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Tarkastelen väitöstutkimuksessani 
(Rossi 2021a) iäkkäiden parissa tehtävää 
gerontologista sosiaalityötä. Tutkimuk-
seni lähtökohdat kiinnittyvät yhtäältä 
omiin kokemuksiini sosiaalityöntekijä-
nä iäkkäiden kanssa, mutta myös tämän 
aikakauden, 2000-luvun alkupuolen, 
keskeiseen sosiaaliseen kysymykseen: 
globaalisti käynnissä olevaan yhteiskun-
tien ikääntymiseen (Lloyd ym. 2014). 
Yhteiskuntien ikääntymisen myötä 
iäkkäiden elämäntilanteet sekä palvelu-
tarpeet ovat viime vuosina tulleet laa-
jasti kiinnostuksen kohteiksi. Iäkkäiden 
määrän lisääntyminen ja siihen liitetyt 
ajatukset kasvavasta palvelujen tarpees-
ta sekä lisääntyvistä kustannuksista ovat 
olleet perusteluina myös palvelujärjes-
telmien uudistamiselle (esim. Anttonen 
ym. 2012; Price ym. 2014).

Julkista keskustelua on käyty useim-
miten hoidosta ja hoivasta sekä niihin 
liittyen iäkkäiden kotona asumisen 
turvallisuudesta, palvelujen riittävyy-
destä ja iäkkäiden elämänlaadusta sekä 
hyvinvoinnista (esim. Pajuriutta 2019; 
Wallenius 2020). Vuoden 2021 Yh-
teisvastuukeräyksessä esiin nostettiin 
iäkkäiden taloudelliset ongelmat: vel-
kaantuminen ja köyhyys sekä näihin 
kiinnittyvät vaikeudet, kuten yksinäi-
syys ja digitalisoituvasta yhteiskunnasta 
syrjään jääminen.

Vaikka edellä mainitut teemat – oikeus 
erilaisiin arkea tukeviin palveluihin, 
asumisen turvallisuus, taloudellinen 
huono-osaisuus, iäkkäiden vaikeat elä-
mäntilanteet sekä hyvinvoinnin tuke-
minen – ovat gerontologisessa sosiaali-
työssä keskeisiä kysymyksiä ja tehtäviä 
(esim. Koskinen & Seppänen 2013), 
olemme me sosiaalityöntekijät ja sosi-
aalityön tutkijat sekä sen myötä koko 
sosiaalityö, olleet usein sivussa sekä iäk-
käitä koskevien yhteiskunnallisten kes-
kustelujen että politiikan keskiöstä.

Sosiaalityön näkymättömyys julkisuu-
dessa ja myös vanhuspalvelujen kentällä 
voi johtua osaltaan siitä, että geronto-
logista sosiaalityötä on ollut vaikea ku-
vata ja määritellä sen moninaisuuden 
ja monimerkityksellisyyden vuoksi. 
Myös minä olen oman sosiaalityönte-
kijän urani aikana useita kertoja pohti-
nut, mitä on gerontologinen sosiaalityö, 
mistä siinä on kyse? 

Aiemmissa tutkimuksissa gerontologi-
sen sosiaalityön on lyhykäisyydessään 
todettu olevan vanhusten parissa tehtä-
vää sosiaalityötä, jota tekevät geronto-
logiaan erikoistuneet sosiaalityötekijät 
(Salonen 2007; Krokfors 2009). Sen 
tavoitteeksi on määritelty iäkkään ih-
misen toimintakyvyn, hyvinvoinnin, 
osallisuuden ja autonomian tukemi-
nen, niitä mahdollistavien olosuhtei-
den luominen ja vahvistaminen sekä 
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iäkkään elämän perustan varmistami-
nen ja oikeuksien turvaaminen (esim. 
Ray & Phillips 2012; Seppänen 2017). 
Kun olen sosiaalityöntekijänä tavannut 
iäkkäitä asiakkaita, kuunnellut heidän 
elämäntarinoitansa ja pohdintojaan 
eletystä elämästä tai auttanut heitä lu-
kemaan ja ymmärtämään heidän saami-
aan viranomaispäätöksiä olen pohtinut, 
mistä tässä on kyse, mihin tehtävään nyt 
vastaan? 

Omat pohdintani sekä kokemukseni 
ovat olleet keskeisessä roolissa hahmo-
tellessani väitöstutkimukseni tehtävää 
ja tutkimuskysymyksiä. Tutkimukseni 
käytännöllisenä tavoitteena on ollut li-
sätä tietoa gerontologisesta sosiaalityös-
tä ja tätä kautta tehdä sitä näkyväksi ja 
näin osaltaan osallistua keskusteluihin 
iäkkäiden palveluista.

Tutkimuksessa on kyse itselleni tutun 
ilmiön, oman työni, tarkastelusta. Tä-
män myötä mukaan ovat tulleet myös 
pohdinnat siitä, miten sosiaalityöntekijä 
voi tutkia omaa työtään. Sosiaalityön 
ja sen tutkimuksen keskusteluissa ovat 
pitkään olleet esillä ajatukset sosiaali-
työn ja tutkimuksen tiiviistä yhteydes-
tä, prosessien samankaltaisuudesta sekä 
kirjoittavasta ja tutkivasta sosiaalityön-
tekijästä (esim. Mutka 1998; Julkunen 
2011). Tutkimukseni osallistuu näihin 
keskusteluihin tarkastelemalla, miten 
tutkijasosiaalityöntekijän kaksoisrooli 
mahdollistaa tiedon tuottamisen. Kak-
soisroolilla viittaan erityisesti tutki-
mukseeni sisältyvään toimintaani iäk-
käiden asumispalvelukeskuksessa.

Väitöskirjani koostuu neljästä 
osajulkaisusta, jotka ovat aiemmin 
julkaistuja erillisartikkeleita, sekä 
yhteenveto-osiosta. Ensimmäisessä 

osajulkaisussa (Rossi 2018) tarkaste-
len iäkkäiden asumispalvelukeskuksen 
asukkaiden sosiaalityöllisiä avun ja tuen 
tarpeita, niiden määrittymistä sekä tar-
peisiin vastaamista. Tutkimusaineistona 
ovat iäkkäiden asukkaiden ja minun, 
tutkijasosiaalityöntekijän, kohtaamisten 
tallenteet. Osajulkaisun tulokset koros-
tavat, että moniin iäkkäiden asukkaiden 
tarpeisiin vastataan hoivan, hoidon ja 
asumisen palveluin, mutta ei vain niil-
lä. Tärkeää on myös varmistaa elämän 
perustaa, kuten riittävät muut palvelut 
sekä taloudellinen turvallisuus. Tarvetta 
on myös tuelle vaikeiden elämäntilan-
teiden ratkaisemiseksi ja keskusteluille 
erilaisista tunteista, elämän peruskysy-
myksistä ja myös elämän päättymisestä.

Toisessa osajulkaisussa (Rossi & Valokivi 
2018) iäkkäiden avun ja tuen tarpeiden 
tarkastelu jatkuu, mutta siinä lähestym-
me tarpeita paitsi gerontologisen sosi-
aalityön myös siihen kiinnittyvän so-
siaalisen kuntoutuksen ja osallisuuden 
näkökulmista. Tässä yhteisartikkelissa 
aineistona ovat iäkkäiden asumispalve-
lujen asukkaiden ja heidän omaistensa 
sekä kuntoutuslaitosten sosiaalityönte-
kijöiden haastattelut. Iäkkäiden avun ja 
tuen tarpeet kiinnittyivät iäkkäiden ar-
kielämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin 
verkostoihin, identiteettityöhön sekä 
palvelujärjestelmään. Gerontologisessa 
sosiaalityössä sosiaalisen kuntoutuksen 
yksilöllisillä ja yhteisöllisillä, usein pit-
käjänteisillä, toimilla, on mahdollista 
vastata näihin tarpeisiin.

Kolmannessa osajulkaisussa (Rossi ym. 
2018), joka on myös yhteisartikkeli, 
tarkastelu siirtyy avun ja tuen tarpeisiin 
vastaamisen käytäntöihin sekä näihin 
liittyviin tietoihin. Sosiaalityöntekijöi-
den haastatteluihin perustuvassa tutki-
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muksessa jäsensimme gerontologisen 
sosiaalityön toimintakäytännöt kehysa-
nalyysia (Goffman 1986) hyväksikäyt-
täen arvioinnin, tuen ja huolenpidon 
kehysten kautta. Tutkimuksemme tekee 
näkyväksi moninaiset, mutta kuitenkin 
jaetut ja institutionalisoituneet käytän-
nöt sekä käytäntöihin liittyvät moni-
naiset tiedon muodot.

Viimeinen osajulkaisu (Rossi 2021b) 
on autoetnografinen tarkastelu tut-
kijasosiaalityöntekijän kaksoisroolista. 
Aineistona siinä ovat tutkijasosiaali-
työntekijän roolissa tekemäni päiväkir-
jamerkinnät. Niiden kautta tarkastelen 
sitä, miten tutkijasosiaalityöntekijänä 
tiedon tuottaminen arjen käytännöistä 
on mahdollista. Vastaan kysymykseen 
tarkastelemalla kaksoisrooliin liittyviä 
positioita, jotka jäsensin vastinpareihin: 
virallinen – epävirallinen, ulkopuoli-
nen – sisäpuolinen ja neutraali – hyvän 
tuottaja. Positioiden moninaisuus ku-
vaa osaltaan tutkijan ja sosiaalityönteki-
jän roolien erilaisuutta.

Osajulkaisut ovat olleet pohjana yh-
teenveto-osiossa muodostamalleni ku-
vaukselle gerontologisesta sosiaalityös-
tä. Yhteenvedossa vastaan kysymyksiin: 
millaisia käytäntöjä gerontologisessa 
sosiaalityössä ilmenee ja millaisista 
osatekijöistä käytännöt koostuvat?

Olen käyttänyt yhteenvedossa analyyt-
tisenä apuvälineenä kulttuurista käytän-
töteoriaa, jossa sosiaalisen elämän näh-
dään rakentuvan erilaisista käytännöistä 
(Reckwitz 2002; Shove ym. 2012). Ne 
ymmärretään sosiaalisesti sekä ajallises-
ti ja paikallisesti rakentuneiksi ja niissä 
on erotettu usein kaksi ulottuvuutta. 
Yhtäältä käytännöt voidaan nähdä käy-
täntökokonaisuutena, ja toisaalta suori-

tuksina. Käytännöt suorituksina ovat se, 
mitä tosiasiallisesti tehdään esimerkiksi 
iäkkäiden asiakkaiden ja sosiaalityönte-
kijän kohtaamisissa. Käytäntökokonai-
suudella puolestaan on viitattu inhimil-
lisen toiminnan koordinoituneeseen ja 
verkostomaiseen kokonaisuuteen.

Tutkimukseni tuloksena, kulttuurisen 
käytäntöteorian (Shove ym. 2012) aja-
tuksia ja käsitteitä soveltaen, jäsensin 
gerontologisen sosiaalityön suhteisena 
käytäntökokonaisuutena, joka koostuu 
neljästä käytännöstä: arvioinnista, neu-
vottelusta ja suostuttelusta, liittämisestä 
sekä tuesta ja niihin liittyvistä osateki-
jöistä: tarkoituksista, kompetensseista ja 
materiaalisista tekijöistä.

Tarkoitukset kuvaavat sosiaalityön yh-
teisesti jaettuja ja määriteltyjä päämää-
riä sekä itseymmärrystä. Niihin liittyvät 
esimerkiksi autonomian ja osallisuuden 
käsitteet. Tarkoitukseen liittyy myös nä-
kemys sosiaalityöstä auttamisena, jolloin 
kyse on iäkkäiden avun ja tuen tarpei-
siin vastaamisesta ja arjen hyvinvoinnin 
tuottamisesta. Ikääntymisen elämänku-
lullisuus näyttäytyy menneen, nykyisen 
ja tulevan elämäntilanteen ja -tarinan 
sekä identiteetin pohtimisena.

Kompetenssit ovat gerontologisen sosi-
aalityön käytäntöihin kiinnittyviä mo-
ninaisia tietoja, taitoja ja ymmärrystä. 
Ne liittyvät esimerkiksi ikääntymiseen, 
palvelujärjestelmään, henkilökohtaisiin 
arvoihin ja arvostukseen sekä etiikkaan.

Viimeinen osatekijä, materiaalit, koos-
tuvat esineistä, toimivista ja toimimat-
tomista kehoista sekä tilasta ja ajasta. 
Kulttuurinen käytäntöteoria auttoi 
tekemään näkyväksi aiemmin itsestään 
selvän, mutta osin piilevänkin osan so-
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siaalityötä: käytännöt eivät rakennu ai-
noastaan käytäntöjen tavoitteiden tai 
päämäärien ja kompetenssien kautta, 
vaan mukana ovat myös materiaaliset 
tekijät. Käytännöissä ei ole kyse vain 
esimerkiksi kielellisistä kohtaamisista, 
vaan myös ajasta ja tilasta, esineistä ja 
kehoista.

Tutkimuksessani kuvaamassani neljäs-
sä eri käytännössä sekä niissä eri ta-
voin painottuvissa osatekijöissä, tulevat 
näkyviin gerontologisen sosiaalityön 
moninaisuus ja sen erilaiset piirteet.

Arvioinnin käytännössä korostuvat tie-
don muodostaminen ja laaja-alaiseen 
tietoon pohjautuvan kuvan luominen 
iäkkään asiakkaan tilanteesta. Erityisen 
merkittävinä arvioinnissa näyttäytyvät 
faktuaalinen ja henkilökohtainen tieto, 
jolloin ensin mainittu viittaa mittarein 
ja havainnoinnein hankittuun tietoon, 
kun taas jälkimmäisessä korostuu ker-
ronnallisuus, kokemuksellisuus ja tilan-
teisuus.

Neuvottelussa ja suostuttelussa ovat 
keskiössä tarpeiden määrittelyt ja nii-
hin liittyen arjen hyvinvointia tukevista 
auttamisen ja huolenpidon keinois-
ta päättäminen. Neuvottelua käydään 
subjektiivisten ja objektiivisten tarpei-
den välillä, jolloin ensin mainittu ku-
vaa iäkkäiden kokemia ja ilmaisemia 
tarpeita, kun taas jälkimmäiset ovat 
objektiivisesti havaittuja ja yhteiskun-
nassa legitiimeiksi määriteltyjä tarpeita. 
Neuvottelua käydään siitä, mistä näkö-
kulmasta tarpeiden määrittelyä tehdään 
ja miten tarpeisiin vastataan. Kyse on 
myös asiakkaan oikeuksiin kiinnittyväs-
tä neuvottelusta: asiakkaan oikeudesta 
palveluihin tai oikeudesta niistä kieltäy-
tymiseen. Tällöin olennaiseksi tulevat 

kysymykset erilaisista palvelujärjestel-
mään liittyvien sääntöjen tulkinnoista, 
mutta myös iäkkään ihmisen oikeudes-
ta päättää ja olla osallisena omaa elämää 
koskevissa ratkaisuissa.

Liittämisen ja tuen käytännöt kuvaavat 
iäkkäiden erilaisiin avun ja tuen tarpei-
siin vastaamista. Ne ovat psykososiaali-
sen tuen käytäntöjä, jotka kiinnittyvät 
ihmisen sosiaalisiin olosuhteisiin liitty-
viin tarpeisiin, mutta myös emotionaa-
lisen tai psyykkisen tuen tarpeisiin. Liit-
tämisen käytännössä on kyse iäkkään 
liittymisestä tai kiinnittämisestä osaksi 
resurssijärjestelmää, jolla tuetaan hänen 
arkeaan ja varmistetaan elämän perus-
taa. Kyse on myös iäkkään oikeuksien 
varmistamisesta ja osallisuuden tuke-
misesta. Liittäminen näyttäytyy sosiaa-
lisena asianajona, joka koostuu yhtäältä 
itsenäisen toimimisen mahdollistavas-
ta ohjauksesta ja neuvonnasta, mutta 
myös konkreettisesta avusta. Konk-
reettinen auttaminen liittyy tilanteisiin, 
joissa iäkkään elämäntilanne ei tarjoa 
mahdollisuuksia, taitoa tai kykyä omien 
asioiden hoitamiseen ja oman aseman 
kohentamiseen (Hokkanen 2014). 

Koska resurssijärjestelmä on monimut-
kainen, iäkkäiden avun tarve voi liit-
tyä konkreettiseen avustamiseen joko 
yhdessä tehden tai sosiaalityöntekijän 
iäkkään puolesta toimimiseen. Kohtaa-
mani iäkkäät ihmiset tarvitsivat toisen 
ihmisen apua esimerkiksi silloin, kun 
monimutkaisten lomakkeiden täyttä-
minen tai sähköisten välineiden käyt-
täminen, ei onnistunut tai yksin lähte-
minen erilaisten palvelujen äärelle oli 
vaikeaa. Se, milloin ohjaus ja neuvonta 
on riittävää ja milloin tarvitaan puo-
lesta tekemistä voi tarkoittaa eettistä 
pohdintaa siitä, milloin kyse on iäkkään 
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ihmisen liiallisesta vastuuttamisesta tai 
toisaalta avuttomaksi auttamisesta.

Tuen käytäntö keskittyy emotionaali-
sen tuen muotoihin eli elämäntarinan 
ja -tilanteen kuunteluun ja yhteiseen 
jäsentämiseen. Kyse on joko mennei-
den tai nykyisten elämäntilanteiden 
tarkastelusta yhdessä. Tutkimuksessa-
ni tämä tarkoitti tarvetta käydä lävitse 
pitkää, elettyä elämää sekä siihen liit-
tyneitä vaikeita elämäntilanteita, kuten 
lapsettomuutta tai erilaisia kaltoinkoh-
telun tilanteita. Iäkkäillä oli myös tar-
vetta keskustella ikääntymisen myötä 
tapahtuneesta elämäntilanteen ja iden-
titeetin muutoksesta kuten omaishoi-
tajuudesta luopumisesta tai palvelu-
asumisen asukkaaksi siirtymisestä sekä 
näihin liittyvistä erilaisista ajatuksista ja 
tunteista. Keskeisenä tässä kohtaa ovat 
ajatus elämänkulusta ja siihen liittyvistä 
siirtymistä, näihin kiinnittyvä henki-
lökohtainen tieto ja kokemuksellisuus 
sekä ajan eri ulottuvuudet: mennyt, 
nykyinen ja tuleva aika. Lisäksi kerto-
miseen, kuuntelemiseen ja yhteiseen 
jäsentämiseen, elämäntarinoiden ja -ti-
lanteen äärelle pysähtymiseen tarvitaan 
aikaa, jolloin merkitykselliseksi ja nä-
kyväksi tulee myös aika resurssina.

Edellä kuvaamani käytännöt ja niihin 
kiinnittyvät osatekijät muodostavat 
gerontologisen sosiaalityön suhteisen 
käytäntökokonaisuuden. Suhteisuudel-
la viittaan käytäntöjen ja osatekijöiden 
keskinäiseen sidoksellisuuteen. Mutta 
suhteisuus kuvaa myös gerontologisen 
sosiaalityön suhdetta iäkkäiden ihmis-
ten muihin sosiaalisiin käytäntöihin, 
kuten iäkkään arjen toimintojen sekä 

palvelu- ja resurssijärjestelmän käytän-
töihin. Kyse on erilaisten käytäntöko-
konaisuuksien verkostosta, jossa sosiaa-
lityö on osallisena.

Tutkimukseni on tuottanut kuvauksen 
gerontologisesta sosiaalityöstä ja sen 
tutkimisesta. Tämä kuvaus on raken-
tunut monesta suunnasta. Mukana on 
iäkkäiden ihmisten ja heidän omaisten-
sa eletyn elämän tieto ja sosiaalityön-
tekijöiden sekä tutkijan koettu tieto. 
Oma tutkijasosiaalityöntekijän kak-
soisroolini mahdollisti kokemuksellisen 
tiedon avulla ilmiön läheltä ja sisältä 
päin tarkastelun sekä erilaisten tietojen 
yhdistämisen. Kaksoisrooli ja kokemus-
tiedon muuttaminen käsitteelliseksi 
tiedoksi näyttäisi kuitenkin vaativan ir-
rottautumista arjen käytännöistä ja siir-
tymistä tutkimuksen käytäntöihin.

Muodostamallani kuvauksella olen pyr-
kinyt lisäämään ymmärrystä gerontolo-
gisesta sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja 
paikasta. Tutkimukseni tarjoaa välineen 
sosiaalityöntekijöille sanoittaa ja kuvata 
omaa työtään sekä tämän myötä myös 
osallistua esimerkiksi käynnissä oleviin 
keskusteluihin lainsäädännön muu-
toksista, tulevista hyvinvointialueista ja 
niihin sisältyvistä iäkkäiden palveluista. 
Tutkimukseni on tuonut esiin sen, että 
vaikka iäkkäiden hoivaan ja hoitoon 
kiinnittyvät avun ja tuen tarpeet ovat 
keskeisiä, ei kaikkiin iäkkäiden tarpei-
siin pystytä vastaamaan hoivalla ja hoi-
dolla. Vaikeissa elämäntilanteissa, joissa 
arjen hyvinvointi ja sujuvuus sekä iäk-
kään osallisuus ovat uhattuina, tarvitaan 
paneutuvaa, usein pitkäjänteistä ja aikaa 
vaativaa gerontologista sosiaalityötä.
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