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ALUKSI 

 

Tämän julkaisun artikkelit ovat osa aikuissosiaalityön tutkimusta, joka 

käynnistyi Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitok-

sella vuosina 2003–2006 toteutetun Kaakkois-Suomen sosiaalityön mais-

terikoulutushankkeen yhteydessä. Kyseinen hanke on päättynyt, mutta 

tutkimus jatkuu edelleen. 

 

Aikuissosiaalityön käsitteellistä ja toiminnallista jäsentymistä sekä arvos-

tusta ja asemaa on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän. Aikuisten paris-

sa tehtävällä sosiaalityöllä on kunnissa kuitenkin pitkät perinteet siitä 

huolimatta, vaikka aikuissosiaalityön käsitteen käyttö on yleistynyt vasta 

myöhemmin. Aikuissosiaalityön käsitteeseen nojaava kehittämistyö on 

painottunut erityisesti 2000 -luvulle. Siihen ovat vaikuttaneet yhteiskun-

nallisen kehityksen ja sosiaalisten ongelmien vaikeutumisen lisäksi myös 

erilaiset sosiaalipoliittiset ja lainsäädännölliset sekä sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelurakenteisiin liittyvät muutokset. Näillä muutoksilla on 

pyritty ehkäisemään riskiryhmiin kuuluvien sosiaalisia ongelmia sekä 

edistämään ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista syrjäytymistä. Yh-

tenä konkreettisena esimerkkiä on kuntouttavan työtoiminnan organisoi-

tuminen osaksi kunnallista aikuissosiaalityötä. 

 

Julkaisun artikkelit muodostavat yhdessä loogisen sisällöllisen kokonai-

suuden aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, siinä tarvittavasta tiedosta 

ja toiminnallisesta kontekstista. Ensimmäisessä artikkelissa analysoidaan 



7 

aikuissosiaalityön yhteiskunnallista ajankohtaisuutta aikuissosiaalityön 

käsitteellisen ja toiminnallisen jäsentämisen tarpeen ja asiakkaiden hyvin-

voinnin uhkien kannalta. Asiakkaiden hyvinvoinnin uhat rajataan amma-

tilliseen koulutukseen ja työelämään kiinnittymättömyyteen sekä elämän-

hallinnan vaikeuksiin. Näiden hyvinvoinnin uhkien riittävän varhaiseen 

tunnistamiseen ja uhkiin puuttumiseen liittyy aikuissosiaalityön sisältä ja 

ulkoa tulevia odotuksia, joihin on usein melko vaikea vastata. Kuntoutta-

vana sosiaalityönä aikuissosiaalityölle etsitään sille olennaisia käsitteelli-

siä ja tavoitteellisia jäsentäjiä. Sosiaalisen asiantuntijuutena aikuissosiaali-

työhön liittyy sosiaalisten ilmiöiden synty- ja vaikutusmekanismien ym-

märtäminen ja sosiaalipoliittisten järjestelmien tuntemus. 

 

Julkaisu toisen artikkelin kautta rakentuu aikuissosiaalityön tiedon, am-

mattitaidon ja eettisyyden analyysi, jonka yhteydessä tarkastellaan myös 

reflektiiivistä asiantuntijuutta sosiaalityön taitona. Suhteellisen nuorena 

professiona sosiaalityö tarvitsee tiedon käsitteellistämistä sosiaalityölle 

oleellisiin tekijöihin. 

 

Kolmas ja neljäs artikkeli muodostavat kokonaisuuden, jossa käsitellään 

aikuissosiaalityötä kahdessa sille tyypillisessä toimintaympäristössä eli 

kunnan sosiaalitoimistossa ja työvoiman palvelukeskuksessa. Kolmannes-

sa artikkelissa analysoidaan kuntien sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityötä 

esimerkiksi työtehtävien ja työmenetelmien, keskeisimpien asiakasryhmi-

en, ammattitaidon ja asema sekä työn kuormittavuuden näkökulmista. 

Sosiaalitoimen ja työvoiman palvelukeskusta voidaan luonnehtia aikuis-
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sosiaalityön uutena moniammatillisena ja jatkuvasti muuttuvana toimin-

taympäristönä. Neljännessä artikkelissa sosiaalityötä kuvataan tässä toi-

mintaympäristössä esimerkiksi palvelujen tuotteistuksen ja työprosessien 

kannalta. 

 

Asiakkaan asemaan liittyvät kysymykset korostuvat kunnallisessa aikuis-

sosiaalityössä. Julkaisun viidennessä artikkelissa analysoidaan asiakkai-

den asemaa esimerkiksi perusoikeuksien, hyvän palvelun ja sosiaalityötä 

ohjaavien periaatteiden kautta. Aikuissosiaalityössä tunnistetaan kehittä-

mistarpeita, joihin pyritään vastaamaan esimerkiksi erilaisten kehittämis-

hankkeiden avulla. Julkaisun kuudennessa artikkelissa käsitellään aikuis-

sosiaalityön kehittämistä yhden konkreettisen kehittämishankkeen avulla. 

Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html


