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Sosiaalityön tutkimusalueet

• Lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja 

käytännöt

• Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus 

hyvinvointipalveluiden marginaaleissa.  ”Margi-

ryhmä”

• Päihdekysymykset

• Muut, mm. yhteisöt ja sosiaalityö, terveys



Uudet kirjat

• Kirsi Juhila (2018) Aika, paikka ja  sosiaalityö. 

Tampere: Vastapaino. 

• Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen 

(2018) Monen kodin lapset. Gaudeamus. 

Tulossa lokakuussa.

• Timo Harrikari  & Pirkko-Liisa Rauhala (2018) 

Towards Glocal Social Work in the Era of 

Compressed Modernity. London: Routledge. 



Kirsi Juhila (2018).  Aika, paikka ja sosiaalityö.  

Tampere: Vastapaino.

• Kirja kokoaa 2010-luvulta lähtien tehdyn suomalaisen 

sosiaalityön tutkimuksen

- edustava otos sosiaalityön väitöskirjoja ja 

aikakauslehtiartikkeleja sekä lähitieteiden sosiaalityötä 

täydentävä tutkimus

- Aika: ihmisten elämänkulut ja tarinat ja sosiaalityön 

muutosorientaatio

- Paikka: sosiaalityön erilaiset kohtaamispaikat

- Yhteiskunnalliset muutostrendit: globalisaatio, 

eriarvoistuminen ja digitalisaatio



Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (2018) 

Monen kodin lapset.  Gaudeamus.

• Mitä lapsen arjessa todella tapahtuu, kun hän 

vaihtaa kotia tai asuu useassa paikassa yhtä 

aikaa? 

• Lasten kertomuksia täydentävät lapsi- ja 

perhetyön ammattilaisten käytännön 

kokemukset lasten monipaikkaisesta 

asumisesta.

• Perustuu tutkimustietoon ja lasten omiin 

kokemuksiin. 



Timo Harrikari  & Pirkko-Liisa Rauhala (2018) Towards Glocal

Social Work in the Era of Compressed Modernity. London: 

Routledge. 

• Modernisaatioperspektiivi: miten sosiaalityötä ja sen asiakkaita ympäröivä maailma 

on muuttunut. Sosiaalityötä kehystävät 5 tendenssiä: 

• sosiaalityön glokaali agenda: Tiivistynyt moderniteetti, maailma tässä ja nyt, ei tuolla 

jossain!

• Sosiaalityön rytmit: Sosiaalinen kiihtyvyys. Yhteisöjen, organisaatioiden ja arkielämän

kiihtyvät rytmit. Digitalisaatio ei ole tuottanut lisääntyvää vapaa-aikaa vaan jotain aivan muuta.

• Sosiaalityö osana sosiaalisia järjestelmiä: Yhteiskunnallisten järjestelmien

monimutkainen ja monenkeskinen ekososiaalinen kudos. Digitalisaatio, virtualisaatio.

• Sosiaalityön paikat: modernin sosiaaliteorian perusainesten fragmentaatio ja uudet

yhdistelmät. Aika, paikka, tila ja sosiaaliset verkostot irtautuvat toisistaan ja elävät omaa

elämäänsä (mm. turvapaikanhakijat)

• Sosiaalityön ihmiskuva: ihmisolennon ja olemisen dimensioiden hybridisoituminen.

Lääketieteen ja teknologinen nopea kehitys: biohakkerointi, geenimanipulaatio, geenirekisteri,

tekoäly ja neuraaliverkot, robotiikka ym.



Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus, Margiryhmä. Vetäjä 

Kirsi Juhila.

• Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede 

hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa, 2017-

2021

• Tällä hetkellä eletään kolmatta muutosaaltoa, kotikäännettä, jonka 

lähtökohtana on, että esimerkiksi mielenterveys- tai päihdepalveluiden 

asiakas asuu omassa asunnossaan, johon järjestetään tarvittavat tuki- ja 

hoitopalvelut.

1) Paikka ja paikkaan liittyvät merkitykset ovat läsnä kotona 

tapahtuvissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisissa, 

2) ammattilaisen  ja asiakkaan kielellinen ja ei-kielellinen orientaatio 

kotona tapahtuvissa kohtaamisissa 

3) julkisen ja yksityisen, tuen ja kontrollin sekä osallisuuden ja 

eristäytymisen jännitteet kodeissa tapahtuvissa kohtaamisissa, 

4) erot Ruotsissa ja Suomessa



Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus

• Kehittävä ja osallistava tutkimus OsaHäme (2017-2018), vetäjä Suvi 

Raitakari 

• Hankkeen tärkeimpänä tuloksena syntyy jäsennys integraation ja 

monialaisen yhteistyön kriittisistä tekijöistä, jotka ovat keskeisiä 

edellytyksiä ammattilaisten ja asiakkaiden yhdessä tekemiselle 

perhekeskuskontekstissa.

• Kohden uutta ammatillisuutta monitoimijaisessa työssä. 

• Loppuraportti: Vuoden 2019 alussa, nyt työnimellä: 

Integroidun ja monialaisen työskentelyn muotoutumisen 

prosessi ja työskentelytapa perhekeskusmallissa, 

Jenni-Mari Räsänen, Suvi Raitakari, Tuula Kostiainen & Kirsi Juhila 



Lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja 

käytännöt,  vetäjä Tarja Pösö & Hannele Forsberg

• Huostaanottopäätös ja korjaavat liikkeet –hanke 2017-19, jossa 

tutkitaan suostumukseen perustuvan huostaanoton tapauksia. 

Tutkimuksessa selvitetään, miksi, ketkä ja mistä vanhemmat ja 

lapset valittavat hallinto-oikeuteen. Miksi he ovat muuttaneet 

mielensä ja haluavat tehdä "korjaavan liikkeen”.

• Consent and objection in child welfare decision-making

[Suostumus ja tahdonvastaisuus lastensuojelun päätöksenteossa –

sosio-legaalinen tarkastelu] 2017–2021

Suomalainen tutkimuskiinnostus on kohdistunut erityisesti tahdonvastaisiin 

huostaanottoihin, vaikka kaksi kolmasosaa huostaanotoista tehdään Suomessa 

suostumukseen pohjautuen. Tutkimushankkeessa tutkitaan, miten huostaanottoa 

koskeva suostumus ja vastustaminen neuvotellaan ja vahvistetaan osaksi 

lastensuojelun päätöksentekoa. Sekä suostumukseen perustuvassa että 

tahdonvastaisessa huostaanotossa rajoitetaan vanhempien ja lasten perus- ja 

ihmisoikeuksia. Millä ehdoilla lapset ja vanhemmat voivat suostua huostaanottoon 

ja millä ehdoilla suostumusta ja vastustusta voidaan ylipäänsä kysyä. 



Lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja 

käytännöt

• IDEA-hanke, jossa järjestetään koulutusta huostaanoton päätöksenteossa mukana 

oleville ammattilaisille - sosiaalityöntekijöille, tuomareille, asianajajille ja edunvalvojille 

- yhdessä. Näiltä ammattilaisilta myös kysyttiin paitsi koulutustarpeista myös mm. 

ammattilaisten yhteistyöstä. Tämän datan perusteella on tulossa ensimmäinen 

artikkeli Defensor legis -lehteen.    -Laura Kalliomaa-Puha

• Perhe-elämää vankilan varjossa (2018)

• Tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa kuvaa vankilassa olleiden perhe- ja 

läheissuhteista sekä avata uusia näkökulmia perhe-elämään. Tarkastelussa 

vankilassa olleiden ja vankien perheenjäsenten näkökulmat

• Perustietoa rikosseuraamusalan käytäntöjen kehittämiseksi. 

• Tutkimustietoa palvelujärjestelmän aukkokohtien löytämiseksi, hyviä käytäntöjä 

ja mahdollisuuksia tukea perhesuhteita entistä paremmin.  - Rosi Enroos



Päihdekysymykset, vetäjä Katja Kuusisto
• Asiakkaan kokemus kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutoksesta 

laitospäihdekuntoutuksen aikana ja seurannassa (2015-)

- Asiakkaan dynaamisten pystyvyysodotusten mittaus (n= 182)

- Katja Kuusisto & Eeva Ekqvist [väitöskirja tulossa]& Kirsi Günther

• Laitospäihdehoidon vaikuttavuus ja hoidon tuloksellisuus. Millaisia yhteyksiä asiakkaiden 

mitatulla toiveikkuudella on hoidon tuloksellisuuteen, asiakkaiden kokemaan hyvinvoinnin 

muutokseen hoidon aikana sekä arvioon hoidosta. Tutkimuksella on käytännön 

sovellusarvoa hoitokäytäntöjen kehittämiseen ja ymmärryksen lisäämiseen toiveikkuuden 

merkitykselle sosiaalityössä.

• Päihdeasiakkaan asema ja oikeudet - mitä sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudet 

välineet tarkoittavat päihdehoidossa? (2017-)

• Kuntien sosiaalityöntekijöiden kokemuksista SHL:n käytöstä ja sovellusalasta 

päihdeongelmaisten asiakkaiden kohdalla. Tutkimuksella on käytännön sovellusarvoa 

päihdeongelmaisten asiakkaiden tilanteiden tunnistamisessa ja tarpeiden tunnustamisessa. 

Tutkimus selvittää missä tilanteissa päihdeongelmainen asiakas määrittyy erityistä tukea 

tarvitsevan asiakkaan asemaan. Ymmärrys siitä voi tukea sosiaalityön toimijatasolla 

päätöksiä tekeviä sosiaalityöntekijöitä työssään. Asiakkaiden asema ja oikeudet puitelaissa?

• Vaikuttavuuden elementit päihdehoidossa –asiakkaan odotukset ja terapeuttierot

- Syyt terapeuttien tuloksellisuuden eroille (erot terapeuttien taidokkuudessa, avohoito noin 500 

asiakasta ja 40 terapeuttia) 



Yhteisöt ja sosiaalityö

• Paikallisyhteisöt ovat hyvinvoinnin keskeisiä osatekijöitä, kansalaisyhteiskunnan 

toteutumisen areenoita ja yhteiskuntapolitiikan vaikutusten puskureita.

• Paikallisuuden ja lähiyhteisöjen merkitys on kasvanut entisestään sosiaalityössä 

hyvinvointivaltion murroksen ja hyvinvointiyhteiskunnan käytäntöjen vahvistumisen 

myötä. 

• Tilanteissa, joissa "luonnollisilla" lähi- ja paikallisyhteisöillä ei ole resursseja vastata 

yksin jäsentensä hyvinvoinnista tai niistä on vaarana muodostua jopa uhka jäsenten 

hyvinvoinnille, asettuu institutionaalisten yhteisöjen haasteeksi vastata 

palvelujärjestelmän keinoin näihin hyvinvoinnin vajeisiin.

- Yhteisösosiaalityön mallinnus TEKO – Tehostetun kotoutumisen hankkeessa, Tuula 

Kostiainen & Anna Metteri, Tutkiva sosiaalityö 2018. Talentia. 

- Kohti monimuotoista yhteisösosiaalityötä: kaksi tapausta käytännöstä (artikkeli kirjassa 

Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö, tulossa)

Irene Roivainen, Tuula Kostiainen & Anna Metteri.   



Sairaus ja arki

• Rinta- ja eturauhassyöpään sairastuminen arjen kontekstissa: 

Syöpään sairastumisen arjen konkreettisuus ja kokemus (toimijuus), 

sairauden sosiaalinen heijastuminen, sairausarjen ajallisuus, 

ruumiillisuus (seksuaalisuus, kuolema) ja  poliittisuus. - Suvi Holmberg 

MOPSY - monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus -

tutkijaryhmä. https://research.uta.fi/mopsy/

https://research.uta.fi/mopsy/


Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön 

käytännöissä, 2011-2016

• Työntekijöiden ja asiakkaiden vastuullistamista mielenterveystyön arkisissa 

käytännöissä.

• Vastuullistaminen tarkoittaa uusliberalistisiin ja managerialistisiin näkemyksiin 

perustuvaa pyrkimystä jakaa palvelujen suunnittelun, toteuttamisen ja tulosten 

vastuuta entistä enemmän ruohonjuuritason toimijoille, sekä asiakastyön 

ammattilaisille että asiakkaille itselleen.

• Julkisen vallan, valtion ja kuntien, roolina tässä uudessa hallinnan 

järjestelmässä on yhtäältä pysyä asiakastyön arjesta etäällä, mutta toisaalta 

kuitenkin ohjata sitä erilaisin ohjeistuksin, sopimuksin, arvioinnein ja 

tulosodotuksin.

• Vastuullistaminen on mielenterveystyössä kriittinen kysymys erityisesti 

asiakkaiden näkökulmasta, sillä perinteisesti on ajateltu, että 

mielenterveysongelmiin liittyy usein taloudellisten resurssien puutetta ja 

sosiaalisen pääoman vähäisyyttä, mikä heikentää mahdollisuuksia tehdä omaan 

elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä.



Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus
• Raitakari, Suvi & Holmberg, Suvi & Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the 

“Recovery in” Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of 

Environmental Research and Public Health.

• ”Recovery from” korostaa mielenterveysongelmien paranemista ja normaalin toimintakyvyn palautumista. 

”Recovery in” lähestyy mielenterveysongelmia pitkäaikaisina elämäntilanteina, joiden kanssa ihmisten on 

elettävä arjessaan. ”Recovery in” korostaa sosiaalisuutta ja vähemmän diagnostisuutta.

• ”Recovery in” mallissa työntekijä käyttää positiivista arviointia tukemaan vuorovaikutusta kotikäynneillä

• Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi (toim.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä. 

Tutkiva sosiaalityö 2018. Helsinki: Talentia.

• Ikääntyneet ja teknologia, Tukiperhetoiminta, Lasten monipaikkainen asuminen, 

• Yhteisösosiaalityö ja kotouttaminen, Pakolaisnaisten kokemukset, Kodin rakentaminen marginaaleissa ja 

sosiaalityö, Kestävä kehitys ja sosiaalityö, 

• Teatteriprojekti kodista ja sen merkityksistä

• Ranta, Johanna & Ovaska, Anne (2018) Voiko huumeita käyttävien ihmisten asunnottomuutta ratkaista? Tiimi 

1/2018.

• Asunto ensin -malli

• Palvelujärjestelmän rakenteiden tulisi luoda joustavia mahdollisuuksia vastata asunnottomien huumeita 

käyttävien ihmisten tarpeisiin. Tarve korostuu, kun huomioidaan, miten yksi loukkutilanne voi johtaa toiseen: 

asunnottomuus voi esimerkiksi lisätä päihteidenkäyttöä ja ajaa rikos- ja vankilakierteeseen, mikä taas 

tuottaa entistä useampia ja moniulotteisempia loukkuja ratkaistavaksi.

• Samasta teemasta myös: Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2017) Vastuuneuvottelut 

huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa. Yhteiskuntapolitiikka 82(2), 165-175.



Institutionaaliset käytännöt ja 

vuorovaikutus
• Jokinen, Arja (2017) Tavoiteltavat sosiaalityöntekijän ominaisuudet ja vuorovaikutusastelmat asiakkaan 

kohtaamisessa opiskelijoiden tulkitsemina. Janus (25)3, 2017, 191-207.

• Haastattelu- ja kerrontaformaatti asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen malleina

• Samasta teemasta myös: Jokinen, Arja (2016) Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen suhde. Teoksessa 

Törrönen Maritta et al. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 138-147.

• Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hall, Christopher (eds.)  (2017) Responsibilisation at the Margins of Welfare 

Services. London: Routledge.

• Kirja käsittelee vastuun siirtymistä länsimaissa: kansalaisten hyvinvointi ei enää ole niinkään yhteiskunnan 

vastuulla vaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuulla

• Günther Kirsi (2016) Asiakirjat arvioinnin välineinä mielenterveystyössä. Janus 24(1), 79-83.

• Millaista kieltä käytetään dokumentaatiossa ja mitä se kertoo?

• Perustuu väitöskirjaan Günther (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa. 

Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta

• Juhila Kirsi & Kröger Teppo (eds.) (2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5

• Millaisia erilaisia asumispolkuja on ja miten niihin vaikuttavat erilaiset siirtymät ja valinnanvapaus tai sen 

puute?

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5


Lapset, nuoret, perheet

• Enroos, Rosi, Helland, Hege, Pösö, Tarja, Skivenes, Marit & Tonheim, Milfrid (2017) The role and function of 

spokesperson in care order proceedings: a cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth

Services Review 74, 8–16.

• Edustajan rooli huostaanottokäsittelyissä

• Lapsen mielipiteen esittäminen ja lapsen parhaan edun mukaisen näkökulman esittäminen

• Kauko Outi, Forsberg Hannele (2017) Housing pathways, not belonging and a sense of home as described by

unaccompanied minors. Nordic Social Work Research.

• Yksin maahantulleiden alaikäisten kipeimmät kokemukset kuulumattomuudesta liittyvät Suomeen 

saapumiseen. Vastaanottojärjestelmä ei tue kuulumisen tunteen syntymistä.

• Haastatellut kertovat itse tekijöitä, jotka auttavat tukemaan kuulumisen ja turvallisuuden tunnetta.

• Mykkänen Johanna, Eerola Petteri, Forsberg Hannele, Autonen-Vaaraniemi Leena (2017) Fathers' narratives on 

support and agency: a case study of fathers in a Finnish child welfare NGO. Nordic Social Work Research. 

• Isien asema jaetussa vanhemmuudessa ja miten tuen saaminen on auttanut heitä vanhempana



Lapset, nuoret, perheet

• Enroos, Rosi, Heino, Tarja & Pösö, Tarja (toim) (2016) Huostaanotto. Lastensuojelun 

vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

• "Huostaanotto" on Suomessa ensimmäinen tutkimusperustainen kokonaisesitys 

tästä merkittävästä ja eettisesti haastavasta aiheesta. 

• Teos paikkaa tutkimuksen aukkoa, sillä varsin vähän tiedetään siitä, mitä 

huostaanotossa oikeastaan tapahtuu. Kirjan artikkelit käsittelevät lastensuojelun 

koko prosessia: avohuollon työskentelyä, kiireellistä sijoitusta sekä juridisia ja 

hallinnollisia kysymyksiä. Lisäksi kirja havainnollistaa sitä, mitä huostaanotto 

merkitsee sijoitetulle lapselle ja hänen huoltajilleen. 

• Kirja keskittyy suomalaiseen lastensuojeluun mutta kontekstoi sitä muiden 

maiden käytäntöihin.

• Enroos, Rosi (2016) Vankien perhesuhteet ja vanhemmuus. Haaste 2/2016. 

Oikeusministeriö/Rikoksentorjuntaneuvosto.

• Enroos, Rosi (2016) Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin. 

Lectio praecursoria. Oikeus-lehti 2/2016, 269.



Lapset, nuoret, perheet

• Pösö, Tarja, Pekkarinen, Elina, Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2016) "Voluntary" and 

"involuntary" child welfare:  challenging the distinction. Journal of Social Work

• Vapaaehtoisuus ja tahdonvastaisuus eivät ole vastakohtia, vaan ne saavat eri sävyjä 

sijoituspäätöksissä

• Laakso, Riitta & Enroos, Rosi (2016) Vierailla ovilla - Lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo 

huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 

81 (5), 506-515.

• Artikkelissa tarkastellaan lapsen sijaishuoltopaikkaan asettumista sekä institutionaalisena 

toimintana että henkilökohtaisena kokemuksena.

• Artikkelin jäsennys sijaishuoltopaikkaan tulosta tarjoaa sijaishuollon toimijoille aikaisempaa 

analyyttisemman tavan tarkastella ja kehittää lapsen tuloon liittyviä käytäntöjä.



Yhteisöt ja sosiaalityö

• Roivainen, Irene ja Ranta-Tyrkkö, Satu (2016) Yhteisöt ja 

yhteisösosiaalityön lähtökohdat. UniPressGlobal, Tallinna.

• Roivainen, Irene (2014) Yhteiskunnan murros ja diakonia. Diakonian 

tutkimus 1/2014, 55-66.

• Roivainen, Irene ja Puurunen, Pia (2011) Jane Addams, 

setlementtityön ja kansalaiskeskeisen sosiaalityön uranuurtaja. 

Teoksessa Ruuskanen Petri T., Savolainen Katri, Suonio Mari (toim.) 

Toivo sosiaalisessa: toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä: 

UNIpress, 15-38.

• Roivainen Irene, Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka & Raitakari 

Suvi (toim.) ( 2008) Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai 

asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus.



Päihdekysymykset

• Kuusisto & Ekqvist (2016) Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta 

elämäntilanteen muutokseen. Yhteiskuntapolitiikka 81(6), 655–669.

• Vastaajista 55 prosenttia koki elämäntilanteensa parantuneen ja 32 prosenttia pysyneen 

samana. Ainoastaan 13 prosenttia koki elämäntilanteensa heikentyneen asioinnin myötä. 

• Elämäntilanteen parantuminen oli yleisempää nuorilla, 1-2 vuotta asioineilla sekä niillä, joilla 

oli positiivinen kokemus vuorovaikutuksesta. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä olivat työskentelyn 

tavoitteellisuus, palveluodotukset ja suhtautuminen tulevaisuuteen. Pidempään asioineilla 

kokemustyöskentelysuhteesta oli huonompi.

• Vastaako palvelu asiakkaan odotuksia ja tarpeita?

• Kuusisto (2016) Of whom do we ask and what do we get? Nordic Studies on Alcohol and Drugs

33(2), 143–145.

• Kommentti Nielsenin ja Ellermannin (2016) tutkimusartikkeliin

• Apua etsivät päihteidenkäyttäjät ovat jäävuoren huippu – tutkimus ei kerro, mitä 

päihteidenkäyttäjien kokonaispopulaatio ajattelee

• Toipuminen on yksilöllistä, ei ole olemassa kaikille sopivaa yhtä hoitomuotoa

• Saarnio, P. (2015) Mikä toimii psykososiaalisessa päihdehoidossa? Yhteiskuntapolitiikka 80 (2), 

194.


