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• Financial Capability -käsite  (esim. Nussbaum & Sen 

1993; Human Development & Capability Association: http://hd-ca.org/ )  

• Taloudellinen sosiaalityö ja sen idea 
(Birkenmaier, Sherraden & Curley 2013; Sherraden 2013)  

• Käytännön esimerkkejä maailmalta (Sanders 

2013; ks. myös Center for Financial Social Work: 
https://www.financialsocialwork.com/ ) 
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FINANCIAL CAPABILITY 

 lähde: aka.fi 

Lähde: opinnot.internetix.fi 
 

 



TALOUDELLINEN SOSIAALITYÖ PYRKII 
VAHVISTAMAAN 

TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA 

 lähde: aka.fi 

Lähde: opinnot.internetix.fi 



Taloudellinen sosiaalityö käytännössä? 

  

Toteutus vaihtelee 
riippuen siitä, kenen 
parissa 
työskennellään. 
Yhteistä 
kohderyhmille 
taloudellinen 
vähäosaisuus tai 
riski siihen.  

Yhdistää 
tyypillisesti 
talousneuvonnan 
tai –ohjauksen 
konkreettisten 
uusien 
toimintamallien 
kehittämiseen. 



Esimerkkejä toiminnasta 

 

Erilaisia yksilö- ja/tai ryhmätapaamisia, joissa 
käsitellään talouteen liittyviä aiheita, 
talousneuvontaa, toimeentuloon yhdistyviä 
tunteita, ammattilaistapaamisia (velka- tai 
talousneuvonta), erilaisia räätälöityjä 
tilitoimintoja. (Esim. saving clubs, money circles, 
money smart, individual/child development 
accounts.)  

 



Perheväkivalta, toimeentulo ja 
taloudellinen sosiaalityö  

Naisille, jotka eronneet tai pyrkivät eroamaan väkivaltaisesta 
suhteesta, tarkoitettu ohjelma: 
 
- Ryhmämuotoista talousneuvontaa, 12 tuntia 
- Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatiminen raha- ja 
talousasioista   
- Mahdollisuus räätälöityyn tiliyhteyteen  
 
Tutkimuksellinen osio toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. 
Tutkimuksen aineistoina laadulliset syvähaastattelut, 
standardisoidut puhelinhaastattelut sekä määrällinen 
tilitoimintodata. (Sanders 2013) 



Lähisuhdeväkivalta, talous ja arkiset 
raha-asiat kietoutuvat toisiinsa: 

”Well, one thing is for sure, I wouldn´t have to ask a man 
for [money]. Just the knowledge itself…empowers you. 
It´s just up to you what you do with it. For me, I`ve 
chosen to take what I´ve learned and when I have the 
money to do what I need to do. That will assist me in not 
entering into another abusive relationship because I won´t 
have those financial issues. I´ll be stable in that area.” 

(Sanders 2013, 97.)  



Onko taloudellisen sosiaalityön idealle 
käyttöä? 

Sosiaalityötä tehdään perheissä, joissa taloudelliset huolet 
kietoutuvat terveysongelmiin, riippuvuuksiin, 
perheväkivaltaan, lasten pahoinvointiin ja laiminlyönteihin, 
kodittomuuteen, maahanmuuttoon sekä parisuhdeongelmiin 
jne.  
 
Tutkijat maailmalla väittävät (ks. Birkenmaier, Kennedy, Sander 
& Horwitz 2013; Collins & Birkenmaier 2013), että sosiaalityö 
tarvitsee lisää tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jotta erilaiset 
toimeentuloon kytkeytyvät ongelmavyyhdit saadaan 
puretuksi.  Taloudellinen sosiaalityö pyrkii panostamaan 
sosiaalityöntekijöiden koulutukseen (ks. 
www.financialsocialwork.com ).  
 

 

http://www.financialsocialwork.com/


Mitä sinä olet mieltä? Oletko kiinnostunut 
ottamaan taloudellisesta sosiaalityöstä kanssani 
selvää tai kehittämään sitä kanssani? Ole 
yhteydessä minuun tai jätä minulle 
yhteystietosi! Kiitos! 

 

katri.viitasalo@chydenius.fi  
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