varmistamista. 

Palveluiden varmistaminen on tärkeää myös siksi, että kotouttamisjärjestelmässä asiakkaan 
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palvelut ovat riippuvaisia monesta eri toimijasta, mikä lisää sosiaalityöntekijöiden tekemän 

koordinoivan työn merkitystä muodollisten oikeuksien saavuttamiseksi. Tulkitsen palvelu-

järjestelmän hahmottuvan aineistossani osallisuuden tukemisen näkökulmasta sosiaalityön-

tekijöiden toiseksi keskeisimmäksi toiminnan alueeksi. Ymmärrän aineistoon sisältyvän 

myös vaikuttamispyrkimystä, joka kohdentuu kotouttamis- ja palvelujärjestelmän niihin 

toimijoihin, joissa asiakkaiden pakolaistaustaa pidetään esteenä palvelun tuottamiselle. Ku-

ten Anis (2008, 86, 89) toteaa, pakolaistaustaan liitettävät erityisen vaikeat elämäntilanteet ja 

tuen tarve saattavat äärimmillään johtaa vieraannuttavaan lähestymistapaan, jonka seurauk-

sena asiakas leimataan vaikeaksi ja saatetaan jopa sulkea työskentelyn ulkopuolelle. Haasta-

tellut sosiaalityöntekijät eivät mielestäni tunnista tekemäänsä laaja-alaista palveluohjausta ja 

vaikuttamistyötään palvelujärjestelmän sisällä yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä, 

vaan pitävät yksilötyön ja palveluohjauksen keinoin toteuttamaansa asianajoa riittämättö-

mänä. 

 

Kotouttamisjärjestelmän kuormittuneisuus heijastuu jo ennestään suurten asiakasmäärien 

aiheuttaman kiireen kanssa kamppaileviin erityisyksiköihin. Haastatellut sosiaalityöntekijät 

kuvailevat integraatioprosessin koordinointitehtävänsä lisäksi kantavansa vastuuta myös 

asioista, jotka kuuluisivat muiden palveluiden ammattilaisten vastuulle. Tulkitsenkin palve-

luiden koordinointivastuun murenevan palveluiden varmistamiseksi ja toistuvaksi asiakkai-

den tarpeista muistuttelemiseksi. Yksiköiden resurssipula ja kiire aiheuttavat huolta työn 

pinnallistumisesta ja kapeutumisesta. Työn liian niukka resursointi johtaa siihen, että ajanva-

rauksilla on mahdollista keskittyä ensisijaisesti vain välttämättömään ja pakolliseen ohjaami-

seen ja neuvontaan. Liz Jeffery (2011, 77, 79) on pohtinut sosiaalityössä tarjottavaan tietoon 

liittyvää dilemmaa, jossa tieto näyttäytyy samanaikaisesti sekä välttämättömänä asioiden 

muuttamiseksi, mutta voi samalla vahvistaa heikkoon asemaan liittyvien asenteiden omak-

sumista, jolloin ihmiset alkavat toimia oman etunsa vastaisesti.  Tulkintani mukaan haastat-

telemieni sosiaalityöntekijöiden huolena on se, että resurssipulan kapeuttama työ tuottaa 

osallisuutta ensisijaisesti muuhun palvelu- ja etuusjärjestelmään. 

 

Vaikka integraatioprosessin alkuvaiheen merkityksellisyys on tunnistettu työtä ohjaavassa 

integraatio- ja sosiaalipolitiikassa, kotouttamisjärjestelmään ei ole resursoitu riittävästi 

(Saukkonen 2013a, 12, 90). Haastattelemani sosiaalityöntekijät ovat tulkintani mukaan pyr-

kineet ratkaisemaan resursointiin liittyviä ongelmia panostamalla asiakkaidensa hyvään koh-

taamiseen ja pyrkimällä vaikuttamaan palvelujärjestelmään siten, että asiakkaat saavat vähin-
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tään tarvitsemansa palvelut. Käytännössä työn sisältö kuitenkin koostuu myös kannattelusta 

ja psykososiaalisen tuen tarjoamisesta palvelujärjestelmän puutteista johtuen. Sosiaalityön-

tekijöiden kokema krooninen kiire, työssä kuormittuminen ja kokemus työn sisällön kapeu-

tumisesta herättävät kysymyksen heidän työskentelyorganisaatioidensa kyvystä saavuttaa 

niille kotouttamisjärjestelmässä asetetut tavoitteet. Organisaation kykyä suoriutua tehtäväs-

tään on pidetty keskeisenä institutionaalisen luottamuksen ja laajemmin yhteiskunnallisen 

luottamuksen syntymisen kannalta (ks. Heino 2015). Tuen puuttuminen alkuvaiheessa he-

rättää kysymyksiä siitä, millaiseksi asiakkaiden integraatioprosessit muotoutuvat asiakkuuk-

sien päättyessä, ja miten erityisyksiköissä tapahtuva työn rajautuminen vaikuttaa pitkällä 

aikavälillä. Työn pintapuolistuminen ja rajautuminen välttämättömän tiedon jakamiseen 

murentaa integraatiopolitiikassa ja kotoutumista koskevassa lainsäädännössä määriteltyjä 

sisältöjä. Osallisuuden rakentumisen kannalta tärkeään toimintaan ei välttämättä jää eri-

tyisyksiköissä aikaa. Tulkitsen vastuun integraatioprosessin kokonaisuudesta siirtyvän yhä 

voimakkaammin asiakkaalle itselleen. Erityisesti psyykkisesti huonokuntoisten asiakkaiden 

kohdalla tiedon tarjoamista ei kuitenkaan voi pitää riittävänä. 

 

Tulosteni perusteella työ kiinnitetään ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämisen 

kehykseen. Haastattelemani sosiaalityöntekijät ilmaisevat halunsa vaikuttaa asiakkaidensa 

elämäntilanteeseen myös rakenteellisemmalla tasolla. Tulkitsen aineistossa olevan viitteitä 

syrjinnänvastaiseen perinteeseen (ks. Payne 2005) niveltyvistä näkökulmista, mitä voi suo-

malaisen sosiaalityön kontekstissa pitää poikkeuksellisena (esim. Juhila 2006; Mänttäri-van 

der Kuip 2015a; 2015b, 333). Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyy kuitenkin aineistossa 

mielestäni jännitteisyyttä: vaikuttaminen katsotaan eettiseksi velvollisuudeksi, mutta vaikut-

tamiskeinoja pidetään vähäisinä. Myös viranomaisasema voi joissain tilanteissa rajata toi-

mintamahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijät suhtautuvat pessimistisesti työskentelyorganisaa-

tioidensa tarjoamiin rakenteellisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Aineistosta välittyy kuva 

näiltä osin rajatusta ammatillisesta toimijuudesta sosiaalityöntekijöiden ammatillisen au-

tonomian rajautuessa asiakastyön sisällön ja oman ajankäytön suunnitteluun. Työn kehittä-

minen ja kaiken itsellä olevan osaamisen käyttäminen ei ole erityisyksiköiden tarjoamissa 

puitteissa mahdollista. 

  

Pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa integraatioprosessin alkuvaiheessa tehtävän sosiaali-

työn erityispiirteet liittyvät asiakkaiden elämäntilanteeseen, johon pakolaisuuteen liittyvät 

kokemukset, transnationaaliset sosiaaliset verkostot ja asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat 



55 
 

tuovat omia leimallisia piirteitään. Lisäksi kielitaidon ja verkostojen puuttumisen aiheutta-

mat alkuvaiheen haasteet tarkoittavat käytännössä yleensä intensiiviseen palveluohjauksen 

tarvetta. Sosiaalityöntekijät soveltavat osallisuuden tukemisen näkökulmasta olennaisia eet-

tisiä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan toimintaympäristössä, jota omassa tutkielmassani 

määrittää julkisella sektorilla viranomaisasemasta käsin toimiminen. Osallisuuden tukemi-

nen edellyttää asiakkaan tilanteen arvioimista kokonaisvaltaisesti, jolloin työskentelyssä tulee 

esiin erilaisten elämäkerrallisten, kulttuuristen ja rakenteellisten tekijöiden kokonaisuus. 

Osallisuuden esteiden poistamisen ja syrjinnän vaikutusten huomioimisen tavoitteet johdat-

tavat puolestaan arvioimaan kriittisesti tarjottavia palveluita ja niiden taustalla olevaa toi-

mintapolitiikkaa. Osallisuuden tukemista koskeva rajanveto on käytännön työssä hienova-

raista ja niveltyy valtakysymyksiin. Osallisuus edellyttää luottamusta ja tiivistä vuorovaiku-

tusta sekä avoimuutta ja näyttöjä kuulluksi tulemisesta. Asiakkaiden osallisuuden mahdolli-

suudet palvelujen kehittämisessä ja laajemmin rakenteellisessa sosiaalityössä ovat lisäksi 

merkityksellisiä ja avaavat myös etiikkaan sidostuvia pohdintoja siitä, nähdäänkö asiakkaat 

toimijoina vai vain palautteen antajina. Vaikka vuorovaikutus sekä kohtaaminen tai koh-

taamattomuus voivat joko rajata tai laajentaa asiakkaan toimijuutta, osallisuus ei rakennu 

yksin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa, vaan edellyttää toteutuakseen tu-

kea organisatorisilta, kunnallisilta ja yhteiskunnallisilta toimintaympäristöiltä. (Laitinen & 

Niskala 2013, 11–14.) 

 

Ilmeisimmät jatkotutkimuksen aiheet liittyvät kotouttamisjärjestelmän arvioimiseen ja erityi-

sesti tutkielmani kohteena olevan sosiaalityön vaikuttavuuden arvioimisen kehittämiseen 

sen osana. Sosiaalityöntekijöiden näkökulma on nostanut esiin kotouttamis- ja palvelujärjes-

telmään kätkeytyviä kipupisteitä pakolaistaustaisten asiakkaiden kohdalla. Tutkielmani tulos-

ten perusteella oleskeluluvan saamiseen liittyvien muodollisten oikeuksien saavuttaminen 

esimerkiksi palvelujärjestelmässä edellyttää tällä hetkellä usein erityisyksiköiden työntekijöi-

den puuttumista. On epäselvää, miten syvemmän osallisuuden mahdollisuuksia käytännössä 

pystytään tukemaan resurssiniukkuuden oloissa. Haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden 

työn sisällön – ja integraatiota koskevan ymmärryksen – kapeutumista koskeva huoli tulisi-

kin ottaa vakavasti pakolaistaustaisten ihmisten tosiasiallisten osallisuuden mahdollisuuksien 

rakentamiseksi. 
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Liite 1 

Haastattelukutsu 

Haastattelukutsu 
AMMATILLINEN TOIMIJUUS  

PAKOLAISTAUSTAISTEN KOTOUTUMISTA TUKEVASSA SOSIAALITYÖSSÄ 

 

[Päivämäärä] 
 
Hyvä maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijä, 
 
Teen sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta toimijuudes-
ta pakolaisten kotoutumista tukevan sosiaalityön kontekstissa pääkaupunkiseudulla. Kutsun 
haastateltavaksi kaikkia Espoon, Helsingin ja Vantaan maahanmuuttajapalveluissa alkuvai-
heen kotoutujien kanssa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Tutkielmani tavoitteena on 
tehdä näkyvämmäksi pääkaupunkiseudun maahanmuuttajapalveluiden työtä sekä sitä ruo-
honjuuritason tietoa, jota sinulla sosiaalityöntekijänä on asiakkaidesi tilanteista kotouttami-
sen rakenteissa. 
 
Haluan kutsua sinut haastateltavaksi tutkielmaani varten. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, 
miten hahmotat työsi tavoitteet, miten koet oman ammatillisen toimijuutesi kotouttamisen 
rakenteissa työskennellessäsi ja millaisilta kotouttamisen rakenteet näyttävät arkisen työsi 
näkökulmasta. 
  
Haastattelu kestää 90–120 minuuttia ja sen aikana käydään läpi tämän kutsun lopussa olevat 
teemat. Nauhoitan keskustelumme. Litteroin haastattelut ja litterointivaiheessa hävitän 
haastattelumateriaalista kaikki sellaiset tiedot, joiden avulla voisit olla tunnistettavissa. Käsit-
telen keräämääni aineistoa luottamuksellisesti. Nauhoitteet hävitän tutkielman valmistuttua. 
Litteroidun ja anonymisoidun aineiston säilytän itselläni mahdollista jatkokäyttöä varten. 
Kerään aineistoa ainoastaan omaa käyttöäni varten. 
 
Toteutan haastattelut kevään 2015 aikana 15.5.2015 mennessä. Haastattelu voidaan toteut-
taa haluamassasi paikassa, esimerkiksi työpaikallasi tai Helsingin yliopiston kirjastojen tar-
joamissa ryhmätyöhuoneissa. Voit ehdottaa itsellesi sopivaa haastatteluaikaa ja -paikkaa. 
Haastateltavaksi voit ilmoittautua puhelimitse tai sähköpostitse. 
 
Tavoitteenani on saada tutkielmani valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Halutessasi 
lähetän valmiin tutkielmani sinulle luettavaksi sähköisessä muodossa. 
 
Toivottavasti löydät kalenteristasi tilaa osallistumiselle! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Anne Östman 
 
Sosiaalityön opiskelija 
Helsingin yliopisto 
[…] 
anne.ostman@helsinki.fi 
 

mailto:anne.ostman@helsinki.fi
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Tutkielmani ohjaajana toimii FM, YTM Eveliina Heino Helsingin yliopiston sosiaalitietei-
den laitokselta. Eveliina Heinon yhteistiedot: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 
Sosiaalityö, Snellmaninkatu 10 (PL 16), 00014 Helsingin yliopisto, puh. […], sähköposti: 
eveliina.heino@helsinki.fi 
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Liite 2 
Haastatteluteemat 

 
Haastatteluteemat 

AMMATILLINEN TOIMIJUUS  

PAKOLAISTAUSTAISTEN KOTOUTUMISTA TUKEVASSA SOSIAALITYÖSSÄ 

 

 

AMMATILLISEN TOIMIJUUDEN YKSILÖLLISET ULOTTUVUUDET 

- Ammatillinen polku sosiaalityöntekijäksi ja nykyiseen työhön 

o Mikä nykyisessä työssä on erityistä verrattuna aiempaan kokemukseen sosi-

aalityöntekijänä työskentelemisestä 

- Henkilökohtaisesti tärkeät kokemukset nykyisen työn kannalta omassa henkilö-, 

koulutus- ja työhistoriassa 

- Omat vahvuudet ja kehittymistavoitteet 

- Työn palkitsevuus ja kuormittavuus 

- Henkilökohtaiset tavoitteet työssä 

- Omaan työhön vaikuttaminen 

- Oman työtehtävän kehittäminen 

 

AMMATILLISEN TOIMIJUUDEN TYÖYHTEISÖULOTTUVUUDET 

- Työn sisältö 

- Tehtävänjako työyhteisössä 

o Omat työtehtävät 

- Työn tavoitteet työyhteisössä 

o Tavoitteiden saavuttaminen ja saavuttamatta jääminen: esimerkkejä 

- Työn hyvin tekemistä edistävät ja estävät tekijät 

- Omaa työtä tukevat ja haittaavat tekijät työyhteisössä 

- Moniammatillisuus 

- Työyhteisössä vaikuttaminen 

- Työyhteisön toiminnan kehittäminen 

 

AMMATILLISEN TOIMIJUUDEN RAKENTEELLISET ULOTTUVUUDET 

- Yhteistyö muiden kotouttamistoimijoiden kanssa 

- Oma rooli sosiaalityöntekijänä yhteistyössä muiden kotouttamistoimijoiden kanssa 

- Kotoutumista edistävät ja estävät asiat 

- Kotouttamista koskevat mielipiteet 

- Kotoutumissuunnitelman merkitys ja käytännön toteutuminen 

- Yhteiskunnallinen omaan työhön liittyvä keskustelu ja sen mahdollinen vaikutus 

työhön 

- Vaikuttamiskeinot asiakkaiden tilanteisiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun 

- Kotouttamistoimien kehittäminen 

 

 


