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15  
TALOUDELLISEN KYVYKKYYDEN 

VAHVISTAMINEN JA MEKANISMIT 
SOSIAALITYÖSSÄ

Katri Viitasalo

Hyödynnän tässä luvussa Björn Blomin ja Stefan Morénin tunnistamia 
mekanismeja, jotka selittävät asiakastyön vaikutuksia sosiaalityössä.1 Tar-
kastelen mekanismeja taloussosiaalityön viitekehyksessä. Viitekehys kytkee 
taloudellisen hyvinvoinnin ja taloudellisen kyvykkyyden vahvistamisen 
sosiaalityön ytimeen.2 Lähestymistapa on tuotu suomalaiseen sosiaalityön 
tutkimukseen kansainvälisestä sosiaalityön keskustelusta.3 Taloussosiaali-
työn toimintaorientaatiota on sovitettu Suomessa erityisesti aikuissosiaali-
työhön.4 Valtakunnallinen aikuissosiaalityön PRO SOS -kehittämishanke 
viritti laajalti keskustelua taloussosiaalityöstä 2010-luvun jälkipuoliskolla.5 

Kiinnostus kotitalouksien taloudelliseen hyvinvointiin on syvällä sosi-
aalityön ammatillisissa juurissa ja historiassa.6 Sosiaalityöllä pyritään vai-
kuttamaan myönteisesti kotitalouksien sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvin-
vointiin. Ihmisen taloudellista kyvykkyyttä ja kotitalouksien hyvinvointia 
edistävät olennaisesti palvelujen käytettävyys, saatavuus, tunnistettavuus ja 
luotettavuus.7 Taloussosiaalityön viitekehyksessä korostuvat toimet, joilla 
pyritään varmistamaan ihmisten pääsy tarvitsemiensa palvelujen pariin.8 
Käytännössä tämä tarkoittaa palvelujen parantamista esimerkiksi rakenta-
malla uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia paikallisissa verkostoissa.9 
Suomessa palveluita on kehitetty tämänsuuntaisesti perustamalla uuden-
laisia verkostoja, ottamalla käyttöön uusia työvälineitä ja menetelmiä sekä 
vahvistamalla talousosaamista aikuissosiaalityössä.10
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Kysyn tässä luvussa, mikä määrittyy taloudellista kyvykkyyttä vahvista-
van työskentelyn sisällöksi ja millaiset tekijät vaikuttavat talous- ja toimeen-
tulo-ongelmien käsittelyssä sosiaalityössä. Pohdin analyysin perusteella sitä, 
millaiset mekanismit voivat tukea taloudellisen kyvykkyyden vahvistamista 
sosiaalityössä. 

Aikuissosiaalityössä taloudellinen huono-osaisuus kietoutuu osaksi eri-
laisia elämäntilanteita, joihin etsitään ratkaisuja sosiaalityöntekijän vastaan-
otolla. Huono-osaisuuden ydin on edelleen köyhyydessä sekä taloudellisessa 
ja sosiaalisessa eriarvoisuudessa, jotka perustuvat yhteiskunnallisiin perus-
rakenteisiin sekä niitä ylläpitäviin arvoihin ja asenteisiin. Sosiaalityössä 
tehdään muutostyötä, jolla tavoitellaan toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi ja 
eriarvoisuuden poistamiseksi sekä köyhyyden torjumiseksi. Työtä tehdään 
monella eri tasolla samanaikaisesti, niin apua tarvitsevien ihmisten rinnalla, 
verkostoissa kuin rakenteissakin.11 Tästä syystä voi olla hankalaa tunnistaa 
yksittäinen toimenpide tai tapahtuma, joka käynnistää muutoksen. Siitä 
huolimatta on tärkeää kysyä, millaisia tekijöitä sosiaalityössä pidetään mer-
kityksellisenä muutostyölle.

Taloudellisen kyvykkyyden 
vahvistaminen sosiaalityössä

Heikompiosaisten asemaa on sosiaalityössä totuttu tarkastelemaan köyhyy-
den, marginaalistamisen ja huono-osaisuuden käsitteillä.12 Viime aikoina 
on virinnyt kiinnostus tarkastella ihmisten elämäntilannetta ja olosuhteita 
myös taloudellisen kyvykkyyden13 käsitteen avulla. Tämän näkökulman 
lähtö kohtana on se, että taloudellisesti heikkoon tai haavoittuvaan asemaan 
yhdistyy alttius epävakaaseen hyvinvointiin.14 Taloudellisten toimintaedel-
lytysten kokonaisuuteen kietoutuvat elämän eri osa-alueet: työmarkkinat, 
terveys, palvelut, etuudet, asuminen, perhemuoto ja sosiaalinen pääoma. 
Tästä seuraa, että parhaalla mahdollisella tavalla taloudellista toimijuutta 
tukevat ratkaisut perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja arviointiin 
elämäntilanteesta ja elinoloista.15

Taloudellisen kyvykkyyden käsite on lähtöisin Amartya Senin ja Martha 
Nussbaumin teoreettisista keskusteluista, jotka käsittelevät oikeuden-
mukaisuutta ja toimintamahdollisuuksia.16 Sosiaalityön kontekstissa on tässä 
keskeistä se, että yksilökohtaiset kyvykkyydet ovat yhteydessä sosiaalisiin 
rakenteisiin.17 Sosiaaliset rakenteet voivat vahvistaa taloudellista kyvyk-
kyyttä myös kollektiivisesti. Yhdessä toimimalla ja sosiaalisilla verkostoilla 
voidaan vaikuttaa kyvykkyyteen yhteisöllisesti. Lisäksi ajattelussa korostuu, 
että taloudellinen kyvykkyys on osa inhimillisen kehityksen perustaa.18 
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Myös osallisuuden ja vapauden ideat rakentavat perustavaa ymmärrystä 
taloudellisesta kyvykkyydestä ja sen vahvistamisesta. 

Taloudellinen kyvykkyys on itsessään moniulotteinen käsite. Se viittaa 
yksilö-, perhe- ja yhteisökohtaiseen taloudelliseen toimintaan sekä tietoi-
hin, taitoihin ja osaamiseen talousasioissa.19 Määritelmään taloudellisesta 
kyvykkyydestä yhdistyy taloudenlukutaito ja ihmisen kyky tehdä taloudel-
lisia valintoja ja toimia taloudellisesti.20 Lisäksi määritelmä kattaa arkisen 
taloudenhallinnan taidot, kyvyn varautua tulevaisuuteen ja muutoksiin, 
valinnat, jotka liittyvät erilaisten palvelujen ja tuotteiden käyttämiseen, 
sekä kyvyn seurata taloutta.21 Olennaista on, että kyvykkyyttä rakentavat 
taloudellista käyttäytymistä ohjaavat arvot, asenteet ja ajatukset sekä talou-
dellinen sosialisaatio.22 

Ulkoiset tilannetekijät asettavat ihmisen taloudelliselle toimijuudelle 
mahdollisuudet ja rajat. Sosiaalityön tutkijat ovat korostaneet, että ongelmia 
ei ratkaista vahvistamalla kyvykkyyttä pelkästään yksilötasolla. Tilapäiset 
tai pitkäaikaiset talous- tai toimeentulo-ongelmat eivät välttämättä ratkea 
pelkillä rahansiirroilla. Sen sijaan tarvitaan osaamista ja toimia rakenteiden 
ja instituutioiden tasolla, jotta voidaan parantaa taloudellisiin vaikeuksiin 
joutuneiden ihmisten ja ylipäätään heikompiosaisten asemaa.23 Taloudelli-
sesti heikko tai haavoittuva asema ja siihen yhdistyvät ongelmat edellyttävät 
moniulotteista tilanteen käsittelyä.24 Yksi keino toteuttaa tätä on taloussosi-
aalityön lähestymistapa, jolla edistetään haavoittuvaan asemaan joutuneiden 
ihmisten, perheiden ja yhteisöjen taloudellista vakautta ja hyvinvointia.25 

Sosiaaliset mekanismit sosiaalityön 
vaikutusten selittäjänä

Mekanismit ovat kompleksisia ilmiöitä tutkittavaksi. Tarkastelu kohdistuu 
usein niin sanottuun mustaan laatikkoon, tekijöihin, jotka saavat aikaan 
vaikutuksia auttamistyössä. Generatiivinen kausaalisuus yhdistyy mekanis-
meilla selittämiseen. Tällä tarkoitetaan, että selitettävä asia on kausaalisen 
prosessin tuottama, ja mekanismeilla selitettäessä kuvataan prosessin olen-
naisia piirteitä. Selitykset ovat kuitenkin valikoivia, eikä niitä voi pitää tyh-
jentävinä kuvauksina prosessista vaan pikemmin kuvauksena tärkeimmistä 
rakenteellisista piirteistä, joita prosessiin yhdistyy.26

Sosiaalityön tutkija Sanna Väyrynen27 on todennut, että generatiivi-
sen kausaalisuuden tutkimisessa tullaan menetelmällisesti lähelle sellaista 
laadullista tutkimusta, jossa kiinnostuksen kohteena ovat narratiiviset 
käänne kohdat tai prosessinomaiset esitykset asioiden merkityksellisyy-
destä. Huomio kiinnitetään vaikutusten piilossa oleviin rakenteisiin. Väy-
rynen on nimennyt muutoksen, subjektin sitoutumisen ja voimaantumisen 
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generatiiviseen kausaalisuuteen liittyviksi käsitteiksi.28 Toimijoille ja heidän 
intentioilleen sekä sosiaaliselle vuorovaikutukselle myönnetään erityisasema, 
kun ihmisen toimintaa selitetään mekanismeilla. Lisäksi tunnistetaan, että 
sosiaalisessa toiminnassa vaikuttaa toimijoiden sosiaalisista suhteista, nor-
matiivisista instituutioista, kulttuurisista merkityksistä ja käytössä olevista 
materiaalisista resursseista koostuva rakenteellinen ympäristö.29

Sosiaalisissa mekanismeissa on Blomin ja Morénin30 mukaan kyse tuen 
merkityksistä ja siitä, kuinka ihminen ottaa tuen vastaan ja millaisia seu-
rauksia saadulla tuella on ihmiselle. Sosiaalityön tarjoama tuki saa mer-
kityksensä ihmisten elämäntilanteissa, heidän keskinäisissä suhteissaan ja 
vaihtelevissa olosuhteissa, joissa toimitaan. Yksinkertaistaen voi sanoa, että 
mekanismit ovat auttamistyön elementti, joka tiivistää toiminnan sisällön ja 
kontekstuaalisten olosuhteiden ja tulosten keskinäiset suhteet.31 Ne kuvaavat 
sitä, miten tuen sisällöt, kontekstuaaliset olosuhteet ja vaikutukset kietoutu-
vat auttamistyössä yhteen.32 

Mekanismeilla selittäminen rakentaa yhteyttä tehtyjen toimenpiteiden ja 
aikaansaatujen vaikutusten välille. Blom ja Morén ovat kuvanneet, kuinka 
tämä yhteys jäsentyy sosiaalityöntekijöiden parissa toteutettavassa tutkimus-
työssä.33 Asiakastyössä tutkitaan, millaisia vaikutuksia sosiaalinen tuki on 
saanut aikaan. Ratkaisevassa osassa ovat Blomin ja Morénin mukaan erilai-
set kontekstuaaliset olosuhteet ja niiden ehdot. Kuitenkaan pelkkä toimen-
piteiden, tuen tai työn vaikutusten nimeäminen ei itsessään selitä sitä, mikä 
aiheuttaa muutokset auttamistyön kontekstissa. Tarvitaan tietoa mekanis-
meista, jotta voidaan selittää, mikä saa aikaan vaikutuksia.34

Blom ja Morén ovat jakaneet mekanismit kontekstimekanismeihin ja sosi-
aalisiin mekanismeihin.35 Kontekstimekanismit vaikuttavat sekä asiakkaan 
elämäntilanteeseen että asiakastyön edellytyksiin.36 Esimerkiksi köyhyys 
tai vähävaraisuus on kontekstimekanismi, joka käsillä olevan tutkimuksen 
viitekehyksessä on merkityksellinen. Se on elementti, jolla voidaan selittää 
vaikutuksia yhteiskunnallisessa kontekstissa, asiakkaan elämis maailmassa 
sekä tuentarjoamisen kontekstissa. Sosiaaliset mekanismit taas kertovat suh-
teissa rakentuvasta vuorovaikutuksesta ja sen vaikutuksista. Nämä meka-
nismit selittävät esimerkiksi sitä, kuinka tuen vaikutukset välittyvät asiak-
kaan valmiuksina (vastakaikumekanismi) tai kuinka sosiaali työntekijän ja 
asiakkaan suhteessa tapahtuu haastamista, kun ehdotus muutoksesta ja sen 
tarpeesta välitetään asiakastyössä (haastamismekanismi).37 Tässä luvussa 
tarkastelen sosiaalisista mekanismeista erityisesti haastamismekanismin ja 
vastakaikumekanismin näyttäytymistä (sosiaalisia mekanismeja käsiteltiin 
tarkemmin johdantoluvussa).
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Aineisto ja analyysi

Aineisto koostuu työntekijöiden näkemyksistä, jotka koskevat taloudellis-
ten vaikeuksien käsittelyä sosiaalityössä. Näitä näkemyksiä voidaan lähestyä 
esimerkiksi käyttöteorioiden näkökulmasta, sillä ne selittävät ja kuvailevat 
sosiaalityöntekijöiden toimintaa ja käytäntöä sekä siellä syntyvää teoriaa.38 
Keräsin tutkimusaineiston sosiaalipalveluissa toteutetun aikuissosiaalityön 
kehittämistoiminnan yhteydessä vuonna 2019. Aineistossa työntekijät reflek-
toivat käytännön työtä ja tilanteita ja rakentavat yhteistä tietoa tutkimuksen 
kohteena olevasta asiasta.39

Toteutin aineistonkeruun kahdella länsisuomalaisella paikkakunnalla. 
Aineisto koostuu kolmesta ryhmäkeskustelutallenteesta. Keskustelut käsit-
televät talouden ja toimeentulon ongelmiin liittyviä aiheita, työvälineitä ja 
ratkaisuja sekä niiden kehittämistä käytännön asiakastyössä. Ryhmäkeskus-
teluun osallistujat toimivat pääasiassa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaa-
jan tehtävissä. Ryhmissä on lisäksi mukana esimerkiksi sosiaalityön opis-
kelija, ammattikorkeakoulun opettaja, hankepäällikkö, toimistosihteeri ja 
oikeusaputoimiston edunvalvoja. Ryhmäkeskusteluihin osallistui yhteensä 
29 henkilöä. Nauhoitetut ryhmäkeskustelut litteroitiin. Ryhmäkeskustelu-
materiaalia on 49 sivua (kirjasinkoko 10, riviväli 1).

Analysoin aineistoa kysymällä, millaisista tekijöistä talouteen ja toimeen-
tuloon liittyvä työskentely rakentuu, millaisia ominaisuuksia keskustelijat 
liittävät eri toimijoihin ja mitä vaikutuksia sosiaalityöllä saadaan aikaan. Etsin 
kysymyksiin vastausta sisällönanalyysilla, jossa käytän Blomin ja Morénin 
näkemystä mekanismeista temaattisen analyysin tulkintakehyksenä. Ana-
lyysia ohjaa teoreettinen ymmärrys siitä, mitä ulottuvuuksia mekanismit 
voivat sisältää. Analyysin toisessa vaiheessa Blomin ja Mo rénin40 esittämät 
konteksti- ja sosiaaliset mekanismit toimivat lähtökohtana tulkinnalle siitä, 
millaiset tekijät estävät tai edistävät taloudellisen kyvykkyyden vahvista-
mista sosiaalityössä.

Taloudelliseen kyvykkyyteen 
vaikuttavat kontekstimekanismit

Työntekijöiden kuvaukset talous- ja toimeentulo-ongelmien käsittelystä 
sosiaalityössä jäsentävät sitä, millainen vaikutus kontekstimekanismeilla on 
ihmisten taloudelliseen kyvykkyyteen. Sosiaalityöntekijöiden keskusteluissa 
korostuu, että arjenhallinnan tuki sijoittuu sosiaalityön ytimeen. Asiakkai-
den elämismaailmaan sisältyy monenlaisia haasteita ja elämäntilanteiden 
kompleksisuutta. Näitä tilanteita ei ole mahdollista määritellä yksiselittei-
sesti tai kategorisoida kattavasti. Yhteistä on kuitenkin se, että taloudellisesti 
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haavoittuvaan asemaan joutuneilla ihmisillä ei ole mahdollisuuksia varautua 
muutokseen, ja siksi he ovat erityisen alttiita muutoksen aiheuttamalle epä-
vakaudelle arjessaan.41

H: Omalla tavallaanhan tämä juontaa juurensa siihen, että kun meillä 
[sosiaalityöntekijöillä] nyt olisi sitä ymmärrystä siihen, että on tilan-
teesta johtuvaa hätää, johon meidän pitäisi pystyä vastaamaan. Sitten 
on tätä arjenhallinnan keinottomuutta ja sitten on sukupolvien välistä, 
tämmöistä ylisukupolvista heikko-osaisuutta. Niin meidän tehtävähän 
olisi ohjata ja neuvoa ja opastaa, olla vastaamassa siihen arjenhallinnan 
heikkouteen.

Aineistolainauksesta ilmenee, että sosiaalityössä on ymmärrystä erilaisista 
elämäntilanteista johtuvalle avuntarpeelle. Muutokset aiheuttavat usein 
taloudellista epävakautta, josta ihminen ei aina selviä yksin. Haastateltava 
mainitsee tilanteesta johtuvan hädän. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työttö-
mäksi jäämistä, eläkkeelle jäämistä, sairastumista, eroa tai muuta muutosta. 
Taustalta voi löytyä myös pitkäaikaista huono-osaisuutta ja ylisukupolvista 
arjenhallinnan puutetta. Talousvaikeudet yhdistyvät moninaisiin elämän-
tilanteisiin, joiden ongelmiin sosiaalityössä vastataan ensisijaisesti tarjoa-
malla tueksi ohjausta ja neuvontaa. Työn perustana on sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan suhde, joka pohjautuu läsnäoloon, hyväksymiseen ja siihen, 
miten suhteen osapuolet näkevät toisensa ja antavat toisilleen tilaa.42 Lähtö-
kohtaisesti juuri vuorovaikutuksellisuus selittää sosiaalityön tuen sisältöä ja 
kuvaa konkreettista työskentelyä suhdetyönä.43

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kertoivat, että elämäntilanteiden 
ongelmien ja niihin kietoutuvien talousvaikeuksien tunnistaminen edellyt-
tää toistuvaa tai läheistä asiakaskontaktia. Taloudellisen tilanteen selvittämi-
seen kuluu aikaa, ja esimerkiksi velkojen määrä tai velkaantuneisuuden aste 
ei ole aina tiedossa edes asiakkaalla itsellään. Sosiaalityön näkökulmasta vai-
kuttava suhdetyö vaatii aikaa. Toisaalta toiminta ei rajoitu vain yksilö tason 
kanssakäymiseen, vaan sosiaalityössä ihmisen olemassaolo tunnistetaan 
yhteisöllisesti.44 Talousvaikeuksien ratkaisuja voidaan etsiä myös yhteisön 
tasolla. Velkaantuminen on yleistä, ja kulutusta korostava yhteiskunta näyt-
tää luovan tälle otollisen kontekstin. Kuluttamistottumukset ja velkaantu-
misen helppous ovat asia, josta kannetaan sosiaalityössä huolta ja joka vai-
kuttaa ihmisten elämäntilanteissa, kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee.
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H1: Kyseessä on lapsiperhe, vanhemmat ovat keskituloisia, äiti on hoito-
alalla, isä on metallimies. Elävät yli varojensa mutta kaikki on päällepäin 
hyvin. Heillä on tukiverkosto, mutta tukiverkostosta ei ole saatavilla ta-
loudellista tukea. 
H2: Siellä on isot asuntolainat, siellä on autolainaa, siellä on kulutus-
luottoa, siellä on alkanut kertymään korkoa korolle väärinpäin. Ei niin, 
että sijoituksille korkoa korolle. 
H1: Tilannetta ei ole missään kohtaa tietenkään haluttu myöntää. Tämä 
lapsi ei enää mene kouluun, kun siellä pitäisi olla hiihtoa, mutta hänellä 
ei ole suksia. 
H2: Luotot on tapissa, eikä niitä suksia enää luotolla saada ostettua. Ja 
ulkomailla on lomailtu. On kova tarve olla kuten kaikki muutkin. 
H1: Ja ostaa lapsille niin, että on kaikkea mitä muillakin lapsilla on. 
H2: On merkkivaatteet, on iPhonet, on kalliit harrastukset. Mutta lapset 
eivät tiedä taloudellisen tilanteen todellisuutta. 
H1: Tunteita, mitä siellä on, häpeä ja ylpeys. Havaittavissa, että realiteetit 
ovat hukassa. Asiointitilanteessa tulee vaikutelma, että tilanne on tullut 
siihen pisteeseen, että jos nyt ei jotain tapahdu, niin tulee ehkä avioero, 
sairastuminen tai päihdeongelma tai muita elämänhallinnan ongelmia.
H2: Tapaamisella on vaikea saada kuvaa, ymmärretäänkö sitä, että 
menot on suuremmat kuin tulot, tietääkö molemmat puolisoista, että 
mikä se tilanne on. 

Aineistolainaus kuvaa, kuinka suomalaisten velkaantuneisuus näkyy sosiaali-
työssä. Sillä, että ihmiset ovat tottuneet kuluttamiseen ja lainan saamisesta on 
tehty joustavaa, on sosiaalityöntekijöiden mukaan yhteys velkaantumiseen 
ja epärealistisiin käsityksiin omasta taloudellisesta tilanteesta. Suomalaisten 
kotitalouksien velkaantumisen tiedetään lisääntyneen selvästi 2000-luvulla, 
ja ylivelkaantuminen heikentää kansalaisten hyvinvointia. Velkaantumisen 
syynä on tyypillisesti tulojen pieneneminen, työttömyys, liiallinen kulutus 
ja asumisen kalleus.45 Huoli velkaisuudesta on tunnistettu ja ongelmiin etsi-
tään uusia ratkaisuja myös poliittisin päätöksin.46 Hallitusohjelmaan on kir-
jattu, että talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan, kansalaisten 
talousosaamista kehitetään ja ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan. 
Tutkimus on kiinnittänyt huomiota myös toimeentulo-ongelmien yleisyy-
teen lapsiperheissä. Toimeentulovaikeudet kuormittavat lapsia ja vanhem-
pia sekä heikentävät hyvinvointia. Vanhemmat kokevat hyvinvointinsa sitä 
heikommaksi, mitä enemmän on vaikeuksia tulla toimeen. Hyvinvoinnin ja 
taloudellisen toimeentulon yhteys on kytköksissä myös perheen palveluiden 
käyttöön ja saatavuuteen. Palvelujen käyttö on suurempaa ja saatavuus hei-
kompaa, kun perheessä on toimeentulo-ongelmia.47
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Edellinen aineistolainaus kuvastaa tyypillistä tilannetta, jossa uusi 
asiakas perhe hakeutuu sosiaalitoimen avun piiriin. Velkaantuneisuuteen 
yhdistyy taloudellinen ahdinko, joka ei näy ulospäin, ja velan määrän ja 
taloudellisten realiteettien selvittämiseen saattaa kulua pitkä aika. Perheen 
sisällä saattaa myös olla epäselvyyttä siitä, millainen tilanne todellisuudessa 
on. Taloudellinen kyvyttömyys hävettää. Talousvaikeuksista on vaikea 
puhua niin ulkopuolisille kuin läheisillekin. Talousvaikeuksiin yhdistyvä 
häpeä tekee tilanteesta vaikean sosiaalisen ongelman. 

Molemmat aineistolainaukset edellä havainnollistavat taloudellisen 
ahdingon moninaisuutta. Toimeentulo-ongelmien käsittely sosiaalityössä 
edellyttää kykyä tunnistaa eri tasoilla vaikuttavia mekanismeja. Työnteki-
jät tunnistivat lainauksessa mainitun perheen rahatilanteen rajallisuuden 
sekä yhteiskunnassa yleiset kulutustottumukset, jotka aiheuttivat perheessä 
painetta kuluttamiseen. He ymmärsivät perheenjäsenten, myös lasten, 
näkökulman talousvaikeuksissa. Ylipäänsä työntekijät tunnistivat taloudel-
liseen ahdinkoon yhdistyvän tunnekuorman. Heille oli selvinnyt mahdol-
liseen tukiverkostoon mutta myös perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja 
kanssa käymiseen kytkeytyvät tekijät. Tämän ohella heillä oli käsitys siitä, 
että tarvitaan yhteiskunnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jos ja kun halu-
taan pysäyttää suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen. 

Olemassa olevan palvelujärjestelmän mahdollisuudet tukea taloudel-
liseen ahdinkoon joutuneita ihmisiä puhututti työntekijöitä. He pohtivat, 
miten riittämätön perusturva vaikuttaa asiakkaan arkeen ja siihen, millaista 
tukea palvelujärjestelmä voi tarjota. He tunnistivat järjestelmän toimimatto-
muuden ja tarpeen kehittää uusia ongelmanratkaisukeinoja. 

H1: Mutta kyllähän me sellaista eettistä painia käydään jatkuvasti sen 
suhteen, että kun asiakas tulee siinä viimesijaisessa hädässään meille, 
niin me ohjataan edelleen diakoniaan. Ja ohjataan edelleen ruoka-
jonoon. Kyllähän se tuntuu, että ei, ei tämän kuuluis mennä näin. 
H2: Kyse on siitä, että voisiko se ruokajono tulla sossuun.
H1: Toisaalta siitä voisi myös rakentaa. Mennään johonkin tällaiseen 
ekologiseen sosiaalityöhön, tai mistä nyt sitten voisi puhua. Ajatellaan 
siis, että ongelmahan on se, että meillä tätä ylijäämäruokaa ja sen jako-
kanaviahan ei yhtään ole mietitty. Tämähän on oikeasti kansantaloudel-
lisesti ja kestävän kehityksen näkökulmasta aivan helvetin huono juttu, 
että sitä jaellaan ja annetaan ilmaiseksi. Mutta siitä pitäisi saada sellai-
nen hirvittävän trendikäs juttu. Ja meillä kaikilla pitäisi olla mahdolli-
suudet ja oikeudet siihen jakoon.
H3: Me on yritetty tämä alkuvuosi saada meille solidaarisuusjääkaappi 
[paikkakunnalle]. Me ei saada sitä mihinkään.
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H2: Mikä on solidaarisuusjääkaappi?
H3: Se on yhteinen jääkaappi. Sinne voit viedä jos sulla itsellä on tai on 
ylimääräistä. Se voi vaikka olla omenoita tai jotain muuta vastaavaa, ja 
sieltä voi hakea. Ja sitten on tietty taho, joka huoltaa sitä. 

Työntekijät puntaroivat ammatillisen toiminnan rajoja ja eettistä ristiriitaa 
osana isompaa kokonaisuutta. He arvioivat eettisiä perusteluja järjestel-
mälle ja sen toimivuutta. Järjestelmän toimimattomuudella selitettiin sitä, 
että asiak kaita joudutaan ohjaamaan diakoniatyön pariin. Tuen tarjoamisen 
mahdollisuudet konkretisoituvat asiakaskohtaamisissa, joissa työn tekijä tun-
nistaa toiminnan rajoitukset. Samalla eettinen harkinta ja kestävän kehityk-
sen näkökulma voivat johtaa uusiin toimintatapoihin kuten solidaarisuus-
jääkaappiin. Lähestymistapa kiinnittyy silloin myös kysymykseen kestävästä 
kehityksestä.48 

Solidaarisuusjääkaappi on esimerkki siitä, miten sosiaalityöntekijät etsi-
vät yhdessä verkostojen kanssa uusia ratkaisuja esimerkiksi ylijäämäruoan 
jakokanavien hoitamiseen. Kansalaisaktiivisuutta osoittava toiminta raken-
teissa ja tuki palvelujen kehittämiseen on esimerkki asianajosta, jota sosi-
aalityöntekijät tekevät asiakkaiden rinnalla ja puolesta. Tämä saattaa olla 
merkityksellistä myös siitä näkökulmasta, että asiakkaalla itsellään ei välttä-
mättä ole resursseja aktiivisuuteen tai voimavaroja viedä omaa asiaansa pal-
velujärjestelmässä eteenpäin. Asianajotyyppistä sosiaalityötä tehdään lisäksi 
kirjoittamalla lausuntoja (esimerkiksi oikaisuvaatimuksiin perustoimeen-
tulotukipäätöksistä), osallistumalla uusien toimintamallien kehittämiseen 
yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa ja puuttumalla köyhyyden juurisyihin, 
kuten ylisukupolviseen huono-osaisuuteen.49

Kokoan esitetyn pohjalta seuraavaksi taulukkoon sen, millaisten kon-
tekstimekanismien vaikutus on otettava huomioon taloussosiaalityön toi-
mintaorientaatiota kehitettäessä (ks. taulukko 7). 

Taulukko 7. Taloussosiaalityössä vaikuttavia kontekstimekanismeja.

Mekanismi Vaikutus

Asiakkaiden elämismaailmaan 
liittyvä kontekstimekanismi

Talousvaikeuksiin yhdistyy häpeää, mikä nostaa 
kynnystä hakea apua ja vaikeuttaa ongelmien 
tunnistamista. 

Tuen tarjoamisen 
 kontekstimekanismi

Suhdetyö on keskeistä mutta ei yksin riittävä tuki, 
vaan rinnalla tarvitaan tavoitteellista vaikuttamis-
työtä palvelujärjestelmässä ja rakenteissa.

Yhteiskunnallinen 
 kontekstimekanismi

Vallitseva kulttuuri suosii kuluttamista ja kulut-
tamisen vapautta, mikä edistää velkaantumista 
ja hämärtää ihmisen käsityksen taloudellisista 
realiteeteista.
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Talousvaikeuksien käsittely sosiaalityössä edellyttää kokonaisvaltaista otetta, 
johon yhdistyy osallistuminen rakenteelliseen vaikuttamiseen. Velanottami-
sen joustot ja rajattomuus sekä vallitseva kuluttamiseen orientoitunut kult-
tuuri selittävät taloudenhallintaan yhdistyviä ongelmia yhteiskunnallisella 
tasolla. Palvelujen saatavuus vaihtelee, eivätkä ihmiset tunne etuuksia tai nii-
den saamiseen liittyviä tekijöitä, ja tästä syystä esimerkiksi velkajärjestelyyn 
pääseminen kestää pitkään.50 Tällaiset tekijät heikentävät avun saamista. Asi-
akkaan selviytymiskykyyn vaikuttaa myös asiakkaan taloudellisesti heikko 
tai haavoittuva asema, joka ei luo mahdollisuuksia valmistautua muutok-
siin.51 Tähän yhdistyy usein keinottomuus arjenhallinnassa. Lisäksi tärkeänä 
mekanismina asiakkaiden elämismaailmassa vaikuttaa häpeä, joka leimaa 
talousvaikeuksiin joutuneen ihmisen elämää. Häpeän tunnistaminen ja huo-
mioon ottaminen ovat olennainen osa vuorovaikutusta,52 johon seuraavaksi 
paneudun tarkemmin sosiaalisten mekanismien avulla. 

Taloudellisen kyvykkyyden 
vahvistaminen kohtaamisena

Sosiaaliset mekanismit vaikuttavat kohtaamisen tasolla ja selittävät sitä, 
mitä asiakkaan ja työntekijän välillä tapahtuu.53 Vuorovaikutuksellisuus on 
työskentelyn väline, ja sillä pyritään tuottamaan palvelua, jossa asiakasta 
kuullaan, johon asiakas itse osallistuu ja jonka hän voi kokea omana pro-
sessinaan.54 Koska kynnys kertoa toimeentulo-ongelmista ulkopuoliselle 
on korkea, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamiseen sisältyy erityisiä 
vaateita. Samalla kun työntekijä antaa ohjausta ja neuvoja talousongelmien 
hoitamisessa, hän virittää kohtaamisessa keskustelun aiheeseen ja antaa tilaa 
käsitellä taloudellisen ahdingon synnyttämiä tunteita.55 Seuraavaksi eritte-
len tarkemmin sitä, millaisia ominaisuuksia työntekijät liittävät toimintaan 
vuoro vaikutuksen tasolla ja millaisia vaikutuksia sosiaalityöllä saadaan 
aikaan. Hyödynnän tarkastelussa Blomin ja Morénin tunnistamia sosiaa-
lisia mekanismeja, jotka selittävät sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutuk-
seen paikantuvia vaikutuksia. Vastakaikumekanismissa työntekijä vahvistaa 
asiakkaan valmiuksia toimia vuorovaikutuksessa tapahtuvien tekijöiden 
välityksellä.56 Blomin ja Morénin mukaan57 vastakaiun synnyttää sosiaali-
työntekijän tekemä ehdotus, johon asiakas vastaa. Seuraavassa lainauksessa 
työntekijä kuvaa, miten asiakkaan kokema ahdistus raha-asioissa tulee vas-
taanotolla käsitellyksi. 

H: Muistan aina yhden näitä ensimmäisiä asiakkaita aikuissosiaali-
työssä. Hänellä oli nippu avaamattomia laskuja, ja niitä avattiin ja avat-
tiin ja avattiin. Ja mitä enemmän niitä avattiin, sitä toivottomammaksi 
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asiakas meni ja oli sitä miltä, että voi kauhea kun niitä on paljon, kauhea 
kun niitä on paljon ja niitä on noinkin paljon että näitä on ihan hirveän 
paljon. Ja minä yritän rauhoitella, että tässä on sama lasku moneen 
kertaan, että tässä on karhua tästä samasta laskusta. Kato nyt, että ei se 
ole kauhean iso nippu. Sitten hän viimein kysyi minulta, että onko tämä 
ihan toivoton tämä tilanne. Sitten minä tietenkin sanoin, että eihän 
nyt tokikaan ole, että kyllähän mennään pala kerrallaan. Että mennään 
tämä pinkka tästä ensin ja katsotaan että mikä tämä on. Mitään muuta 
hän ei oikeasti siinä kohtaa tarvinnut kuin sen, että minä sanon, että ei 
tämä ole toivoton, että kyllä me tästä selvitään.

Aineistolainauksessa vastakaikumekanismi toimii toisin päin: asiakas tulee 
uuden työntekijän vastaanotolle ja paljastaa oman ahdistuksensa. Maksa-
mattomien laskujen kasa on synnyttänyt asiakkaassa toivottomuutta, jonka 
hän jakaa sosiaalityöntekijälle. Työntekijä vastaa toivottomuuden ilmai-
suun rauhoittamalla ja luomalla uskoa selviytymiseen. Esimerkkitilanteessa 
 toimeentulo-ongelmia ei ratkota rahansiirroilla eikä ensisijaisesti ohjaa-
malla rahankäytössä tai palveluissa. Tässä kohtaamisessa ratkaisu löytyy 
vuoro vaikutuksesta ja siitä, kuinka työntekijä on tapaamisessa läsnä, antaa 
asiakkaalle tilaa, kuulee hänen tilanteeseensa liittyvän toivottomuuden ja 
vastaa siihen vahvistamalla uskoa selviytymiseen. Taloudellisen kyvykkyy-
den näkökulma korostaa valtaistumista.58 Merkityksellinen osa tukea on 
kokemus siitä, että asiakas voi sosiaalityöntekijän tapaamisella rauhoittua 
ja tuntea helpotusta vaikeuksien keskellä.59 

Sosiaalisen tuen ytimessä on vastakaiku, jota asiakas kokee esitettyään 
työntekijälle kysymyksen: ”Onko tämä tilanne ihan toivoton?” Työskente-
lemällä asiakkaan kanssa rohkaisevasti ja tyynnytellen ja luomalla toivoa 
ihmistä voidaan tukea rahavaikeuksista selviämisessä. Tämän suuntaisesti 
sosiaalityössä voidaan käsitellä valmiuksia kohdata taloudellisen tilanteen 
realiteetit kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen tasolla. 

Taloudellisen kyvykkyyden vahvistumista voidaan selittää myös Blo-
min ja Morénin kuvaaman haastamismekanismin60 avulla. Työntekijöiden 
näkemyksen mukaan asiakkaan oli tehtävä elämässä ja kulutustottumuksissa 
suuria muutoksia. Työntekijät haastoivat asiakkaan muutokseen. 

H: Sitten kysymyksenä on, että miten saadaan talous tasapainoon. On 
saatu etuudet pyörimään, ja sitten lisänä on ollut harkinnanvarainen 
toimeentulotuki, että sitä on niin kuin vähän tekohengitetty, jolloin on 
saatu pidettyä talous jollain tavalla tasapainossa. Sitten on nyt suuri usko 
velkaneuvontaan, että sieltä saatais jotain apua. [Asiakas] ei halua luopua 
vanhasta elintasosta. Oma motivaatio muutokseen on niitä haasteita.
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Työskentelyn tavoite ja oletettu aikaansaannos pitkällä aikavälillä on talou-
dellinen tasapaino. Tulojen ja menojen suhde on useissa kotitalouksissa epä-
tasapainossa, mikä johtaa taloudelliseen epävakauteen ja velkaantumiseen. 
Tilanteen tasapainottamiseksi työntekijä voi haastaa asiakkaan pysähtymään 
ja miettimään, millaiset asiat ovat yhteydessä taloudelliseen epätasapainoon. 
Haastamista tapahtuu sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa. Haas-
taminen kulutustottumusten ja elintapojen muuttamiseen saattaa synnyt-
tää jännitteitä asiakkaan ja työntekijän välille. Asiakkaalla voi olla suuret 
odotukset siitä, että jokin ulkopuolinen taho tai ulkoisissa olosuhteissa 
tapahtuva muutos (esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta) ratkaisee raha-
ongelmat. Sosiaalityöntekijä voi kuitenkin vahvistaa asiakkaan taloudellista 
kyvykkyyttä osoittamalla asiakkaalle, mikä on hänen oman toimijuutensa 
vaikutus muutoksessa. Haastaminen edellyttää luottamuksellista suhdetta 
työntekijän ja asiakkaan välillä.61

Asiakkaan autonomia ja osallisuus ovat perustavia tekijöitä kohtaami-
sessa.62 Työntekijä voi haastaa asiakkaan pohtimaan, jatkaako hän entiseen 
tapaan vai ryhtyykö harkitsemaan muutosta tosissaan.63 Sosiaalityöllä pyri-
tään tukemaan tasapainoa lisäävän muutoksen mahdollisuuksia. Työntekijä 
viittaa tekohengitykseen, jolla tasapainoa pystytään luomaan keinotekoisesti 
lyhyeksi ajaksi. Akuuttiin hätään löydetään kenties ratkaisu, kun myönne-
tään harkinnanvaraista toimeentulotukea ja laitetaan vireille ajanvaraus 
velkaneuvontaan. Talouden tasapaino vaatii usein kuitenkin pysyvämpiä 
muutoksia. Työntekijät puhuvat toistuvasti pysähtymisestä osana muutos-
prosessia. Muutos on itsessään prosessi, joka tapahtuu ihmisen sisällä ja 
edellyttää oman toimijuuden reflektointia ja uudelleen orientoitumista.64 
Omien kulutustottumusten kriittinen tarkastelu ja mahdollinen muuttami-
nen eivät välttämättä tapahdu helposti. Sosiaalityöntekijältä tämä edellyttää 
sensitiivisyyttä ja kykyä kuulla asiakasta ja kohdata hänet syyllistämättä ja 
moralisoimatta.65

Lopuksi
Olen eritellyt talouden ja toimeentulon kysymysten käsittelyä sosiaalityössä 
Blomin ja Morénin tunnistamien mekanismien avulla. Teorialähtöinen ana-
lyysi sosiaalisista mekanismeista ja kontekstimekanismeista rakentaa selitystä 
sille, mikä työntekijöiden näkökulmasta määrittyy tuen sisällöksi, millaiset 
tekijät vaikuttavat työskentelyyn ja millaista vaikuttava talous sosiaalityö on. 
Työskentelyn ydintä on suhdetyö, joka vaatii aikaa ja rakentuu vuorovaiku-
tuksessa työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa. Taloudellisesta ahdingosta 
selviämistä tuetaan vuorovaikutuksessa luomalla uskoa selviytymiseen mutta 
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myös haastamalla asiakas muutokseen omassa elämässä. Paras mahdollinen 
muutoksen tavoite on pysyvä tulojen ja menojen tasapaino. 

Mitä mekanismeilla selittäminen lopulta antaa aikuissosiaalityön ja 
erityisesti taloussosiaalityön kehittämiselle? Olen tässä luvussa sovelta-
nut mekanismeja näköaloina ja teoreettisina selitysmalleina sille, millaista 
tukea sosiaalityö voi tarjota asiakkaille. Olen kohdistanut tarkastelun vuoro-
vaikutuksessa konkretisoituviin tekijöihin. Näillä tekijöillä on yhteys ihmisen 
subjektiivisiin valmiuksiin tarttua muutokseen ja olla vuorovaikutuksessa 
sosiaalityöntekijän kanssa, mikä on olennaista vaikutuksia aikaansaavassa 
auttamistyössä.66 Palvelujärjestelmässä ihmisen (avun)tarpeita pilkotaan 
tyypillisesti sarjaksi konkreettisia ongelmia, joita käsitellään erillään omissa 
palveluissa, ja taloudellisen avun tarpeet määritellään omaksi objektiiviseksi 
ongelmaryppääkseen.

Taloudelliseen ahdinkoon joutuneilla ihmisillä on vaihtelevat avun 
tarpeet ja valmiudet ottaa vastaan apua.67 Tämän moninaisuuden vuoksi 
tarvitaan tietoa ja selityksiä siitä, miten työskentelyssä saadaan aikaan vai-
kutuksia. Tarvitaan ymmärrystä sosiaalisten yhteyksien ja mekanismien 
kompleksisuudesta.68 Tavoitteena ei ole niinkään tapahtumien ennustetta-
vuus tai deterministinen selitys tapahtumienkulusta vaan näkemys meka-
nismeista ja tekijöistä, jotka toimivat elämäntilanteissa ihmisen sisäisellä 
(intra-personal), ihmisten välisellä (inter-personal) ja yhteiskunnallisella 
(societal) alueella.69 Olen tässä luvussa pyrkinyt selittämään mekanismeilla 
sosiaalisten yhteyksien kompleksisuutta, mikä lisää ymmärrystä taloudelli-
sen ahdingon ilmiöstä.

Sosiaalityössä on olennaista tunnistaa talousvaikeuksien vaikutukset ja 
yhteydet ihmisen hyvinvointiin. Se, että sosiaalityöntekijä tunnistaa toimeen-
tulo-ongelmien eri ulottuvuuksia, luo edellytykset sille, että sosiaalityössä 
osataan luoda tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja tukimuotoja asiakkaiden 
tarpeisiin. Taloussosiaalityön kehittämisessä on erityisen tärkeää tunnistaa 
häpeä, joka yhdistyy talousvaikeuksiin. Häpeä ja raha-asioiden tabumaisuus 
vaikeuttavat ihmisen hakeutumista avun piiriin. Tämän ymmärtäminen on 
tärkeää, jotta sosiaalityössä onnistutaan rakentamaan luottamusta, osataan 
toimia empaattisesti ja toimitaan syyllistämättä asiakasta.70

Lisäksi taloussosiaalityön tarkastelussa korostuu tarve tunnistaa kyvyk-
kyyttä edistävien ja estävien tekijöiden yhteyksiä. Taloudellisesti heikkoon 
tai haavoittuvaan asemaan joutuneilla ihmisillä on usein heikot mahdolli-
suudet muuttaa niitä olosuhteita, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Tästä 
syystä on tärkeää, että sosiaalityöntekijät ja heidän yhteistyökumppaninsa 
asettuvat asiakkaiden rinnalle toimiakseen köyhyyden mahdollistavia raken-
teita vastaan. Taloudellista kyvykkyyttä vahvistava työ edellyttää vaikutta-
mista rakenteisiin ja ympäröivään yhteisöön.71 
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