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Teksti on Kyösti Raunion teoksesta Olennainen sosiaalityössä (2009)

Sosiaalityön arvot ja etiikka

Arvoja pidetään tavallisesti teorian ja tiedon ohella sosiaalityön toiminnallista

sisältöä määrittävinä ja ammatilliseen käytäntöön vaikuttavina tekijöinä. Arvot saavat ilmauk-

sensa sosiaalityön etiikassa eli eettisissä periaatteissa. Tätä kautta arvot ohjaavat ammatillista

toimintaa. Eettiset periaatteet ovat ammattikunnan kannanotto siihen, millaisia ammatillisen

toiminnan perustavien lähtökohtien tulisi olla. Eettiset periaatteet voivat olla perustana yksi-

tyiskohtaisemmalle ammatillisen toiminnan ohjeistamiselle.

2000-luvun alussa on kiinnitetty huomiota arvojen ja etiikan merkitykseen sosiaalityölle, so-

siaalialan työn asiantuntemukselle ja työn paikantumiselle suhteessa muiden ammattikuntien

asiantuntemukseen. On oltu huolissaan sosiaalisen näkökohdan jäämisestä muiden ammatti-

kuntien edustamien näkökohtien jalkoihin. Sosiaalisektorin asiantuntemuksen lääketieteellis-

tymisen ja juridisoitumisen on nähty uhkaavan sosiaalisen asiantuntemuksen asemaa. Vasta-

painoksi tulee vahvistaa tietoisuutta arvoihin ja etiikkaan perustuvasta sosiaalityön ja sosiaa-

lialan työn sosiaalisesta eetoksesta. (Murto ym. 2004, 67–70.)

Sosiaalityön modernit arvot

Erik Blennberger (2000, 221) on luetellut lukuisia sosiaalityölle merkityksellisiä arvoja ja eet-

tisiä periaatteita. Arvojen moninaisuus on kuitenkin ilmeisen epäloogista. Koska arvot ovat

yhteydessä ihmistä koskeviin perimmäisiin olettamuksiin, voidaan olettaa, että on olemassa

vain suhteellisen harvoja ensisijaisia tai perustavia arvoja, joille eettiset periaatteet lopulta

rakentuvat (Pincus & Minahan 1973, 39). Myös Blennbergerin mukaan arvojen moninaisuu-

desta huolimatta sosiaalityön arvoperusta voidaan ilmaista muutamilla avainkäsitteillä

kuten ihmisarvo, humaanius, solidaarisuus ja inhimilliset oikeudet. Tällaiset arvot ilmentävät

modernin eurooppalaisen ihmiskäsityksen arvomaailmaa. Voidaan sanoa, että sosiaalityön
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arvot ovat peräisin länsimaisesta ja erityisesti kristillisestä perinteestä (Clark & Asquith 1985,

86; vrt. Payne 1996, 84–87).

Sosiaalityön arvot ovat näin ollen kulttuurisidonnaisia eivätkä välttämättä sovi sosiaali-

työn yleispäteväksi lähtökohdaksi (vrt. Payne 1996, 123–167). Toisaalta myös sosiaalityön

kansainvälisen määritelmän (IFSW 2000) mukaan sosiaalityön juuret ovat humaaneissa ja de-

mokraattisissa ihanteissa sekä kaikkien ihmisten tasa-arvon, arvokkuuden ja ihmisarvon kun-

nioittamisessa. Inhimilliset oikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus motivoivat ja

oikeuttavat sosiaalityötä. Sosiaalityön ammattikunta pyrkii lievittämään köyhyyttä sekä tuke-

maan heikkoja ja alistettuja ihmisiä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Ammatti-

kunnan arvot on esitelty sen kansallisissa ja kansainvälisissä eettisissä ohjeissa.

Nämä arvot ilmaisevat yhtäältä sosiaalityön inhimillistä (ihmisarvon kunnioittaminen) ja

toisaalta yhteiskunnallista (sosiaalinen oikeudenmukaisuus) lähtökohtaa. Yhteiskunnallisina,

poliittisesti päätettyinä perusarvoina mainitaan tavallisesti demokratia, oikeudenmukaisuus

ja tasa-arvo (Clark & Asquith 1985, 55–60). Tällaiset arvot korostavat sosiaalityötä pikemmin-

kin yhteiskunnallisena toimintana kuin asiakastyönä.

Sosiaalityölle tärkeitä arvoja kuten oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja demokratiaa voi-

daan pitää emansipatorista, ihmisten vapauttamiseen pyrkivää, politiikkaa harjoittavan mo-

dernin yhteiskunnan arvoina (ks. Giddens 1991, 211–213). Sosiaalityö ei suoranaisesti pyri

tällaisten myönteisten arvojen parempaan toteutumiseen yhteiskunnassa, vaan se yrittää lie-

ventää näiden vastakohtien vaikutuksia. Modernin yhteiskunnan arvojen vastakohtia tai epä-

arvoja ovat riisto, eriarvoisuus ja alistaminen. Keskeisimpinä sosiaalityön periaatteina on pi-

detty syrjinnän, riiston ja alistamisen vastustamista sekä ihmisten itsemääräämisen ja vapau-

den kunnioittamista. Periaatteita toteuttavan sosiaalityön tehtävänä on tukea ja edistää ih-

misten omien voimavarojen käyttämistä ja itsenäistä selviytymistä. (Karvinen 1993, 22.)

Emansipatorisia arvoja toteuttavan sosiaalityön tavoitteet liittyvät ennen muuta syrjäyty-

neiden ihmisten aseman ja tilanteen parantamiseen. Kansainvälisessä määritelmässä sosiaa-

lityön tavoitteet on esitetty seuraavasti:

• Autetaan marginalisoituneiden, sosiaalisesti syrjäytettyjen, osattomien ja haavoittu-

vien ihmisten osallisuutta.

• Asetetaan kyseenalaiseksi yhteiskunnassa olemassa olevat esteet, eriarvoisuudet ja

epäoikeudenmukaisuudet.
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• Edistetään ihmisten puolesta tai heidän kanssaan muutoksia niissä rakenteissa, jotka

pitävät ihmisiä marginalisoituneissa, osattomissa ja haavoittavissa asemissa.

• Kannustetaan yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä lisäämään hyvinvointiaan ja ky-

kyään ratkaista ongelmia. (IASSW 2002.)

Nämä tavoitteet vastaavat sosiaalityön yleistä tehtävää syrjäytymisen ja yhteiskunnallisen

eriarvoisuuden vastaisena toimintana. Niiden mukaan sosiaalityö on yhteiskunnallisia epä-

kohtia kritisoivaa, syrjäytymistä aiheuttaviin rakenteisiin vaikuttavaa ja syrjäytyneitä ihmisiä

aktivoivaa toimintaa. Tällaisena sosiaalityö määrittyy vahvasti poliittiseksi toiminnaksi. Ta-

voitteena on lisätä syrjäytyneiden ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta.

Puhuttaessa kriittisesti yhteiskunnallisten arvojen muuttumisesta viitataan siihen, miten

perinteiset sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta ja solidaarisuutta korostaneet

yhteiskunnalliset arvot ovat tehneet tilaa yksilöllisemmille, yksilöllistä pärjäämistä ja vastuuta

korostaville arvoille. Markkinahenkisiin arvoihin kuuluu myös korostaa toiminnan taloudelli-

suutta ja tehokkuutta. Politiikan sijaan yhteiskunnallista kehitystä määräävät nyt entistä

enemmän taloudelliset markkinat. Markkinahenkisten arvojen katsotaan tavallisesti olevan

ristiriidassa sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perinteisten sosiaalisempien ja kollektiivisempien

arvojen kanssa (esim. Rajavaara 1993).

Ristiriita markkina-arvojen ja perinteisempien sosiaalisten arvojen välillä näyttää ratken-

neen markkina-arvojen eduksi. Perinteisesti sosiaalisia arvoja yhteiskunnassa edustanut julki-

nen sektori ja erityisesti hyvinvointivaltion toimijat ovat alkaneet arvioida toimintaansa talou-

dellisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta (Julkunen 2001, 106–115; Joki-

nen ym. 2003, 150–151; Juhila 2006, 65–76). Osana julkista sektoria myös sosiaalityölle on

asetettu vaatimuksia tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta. Tämä luo paineita työntekijöille,

jotka pyrkivät toimimaan myös sosiaalisten arvojensa mukaisesti.

Sitoutuminen perinteisiin sosiaalisiin arvoihin johtaa kritisoimaan markkina-arvojen mu-

kaista yhteiskuntakehitystä. Sosiaalityössä muistutetaan mielellään markkina-arvoja toteut-

tavan yhteiskunnallisen kehityksen vahingollisuudesta köyhille, syrjäytyneille tai heikoille vä-

estöryhmille. Sosiaalityö on ikään kuin yhteiskunnan sosiaalinen omatunto. Sosiaalityön nä-

kökulmasta yhteiskunnan empatian ja moraalisen herkkyyden mittana tulee pitää sitä, kuinka

yhteiskunta kiinnittää huomiota huono-osaisten ihmisten tilanteeseen (vrt. Blennberger
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2000). Tällöin myös sosiaalityön kehittyneisyyttä voidaan epäsuorasti pitää yhteiskunnan em-

patian ja moraalisen herkkyyden mittana. Tosin eri yhteiskunnissa voi olla erilaisia käsityksiä

sosiaalityön organisoimisesta. Kaikkialla ei pidetä tarpeellisena sitä, että julkinen sektori palk-

kaa koulutettuja ammatillisia työntekijöitä tekemään sosiaalityötä. Yhteiskunnan empatiaa ja

moraalista herkkyyttä voidaan osoittaa myös vapaaehtoisella sosiaalisella työllä.

Arvoihin vetoamalla sosiaalityö myös perustelee omaa merkitystään ammatillisena toi-

mintana. Tämän vuoksi sosiaalityön toiminnan lähtökohdaksi omaksuttuja arvoja ei helposti

kyseenalaisteta. Arvoihin suhtaudutaan selvästi tiukemmin kuin tietoon. Ammatillisen toimin-

nan perustana olevasta tiedosta voidaan esittää kriittisiä näkemyksiä ja katsoa, ettei mitään

tietoa voida pitää jotain toista tietoa parempana perustana ammatilliselle toiminnalle (esim.

Parton 2003). Arvoista puhuttaessa ei vastaava kriittisyys ja moniarvoisuus näytä olevan mah-

dollista. Arvojen mukaan toimiminen sosiaalityön käytännössä ei aina ole itsestään selvää,

mutta olennaista on arvojen periaatteellinen itsestäänselvyys.

Yhteiskunnallisten arvojen ohella sosiaalityön lähtökohtana on myös puhtaasti yksilöön

liittyviä arvoja kuten ihmisyyden kunnioittaminen. Ihmisyyden kunnioittaminen merkitsee

sitä, että kaikki ihmiset ansaitsevat ihmisarvon pelkän ihmisyyden perusteella (Sipilä 1985,

171). Ihmisyyden kunnioittaminen tarkoittaa, ettei ihmistä arvioida ominaisuuksien ja tekojen

perusteella. Kuitenkin sosiaalityössä ihmisiä arvioidaan juuri tekojen ja ominaisuuksien perus-

teella ja usein vielä asiakasta leimaavasti. Asiakkuuteen liitetään kielteisiä määreitä, ja asiak-

kaalla on alusta pitäen huono-osaisen ja ongelmaisen leima. Kun asiakas määritellään käyt-

täen ongelmia korostavaa kieltä, tunnistetaan pikemminkin hänen vaikeutensa kuin hänen

voimavaransa ja vahvuutensa. (Pohjola 1993a, 65, 80.) Ongelmia korostava kielenkäyttö voi

myös johtaa asiakkaiden pitämiseen vähempiarvoisina ihmisinä. Vaikka asiakkaat määritel-

lään heidän ongelmiensa kautta, sosiaalityölle on kuitenkin tärkeää, ettei vaikeassa elämänti-

lanteessa olevia asiakkaita pidetä muita vähempiarvoisina silloinkaan, kun he ovat itse valin-

noillaan aiheuttaneet vaikean tilanteensa.

Sosiaalialan ammatillisen työn eettiset periaatteet

Ammatillisen toiminnan yhteydessä etiikan on nähty viittaavan tiettyihin sääntöihin ja

menettelytapoihin, jotka on laadittu ammattikunnan toiminnan sääntelemiseksi. Toiminta on
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eettistä tai epäeettistä sen mukaan, vastaako se sääntöjä. (Clark & Asquith 1985, 83.) Tavalli-

sesti ammatillisen toiminnan eettisistä lähtökohdista ei kuitenkaan puhuta tarkkoina sään-

töinä ja menettelytapoina vaan yleisemmin periaatteiden ja toimintaa suuntaavien sääntöjen

näkökulmasta. Periaatteiden ja sääntöjen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan eettiseksi

ohjeistoksi (code of ethics). (Ks. Banks 2003.)

Eettisen ohjeiston tehtävänä on opastaa ammattilaisia eettisten päätösten tekemisessä,

joko rohkaisemalla eettistä tietoisuutta tai sääntelemällä toimintaa yksityiskohtaisesti. Oh-

jeiston tarkoituksena on suojata asiakkaita esittämällä selkeästi, mitä työntekijältä voidaan

odottaa. Lisäksi ohjeisto muun muassa vahvistaa ammatillista asemaa, luo ja pitää yllä amma-

tillista identiteettiä sekä sääntelee ammatillisuutta. (Ks. mt., 135.)

Eettisestä ohjeistosta tulee erityisen tärkeä silloin, kun työntekijä tekee muutokseen täh-

täävän intervention vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten elämään (vrt. Sipilä 1989, 59–60;

Lingås 1993). Ammatilliselta interventiolta on edellytetty moraalista oikeutusta: sen tulee

edistää sosiaalityön arvojen ja eettisten periaatteiden toteutumista (Clark & Asquith 1985, 1,

7). Moraalista oikeutusta korostetaan erityisesti asiakkaan suojelemiseksi. Tämä on ymmär-

rettävää, sillä työntekijä tekee interventionsa tavallisesti yhteiskunnallisen organisaation an-

taman vallan ja ammatin tiedollisen asiantuntemuksen avulla. Eettisesti toimiminen edellyt-

tää, että valta-asemansa vastapainoksi työntekijä arvioi vastaan tulevia tilanteita eettisiä pe-

riaatteita vasten.

Eettisten periaatteiden arvioiminen ja hyödyntäminen on tärkeää sosiaalityön kaltaisessa

vaativaa ongelmanratkaisua edellyttävässä toiminnassa. Toisaalta periaatteiden huomioon

ottaminen on tärkeää myös ihmisten arkielämän sujumista tukevissa palveluissa. Suomessa

puhutaankin laajemmin sosiaalialan eettisistä ohjeista. Kaikkien sosiaalialan korkeakoulutet-

tujen yhteinen ammattijärjestö Talentia (entinen Sosiaalityöntekijäin liitto) hyväksyi vuoden

2005 lopulla uudistetut sosiaalialan ammatillisen työn eettiset ohjeet ”Arki, arvot, elämä,

etiikka”. Ohjeet perustuvat sosiaalityöntekijöiden kansainvälisen liiton (IFSW 2004) eettiseen

periaatelausumaan ”Ethics in Social Work, Statement of Principles”, jonka Talentian ammat-

tieettinenlautakunta on muokannut Suomen oloihin sopivaksi.

Talentia edellyttää jäsentensä sitoutuvan ammattieettisiin ohjeisiin. On kuitenkin il-

meistä, että eettisiin ohjeisiin sitoutuminen ammatillisessa toiminnassa ei edellytä ammatti-

järjestön jäsenyyttä. Eettisten ohjeiden merkitys tulee sosiaalialan työn luonteesta, ei
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ammatillisen järjestön jäsenyydestä sellaisenaan. Sitoutuminen eettisiin ohjeisiin koskee kaik-

kia sosiaalialan ammattilaisia riippumatta siitä, kuuluuko ammattijärjestöön vai ei.

Talentia korostaa sosiaalialan työn johtotähtenä heikompiosaisten puolelle asettumista:

”Sosiaalialan työssä korostuu velvoite asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan heikoimpien

ryhmien puolelle ja lievittää vaikeassa tilanteessa elävien ihmisten kärsimyksiä.” Heikompi-

osaisten puolelle asettumista korostetaan myös sosiaalialan työn yhteiskuntapoliittisessa teh-

tävässä: ”Sosiaalialan ammattilaisten yhteiskuntapoliittinen tehtävä on puolustaa vähän ar-

vostettujen, vaiennettujen ihmisten etuja yhteiskuntapolitiikan toteutuksessa ja tuoda poliit-

tiseen päätöksentekoon tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista.”

Sosiaalialan eettiset ohjeet jäsentyvät ammattietiikan merkitystä ja eettisiä periaatteita

käsittelevään johdantoon, jota seuraavat omina lukuinaan työntekijän ja yhteisön eettistä

harkintaa ja vastuuta, suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan, ammattikuntaa liittymistä sekä

työntekijän oikeuksia ja ammattijärjestön tukea käsittelevät kokonaisuudet.

Sosiaalialan eettisten ohjeiden ytimen muodostavat yhtäältä ihmisoikeuksiin ja ihmisar-

voon, toisaalta yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät periaatteet, joiden toteu-

tumisesta sosiaalialan työntekijän tulee ottaa vastuu ammatillisessa toiminnassa. Eettisissä

ohjeissa tuodaan esille ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaat-

teiden perustuminen voimassa olevaan lainsäädäntöön. Näin korostetaan periaatteiden nou-

dattamisen velvoittavuutta ammatillisessa toiminnassa. Kaikkien periaatteiden perustana ei

kuitenkaan ole lainsäädäntöä, vaan ne ovat olemassa vain eettisinä periaatteina.

Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon toteuttamisen yhteydessä korostetaan myös hyvän hallin-

totavan merkitystä. Hyvä hallintotapa tarkoittaa julkisen sektorin tuottamaa tai valvomaa

kansalaisten palvelua, joka täyttää demokraattisuuden, laillisuuden, tasapuolisuuden ja lä-

pinäkyvyyden periaatteet. Virkamiehen palvelun periaatteena on olla palveluhenkinen, asial-

linen ja kohtelias. Hyvä hallintotapa korostaa hallinnollista organisaatiota ammatillisen sosi-

aalityön kontekstina.

Talentian ammattieettinen lautakunta (2005, 7–9) on muotoillut sosiaalialan työn valin-

toja ohjaavat arvot ja näiden toteuttamista edesauttavat toimintaperiaatteet seuraavasti:
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IHMISOIKEUDET JA IHMISARVO
• Sosiaalialan ammattilaisen on ymmärrettävä ja hyväksyttävä ihmisoikeudet ja puolus-

tettava niitä kaikissa tilanteissa. Ihmisoikeudet ovat ehdottomia, ja ne kuuluvat jokai-

selle ihmisille pelkän ihmisyyden perusteella. Ne eivät ole riippuvaisia ihmisen hyvästä

käytöksestä ja toiminnasta.

• Ihmiselämän arvokkuuden ja ihmisarvon kunnioittaminen ilmenee sosiaalialan am-

mattilaisen työssä seuraavien neljän periaatteen noudattamisena:

Itsemääräämisoikeus

• Ammattilaisen on omista arvoistaan ja elämänvalinnoistaan riippumatta kunnioitet-

tava ja edistettävä asiakkaansa oikeutta tehdä omat valintansa edellyttäen, että tämä

ei uhkaa muiden oikeuksia tai oikeutettuja etuja. Täysivaltainen asiakas on vastuussa

omista valinnoistaan ja niiden seurauksista.

Osallistumisoikeus

• Ammattilaisen on edistettävä asiakkaansa sen kaltaista osallisuutta, joka lisää hänen

mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin.

• Ammattilaisen on työssään keskityttävä asiakkaansa ja häntä ympäröivän yhteisön

vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen. Pyrkimyksenä on parantaa asiakkaan vai-

kutusmahdollisuuksia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti

• Ammattilaisen on pyrittävä ottamaan huomioon asiakkaansa kaikki elämänalueet ja

kohtaamaan hänet paitsi yksilönä myös osan perhettään sekä osan ympäröivää yhtei-

söä ja yhteiskuntaa. Asiakasta autetaan omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja ke-

hittämisessä.

Oikeus yksityisyyteen

• Ammattilaisen tulee kunnioittaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja varjella asiak-

kaansa yksityisyyttä noudattamalla työtään sääteleviä salassapitosäännöksiä.

YHTEISKUNNALLINEN OIKEUDENMUKAISUUS
• Sosiaalialan ammattilaisen tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta paitsi asiak-

kaidensa elämässä myös koko yhteiskunnassa. Tämä merkitsee:



8

• Negatiivisen syrjinnän estämistä. Ammattilaisen velvollisuus on estää negatiivista syr-

jintää, joka perustuu kykyihin, ikään, kulttuuriin, sukupuoleen, siviilisäätyyn, yhteis-

kunnalliseen tai taloudelliseen asemaan, poliittisiin mielipiteisiin, ihonväriin, rotuun

tai muihin fyysisiin ominaisuuksiin, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon tai

muuhun vakaumukseen.

• Erilaisuuden tunnustamista. Ammattilaisen on tunnustettava yhteiskunnan etninen ja

kulttuurinen moninaisuus ja kunnioitettava sitä. Ammattilaisen on otettava työssään

huomioon yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen erot.

• Voimavarojen jakamista tasapuolisesti. Ammattilaisen on huolehdittava siitä, että hä-

nen käytössään olevat resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti asiakkaiden ja asiakas-

ryhmien kesken. Ammattilainen huolehtii erityisesti heikommassa asemassa olevien

oikeuksien toteutumisesta ja toimii asiakkaan puolestapuhujana.

• Epäoikeudenmukaisen politiikan ja toimintatapojen vastustamista. Ammattilaisen vel-

vollisuus on tuoda työnantajansa, yhteiskunnan päätöksentekijöiden ja suuren yleisön

tietoon tilanteet, joissa ihmiset elävät köyhyydessä, resurssit ovat riittämättömät tai

resurssien jakautuminen, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä, epäoikeudenmukai-

sia tai haitallisia ihmisten hyvinvoinnille. Ammattilainen vastustaa väkivaltaa eikä suo-

raan tai välillisesti tue terroria, kidutusta tai muuta fyysisesti tai psyykkisesti väkival-

taista toimintaa.

Talentian muotoilemat eettiset periaatteet noudattavat melko tarkasti kansainvälistä so-

siaalityön eettistä periaatelausumaa (IFSW 2004). Joitakin suomalaisia muotoiluja ja paino-

tuksia luettelossa silti on.

Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa toteuttavien periaatteiden, erityisesti osallistumisoikeuden

ja oikeuden tulla kohdelluksi kokonaisvaltaisesti, luonnehdinnassa tuodaan esille ammatilli-

sen työntekijän suuntautuminen asiakkaan vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Li-

säksi korostetaan sosiaalityön kansainvälisen määritelmän mukaisesti asiakkaan tilanteen ja

käyttäytymisen liityntää ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Vahvuuksien tunnistami-

sessa ja kehittämisessä ei tule keskittyä vain yksittäiseen asiakkaaseen ja hänen ominaisuuk-

siinsa yksilönä. Vahvuudet liittyvät paitsi asiakkaaseen henkilönä myös sosiaalisiin verkostoi-

hin ja yhteiskunnan palvelujärjestelmään.
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Kansainvälisessä eettisessä periaatelausumassa vahvuuksien tunnistaminen ja kehittämi-

nen on mainittu ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa toteuttavissa periaatteissa omana kohtanaan.

Vahvuuksiin keskittymällä edistetään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen voimaantumista.

Kansainvälisessä periaatelausumassa ei ole mainittu omana periaatteena suomalaisissa eet-

tisissä ohjeissa olevaa oikeutta yksityisyyteen.

Itsemääräämisoikeus on ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa toteuttavista eettisistä periaatteista

keskeisin, mutta myös haasteellisin. Periaate vaatii yksioikoisesti kunnioittamaan asiakkaan

oikeutta tehdä omat valintansa, edellyttäen että tämä ei uhkaa muiden ihmisten oikeuksia tai

etuja. Usein sosiaalityössä kuitenkin esiintyy tällainen uhka. Lisäksi valinnoistaan vastuussa

olevan asiakkaan täysivaltaisuus viittaa siihen, ettei asiakas ole holhouksen alainen. Asiakkaan

vastuuta omista valinnoistaan voitaisiin arvioida myös siltä kannalta, että sosiaalityön asiak-

kaita kuvataan tavallisesti yhteiskunnalliselta asemaltaan heikoiksi, alistetuiksi ja vähävoimai-

siksi. Tällainen luonnehdinta viittaa vahvoihin ulkoisiin rajoitteisiin asiakkaiden valinnoille.

Kansainvälisessä eettisessä periaatelausumassa ei itsemääräämisoikeuden yhteydessä

mainita täysivaltaisen asiakkaan vastuusta valinnoistaan. Lisäksi todetaan, että ammattilaisen

tulee edistää asiakkaan oikeutta tehdä omat valintansa riippumatta asiakkaiden arvoista ja

elämänvalinnoista. Kyse ei siis ole työntekijän arvoista ja elämänvalinnoista, vaikka näinkin

päin periaate on mahdollista muotoilla.

Talentian muotoilemissa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden arvoa toteuttavissa

periaatteissa ei mainita erikseen sosiaalialan ammattihenkilön velvollisuutta estää yksilöiden

ja ryhmien yhteiskunnallista syrjäytymistä sekä edistää yhteiskunnallista osallisuutta. Edelli-

sessä eettisten ohjeiden versiossa tämä periaate mainittiin (Talentia 2003). Myös kansainvä-

lisessä eettisessä periaatelausumassa mainitaan viidentenä yhteiskunnallisen oikeudenmu-

kaisuuden arvoa toteuttavana periaate, joka velvoittaa sosiaalityöntekijän vastustamaan syr-

jäytymistä ja työskentelemään yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi. Talentian eet-

tisen toiminnan periaatteiden luettelossa mainitaan ihmisoikeutta toteuttavan osallisuuden

periaatteen yhteydessä asiakkaan yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien parantami-

nen. Tämä ei korvaa sitä, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteissa ei mainita erik-

seen syrjäytymisen estämistä ja osallisuuden edistämistä.
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Syrjinnän estäminen esiintyi edellisessäkin eettisten periaatteiden luettelossa. Nyt peri-

aatetta on tarkennettu negatiivisen syrjinnän estämiseksi. Sanonta on kopioitu suoraan kan-

sainvälisestä eettisestä periaatelausumasta. Kansainvälisessä periaatelausumassa todetaan

myös, että sanaa negatiivinen käytetään, koska joissakin maissa käytetään myös ilmaisua po-

sitiivinen syrjintä. Positiivisessa syrjinnässä on kyse tiettyihin ominaisuuksiin, esimerkiksi ro-

tuun perustuvan negatiivisen syrjinnän aiheuttaman huono-osaisuuden kompensoimisesta

suosimalla voimavarojen jaossa syrjittyä ryhmää.

Negatiivisen syrjinnän estämiseen velvoittavassa periaatteessa todetaan, että tulee estää

mainittuihin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää, mutta ei kerrota, miten asiakkaita tulee

kohdella, jotta heitä ei kohdella syrjivästi. Talentian edellisessä eettisten ohjeiden versiossa

puhutaan syrjinnän vastustamisen yhteydessä jokaisen ihmisen samoista oikeuksista ominai-

suuksista riippumatta ja jokaisen oikeudesta tulla kohdelluksi tasavertaisesti. Toisin ilmais-

tuna: ketään ei saa asettaa ominaisuuksien perusteella muita samassa tilanteessa olevia huo-

nompaan asemaan.

Negatiivisen syrjinnän kieltoa täydentää periaate, jonka mukaan ammattilaisen on otet-

tava työssään positiivisesti huomioon yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen erot, eri-

tyisesti etniseen ja kulttuuriseen taustaan liittyvät erot. Erilaisuuden tunnustaminen on uusi

periaate, joka ei sisältynyt aiempaan Talentian sosiaalialan eettisten ohjeiden versioon. Erilai-

suuden tunnustamisen eettisiin ohjeisiin sisällyttämisen perustana olevan näkemyksen mu-

kaan eettiset ohjeet ovat painottaneet tarpeettomasti sosiaalityön asiakaskunnan homogee-

nisuutta ja samanlaisuutta. On vaadittu huomion kiinnittämistä asiakkaiden moninaisuuteen

ja eroihin. (Briskman 2001.) Asiakkaiden erilaisuuden myönteinen huomioon ottaminen sisäl-

tyy itse asiassa sosiaalihuollon asiakaslakiin (812/2000), joka velvoittaa työntekijää ottamaan

huomioon asiakkaan kulttuuritaustan ja äidinkielen.

Ilmeisesti negatiivisen syrjinnän estämisen ja erilaisuuden tunnustamisen periaatteiden

huomioon ottamisella on merkitystä ammattilaisen punnitessa voimavarojen tasapuolista ja-

kamista. Kansainvälisessä eettisessä periaatelausumassa resurssien oikeudenmukaista jaka-

mista tarkennetaan maininnalla jakamisesta tarpeen mukaan. Tarpeesta puhuminen on tässä

yhteydessä sikäli paikallaan, että sosiaalityössä resursseja jaetaan tarkkaan tapauskohtaiseen

tarpeen harkintaan perustuen. Suomalaisessa eettisten periaatteiden versiossa resurssien ta-

sapuolisen jaon periaatetta selvennetään toteamalla, että ammattilaisen tulee huolehtia
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erityisesti heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisesta, mitä voidaan myös pi-

tää viittauksena positiiviseen syrjintään. Kansainvälisessä periaatelausumassa ei ole tällaista

mainintaa voimavarojen tasapuolisen jakamisen periaatteen yhteydessä.

Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta toteuttavista periaatteista epäoikeudenmukai-

sen politiikan ja toimintatapojen vastustaminen kohdentuu muita periaatteita vahvemmin yh-

teiskunnalliseen ympäristöön. Periaatteen toteuttaminen voi olla vaikeaa kunnan organisaa-

tiossa virkamiehenä toimivalle sosiaalityöntekijälle, sillä tuodessaan päättäjien tietoon kun-

nassa harjoitetun politiikan haitallisia vaikutuksia sosiaalityön asiakkaiden elämään hän sa-

malla tulee kritisoineeksi päättäjien toimintaa. Virkamiessosiaalityöntekijälle sopii neutraali

asiakkaita koskevan tiedon tuottaminen ja välittäminen päätöksenteolle, ilman että joutuu

samalla ottamaan kantaa politiikan epäoikeudenmukaisuuteen asiakkaille.

Periaate antaa aihetta pohtia ammatillisen ja poliittisen toiminnan suhdetta. Voidaan kat-

soa, että epäoikeudenmukaisen politiikan ja toimintatapojen vastustaminen soveltuu amma-

tillista työntekijää paremmin poliittisille etujärjestöille ja kansanliikkeille (Aho 1993, 160–

162). Sosiaalityön toimijoita ajatellen tällaisen periaatteen ajaminen luontuu koko ammatti-

kuntaa edustavalle järjestölle, joka voi osallistua kannanotoillaan yhteiskunnalliseen keskus-

teluun harjoitetun politiikan epäoikeudenmukaisuuksista.

Kansainvälisessä eettisessä periaatelausumassa ei ole mainittu erikseen epäoikeudenmu-

kaisen politiikan toimintatapojen vastustamisen yhteydessä väkivallan vastustamista. Suoma-

laisessa eettisten ohjeiden versiossa tämä kuitenkin mainitaan, vaikka väkivallan vastustami-

nen periaatteen esittämässä muodossa ei näytä kuuluvan keskeisesti suomalaisten sosiaali-

työntekijöiden ammatin arkipäivään.

Asiakaslähtöisen työn eettisiä periaatteita

Seuraavassa esitellään ja kommentoidaan tarkemmin asiakaslähtöisen työn eettisiä peri-

aatteita – ihmisarvon kunnioittamista ja asiakkaan itsemääräämistä. Näistä varsinkin asiak-

kaan itsemääräämisoikeiden kunnioittaminen on periaatteellisesti ja käytännön näkökul-

masta haasteellinen. Yhdistävänä tekijänä asiakastyön eettisille periaatteille voidaan pitää

asiakaslähtöisyyttä: eettiset periaatteet eivät voi täysin toteutua, ellei sosiaalityöntekijä ole

sisäistänyt ajatusta toiminnan asiakaslähtöisyydestä. Tästä huolimatta sosiaalityöllä on myös
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muita perusteita kuin asiakaslähtöisyys. Tämä tulee esille erityisesti tarkasteltaessa itsemää-

räämisoikeuden kunnioittamista.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on keino, jolla eettisesti korkeatasoista sosiaalityötä toteutetaan. Ilmari

Rostilan (2001, 39) mukaan ”asiakaslähtöisyyteen kuuluu se, että asiakkaiden omia käsityksiä

ja toimintaa kunnioitetaan ja että asiakas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, missä jär-

jestyksessä ja aikataulussa hänen asiassaan edetään ja hän saa osakseen asiallista kohtelua”.

Lisäksi toiminnan tulisi perustua tekemiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Tähän kuuluu Rostilan

mukaan se, että suhteet perustuvat avoimuudelle ja luottamukselle. Näin syntyy mahdolli-

suuksia asiakkaan toimintavoiman kasvuun (empowerment) ja riippuvuussuhteita onnistu-

taan välttämään. (Mt., 39–40.)

Asiakaslähtöisyyden periaate on kirjattu myös sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Asiakaslain

(812/2000) tavoitteena on, että sosiaalihuollon henkilöstön ammatillinen osaaminen perus-

tuu ensisijaisesti asiakkaiden palvelutarpeisiin. Asiakaslain on katsottu ilmentävän sosiaali-

työn humaaneja arvoja. Kari Raivion (2002) tulkinnan mukaan laki näkee kaiken hoivan ja huo-

lenpidon sekä palvelun ytimenä ihmisyyden, inhimillisyyden ja ihmisarvon. Näin sosiaalihuol-

lon asiakaslain periaatteet ovat yhteneväisiä sosiaalityön ihmiskeskeisten arvojen ja eettisten

periaatteiden kanssa.

Sosiaalityö ei kuitenkaan ole vain yleisten palvelutarpeiden asiakaslähtöistä tyydyttä-

mistä vaan myös vaikeiden ongelmatilanteiden selvittämistä ja muutosten tavoittelua. Kes-

keiseksi muutostyön onnistumisen edellytykseksi tulee usko asiakkaaseen. Työntekijän usko

asiakkaaseen saattaa kuitenkin horjua sosiaalityössä usein kohdattavissa vaikeissa asiakasti-

lanteissa. Rostilan (2001, 42) mukaan tämä on luonnollista, mutta tällaiset tunteet pitäisi

osata laittaa taka-alalle. Muutoksen mahdollisuutta ei pidä pilata epäuskolla, jota ruokkii yk-

sipuolinen huomion kiinnittäminen asiakkaan ongelmiin ja vaikeuksiin. Ongelmien ja vaikeuk-

sien vastapainona tulisi nähdä asiakkaan voimavarat. Asiakaslähtöisyyteen liittyykin nykyään

olennaisesti voimavarakeskeisyyden periaate: asiakkaan toimintavoiman kasvulle tulisi luoda

mahdollisuuksia. Olennaista voimavarakeskeisyydessä on kuulla asiakasta ja lähteä hänen
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tavoitteistaan (mt., 40). Toiminta perustuu asiakkaan kanssa määriteltyyn tavoitteeseen ja

toimintalinjaan. Näin vahvistetaan asiakkaan uskoa positiivisen muutoksen mahdollisuuteen.

Ihmisarvon kunnioittaminen

Ihmisarvon perustana on ihmisyyden kunnioittaminen. Jorma Sipilän (1985, 171) mukaan

ihmisyyden kunnioittaminen kuuluu sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön kiistattomiin perusarvoi-

hin (ks. myös Timms 1983, 57–61; Shardlow 1998, 28). ”Keskeistä on, että kaikki ihmiset an-

saitsevat ihmisarvon pelkän ihmisyytensä vuoksi eli kunnioitettavan ihmisen ominaisuuksia ei

määritellä” (Sipilä 1985, 171). Ihmisarvon tunnustaminen edellyttää, että ihmisyys kyetään

näkemään ihmisen tekojen takaa. Ihmisten teot tulee erottaa heistä itsestään (mt., 173.) Li-

säksi ihmisarvo on loukkaamaton ja yhtäläinen (Blennberger 2000, 218). Ihmisyyden perus-

teella jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo, joten jokaista ihmistä tulisi kohdella ominaisuuk-

sista ja suorituksista riippumatta yhtäläisesti ja tasavertaisesti.

Ihmisarvon kunnioittaminen vaikuttaa itsestään selvältä sosiaalityön perustalta. Tämän

periaatteen seuraaminen voi kuitenkin joutua ammatillisessa toiminnassa koetukselle. Haas-

teina ovat esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan erilaiset arvot sekä työntekijän kaavamaiset

käsitykset ja ennakkoluulot jostain asiakasryhmästä. Haasteita sosiaalityöntekijän suhtautu-

miselle saattaa asettaa myös asiakkaan toiminta, esimerkiksi avuttomuus, aggressiivisuus,

pyrkimys hyväksikäyttää työntekijää tai sopimusten rikkominen. Tällainen käytös voi heiken-

tää työntekijän arvostelukykyä. (Rostila 2001, 30–31.) Asiakkaan ominaisuudet ja toiminta ei-

vät kuitenkaan saisi johtaa työntekijää käyttäytymään asiakkaan ihmisarvoa alentavasti.

Ihmisarvon kunnioittamista voidaan ajatella työntekijän pyrkimyksenä ottaa huomioon

asiakkaan arvo ainutlaatuisena ja yksilöllisenä olentona. Ainutlaatuisuuden kunnioittaminen

merkitsee sitä, että sosiaalityöntekijä pyrkii ymmärtämään asiakkaan tapaa käsittää omaa elä-

määnsä ja myös ilmaisee ymmärryksensä asiakasta vahvistavasti ja tukevasti. Asiakkaan pä-

tevyyden tunnustaminen ei kuitenkaan tarkoita, että sosiaalityöntekijän tulisi olla samaa

mieltä kuin asiakas tai omaksua asiakkaan mielipiteet ja tunteet. Työntekijän tulee ennen

kaikkea auttaa asiakasta jäsentämään omaa tilannettaan. (Mt., 31.) Liiallinen samaistuminen

asiakkaan kokemuksiin voi haitata ammatillisten tavoitteiden saavuttamista.
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Ihmisarvo toiminnan lähtökohtana edellyttää jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunni-

oittamisen ohella kaikkien ihmisten yhtäläisen arvon tunnustamista. Pelkästään ihmisyyden

perusteella jokaiselle sosiaalityön asiakkaalle pitäisi tunnustaa yhtäläinen ihmisarvo riippu-

matta esimerkiksi sosiaalisesta asemasta, yhteiskuntaluokasta, rodusta, sukupuolesta tai sek-

suaalisesta suuntautumisesta. Asiakkaan syrjiminen esimerkiksi rodun tai sukupuolen perus-

teella merkitsee yhtäläisen ihmisarvon kiistämistä ja on sosiaalityön eettisten periaatteiden

vastaista.

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Yleisesti ottaen itsemäärääminen eli autonomia on vapaan valinnan käyttämistä, mikä

taas edellyttää käyttökelpoisia vaihtoehtoja, joiden välillä voi valita (Goodin ym. 1999, 211).

Persoonallinen autonomia tarkoittaa henkilön kykyä elää elämäänsä valitsemissaan

olosuhteissa niin kuin parhaaksi näkee (mt., 213). Tällainen ihanteellinen luonnehdinta itse-

määräämisestä sopii kuitenkin huonosti sosiaalityön lähtökohdaksi. Sosiaalityön asiakkuus

merkitsee jo sellaisenaan huomattavia rajoituksia asiakkaan omaa elämäänsä koskevaan itse-

määräämiseen, sillä asiakkailla on vain vähän käyttökelpoisia vaihtoehtoja, joiden välillä va-

lita. Sosiaalityön tehtävä on varmistaa tietty itsemääräämisen vähimmäistaso turvaamalla pe-

rustarpeiden tyydyttämiseen tarvittavat voimavarat. Kenenkään ei voida sanoa olevan auto-

nominen, jos hänen tulonsa ja voimavaransa eivät riitä perustarpeiden tyydyttämiseen (mt.,

213, 226).

Pelkästään perustarpeiden tyydyttäminen on kuitenkin vaatimaton näkökulma puhutta-

essa asiakkaan oikeudesta itsemääräämiseen. Sosiaalityön tehtävänä on myös lisätä asiak-

kaalle käyttökelpoisten valintojen määrää. Työskentelyn lähtökohdaksi voidaan ottaa esimer-

kiksi asiakkaan arvot. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää, että työn-

tekijä kunnioittaa asiakkaan arvoja, eikä pidä omia arvojaan parhaimpina ja asiakkaalle sopi-

vina arvoina (Rostila 2001, 28–29). Yksioikoisesti ymmärrettynä tällainen lähtökohta on sosi-

aalityössä ongelmallinen. Työntekijä voi harvoin arvioida asiakkaan oikeutta itsemääräämi-

seen vain asiakkaan arvojen avulla. Työntekijä joutuu asiakkaan arvojen ohella ottamaan huo-

mioon myös yhteiskunnassa yleisesti omaksuttuja työntekoa, perhe-elämää ja päihteiden
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käyttöä koskevia arvoja. Näin sosiaalityöntekijä on aina jossain mielessä yhteiskunnan moraa-

linvartija (ks. Mäntysaari 1991, 184–199).

Sosiaalityöntekijän pulmana ei ole vain asiakkaan tai yhteiskunnan arvojen välinen jän-

nite vaan myös se, että yhteiskunnan näkökulmasta asiakkaan itsemääräämistä lisäävät toi-

menpiteet voivat asiakkaan näkökulmasta näyttää itsemääräämisen rajoittamiselta.  Työnte-

kijä voi esimerkiksi itsenäiseen toimeentuloon ja työelämään aktivoimisen nimissä joutua ra-

joittamaan työttömän vähimmäisturvan saajan oikeutta itsemääräämiseen ja valinnan vapau-

teen. Näin voi tapahtua erityisesti, jos työtön kieltäytyy osallistumasta niin sanottuihin akti-

voiviin toimenpiteisiin. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen nimittäin oletetaan

pitkällä aikavälillä parantavan asiakkaan kykyä itsemääräämiseen. Rajoittamisen oletetaan

johtavan asiakkaan aktivoitumiseen, esimerkiksi työmarkkinavalmiuksia parantavaan koulu-

tukseen osallistumiseen. Työntekijä voi siis rajoittaa asiakkaan itsemääräämistä sillä perus-

teella, että tämä on asiakkaan parhaaksi. Työntekijän katsotaan tietävän asiakasta paremmin,

mikä on hyväksi asiakkaalle. Tällainen itsemääräämiseen puuttuminen ilmentää paternalis-

miksi kutsuttua holhoavaa asennetta. Työelämään aktivoivien toimenpiteiden lisäksi paterna-

lismia voi olla vaikkapa huumetesteihin ohjaaminen. Ruotsissa huumeiden käytöstä epäilty

voidaan velvoittaa katkaisuhoitoon tai huumetestiin sosiaaliavun saamisen ehtona (Starrin &

Jönsson 2000, 211).

Eettistä harkintaa vaativat tilanteet

Eettisten periaatteiden tulisi toimia ohjeina eettisten ongelmien ratkaisemisessa. Sosiaa-

lityöntekijöiden kansainvälisen järjestön (IFSW 2004) mukaan tällaisia ongelmia esiintyy, kun

työntekijä toimii eturistiriitojen keskellä ja kun työntekijä toimii sekä auttajana että kontrol-

loijana. Eettisiä ongelmia esiintyy myös, kun tehokkuus- ja hyötynäkökohdat uhkaavat asiak-

kaan etuja sekä kun yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset. Talentian (2005, 11) eettisten oh-

jeiden mukaan eettistä harkintaa tarvitaan erityisesti seuraavissa ristiriitatilanteissa:

• sosiaalialan ammattilaisen erilaiset roolit auttajana ja kontrolloijana ovat ristiriidassa

keskenään

• asiakkaiden tai asiakasryhmien keskinäiset edut ovat ristiriidassa

• eri ammattiryhmien näkemykset asiakkaan edusta ovat ristiriidassa
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• asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa työntekijän oman edun kanssa

• asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa organisaation toimintatapojen kassa

• työskentelyolot vaikeuttavat eettisesti kestävää työskentelyä

• asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa poliittisen päätöksenteon ja taloudel-

listen resurssien kanssa.

Sosiaalialan eettiset toimintaperiaatteet eivät anna suoraa ohjetta siitä, miten erilaisissa ris-

tiriitatilanteissa tulee toimia. Kantava periaate näyttää olevan, että työntekijän tulee aina pi-

tää asiakkaan edun toteutumista ensisijaisena. Lisäksi työntekijän tulee huolehtia erityisesti

heikoimmassa asemassa olevien etujen toteutumisesta.

Ristiriitaisia intressejä sisältävät tilanteet koettelevat usein työntekijän lojaalisuutta.

Työntekijää ei vaadita olemaan uskollinen ainoastaan asiakkaalle vaan myös asiakkaan epävi-

rallisille sosiaalisille verkostoille, työnantajalle, kollegoille, ammattikunnalle ja muiden am-

mattikuntien edustajille.

Keskeinen haaste lojaalisuudelle syntyy siitä, että työntekijä on yhteydessä sekä työllis-

tävään organisaatioon että asiakkaan arkielämään. Tämä kaksinaisuuden aiheuttama on-

gelma näkyy myös edellä mainitussa työntekijän ristiriitaisessa roolissa asiakkaan auttajana

ja yhteiskunnallisen kontrollin harjoittajana sekä asiakkaan etujen suojelemisen ja yhteiskun-

nallisen tehokkuuden ja hyödyn vaatimusten ristiriidassa.

Asiakassuhteessa eettiset ongelmat aiheutuvat usein siitä, että sosiaalityöntekijä ei voi

työssään nojata vain omaan ammatilliseen asiantuntemukseensa. Pyrkimyksenä on ollut li-

sätä ammatillisen toiminnan autonomisuutta toimeksiantajaan nähden. Toisaalta taas auto-

nomisen asiantuntijuuden korostuminen voi aiheuttaa uudenlaisia eturistiriitoja ja lojaali-

suusongelmia, esimerkiksi erilaisten asiakasryhmien tai ammattiryhmien välillä.

1990-luvulta lähtien sosiaalityössä on korostunut jännite asiakaslähtöisen toiminnan ja

yhteiskunnallisen ympäristön saneleman tuloksellisuuden välillä (ks. Karvinen 1993). Palvelu-

jen julkisessa ohjauksessa on korostunut tehokkuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Kansalais-

ten kasvavaan palvelutarpeeseen on vastattu etupäässä tehostamalla ja kehittämällä työtä.

Asiakkaiden kanssa työskentelyltä vaaditaan määrällisesti mitattavaa tulosta, mikä ei välttä-

mättä ole sama asia kuin eettisesti hyvä toiminta. Tilanne voi johtaa pinnalliseen työskente-

lyyn, vaikka asiakkaan ongelmat edellyttävät paneutuvaa työskentelyä.
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Vaatimus tuloksellisesta työskentelystä voi merkitä sitä, että sosiaalityötä tehdään en-

tistä enemmän työllistävän organisaation lähtökohdista. Suomessa tuskin kuitenkaan ollaan

niin organisaatiokeskeisiä kuin Britanniassa, jossa sosiaalityö on kehittynyt vahvasti byrokra-

tian sanelemaksi, rutiineihin perustuvaksi toiminnaksi (esim. Lymbery 1998). Suomessakin

vaatimukset tehokkaasta ja tuloksellisesta työskentelystä voivat johtaa siihen, että ammatil-

lisen työn periaatteista tingitään organisaation menettelytapojen hyväksi. Organisaation sa-

nelemat menettelytavat aletaan nähdä sellaisina ammatillisen työskentelyn ulkoisina pakot-

teina, joihin on sopeuduttava. Tämä voi johtaa eettisen sitoutumisen välttämiseen ammatil-

lisessa toiminnassa (vrt. Karisto 1996, 252–255). Työntekijä ei pidä valintojensa ja tekojensa

eettistä puntarointia omana tehtävänään, koska organisaatio on jo ikään kuin ratkaissut eet-

tiset kysymykset hänen puolestaan. Toiminnan eettisyys tulee riippuvaiseksi organisaation

johdon eettisestä tietoisuudesta ja harkinnasta. Sosiaalityössä toiminnan eettisen kestävyy-

den varmistaminen ei ole vain työntekijöiden asia, vaan eettiset kysymykset kuuluvat myös

organisaation toimintatavoista ja työntekijän työn ehdoista päättäville.


