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Johdanto 

Vuoden 2020 alussa levinnyt covid-19-pandemia 
oli odottamaton ja globaali kriisi, joka muutti ih-
misten arkea merkittävällä tavalla. Taudin leviä-
misen ehkäisemiseksi yhteiskunnat rajoittivat ih-
misten elämää kiireellisellä aikataululla eri puolilla 
maailmaa. Tällaiset nopeat muutokset heijastuivat 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmis-
ten elämään ja edellyttivät sosiaalityöltä valmiuk-
sia vastata heidän tilanteeseensa. 

Koronaviruspandemian vaikutukset sosiaalityö-
hön ja sen tekemisen reunaehtoihin olivat kiistat-
tomat. Poikkeustila sekä sen leviämisen ehkäise-
miseksi asetetut rajoitustoimenpiteet tuottivat 
monitasoisia muutostarpeita niin sosiaalityön or-
ganisointiin, johtamiseen, sosiaalityöntekijöiden 
työyhteisöihin ja toimintamalleihin kuin asiak-
kaiden arkeenkin (Harrikari ym. 2021a). Tässä 
analyysissä tarkastelemme sosiaalityöntekijöiden 
ammatillista asemoitumista covid-19-pandemian 
ensimmäisen aallon ajalta sekä sitä, millaista am-
matillista pääomaa uudet asemat sosiaalityönteki-
jöiltä edellyttivät. Raportoimamme sosiaalityön-
tekijöiden näkemykset heijastelevat sen organisaa-
tion ja toimintaympäristön luomia mahdollisuuk-
sia, jossa he työskentelevät.

Analyysi on kirjoitettu STM:n rahoittamassa ”Koronaviruspan-
demia ja sosiaalityö” -hankkeessa (VN/25259/2020) sekä Suo-
men Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitta-
massa ”Silent agents affected by legislation: from an insuffi-
cient knowledge base to inclusive solutions SILE” -hankkeessa 
(353971/2022, 335656/2020 ja 335442/2020).

Aiempi kriisejä ja katastrofeja koskeva tutki-
mus sekä ensimmäiset covid-19-pandemiaa kä-
sittelevät tutkimukset (esim. Rapeli 2018; Ero-
nen ym. 2020; Cheung 2022) osoittavat pan-
demian seurausten olleen terveydellisten uhkien 
ohella vahvasti myös sosiaalisia. Poikkeuksellinen 
ajanjakso tuotti ihmisille taloudellisien haastei-
den rinnalla psykososiaalisia ongelmia, kuten yk-
sinäisyyttä, sosiaalisen tuen puutteita ja epävar-
muutta. Pandemia vaikutti erityisesti niihin ih-
misiin, joiden elämässä oli jo entuudestaan vai-
keuksia ja erilaisia tuen ja palveluiden tarpeita. 
Pandemian aiheuttamien yhteiskunnallisten ra-
joitustoimien seurauksena kasvokkaisuutta ja 
vuorovaikutusta korostavaa sosiaalityötä alettiin 
toteuttaa digitaalisin välinein. Useat palvelun-
tuottajat sulkivat palveluitaan ja muuttivat toi-
mintatapojaan, mikä tuotti sekä monille asiak-
kaille lisää haasteita että vaikutti sosiaalityönte-
kijöiden yhteistyöverkostoihin ja yhteistyön te-
kemisen tapoihin. (Salin ym. 2020; Eronen ym. 
2020.) 

Sosiaalityön perustehtävä on hyvinvoinnin tur-
vaaminen, sosiaalisen turvallisuuden, ihmisten oi-
keuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja yl-
läpitäminen (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301). Pan-
demia kuitenkin haastoi näiden peruslähtökoh-
tien toteutumisen. Pandemian alkuvaiheessa ko-
rostuivat kriisisosiaalityön elementit: yksilöiden 
ja perheiden tukeminen, heidän hyvinvointinsa 
varmistaminen, ongelmien eskaloitumisen estämi-
nen sekä olemassa olevien resurssien ja palveluiden 
hyödyntäminen tarpeiden ja tilanteiden mukaises-
ti (Wang ym. 2020).
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Tutkimuksessamme analysoimme, millaisia 
haasteita sosiaalityöntekijät kohtasivat työssään ja 
miten niitä pyrittiin ratkomaan poikkeusolojen al-
kuvaiheessa. Vaikka sosiaalityöntekijät kuvasivat 
alkutilannetta kaoottiseksi, he kykenivät kohtalai-
sen nopeasti suuntaamaan toimintaansa uudelleen 
ja tarkoituksenmukaiseksi (Harrikari ym. 2021a). 
Kysymme 1) miten sosiaalityöntekijät asemoivat 
pandemiaolojen alkuvaiheessa keväällä 2020 it-
seään, asiakkaitaan ja sosiaalityötä osana palvelu-
järjestelmää ja 2) millaista ammatillista pääomaa 
asemoituminen ilmentää? Aineistonamme on so-
siaalityöntekijöiden päiväkirjat (N = 33), jossa he 
kirjoittavat havainnoistaan, kokemuksistaan, tun-
temuksistaan, ajatuksistaan sekä työssä kohtaamis-
taan ilmiöistä. Päiväkirjat ajoittuvat poikkeustilan 
julistamisen jälkeiseen aikaan 16.3.‒31.5.2020. 

Sosiaalityön asemoituminen kriisioloissa

Sosiaalityöstä kriisioloissa löytyy runsaasti kan-
sainvälistä tutkimusta (esim. Sim ym. 2022), ku-
ten nykyisin myös pandemiasta (esim. Wang ym. 
2020; Cheung ym. 2022). Suomessa kriisisosiaa-
lityötä on tutkittu niukasti, merkittävä avaus on 
kuitenkin Merja Rapelin (esim. 2018) tutkimus. 
Humanistisiin katastrofeihin ja kriiseihin liittyvän 
tutkimuksen tarve on ilmeinen tieteenalalla, jossa 
työskennellään haavoittuvissa asemissa olevien ih-
misten kanssa ja jonka yksi ydintehtävä on vastata 
ihmisten kohtaamaan hätään ja turvattomuuteen. 
Pandemian, ilmastokriisin ja sotien keskellä maail-
man eri kriisipesäkkeet eivät ole jossakin kaukana, 
vaan ”maailman hätä” on sosiaalityön arjessa eri-
laisissa muodoissaan. Sosiaalityön peruslähtökoh-
tana on huolehtia ihmisten sosiaalisten oikeuk-
sien ja ihmisarvon toteutumisesta myös pande-
miaoloissa. Sosiaalityötä pandemiaoloissa tarkas-
telleissa ensimmäisissä tutkimusavauksissa (Banks 
ym. 2020; Harrikari ym. 2021a) havaittiin, että 
sosiaalityössä korostui ihmisten elämäntilanteiden 
vakauttaminen epävarmoissa oloissa, joka edellytti 
heidän tukemistaan lähes kaikilla elämisen alueil-
la. Niin ikään oli tuotettava tietoa poikkeustilan 
aiheuttamien seurausten arvioimisesta sekä yksi-
lö- että rakenteellisella tasolla. Kotimaisissa tutki-
muksissa (Eronen ym. 2020) kävi ilmi, että sosiaa-
lityöntekijät ovat erityisen huolissaan lapsiperhei-
den, nuorten, mielenterveyskuntoutujien sekä nii-
den henkilöiden tilanteiden vaikeutumisesta, joil-
la oli entuudestaan monia ongelmia. 

Kriisisosiaalityötä tutkineet Cristopher Worley 
ja Claudy Jules (2020) toteavat, että vaikka krii-
sisosiaalityöstä on saatavilla tutkimus- ja koke-
mustietoa, äkillisissä kriiseissä organisaatiot voi-
vat olla valmistautumattomia eikä yleisiä toimin-
taohjeita ole saatavilla, tai mikäli on, ne eivät ai-
na ole tarkoituksenmukaisia. Sosiaalityössä koh-
dattiin tällainen tilanne, kun maahan julistettiin 
16.3.2020 poikkeusolot (Harrikari ym. 2021a). 
Sosiaalityöntekijät hoitivat uudessa tilantees-
sa edelleen perustehtäväänsä haavoittuvassa ase-
massa olevien ihmisten elämän perusreunaehtojen 
turvaamiseksi ja kriisiytyneiden elämäntilanteiden 
tukemiseksi. Sosiaalityöntekijät joutuivat myös ar-
vioimaan omaa asiantuntija-asemaansa muuttu-
neessa toimintaympäristössä (mt.).

Jo aiemmissa tutkimuksissa (esim. Beck ym. 
2022) havaittiin, että kriisinhallinta edellyttää so-
siaalityöntekijöiltä sopeutumiskyvykkyyttä (adap-
tive capacity). Se merkitsi organisaatioiden ja sen 
työntekijöiden kykyä vastata ympäristön muutos-
ten ja kriisien, epävarmuuden ja kompleksisuu-
den lisääntymisen tuottamiin jännitteisiin. Käy-
tämme tätä käsitettä viitatessamme organisaation 
ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden kyvykkyyteen 
analysoida tilannetta (situational awareness, Beck 
ym. 2022) pandemian sosiaalisten seurausten nä-
kökulmasta ja asemoida itseään tiedostavalla taval-
la muuttuneissa työn reunaehdoissa. Niin ikään 
näemme sopeutumiskyvykkyyden ilmentävän am-
matillista pääomaa, kuten kykyä löytää tarkoituk-
senmukaisia toimintaorientaatioita ja toiminta-
malleja. Sopeutumiskyvykkyys kiinnittyy amma-
tillisen osaamisen ohella myös sosiaalityön orga-
nisaatioon, johtamiseen, sosiaalityön resursseihin 
sekä asemaan palvelujärjestelmässä, jotka on hyvä 
tiedostaa työn rakenteellisina reunaehtoina, vaik-
kakaan ne eivät ole analyysimme tutkimukselli-
sessa fokuksessa. 

Teoreettisina lähtökohtina asemointiteoria ja 
sosiaalinen pääoma 
Analyysimme nojautuu asemointiteoriaan (posi-
tioning theory; Davies & Harré 1990; Van Lan-
genhove & Harré 1994; Hyvärinen ym. 2019). 
Luk Van Langenhove ja Rom Harré (1994) mää-
rittelevät asemoinnin yleiseksi metaforaksi, joka 
kuvaa ihmisten asemoitumista keskusteluissa tie-
tynlaisina subjektiivisesti koherentteina osallistu-
jina yhteisesti tuotetuissa kertomuksissa. Asemat 
ovat diskursiivisia käytäntöjä ajallisissa ja paikal-
lisissa konteksteissa (Davies & Harré 1990). Toi-
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mijoiden asemaa eivät niinkään määritä vakiin-
tuneet roolit, vaan ne koostuvat sosiaalisten suh-
teiden verkostoista ja rakentuvat suhteissa toi-
siinsa (Davies & Harré 1990; Van Langenhove 
& Harré 1994). Esimerkiksi sosiaalityöntekijöi-
den asemat voivat rakentua sosiaalityön ulkopuo-
lelta tulevista vaateista tai syntyä sosiaalityön si-
sällä näkemyksistä omasta asemasta muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Analyysissamme tarkaste-
lemme molempia ulottuvuuksia. Olemme luke-
neet sosiaalityöntekijöiden päiväkirjoja pande-
mian alun poikkeusolojen teksteinä, jossa sosiaali-
työntekijät kuvaavat työnsä reunaehtojen muutos-
ta, asemoivat itseään suhteessa muuttuneisiin yh-
teiskunnallisiin, organisatorisiin ja yksilöiden elä-
mää heiluttaneisiin työn tekemisen reunaehtoihin.

Näemme, että sosiaalityöntekijöiden asemoitu-
misessa on kyse ammatillisesta pääomasta eli sii-
tä, millaisiin sosiaalityön tehtäviin, tietoihin, tai-
toihin, tarpeisiin ja eettisesti kestäviin päämääriin 
sosiaalityöntekijät ovat pyrkineet ammattieettises-
ti oikein toimiessaan, mitä he ovat tavoitelleet ja 
miten sopeutuneet poikkeusoloissa.

Liitämme ammatillisen pääoman yhtäältä so-
siaalisiin normeihin, luottamukseen, ryhmien 
toimintaan ja niissä kulkevaan informaatioon 
(Putnam 1995; Coleman 1998), joka kytkeytyy 
myös kollektiiviseen identiteettiin (Beddoe 2010). 
Sosiaalityössä tämä kiinnittyy yhteisiin arvoihin, 
tietoperustaan ja tiedon tuotantoon, joka raken-
tuu sosiaalityön yliopistollisessa koulutuksessa, so-
siaalityön käytännöissä, vastavuoroisissa suhteis-
sa muiden ammattilaisten kanssa sekä tunnuste-
tusta asemasta hyvinvointipalveluissa (ks. Beddoe 
2010, 105‒106). Toisaalta ammatillista pääomaa 
voi lähestyä sosiaalisen pääoman teoreettisista 
lähtökohdista. Kollektiivinen ammatti-identiteetti 
syntyy ryhmään kuulumisen tunteesta (Bourdieu 
1998). Tällaisia yhteenkuuluvuutta ylläpitäviä te-
kijöitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden am-
matillinen tieto, taidot ja kyky toimia tietyllä so-
siaalisella kentällä, eettinen arvoperusta sekä sen 
pohjalta rakentuva moraalinen toimijuus. 

James Coleman (1988) korostaa tiiviitä sosiaa-
lisia verkostoja ja niihin kytkeytyviä normeja ja 
luottamusta, mutta hän korostaa myös yhteisöjä 
ja yhteiskunnallista toimintaa. Hän näkee sosiaali-
sen pääoman rakenteellisena, ”yhteisenä hyvänä”, 
joka tuottaa luottamusta, solidaarisuutta ja vasta-
vuoroisuutta. Sosiaalinen pääoma voi olla yhtei-
söissä samankaltaisia toimijoita sitovaa sosiaalista 
pääomaa (bonding), erilaisia ihmisiä tai yhteisöjä 

yhdistävää (bridging), ja erilaisissa asemissa tai ins-
tituutioissa toimivien ihmisten tai ryhmien välisiä 
toisiinsa kytkeviä suhteita (linking). Jäsennämme 
analyysissämme sitä, miten tiiviisti ammatillinen 
asemoituminen on kytköksissä sosiaalityön am-
matillisen pääomaan. 

Aineiston kuvaus

Tutkimusaineistonamme on 33 sosiaalityöntekijän 
pandemian alkuvaiheen päiväkirjat, jotka on kerät-
ty ”Koronaviruspandemia ja sosiaalityö ‒  globaalit 
haasteet ja ratkaisut” -hankkeessa. Aloitimme ai-
neiston keruun välittömästi poikkeusolojen 
julistamisen jälkeen. Pyyntö päiväkirjojen 
pitämiseen esitettiin sosiaalityöntekijöiden sul-
jetussa Facebook-ryhmässä. Sosiaalityöntekijöitä 
pyydettiin kirjoittamaan havainnoistaan ja koke-
muksistaan pandemia-aikaisen (16.3.–31.5.2020) 
sosiaalityön ilmiöistä, haasteista ja solmukohdis-
ta. Kysyimme:
• Millaisia havaintoja ja kokemuksia Sinul-

la on pandemianaikaisista ilmiöistä, haasteis-
ta ja solmukohdista, joita asiakkaiden elämäs-
sä esiintyy?

• Millaisia haasteita sosiaalityö ja sen käytännöt 
kohtaavat pandemian aikana ja sen jälkeen?

• Millaisia mietteitä pandemia-aika Sinussa so-
siaalityön ammattilaisena herättää?

Ohjeistus päiväkirjan pitämiseen oli väljää: yh-
teydenottokirjeessä korostettiin vapaaehtoisuutta, 
kirjoittamisen vapaamuotoisuutta, painotettiin 
tekstien päiväämistä sekä kirjoittamista sosiaali-
työn asiantuntijana, ei organisaation edustajana. 
Pyysimme ainoastaan tiedon siitä, minkä asiakas-
ryhmien kanssa kirjoittaja työskentelee. Ohjeis-
tuksessa korostettiin myös luottamuksellisuutta ja 
hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Ai-
neistot lähetettiin salatun sähköpostin välityksel-
lä. Aineistoa kertyi 296 sivua (93 292 sanaa). So-
siaalityöntekijät toimivat lastensuojelussa, aikuis-
sosiaalityössä, vanhussosiaalityössä, maahanmuut-
tajatyössä ja terveydenhuollossa sekä asiakastyössä 
että esimiestehtävissä.

Tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa noudatet-
tiin huolellisesti tutkimuseettisen neuvottelukun-
nan (TENK 2021) eettisiä lähtökohtia. 
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Aineiston analyysi

Analyysimme taustalla on asemointiteoria, ja ana-
lyyttisenä työkaluna hyödynsimme kerronnalli-
sen asemoinnin teoriasta johdettua jäsentelyä, jo-
ka Michael Bambergin (1997) mukaan koostuu 
seuraavista kolmesta kokonaisuudesta: 1) miten 
henkilöt positioituvat suhteessa toisiinsa tietyssä 
kontekstissa, 2) miten henkilöt positioivat itsen-
sä suhteessa toisiin ja ”yleisöönsä” ja 3) millaisina 
henkilöt haluavat tulla nähdyksi toimijoina.

Sovelsimme jäsentelyä analyysissämme seuraa-
vasti: analysoimme aluksi sitä, miten sosiaalityön-
tekijät positioivat asiakkaitaan suhteessa pande-
miaan ja miten asiakkuuksia arvioitiin suhteessa 
toisiinsa. Etsimme ilmaisuja, joissa sosiaalityönte-
kijät esittivät näkemyksiä pandemian vaikutuksis-
ta asiakkaiden elämäntilanteisiin, selviytymiseen 
ja tuen tarpeisiin. Toiseksi tarkastelimme sitä, mi-
ten sosiaalityöntekijät positioivat itsensä suhtees-
sa toisiin paikallisiin toimijoihin, miten he näki-
vät itsensä toimijoina verkostoissaan. Kolmannek-
si kiinnitimme huomiota ilmaisuihin, joissa so-
siaalityöntekijät positioivat asiantuntijuuttaan ja 
asemaansa suhteessa paikallisiin ja kulttuurisiin 
diskursseihin. Näistä vaiheista muodostuu tulos-
osion jäsennys.

Asiakkaiden asemointi: koronasidonnainen 
portinvartijuus, toivon ylläpitäminen ja 
moraalinen järkeily

Sosiaalityöntekijöiden keskeinen huoli pande-
miaoloissa oli asiakkaiden tilanteiden kriisiytymi-
nen ja selviytyminen. Työntekijät joutuivat arvi-
oimaan, keitä asiakkaista tuli rajoituksista huoli-
matta tavata kasvotusten, keitä voitiin tavata etä-
yhteyksin ja keiden tapaamiset voitiin siirtää myö-
hempään ajankohtaan, mikä asetti sosiaalityönte-
kijät uudenlaiseen portinvartijan asemaan. Huo-
let erityislapsista, nuorista, vanhuksista, turvapai-
kanhakijoista ja asunnottomista mainittiin päivä-
kirjoissa usein. Tässä suhteessa sosiaalityöntekijät 
asemoituivat etulinjan työntekijöiksi suhteessa haa-
voittuvassa asemassa eläviin ihmisiin. Asiakkaiden 
tilanteita arvioitiin suhteessa riskeihin, pandemian 
mahdollisiin vaikutuksiin sekä heidän selviytymis-
keinoihinsa.

Poikkeustilan seurauksena monet julkiset pal-
velut rajoittivat toimintaansa. Ihmisten harrastus-
mahdollisuudet vähenivät ja ihmisiä suositeltiin 

välttämään sosiaalisia kontakteja. Sosiaalityön-
tekijät olivat huolissaan asiakkaiden vaikeuksien 
ja kriisien eskaloitumisesta ja avun saamisen vai-
keutumisesta. Jokapäiväinen elämä muuttui radi-
kaalisti, mikä merkitsi myös sosiaalityöntekijöi-
den työn muuttumista. Sosiaalityössä monin pai-
koin korostui aiempaa enemmän akuutti kriisi-
työ. Samanaikaisesti erilaisten huolien ja arkisten 
haasteiden lisääntyessä tuen saaminen sosiaalisista 
verkostoista vaikeutui. Sosiaalityöntekijät kuvasi-
vat asiakkaidensa ahdistuneisuuden ja yksinäisyy-
den lisääntyneen sekä itsemurha-ajatusten tulleen 
esiin. Sosiaalityöntekijät näkivät itsensä tuolloin 
aiempaa vahvemmin toivon ylläpitäjänä ja sosiaa-
lisen tuen tarjoajana. Toisaalta sosiaalityöntekijät 
kirjoittivat myös osan asiakkaista pärjänneen odo-
tettua paremmin. Jotkut asiakkaat puolestaan kiel-
täytyivät yhteistyöstä vedoten sairastumisen pel-
koon, mikä herätti huolen mahdollisesti piiloon 
jäävistä ongelmista. 

Sosiaalityöntekijät asemoivat itsensä vahvas-
ti eettisinä toimijoina. Eteen tulleita haastavia ti-
lanteita ratkaistiin eettisen periaatteiden pohjal-
ta. Päiväkirjoissa pohdittiin toistuvasti, haastaa-
ko pandemiaolot eettisesti kestävän sosiaalityön. 
Päiväkirjoissa esiintyi useita kuvauksia tilanteista, 
joissa ohjeistusten pohjalta kasvokkaista kohtaa-
mista piti välttää, mutta työntekijän etiikka ja si-
toutuneisuus ammatillisiin lähtökohtiin oli perus-
tana suositusten vastaiselle päätöksenteolle. 

Asiakkaiden tilanteiden arvioiminen on sosiaali-
työn arkea, mutta poikkeusolot värittävät sitä tuo-
den näkyväksi vahvemmin toisaalta sosiaalityön 
valta-aseman ja toisaalta sosiaalityön ammatilli-
sen pääoman. Kriisitilanteissa korostui asiakkai-
den yhdistävän (bonding) pääoman mobilisoimi-
nen. Pandemia ja poikkeusolot tuottivat ennen 
näkemättömän ja kuormittavan tilanteen, jossa 
asiakkaan omia verkostoja pyrittiin vahvistamaan 
ja löytämään korvaavia suhteita niiden tilalle, jot-
ka pandemian vuoksi eivät olleet käytettävissä. Se-
kä lähiverkoston että palveluiden tarjoama sosiaa-
linen tuki vaikeutui tai jopa katkesi. Kun asiakas-
tilanteita arvioidaan riskien ja huolen kautta, tu-
lee näkyväksi myös asemoinnin ja asemoitumisen 
neuvoteltavuus ja tilanteisuus: asiakkaat voivat se-
kä vastustaa, kyseenalaistaa että muovata heille 
osoitettuja positioita.
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”Perälauta”, ”koordinaattori” ja ”asianaja
ja”: kokonaisvaltainen sosiaalityö palvelu
järjestelmässä

Pandemialla on suuri merkitys palvelujärjestelmän 
kannalta. Sosiaalityöntekijät kuvasivat poikkeuso-
lojen julistamisen jälkeistä aikaa kaoottiseksi, ti-
lanteen räjähtämiseksi käsiin. Valmiita toiminta-
ohjeita ei juurikaan ollut, ja niitä ryhdyttiin no-
peasti laatimaan. Ohjeistukset muuttuivat, täs-
mentyivät ja vaihtelivat paikallisesti. Haasteet liit-
tyivät keskeisesti asiakkaiden kohtaamisiin ja kas-
vokkaisten kohtaamisten rajoitusten tuottamaan 
problematiikkaan. Etäyhteyksin toteutetut asia-
kaskohtaamiset olivat tuolloin vielä kohtalaisen 
harvinaisia, mutta nyt niitä otettiin nopealla ai-
kataululla käyttöön (Eronen ym. 2020; Harrika-
ri ym. 2021a).

Palveluiden sulut merkitsivät monille asiak-
kaille vaikeuksia. Ruoka-avun saaminen, matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkojen sulkeutuminen ja 
kuntouttavien palveluiden keskeytyminen tuotti-
vat haasteita. Sosiaalityöntekijät kuvasivat asiakkai-
den kuntoutumisen prosessien vaikeutumisia. Mo-
net palvelut siirtyivät sähköiseen asiointiin, mikä 
ei kaikille palveluiden käyttäjille ollut mahdollis-
ta. Sosiaalityöntekijät pohtivat toistuvasti, saavatko 
asiakkaat riittävästi palveluja kuvaten niiden saata-
vuuden heikenneen ja odotusaikojen pidenneen. 
Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijät pyrkivät toimi-
maan sillanrakentajina, etsimään asiakkailleen kor-
vaavia mahdollisuuksia, vahvistamaan heidän sosi-
aalisia verkostojaan, ylläpitämään yhteyksiä ja etsi-
mään kompensoivia palveluita esimerkiksi järjestö-
sektorilta. Monet sosiaalityöntekijät pitivät velvol-
lisuutenaan olla itse saatavilla, toimia palvelujärjes-
telmän ”perälautana”, joka säilyttää suhteen asiak-
kaaseen, kun muita suhteita katkeaa.

Sosiaalityöntekijät kuvasivat päiväkirjoissaan 
toimimistaan asiakkaidensa ”asianajajana” huo-
lehtien siitä, että asiakkaiden oikeudet toteutuvat. 
Aiemmista käytännöistä pystyttiin pandemiaolois-
sa palvelujärjestelmän toimijoiden yhteisten neu-
vottelujen myötä joustamaan. Rajoitukset palve-
luiden saatavuuksissa saivat sosiaalityöntekijät ase-
moimaan itsensä moraalisina toimijoina ja käyttä-
mään laajemmin omaa harkintavaltaansa poikke-
uksellisessa tilanteessa. Jos toisaalla tehtiin esimer-
kiksi toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä, joissa 
erityistilanteita ei otettu huomioon, sosiaalityön-
tekijät käyttivät omaa harkintavaltaansa asiakkaan 
tilanteen eskaloitumisen välttämiseksi. 

Sosiaalityöntekijät asemoivat itsensä myös koor-
dinaattoreiksi hyödyntäen asemaansa palveluver-
kostossa sekä sosiaalisia suhteitaan. Sosiaalityön-
tekijät kokivat terveyden näkökulman liian sup-
peaksi arvioitaessa asiakkaiden tilanteita yksilöta-
solla ja näkivät osallistumisen moniammatillisiin 
työryhmiin aiempaakin tärkeämmäksi. Sosiaali-
työn kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan tilan-
teesta koettiin merkitykselliseksi, sillä se toi esiin 
pandemian sosiaalisia vaikutuksia terveydellisiin 
näkökulmiin keskittyvän puheen rinnalla. 

Sosiaalityö professiona julkisessa  
keskustelussa

Päiväkirjoissa pohdittiin usein sosiaalityön asemaa 
ja näkyvyyttä pandemiaoloissa. Julkisissa keskus-
teluissa terveydenhuollon näkökulma oli hallitse-
va ja sosiaalityö jäi kohtalaisen näkymättömäksi. 
Tästä huolimatta sosiaalityöntekijät kokivat oman 
professionaalisen asemansa tärkeäksi ja oman am-
matillisen pääomansa keskeiseksi. Kun julkinen 
diskurssi oli terveyshegemonista, sosiaalityön 
asian tuntijat tahtoivat kiinnittää huomion myös 
yksilöiden elämäntilanteellisiin tekijöihin ja ase-
miin. Monet näkivät velvollisuudekseen puolus-
taa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kansalais-
ten välistä tasa-arvoa sekä pitää esillä haavoittuvas-
sa asemassa olevien ihmisten tilanteita. Jotkut so-
siaalityöntekijät näkivät mahdollisuuden kohottaa 
sosiaalityön asemaa, tuoda näkyväksi professio-
naalisia lähtökohtia ja vahvuuksia myös julkisissa 
keskusteluissa. Sosiaalityöntekijät asemoivat itsen-
sä tällöin ”sosiaalisen asiantuntijoiksi”.

Rakenteellinen sosiaalityö on ollut osa so-
siaalityön toimintakenttää (Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014), mutta sen asema ja lähtökohdat ovat 
jääneet jossain määrin epäselväksi. Pandemiaolois-
sa rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet tu-
livat esiin. Sosiaalityön tunnettavuutta pyrittiin 
monella tasolla vahvistamaan. Sosiaalityön mah-
dollisuuksista ja toiminnasta tiedotettiin paikal-
lisesti sekä asiakkaille, toisille toimijoille että ylei-
sölle. Jotkut olivat aktiivisia sosiaalisessa medias-
sa, toiset kirjoittivat paikallisiin ja valtakunnalli-
siin lehtiin. Oli myös sosiaalityöntekijöitä, jotka 
ottivat yhteyttä kansanedustajiin ja EU-parlamen-
tin edustajiin tiedottaakseen asiakkaiden tilanteis-
ta ja sosiaalityön reunaehdoista. Sosiaalityönteki-
jät pyrkivät lisäämään tietoisuutta pandemian so-
siaalisista seurauksista ja siten vaikuttamaan sekä 
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sosiaalityön asiakkaiden yhdenvertaisuuteen että 
sosiaalityön asemaan palvelujärjestelmässä.

Yhteenveto

Poikkeusoloista seurannut ammatillinen uudel-
leen asemoituminen edellytti sosiaalityönteki-
jöiltä lähtökohtaisesti sopeutumiskyvykkyyttä se-
kä ammatillista pääomaa. Sosiaalityöntekijöiden 
sopeutumiskyvykkyys tuli esiin, kun pandemian 
alkuvaiheen kaoottisen tilanteen jälkeen sosiaali-
työntekijät asemoituivat muuttuneeseen tilantee-
seen tavalla, joka mahdollisti eettisesti kestävän 
ammatillisen toiminnan haavoittuvassa asemas-
sa olevien tilanteiden vakauttamiseksi ja heidän 
palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Ammatil-
linen pääoma kiinnittyy tutkimuksessamme käy-
tettävissä oleviin potentiaalisiin verkostoihin, so-
siaalityön asiantuntijuuteen ja professionaaliseen 
asemaan liittyviin resursseihin. Sosiaalityönteki-
jöiden vahvuuksia pandemian alkuvaiheessa olivat 
joustavuus, eettis- moraalinen toimijuus sekä laaja 

ammatillinen osaaminen ja tietoperusta. (Harri-
kari ym. 2021a.) Asemoituminen poikkeusolois-
sa sekä edellyttää että ilmentää sosiaalityöntekijöi-
den joustavuutta, tilannearviointia ja ammatillis-
ta osaamista. 

Vaikka sosiaalityön perustehtävä on pandemia-
oloissa sama kuin muulloinkin, muutokset asiak-
kaiden tilanteissa ja erilaisten riskien lisääntymi-
nen samanaikaisesti toimintaympäristön muu-
tosten kanssa tuottivat tilanteen, jossa sosiaa-
lityön painopisteissä tapahtui useita siirtymiä 
(taulukko 1). Muuttunut toimintaympäristö sekä 
asiakkaiden vaikeutuneet tilanteet toivat sosiaali-
työntekijöille uudenlaisen ”etulinjan työntekijän” 
sekä ”koronaperusteisen portinvartijuuden” ase-
mia. Sosiaalityöntekijät arvioivat ihmisten tilan-
teita ja ennakoivat niihin liittyviä riskejä. He pyr-
kivät vakauttamaan tai ylläpitämään ihmisten ar-
kea tukevia prosesseja, vaikka useat kuntoutumis-
ta tukevat tai arjelle sisältöä antavat palvelut me-
nivät kiinni ja pandemia loi epävarmuutta ja tur-
vattomuutta. Haastavissa tilanteissa sosiaalityön-
tekijät luottivat ammatilliseen etiikkaansa, moraa-

 Sosiaalityöntekijän positiot Sosiaalityön painopistealueiden siirtymät 

Asiakaspinta

Etulinjan työntekijä Huoli haavoittuvimmassa asemassa elävien ihmisten tilanteis-
ta poikkeusoloissa

Koronaperusteinen portinvartija Koronan merkitysten asiakaskohtainen arviointi, palvelutarpei-
den kiireellisyyden ja laajuuden arviointi

Kriisityöntekijä Psykososiaalinen työ, toivon ylläpitäminen pandemian seurauk-
sena kriisiytyneissä tilanteissa

Ennakoija, varautuja Piilossa olevien tarpeiden havaitseminen, yhteyksien säilyttämi-
nen sosiaalisen eristäytymisen kontekstissa

Eettinen reflektoija Eettisesti kestävä ammatillinen toiminta ja harkintavallan käyt-
täminen muuttuneessa toimintaympäristössä 

Palvelujärjestelmä

Viimesijainen toimija, ”perälauta” Saatavilla oleminen rajoitusten ja etätyön kontekstissa

Sillanrakentaja Asiakkaiden palveluprosessien ylläpitäminen, korvaavien pal-
veluiden etsiminen ja käynnistäminen, sosiaalisten verkostojen 
vahvistaminen

Moraalinen asianajaja Asiakkaiden oikeuksien ajaminen palvelujärjestelmässä

Koordinaattori Palveluntuottajien välisen vuoropuhelun edistäminen, perinteis-
ten institutionaalisten rajojen ylittäminen

Sosiaalisen asiantuntija Kokonaisvaltaisen näkemyksen edistäminen

Taulukko 1. Sosiaalityöntekijöiden asemoituminen pandemian alkuvaiheen aikana asiakastyössä, palvelujär-
jestelmässä sekä yhteiskunnassa
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liseen järkeilyynsä sekä harkintavaltaansa oikeut-
taessaan toimenpiteitään. Aineistossamme on viit-
teitä siitä, että sosiaalityöntekijät ottivat palvelu-
jen silloittamisen rooleja. Palvelurakenteiden tun-
temus mahdollisti asiakkaiden ja eri organisaatioi-
den palveluiden yhteen kutomisen. Niin ikään so-
siaalityö asettui itse viimesijaisiksi palveluiksi, el-
lei muita ollut saatavilla ja sosiaalityöntekijät ajoi-
vat asiakkaidensa oikeuksia muiden palveluiden 
saannin vaikeutuessa. Sosiaalityöntekijät pohtivat 
sosiaalityön asemaa suhteessa terveydenhuoltoon 
ja korostivat sosiaalityön omasta piiristä lähtevää 
profiloitumisen ja sosiaalityön mandaatin vahvis-
tamisen tarvetta.

Yhteiskunnallisissa kriiseissä tarvitaan amma-
tillista kompetenssia ja sopeutumiskyvykkyyttä 
muuttuneisiin tilanteisiin, joita edellä esitetyt so-
siaalityöntekijöiden kuvaamat itsensä asemoinnit 
ilmentävät. Asemat eivät sinällään ole uusia, mut-
ta ne ovat kiistatta olemassa olevia vahvistavia tai 
piilossa olleita esille tuovia. Ne tekevät näkyväk-
si sosiaalityöntekijöiden ammatillisen pääoman 
merkityksellisyyden yksilöiden, ryhmien ja yhtei-
söjen tarpeisiin vastaamiselle (ks. myös Hawkins 
& Maurer 2010). Sosiaalityöntekijät hyödyntä-
vät ammatillista pääomaa haavoittuvassa asemas-
sa olevien ihmisten, ryhmien ja yhteisöjen tueksi, 
mutta myös näiden ryhmien resilienssin vahvis-
tamisessa kriisitilanteissa ja niistä selviytymisessä 
(Wang ym. 2020). Sosiaalityön näkökulmasta am-
matillisen pääoman mobilisointi edellyttää kah-

den tyyppisiä toimenpiteitä: 1) sosiaalityöntekijöi-
den kompetenssien, taitojen ja tietojen hyödyntä-
miseksi yksilöiden ja yhteisöjen resilienssin ja so-
siaalisen pääoman vahvistamiseksi sekä 2) yhtei-
söissä olevien resurssien saamista käyttöön kriisiti-
lanteissa (Hawkins & Maurer 2010; Rapeli 2018). 

Olemme jäsentäneet kuvioon 1 sosiaalityönteki-
jöiden asemointiin liittyvää ammatillista pääomaa 
soveltamalla kolmea sosiaalisen pääoman muo-
toa: sitovaa (bonding), yhdistävää (bridging) ja lin-
kittävää (linking). Pääoman muodot ovat suhtees-
sa toimija-asemiin. Sitova ammatillinen pääoma 
liittyy samanaikaisesti sekä asiakkaiden kohtaami-
seen ja resursoimiseen eettisesti kestävällä taval-
la että sosiaalisten verkostojen, sosiaalisen tuen ja 
keskinäisen solidaarisuuden vahvistamiseen sekä 
asiakkaiden että viranomaisten verkostoissa (ks. 
Putnam 1995). Yhdistävä pääoma liittyy palvelui-
den toimintalogiikkaan poikkeusoloissa, asiakkai-
den palveluiden saatavuuteen ja prosessien jatku-
vuuteen sekä oikeuksien toteutumiseen. Linkittä-
vä pääoma on koordinaattorina toimimista muut-
tuneessa toimintaympäristössä, sosiaalisten arvo-
jen puolustamista ja esillä pitämistä sekä vaikutta-
mista päätöksentekoon.

Havaintomme sosiaalityön kyvystä ammatilli-
sen pääoman mobilisoimisessa vahvistaa aiempaa 
tutkimusta (Hawkins & Maurer 2010; Mathbor 
2007; Rapeli 2018). Sosiaalityöntekijöiden am-
matillinen pääoma kytkeytyy vahvasti sosiaalisiin 
verkostoihin, niiden murtumien korjaamiseen ja 

Kuvio 1. Sosiaalityöntekijöiden asemointiin liittyvä ammatillinen pääoma.

AMMATILLINEN PÄÄOMA
(asiantuntijuuteen ja profes
sionaaliseen asemaan liittyvät 
resurssit ja verkostot, tieto ja 
arvoperusta (Beddoe 2010) 

SITOVA
(bonding)

YHDISTÄVÄ
(bridging)

LINKITTÄVÄ
(linking)

• Etulinjan työntekijä
• Kriisityöntekijä
• Eettinen reflektoija
• Moraalinen asianajaja
• Palvelujärjestelmän ”perälauta”

• Palvelujärjestelmän ”perälauta”
• Sillanrakentaja
• Sosiaalisen asiantuntija moniammatillisissa 

verkostoissa
• Sosiaalityön arvojen puolustaja palvelu

järejstelmässä 

• Sosiaalisen asiantuntija suhteessa julkiseen 
keskusteluun 

• Koordinaattori
• Sosiaalityön arvojen puolustaja  
• Vaikuttaja, aktivisti
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Tiitinen: Sosiaalityöntekijöiden asemoituminen ja 
ammatillinen pääoma pandemian alkuvaiheessa

Koronaviruspandemialla ja sen leviämisen ehkäisemi-
seksi tarkoitetuilla rajoituksilla oli merkittäviä vaikutuk-
sia sekä sosiaalityöhön, sen tekemisen reunaehtoihin, 
että sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteisiin. Sosiaa-
lityön perustehtävä pandemiaoloissa on kuten muul-
loinkin: hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden, ih-
misten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
ja ylläpitäminen (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Pan-
demia haastoi kuitenkin näiden peruslähtökohtien to-
teuttamisen. Sekä työn tekemisen että asiakkaiden elä-
män reunaehdot ja erilaiset hyvinvoinnit riskit lisään-
tyivät. Tilanne edellytti sekä toimintaympäristössä et-
tä sosiaalityössä tapahtuneiden muutosten analysoimis-
ta. Pandemian vaikutuksia arvioitaessa terveydenhuol-
lon asiantuntijuus on korostunut sosiaalityön tiedon-
tuotannon jäädessä vähemmälle. Analyysimme kohden-
tuu tähän tiedon tarpeeseen. Huomio kiinnitetään sii-
hen, miten sosiaalityöntekijät asemoivat itseään, asiak-
kaitaan ja työtään pandemiaoloissa. Aineistonamme on 
sosiaalityöntekijöiden päiväkirjat (N=33), joissa he kir-
joittavat kokemuksistaan sekä työssä kohtaamistaan il-
miöistä 16.3.–31.5.2020 välisenä aikana. Sosiaalityön-
tekijät pohtivat pandemian seurauksia oman asiantun-
tijuutensa näkökulmasta tuoden samalla näkyväksi pan-
demian ihmisille tuottamia sosiaalisia seurauksia. Ana-
lyysimme perustuu aiemmin julkaistuun artikkeliim-
me (Romakkaniemi ym. 2021). Tarkastelemme sosiaa-
lityössä tapahtuneita muutoksia poikkeusolojen julista-
misen alkuvaiheessa. Tutkimuksellinen kiinnostuksem-

me kohdentuu erityisesti sosiaalityöntekijöiden asemoi-
tumiseen poikkeusoloissa, jonka näemme ilmentävän 
sosiaalityöntekijöiden ammatillista pääomaan. Kysym-
me, 1) miten sosiaalityöntekijät asemoivat pandemia-
olojen alkuvaiheessa keväällä 2020 itseään, asiakkaitaan 
ja sosiaalityötä osana palvelujärjestelmää, ja 2) millaista 
ammatillista pääomaa asemoituminen ilmentää.

Tutkimuksemme osoittaa, että sosiaalityöntekijät 
asemoivat itseään uudelleen pandemian kaltaisissa työn 
reunaehtoja muuttavissa kriisitilanteissa. Poikkeusolot 
edellyttävät sosiaalityöntekijöiltä sopeutumista uuteen: 
kykyä arvioida tilannetta ja mukauttaa toimintaansa. 
Ammatillinen asemoituminen poikkeusoloissa edellyt-
ti sosiaalityöntekijöiltä oman osaamisensa sekä toimin-
tamalliensa reflektiota. Sosiaalityön yhteneväinen arvo-
pohja, ammatillinen tietoperusta, vastavuoroiset suh-
teet sekä vakiintunut asema palvelujärjestelmässä tulivat 
ilmi sosiaalityöntekijöiden päiväkirjoista edesauttavina 
tekijöinä uuteen tilanteeseen mukautumisessa ja am-
matillisessa asemoitumisessa. Yhteiskunnallisissa poik-
keusoloissa sosiaalityöntekijöiden ammatillisessa ase-
moitumisessa korostui ammatillinen pääoma, jonka si-
sältöjä jäsensimme sosiaalisen pääoman eri muotojen 
– sitovan, silloittavan ja linkittävän pääoman ‒ vahvis-
tamisena ja mobilisoimisena. Sosiaalityön asiantunti-
juus kulminoituu pandemian tuottamissa poikkeuso-
loissa eettis- moraalisena toimijuutena, sosiaalisten oi-
keuksien puolustajana asiakastyössä, palveluverkostossa 
ja yhteiskunnallisella tasolla. Tulokset tuovat esille sosi-
aalityöntekijöiden sopeutumiskyvykkyyden, kyvyn mu-
kauttaa toimintansa tavalla, joka takaa haavoittuvim-
massakin asemassa oleville ihmisille arkea tukevat pal-
velut poikkeusoloissa. 
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