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Tutkimuksen teoreettisen ja käsitteellisen perustan muodostaa Lukesin 
(1974, 2005) teoria vallan kolmidimensionaalisuudesta. Tutkimusai-
neistona on sosiaalialan moniammatillisissa työryhmissä tekemämme 
ryhmähaastattelut, yksilöhaastattelu sekä kirjallisella kyselyllä kerätty ai-

neisto. Tutkimuskysymyksemme on: Minkälaista valtaa esiintyy sosiaalialalla teh-
tävässä työssä Lukesin kolmidimensionaalisen valtateorian kautta tarkasteltuna?

Analysoimme tutkimusaineiston sisällönanalyysin menetelmällä, jonka avulla 
muodostimme kaksi teemaa: viranomaisen kanssa yhtenä rintamana sekä viran-
omaistyön murtumia. Viranomaisten kanssa yhtenä rintamana -kategoriassa pai-
nottuvat luottamus muiden viranomaisten päätöksiin sekä muiden viranomaisten 
puolustaminen suhteessa paperittomien asiakkaiden oikeuteen saada palveluita. 
Viranomaistyön murtumat -kategoriaan sen sijaan sisältyi sosiaalialan työmene-
telmien kehittymisen ja sosiaalialalla työskentelevien ammattilaisten tietoisuuden 
kasvamisen kannalta oleellista tietoa. 

Keskeisin tutkimustuloksemme liittyy Lukesilaisen valtateorian mukaisesti 
vallan piilossa olevien rakenteiden tiedostamiseen ja sitä kautta kritiikin ja val-
lasta vapautumiseen. Vallan ulottuvuuksien eri tasot näyttäytyvät ristiriitaisina 
toiveina noudattaa päätöksiä, vaikka päätökset sekä ohjeistukset tuntuisivatkin 
riittämättömiltä ja aiheuttaisivat hankaluuksia toimia ammattietiikan mukaisesti. 
Analyysin perusteella rakenteellisen vallan eri tasojen sekä ammatillisen toimijuu-
den reflektointi ovat keskeisessä asemassa sosiaalityön toimijuuden vahvistamisek-
si ja kehittämiseksi kohti globaalia, eettisesti kestävää sosiaalialan työtä. 

Avainsanat: paperittomat, pakolaiset, sosiaaliala, työntekijät, valta, päätökset, 
Lukesin valtateoria
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Lukes’s (1974, 2005) theory of the three-dimensional power forms the theo-
retical and conceptual framework of of our study. Research data used in 
this study include focus group interviews conducted in multi-occupation-
al workshops, an individual interview and survey-based data. Our research 

question is: Within the framework of Lukes’s three-dimensional theory of power, 
what types of power are present in social work?

We were using a content analysis method, which has enabled us to establish 
two themes: Forming a common front with the officials and fractures on the com-
mon front of the authorities: In the “Forming a common front with the officials” 
category, the officials express a sense of trust regarding decisions made by other 
officials. Officials also put more emphasis on defending other officials, rather than 
the undocumented clients’ right to receive services. On the other hand, “Fractures 
on the common front of the authorities” category includes relevant information on 
the development of social work methods and raising the social workers’ awareness.  

In accordance with Lukes’s theory of power, our main findings are tied to ack-
nowledging the hidden structures of power, which will in turn lead to liberati-
on from criticism and power. The different dimensions of power manifest as the 
ambivalent desire to comply with decisions, even if the decisions and instructions 
themselves may seem insufficient and contravene with the professional ethics. 
From our analysis, it is clear that reflecting on the different levels of structural po-
wer and professional agency is essential in reinforcing the agency of social work 
and developing global, ethically sustainable social work practices. 

Keywords: undocumented, refugees, social work, workers, power, decisions, 
Lukes’s theory of power
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JOHDANTO

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme julkisiin sosiaalipalveluihin kuuluvaa so-
siaalialan työtä paperittomien asiakkaiden parissa. Julkisiin sosiaalipalveluihin 
kuuluvat esim. sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, asumis- ja asunnottomuuspalvelut, 
lastensuojeluun liittyvät palvelut sekä toimeentulotukeen myöntämiseen liittyvät 
sosiaalitoimen palvelut. Tutkimusta varten on kerätty kokemustietoa 21:ltä julkis-
ten sosiaalipalveluiden parissa työskentelevältä työntekijältä. 

Tarkastelemme sosiaalialan työtä Steven Lukesin (1974) kolmidimensionaa-
lista vallan teoriaa hyödyntäen.  Lukesilaiseen valtateoriaan kuuluu, ettei vallan 
kolmea eri ulottuvuutta pyritä esimerkiksi hierarkkisesti tai prosessinomaisesti yh-
distämään, vaan kyse on valtakerrostumien kuvaamisesta kolmiulotteisesti. Kyse 
on usein näkymättömästä ja tiedostamattomasta vallasta. 

Lukesin (2005, s. 27) mukaan kaikkein merkityksellisintä on valta, joka saa 
vallankäytön kohteen toimimaan toivotulla tavalla vaikuttamalla hänen mieli-
kuviinsa, muokkaamalla hänen käsityksiään sekä intressejään. Lukesin (1974) 
mukaan valta saattaa olla näennäisesti vapaaehtoista silloin, kun valtaa pitävät 
rakenteet vaikuttavat vallan kohteen preferensseihin niin, että tämä ajattelee toi-
mivansa niiden mukaisesti, vaikka toimiikin objektiivisten intressien vastaisesti. 

Julkisissa sosiaalipalveluissa tehtävää työtä globalisaation oloissa voi luonnehtia 
Giddensiä (1991) myötäillen ajan ja tilan irtaantumisena, joka tarkoittaa etäisten 
sosiaalisten tapahtumien ja suhteiden kietoutumista yhteen paikallisen kontekstin 
kanssa. Paikallisen ja globaalin dialektiikan arkielämää muuttava vaikutus näkyy 
ennen kaikkea siinä, miten abstraktit järjestelmät tuottavat taitojen menettämisen 
ja niiden uudelleen omaksumisen muotoja. Sosiaalialan työssä tämä tarkoittaa, 
etteivät paikallisesti hankitut tiedot ja taidot enää välttämättä ole yksistään riit-
täviä tilanteissa, joissa ihmisten arkielämä on organisoitunut laajemmille aika-ti-
la-akseleille abstraktien systeemien laajentumisen myötä. Ulrich Beck (2005) on 
kirjoittanut metodologisesta nationalismista. Satu Ranta-Tyrkkö (2017) käyttää 
Beckin luomaa käsitteistöä kuvaamaan sosiaalityössä kohdattavia tilanteita, jois-
sa toimintojen ja käytäntöjen kyseenalaistamattomuus kiinnittyy kansallisvaltion 
kontekstiin. Ranta-Tyrkkö toteaa, että samalla kun metodologiselle nationalis-
mille on helppo löytää perusteluja sosiaalialan kansallisesta rahoituspohjasta, se 
kannattelee myös sosiaalipalveluiden itsensä määrittelemän arvopohjan kannalta 
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ongelmallisia tulkintoja ja käytäntöjä. 
Sosiaalialan periaatteisiin kuuluu, että epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilan-

teissa tulisi ensi sijassa valita asiakkaan kannalta myönteinen vaihtoehto. Sosiaa-
lialan työmenetelmiä tai sosiaalialalla tehtäviä paperittomien asiakkaiden elämään 
vaikuttavia päätöksiä tai päätöksettä jättämisiä ei ole vielä tähän mennessä Suo-
messa tutkittu. Aihe on tärkeä, koska sosiaalialan työntekijät joutuvat tekemään 
päätöksensä paperittomille asiakkaille myönnetyistä palveluista tai taloudellises-
ta tuesta esimerkiksi kunnan ristiriitaisten ohjeistuksien mukaan, ja myös vastoin 
ihmisoikeuksia ja perustuslakia. 

Tutkimuksessamme tarkastelemme sosiaalialan työn valta-asetelmia suhteessa 
paperittomiin asiakkaisiin. Keskitymme sosiaalialan työntekijöiden työmenetel-
miin sekä niiden valitsemisprosesseihin vaikuttaviin valtakysymyksiin. Tutkimus-
kysymyksemme on: 

Minkälaista valtaa esiintyy sosiaalialalla tehtävässä työssä Lukesin kolmidi-
mensionaalisen valtateorian kautta tarkasteltuna?

Lähtökohtanamme on, että makrotasoiset ilmiöt, kuten globaalit valtasuh-
teet ja eriarvoisuus, voidaan paikantaa arkisesta, rutiininomaisesta ja usein huo-
maamatta jäävästä puheesta ja vuorovaikutuksesta. Olennaista on, että rakenteita 
ja isoja kysymyksiä lähestytään paikallisena toimintana. (Jokinen ym., 2012, s. 
37). Sosiaalialalla tehtävä työ muodostaa konkreettisen esimerkin yhteiskunnan 
valtarakenteista ja niissä piilossa olevista tiedostamattomistakin vallankäytön 
muodoista. Sosiaalialalle kertyy tietoa eri ihmisryhmin kohdistuvien poliittisten 
linjauksien seurauksista niin yhteiskunta- kuin yksilötasollakin. Tieto ja sen käyt-
töoikeudet liittyvät tutkimuksessamme valtaan määritellä ja luonnehtia ihmisiä 
sekä tapahtumia. Vaikka korostammekin tutkimuksessa tiedon kerääntymistä ja 
tiedolla vaikuttamista sosiaalialalla tehtävässä työssä, on työn tavoite viime kädes-
sä kuitenkin se, että asiakkaat saavat tarvitsemansa ja heille kuuluvan palvelun. 
Tiedon kerääntyminen ja asiakkaiden palvelu ovat yhteydessä toisiinsa. 

Paperittomuus-käsitteen monimuotoisuus
Paperittomuus ei ole kansallinen ilmiö, joten käsitteen ja ilmiön kansainvälisen 
ulottuvuuden huomioiminen on tärkeää. Paperittomuus myös määritellään eri 
tavoin eri maissa. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kuitenkin hyväksy-
neet, vahvistaneet ja saattaneet voimaan kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen, 
jonka mukaan maan, jossa henkilö oleskelee, on taattava hänelle perusihmisoikeu-
det, mukaan lukien oikeus terveyteen, yksityisyyteen sekä elämään (Jauhiainen 
ym, 2017; Smith & LeVoy, 2017). Euroopan unionin maiden käytännöt ja lain-
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säädäntö eivät kuitenkaan täysimääräisesti kykene noudattamaan ihmisoikeuksia 
paperittomien suhteen (Jauhiainen ym., 2017; DeVito ym., 2016).

Suomessa Maahanmuuttoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä 
Pakolaisneuvonta ry:n määritelmät ovat varsin yhteneväisiä; paperiton on Suomes-
sa ilman oleskelulupaa oleskeleva, muualta kuin EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsis-
tä kotoisin oleva henkilö, jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon 
varalle; Suomeen muualta kuin EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsistä tullut henkilö, 
jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuu-
tus, mutta jonka vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava; tai Euroopan 
unionin jäsenvaltion kansalainen, jonka tilapäinen oleskelu Suomessa on laillista, 
mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos, 2017). 

Paperiton on henkilö, joka asuu ja elää jossakin valtiossa ilman täyttä laillista 
oleskeluoikeutta ja jonka oleskelua kyseisessä valtiossa tämän valtion viranomai-
set eivät virallisesti hyväksy (Jauhiainen ym., 2018). Suomessa paperittomak-
si voi päätyä monin tavoin, kuten esimerkiksi saamalla kielteisen kansainvälistä 
suojelua (turvapaikkaa tai toissijaista suojelua) tai oleskelulupaa koskevan pää-
töksen, tai esimerkiksi voimassa olevan viisumin tai oleskeluluvan umpeudut-
tua tai viisumiin liittyvän pakollisen sairausvakuutuksen päätyttyä tai muututtua 
riittämättömäksi. 

Paperittomat ovat siis vailla oikeudellista asemaa, eikä heille näin ollen löydy 
hallinnollista tai lainsäädännöllistä kategoriaa, jonne heidät saataisiin esimerkiksi 
turvapaikanhakijan tavoin luokiteltua. Paperittoman käsite ei ole juridinen termi, 
joka olisi esimerkiksi vakiintunut ulkomaalaislakiin. Paperiton henkilö elää har-
maalla alueella, käytännössä valtion oikeussuojan ulottumattomissa. Suomalaisen 
terveyden- ja sosiaalihuollon näkökulmasta paperittomuus tarkoittaa, ettei pape-
rittomalla ole oikeutta julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suomen perustus-
lain (L 731/1999) 19 §:n mukaan kuitenkin ” jokaisella, joka ei kykene hankkimaan 
ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentu-
loon ja huolenpitoon”. Laki velvoittaa näin ollen kuntia järjestämään, yleensä val-
tion tukemana, paperittomille vähintäänkin kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut 
sekä auttamaan toimeentulon ja asunnon löytämisessä. 
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Lukesin kolmidimensionaalinen vallan käsite
Analyysimme on teoriasidonnainen, mikä tarkoittaa empiirisen aineiston tar-
kastelemista Steven Lukesin (1974; 2004) vallan kolmidimensionaalisen teorian 
viitekehyksestä käsin. Emme tämän tutkimuksen puitteissa käy perusteellista kes-
kustelua Lukesin teoriaa käsittelevästä kansainvälisestä tai kotimaisesta tutkimuk-
sesta tai teoriaan kohdistetusta kritiikistä. Lukes on itse todennut uudemmassa 
vuoden 2005 painoksessaan (Lukes, 2005) alkuperäisen teoksensa vuodelta 1974 
(Lukes 1974) olleen suppea, mutta puolustaa kuitenkin käsitystä vallan sekä val-
lan kohteen perimmäisten intressien keskeisestä roolista. Intresseihin vaikutta-
minen on Lukesin mukaan kaikkein vaikeimmin havaittu ja juuri siitä syystä 
tehokkain vallankäytön muoto (2005, s. 11–13). Steven Lukesin valtateoria on 
alun perin noussut tarpeesta käsitellä valtaa, erityisesti Yhdysvaltojen politiikkaan 
liittyvää vallankäyttöä, teoreettisella tasolla, tutkimuksen ollessa kuitenkin empii-
ristä. (2005, s. 1.) Vuosien saatossa Lukesin valtateoriaa on hyödynnetty kuiten-
kin useamman eri tieteenalan tarpeisiin, näistä esimerkkinä sukupuolentutkimus 
ja politiikan tutkimus (mm. Lombardo & Meier, 2009), vähemmistöjen asemaan 
liittyvä tutkimus (Toivanen 2015), sosiaali- sekä terveystieteiden tutkimus (mm. 
Mulinari, 2019) ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (mm. Hänninen, 1997).

Lukesilaisessa vallan kolmen ulottuvuuden mallissa ei pyritä yhdistämään val-
lan eri ulottuvuuksia, vaan pikemmin luomaan valtakerrostumien kuvaamisek-
si kolmiulotteinen tai kolmidimensionaalinen malli. Kolmannen ulottuvuuden 
hahmottamiseksi on tarpeellista esitellä myös Steven Lukesin teorian (1974, 2005) 
kaksi ensimmäistä ulottuvuutta. Yksiulotteinen valta on pääasiassa näkyvää pää-
töksentekoa, joka ilmenee empiirisesti havaittavissa olevina konflikteina (esimer-
kiksi ohjeet ja säännökset toimeentulotuen myöntämisestä tai sen epäämisestä). 
Vallan yksiulotteisen tarkastelun kohteet liittyvät päätöksentekoon sekä havaitta-
viin konflikteihin ja subjektiivisiin intresseihin liittyviin ilmiöihin ja olosuhtei-
siin, jotka paljastuvat poliittisena osallistumisena ja sitoutumisena. Valta on siis 
yksiulotteisena nähtynä ruumiillistunut ja havaittavissa konkreettisina päätöksinä 
ja toimintana. (Lukes 1974, s. 25.)

Kaksiulotteisen vallan näkökulmasta valtaa käyttämällä valikoidaan kysy-
mykset, jotka nousevat päätöksenteon kohteeksi (esimerkiksi onko paperiton asi-
akas ylipäätänsä oikeutettu julkisiin sosiaalitoimen palveluihin). Steven Lukesin 
mukaan (1974, s. 25) kyseisessä vallan ulottuvuudessa tarkastelun kohteena ovat 
päätösten tekeminen ja päätösten tekemättä jättäminen, varsinaiset potentiaali-
set ongelmat sekä havaittavat ”julkisen pinnan alla” tapahtuvat konfliktit. Vallan 
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toinen ulottuvuus on valtaa valita päätettäväksi, tiedostettaviksi sekä keskustelun 
aiheeksi nousevat asiat sekä oma toimijuus tai toimimattomuus. 

Steven Lukesin (1974, 2005) teoria vallan kolmannesta ulottuvuudesta eli 
kolmidimensionaalisuudesta korostaa valtaa käyttävän sekä vallan kohteen pe-
rimäisiä intressejä. Teorian mukaan valta on sidoksissa ihmisten intresseihin ja 
prosessi, jolla ihmiset tiedostavat omat intressinsä on keskeinen vallan kannal-
ta. Vallankäytön kannalta on olennaista se, miten ihmisten (esim. sekä työnteki-
jöiden että heidän asiakkaidensa) tietoisuus syntyy ja miten ihmiset ymmärtävät 
omat intressinsä. Jos he eivät ymmärrä todellisia intressejään esimerkiksi vallit-
sevan yhteiskunnallisen hegemonian vuoksi, he ovat alisteisia olemassa oleville 
valtarakenteille. 

Kolmiulotteisen vallan näkökulmasta valta siis vaikuttaa muun muassa yksi-
lön valintoihin ja preferensseihin. Kolmiulotteinen valta manipuloi vallan koh-
detta toimimaan jopa omia intressejään vastaan yhteisen hegemonian nimeen. 
Kyseessä on organisaation jäsenten tahtoa muokkaava kolmiulotteinen valta, joka 
vaikuttaa myös julkisen sosiaalipalvelutoiminnan kulttuuriin ja eettiseen perus-
taan. Alisteisessa asemassa oleva yksilö voi kokea oman tai asiakkaan tilanteen 
luonnollisina, kyseenalaistamattomina faktoina. Tämä edesauttaa konfliktitonta 
vallanpitoa, jossa kritiikki ei kohdistu epätasa-arvoa luoviin rakenteisiin vaan val-
lan kohteisiin. Kyseessä on näkymätön valta, joka muun muassa Steven Lukesin 
radikaalin teorian mukaan on vallan kaikkein voimakkain muoto (Lukes 2005, 
s. 64). Oleellista kolmiulotteisessa vallassa on lisäksi vallan käyttö ilman näkyvää 
konfliktia valtaa käyttävien ja vallan alaisina olevien välillä. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä eräänlaista hiljaista manipulaatiota; vallan kohde uskoo omat intressinsä 
samoiksi kuin mitä vallanpitäjän intressit ovat (Lukes 2005, s. 8). 

Mark Haugaardin (2012, s. 46) mukaan Lukesin kolmannessa vallan ulottu-
vuudessa on myös emansipaation mahdollisuus. Tähän liittyy toimijan oma re-
flektointi, toimijan kyky kyseenalaistaa järjestelmää niin kutsutulla tietoisuuden 
tasolla. Haugaard erottelee Giddensin rakenteistumisteoriaa (1984) hyödyntäen 
käytännön tietoisuuden (practical consciousness) ja diskurssiivisen tason (discur-
sive consciousness). Ainoastaan viimeksi mainitulla tietoisuuden tasolla empan-
sipaatio on mahdollista. Valtaa käsittelevässä tutkimuksessa ilmiötä tarkastellaan 
yleensä kahden eri näkökulman mukaan riippuen siitä, kuka valtaa käyttää sekä 
kenellä valta on ja kenelle se annetaan; valta hallinnan välineenä (power over) sekä 
valta valtaistamisena (power to) (Haugaard, 2012, s. 33) Haugaard (2012, s. 36–
37) käsittelee vallan ulottuvuuksia, hallintaa ja voimaantumista ja erottelee kaksi 
eri toiminnan ulottuvuutta Giddensin (1979) teoriaan perustuen: rakenteellisen 
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(structural) sekä tavoitteellisen (goal-oriented). Sosiaalialan työhön sovellettuna 
edellä mainitut ulottuvuudet voi tulkita siten, että työntekijä on rakenteellinen 
toimija ja instrumentaalinen osa yhteiskuntaa jäljentäen ja toimien voimassa ole-
vien valtarakenteiden puitteissa ja ehdoilla. Haugaardin (mt. s. 44–45) mukaan 
toimijat toimivat rakenteiden antamissa valtuuksissa usein myös vastoin omia ta-
voitteitaan koska he kokevat rakenteen ainoana luonnollisena vaihtoehtona tai 
pelkäävät mahdollista rankaisua luonnolliseksi koetusta toimintatavasta poike-
tessaan. Valta voi esiintyä yhtäaikaisesti myös monessa eri ulottuvuudessa. Vallan 
kohde toimii tällöin esimerkiksi yleisten säännösten, epäselvien, päällekkäisten tai 
epätäydellisten käyttöönotettujen säännösten sekä epäselvien perimmäisten int-
ressien ristitulessa. 

Tutkimusaineisto
Tutkimukseen osallistui yhteensä 21 julkisella sektorilla työskentelevää johtavaa 
sosiaalityöntekijää, sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa. Pääosa tutkimusaineis-
tosta kerättiin Uudenmaan läänin alueelta. Olemme keränneet tutkimusaineistoa 
kolmella eri laadullista tutkimusaineistoa tuottavalla menetelmällä: 

1) avovastauksin suoritettu kysely (yksitoista työntekijää) 2) ryhmäkeskustelu 
(kahdeksan työntekijää) 3) yksilöhaastattelu (2 työntekijää).

Aineisto on kerätty vuoden 2017 aikana. Tutkimukseen osallistuneet työnteki-
jät ovat taustoiltaan sekä yliopistollisen koulutuksen saaneita sosiaalityöntekijöitä 
että ammattikorkeakoulussa sosionomitutkinnon saaneita sosiaaliohjaajia. Tutki-
musaineisto on siis luonteeltaan moniammatillinen, ja tavoitteenamme on ollut 
saada monenlaisia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Käytämme jatkossa tutki-
muksessa käsiteittä sosiaalialan työ ja sosiaalialan työntekijä tai työntekijät.

Perustelemme eri aineistojen yhdistämistä kuitenkin sillä, että näin olem-
me pystyneet vastaamaan asettamiimme tutkimuskysymyksiin mahdollisim-
man monipuolisella tavalla. Eri menetelmin ja eri tavoilla hankitut aineistot siis 
muodostavat tutkimuksessamme kokonaisuuden, ja olemme käsitelleet aineisto-
ja samanarvoisina. Eri menetelmin kerätyn aineiston ja monialaisten työntekijöi-
den kuuntelemisen avulla, meidän on mahdollista tutkia, miten Steven Lukesin 
eri vallan ulottuvuudet ilmenevät sosiaalialan monialaisessa työssä ja kuinka eri 
tavoin tämä vaikuttaa työntekijöiden välityksellä asiakkaan mahdollisuuksiin saa-
da heille kuuluvat palvelut. 

Avovastauksin kerätyn aineiston keräämisen saatekirjeessä esittelimme tutki-
muksessa käytettävän paperittomuuden määritelmän sekä kaksi kysymystä, joista 
toinen koski ammattieettisiä haasteita, joita paperittomien asiakkaiden mahdol-
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linen lukumääräinen kasvaminen aiheuttaa, ja toinen työntekijän tarvetta ohjeis-
tukseen ja tukeen paperittomia asiakkaita kohdatessa. Lisäksi vastaajille annettiin 
mahdollisuus pohtia kirjallisesti tunteita, ajatuksia, näkökulmia ja ratkaisuehdo-
tuksia, joita kirjoittajat haluavat tuoda esiin. Pyyntö laadullista aineistoa tuotta-
vaan kyselyyn vastaamiseen lähetettiin pääkaupunkiseudun aikuissosiaalitoimen 
ja lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden kautta sosiaalityön ja sosiaali-
ohjauksen parissa työskenteleville työntekijöille. Pyyntöä jaettiin lisäksi erilaisis-
sa valtakunnallisesti järjestetyissä sosiaalityötä ja paperittomuutta käsittelevissä 
tilaisuuksissa. 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käyttämämme ryhmäkeskustelu mahdol-
listi moniammatillisessa tiimissä syntyvien erilaisten näkemysten ja mielipiteiden 
esittämisen ja kuulemisen. Ryhmäkeskustelussa tutkijan rooli oli kuunteleminen 
ja keskustelun mahdollistajana toimiminen (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, s. 16). 

Ryhmäkeskustelun ja yksilöhaastattelun virittäjiksi luimme kaksi fiktiivistä, 
mutta realistista esimerkkitapausta, jotka käsittelivät lyhyesti ilman oleskelulu-
paa jäävien ihmisten tilannetta Suomessa. Vaikka ilman oleskelulupaa jäävien 
ihmisten ja perheiden tilanne ja syyt paperittomaksi jäämiseen ovatkin monenlai-
sia, katsoimme perustelluksi käyttää sellaisia asiakaskuvauksia, jotka ovat sosiaa-
lialan työn piirissä viime vuosien aikana kasvaneet. Esimerkkitapausten keskeisin 
funktio oli se, että niiden avulla pyrittiin houkuttelemaan esiin ja haastamaan 
automatisoituja sosiaalialalla käytettävän vallan muotoja, eettisiä ristiriitoja ja 
työmenetelmiä koskevia ajattelutapoja. Fiktiiviset asiakastapaukset rakennettiin 
sellaisiksi, joita kuunnellessaan työntekijä paitsi kuuntelee kertomusta, myös kä-
sittelee omia käsityksiään kertomuksen henkilöistä, tapahtumista ja ilmiöistä. 
Haastattelujen kulkua jäsentämään laaditut kysymykset mahdollistivat aiheen 
monipuolisen käsittelyn sekä kohdistivat keskustelun tutkimuskysymysten kan-
nalta oleellisiin asioihin, ilmiöihin ja eettisiin kysymyksiin. 

Haastattelujen alussa luetut esimerkkitapaukset: 

1. Kolmihenkisen lapsiperhe on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. 
Perhettä ei kuitenkaan pystytä viranomaistoimin käännyttämään lähtö-
maahansa. Perhe ei myöskään ole hakeutunut vapaaehtoisen paluun jär-
jestelmään, koska perheen vanhemmat pelkäävät kotimaahan paluun 
vaarantavan heidän henkensä. Vastaanottopalvelut ovat lakanneet ja perhe 
on joutunut muuttamaan ulos vastaanottokeskuksesta. Perheen alaikäinen 
lapsi on käynyt vastaanottoajan kuluessa koulua ja menestynyt siellä hyvin. 
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Vanhemmilla ei ole työnteko-oikeutta eikä opiskelupaikkaa. He pystyvät 
kommunikoimaan vain omalla kielellään. Perheen äiti on raskaana. Per-
heellä ei ole säästöjä eikä tuloja, puhelinliittymiä eikä matkakortteja. Perhe 
asuu kristillisen herännäisseurakunnan tarjoamassa tilapäismajoituksessa. 
Seurakunta toivoo perheen lapsen osallistuvan lastenkuoroon ja pyhäkou-
luun. Perhe ei tunnusta kristinuskoa. 

2. Yksin elävä mies on saanut lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen, 
ja vastaanottopalvelut ovat lakkaamassa lähipäivien aikana. Mies pelkää 
tulevansa tapetuksi mikäli palaa kotimaahansa. Hänellä ei ole tuloja eikä 
työlupaa, ja hän osaa puhua yksittäisiä sanoja ja lauseita suomeksi. Mies te-
kee ruoka- ja majoituspalkalla rakennusalan töitä suomalaisen tuttavansa 
yrityksessä. 

Kuunneltuaan lyhyet kertomukset esimerkkiperheestä ja henkilöstä, pyysimme 
ryhmäkeskusteluun ja yksilöhaastatteluun osallistuvia työntekijöitä keskustele-
maan, mitä tunteita, ajatuksia ja mielipiteitä esimerkit heissä herättivät sekä sitä, 
millaisia näkökantoja he sosiaalialan työntekijöinä joutuvat pohtimaan myöntäes-
sään tai evätessään palveluja esimerkkitapauksissa kuvatulle perheelle ja yksin elä-
välle henkilölle.

Lisäksi ryhmäkeskusteluun sekä yksilöhaastatteluun osallistuneita työntekijöi-
tä pyydettiin keskustelemaan, pystyvätkö he tarjoamaan palveluja tai tukea esi-
merkeissä esitetyille perheelle ja henkilölle tuen tarpeeseen perustuen sekä sitä, 
pystyvätkö he tilanteessa toimimaan oman ammattieettisen perustan mukaisesti 
vai sitä vastaan. 

Aineiston analyysitapa
Aineiston analyysitapamme on abduktiivinen. Tällä tarkoitamme sitä, että tu-
lokset ja teoria on muodostettu aineiston ja Steven Lukesin (1974, 2005) kolmi-
dimensionaalisen teorian perusteella. Vallan käsitteeseen yhdistämme pääasiassa 
metodologisesti rakenteiden tutkimuksen, jolloin yhteiskunnallisten (sekä glo-
baalien) ja sosiaalisesti laajojen ja monimutkaisten kysymysten tutkiminen onkin 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen, puheen, toiminnan ja yhteisöjen tutkimista 
(Juhila, 2004).

Litteroimme haastatteluaineiston ja merkitsimme jokaisen kommentin eteen 
puhujan ammattinimikkeen: johtava sosiaalityöntekijä jstt, sosiaalityöntekijä stt 
tai sosiaaliohjaaja so ja erotusnumeron. Kirjallisella kyselyllä kerätty aineisto muo-
kattiin yhdenmukaiseen muotoon haastatteluaineiston kanssa siten, että jokaisen 
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kommentin eteen merkittiin kirjallista vastausta merkitsevä lyhenne KV ja ero-
tusnumero. Kirjallisista vastauksista ei ilmene vastaajan koulutustaustaa. Olemme 
huomioineet aineiston analyysissa sen, että yksilövastauksissa puuttuu haastat-
teluun osallistuneiden paine samanmielisyyteen. Aineistoa analysoidessamme 
emme kuitenkaan havainneet merkittävää eroa yksilöiltä ja ryhmässä kerätyn ai-
neiston suhteen tässä mielessä. Muokattua ja yhdistettyä aineistoa kertyi näin yh-
teensä noin 9000 sanan verran. 

Aineiston litteroinnin jälkeen aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin 
menetelmin ja havaintojen, pelkistämisen ja tulkinnan vaiheissa (Tuomi & Sa-
rajärvi, 2009). Sovelsimme sisällönanalyysin näkökulmaa tarkastellessamme so-
siaalialan työntekijöiden keskusteluissa esiin tulevia institutionaalisia määreitä, 
ominaisuuksia sekä toimintoja, joiden avulla sosiaalialan työntekijät puhuvat koh-
taamisista ilman oleskelulupaa olevien ihmisten ja perheiden kanssa. Aineiston 
sisällönanalyysi lähtee olettamuksesta, että juuri arkisissa tavoissa selittää, perus-
tella ja oikeuttaa tekemisiään ihmiset herättävät henkiin keskusteluteemoja ja ka-
tegorioita ja ylläpitävät sekä rakentavat osaltaan sosiaalista järjestystä (Alasuutari, 
2011). Pelkistävän tutustumisvaiheen, koodausvaiheen ja kategorioinnin (koodi-
perheisiin sijoittaminen) kautta etenimme tulkintaa vaativaan teemojen muodos-
tamiseen (Alasuutari, 2011). 

Kiinnitimme erityistä huomiota aineiston alkuluennassa ja koodausvaiheessa 
seuraaviin teemoihin tutkimuskysymyksiimme nojautuen: 

• kuinka maahanmuuttoviraston päätöksiä oleskeluluvista kuvattiin, kyseen-
alaistettiin, täsmennettiin, hyväksyttiin ja noudatettiin? Miten sosiaalialan 
työntekijät kuvasivat viranomaisten välistä lojaalisuutta toisiaan kohtaan 
suhteessa asiakkaisiin, miten asiakkaan tarpeet otettiin huomioon suhteessa 
viranomaistyöhön? Miten ja minkälaisiin syihin ja perusteluihin paperitto-
mille asiakkaille joko myönnettiin palvelua ja tukea tai se evättiin? Mi-
ten työn eettisiä perusteita kuvattiin ja muokattiin uudelleen paperittomia 
asiak kaita kohdatessa? 
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Jaoimme aineistosta tulkitsemamme kategoriat kahteen ryhmään: (1) sosiaa-
lialan työntekijät viranomaisten kanssa yhtenä rintamana (2) sosiaalialan työnte-
kijöiden viranomaistyön murtumia. Kategorioiden sisällä on aineiston 
sisällönanalyysin avulla esiin nousseita teemoja. Havainnollistamme aineistosta 
esiin tulleet kategoriat seuraavaan kuvioon: 

VIRANOMAISTEN KANSSA YHTENÄ 
RINTAMANA

SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN  
VIRANOMAISTYÖN MURTUMIA

• Luottamus muihin viranomaisiin  
oleskelulupapäätöksissä (erityisesti 
Maahanmuuttovirastoon).

• Luottamus järjestelmän 
toimivuuteen. 

• Muiden viranomaisten 
puolustaminen.

• On otettava kanta siihen, kenellä 
on oikeus julkisiin palveluihin. 

• Vähäiset resurssit (sekä taloudel-
liset että työntekijöiden työ) tulee 
kohdentaa laillisen oleskeluluvan 
saaneiden kotouttamiseen. 

• Pelko sosiaaliturvan 
hyväksikäytöstä. 

• Sosiaalialan työntekijöiden vastuu 
ja taakka. 

• Sosiaalitoimi ei voi tehdä omia 
tulkintoja. 

• Ilman oleskelulupaa oleville ihmi-
sille ei saa antaa katteettomia lu-
pauksia tai toiveita.

• Ohjeiden ja säännösten tarve. 

• Virheelliset, tulkinnanvaraiset  
Maahanmuuttoviraston päätök-
set oleskelulupa-asioissa.

• Sosiaalityön näkyväksi tekemi-
nen,  
ilman oleskelulupaa olevien puo-
lelle asettuminen. 

• Verkostotyö, yli valtakunnan ra-
jojen  
tehtävä sosiaalialan työ. 

• Kaikilla (ihmisillä) on oikeus jul-
kiseen  
sosiaalipalveluihin kuuluvaan 
tilannearvioon. 
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KYSEENALAISTAMATTOMUUS JA 
VALTA ILMAN KONFLIKTIA

Maahanmuuttoviraston näkemyksiin ja päätöksiin tukeutuminen nousee esiin so-
siaalialan työntekijöiden pohtiessa tunteitaan ja näkökulmiaan ilman oikeuksia 
olevien asiakkaiden kohtaamisessa. Niissä maahanmuuttoviraston päätökset ovat 
sosiaalialan työtä ohjaavia, vaikka niiden totteleminen ei täysin vastaisikaan työn-
tekijän omaa näkemystään. 

Seuraavissa aineisto-otteissa työntekijät saattavat kyseenalaistaa itse päätöksen, 
mutta eivät halua kyseenalaistaa valtasuhteita: 

so4: maahanmuuttovirastossa on tehty kielteinen päätös, ja asiakas kokee sen 
eri tavalla. Me ei voida lähteä arvioimaan sitä, kun meillä ei ole edellytyksiä 
arvioida (päätöksiä). Eikä pidä, kun ne on kertaalleen tehty.

Kuunneltuaan fiktiiviset kertomukset asiakastapauksista ryhmäkeskusteluun 
osallistuneet sosiaalialan työntekijät keskustelevat valtuuksistaan ottaa kantaa 
Maahanmuuttoviraston tekemiin päätöksiin. Keskustelijoiden puhe noudat-
teli pääsääntöisesti yhtäläistä sisältöä; sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen työn-
tekijöillä ei ole valtaa eikä mahdollisuutta ottaa kantaa muiden viranomaisten 
päätösten oikeellisuuteen. Haasteltujen mukaan heillä ei ole samoja tietoja pa-
perittomiksi päätyneiden ihmisten ja perheiden tilanteista kuin esimerkiksi 
Maahanmuuttovirastolla. 

jstt2: että meidän asiana ei ole miettiä onko tällä (asiakkaalla) lainmukainen 
oikeus saada pakolaisstatus vai ei. Meidän tehtävänä on ottaa vastuu sitten 
kun se lupa on myönnetty. Ja Maahanmuuttovirasto tekee päätöksensä ja heil-
lä on siihen taas omat linjauksensa. Jotta tässä voi tehdä jotenkin tätä työtä, 
niin pitää luottaa niihin (Maahanmuuttoviraston) päätöksiin, niin sen mu-
kaan on mentävä. 

Työntekijöiden puheen voi pinnallisesti katsottuna tulkita Steven Lukesin (1974, 
s. 35–37) vallan yksiulotteiseen tasoon kuuluviksi, ja ne näkyvät konkreettisina 
päätöksinä ja toimintana (paperittomille ei voida myöntää palveluita). Palvelut-
ta jättämisen voi kuitenkin tulkita myös monitasoisemmaksi ilmiöksi, kun sitä 
tarkastelee vallan kolmidimensionaalisuuden kautta. Steven Lukesin teoria val-
lan kolmidimensionaalisuudesta ottaa huomioon esivallan mahdollisuudet saada 
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vallankäytön kohteen toimimaan toivotulla tavalla vaikuttamalla hänen mieliku-
viinsa, muokkaamalla hänen käsityksiään sekä intressejään. (Lukes 2005, s. 27.) 
Lukesin teoriaa mukaillen oleellista on, ettei mitään näkyvää konfliktia vallan-
pitäjän tai -välittäjän ja vallankohteen välillä ei tule koskaan tapahtumaankaan 
– työntekijä palvelee vallalla olevaa hegemoniaa, nähden sen luonnollisena ja muut-
tumattomana, jopa arvostettavana ja suojeltavana, ylemmän voiman sanelemana. 

Ryhmäkeskustelussa sosiaalialan työntekijät hyväksyvät roolinsa ja esival-
lan tiedostetut sekä tiedostamattomat intressit ilman niiden selkeästi näkyvää 
kyseenalaistamista: 

jstt1: jos ajatellaan sitä toista esimerkkitapausta (yksinäinen mieshenkilö) oli-
si täällä (tällä paikkakunnalla) sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa, niin se 
mikä meidän johdon viesti on, että laitonta maassaoloa ei voi tukea. Ja kun 
minä olen esimiesasemassa taas omiin alaisiini nähden, en minä voi lähteä 
viestittämään (sosiaaliaseman) työntekijöille, vaikka eettiset arvoni sanoisivat 
ihan muuta, että kyllä, tehkää vaan mitä parhaaksi näette. Minun täytyy 
viedä sitä virallista linjaa eteenpäin, pehmittäen kuitenkin niitä julmimpia 
kommentteja mitä olen kuullut ihan sieltä johtoportaasta. Suodattaa puolin 
ja toisin niitä kommentteja”. 

Edellä olevassa aineisto-otteessa johtava sosiaalityöntekijä kuvailee olevansa suo-
dattimena omien alaistensa ja kuntatason päättäjien (käyttää käsitettä johtoporras) 
välissä. Virallisen linjan noudattaminen ja viranomaisten kanssa yhtenä rintama-
na oleminen korostuvat keskustelussa. Ryhmäkeskusteluun osallistuneet kokivat, 
etteivät he eivät voi tai heillä ei ole edellytyksiä, samoja tietoja tai oikeutta kyseen-
alaistaa, vaikka omat eettiset arvot olisivat ristiriidassa päätöksen kanssa.

Ohjeet ja säännöt muodostavat pohjan tai rungon sosiaalialalla työskentelylle 
ja työtehtävistä selviytymiselle: 

KV5: Kaipaan tukea työlleni erityisesti valtakunnallisten ohjeiden muodossa. 
Samaten toivon Kelan ottavan pikaisesti kantaa haavoittuvien ihmisryhmien 
toimeentulotukilinjauksiin vuona 2017.

Sosiaalialan työntekijät puhuvat arjen työstä, jossa säännöillä ja lainsäädännöllä 
on keskeinen asema. Sekä kirjallisissa vastauksissa että ryhmäkeskusteluissa ilme-
nee hegemonian kannattelu. Ohjeistukset edustavat Steven Lukesin valtateori-
an vallan ensimmäistä ulottuvuutta. Epäselvät ohjeistukset tai ratkaisemattomat 
ristiriitaisuudet viittaavat taas Steven Lukesin vallan toiseen ulottuvuuteen. Oh-
jeistusten noudattaminen vastoin omaa ammattietiikkaa, hegemoniaa palvellen, 
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edustaa kuitenkin vallan kolmatta tasoa. (Lukes 2005, s. 29.) 

KV1 (paperittomat) koetaan hyvin vaikeaksi ja haastavaksi uudeksi asiakas-
ryhmäksi. Puuttuu selkeät ohjeet, miten työskennellä heidän kanssaan – ei 
juuri mitään. Tämä tuo työhön ristiriidan. koska esimerkiksi perheväkival-
tatilanteessa tulee suojella ja auttaa lapsia, mutta palveluita ei voida tarjota. 
Lastensuojelu on täysin keinoton auttamaan näitä perheitä

Osa työntekijöistä tiedosti toimivansa vastoin sekä omia että alan eettisiä peri-
aatteita. Yllä olevassa aineiston kirjallisessa vastauksessa (KV1) kirjoittaja pohtii, 
kuinka perheväkivaltatilanteissa lapsia pitäisi työn eettisten periaatteiden mukaan 
palvella, mutta palvelujärjestelmä ei kuitenkaan siihen oikeuta. Tässä tapauksessa 
sekä sosiaalityöntekijä että hänen asiakkaansa näyttäytyvät Steven Lukesin valta-
teorian mukaan ensimmäiselle vallanulottuvuudelle alisteisina (Lukes, 2005, s. 
29). Merkillepantavaa on, että lapsi jää edelleen kokemaan perheväkivaltaa. 

Sosiaalialan työntekijän on kohdattava ilman oleskelulupaa jäänyt asiakas il-
man selkeää, omalle työnkuvalle ja ammattietiikalle soveltuvaa linjausta. Palvelut-
ta jääneestä paperittomasta asiakkaasta ei tarvitse jäädä merkintää rekisteriin, ja 
hänen mahdollisuutensa vaatia tukea tai valittaa tuen puuttumisesta ovat olemat-
tomat siinäkin tilanteessa, että hän olisi oikeuksistaan tietoinen. Steven Lukesin 
(1974, s. 21–22) mukaan vallankäytön taustalla olevat ja vaikuttavat asiat jäävät 
huomiomatta. Tämä korostuu erityisesti niissä arjen tilanteissa, joissa yksittäi-
set asiat eivät etene tavanomaisissa päätöksentekoprosesseissa, eikä kertynyt tieto 
muuntaudu siihen muotoon, joka olisi myös suuren yleisön havaittavissa.
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PÄÄTÖKSEN TEKEMÄTTÄ 
JÄTTÄMINEN JA PALVELUIDEN 
ULKOPUOLELLE JÄTTÄMINEN

Sosiaalialan työntekijöiden keskustelut osoittavat, että sosiaalialan toimien oi-
keudellisuus suhteessa paperittomiin on jätetty tulkinnanvaraiseksi. Steven 
Lukesin (1974, s. 25) vallan toinen ulottuvuus kuvailee valtaa, joka perustuu te-
kemättömille päätöksille. Päätöksien tekemättä jättäminen, päällekkäiset ohjeis-
tukset sekä epäselvät toimintamallit vaikuttavat työntekijän kautta asiakkaan 
toimintamahdollisuuksiin. 

Keskusteluissa pohditaan vähäisten resurssien jakamisen problematiikkaa ja 
sosiaalialan yleistä auttamisvelvoitetta: 

KV1: Koen joutuvani kartoittamaan asiakkaan tilannetta sen perusteella 
”mistä voin karsia” sen sijaan, että voisin ottaa asiakaslähtöisen näkökul-
man ”kuinka voin tukea asiakasta”. Näen tämän todella ristiriitaisena suh-
teessa siihen, mikä roolini sosiaalityöntekijänä ”normaalitilanteessa” kunnan 
viranomaisena. Koen myös, että minun on pakko toimia sosiaalityön eettis-
ten ohjeitten ja omien eettistä ajattelua ohjaavien periaatteitteni vastaisesti. 
Tähän minua ns. pakottaa nykyisiä linjauksia ja kunnan taloutta määritte-
levät seikat.

Sosiaalialan työntekijät tuovat keskusteluissa esiin myös erilaisia perusteluita pa-
perittomien asiakkaiden palvelutta jättämiseen: 

jstt2 ”meille on sanottu, ettei laitonta oleskelua maassa saa tukea, mutta kui-
tenkin pitäisi ajatella inhimillisesti – tarjota se viimesijainen. Minä ajattelen, 
että me saataisiin siinä tukea, kun me ei tiedetä miksi hän tai tämä perhe on 
täällä (Suomessa). Eikä meillä ole Maahanmuuttoviraston tai poliisin tietoja 
olemassa siinä taustalla, että minkä takia ei ole oleskelulupaa tai miksi se on 
evätty. Niin tottakai sitä miettii seuraamuksia siitä, että jos minä tuen hänen 
maassa oleskeluaan ja sitten tapahtuukin jokin rikos, ja sitten lähdetään sel-
vittämään, että millä hän on tämän rikoksen toteuttanut ja millä täällä elä-
nyt, ja sitten kääntyy (sosiaalipalveluja vastaan)...”
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Pankkitilin, henkilötunnuksen tai yhteisen kielen puuttumisen lisäksi ryhmäkes-
kusteluissa tuodaan esiin näkökulma siitä, että päätöksen tekemättä jättämiseen 
on joskus turvauduttava esimerkiksi negatiivisen julkisen keskustelun ja riskien 
välttämiseksi. Esimerkiksi toimeentulotukea koskevan päätöksen tekemättä jät-
täminen vaikuttaa osaltansa myös sosiaalialan työntekijöiden rooliin ja asemaan 
työkentällä; millä tiedolla ja mistä roolista käsin sosiaalialan työntekijät asiak-
kaansa kohtaavat, mitä vaihtoehtoja heille on tarjolla? 

jstt5”ei me voida maailmaa syleillä, kuinka kipeää se tekeekin, mutta näin 
se menee. Koska meidän pitäisi ylipäätänsä pienet resurssit kohdentaa siihen, 
mikä on meidän päätehtävä. No joo, jos sitten tulee erilaisia päätöksiä, niin 
sitten me tarvitsemme myös lisää resursseja. Kun itseasiassa meidän pääteh-
tävä on näissä kotoutettavissa – jotka tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen”

Aineisto-otteessa johtavassa asemassa oleva sosiaalialan työntekijä pohtii sosiaali-
toimen niukkoja resursseja ja niiden kohdentamista niille, jotka ovat saaneet oles-
keluluvan maahan. Asiakkaiden eri kategorioihin jakaminen sen suhteen, kenellä 
on laillinen oleskelulupa, kertoo huolestuttavalla tavalla sosiaalitoimen karusta ja 
niukkojen resurssien säätelemästä arjesta. Toisaalta tämän voi tulkita myös siten, 
että sosiaalialan työntekijät ovat niin kiinni lainsäädännössä tai muussa ohjeistuk-
sessa, ettei heillä ole valmiutta tehdä eettistä harkintaa. 

Sosiaalialan työntekijöiden pohdinta välttämättömän toimeentulotuen myön-
tämiseen liittyen ilmentää päätöksen tekemättä jättämisen problematiikkaa ja 
vallan toista ulottuvuutta. Taloudellinen tukeminen puolestaan johtaa vähäisten 
resurssien riittämättömyyden pohdintaan sekä siihen, kuka tai mikä taho maksaa 
palvelut ja tuet, kun kysymyksessä on paperiton asiakas. 

Kohtaamattomuudesta saattaa olla kysymys myös silloin, kun kohtaaminen on 
yksipuolista. Sosiaalialalla tehtävä työ voi tässä tilanteessa toimia vallan välikap-
paleena. Se, toteutuuko konfliktissa työntekijän oma intressi vai ei, on toissijaista. 

jstt2: mielestäni tämä on aiheena ahdistava. Kyllähän nämä tilanteet (esi-
merkkitapauksissa kuvaillut) herättävät paljon tunteita. Ja sitten kuitenkin 
oma kokemus on, että kun näitä tapauksia tulee päivystykseen, ja muutaman 
kerran on lentoliput tehty kotimaahan, niin monessa tilanteessa tulee tunne, 
että kun ihminen on kohdattu ja hänen kanssaan käydään tilanne läpi, niin 
he (asiakkaat) ovat siinä tajunneet että nämä ovat ne vaihtoehdot. Vapaaeh-
toinen paluuhan on se, mitä me voidaan tukea kiireellisesti. 
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Työntekijälle on jäänyt tunne, että asiakas on kaikesta huolimatta kohdattu ja että 
asiakasta on yritetty auttaa. Matkalippujen maksaminen kotimaahan ja vaihto-
ehtojen selittäminen eivät välttämättä sisällä kohtaamisen tunnetta kuitenkaan 
asiakkaan puolelta. Työntekijä voi tuntea myös ahdistusta ja ristiriitaisuutta ta-
pahtumien suhteen. Vallan ulottuvuuksien eri tasot näyttäytyvät ristiriitaisina 
toiveina noudattaa päätöksiä, vaikka päätökset ja ohjeistukset tuntuisivatkin riit-
tämättömiltä ja aiheuttaisivat vaikeuksia toimia ammattietiikan mukaisesti. 

Jessica H. Jönsson (2014) kirjoittaa tutkimuksessaan Ruotsissa työskentele-
vistä julkisen sosiaalitoimen sosiaalityöntekijöistä; virallisten ohjeistusten puut-
tuessa ei sosiaalityöntekijöiden keskuudessa myöskään ole ollut yhtenäistää linjaa 
tai työmenetelmää ilman oleskelulupaa olevien asiakkaiden tukemiseen. Sosiaali-
työntekijät kääntyivät täten usein kolmannen sektorin toimijoiden puoleen kon-
sultoidakseen tai siirtääkseen asiakkaat kokonaan kolmannelle sektorille. 

Kolmannen sektorin ja seurakuntien rooli näyttäytyy kompleksisena myös 
omassa aineistossamme. Sosiaalialan työntekijöiden kategorisoidessa ilman oles-
kelulupaa jääneet ihmiset julkisen sosiaalitoimen palveluiden ulkopuolelle ja 
tunnistamattomiksi, he kuitenkin löytävät keskusteluissa kolmannen sektorin 
ja seurakuntien tarjoamat palvelut ainakin osittain mahdollisiksi palveluiden 
tarjoajiksi: 

so3: ” jos ei lain mukaan voida tehdä mitään, niin sitten voi ehkä ohjata nii-
hin kolmannen sektorin palveluihin, jotka tarjoavat paperittomille yöpaik-
kaa. Ja esimerkiksi kirkosta saa ruokaa, eivät kysy kirkossa mitään, se on yksi 
vaihtoehto”

Aineisto-otteessa sosiaaliojauksen koulutuksen saanut työntekijä näkee mahdol-
lisuuden ohjata paperittomat asiakkaat julkisen palvelujärjestelmän ulkopuolelle. 
Ilman oleskelulupaa oleville ihmisille ei tarjota palveluja julkisella sektorilla, mut-
ta ohjaaminen kolmannen sektorin toimijoiden tuottamien palveluiden pariin on 
kuitenkin mahdollista. Lopputuloksena on yhteiskuntajärjestelmä, joka ei tunnis-
ta paperittomien asiakkaiden perustuslakiin pohjautuvia oikeuksia julkisiin palve-
luihin, vaan tekee yhteistyötä sekä rahoittaa osaa kolmannen sektorin toimijoista 
joko suoraan tai välillisesti. Leppäkorpi (2015) kirjoittaa vastaavan hybridisaation 
näkyvän Suomen lisäksi myös Hampurissa ja Tukholmassa (Leppäkorpi 2015, s. 
74–75). 
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ORGANISAATIOSSA SYNTYVÄ 
HEGEMONIA JA NÄKYMÄTÖN 
KOLMANNEN ULOTTUVUUDEN 
VALTA

Ylemmillä viranomaistahoilla ja poliittisissa elimissä tehdyt maahanmuuttoa kos-
kevat linjaukset ja toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn 
ja hallintaan sekä niistä tiedottaminen aiheuttavat sosiaalialalle epätietoisuutta ja 
hämmennystä menettelytapojen oikeellisuudesta ja eettisestä kestävyydestä. Suo-
messa vuonna 2016 tehty sisäasiainministeriön toimenpidesuunnitelma perustuu 
esimerkiksi eri viranomaistahojen (mm. sosiaali- ja terveysalan, koulutusta järjes-
tävien tahojen, kirkkojen, yksityisten kansalaisten sekä aluehallintoviranomais-
ten) poliisiyhteistyön lisäämiselle maahanmuuttajan statuksen selvittämiseksi sekä 
laittomasti maassa oleskelevien ohjaamiseksi palautusjärjestelmän piiriin. Toi-
menpidesuunnitelmaan kuuluu myös aktiivinen ja jatkuva kansalaisten tiedotus 
mediassa. (Sisäasianministeriö, 2016; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016.) Vaikka 
tutkimusaineistomme perusteella sosiaalialan työntekijät kokivat asiakaskohtaa-
misissa jonkin verran ristiriitaa sisäministeriön toimenpidesuunnitelman ja kan-
sainvälisten ihmisoikeussopimuksien välillä, ei aineiston perusteella kuitenkaan 
voi todeta, että sosiaalialan työntekijät pystyisivät ammattinsa puitteissa tuomaan 
esille intressien ristiriitoja ja tilanteen vaikutuksia yksilö- tai yhteiskuntatasolla.

Työntekijöiden keskusteluissa valta näyttäytyy toisaalta luonnollisena tilana, 
jota ei tule kyseenalaistaa, ja toisaalta keskusteluissa esiintyy varovaista kommen-
tointia myös ylempien tahojen päätöksentekoa vastaan. Tämä ilmenee omien int-
ressien tiedostamisena, mutta myös tietynlaisen hegemonian ylläpitämisenä ja 
konfliktien välttämisenä (Lukes 2005, s. 8). Työntekijöiden mahdollisuudet teh-
dä itsenäisiä päätöksiä ilman oleskelulupaa jääneiden asiakkaiden kohdalla ovat 
hyvin rajalliset. Maahanmuuttoviranomaisten tekemät päätökset oleskeluluvista 
ovat voimakkaasti läsnä työtä ohjaavina ja dominoivina sosiaalialan työntekijöi-
den puheessa. Sosiaalialan työntekijöiden voidaan tulkita olevan viranomaisten 
vallankäytön kohteita sekä toteuttajia suhteessa ilman oleskelulupaa jääneisiin 
ihmisiin. 
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Valta on sidoksissa ihmisten intresseihin, ja prosessi, jolla ihmiset tiedostavat 
omat intressinsä, on keskeinen vallan kannalta. Steven Lukes (2005, s. 12–13) 
painottaa vallankäytölle olevan olennaista se, miten ihmisten tietoisuus syntyy ja 
miten ihmiset ymmärtävät intressinsä. Toimiminen säännösten mukaan (comp-
liance of dominated, secure the willingness of complience) vaikka säännöt olisi-
vat esimerkiksi työntekijän omien intressien tai eettisten periaatteiden vastaisia, 
tekee vallan tilasta sekä vallan osapuolten välisestä vuorovaikutuksesta normaalin 
ja jopa suojeltavan. 

Steven Lukes (2005, 13) kirjoittaa tietoisuudesta suhteessa valtaan, jolla hän 
tarkoittaa vallankäytön kohteen oman arviointikyvyn sumentumista. Tällöin val-
ta saa kohteensa toimimaan jopa omia arvojaan ja intressejään vastaan. Vallan 
mahdollisesti sumentama ammatillinen arviointikyky sekä etiikka vaikuttavat 
myös jo valmiiksi alisteisessa yhteiskunnallisessa asemassa oleviin asiakkaisiin. 
Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tällöin vailla oleskelulupaa olevat henkilöt. 

Sosiaalialan työntekijöiden keskustelujen aikana heräsi varovaista vastarintaa 
ylempien viranomaisten kovaa maahanmuuttolinjaa vastaan: 

stt1: muistan kun minulle tuli pari vuotta sitten asiakkaaksi ihmiskaupan 
uhri – ihan selkeästi sellainen tausta – ja hän oli paennut työnantajaltaan ja 
tuli sitten meille asiakkaaksi. Silloin oli tiukat säännöt esimieheltä, että me 
voidaan korkeintaan tarjota pari yötä tilapäismajoituksessa ja kerran joku 
ruokaraha, että sen jälkeen ei voida auttaa. Ja Migristä sanottiin, että ei hä-
nen kannata enää hakea oleskelulupaa, että se tullaan eväämään, ja ettei hä-
nen kannata viedä sitä oikeuteen. Hän itse halusi aluksi viedä sen oikeuteen, 
mutta häntä oikein kehotettiin ettei kannata. Että lähde kotimaahasi, niin 
me tuetaan siinä. Ja minä olin ihan kädet auki silloin, että apua, tämä tun-
tuu eettisesti niin väärältä päätökseltä ja ohjeistukselta. Kun hän oli selkeästi 
ihmiskaupan uhri. Hän lähti sitten kotimaahansa.

Sosiaalialan työntekijät pohtivat sitä, kuka on vastuussa valtion toimista, täs-
sä tapauksessa paperittoman henkilön haavoittuvasta asemasta. Yllä olevassa ai-
neisto-otteessa työntekijä pyrkii sanoittamaan ja jäljittämään tahoa, joka olisi 
vastuussa niistä mahdollisista seuraamuksista, joita toimiminen tai toimimatto-
muus globaalissa murroksessa kansallisella tasolla palvelujärjestelmässä aiheuttaa. 

Ryhmäkeskusteluissa on ajoittain rohkeita avauksia sosiaalialan työn sisäisestä 
itsereflektiosta, ymmärrystä siitä, kuinka työyhteisöt kuitenkin muodostuvat yk-
sittäisistä ihmisistä: 
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jstt 1”onko esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden poliittisia sitoumuksia tutkittu, 
kyllä joskus kovat arvot näkyy täällä kentällä, meneekö se arvomaailma jo-
tenkin sellaiseksi että on lupa puhua julmasti ihmisistä, jotka eivät ole saman-
laisia. Tavallaan nämä paperittomat ovat sellaisessa tyhjiössä, koska he eivät 
itse pysty löytämään omaa tietään ja heidät nähdään sellaisina yhteiskun-
nan parasiitteinä ja uhkina. Ja samanaikaisesti meidän oma hallinto tuottaa 
paperittomia”

Työyhteisöissä risteilevät monenlaiset yksittäisten työntekijöiden arvomaailmat ja 
tavat hahmottaa ilmiöitä. Sosiaalityön yliopistollisessa tutkimuksessa reflektiivi-
syys on ymmärretty työntekijän valmiutena oman toiminnan vaikutusten kriit-
tiseen arvioimiseen, mikä on tarkoittanut työntekijän oman elämänhistorian, 
arvojen, motiivien, uskomusten ja aikaisemman toiminnan omaa olemista laa-
jemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa (Fook, 2005). Vallan moniulotteisten 
tasojen ja vaikutusten huomioiminen asiakastyössä paperittomien kanssa tuo mu-
kanaan ratkaistavaksi jääviä kysymyksiä sosiaalialan ammattietiikan sekä yhteis-
kuntavallan perimmäisten intressien suhteesta.
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POHDINTAA

Olemme tarkastelleet sosiaalipalveluihin kuuluvaa sosiaalialan työtä paperittomi-
en asiakkaiden parissa. Tutkimusta varten on haasteltu osin yhteisissä ryhmä-
keskusteluissa sekä yliopistollisen koulutuksen saaneita sosiaalityöntekijöitä että 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita sosiaaliohjaajia. Olemme valinneet 
moniammatillisen sosiaalialan työn tutkimuskohteeksemme työn institutionaa-
lisen luonteen vuoksi. Sosiaalialan työn tarkoituksena Pohjoismaissa on perintei-
sesti ollut tukea ihmisiä ja yhteisöjä heidän kiinnittymisessään yhteiskuntaan ja 
talouteen. Työtä on tehty institutionaalistuneiden palvelujärjestelmien muodos-
tamassa viitekehyksessä. Ideaali, jossa kaikki ihmiset kuuluvat yhteen ihmiskun-
taan, yhteisöön, yhteiskuntaan tai palvelupiirin asiakkaisiin ei enää kuitenkaan 
ole työn perusta. Se, mitä kansallisvaltiossa tapahtuu, onkin osa globaalin koko-
naisuuden elämää. 

Olemme tutkimuksessa tarkastelleet Steven Lukesin (1974) teorian pohjalta 
kolmidimensionaalista valtaa sekä sitä, minkälaista näkymätöntä ja tiedostama-
tonta ja usein sosiaalialan työstä itsestään riippumatonta valtaa alalla tehtävään 
työhön sisältyy. Lukesilaiseen valtateoriaan kuuluu, ettei vallan kolmea eri ulottu-
vuutta pyritä esimerkiksi hierarkkisesti tai prosessinomaisesti yhdistämään, vaan 
kyse on valtakerrostumien kuvaamisesta kolmiulotteisesti. 

Analyysimme osoittaa, että tällä hetkellä paperittomien hankalan oikeudel-
lisen aseman vuoksi kohtaamiset, päätöksien tekemättä jättämiset sekä konflik-
titilanteet voivat sosiaalialan työssä jäädä osittain tai kokonaan tiedostamatta, 
saati dokumentoimatta. Tieto toimintakäytännöistä ja kokemuksista näyttää tu-
levan jostain muualta, ulkopuolelta, hämärästi ja epätasaisesti ripotellen. Kyseinen 
asiantila on huolestuttavaa tilanteessa, jossa globaali muuttoliike ja pakolaisuuden 
eri muodot yhä entisestään kasvavat erilaisten globaalien kriisien seurauksena. 
Lukesin (1974) mukaan valta saattaa olla näennäisesti vapaaehtoista silloin, kun 
valtaa pitävät rakenteet vaikuttavat vallan kohteen preferensseihin niin, että tämä 
ajattelee toimivansa niiden mukaisesti, vaikka toimiikin objektiivisten intressien 
vastaisesti.

Aineiston analyysina toteutettu laadullinen sisällönanalyysi tuotti kaksi tee-
maa, jotka nimesimme kategorioiksi viranomaisen kanssa yhtenä rintamana sekä 
viranomaistyön murtumia. Viranomaisten kanssa yhtenä rintamana -kategorias-
sa painottuvat luottamus muiden viranomaisten päätöksiin sekä muiden viran-
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omaisten (erityisesti Maahanmuuttoviraston) puolustaminen suhteessa siihen, 
onko paperittomilla asiakkailla oikeutta palveluihin. Kyseiseen kategoriaan kes-
kittyy myös puhe sosiaalipalveluiden niukoista resursseista, ohjeiden ja säännösten 
tarve sekä pelko sosiaaliturvan hyväksikäytöstä, joilla perusteltiin paperittomien 
henkilöiden ja perheiden palveluiden ulkopuolelle jättäminen. 

Steven Lukesin (1974, s. 25) valtateoriassa vallan ensimmäinen ulottuvuus 
tarkoittaa havaittavissa olevia konkreettisia päätöksiä ja toimintaa. Valta on siis 
näkyvää. Tutkimusaineistomme perusteella voimme todeta, etteivät työntekijät 
kykene käyttämään omia ammattieettisiä (sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen) kes-
keisiä periaatteita tai omaa (harkinta)valtaa tehdessään päätöksiä paperittomien 
palvelemiseksi. Institutionaalinen ja sosiaalialaa säänteleviin säädöksiin perustu-
va työote ja palvelujärjestelmästä käsin lähtevä asiakkaan kohtaaminen eivät enää 
riitä tilanteessa, jossa asiakkaiden tarpeet ja asema paperittomuuden seurauksena 
rikkovat totutut tavat tehdä asiakaslähtöistä työtä. 

Sosiaalialan työntekijät joutuvat tekemään päätöksensä esimerkiksi kunnan 
ristiriitaisten ohjeistuksien mukaan, ja myös vastoin ihmisoikeuksia ja perustus-
lakia. Beckin (2005) tarkoittaman metodologisen nationalismiin perustuva työn 
tekemisen periaate ei murru, ellei tätä ilmiötä tiedosteta sosiaalialan työssä. 

Palveluiden epääminen tai rajoittaminen hallinnollisilla päätöksillä paperit-
tomiksi tehdyiltä ihmisiltä kuvastaa aineiston perusteella sekä Steven Lukesin 
kolmidimensionaalista, osin tiedostamatonta valtaa, että kansallisvaltioon kritii-
kittömästi kiinnittyvää työotetta. Tiedostamattoman vallan alaisena toimiminen 
voi hämärtää sosiaalialan tehtäväkentän sekä eettisten ja moraalisten velvoittei-
den hahmottamisen suhteessa kansallisvaltioiden rajat ylittävään inhimilliseen 
elämään (Ranta-Tyrkkö, 2017). 

Sosiaalialalla on kuitenkin mahdollisuus tiedostaa oma alisteinen asemansa 
olemassa oleville valtarakenteille. Sosiaalialan emansipaation mahdollisuus tulee 
ilmi toimijan tietoisuuden tason vaihtuessa. Aineiston analyysin tuloksena synty-
nyt toinen kategoria, jonka nimitämme murtumiksi yhteisestä viranomaisrintamas-
ta, osoittautui mielenkiintoiseksi, koska siinä tiivistyy sosiaalialan työntekijöiden 
kyky kyseenalaistaa olemassa olevia rakenteita. Murtumissa lähestytään eman-
sipaatiota. Haugaardin (2012) mukaan siirtyminen vallan kolmannesta ulottu-
vuudesta tietoisuuden tasolle on mahdollista. Tämä tarkoittaa toimijan kykyä 
kyseenalaistaa oma tapansa toimia ja työskennellä. Tätä kautta toimija pystyy va-
pautumaan niistä oletusarvoisista ja normaaleina pidetyistä toimintamalleista, joi-
ta häneltä odotetaan ja joita hän itse on oppinut ylläpitämään ja vahtimaan (esim. 
Foucault, 1980). Rakenteellisen vallan eri tasojen sekä ammatillisen toimijuuden 
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reflektointi ovat näin ollen keskeisessä asemassa.
Sosiaalialan työssä kertyy tietoa ihmisten arjesta, sen reunaehdoista sekä palve-

lujärjestelmien epäkohdista. Sosiaalialan asiantuntijuuden erityispiirre onkin sen 
vahva kiinnittyminen samaan aikaan sekä yksittäisten ihmisten arkielämään että 
laajempaan yhteiskunnalliseen tehtävään. Tällä hetkellä sosiaalialalla ei voida si-
vuuttaa ilmiöitä, joiden juuret ovat usein tunnistamattomia ja poliittisia, mutta 
joiden seuraukset ovat läsnä paikallisesti. Julkisella sektorilla työskentelevien so-
siaalialan ammattilaisten rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä on tärkeä, 
koska tieto julkisen palvelujärjestelmän suhteesta paperittomien henkilöiden ja 
perheiden asemaan kerääntyy heille. Sosiaalialan asiantuntijuuden puitteissa olisi 
kyettävä arvioimaan ja ottamaan kantaa kokonaisiin ihmisryhmiin kohdistuviin 
poliittisiin linjauksiin ja viranomaispäätöksiin. Rakenteellisen vallan eri tasojen 
sekä ammatillisen toimijuuden reflektointi ovat näin ollen keskeisessä asemassa. 
Työmenetelmien kehittymisen ja sosiaalialalla työskentelevien ammattilaisten tie-
toisuuden kasvamisen kannalta oleellista on, että koska valta kytkeytyy erilaisiin 
järjestelmiin, se samalla mahdollistaa vallan ymmärtämisen ja sitä kautta kritiikin 
ja vallasta vapautumisen.

Tiina Sotkasiira (2018, s. 302–303) kirjoittaa osuvasti kriittisestä ja taistelevas-
ta asiantuntijuudesta. Kriittisellä asiantuntijuudella hän tarkoittaa kantaa ottavaa 
ja valtasuhteita tietoisesti purkavaa sekä asiakkaan asemaan asettuvaa asiantun-
tijuutta. Taisteleva asiantuntijuuden ytimessä puolestaan on kyky muuttaa maa-
ilmaa tasa-arvoisemmaksi yhdessä eri toimintakentillä työskentelevien kanssa. 
Taistelevassa työotteessa ja toimintakäytännöissä korostuu asiantuntijuuden kol-
lektiivinen rakentuminen (Sotkasiira 2018, s. 302–303; Suoranta & Ryynänen, 
2014). Julkisten, sosiaalialan eri koulutustaustoista tulevien työntekijöiden olisi 
mahdollista luoda yhteisesti muodostuvaa asiantuntijuutta, jossa korostuvat sosi-
aalialan eettinen ydin ja globaalit ihmisoikeudet.
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