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SOSIAALITYÖN YHTEISVALINNAN VALINTAKOE 2020, 2.vaihe
12.6.2020

PISTEYTYSPERUSTEET

ENNAKKOAINEISTOON JA KOKEESSA JAETTAVAAN AINEISTOON PERUSTUVA KOE (0–
30 p.)

Ennakkoon jaettu aineisto:

Tiina Sotkasiira (2018): Tietävä, tulkitseva ja taisteleva asiantuntijuus turvapaikanhakijoiden
sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten välisessä kohtaamisessa
https://journal.fi/janus/article/view/76443/38335

Kokeessa jaettava aineisto:

Kyösti Raunio (2009): Sosiaalityön arvot ja etiikka. Lyhennelmä teoksen Olennainen sosiaali-
työssä luvusta III: Sosiaalityön arvot ja etiikka, 82-120.

Kysymys:

Tehtävänäsi on kirjoittaa yksi yhtenäinen essee, joka muodostuu kahdesta osasta.

1) Pohdi ensin Kyösti Raunion tekstin pohjalta sosiaalityön roolia moraalin vartijana
ja yhteiskunnan sosiaalisena omatuntona

JA

2) sen jälkeen sovella näitä rooleja Tiina Sotkasiiran artikkelissa esiin tuleviin eet-
tistä pohdintaa edellyttäviin tilanteisiin.

Otsikoi ja jäsennä esseesi itse. Älä käytä suoria lainauksia. Vastauksen maksimi pituus on
10 000 merkkiä (ei välilyöntejä). Yli menevää tekstiä ei arvioida.

________________________________________________________________
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Pisteytysperusteet:

Esseen kirjoittamisesta on annettu pisteitä kolmessa eri pisteytyskokonaisuudessa:

1. esseen kirjoittamisesta on annettu enintään 5 pistettä,

2. kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvasta esseen osuudesta enintään 8 pistettä
ja

3. ennakkoaineistoa ja kokeessa jaettavaa aineistoa yhdistävästä esseen osuudesta
Enintään 17 pistettä.

Huom! Valintakoevastaustiedostoihin tehdyt tarkastajien merkinnät ovat teknisiä merkin-
töjä, eikä niistä pelkästään voi laskea kokeessa annettuja pisteitä.

1. Arvioinnin lähtökohdat

· Esseen arvioinnissa lähtökohtana on tehtävänannon mukainen vastaaminen.
· Esseessä käytetään tehtävänannossa mainittuja molempia tekstejä (Raunio ja Sotka-

siira), joista annetaan pisteitä. Muusta aineistosta pisteitä ei ole saanut.
· Täysien pisteiden saaminen ei ole edellyttänyt kaikkien mallivastauksessa esitettyjen

asioiden esiin tuomista esseessä. Alla esitetyt asiat ovat paremminkin koonnos siitä,
millaisista asioista pisteitä on kustakin osiosta voinut kerryttää. Hyvä essee voi ra-
kentua hyvin eri tavoin.

2. Esseen kirjoittaminen – yhteensä enintään 5 pistettä

Esseen kirjoittaminen (5 p)
· Sisältöä vastaava otsikointi.
· Selkeä rakenne: esseessä on aloitus, johdonmukainen käsittely ja yhteen-

veto/pohdinta.
· Oikeakielinen, ymmärrettävä teksti.
· Aiheen hallinta: aineistojen sisällöllinen ymmärtäminen (ei omiin kokemuksiin,

mielipiteisiin tai yleistietoon).
· Molempien tekstien käyttö.

3. Kokeessa jaettavaan aineistoon perustuva esseen osuus – yhteensä enintään 8 pis-
tettä

”Pohdi ensin Kyösti Raunion tekstin pohjalta sosiaalityön roolia moraalin vartijana ja
yhteiskunnan sosiaalisena omatuntona”
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Vastauksessa edellytetään Kyösti Raunion esittämien käsitteiden ymmärtämistä. Rau-
nio viittaa sosiaalityön roolilla yhteiskunnan sosiaalisena omatuntona huomion kiin-
nittämistä yhteiskuntakehitykseen ja sen syrjäyttäviin mekanismeihin. Tärkeää on, mi-
ten yhteiskunta huolehtii heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Moraalin varti-
juus tarkoittaa sosiaalityötä asiakastasolla, arvojen ja eettisten periaatteiden toteutu-
mista sosiaalityön erilaisissa käytännöissä.

Sosiaalityö moraalin vartijana (4 p)
· ammatillisten interventioiden moraalinen oikeutus: kuinka ne toteuttavat sosiaali-

työn arvoja ja eettisiä periaatteita
· sosiaalityön legitimiteetti: yhteiskunnallisen organisaation antama valta ja amma-

tin tiedollinen asiantuntijuus – valta-aseman käyttäminen vastaan tulevien tilan-
teiden arvioimiseen eettisiä periaatteita vasten

· yhteiskunnan (esim. työntekoa, perhe-elämää ja päihteiden käyttöä) arvojen ja
asiakkaan arvojen välisen suhteen ottaminen huomioon, sekä sosiaalityöntekijän
ja asiakkaan välisten arvojen huomioiminen

· yhteiskunnan näkökulmasta lisätyt itsemääräämistoimenpiteet voi asiakkaalle
näyttäytyä rajoittamisena (esim. aktivointipolitiikka)

· liittyy asiakkaan itsemääräämisoikeuteen eli vapaan valinnan käyttämiseen, mikä
taas edellyttää käyttökelpoisia valinnan mahdollisuuksia ja perustarpeiden tyydyt-
tämiseen vaadittavia voimavaroja

Sosiaalityö yhteiskunnan sosiaalisena omatuntona (4 p)
· määrittely: kyse siitä, kuinka yhteiskunta kiinnittää huomiota huono-osaisten tai

haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteisiin
· yhteiskunnan kehityskulkujen arvioiminen syrjäytyneiden, heikossa asemassa ole-

vien ihmisten näkökulmista
· sosiaalityön tehtävänä on syrjäytymisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vä-

hentäminen
· sosiaalityö kritisoi yhteiskunnallisia epäkohtia, vaikuttaa syrjäyttäviin rakenteisiin

ja aktivoi syrjäytyneitä ihmisiä osallisuuteen
· eri yhteiskunnissa ammatillisen sosiaalityön lisäksi myös vapaehtoissektori voi

osoittaa empaattisuutta ja moraalista herkkyyttä
· Sosiaalityö poliittisena toimintana (rakenteellinen sosiaalityö)

4. Ennakkomateriaalia ja kokeessa jaettavaa materiaalia yhdistävä esseen osuus -
enintään 17 pistettä

… ”sen jälkeen sovella näitä rooleja Tiina Sotkasiiran artikkelissa esiin tuleviin eet-
tistä pohdintaa edellyttäviin tilanteisiin.”

Vastauksessa edellytetään kykyä poimia artikkelista eettistä harkintaa edellyttävät
tilanteet ja kykyä soveltaa Raunion määrittämiä rooleja näiden kysymysten pohdin-
nassa. Oleellista on nähdä eettiset kysymykset sekä yhteiskunnan että yksilötason
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kysymyksinä. Vastauksessa tulee saada Raunion ja Sotkasiiran tekstit vuoropuhe-
luun keskenään.

Yleistä (max 2 p)
· vastaanottokeskusympäristön jännitteisyys – sääntöjen noudattaminen, järjestyk-

sen valvonta, sosiaalisen kontrollin tehtävä suhteessa eettisiin periaatteisiin, yh-
teiskunnallisen järjestyksen ylläpitäminen vs. osallisuuden ja yhteisöllisyyden vah-
vistaminen, suppeasti ymmärrettynä ihmisten ”määräaikaista” säilyttämistä, laa-
jemmin ajateltuna arjen kansalaisuuden rakentaminen, kuulumisen kokemukset

· heikommassa, haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat, epävarmuus,
erottelu turvapaikan saajiin ja poistettaviin

· muukalaisuus: turvapaikanhakijoihin kohdentuvat odotukset, yhtä aikaa lähellä ja
kaukana suomalaisesta yhteiskunnasta, turvapaikanhakijoiden muukalaisuutta ku-
vaa myös se, että valtio kohdistaa heihin toimenpiteitä, joilla erotellaan joukosta
oleskeluluvan saavat ”ystävät” ja ”muut”, yksilöiden erotteleminen moraalisia ar-
vostelmia sisältäviin ja tuottaviin sisä- ja ulkoryhmiin (muukalaisuus on ambiva-
lenttia, rajoja rikkoavaa ja siksi ongelmallista sekä hallintaa vaativaa)

Vallankäytön näkökulma (max 5 p)
· työntekijän ristiriitaiset roolit (auttaja, kontrolloija)
· kontrollin elementti suhteessa niihin, joiden integroiminen ei onnistu vaikeuksitta
· ihmisten kategorisointi ja määritteleminen ratkaisuja vaativaksi ongelmaksi
· asiantuntijuuden moderni ja postmoderni tulkinta: moderni asiantuntijuus vahvaa

määrittelyvaltaa, hierarkkinen tieto, universaalit normistotà tuottaa eettisen
haasteen; postmoderni neuvottelevaa, tavoitteet neuvoteltavia ja kontekstisidon-
naisia, erilaiset tulkinnan mahdollisuudet

· turvapaikanhakijoiden määrittyminen hallinnan kohteeksi, sopeuttaminen, sopeu-
tuminen asiakkuuden rooliodotuksiin, valistaminen (maahanmuuttajien kotoutta-
minen voidaan nähdä nimenomaan vallankäyttönä)

Sosiaalityö yhteiskunnallisena omanatuntona (max 5 p)
· yhteiskunnallisen epätasa-arvon, sorron ja syrjinnän näkyväksi tekeminen
· rakenteellinen sosiaalityö: laajempien rakenteellisten muutosten tavoittelu, turva-

paikanhakijoiden edun ajaminen, puolueisiin vaikuttaminen
· kriittinen asiantuntijuus: kantaa ottava, valtasuhteita purkava, asiakkaan asemaan

asettuva asiantuntijuus, paikallistasolla tapahtuva turvapaikanhakijoiden kansalai-
suuden tukeminen

· asiantuntijuuden kollektiivinen rakentuminen: eri toimijoiden yhteistyö, liittolai-
suuksien rakentaminen, yhdessä asiakkaiden kanssa työskenteleminen

· stereotypioiden rikkominen, pyrkimys lisätä vuorovaikutusta turvapaikanhakijoi-
den ja paikallisten välille (myös mediassa käytäviin määrittelykamppailuihin osal-
listuminen on tärkeä turvapaikanhakijoiden sosiaalisen puolustamisen muoto)

· marginaalissa elävien puolelle asettuminen
· kotouttamisessa vaadittava kuunteleva työote, miten rakenteelliset tekijät ja ko-

kemukset syrjinnästä ja rasismista vaikuttavat heidän elämäänsä

Sosiaalityö moraalisena toimijana (max 5 p)
· interventioiden moraalinen oikeutus, arvojen ja eettisten periaatteiden toteutu-

minen, ihmisarvo, humaanius, solidaarisuus, inhimilliset oikeudet
· etusijalla asiakkaan oikeuksien toteutuminen, asiakkaan etu
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· itsemääräämisoikeus (haasteet: itsemääräämisoikeudeltaan rajoitettu asiakkuus,
ideaaliasiakkaana mukautuva, nöyrä ja toimissaan ulkoa ohjautuva, kotouttava
määrittyy hierarkkisesti asiantuntijoita alemmaksi, hallinnan kohteeksi, haasteena
myös jos ratkaisu/vastuu jätetään ainoastaan asiakkaalle itselleen, otetaan etäi-
syyttä, siirretään vastuuta, suojataan työntekijän jaksamista, eikä asiakkaan oi-
keutta asiantuntijuuteen omassa asiassaan, vältytään niiltä henkilöstöresursseja
vieviltä toimenpiteiltä, joita ongelmien tunnistamisesta ja niiden ratkaisuyrityk-
sistä seuraa, jätetään asiakas vaille ammattilaisen tukea ja ohjausta, kyse myös ra-
janvedosta, millaista toimijuutta pidetään mahdollisena ja millaista mahdotto-
mana)

· kotoutumisen tavoitteena: asiakas saavuttaa subjektina olemisen tunteen ja sii-
hen kuuluvan vastuullisuuden, jota voidaan kuvata myös autonomian käsitteellä,
autonomiaa mahdollista tukea myös ammatillisissa kohtaamisissa

· pakkomuuttajien kanssa tehtävässä työssä etusijalla asiakkaiden oikeuksien toteu-
tumiseen liittyvät kysymykset

· turvapaikanhakijat haavoittuvassa asemassa, heihin voi kohdistua esim. taloudel-
lista hyväksikäyttöä

· tasavertaisuus yhteiskunnassa, asiakkuudessa vs. turvapaikan hakijoiden sivuutta-
minen (vastaanottotyön yhteiskunnan normeja toimeenpaneva ja valvova teh-
tävä, ohjataan asiakkaat suomalaisen palvelujärjestelmän piirissä hyväksyttyihin
asiakkuuden rooliodotuksiin)

· asiakkaiden maailmakuvan/elämäntapojen moninaisuuden ymmärtäminen, moni-
naisuuden näkeminen arvona, jota asiantuntijoiden tulee puolustaa, mahdollisuus
dialogille

· tietävä, tulkitseva, taisteleva asiantuntijuus moraalin/etiikan näkökulmasta

Ekstraa, kyvykkyyttä, oivallusta (max 2 p)
· kriittinen ote: esim. länsimaisen kulttuurin ylivertaisuus (moderniin asiantuntijuu-

teen kuuluu olettamus auktoriteettien kunnioittamisesta, jakamattomasta yhte-
näiskulttuurista sekä eurooppalaisen kulttuurin ylivertaisuudesta)

· pohdintaa ammatillisen työn ja vapaaehtoistyön välisestä suhteesta eettisyyden
näkökulmasta tarkasteltuna


