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Johdanto

Sosiaalityö yhteiskuntapoliittisena 

toimintana ei ole paljonkaan arvoista 

ellei sen tekijöillä ole rohkeutta asettua 

niiden ihmisten puolelle, jotka eivät 

voi puolustaa elämisoikeuttaan 

suorituksilla, selviytymisellä tai 

kunniallisella elämäntavalla.”  

(Riitta Granfelt)
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Ammattietiikan merkityksestä

A
mmattietiikka pohtii työtä ja ammatillisuut-

ta. Valmiutta omaa työtä ja työkäytäntöjä 

arvioivaan eettiseen pohdintaan pidetään 

yhtenä kehittyneen ammatillisuuden 

tunnusmerkeistä. Eettiset säännöt ovat myös amma-

tillisten periaatteiden tunnetuksi tekemisen väline. 

Ohjeistusta ja ohjausta tarvitaan, jotta ammattikunta 

arvostaisi itseään ja saisi arvostusta muilta. Eettisten 

ohjeiden tarkoituksena on antaa ammattihenkilöille 

ohjeita kuinka toimia ja suojata palvelujen käyttäjiä 

väärinkäytöksiltä. Ohjeet tukevat alalla toimivien am-

matti-identiteettiä ja vahvistavat uskoa oman työn 

merkitykseen ja mahdollisuuksiin. 

Sosiaalialalla on erityinen suhde etiikkaan ja ihmis-

oikeuksiin. Voidaan katsoa, että koko sosiaalialan työ 

on saanut alkunsa juuri niihin liittyvien kysymysten 

pohtimisesta. Sosiaalialan työn tavoitteena on hyvän 

tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja kärsi-

myksen vähentäminen, muutos ja kehitys. Eettisyyden 

vaatimusta lisää työhön tai ammattiasemaan usein liit-

tyvä valta ja mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan elämään 

ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. 

Sosiaalialalla ja julkisen sektorin toiminnassa 

lainsäädäntö ja toiminnan laillisuus ovat tärkeitä. Ne 

liittyvät kiinteästi yhteiskunnan demokraattisuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Perustuslain mukaan yhteis-

kunnalla on velvoite huolehtia kaikista jäsenistään ja 

sosiaaliala toteuttaa tätä velvoitetta. Ihmis- ja perus-

oikeuksien merkityksen lisääntyminen yhteiskunnassa 

vahvistaa vaatimusta siitä, että lain on oltava kaiken 

julkisen toiminnan taustalla. Kun asiakkaan oikeuksiin 

joudutaan puuttumaan, on toiminnan oltava ehdot-

tomasti lakiin perustuvaa. Tämä oikeusvaltioperiaate 

merkitsee sitä, että hyvilläkään eettisillä päämäärillä, 

periaatteilla tai yleisillä arvoilla (esim. lapsen edulla) 

ei voida perustella toimenpidettä, josta ei ole erityistä 

mainintaa laissa. 

Laillisuus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin eetti-

syys, eikä lainmukaisuus aina takaa oikeudenmukai-

suutta. Laki antaa harvoin suoraa vastausta arkisen 

ihmissuhdetyön kiperiin pulmiin. Sen sijaan ammatti-

etiikka ohjaa valintoja kaikessa sosiaalialan työssä.

Moniarvoisessa ja pirstaloituneessa suomalaisessa 

yhteiskunnassa on vaikea löytää yleisesti hyväksyttyjä 

normeja, joihin työ pohjautuu. Arvojen ja normien 

määrittelijöitä on paljon ja he tekevät määrittelynsä eri 

lähtökohdista käsin. Millainen on hyvä eettinen amma-

tillinen käytäntö? Kuka saa määritellä hyvän ja kenen 

hyvästä on kyse? Sosiaalialan työssä paradoksaalista 

on, että hyvään lopputulokseen pyrkiminen ei aina 

riitä takaamaan parasta mahdollista ratkaisua kaikille 

osapuolille. 

Sosiaalialan työtä tehdään monenlaisissa toimin-

taympäristöissä. Asiakkaan elämäntilanne saattaa 

olla vaikea, ja hänellä voi olla epäluuloinen asenne 

virkamiehiä kohtaan. Ihmiset myös tulkitsevat asioita 

eri tavoin ja eri lähtökohdista käsin. Teot, sanat, eleet 

ja ilmeet tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Hyvääkin 

tarkoittava toiminta saatetaan tulkita väärin.
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Eettisyyden vaatimus liitetään usein tunteisiin: 

oikealta tuntuva toiminta on hyvää toimintaa. Tunteet 

eivät kuitenkaan voi olla etiikan yksinomaisena pohja-

na, koska ne voivat johtaa harhaan. Myöskään pelkkä 

toiminnan yleinen hyväksyttävyys ei riitä etiikan perus-

teeksi. Sosiaalialan ammattilaisen on kaikissa tilanteissa 

pyrittävä mahdollisimman asialliseen ja neutraaliin 

toimintaan, vaikkei aina saakaan osakseen myönteistä 

palautetta eikä ymmärrystä. Asiakkaan ihmisarvon 

ja yksilöllisyyden ehdoton kunnioittaminen on ainoa 

mahdollinen perusta eettisesti ja moraalisesti kestävälle 

toiminnalle. Ammatillisuutta on olla mahdollisimman 

avoin ja rehellinen ja kyetä tunnustamaan myös omat 

rajansa, tietämättömyytensä ja tuen tarpeensa. 

Eettisyys tähtää hyvään elämään ja oikean ja vää-

rän erottamiseen. Se tuottaa sosiaalialan työhön oike-

uksien ja vastuun pohtimista ja riittävän ja kohtuullisen 

määrittämistä. Eettiset ohjeet eivät voi olla yksityiskoh-

taisia, koska kysymyksiä oikeasta ja väärästä joudutaan 

usein pohtimaan yllättävissä ja ennalta arvaamattomis-

sa tilanteissa. Ammatillisella tasolla eettisyys merkitsee 

kykyä pohtia ja myös kyseenalaistaa jatkuvasti omaa 

ammatillista toimintaa ja päätöksentekoa, sen oikeu-

denmukaisuutta ja päätöksenteon perusteita. Myös 

työn kehittämistoiminnassa olisi syytä tarkastella, mi-

hin eettisiin periaatteisiin työkäytännöt pohjautuvat ja 

perustuvatko ne ylipäänsä vastuulliseen näkemykseen 

hyvästä elämästä ja inhimillisestä kasvusta. Sosiaalialan 

työssä ammattietiikka merkitsee ennen kaikkea halua 

ja kykyä nähdä ja kuulla arjen toiminnoissa erilaisia 

vaihtoehtoja sekä halua ja kykyä mahdollistaa asiak-

kaan omien näkemysten esiin tuominen. 

Sosiaalialan ammattilaisen on kyettävä arvioimaan 

kriittisesti myös toimintaorganisaatiotaan ja sen toi-

minnan tavoitteita ja perusteita. Organisaatio saattaa 

asettaa toiminnassaan taloudelliset säästötavoitteet 

asiakkaan etua merkittävämmäksi tekijäksi työn lähtö-

kohtia määriteltäessä. Ammattilaisen ei tarvitse suostua 

laittomiin toimintakäytäntöihin, vaikka työnantaja sitä 

edellyttäisi.

Hyvä ammattietiikka ei koskaan tule toteutumaan 

niin, että eettisestä pohdinnasta voitaisiin luopua. Ei 

ole olemassa käsikirjaa, josta katsottaisiin kuhunkin 

tilanteeseen sopiva toimintaohje. Sosiaalialan työ on 

aina keskeneräistä. Kyseessä on jatkuva reflektiopro-

sessi, jota täytyy jaksaa tietoisesti ylläpitää kaikessa 

ammatillisessa toiminnassa. Eettisiä ohjeita on tulkitta-

va ja kehitettävä uudelleen, ja niistä on keskusteltava 

jatkuvasti. 

Ammattietiikka on yhteisöllinen asia. Yhteisön on 

tartuttava rohkeasti ja avoimesti eettisten ongelmien 

ratkaisemiseen, niitä ei pidä vähätellä ja mitätöidä. 

Tavoitteena on, että eettinen keskustelu ei koskaan 

ole vain yksittäisen työntekijän vastuulla vaan, että 

siihen osallistuu koko työyhteisö ja organisaatio. Am-

mattieettisyyteen sisältyy silti myös jokaisen yksittäisen 

työntekijän vastuu omasta ammattitaidostaan ja sen 

ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Hyvilläkään eettisillä 

periaatteilla ei voi korvata puutteellista ammattitaitoa.
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Sosiaalialan työn 
kansainvälinen määritelmä

Sosiaalialan työn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin 

lisääminen.

Keinoina ovat tätä tukevan sosiaalisen muutoksen, 

ihmissuhdeongelmien ratkaisujen ja itsenäisen elämän-

hallinnan edistäminen.

Työn kohteena on vuorovaikutus ihmisen ja hänen 

ympäristönsä välillä.

Välineenä käytetään sosiaali- ja käyttäytymisteo-

reettista sekä yhteiskunnan järjestelmiä koskevaa tietoa 

ja näiden soveltamiseen tarvittavaa taitoa.

Sosiaalialan työ perustuu ihmisoikeuksien ja yhteis-

kunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin, jotka 

on kirjattu kansainvälisiin yleissopimuksiin. 

■ Suomessa sosiaalialan työ perustuu 
moderniin lainsäädäntöön, jonka 
pohjana on johdonmukainen ihmis- ja 
perusoikeusperiaatteiden noudattaminen. 
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan 
eli viranomaisten on turvattava perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen. Kyse ei ole 
mistään muodollisesta oikeusturvasta vaan 
siitä, että viranomaisen on aktiivisesti 
huolehdittava asiakkaan oikeuksista kaikissa 
häntä koskevissa arkisissakin ratkaisuissa.

■ Perustuslaki 1 §: ”Suomen valtiosääntö on 
vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö 
turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja 
yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää 
oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.”

Ihmisoikeudet ja ihmisarvo
Sosiaalialan ammattilaisen on ymmärrettävä ja hyväk-

syttävä ihmisoikeudet ja puolustettava niitä kaikissa 

tilanteissa. Ihmisoikeudet ovat ehdottomia ja ne kuulu-

vat jokaiselle ihmiselle pelkän ihmisyyden perusteella. 

Ne eivät ole riippuvaisia ihmisen omasta käytöksestä ja 

toiminnasta.

YK:n ihmisoikeuksien julistus

Perustuslaki 1 ja 7 §, Asiakaslaki 4,5, 8–10 §, 
Hallintolaki 3§
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Hyvä hallintotapa tarkoittaa julkisen sektorin tuot-

tamaa tai valvomaa kansalaisten palvelua, joka täyttää 

demokraattisuuden, laillisuuden, tasapuolisuuden ja 

läpinäkyvyyden periaatteet. Ihmisoikeudet, tasa-arvo, 

demokratia, ja hyvä hallinto liittyvät läheisesti toisiinsa 

ja vahvistavat toisiaan. Hyvä ja toimiva hallinto on yksi 

demokraattisen järjestelmän ydinpilareista. Virkamie-

hen palvelun periaatteena on olla palveluhenkinen, 

asiallinen ja kohtelias. Asiakkaan asia on hoidettava 

ilman tarpeetonta viivytystä.

Ihmiselämän arvokkuuden ja ihmisarvon kunni-

oittaminen ilmenee sosiaalialan ammattilaisen työssä 

seuraavien neljän periaatteen noudattamisena.

Itsemääräämisoikeus
Ammattilaisen on omista arvoistaan ja elämänvalin-

noistaan riippumatta kunnioitettava ja edistettävä asi-

akkaansa oikeutta tehdä omat valintansa edellyttäen, 

että tämä ei uhkaa muiden oikeuksia tai oikeutettuja 

etuja. Täysvaltainen asiakas on vastuussa omista valin-

noistaan ja niiden seurauksista.

Osallistumisoikeus
Ammattilaisen on edistettävä asiakkaansa sen kaltaista 

osallisuutta, joka lisää hänen mahdollisuuksiaan vaikut-

taa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin.

Ammattilaisen on työssään keskityttävä asiakkaan-

sa ja häntä ympäröivän yhteisön vahvuuksien löytä-

miseen ja vahvistamiseen. Pyrkimyksenä on parantaa 

asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan täysi-

valtaisena jäsenenä.

Asiakaslaki 8, 12, 14 ja 15 § 

Oikeus tulla kohdatuksi 
kokonaisvaltaisesti

Ammattilaisen on pyrittävä ottamaan huomioon asiak-

kaansa kaikki elämänalueet ja kohtaamaan hänet paitsi 

yksilönä myös osana perhettään sekä osana ympäröi-

vää yhteisöä ja yhteiskuntaa. Asiakasta autetaan omien 

vahvuuksiensa tunnistamisessa ja kehittämisessä.

Oikeus yksityisyyteen
Ammattilaisen tulee kunnioittaa asiakassuhteen luotta-

muksellisuutta ja varjella asiakkaansa yksityisyyttä nou-

dattamalla työtään sääteleviä salassapitosäännöksiä.

Asiakaslaki 3 luku, Hallintolaki 6 ja  
10 §, Perustuslaki 10§, Julkisuuslaki, 
Henkilötietolaki, Lastensuojelulaki
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Yhteiskunnallinen 
oikeudenmukaisuus

Sosiaalialan ammattilaisen tulee edistää sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta paitsi asiakkaidensa elämässä 

myös koko yhteiskunnassa. Tämä merkitsee:

f  Negatiivisen syrjinnän estämistä 

Ammattilaisen velvollisuus on estää negatiivista 

syrjintää, joka perustuu kykyihin, ikään, kulttuuriin, 

sukupuoleen, siviilisäätyyn, yhteiskunnalliseen tai 

taloudelliseen asemaan, poliittisiin mielipiteisiin, ihon-

väriin, rotuun tai muihin fyysisiin ominaisuuksiin, su-

kupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon tai muuhun 

vakaumukseen.

f  Erilaisuuden tunnustamista

Ammattilaisen on tunnustettava yhteiskunnan 

etninen ja kulttuurinen moninaisuus ja kunnioitettava 

sitä. Ammattilaisen on otettava työssään huomioon 

yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen erot.

Perustuslaki 2 luku

f  Voimavarojen jakamista tasapuolisesti

Ammattilaisen on huolehdittava siitä, että hänen 

käytössään olevat resurssit jakautuvat oikeudenmukai-

sesti asiakkaiden ja asiakasryhmien kesken. 

Ammattilainen huolehtii erityisesti heikoimmassa 

asemassa olevien oikeuksien toteutumisesta ja toimii 

asiakkaan puolestapuhujana. 

f  Epäoikeudenmukaisen politiikan ja 

toimintatapojen vastustamista.

Ammattilaisen velvollisuus on tuoda työnantajan-

sa, yhteiskunnan päätöksentekijöiden ja suuren yleisön 

tietoon tilanteet, joissa ihmiset elävät köyhyydessä, 

resurssit ovat riittämättömät tai resurssien jakautumi-

nen, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä, epäoikeu-

denmukaisia tai haitallisia ihmisten hyvinvoinnille.

Ammattilainen vastustaa väkivaltaa eikä suoraan tai 

välillisesti tue terroria, kidutusta tai muuta fyysisesti tai 

psyykkisesti väkivaltaista toimintaa.
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Työntekijän ja työyhteisön 
eettinen harkinta ja vastuu

Etiikka on läsnä yhtä lailla olemisessa, 

vuorovaikutuksessa, tekemisessä ja 

tekemättä jättämisessä.”  

(Stanley Witkin)
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S
osiaalialan työtä tehdään monenlaisissa 

toimintaympäristöissä esimerkiksi päiväko-

dissa, sosiaalitoimistossa ja vanhainkodissa. 

Eettinen harkinta on oleellinen osa ammatti-

käytäntöä työtilanteissa, joita määrittävät erilaiset mo-

raaliset, poliittiset ja taloudelliset vaatimukset.

Sosiaalialan ammattilaisella on henkilökohtainen 

vastuu ammatin harjoittamisen yhteydessä tekemis-

tään eettisistä ratkaisuista ja valinnoista. Eettinen har-

kinta on tällaisten ammatilliseen toimintaan liittyvien 

valintojen, keinojen, kohteiden ja seurausten tutkimis-

ta ja käsittelemistä.

Huomattava on kuitenkin, että lainsäädännössä 

määrätyt sosiaalihuollon tehtävien toimintaedellytykset 

ovat työn teettämisen resurssikysymyksinä työnantajan 

vastuulla. Ammattilaisen tulee saattaa epäkohdat työn-

antajansa ja tarvittaessa myös ohjauksesta vastaavien 

viranomaisten tietoon.

Eettistä harkintaa tarvitaan kaikessa sosiaalialan 

työssä ja erityisesti seuraavissa ristiriitatilanteissa:

f  sosiaalialan ammattilaisen erilaiset roolit auttajana 

ja kontrolloijana ovat ristiriidassa keskenään

f  asiakkaiden tai asiakasryhmien keskinäiset edut 

ovat ristiriidassa

f  eri ammattiryhmien näkemykset asiakkaan edusta 

ovat ristiriidassa

f  asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa 

työntekijän oman edun kanssa

f  asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa 

organisaation toimintatapojen kanssa

f  työskentelyolosuhteet vaikeuttavat eettisesti kestä-

vää työskentelyä

f  asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa po-

liittisen päätöksenteon ja taloudellisten resurssien 

kanssa.

Eettisiä valintoja tehdessään sosiaalialan ammatti-

lainen on riippuvainen myös muiden henkilöiden teke-

mistä ratkaisuista. Hänen vastuunsa ei voi olla rajaton. 

Vastuun rajat ovat yleisesti ja yksittäisissä tilanteissa 

tärkeää selkiyttää erityisesti silloin, kun syntyy eettinen 

ristiriita eikä työntekijällä ole valtuuksia päättää asiasta. 

Jokaisella työntekijällä on siten oltava oikeus ja 

mahdollisuus keskusteluun ratkaisuistaan ja vastuunsa 

rajoista vähintään esimiehensä kanssa ja mielellään 

muiden sosiaalialan ammattilaisten kanssa. 

Asiakaslähtöisyys on sosiaalialan ammatillisen työn 

keskeinen periaate. Sosiaalialan ammattilainen pyrkii 

edistämään tämän periaatteen toteutumista organi-

saation kaikilla tasoilla ja toimimaan havaitsemiensa 

epäkohtien poistamiseksi. Sosiaalialan ammattilainen 

toteuttaa työntekijänä vastuullisesti organisaationsa 

päämääriä asiakkaiden hyväksi. 

Hän kehittää menettelytapoja ja työkäytäntöjä vas-

taamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja ammatin 

eettisiä periaatteita. Ammattilaisen vastuulla on vastata 

oman toimintansa tasosta asiakkailleen ja organisaa-

tiolleen. Tämä tapahtuu esimerkiksi työnohjauksen, 

täydennyskoulutuksen tai säännöllisten itsearvioinnin 

ja/tai arviointimenetelmien käytön ja asiakaspalautteen 

keräämisen avulla. 
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Mikäli oman työyhteisön, organisaation tai yh-

teistyökumppaneiden toiminta on ristiriidassa näiden 

eettisten periaatteiden kanssa, käyttää sosiaalialan 

ammattihenkilö kaikkia oikeutettuja keinoja estääkseen 

epäeettisen toiminnan toteutumisen.

Työntekijän henkilökohtainen vastuu voi siten koskea

f  ratkaisuja, jotka hän on toimivaltansa  

puitteissa tehnyt

f  tietoja, jotka hän on esittänyt asiassa, jossa 

päätöksen tekee joku muu

f  sitä, että hän kertoo sekä asiakkaalle että 

päätöksentekijöille arvionsa suunnitellun  

ratkaisun vaikutuksista

f  sitä, että hän ilmaisee selkeästi, milloin ei  

voi ottaa vastuuta jonkun toisen tekemän  

ratkaisun seurauksista

f  sitä, että hän kertoo asiakkaalle, jos tarjolla oleva 

palvelu ei vastaa asiakkaan ilmaisemia tarpeita ja 

tavoitteita, jotta tämä voi tehdä omat ratkaisunsa.

Työyhteisön vastuu on sitä, että

f  työyhteisö arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti 

sekä itse että ulkopuolisten arvioijien kautta ja ke-

räämällä tietoa tuottamiensa palveluiden saamasta 

palautteesta ja vaikutuksista 

f  työyhteisö huolehtii ammattieettisen keskustelun ja 

mielipiteiden vaihdon säännöllisyydestä ja edistää 

oman työskentelynsä kriittistä arviointia

f  työyhteisö arvioi oman työskentelynsä eettisyyttä 

ja asiakaslähtöisyyttä tarkastelemalla omaa työtään 

prosessina, joka on myös asiakkaan prosessi.

Eettiset menettelytavat 
asiakassuhteen eri tilanteissa

Jokaisen asiakkaan tilanne on ainutlaatuinen. Asiakas-

suhteessa vaikuttavat monenlaiset näkyvät ja piilossa 

olevat yhteiskunnalliset valtarakenteet, jotka ammatti-

laisen on syytä pyrkiä tiedostamaan ja tunnistamaan. 

Myös työntekijän ja asiakkaan välillä on tavalla tai 

toisella aina kyse vallankäytöstä.

Sosiaalialan ammattilainen on tekemisissä asi-

akkaansa kanssa asemansa ja tehtävänsä tuomien 

valtuuksien kautta, vaikka varsinainen vallankäyttö 

tuntuisikin olevan usein käytännön kaukana asiakas-

tilanteesta ja siinä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. 

Työhön sisältyvä valta ja vallankäytön yhteiskunnalli-

nen oikeutus on tehtävä näkyväksi.

Sosiaalialan työssä ollaan usein tekemisissä ristirii-

tojen kanssa ja ne on hyvä ottaa rohkeasti työskente-

lyn kohteeksi. 

Valta voi olla vähäisen tuntuista, mutta asiakkaalle 

merkityksellistä. Työntekijällä on esimerkiksi valta mää-

ritellä, mihin asiakkaan ongelmiin hän tarttuu ja miten 

hän niitä nimeää. Sosiaalialan ammattilaisen työllä, 

tekemisillä ja tekemättä jättämisillä, on vaikutuksia 

asiakkaan elämään. 
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Eettistä harkintaa tarvitaan erityisesti tilanteissa, 

joissa sosiaalialan ammattilaisen roolit auttajana ja 

kontrolloijana ovat ristiriidassa keskenään, mikä on 

hyvin tavallista.

Joskus asiakkaan vaihtoehdot ovat niin vähissä, 

ettei minkäänlaista hyvää saati parasta mahdollista 

ratkaisua ole näköpiirissä. Tällöin joudutaan toimimaan 

noudattaen pienimmän mahdollisen haitan periaatet-

ta. Toimenpiteistä valitaan se, josta arvioidaan olevan 

asiakkaalle ja muille asianosaisille vähiten haitallisia 

seurauksia. Viranomainen ei voi jättää toimimatta sillä 

perusteella että tilanne on vaikea ja päätöksenteko 

hankalaa. Viranomaisen aktiivisuusvelvoite merkitsee 

velvollisuutta toimia ja tehdä ratkaisuja vaativissakin 

ristiriitatilanteissa.

■ Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Iso-
Britanniaa koskeva päätös toukokuulta 2001:

Kyseessä oli neljän lapsen tapaus (Z, A, B ja C), 
jossa lapset itse olivat valittajina. Lapset 
olivat asuneet vuosikausia kotonaan oloissa, 
joita voidaan kuvata erittäin puutteellisiksi, 
ankeiksi, jopa kammottaviksi. Lapsia 
pahoinpideltiin, heidän hoitoaan laiminlyötiin 
monin tavoin ja he näkivät jopa nälkää. 
Sosiaalitoimi seuraili tilannetta vuosikausia 
ja kuunteli muiden viranomaisten huolia. 
Toimenpiteisiin ei haluttu ryhtyä koska 
todettiin, että vanhemmat eivät tahallaan 
laiminlyöneet lastensa hoitoa ja että ottaen 
huomioon vanhempien oma ankea lapsuus ja 
heidän itsensä saama vähäinen kasvatus ja 

huolenpito, he ilmeisesti tekivät omien lastensa 
hyväksi parhaansa. 

Iso-Britannian valtio määrättiin maksamaan 
lapsille ”epäinhimillisestä ja halventavasta 
kohtelusta” ennätyssuuret, yli 320 000 punnan 
korvaukset. Yhtenä korvausperusteena oli 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3. artikla, 
ns. kidutuksenestopykälä. Siinä todetaan: 
”Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai 
rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla 
tavalla.” 

Tuomioistuin painottaa päätöksessään sitä, että 
viranomaisille on annettu valta sijoittaa 
lapsi oman kotinsa ulkopuolelle ja tätä 
valtaa on tilanteen niin vaatiessa osattava ja 
uskallettava käyttää. Viranomaiset eivät voi 
perustella passiivisuuttaan päätöksenteon 
vaikeudella silloin, kun kyseessä on lapsen 
toistuva ja tuntuva kaltoinkohtelu.
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Sosiaalialalle on delegoitu tietyt tehtävät yhteis-

kunnassa. Asiakas ei aina voi saada sitä, mitä haluaisi. 

Vaikka asiakkaan toiveita ei voida toteuttaa, tulee hä-

nen arvokkuuttaan vaalia ehdottomasti.

Asiakkaalle kontrollin kohteena olon tunnetta 

tuottava ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kaventava 

toimenpide voidaan suorittaa eettisesti perustellulla 

tavalla. Tällöin sen on oltava ehdottoman laillinen, 

jottei kyse ole mielivallasta. Sen on myös oltava mah-

dollisimman selkeästi perusteltu ja asiakkaan kantelu- 

ja valitusmahdollisuuksista ja muusta oikeusturvasta on 

huolehdittava. 

Sosiaalialan ammattilaisen työn eettisenä lähtö-

kohtana on puolustaa asiakkaiden oikeuksia ja pitää 

toiminnassaan huolta asiakkaansa edusta. Ristiriitati-

lanteessa hän varmistaa erityisesti heikoimmassa ase-

massa olevien oikeudet ja kuulluksi tulemisen.

Asiakkaan osallisuus ja 
itsemääräämisoikeus

Sosiaalialan ammatillisessa työssä kunnioitetaan ih-

misen oikeutta ja vastuuta päättää itseään koskevista 

asioista. Sosiaalialan ammattilainen rohkaisee asiakkai-

ta laajaan osallisuuteen. 

Hän pyrkii toiminnassaan turvaamaan asiakkaan it-

semääräämisoikeuden toteutumisen – samalla korosta-

en tämän vastuuta ratkaisuista ja toiminnasta. Sosiaa-

lialan ammatillisuuteen kuuluu selvittää asiakkaalle eri 

ratkaisuvaihtoehtojen edut, haitat ja seuraukset, jotta 

tämä voi tehdä omat ratkaisunsa. Asiakkaan osallisuus 

voi toteutua vain, jos hän saa riittävää ja oikeaa tietoa 

oikeuksistaan, hänelle lain mukaan kuuluvista etuuksis-

ta sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista.

Milloin asiakas ei kykene ilmaisemaan tahtoaan 

tai ottamaan vastuuta toiminnastaan, sosiaalialan am-

mattihenkilö varmistaa yhteistyössä asiakkaan laillisen 

edustajan, taikka omaisen tai muun läheisen henkilön 

kanssa, että asiakasta kohdellaan ihmisarvoisesti ja 

hänen asiansa käsitellään oikeudenmukaisesti. 

Asiakaslaki 9 § 

Tämä koskee myös alaikäisiä lapsiasiakkaita. YK:n 

lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on 

oikeus sekä suojeluun että osallisuuteen. Tämä merkit-

see sitä, että myös lapsen kanssa on aidosti pyrittävä 

työskentelemään.

Asiakaslaki 10 §

Lapselle on iän ja kehitystason mukaisesti annetta-

va tietoja hänen omassa asiassaan, lapsen mielipiteet 

on selvitettävä ja niitä on kuultava. Mitään ikärajaa 

osallisuudelle ei ole sopimuksissa eikä lainsäädännössä 

asetettu eikä voida käytännön työssäkään asettaa. 

Osallisuutta ei voida yleensä sivuuttaa suojeluun ve-

doten.
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■ Eräässä koulutustilaisuudessa muuan 
osallistuja totesi, ettei halua ottaa lapsia 
mukaan heidän asioitaan koskeviin huolto-
suunnitelmapalavereihin koska lapset ovat 
usein levottomia, ”menevät pitkin seiniä” ja 
häiritsevät neuvottelutilannetta monin tavoin. 

Huoltosuunnitelmapalaverissa on kuitenkin kyse 
juuri lapsen elämää ja asioita koskevista 
käytännön asioista. Esitettäisiinkö 
samankaltaisia perusteluita aikuisasiakkaan 
kohdalla? Aikuisasiakkaatkin käyttäytyvät 
usein eri tavoin kuin työntekijä toivoisi, silti 
heidän kanssaan tehdään työtä ja heidän 
osallisuuttaan pidetään yleisesti itsestään 
selvänä. 

Eettisesti perusteltua ei ole syrjäyttää lapsia 
omissa asioissaan esimerkiksi sen vuoksi, että 
he ovat hankalia ja käyttäytyvät huonosti. 
Työntekijällä on velvollisuus etsiä keinoja 
lapsen kanssa toimimiseksi ja tilanteen 
järjestämiseksi myös lapsille sopivaksi.

Jokaisella ihmisellä on oikeus omiin valintoihinsa ja 

itsensä toteuttamiseen edellyttäen, ettei hän toimin-

nallaan loukkaa toisten vastaavaa oikeutta. Samalla 

yksilö on ihmisenä ja yhteisön jäsenenä vastuussa omi-

en valintojensa seurauksista. 

Asiakkaalla on ensisijainen oikeus tehdä omaa 

elämäänsä koskevat päätökset. Tämä on keskeinen 

ihmisyyttä määrittelevä periaate: kyky itsenäiseen pää-

töksentekoon ja sen mukanaan tuoma arvokkuus. 

Itsenäisyyden kunnioittaminen ei merkitse sitä, 

että pyritään tekemään asiakkaan mielen mukaan vaan 

että kunnioitetaan asiakkaan eriäviäkin näkemyksiä ja 

mielipiteitä. 

Asiakkaan omiin tietoihin pyritään luottamaan ja 

ennen kaikkea häntä pyritään kuulemaan haastavis-

sakin tilanteissa. Tässä on koko sosiaalialan työn ydin. 

Kuunteleminen ja kuuleminen (silloin kun kukaan muu 

ei kuule) merkitsee ihmisen aitoa hyväksymistä. Tämä 

kuulluksi tuleminen tarkoittaa asiakkaan elämän jäsen-

tämistä yhdessä hänen kanssaan eikä aina edes neuvo-

jen ja ohjauksen antamista. 

f  Asiakaslähtöisyys liittyy asiakkaan paikkaan, ase-

maan ja osallistumiseen. Asiakaslähtöisyys ei ole 

helppo lähtökohta koska tilanteet ja asiakkaat 

eivät aina ole ”helppoja”. Asiakkaat eivät ehkä 

ole halukkaita yhteistyöhön, heillä voi olla erilaisia 

mielenterveys- tai persoonallisuusongelmia, väki-

valtaisuutta jne. 
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f  Jos vuorovaikutustilanteen ongelmat eivät ole 

asiakkaan vastuulla, ei niiden ratkaiseminen myös-

kään aina ole yksin työntekijän vallassa. Joskus 

joudutaan mahdottomiin tilanteisiin. Aina ei voida 

toimia asiakkaan toiveiden mukaan, mutta siihen 

tulee aina pyrkiä. Asiakaslähtöisyys ei edellytä sitä, 

että työntekijä menee liikaa mukaan asiakkaan 

tilanteeseen vaan sitä, että hän säilyttää ammatil-

lisuuden ja riittävän objektiivisuuden, jotta löyde-

tään uutta jäsennystä ja ymmärrystä asioihin.

Sosiaalialan ammattihenkilö edistää asiakkaan 

valinnan mahdollisuuksia kertomalla asiakkaalle häntä 

koskevat vaikeatkin asiat totuudenmukaisesti. Joskus 

voi olla houkutus jättää vaikeat asiat käsittelemättä, 

jotta itse pääsisi hieman helpommalla. Tämä ei ole 

koskaan asiakkaan edun eikä asiakaslähtöisyyden 

mukaista. Asiakkaalla on esimerkiksi iästä riippumatta 

oikeus saada rehellistä ja suoraa tietoa omasta tilan-

teestaan, siis myös lapsella. Vain joissakin harvoissa 

tapauksissa voidaan tieto jättää antamatta jos aidosti 

arvioidaan, että tiedon saaminen tuottaisi asiakkaalle 

(tai muille asianosaisille) enemmän haittaa kuin hyö-

tyä. Tällöin on kyse niin vaikeasta päätöksestä, että sitä 

on tarpeen pohtia laajemmalti työyhteisössä ja esimie-

hen kanssa. Päätöksen tekeminen ei saa tällöin jäädä 

yksittäisen työntekijän harkinnan varaan ja vastuulle. 

Kun asiakassuhde koskee monia asiakkaita yhtä 

aikaa (perheet, ryhmäasiakkuus) ja asianosaisten edut 

ovat keskenään ristiriidassa, sosiaalialan ammattihenki-

lö varmistaa, että kaikkia osapuolia kuullaan ja eriävät 

näkökohdat otetaan huomioon. Asiakas saattaa ajatella, 

että hänen etunsa toteutuvat silloin, kun tehdään aino-

astaan hänen mielensä mukainen päätös. Jos tehdään 

päätös, jonka toinen osapuoli kokee etujensa vastaiseksi, 

on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että asia käydään 

mahdollisimman tarkoin asiakkaan kanssa läpi. 

Tällöin päätöksen tai toimenpiteen mahdollisim-

man tarkka suullinen ja kirjallinen perusteleminen 

ovat välttämättömiä samoin kuin se, että aidosti var-

mistutaan siitä, että asiakas tietää, mihin päätöksestä 

voi valittaa ja kannella. Näin varmistutaan asiakkaan 

oikeusturvan toteutumisesta.

■ Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 
2263/1999:

”Oikeus saada perusteltu päätös on hyvän 
hallinnon keskeinen tae. Sosiaalihuollossa 
asianosaisen oikeusturvan kannalta on aina 
kiinnitettävä huomiota päätösten riittäviin 
perusteluihin. Yleisenä vaatimuksena on, 
että ratkaisun perusteena olevat tosiseikat 
yksilöidään ja että tosiseikkojen oikeellisuus 
varmistetaan riittävästi. 

Asianosaiselle selviää päätöksen perusteluista, 
miksi kysymyksessä olevaan lopputulokseen on 
päädytty. Perusteluilla on keskeinen merkitys 
myös muutoksenhakuoikeuden käyttämisen 
kannalta. 

Ne ohjaavat kiinnittämään huomiota 
niihin seikkoihin, joilla on merkitystä 
muutoksenhakua ratkaistaessa. Riittävät 
perustelut voivat myös lisätä luottamusta 
ratkaisujen sisältöön.” 
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■ Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 
1027/2000:

”Koska muistiinpanoilla saattaa olla merkitystä 
lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa 
riidoissa, tulee niihin mielestäni tällaisen 
riidan vireillä ollessa kiinnittää erityistä 
huomiota. Sosiaaliviranomaiset eivät saa 
asettua toisen vanhemman puolelle, vaan 
heidän tulee suhtautua asiaan puolueettomasti. 
Sosiaalilautakunnan on riittävällä tavalla 
huomioitava molempien osapuolten esiin 
tuomat seikat ja tosiasiat. Kirjausten tulee 
olla puolueettomia siten, että asiat kuvataan 
molempien osapuolten kannalta tasapuolisesti. 
Puolueettomuudella ei kuitenkaan nähdäkseni 
tarkoiteta sitä, että asiat kerrotaan molemmille 
osapuolille edullisella tavalla.”

Pakon käyttö

Sosiaalialan ammattilainen toimii yhteistyössä asi-

akkaan kanssa niin pitkälle kuin se on mahdollista ja 

pyrkii takaamaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden 

toteutumisen. Lain velvoittamana virkamiehenä so-

siaalialan ammattilainen joutuu joskus suorittamaan 

toimenpiteitä tai olemaan mukana toimenpiteissä tai 

päätöksissä, jotka ovat vastoin asiakkaan omaa tahtoa. 

Tällaisia ovat esimerkiksi lastensuojelun pakkotoimen-

piteet, eräät kehitysvammalain mukaiset toimet ja 

tahdosta riippumaton päihdehuolto.

Sosiaalialan ammattihenkilö minimoi asiakkaan 

tahdon vastaisten toimenpiteiden käytön. Pakon 

käyttäminen voi olla välttämätöntä asiakkaan edun 

turvaamiseksi taikka asianosaisen tai muiden suojele-

miseksi. Tahdonvastaisten toimenpiteiden käyttämisen 

on tapahduttava aina tarkoin lain sallimissa puitteissa 

ja niin, että asiakkaan oikeusturvasta ja hyvän hallin-

non periaatteista huolehditaan. Eettisesti kestävään 

toimintaan päästään noudattamalla periaatteita, jotka 

takaavat työn avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden. 

Pakkoa käyttäessään sosiaalialan ammattihenkilö pyrkii 

takaamaan sen, että asiakas voi vastaisuudessa päättää 

omista asioistaan.

Esim. Lastensuojelulaki § 9 tai Stakesin 
huostaanotto-opas
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Esimerkiksi lastensuojelussa toimitaan ns. lievim-

män tehokkaan puuttumisen periaatteen (suhteelli-

suusperiaate) mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että liian 

voimallisia toimenpiteitä ei saa käyttää, vaan on valit-

tava aina asiakkaan elämään mahdollisimman vähän 

puuttuva toimenpide. Toimenpide ei kuitenkaan saa 

olla niin lievä, ettei se olisi tehokas. Esimerkiksi lapsen 

huostaanottoon ei tule ryhtyä, jos lapsen oleminen 

saadaan lähiympäristössä muulla tavalla turvattua. 

Siihen on kuitenkin ryhdyttävä jos lapsen etu ja turval-

lisuus sitä ehdottomasti vaatii. 

■ Euroopan ihmisoikeustuomioistuin/ suuri 
jaosto, päätös A ja B vastaan Suomi, 
12.7.2001:

”EIT pani merkille, että viranomaiset olivat 
tienneet B:n odotettavissa olevasta syntymästä 
ja äitinsä A:n henkisistä vaikeuksista, joten 
tilanne ei ollut kiireellinen siinä mielessä, että 
se olisi ollut ennalta-arvaamaton. 

Selvityksessä ei oltu ilmoitettu, että viranomaiset 
olisivat harkinneet muita keinoja, joilla B:tä 
olisi syntymänsä jälkeen voitu suojella siltä 
vaaralta, että hänen äitinsä vahingoittaisi 
häntä fyysisesti. EIT:n asiana ei ollut asettua 
Suomen lastensuojeluviranomaisten asemaan 
ja harkita tehokkaimpia suojelutoimenpiteitä. 
Kun kuitenkin viranomaiset olivat harkinneet 
äidin kannalta niin jyrkkää toimenpidettä, 
lapsen täydellistä riistämistä välittömästi 
syntymän jälkeen, niiden olisi tullut 
tutkia, olisiko ollut mahdollista turvautua 
vanhempien ja lapsen perhe-elämää niin 
kriittisessä kohdassa vähemmin rikkovaan 
toimenpiteeseen.

EIT katsoi, että viranomaisten mainitsemat 
perusteet olivat relevantteja mutta ei sen sijaan 
riittäviä oikeuttaakseen vakavan puuttumisen 
valittajien perhe-elämään. 

Viranomaisten harkintamarginaaliinkin nähden 
EIT katsoi, että B:n kohdalta kiireellinen 
huostaanotto ja sen toimeenpano olivat 
suhteettomia siltä osin kuin ne olivat 
vaikuttaneet valittajien kykyyn nauttia 
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perhe-elämästä vastasyntyneen lapsensa 
kanssa tämän syntymästä alkaen. Niin ollen 
ja vaikka oli saattanut olla välttämätöntä 
ryhtyä joihinkin varotoimiin B:n suojelua 
varten, kiireellistä huostaanottoa ei voitu 
pitää välttämättömänä demokraattisessa 
yhteiskunnassa.”

Pakon käytöstä on tehtävä vähintään merkintä 

asiakirjoihin tai säännösten vaatiessa päätös. Asiakasta 

on neuvottava, miten hän voi hakea asiaan muutosta. 

Pakon käyttämisen on ehdottomasti perustuttava lakiin 

eikä se saa koskaan olla minkäänlainen rangaistustoi-

menpide. Esimerkiksi asiakkaalla on oikeus käyttäytyä 

huonosti ilman, että työntekijä ryhtyy häntä rankaise-

maan. Jos asiakas syyllistyy laittomuuksiin (esim. uhkai-

lu) on asia annettava poliisin tutkittavaksi. Työntekijän 

ei pidä alistua millaiseen kohteluun hyvänsä asiakkaan 

taholta, vaan on suojattava omaa koskemattomuutta. 

Tässä työntekijällä pitää olla vankka tuki työyhteisöltä, 

ja työpaikalla selkeät pelisäännöt väkivalta- ja uhkati-

lanteiden varalta. 

Työturvallisuuslaki 8–10 §, 17 §

Asiakassuhteen luottamuksellisuus

Sosiaalialan ammattihenkilö suojaa asiakassuhteen 

luottamuksellisuutta ja noudattaa salassapitoa. Ilman 

asiakkaan lupaa tietoja saa luovuttaa vain, kun tietojen 

luovuttamisen välttämättömyys perustuu lakiin. Jos 

salassapito ja ilmoitus- tai todistamisvelvollisuus ovat 

keskenään ristiriidassa, sosiaalialan ammattihenkilö 

toimii lain ja oikeuden määräyksen mukaan. Poik-

keuksellisesti tietoja voidaan myös antaa, jos asiakas ei 

pysty vastaamaan teoistaan ja salassapito voisi saattaa 

asiakkaan tai toiset ihmiset vaaraan (esim. vanhusten-

huolto, vammaishuolto, päihdehuolto, lastensuojelun 

ilmoitusvelvollisuus).

Asiakaslaki 17 §
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Hankkiessaan ja välittäessään tietoja asiakkaasta 

sosiaalialan ammattilainen varmistaa, että tiedot ovat 

välttämättömiä annettavan palvelun kannalta. Hän 

selvittää ja näyttää asiakkaalle, mitä tietoja kirjataan 

sekä mihin niitä tarvitaan ja käytetään.

■ Helsingin hallinto-oikeus 
3.10.2001/01/0673/2: 

X vaati häntä itseään ja hänen lastaan koskevan 
lastensuojeluilmoituksen poistamista 
sosiaalitoimistosta. Hän katsoi, että ilmoitus 
on kokonaisuudessaan perätön, herjaava 
ja solvaava. Tietosuojavaltuutettu hylkäsi 
hakijan vaatimuksen eikä antanut tiedon 
korjaamista koskevaa määräystä. 

Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan kyseinen 
ilmoitus sisältää tietoja, jotka olisivat 
saattaneet johtaa lastensuojelutoimenpiteisiin. 
Tämän vuoksi sosiaaliviranomaisten tuli 
selvittää mahdollista lastensuojelun tarvetta. 
Siten ilmoitus ei ole siten tarpeeton, että se 
voitaisiin määrätä kokonaan poistettavaksi. 
Jos samasta lapsesta tehdään myöhemmin 
uusi ilmoitus, on aiemmallakin ilmoituksella 
merkitystä lastensuojelun tarvetta arvioitaessa. 

Tämän vuoksi myös kyseisellä ilmoituksella 
voi olla myöhemmin merkitystä, vaikkei se 
johtanutkaan varsinaisiin lastensuojelutoimen-
piteisiin. Lastensuojelulain 40 §:n mukaisen 
ilmoituksen tarkoituksena on lapsen oikeuksien 
turvaaminen, mikä on otettava huomioon myös 
ilmoituksen oikeellisuutta arvioitaessa. 

Asiakkaalla on oikeus yksityisyyteen ja henkilökoh-

taiseen tietosuojaan. Sosiaalialan ammattilainen toimii 

tahdikkaasti ja kunnioittaa asiakassuhteen luottamuk-

sellisuutta. Ammattilaisen velvollisuus on pitää huolta, 

että asiakkaan yksityisyyden suojaaminen ja asiakas-

suhteen luottamuksellisuuden säilyminen on mahdol-

linen esimerkiksi laitosolosuhteissa ja että asiakkaan 

henkilökohtaiset asiat pysyvät hänen omina asioinaan. 

Periaate koskee myös suhtautumista eri-ikäisten tai eri 

kulttuurista lähtöisin olevien ihmisten kohtelua. Myös 

lapsella on oikeus yksityisyyteen.

Asiakaslaki 11 §
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Asiakassuhteen luottamuksellisuus rakentuu siitä, 

kuinka ammattilainen työssään, sanoillaan ja tekemisil-

lään, viestittää suhtautumistaan asiakkaaseensa. Jokai-

nen ihminen on itsessään arvokas ja oikeutettu moraa-

lisesti arvokkaaseen kohteluun. Sosiaalialan ammatti-

lainen kunnioittaa ihmisarvon loukkaamattomuutta ja 

edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

■ Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kertomus…2001, 75: 

”Virkamiesten käytöksestä kannellaan useimmiten 
juuri sen takia, että käytöksen katsotaan 
tavalla tai toisella ilmentävän puolueellista 
asennetta. Monesti väitetään virkamiesten 
käytöstä myös töykeäksi tai ylimieliseksi.” 

”…virkamiehen on kohdeltava asiakkaitaan 
asiallisesti ja tahdikkaasti ja myös 
antamissaan selvityksissä vältettävä 
kielenkäyttöä, jonka asiakas voi kokea 
loukkaavaksi.”

Oma tapamme viestiä ja toisten tulkinnat viestin-

nästämme ovat vaikeasti arvioitavissa, koska vuoro-

vaikutukselle on tyypillistä se, ettei sitä voida loppuun 

asti ohjeistaa. Vuorovaikutuksen merkitys on kuitenkin 

suuri (ks. Riitta Granfelt, 1998, Vuorovaikutuksen kan-

natteleva voima). Samat neuvot ja ohjeet eivät toimi 

joka tilanteessa, vaaditaan herkkyyttä ja tilannetajua. 

Toisaalta joitain sääntöjä voidaan luoda ja oivaltaa että 

on olemassa tietty raja, jota ei voida ylittää. Esimerkki-

nä seuraava päätös:

■ Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 
(1163/4/00): 

”Kantelussa yksilöity A:ta koskeva merkintä 
lastensuojelun asiakaskertomuksessa, joka 
liittyy A:n kuulemiseen hänen poikansa 
sijaishuollon muutosasiassa, kuuluu 
seuraavasti:  
A vastustaa. A on puheissaan vuolaan 
monisanainen ja ristiriitainen, samanlaista 
syyttelyä lapsen isää ja sos. toimea jne. 
kohtaan kuin aiemminkin. Lipsuu koko 
ajan varsinaisesta asiasta, koko ajan 
puolustuskannalla”. 

Lisäksi siinä todetaan lopuksi sitaateissa 
”Ymmärrystä vai täyttä ymmärrystä 
vailla?”. Sosiaalityöntekijän mukaan 
asiakaskertomukseen tehtävät merkinnät ovat 
ensisijaisesti tarkoitetut sosiaalityöntekijöiden 
muistiinpanoiksi/työvälineeksi. 
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Kyseinen sitaateissa ollut lausuma: ”Ymmärrystä 
vai täyttä ymmärrystä vailla?” oli 
sosiaalityöntekijän mukaan lähinnä hänen 
henkilökohtainen näkemyksensä  
A:n silloisesta mielentilasta sekä muistutus 
siitä, että asiaa tulee jatkossa selvittää,  
koska sillä voi olla oma merkityksensä  
A:n lasten asioista päätettäessä. 
Lausumalla ei sosiaalityöntekijän 
mukaan ollut missään nimessä tarkoitus 
loukata A:ta. Sosiaalityöntekijän mukaan 
sosiaalitoimistossa on A:n kantelun johdosta 
keskusteltu mm. asiakaskertomukseen 
tehtävien merkintöjen sanavalinnoista ja 
asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään 
tarkempaa huomiota. 

Viranomaisen on hyvän hallintotavan 
mukaan käytettävä asiallista, selkeää 
ja ymmärrettävää kieltä. Kielenkäytön 
asiallisuus merkitsee käsitykseni mukaan 
muun muassa sitä, ettei hallinnon 
asiakkaaseen kohdisteta loukkaavia tai 
halventavia sanontoja tai ilmaisuja. Tämä 
vaatimus koskee luonnollisesti myös 
viranomaisen asiakirjoissa käytettyä kieltä.

Pidän kyseistä kirjausta sanavalinnaltaan 
epäasiallisena huolimatta siitä, että siihen 
ei ole sosiaalityöntekijän mukaan sisältynyt 
minkäänlaista loukkaamisen tarkoitusta. 
Jos tarkoitus on ollut viitata A:n silloisten 
olosuhteiden merkitykseen lastensuojelu-
toimenpiteissä, siinä ei ole mielestäni 

onnistuttu. Koska asiakaskertomusten 
merkintöjen sanavalintoja tullaan 
sosiaalityöntekijän mukaan jatkossa tarkoin 
harkitsemaan, tyydyn kiinnittämään 
hänen huomiotaan vastaisuudessa 
asiakaskertomusten merkintöjen asiallisuuteen. 
Käsitykseni mukaan asianmukaiset ja 
virheettömät merkinnät viranomaisen 
asiakirjoissa edistävät omalta osaltaan sekä 
asiakkaan oikeusturvaa että luottamuksellisen 
asiakassuhteen syntymistä ja ylläpitoa. 
Kiinnitän myös X kunnan sosiaalitoimen 
huomiota siihen, että henkilökuntaa tulee 
riittävästi opastaa myös hyvän hallintotavan 
vaatimuksista viranomaisen kielenkäytössä.” 

Sosiaalialan ammattilainen kohtelee asiakkaitaan 

tietyllä arvokkuudella. Vaikka huumorin käyttö työssä 

on hyväksyttävää, on tilanteita, joissa se ei ole sopivaa. 

Jokainen on itse vastuussa omasta tavastaan käyttää 

esimerkiksi huumoria ja siitä, että huumori tulee ym-

märretyksi oikein. Työyhteisö on lisäksi vastuussa siitä, 

että asiakas tulee kohdelluksi asiallisesti asiakkuuden 

joka tilanteessa, eikä vain sosiaalialan ammattilaisen 

omassa työhuoneessa. 

Asiakkaasta puhumisen tapaan on syytä kiinnittää 

huomiota myös esimerkiksi tauko- tai sosiaalitiloissa. 

Työpaikkahuumorikaan ei saa perustua siihen, että 

asiakkaista puhutaan epäkunnioittavaan sävyyn.
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■ Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 
253/2002:

”A kertoi jättäneensä 24.1.2002 palveluyksikköön 
toimeentulotukihakemuksen. A:n mukaan 
palvelupisteen neuvonnassa ollut mieshenkilö 
B sanoi hänelle mm, että ”syö koirasi, leikkaa 
ne lihoiksi ja tee ruuaksi” ja että ”koirien 
turkeista voit ommella vaatteita”. B on 
kertonut käyttävänsä usein huumoria vaikeiden 
asiakastilanteiden keventämiseen ja kertovansa 
usein vitsejä etenkin nuoremmille asiakkaille. 
B kertoi pyrkivänsä asiakaspalvelussa 
pehmeään tyyliin.

Perustuslain 21 §:n mukaiseen hyvään 
hallintoon kuuluu kansalaisten oikeuksista ja 
asianmukaisesta kohtelusta huolehtiminen. 
Hyvään hallintoon kuuluu asiallinen 
kielenkäyttö myös suullisessa keskustelussa. 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain (812/2000) 5 §:n mukaan 
asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon 
toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa 
ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakkaan 
kohtelulla tarkoitetaan myös niitä tapoja, 
joilla asiakkaaseen suhtaudutaan eri 
asiakastilanteissa.

Asiallisen kielenkäytön vaatimus ei nähdäkseni 
estä huumorin käyttämistä asiakaspalvelussa. 
Edellä todettua kielenkäyttöä en kuitenkaan 
pidä tavanomaiseen puheenparteen enkä 
tilanteeseen sopivana huumorina kuuluvana. 
Katson, että vahtimestari B:n kielenkäyttö 
oli epäasiallista ja asiakkaan kohtelu hänen 
ihmisarvoaan loukkaavaa.” 



e
”

Suhde ympäröivään 
yhteiskuntaan 

Epäkohtia ei voida parantaa, jos niistä 

ei rohjeta puhua.

Uskon, että kritiikki voi olla 

sosiaalityölle arvokasta, koska se 

antaa mahdollisuuksia uudenlaisiin 

ajattelutapoihin.” (Stanley Witkin)
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S
osiaalialan ammattilaiset ovat työssään teke-

misissä ihmisten arjen ja elämisen reunaeh-

tojen kanssa. He siis tietävät, mitä ihmisille 

yhteiskunnassamme kuuluu. Työ kerryttää 

paljon tietoa, joka on usein yleistettävissä yksittäi-

sistä havainnoista laajemmiksi olosuhdeselvityksiksi 

tai kehityssuunniksi. Sosiaalialan ammatillisen työn 

tavoitteena on voimavarojen lisääminen ja myönteis-

ten ratkaisumallien kehittäminen vaikeuksien keskellä. 

Ammattilaisen havaitsemien ongelmien ja epäkohtien 

esiin nostaminen on tärkeää ja välttämätöntä, kun 

halutaan saada aikaan muutosta ihmisten elämään. 

Tällöin omasta työstä saatu tieto ja näkemys on yhtä 

merkityksellistä kuin tutkijoiden myöhemmin tuottama 

ja todentama tieto: kertoohan se tilanteesta juuri tääl-

lä, tässä ja nyt.

Sosiaalialan ammattilaisella on omasta työalueesta 

riittävää tietoa ja kokemusta ja niiden tuomaa asian-

tuntijuutta. Usein ongelmana on arjen tiedon välittä-

minen riittävän ymmärrettävällä tavalla päätöksenteki-

jöille. Sosiaalialan työn raportointiin yleensä ja omasta 

työstä kertomisen tapoihin erikseen on kiinnitettävä 

huomiota. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Vuorovaikutukseen erikoistuneina ammattilaisina sosi-

aalialan ammattilaisten olisi pohdittava, kuinka saada 

oma viesti perille esimiehille, hallintoon, päättäjille 

tai julkisuuteen. Sosiaalialan ammattilaisten olisi hyvä 

käyttää enemmän osaamistaan niin yksilö- kuin työyh-

teisötasolla vaikuttamiskeinojen pohtimiseen.

Eräs vaikuttamisen väylä on myös osallistuminen 

oman alansa asiantuntijana erilaisten sosiaalisten ja 

yhteiskunnallisten kehittämisohjelmien laatimiseen ja 

toteuttamiseen. 

Tutkiva työote, tutkiva sosiaalityö ja sosiaalialan 

osaamiskeskusten kanssa tehtävä yhteistyö ovat keino-

ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sosiaalialan ammattilaisen tulee tukea sosiaalialan 

opetusta antavia yksiköitä tarjoamalla opiskelijoille 

pääsy korkealaatuiseen työharjoitteluun ja ajantasai-

seen käytännön opetukseen.

Sosiaalialan ammattilaisen osallistuminen julkiseen 

keskusteluun on suotavaa, vaikka salassapitovelvolli-

suus tekeekin tämän hankalaksi. Julkisen tiedonvälityk-

sen ja sosiaalialan ammatillisen työn toimintaperiaat-

teilla on eri lähtökohdat, jotka ovat usein ristiriidassa 

keskenään. Siinä missä tiedotusvälineitä kiinnostaa 

nostaa julkisuuteen yksityinen asia, tarina, voi työnteki-

jä yleensä puhua vain yleisellä tasolla tai yleisistä peri-

aatteista. Varsinkin julkiseen keskusteluun tottumatto-

man työntekijän on tärkeää saada tai hakea itselleen 

kollegiaalinen tai esimiehen tuki. Työyhteisön rohkaisu 

ja kannustaminen auttaa ja tukee ammatillisen asian 

julkista käsittelyä.

Antaessaan lausuntoja työhönsä liittyvistä asioista 

sosiaalialan ammattihenkilö noudattaa mahdollisim-

man suurta avoimuutta ottaen kuitenkin huomioon 

salassapitovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan. Tie-

dottaessaan ihmisten elinolosuhteista ja sosiaalisista 

ongelmista sosiaalialan ammattilainen harkitsee, mitä 

vaikutuksia tietojen antamisella on asianomaisten ih-

misten ja yhteisöjen elämään.

Sosiaalialan ammattihenkilön on ilmaistava, osal-

listuuko hän julkiseen keskusteluun ammattiroolissaan, 

toimipaikkansa työntekijänä, jonkin organisaation tai 

ryhmän edustajana vai yksityishenkilönä.

Moniammatillinen yhteistyö

Sosiaalialan ammattilainen edistää yhteistyötä asiak-

kaalle tarpeellisten palveluiden aikaansaamiseksi ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Jotta 

asiakasta voidaan auttaa mahdollisimman hyvin, on 

sosiaalialan työn oltava verkostoitunutta ja moniam-

matillista. 
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Sosiaalialan ammattihenkilö arvioi kriittisesti omaa 

ja yhteistyökumppaneiden toimintaa ja edistää avointa 

keskustelua asiakaskeskeisen moniammatillisen työn 

tavoitteista ja menettelytavoista. Sosiaalialan ammatti-

lainen arvostaa oman osaamisensa ohella kollegoiden-

sa ja muiden ammattialojen edustajien ammatillisia 

näkemyksiä ja pätevyyttä.

■ Hallintolaki 10 §:
”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja 

asian vaatimassa laajuudessa avustettava 
toista viranomaista tämän pyynnöstä 
hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin 
pyrittävä edistämään viranomaisten välistä 
yhteistyötä.” 

Yhteistyö kolmannen sektorin 
kanssa

Kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli 

hyvinvointipalveluiden järjestäjinä ja eri asiakasryhmien 

etujen ajajina sekä asiakkaiden osallisuuden lisääjinä. 

Ammattilaisen on kyettävä asiakkaan edun mukaiseen 

avoimuuteen toimiessaan näiden kanssa.

Toimiessaan yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöi-

den kanssa sosiaalialan ammattilainen pyrkii turvaa-

maan, että sosiaalialan ammatillisen työn eettiset peri-

aatteet toteutuvat myös tässä toiminnassa. 
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Ammatin kehittäminen ja 
ammatissa kehittyminen

S
osiaalialan työ kehittyy yhteiskunnallisen 

muutoksen ja käytännön myötä. Sosiaalialan 

ammattilaisen on oltava valmis kehittämään 

ammattiaan. Hän arvioi ja pohtii työnsä 

teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja toimintatapoja 

sekä vaikutuksia. Sosiaalialan ammattilainen osallistuu 

työn kehittämiseen, joka perustuu tutkimuksen ja käy-

tännön aktiiviseen vuoropuheluun. 

■ ”Sosiaalityö kohtaa monet yhteiskunnalliset 
ilmiöt etuajassa, ennen kuin niitä oikein 
osataan tunnistaa ja nimetä. Asiat eivät ole 
olemassa puhunnan kohteina ennen kuin 
nimeämme ne. Se, millaisilla käsitteillä 
tai teorioilla luonnehdimme ja selitämme 
maailmaa ympärillä, vaikuttaa siihen, kuinka 
näemme asioita (Saurama 2002).”

Sosiaalialan työn tekemiseen tarvitaan tutkittua 

tietoa sekä kykyä soveltaa tätä tietoa käytäntöön arjen 

asiakastilanteissa. Pelkkä etiikka ja eettinen ajattelu ei 

riitä. Oman ammattitaidon ylläpitäminen vaatii kou-

lutuksessa opittujen tietojen päivittämistä ja saatavilla 

olevan uuden tiedon ja taitojen hankintaa. Lainsäädän-

töä uusitaan ja täydennetään. Työn toimintaympäristö 

muuttuu ja itse työn tekemisen tavat muuttuvat. 

Sosiaalialan ammattilaisen olisi hyvä pyrkiä näke-

mään muutokset työssään kehittymisen haasteina. 

Ammattikuntaan 
liittyminen
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Eettisesti kestävää on suhtautua muuttumiseen ja 

muutoksiin ammatillisesti ja pitää jatkuvaa kouluttau-

tumista työn sisältöön saumattomasti kuuluvana osa-

alueena. Ilman oman ammattitaidon ylläpitämistä ei 

voi huolehtia asiakkaansa oikeudesta saada laadukasta 

ja ajanmukaista palvelua.

Oman ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen 

on monia väyliä. Täydennyskoulutusvelvoitetta koske-

va sosiaalihuoltolain muutos tuli voimaan 1.8.2005. 

Omaehtoiseen kouluttautumiseen on olemassa erilaisia 

opintotukia ja stipendejä, myös työnantajat voivat 

tukea työntekijän itsenäistä kouluttautumista. Sosiaa-

lihuoltolain 53 §:n mukaan kunnan työnantajien on 

huolehdittava työntekijöiden täydennyskoulutuksesta. 

Työnantajan velvoitteesta pitää huolta työssä tarvitta-

vista asianmukaisista työvälineistä säädetään sosiaali-

huoltolaissa; tämä tarkoittaa käytännössä myös työssä 

tarpeellisia uusia ohjeistuksia, ministeriön ohjeita yms. 

alan julkaisuja ja kirjallisuutta, joita ilman työntekijä 

ei pysty pysymään työnsä vaatimalla ajanmukaisella 

tasolla. 

Ammattitaidon ylläpitämiseksi kannattaa selvittää 

työpaikan mahdollisuudet hyödyntää sosiaalialan osaa-

miskeskuksia konsultaatio- ja koulutustilanteissa.

Ammatillinen sitoutuminen

Sosiaalialan ammatillisen työn arvoja ja eettisiä periaat-

teita sekä niiden toteutumista on jatkuvasti arvioitava. 

Ammatilliset lähtökohdat, periaatteet ja ammattikäy-

tännöt on perusteltava ja tehtävä näkyviksi, jotta avoin 

keskustelu ja arviointi on mahdollista.

Sosiaalialan ammattihenkilö puolustaa ammatti-

toveriaan ja ammattikuntaansa epäoikeudenmukaisia 

toimia ja epäoikeutettua kritiikkiä vastaan. Myös ikäviä 

asioita ja ilmiöitä on tarkasteltava ammatillisesti ja 

kriittisesti arvioiden; sosiaalialan ammattihenkilö ei ole 

eikä hänen tarvitsekaan olla erehtymätön. 

Sosiaalialan ammattilainen tuo ammattietiikan ja 

eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan keskusteltavaksi. 

Eettisten periaatteiden loukkaukset viedään tar-

vittaessa asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli ammatti-

henkilö katsoo, että esimerkiksi hänen työtehtävänsä 

hoitaminen annettujen ohjeiden mukaan aiheuttaa 

eettisiä ongelmia, on hänen saatettava havaitsemansa 

epäkohdat työnantajan ja päättäjien tietoon. Ammat-

tilaisten tulee pyrkiä esim. poliittisen ja rakenteellisen 

vaikuttamisen keinoin saamaan aikaan toivottua kes-

kustelua ja muutosta. 

Ammattikuntaan sitoutuminen alkaa oppilaitoksista 

ja opiskeluajasta ja vahvistuu käytännön työelämässä. 

Tärkeä yhteinen nimittäjä kaikille sosiaalialan ammat-

tilaisille on ammattietiikka. Sosiaalialalla sitoudutaan 

yhteisiin eettisiin näkemyksiin suhteessa ihmisyyteen, 

työn tekemisen tapoihin ja tavoitteisiin. Vuoden 2005 

lopulta lukien on oppilaitoksissa ollut mahdollista ottaa 

käyttöön Talentian ammattieettisen lautakunnan laa-

tima sosiaalialan ammattihenkilön vala. Valan tarkoi-

tuksena on muistuttaa sitoutumisesta alan arvoihin ja 

toivottaa vastavalmistunut tervetulleeksi ammattikun-

taan, jossa eettisyydellä on suuri merkitys. 
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Työntekijän oikeudet ja 
ammattijärjestön tuki

Auttamisaloilla huolen pitäminen 

itsestä ja omasta työkyvystä on 

eettinen velvollisuus.”  

(Jussi Onnismaa)
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Ammattitaidon ylläpitäminen

S
osiaalialan ammattilainen huolehtii ammat-

titaitonsa jatkuvasta ylläpitämisestä ja esittää 

työnantajalle koulutus-, työnohjaus- yms. 

ammattitaidon kehittämistarpeet.

Työpaikoilla tähän on hyvä tilaisuus mm. työpaik-

kakokousten, osaamiskartoitusten ja lähiesimiehen 

kanssa käytävien kehittämiskeskustelujen yhteydes-

sä, joita nykyisin työsopimusjärjestelmä edellyttää 

pidettävän säännöllisesti. 1.8.2005 alkaen on lisäksi 

astunut voimaan uusi laki kunnallisen työnantajan 

täydennyskoulutusvelvoitteesta (laki sosiaalihuoltolain 

muuttamisesta 50/2005). Sosiaali- ja terveysministeriö 

antaa ohjeistuksensa täydennyskoulutuksesta ja työn-

ohjauksesta sosiaalialan kehittämishankkeen yhtey-

dessä 2005–2006.

Omasta hyvinvoinnista 
huolehtiminen

Sosiaalialan ammattilaisen on tärkeä tunnistaa omat 

ammatilliset ja henkilökohtaiset rajansa. Jokainen 

työntekijä on itse avainasemassa oman jaksamisensa 

edistämisessä esimerkiksi niin, että hän ottaa puheeksi 

työpaikan työtilanteen yhteisissä kokouksissa sekä 

esimiehen kanssa. Työyhteisön hyvinvointi on kaikkien 

etu ja heijastuu myös asiakkaan kohtelussa. Ammat-

titaitoon kuuluu omasta itsestä huolehtiminen myös 

työntekijänä.

Sosiaalialan ammattihenkilöllä on oikeus yksityi-

syyteen ja yksityiselämään työn ulkopuolella ja oikeus 

rajata työasiat tämän ajan ulkopuolelle. Tämä on muis-

tettava erityisesti pienillä paikkakunnilla. Vapaa-aika on 

jokaisen omaa aikaa ja tämän periaatteen kunnioitta-

minen on osa ammatillisuutta.

Työaikalaki ja työehtosopimukset

Oikeus työsuojeluun ja 
turvallisuuteen

Sosiaalialan ammattilaisella on oikeus henkiseen ja fyy-

siseen koskemattomuuteen, työsuojeluun ja työturval-

lisuuteen. Hänellä on oikeus vaatia asianmukaiset työ-

olosuhteet työnsä toteuttamiseksi. Loppuun palamista 

ja väsymistä työssä aiheuttaa usein se, että työmäärä 

ja työlle asetetut tavoitteet tuntuvat täysin kohtuutto-

milta. Tavoitteet ovat niin rajattomat ja epärealistiset, 

ettei niitä voi saavuttaa. Työntekijälle ei tällöin koskaan 
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synny tunnetta, että hän olisi selviytynyt työstään ja 

kyennyt hoitamaan sen hyvin. Sosiaalialan ammattilai-

sella on oikeus kohtuulliseen asiakasmäärään tehdäk-

seen laadullista ja tuloksellista työtä.  

Sosiaalialan ammattihenkilöllä on oikeus kieltäytyä 

suorittamasta yksin tai ilman apua tehtävää, johon 

sisältyy väkivallan uhka. Työtä ei tarvitse tehdä oman 

hengen eikä omien perheenjäsenten hyvinvoinnin 

uhalla. 

Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite ja 

vastuu työntekijän turvallisuudesta ja hyvinvoinnista 

työssä. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on myös 

korvausvelvollinen, mikäli työntekijän turvallisuus vaa-

rantuu, ellei se ole ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin 

työntekijän suojelemiseksi.

Työntekijällä on työturvallisuuslain mukaan oikeus 

tulla kohdelluksi asiallisesti työpaikallaan. Hänellä on 

myös velvollisuus itse käyttäytyä työpaikalla asiallisesti 

toisia kohtaan. Työnantajan on lain mukaan ryhdyttä-

vä toimenpiteisiin epäasiallisen kohtelun tai häirinnän 

lopettamiseksi välittömästi siitä tiedon saatuaan. Oi-

keus henkiseen työsuojeluun koskee myös tilanteita, 

joissa asiakas käyttäytyy työntekijää kohtaan uhkaavas-

ti tai häiritsevästi. 

■ Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 
2691/2002 toteaa, että A:n sosiaalitoimen 
johtajalle osoittama kirje on ollut sisällöltään 
niin epäasiallinen, että oikeusasiamies ei katso 
johtajan laiminlyöneen velvollisuuksiaan 
jättäessään vastaamatta A:n kirjeeseen. 
Asiakkaan äärimmäisen epäasiallinen käytös 
saattaa oikeuttaa viranomaisen sivuuttamaan 
hyvän hallinnon periaatteet.

Jos työntekijän todetaan kuormittuvan työssään 

hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan 

on ryhdyttävä asiasta tiedon saatuaan tarvittaviin 

toimenpiteisiin (Työturvallisuuslaki, 25§). Tässä tar-

koituksessa hänen on otettava huomioon työhön, 

työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin 

kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät 

seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoi-

tettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi 

tarvittavat toimenpiteet sekä jatkuvasti tarkkailtava 

työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turval-

lisuutta. 

Kun työtehtävien lisäyksiä ja muutoksia suunnitel-

laan, tulee ottaa huomioon, että olennaiset muutok-

set työtehtävissä kuuluvat yhteistoimintamenettelyn 

mukaisesti neuvoteltaviin asioihin (ks. Kunnallisen 

virka- ja työehtosopimuksen liite). Resurssien vähyys 

ei saa kostautua yksittäisen työntekijän uupumukse-

na, vaan työntekijällä on oikeus esimiehen tukeen ja 

tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin kuormittavissa 

tilanteissa. Työterveyshuoltolain mukaan työntekijällä 
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on oikeus perustellusta syystä pyytää selvitys työkuor-

mituksestaan. Samoin hänellä on tietyin edellytyksin 

velvollisuus osallistua työkykynsä selvittämiseen. Työ-

terveyshuolto ja työpaikan työsuojeluelimet auttavat 

tarvittaessa selvittämään työstä johtuvia kuormitta-

vuustekijöitä ja etsimään niihin ratkaisuja ja ne ovat 

myös laatineet työpaikoille työturvallisuusohjeet. 

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) määrittelee sosiaa-

lihuollon suunnittelu-, kehittämis-, valvonta- ja toi-

meenpanovastuut sosiaali- ja terveysministeriön, so-

siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 

(Stakes), lääninhallituksen ja kuntien/kuntayhtymien 

välillä. Laissa esimerkiksi säädetään, että sosiaalihuollon 

toimintoja varten kunnalla on oltava riittävät ja asian-

mukaiset toimitilat ja toimintavälineet. Lain mukaan 

vastuu riittävistä resursseista on palvelun järjestäjällä. 

Näin ollen, mikäli priorisointia on tehtävä, kuuluu sen 

määrittely työnantajalle (johto ja hallinto). Työpaikoilla 

työnantajaa edustaa lähiesimies. Priorisointia vaativat 

palvelut ja asiakasryhmien erottelut käytettävissä ole-

vien resurssien mukaan edellyttävät poliittista päätök-

sentekoa, joka kuuluu kunnan luottamusmieselimille. 

Se on lähtökohtaisesti eri asia, kuin itse kunkin oman 

työtehtävän sisällä tekemä työn ammatillinen priori-

sointi (asioiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen), 

mikä liittyy aina asiantuntijatehtäviin.

Pitenevät jonot ja ruuhkautuvat palvelut kuormit-

tavat työntekijää ja työntekijän ammattietiikkaa. Tär-

keätä on käydä perusteellinen keskustelu työyhteisöissä 

siitä, missä joustamisen rajat kulkevat. Ruuhkautunei-

den palveluiden ongelma edellyttää usein kaikkien 

osallisten yhteistoiminnallisia ratkaisuja ja selkeitä pe-

lisääntöjä. Ammattietiikka liittyy vahvasti työn tekemi-

sen tapaan ja arvovalintoihin, joten työyhteisöissä on 

suositeltavaa käydä säännöllisin väliajoin keskusteluja 

toimintatavoista eettisinä kysymyksinä ja kuinka työ-

tehtävien hoitaminen näyttäytyy eettisesti niin asiak-

kaan, työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta.

 Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut myös 

laatusuosituksia, joista saa eväitä työn ammatilliseen 

kehittämiseen. Ammattieettisesti kestävää työtä on se, 

että lähtee toimimaan epäkohtien muuttamiseksi ja 

pyrkii etsimään vaikuttamisen keinoja yhteistoiminnas-

sa muiden kanssa.

Työturvallisuuslaki 738/2002 ja 
Työterveyshuoltolaki 1383/2001
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Ammattijärjestön tuki

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Ta-

lentia on perustanut ammattieettisen lautakunnan, 

jonka tarkoituksena on tukea jäsenistöä ammattinsa 

harjoittamisessa. Ammattieettinen lautakunta tarjoaa 

jäsenistölle mahdollisuuden analysoida työhönsä liit-

tyviä eettisiä ongelmia yhdessä kollegojen, muiden 

asiantuntijoiden ja/tai asianosaisten kanssa. Yhteisenä 

tavoitteena on eettisesti kestävä sosiaalialan ammatil-

linen työ.

Ammattieettisellä lautakunnalla on tehtävänään 

myös tarjota foorumi ammatilliseen yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen sekä rakentaa uusia foorumeja ammat-

tilaisten käyttöön.

Lautakunnan tehtävänä on

f  ottaa kantaa sosiaalityön sekä sosiaalisen ohjaus- ja 

kasvatustyön ammattien harjoittamiseen liittyviin 

eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan

f  huolehtia, että järjestön eettinen ohjeisto täyttää 

yleisen eettisyyden tason ja vastaa ammattimme 

ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin

f  antaa lausuntoja yksittäisen ammattihenkilön 

toiminnan eettisyydestä ja, milloin eettisiä periaat-

teita on rikottu, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 

sen mukaan kuin on erikseen ohjattu yksilöasioiden 

käsittelyssä

f  tehdä havaintojensa perusteella järjestön ammatti-

alojen eettisiä kysymyksiä koskevia toimenpide-eh-

dotuksia järjestön hallitukselle ja liittovaltuustolle.

Lopuksi

Muuttuvassa maailmassa myös työn tekemisen tapa 

muuttuu tuottaen jatkuvasti uusia kysymyksiä poh-

dittavaksi. Toivomme jäsenistön edelleen aktiivisesti 

tuovan esiin lautakunnalle kysymyksiään ja mietityttä-

mään jääneitä arjen tilanteita alan yhteisten suuntavii-

vojen tarkistamiseksi ja etsimiseksi. 

Ammattietiikka ei ole arjen yläpuolelle asettuvaa, 

juhlallista ja ryhdistäytymistä vaativaa orientaatiota tai 

ryppyotsaista teoreettista argumentointia, vaan se on 

eläviä, usein ohikiitäviä, konkreettisia arjen valintoja. 

Toivomme, että nyt käsillä oleva ammattieettinen oh-

jeistus antaa lukijalle eväitä omaan työhön. Ohjeistus 

on myös tarkoitettu puheenavaukseksi työyhteisöissä 

ja ammattilaisten kesken käytäviin keskusteluihin – ja 

myös laajemmin tiedoksi suurelle yleisölle sosiaalialan 

ammatillisesta työstä ja siihen liittyvästä eettisestä 

ajattelusta, oikeuksista, vastuista ja velvoitteista. 
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