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2  
IHMISOIKEUDET AIKUISSOSIAALITYÖN 

LÄHTÖKOHTANA

Kati Turtiainen, Maija Jäppinen & Ingo Stamm

Perus- ja ihmisoikeudet tai yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysy-
myksiä eivätkä vain hyviä päiviä varten. Niiden tärkeys korostuu yhteis-
kunnallisesti haastavissa tilanteissa. Perus- ja ihmisoikeudet takaavat 
turvan kaikille, ja suojaa tarvitsevat erityisesti yhteiskunnassa heikoim-
missa asemissa olevat ihmiset. Jotkut henkilöt ovat henkilökohtaisista 
ominaisuuksistaan johtuen alttiimpia syrjinnälle tai hyväksikäytölle 
kuin toiset, esimerkiksi vammaiset henkilöt, seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kuuluvat henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole oleskelu-
lupaa.1 

Näin yhdenvertaisuusvaltuutettu (2015−2020) Kirsi Pimiä on kuvannut 
ihmisoikeusajattelun peruslähtökohtia sitoen niitä Suomessa ajankohtai-
siin ihmisoikeuskysymyksiin. Pimiän kommentti osuu sosiaalityön ytimeen, 
sillä sosiaali työn tarkoituksena on nimenomaan puolustaa haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien ihmisoikeuksia. Viime vuosi-
kymmeninä sosiaalityön luonne suomalaisen hyvinvointivaltion perus- ja 
ihmisoikeuksien toimeenpanijana ja puolustajana on saanut melko vähän 
huomiota. Yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttuminen, muun muassa viha-
puheen ja syrjinnän yleistyminen sekä maahanmuuttoon liittyvien lakien 
kiristäminen, on alkanut uhata ihmisoikeuksien toteutumista. Lisäksi 
alueellisten palvelurakenteiden muutokset ja palveluiden digitaalistumi-
nen saattavat jättää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat henkilöt 
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palveluiden saatavuuden katveisiin. Ihmisoikeuksia Suomessa uhkaa kaven-
taa myös se, että julkinen keskustelu ja jopa valtionhallinnon edustajat aset-
tavat kyseenalaiseksi oikeuksia koskevan asiantuntemuksen ja tutkimuksen.2 
Tässä luvussa argumentoimme, että ihmisoikeusnäkökulma on olennainen 
aikuissosiaali työssä ja että sen vahvistaminen hyödyttäisi niin työntekijöitä 
kuin palvelunkäyttäjiäkin.

Perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvoite turvata ja edistää 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.3 Monista toimenpiteistä huoli-
matta perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen ja toteuttaminen eivät aina 
näy riittävästi valtioneuvoston hallinnollisissa, lainsäädännöllisissä ja muissa 
uudistuksissa.4 Kunnissa ei ole selkeitä rakenteita perus- ja ihmisoikeus-
työn koordinaatiolle. Keskeisiä aikuissosiaalityössäkin usein kohdattavia 
ihmisoikeuskysymyksiä Suomessa ovat esimerkiksi vähemmistöihin ja 
maahanmuuttajiin kohdistuva syrjintä, suuri koulupudokkaiden määrä, 
sukupuolistunut väkivalta, sosiaali- ja terveyspalveluiden heikko saatavuus, 
perusturvan riittämätön taso ja puutteet vammaisten oikeuksien toteutumi-
sessa. Ihmisoikeusnäkökulma voi auttaa myös aikuissosiaalityön sosiaali-
työntekijöitä asiakkaiden asioita koskevassa käytännön päätöksenteossa ja 
tukea suuntautumista yhdessä toimimiseen asiakkaiden kanssa ja heidän 
hyväkseen.

Ihmisoikeudet tulivat sosiaalityön eettiseksi perustaksi vuonna 1988, kun 
sosiaalityöntekijöiden maailmanjärjestö IFSW (International Federation 
of Social Workers) linjasi, että sosiaalityö on ja on aina ollut ihmisoikeus-
perustainen ammatti.5 Sittemmin ajattelu ihmisoikeuksien keskeisyydestä 
sosiaalityössä on tullut osaksi kaikkia keskeisiä professiota ja sen arvo-
perustaa määrittäviä asiakirjoja. IFSW:n ja ja sosiaalityön koulutusorgani-
saatioiden maailmanjärjestö IASSW:n vuonna 2014 päivittämän sosiaalityön 
kansainvälisen määritelmän mukaan ihmisoikeudet ovat sosiaalityön keskei-
nen arvolähtökohta ja oikeutus eli mandaatti.6 Muut mandaatit määrittyvät 
palveluiden käyttäjien tarpeista, lainsäädännöstä ja muusta yhteiskunnal-
lisesta kontekstista sekä sosiaalityön teoriaperustasta käsin. Viime vuosi-
kymmeninä ihmisoikeuksille perustuvaa sosiaalityötä ovat tuoneet esille 
sekä tutkimuksessa ja koulutuksessa että sosiaalityön käytännöissä muun 
muassa Silvia Staub-Bernasconi, Jim Ife, Lynne Healy, Elisabeth Reichert 
ja Jane McPherson.7 Ihmisoikeuksille perustuvan sosiaalityön asiantuntijat 
korostavat, että ihmisten oikeudet ja tarpeet ovat erottamattomia, mutta on 
tärkeää etsiä oikeuksien toteutumisen näkökulmaa sosiaalityölle tyypillisen 
tarpeita koskevan puheen keskellä.8 

Perusturvan riittävyys on ollut viime aikoina näkyvästi esillä suoma-
laisessa ihmisoikeustyössä. Kokonaisvaltaista ihmisoikeusvaikutusten 
arviointia ei ole Suomessa tehty lainkaan, ja se näyttää puuttuneen myös 
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etuusleikkauksista päätettäessä.9 Toimeentuloturvaa koskevat kysymykset 
ovat myös aikuissosiaalityön keskiössä. Aloitamme tarkastelumme siitä, 
mitä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustamisen arvoperusta tarkoittaa 
aikuissosiaalityölle. Seuraavaksi kuvaamme perus- ja ihmisoikeuksien kan-
sallista ja kansainvälistä perustaa. Konkreettinen esimerkki liittyy suomalai-
sen ihmisoikeustyön haasteena olevaan toimeentuloturvan riittävyyteen ja 
siihen, miten toimeentuloturvan riittävyys kietoutuu muihin ihmisoikeus-
kysymyksiin. Lähestymme aihetta ihmisoikeusperustaisesta sosiaalityöstä 
kiinnostuneina sosiaalityön opettajina ja tutkijoina sekä kansalaisjärjestö-
toimijoina. 

Miksi ihmisoikeudet ovat sosiaalityön 
keskiössä? Sosiaalityön profession mandaatti

Sosiaalityön ja ihmisoikeuksien suhde on jäljitettävissä aivan ammatin 
varhaisiin vuosiin 1800-luvun loppupuolelle. Yksi sosiaalityön tunnetuista 
varhaisista pioneereista oli yhdysvaltalainen Jane Addams (1860−1935), joka 
esimerkiksi työskennellessään seksityöntekijöiden parissa ja kirjoittaessaan 
heistä aikansa ”valkoisina orjina” vetosi periaatteeseen, jonka mukaan kaikki 
ihmiset ovat samanarvoisia. Nykyisin tätä sanotaan jakamattomaksi ihmis-
arvoksi, joka on yksi ihmisoikeusajattelun peruspilareista.10 Myöhemmissä 
kirjoituksissaan Addams mainitsi ihmisoikeudet eksplisiittisesti ja kytki ne 
sellaisiin sosiaalisiin ongelmiin kuin köyhyys, asunnottomuus ja elinympä-
ristön puutteet yleisemmin sekä (naisten) poliittiseen osallistumiseen. 

Ihmisoikeustyön pioneereja on löydettävissä myös varhaisista euroop-
palaisen sosiaalityön ajattelijoista. Esimerkiksi Eglantyne Jebb (1876−1928) 
puolusti lapsen oikeuksia Britanniassa ja Janusz Korczak (1878−1942) Puo-
lassa. Ilse Arlt (1876−1960) taas perusti sosiaalityön tutkimusalana Itävaltaan 
ja taisteli 1950-luvun alussa oikeudesta asuntoon ihmisoikeutena. Sosiaali-
työn varhaisinakin vuosina on nähtävissä selvä yhteys monilta ryhmiltä 
ja yksilöiltä tyydyttymättä jääneiden perustarpeiden ja heille kuuluvien 
perustavien oikeuksien välillä. Sosiaalityötä tehdään sosiaalisten ongelmien 
parissa, ja sen tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia. Sosiaaliset 
ongelmat konkretisoituvat tyydyttymättöminä perustarpeina ja ihmis-
oikeuksien loukkauksina.11 Vaikka kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää 
nykymuodossaan ei 1900-luvun alussa vielä ollut, sosiaalityön rooli ihmis-
oikeuksien puolustamisessa oli jo vääjäämätön.

Toista maailmansotaa ja sen julmuuksia seurannut Yhdistyneiden kansa-
kuntien (YK) perustaminen merkitsi uuden ajan alkamista ihmisoikeus-
järjestelmälle.12 Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen (1948) 
jälkeen neuvoteltiin vielä kaksi perustavaa ihmisoikeussopimusta, YK:n 
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yleissopimus kansalais- ja poliittisista oikeuksista sekä yleissopimus talou-
dellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista. Molemmat vuonna 
1966 voimaan tulleet sopimukset (Suomessa vuonna 1976) muodostavat 
edelleen ihmisoikeusjärjestelmän perustan. 1960-luvun lopussa Inter-
national  Council on Social Welfare (ICSW) järjesti Helsingissä kansain-
välisen kokouksen otsikolla ”Sosiaalinen hyvinvointi ja ihmisoikeudet”. 
Tätä voidaan pitää yhtenä sosiaalityön ja ihmisoikeuksien virstanpylväänä. 
Monissa puheista lausuttiin selvästi se, mikä tuli yleisesti hyväksytyksi 
ammatin lähtö kohdaksi vasta paljon myöhemmin: sosiaalityö on ihmis-
oikeusammatti.

1980-luvulla IFSW:n ja IASSW:n jäsenet osallistuivat Wienissä järjestet-
tyyn kansainväliseen ihmisoikeuskokoukseen, ja vuonna 1988 IFSW perusti 
osaksi rakenteitaan kansainvälisen ihmisoikeuskomitean. Vuonna 1992 YK 
julkaisi opaskirjan Teaching and Learning about Human Rights. A Manual 
for Schools of Social Work and the Social Work Profession.13 Se antoi ihmis-
oikeuksiin sitoutuneille sosiaalityöntekijöille vetoapua profession suunnan 
määrittelemiseen uudelleen. Vuonna 2000 ihmisoikeudet löysivät vihdoin 
tiensä sosiaalityön kansainväliseen määritelmään.14

Yksi eniten keskustelua herättävistä aiheista sosiaalityön ja ihmisoikeuk-
sien suhteessa on universalismin ja partikularismin välinen jännite.15 Se 
kiteytyy kysymykseen, ovatko ihmisoikeudet aidosti yleismaailmallisia vai 
länsimaisen ajattelun tulosta ja siten vain jatketta kolonialismille ja imperia-
lismille. Jotkut länsimaisesti ajattelevat sosiaalityöntekijät voivat olla ylivaro-
vaisia käsitteen käytössä, kuten ihmisoikeuksille perustuvasta sosiaalityöstä 
kirjoittanut australialaisprofessori ja ihmisoikeusaktivisti Jim Ife on asian 
ilmaissut.16 He haluavat korostaa kulttuurista moninaisuutta ja suhtautua 
kriittisesti länsimaisten arvojen siirtämiseen ja yksilölliseen ideaan ”oikeuk-
sista ilman velvollisuuksia”.17 Vastaavasti toista ääripäätä kuvaa ajattelu, että 
ihmisoikeusongelmia on vain köyhissä tai heikon demokratian maissa. Tästä 
saattaisi päätellä, että ihmisoikeuskeskustelu ei olisi relevanttia Suomen kal-
taisissa demokraattisissa hyvinvointivaltioissa.

Äskettäin on tuotu esille, että ihmisoikeudet eivät ole yksin länsimainen 
käsite. Yhtenä nykyisen ihmisoikeusajattelun käynnistäjänä voi pitää YK:n 
ihmisoikeuksien julistuksen laatimista vuosina 1946–1948. Kaksi vuotta 
kestänyt prosessi sisälsi yhteensä 175 istuntoa, ja niiden asiakirjat osoitta-
vat, että Latinalaisen Amerikan ja Kiinan diplomaatit ja tutkijat vaikuttivat 
ratkaisevasti prosessiin.18 Toiseksi, jos otetaan ihmisten perustarpeet ihmis-
oikeuksien lähtökohdaksi, yleismaailmallista konsensusta perustarpeiden ja 
perustavien ihmisoikeuksien olemassaolosta ei voi kiistää. Ihmisoikeuksien 
liiallisen länsimaistumisen vaara on kuitenkin otettava vakavasti.
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Yksi Euroopan johtavista ihmisoikeuksiin perehtyneistä sosiaalityön 
tutkijoista, sveitsiläinen Silvia Staub-Bernasconi on tuoreessa teoksessaan 
hahmotellut uutta ymmärrystä universalismista viitateen kriittisiin ääniin 
Afrikasta.19 Kritiikki liittyy siihen, että kolonisoitu Afrikka suljettiin ulos 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen laatimisesta. Pitkään jat-
kunut epäluottamus eurosentriseksi miellettyä ihmisoikeusjärjestelmää 
kohtaan kietoutui länsimaiden kolonialismin aikaiseen ristiriitaiseen 
poliittiseen retoriikkaan ja toimintaan, josta hyvä esimerkki on se, että 
Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmää katsottiin pitkään läpi sormien. Toi-
saalta myös hegemoninen (kulttuurinen) pluralismi voi olla vaarallista, 
kuten Staub-Bernasconi on huomauttanut. Jos yksilön oikeuksia poljetaan 
perheeseen, yhteisöön tai etniseen ryhmään vedoten, seurauksena voi olla 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkiksi lapsiavioliittoja ja muita nais-
ten ja lasten oikeuksien loukkauksia. Staub-Bernasconi rakentaa ajattelunsa 
maltilliseen, neuvoteltavuuteen ja harkintaan perustuvaan universalismiin 
sekä monimuotoisuuden kunnioittamiseen länsimaisen lähestymistavan 
sijaan. Lopulta on tärkeää pitää mielessä, että ihmisoikeudet kuvaavat pie-
nintä yhteistä nimittäjää, konsensusta kaikkein tärkeimmistä oikeuksista, 
ei ideaa hyvästä elämästä kokonaisuudessaan.20 Ihmisoikeusajattelu ei anna 
vastauksia kaikkiin lakeja ja moraalia koskeviin kysymyksiin, vaan se toimii 
ainoastaan yhteisenä perustana ja suunnannäyttäjänä lakien säätämiselle ja 
julkisen vallan käytölle.

Oikeuksien vähimmäisvaatimukset eivät kuitenkaan aivan täyty Suo-
messa edes sosiaalisten oikeuksien ja hyvinvoinnin osalta. Paluu sosiaalisen 
turvattomuuden aikaan,21 prekariaatin nousu ja köyhyys ovat muodostuneet 
ongelmiksi viimeisten 10–15 vuoden aikana. Sosiaalityön ja ihmisoikeuksien 
suhteen ymmärtämiseksi keskeinen on Staub-Bernasconin kolmannen man-
daatin käsite.22 Ensimmäisen mandaatin antavat asiakkaat, toisen valtio ja 
yhteiskunta, ja kolmannen muodostaa professio itse. Viimeksi mainittu sosi-
aalityön tietoperustasta ja ammattietiikasta nouseva mandaatti luo perustan 
sosiaalityön käytännöille ja oikeuttaa arvioimaan kriittisesti valtion ja yhteis-
kunnan toimintaa. Tähän liittyy monia jännitteitä. Asiakkaiden tarpeiden, 
valtiolta tulevan lainsäädännön toimeenpanemisen sekä sosiaalityön etiikan 
ja tietoperustan jatkuva yhteensovittaminen on kuitenkin sosiaalityön ydin-
osaamista, kuten Staub-Bernasconi on huomauttanut.

Kolmannen mandaatin eettinen perusta rakentuu käsitykselle sosiaali-
työstä ihmisoikeusammattina. Tällä on monenlaisia käytännön seurauk-
sia. Yhdysvaltalainen sosiaalityön tutkija Jane McPherson on puhunut 
ihmisoikeussilmälaseista (a human rights lens), joiden kautta asiakkaiden 
huolia ja sosiaalisia tilanteita tarkastellaan.23 Ihmisoikeussilmälasit täy-
dentävät oikeuksille perustuvia työmenetelmiä (rights-based methods) 
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ihmisoikeus tavoitteiden (human rights goals) toteuttamiseksi.  McPhersonin 
mukaan oikeuksille perustuva sosiaalityö koostuu viidestä elementistä.24 
Ensiksikin sosiaalityöntekijällä on oltava riittävä ihmisoikeusosaaminen ja 
työskentelytapa, jossa tämä osaaminen jaetaan asiakkaiden kanssa. Toiseksi 
sosiaalityössä tehtävän arvioinnin (aikuissosiaalityössä tätä on esimerkiksi 
palvelutarpeen arviointi tai muu tilannearviotyöskentely) fokus on asiak-
kaiden ihmisoikeuksien toteutumisessa, jolloin otetaan laajasti huomioon 
niin kansalais- ja poliittiset oikeudet kuin taloudelliset, sosiaaliset ja sivis-
tyksellisetkin oikeudet. Kolmanneksi tarvitaan sitoutumista työskentelyyn 
yhdessä asiakkaiden kanssa ja heidän osallisuutensa vahvistamiseen. Neljän-
neksi rakenteellinen sosiaalityö on osa oikeuksille perustuvaa työtä: on puu-
tuttava rakenteellisiin epäkohtiin, jotka aiheuttavat oikeuksien loukkauksia. 
Viidenneksi McPherson suosittelee asianajotyyppistä työskentely tapaa: sosi-
aalityöntekijän ja asiakkaan yhteistä toimintaa epäkohtien korjaamiseksi. 
Aikuissosiaalityössä näihin periaatteisiin kiinnittyminen vahvistaa sosi-
aalityön kriittistä ja rakenteisiin vaikuttavaa roolia esimerkiksi asiakkaan 
oikeuksiin, sosiaaliturvaan ja vähimmäistoimeentuloon sekä syrjinnän vas-
tustamiseen liittyvissä kysymyksissä.25

Ihmisoikeuksille perustuvan sosiaalityön konteksti 
Kansainväliset ihmisoikeudet tulevat osaksi Suomen kansallista lainsäädän-
töä perustuslain ja siinä määriteltyjen perusoikeuksien kautta. Tämän takia 
perus- ja ihmisoikeuksia ei voi tarkastella irrallaan toisistaan. 1990-luvun 
perustuslakiuudistuksessa ja vuonna 2000 voimaan tulleessa uudessa 
perustus laissa omaksuttiin niin sanottu laaja perusoikeusnäkemys, jonka 
mukaan valtiolla on velvollisuus aktiivisin toimin suojata ja edistää perus- 
ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kansainvälisten sopimusten tehtävänä on 
turvata oikeuksien vähimmäistaso, mutta kansallisella lainsäädännöllä voi-
daan turvata oikeuksien toteutuminen vähimmäistasoa paremmin. 

Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julis-
tus (1948) on moraalisesti velvoittava asiakirja, jonka allekirjoitettuaan 
valtio on ilmaissut hyväksyvänsä asiakirjassa mainitut pyrkimykset ja peri-
aatteet. Julistusta seuranneet ihmisoikeussopimukset taas ovat valtioiden 
välisiä kansainvälisoikeudellisesti sitovia sopimuksia, jotka ratifioidessaan 
eli voimaan saattaessaan valtio on jo saattanut kansallisen lainsäädännön 
yhteneväksi sopimusvelvoitteiden kanssa ja sitoutuu turvaamaan sopimuk-
sessa määritellyt oikeudet jokaiselle alueellaan olevalle ihmiselle. Perus- ja 
ihmisoikeuksien ulottuminen myös muille kuin kansalaisille ja kuntalaisille 
onkin keskeinen kuntien sosiaalityötä velvoittava periaate, jota kunnat ovat 
noudattaneet vaihtelevasti. 
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Sosiaalityön näkökulmasta keskeisiä YK:n ihmisoikeussopimuksia ovat 
esimerkiksi kansalais- ja poliittisia oikeuksia26 sekä taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia27 koskevat yleissopimukset, naisten oikeuksien 
yleissopimus,28 rotusyrjinnän vastainen yleissopimus,29 kidutuksen vastai-
nen yleissopimus,30 lapsen oikeuksien yleissopimus31 ja uusimpana vuonna 
2016 ratifioitu yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista,32 joista 
viimeksi mainitun sopimuksen valmistelussa suomalaisella Kalle Könkkö-
lällä oli tärkeä osa. Tärkeimmät eurooppalaiset ihmisoikeussopimukset taas 
ovat Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS),33 Euroopan sosiaalinen perus-
kirja ja uudistettu sosiaalinen peruskirja.34 Eurooppalaisessa ihmisoikeus-
sopimusjärjestelmässä Euroopan neuvostolla on keskeinen osa. Jo vuonna 
1950 Euroopan neuvoston jäsenvaltiot hyväksyivät ensimmäisen Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja myöhemmin vuonna 1961 Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan (uudistettu vuonna 1996). Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeus-
sopimukseen vuonna 1991 ja uudistettuun Euroopan sosiaaliseen perus-
kirjaan vuonna 2002. Näiden tavoitteina on turvata ja edistää sosiaalisia 
oikeuksia Euroopassa asettamalla sopimusvaltioille vähimmäisvaatimuksia, 
joihin niiden on sitouduttava. Sosiaalityölle keskeisiä Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan mukaisia sosiaalisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus ter-
veyden suojeluun, sosiaaliturvaan, sosiaaliavustukseen ja lääkinnälliseen 
apuun, sosiaalipalveluihin, asuntoon, suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan sekä ikääntyneiden henkilöiden oikeus sosiaaliseen 
suojeluun.35 Tuoreemmista Euroopan neuvoston alaisista ihmisoikeussopi-
muksista keskeinen on niin sanottu Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, johon Suomi 
liittyi vuonna 2015.36

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden tehtävänä on edistää ja turvata 
ihmisoikeuksien toteutumista seuraamalla ja arvioimalla myös kriittisesti 
ihmisoikeuksien toteutumista. Suomessa tätä tehtävää hoitavat Ihmisoikeus-
keskus, ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia. 
Ihmisoikeuskeskus on eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä 
toimiva riippumaton asiantuntijavirasto, joka edistää perus- ja ihmis-
oikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta. Ihmis-
oikeusvaltuuskuntaan kuuluu noin 40 suomalaista ihmisoikeusalan asian-
tuntijaa muun muassa tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja viranomaistahoilta. 
Valtuuskunnan tehtävänä on tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden välisessä 
tiedonkulussa sekä käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmis-
oikeuskysymyksiä.37 Kansalaisyhteiskunnan merkitys ihmisoikeuksien puo-
lustamisessa on suuri. Yksi tärkeä vaikuttamiskanava on Ihmisoikeusliitto,38 
joka on ainoa Suomessa toimiva kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeus-
tilannetta seuraava yleinen ihmisoikeusjärjestö. Lisäksi Suomessa toimii 
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useita jonkin rajatumman ryhmän, esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten 
henkilöiden tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, ihmisoikeuksia puo-
lustavia kansalaisjärjestöjä.

Suomi on velvollinen raportoimaan määräajoin Yhdistyneiden kansa-
kuntien ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten noudattamisesta 
niiden sopimusten osalta, joihin se on sitoutunut. Esimerkiksi YK:n komitea, 
joka valvoo taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa, esitti taas vuonna 2018 pitkän luettelon 
aiheita, joihin Suomessa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.39 Näitä ovat 
muuan muassa huomiot riittämättömistä sote-palvelurakenteista ja resurs-
seista, viranhaltijoiden puutteellisesta ihmisoikeusosaamisesta, kielteisestä 
yleisilmapiiristä ja uudistusten ihmisoikeusvaikutusten riittämättömästä 
arvioinnista. Syrjinnän kieltoa koskevat huomautukset kohdistuivat muuan 
muassa syrjintään vammaisten henkilöiden työllistymisessä ja digitalisaa-
tion aiheuttamaan syrjintään. Muita sosiaalityölle keskeisiä aiheita olivat 
oikeus riittävään elintasoon, lapsiköyhyys, nuorten miesten syrjäytyminen, 
vammaisten henkilöiden riittävä toimeentulo ja asiakaspalvelumaksujen 
suuruus sekä sosiaaliturvan ja sosiaalietuuksien riittävä taso. Väkivaltaan 
liittyvistä kysymyksistä nousivat esiin muun muassa naisiin kohdistuva 
väkivalta, lapsen oikeudet perheväkivallan yhteydessä sekä lapsiin ja nuo-
riin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Myös vähemmistöjen ja 
alkuperäiskansojen oikeuksiin kiinnitettiin huomiota. Monien oikeuksien 
toteutumattomuus kumuloituu aikuissosiaalityön palveluiden käyttäjillä. 
Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden saatavuus, toimeentulon riittämättö-
myys ja vähemmistöasema yhdessä voivat tuottaa moniperustaisen oikeuk-
sien toteutumattomuuden. 

Ministeriöiden valmistellessa Suomen maaraportteja kansalaisjärjestöiltä 
pyydetään usein lausuntoja esiin tuotavista aiheista. Kansalaisjärjestöt voi-
vat myös lähettää rinnakkaisraportteja suoraan ihmisoikeussopimusten 
valvontaelimille. Selvitysten jälkeen sopimusta valvova komitea tai asian-
tuntijaryhmä antaa kommenttinsa ja suosituksensa, joiden täytäntöön-
panosta hallitus raportoi viimeistään seuraavassa määräaikaisraportissaan. 

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa huolehtivat edus-
kunnan oikeusasiamies ja muut laillisuusvalvojat osana omaa toimintaansa. 
Esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen raportissa on havaittu toistuvia 
perus- ja ihmisoikeusongelmia, jotka ovat tulleet esille oikeusasiamiehelle 
tehdyissä kanteluissa.40 Kantelut kohdistuvat samanlaisiin aihealueisiin kuin 
ne, joita YK:n ihmisoikeuskeskuksen raportissa YK:n TSS-komitealle men-
nyt raportti sisältää. Oikeusasiamiehen raportti ei välttämättä kata kaikkia 
ongelma-alueita, koska monista aiheista ei ongelmista huolimatta tule kan-
teluita.
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Paikallisesti aluehallintovirastot (AVI) ja erityisesti peruspalveluihin ja 
oikeusturvaan kuuluva vastuualue edistävät kansalaisten hyvinvointiin liit-
tyvien perusoikeuksien toteutumista ja käsittelevät näihin kytkeytyviä kan-
teluita. Vastuualue arvioi myös peruspalvelujen saatavuuden lainmukaista 
ja yhdenvertaista toteutumista. Ihmisoikeusvaltuuskunta on todennut, että 
kunnissa ei ole selkeitä rakenteita perus- ja ihmisoikeustyön koordinaatiolle. 
Jos kunnat olisivat nykyistä tiiviimmin mukana keskusteluissa perus- ja 
ihmisoikeuksista, oikeusperustainen ajattelu voisi vahvistua.41 Ihmisoikeuk-
siin sitoutunutta sosiaalityötä on vaikea toteuttaa, jos paikallisesti ei tunnis-
teta oikeusperustaista ajattelua ja perus- ja ihmisoikeusosaamisessa ja sen 
koordinoimisessa on puutteita. 

Perustuslain 22. pykälässä määritellyn perus- ja ihmisoikeuksien yleisen 
turvaamisvelvoitteen mukaisesti julkisen vallan vastuulla on perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutuminen Suomessa. Käytännössä jokaisella viranomais-
roolissa toimivalla julkisella viranhaltijalla mukaan lukien sosiaalityön-
tekijät on osavastuu siitä, että ihmisoikeuksia edistetään ja kansainvälisiä 
sopimusvelvoitteita noudatetaan. Sosiaalityö on tehtävänsä mukaisesti 
keskeinen yksilötason perus- ja ihmisoikeuksia konkreettisesti toteuttava 
ammatti, joka käyttää julkista valtaa paikallistasolla. Sosiaalityön mandaatti 
ylittää yksittäisten perus- tai viimesijaiseen turvaan liittyvien lakien noudat-
tamisen. Viime kädessä jokaisen viranhaltijan on huolehdittava, ettei hän 
tee työssään perus- ja ihmisoikeuksien vastaisia ratkaisuja. Lisäksi ihmis-
oikeuksien julistuksen ja ihmisoikeussopimusten periaatteet ovat osa sosi-
aalityön eettistä peruskiveä. Siten ihmisoikeudet tulevat keskeiseksi osaksi 
sosiaalityötä kahdesta suunnasta: perustuslain sosiaalityöntekijöille julkisen 
vallan edustajina asettamien velvoitteiden ja sosiaalityön oman ammatti-
etiikan kautta.

Toimeentuloturvan riittämättömyys 
ihmisoikeuskysymyksenä

Köyhyys ei ole pelkästään pienituloisuutta. Sen taustalla on usein pitkit-
tynyttä työttömyyttä, sukupolvelta toiselle periytyvää huono-osaisuutta, 
matalaa koulutusta, monilapsisia perheitä, yksinhuoltajuutta tai yksin 
asumista, pitkäaikaissairauksia tai vammasta johtuvaa työkyvyttömyyttä 
tai osatyö kykyisyyttä sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. Köyhyys on 
viime vuosina lisääntynyt erityisesti kaupunkiseuduilla asumisen ja muun 
elämisen kalleuden takia. Syrjäseuduilla taas on enemmän työttömyyttä 
ja hyvinvointipalvelut ovat kaukana. Viime vuosina myös paperittomien 
henkilöiden määrä on kasvanut, eivätkä he pääse julkiseen sosiaali- ja 
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terveydenhuoltoon.42 Tässä luvussa kohdistamme köyhyyden tarkastelun 
erityisesti toimeentuloturvan riittämättömyyteen. 

Toimeentuloturva sisältää niin perusturvan kuin viimesijaisen turvan eli 
toimeentulotuen. Se on luotu takaamaan ihmisarvon toteutumisen edellyt-
tämä toimeentulo niille ihmisille, jotka eivät pysty sitä muilla keinoin hank-
kimaan. Viime vuosikymmenen aikana toimeentuloturvaa on heikennetty 
moneen otteeseen, ja näiden säästöjen vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleviin pienituloisiin ja köyhiin 
henkilöihin. 

Suomen perustuslaissa säädetään oikeus välttämättömään toimeentuloon 
jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä, ja 
oikeus perustoimeentulon turvaan.43 Suomi on myös ratifioinut Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan, jonka 12. artiklassa säädetään oikeudesta riittävään 
perusturvaan.44 Sosiaalisen peruskirjan toteutumista valvova Euroopan sosi-
aalisten oikeuksien komitea pitää riittävänä perusturvan tasona 40:tä tai 
50:tä prosenttia ekvivalentista (eli kotitalouden koon mukaan painotetusta) 
mediaanitulosta.45 Suomen perusturvaetuudet eivät yllä edes 40 prosentin 
tasoon, jota komitea pitää ehdottomana vähimmäisvaatimuksena silloin-
kin, kun perusturvaa täydentävät muut sosiaalietuudet, kuten asumistuki ja 
toimeentulotuki. Mittareiden mukaan tuki on liian pieni, mikäli se ei kata 
tuensaajan perustarpeita ja tee mahdolliseksi täysivaltaista osallistumista 
yhteiskuntaan. Todettakoon vielä, että suhteellisen köyhyyden rajana pide-
tään yleensä 60:tä prosenttia ekvivalentista mediaanitulosta, ja perusturvan 
taso voi Euroopan neuvoston määritelmässä jäädä vielä 10–20 prosentti-
yksikköä tämän rajan alle.

Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien  komi tealta 
2010-luvun aikana useita huomautuksia perusturvan riittämättömästä 
tasosta. Ensimmäinen huomautus liittyi Suomen sosiaalioikeudellinen seura 
ry:n komitealle vuonna 2012 tekemään järjestökanteluun perusturvan ja 
viime sijaisen toimeentuloturvan riittämättömästä tasosta,46 ja sen jälkeen 
asia on ollut säännöllisesti esillä määräaikaisraportoinnin yhteydessä.

Myös YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten (TSS) oikeuk-
sien sopimuksen toteutumista valvova komitea on vuodesta 2014 lähtien 
toistuvasti kehottanut Suomea varmistamaan, että sosiaaliturva kattaa 
ihmisten todelliset elinkustannukset. Raportointikäytännön mukaisesti 
Suomen tuleekin raportoida vuonna 2020 niistä toimenpiteistä, joilla se 
tukee köyhiä ja köyhyysriskissä olevia ihmisiä, erityisesti yhden vanhem-
man perheitä, lapsiperheitä ja nuoria. Tämän lisäksi Suomen on osoitet-
tava, etteivät toistuvat sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset ole vaikuttaneet 
kohtuuttomasti heikommassa asemassa oleviin tai marginaalistettuihin 
ihmisryhmiin. Seuraavaksi kuvaamme niitä keskeisiä muutoksia, jotka ovat 
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johtaneet toimeentuloturvan riittämättömyyteen ja tehneet tästä perus- ja 
ihmisoikeuskysymyksen. 

Perusturvan riittämättömyyden lähihistoria ulottuu 1990-luvun alun 
lamaan, jonka jälkeen perusturvan taso vajosi kahden vuosikymme-
nen ajan yleiseen tulotasoon nähden. Vuonna 2010 säädettiin laki, jonka 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on teetettävä joka neljäs vuosi 
kokonaisarvio perusturvan riittävyydestä ja sen kehityksestä.47 Ensim-
mäisessä arviointi raportissa todettiin, että perustuvan taso oli riittämätön 
kohtuullisen vähimmäiskulutuksen saavuttamiseksi.48 Vuosina 2011–2012 
toteutettiin perusturvan, asumistuen ja toimeentulotuen tasokorotukset. 
Nämä korotukset paransivat perusturvan riittävyyttä.49 Perusturvan indeksi-
korotuksia leikattiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Hallituskaudella 
2015–2019 perusturva etuuksien indeksikorotukset sovittiin jäädytettäväksi 
vuosina 2017–2019. Kolmannen arviointiraportin mukaan indeksijäädytys-
ten ja -leikkausten kumulatiivinen vaikutus perusturvan riittävyyteen on 
ollut merkittävä.50 Myös vuonna 2018 voimaan tullut aktiivimalli heikensi 
monien työttömien perusturvaa. Yleisesti ottaen hallituskaudella 2015–2019 
tapahtuneet muutokset ovat joko heikentäneet perusturvaa tai pitäneet sen 
samana elämäntilanteesta riippuen.51 Lakimuutokset ovat heikentäneet eri-
tyisesti työttömän perusturvaa. Keskeinen muutos on se, että viimesijainen 
toimeentulotuki paikkaa yhä useammin työttömien tuloja. Opiskelijoiden 
toimeentulo on siirtynyt opintotuesta lainapainotteisemmaksi. Lisäksi koti-
hoidon tuen saajan tulot ovat vähentyneet indeksileikkausten myötä.

Myös Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE) selvitti, miten sosiaalietuuk-
siin ja verotukseen viime vuosina tehdyt muutokset vaikuttivat pienituloisiin 
ja eri etuuksia saaviin henkilöihin vuosina 2012–2018.52 Muutosten kohteena 
ovat olleet sosiaaliturvaetuuksien saajat, mutta eniten ne ovat vaikuttaneet 
perusturvan varassa elävien työttömien, eläkeläisten ja lapsiperheiden sekä 
opiskelijoiden toimeentuloon. Selvityksen mukaan Suomen talouden viime-
aikainen kasvu ei näy pienituloisten kukkarossa. Syynä tähän ovat perus-
turvaan tehtyjen indeksijäädytysten lisäksi perusturvaan tehdyt leikkaukset 
yhdessä nopeutuvan inflaatiokehityksen kanssa. Selvityksessä huomautet-
tiin, että etuuksien ja verotuksen muutosten lisäksi lääkekorvausten alen-
taminen sekä palveluiden asiakasmaksujen korotukset ja maksukattojen 
muutokset ovat heikentäneet monen kohdalla välttämättömien lääkkeiden 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta. Nämä muutokset heikentä-
vät ratkaisevasti perusturvan varassa elävien toimeentuloa absoluuttisesti 
ja suhteellisesti.53 

Suomen valtio on vastannut kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelin-
ten huomautuksiin perusturvan tasosta väittämällä, että ne eivät ymmärrä 
Suomen toimeentuloturvan kokonaisuutta ja muun muassa asumistuen 
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ja toimeentulotuen merkitystä kokonaisuuden osana. Toimeentulotuelle 
onkin viime vuosikymmenten aikana muodostunut varsin ristiriitainen 
osa riittämättömän perusturvan pitkäaikaisena paikkaajana yhä kasvavan 
ihmisjoukon elämässä. Toimeentulotuki on lainsäädännössä tarkoitettu 
viime sijaiseksi ja tilapäiseksi perusturvaa täydentäväksi etuudeksi yllättä
vissä ja erityisissä tilanteissa. Nykyisin toimeentulotuesta on perusturvan 
rapautumisen myötä muodostunut entistä useammin päällekkäinen perus
turvaetuuksien kanssa. 

Toimeentulotuen merkitys perusturvaa täydentävänä viimesijaisena 
etuutena on aikuissosiaalityön näkökulmasta kahtalainen. Toisaalta sillä 
voidaan tukea taloudellisesti silloin, kun perusturva ei riitä kattamaan vält
tämättömiä menoja. Toisaalta toimeentulotuki on ongelmallinen muuan 
muassa siitä syystä, että siihen liittyy enemmän valvontaa ja se vaatii enem
män selvityksiä ja byrokratiaa kuin perusturvaetuudet. Toimeentulotuen 
hakemiseen liittyvän byrokratian ja stigman vuoksi sen tiedetään olevan 
perusturvaetuuksia alikäytetympi etuus. Lisäksi toimeentulotuen luonne 
viimesijaisena tukimuotona aiheuttaa hakemiseen sellaista byrokraattista 
valvontaa, jota perusturvaetuuksissa ei ole. Toimeentulotuen saaja ei voi 
nauttia esimerkiksi saamistaan ylimääräisistä rahalahjoista kuten muut hen
kilöt, koska ne otetaan huomioon tuloina. Toimeentulotukea saava ei voi 
myöskään edes säästää pieniä määriä, esimerkiksi muutamia satoja euroja 
johonkin tiettyyn hänelle itselleen tärkeään hankintaan, sillä säästöt otetaan 
huomioon seuraavan kuukauden laskelmassa. Myös muutaman sadan euron 
veronpalautukset voivat sekoittaa seuraavien kuukausien toimeentulotuen.

Ylipäänsä erityisesti pitkäaikainen toimeentulotuella eläminen on risti
riidassa sen sosiaalityön keskeisen periaatteen kanssa, että pyritään tuke
maan autonomiaa. Yksittäisenä ja tilapäisenä tukimuotona toimeentulotuki 
voi vahvistaa autonomiaa, mutta jatkuvana perustoimeentuloa täydentävänä 
instrumenttina se on hankala etuus. Monille työttömille toimeentulotuesta on 
kuitenkin tullut pysyvä osa toimeentuloa. Esimerkiksi  Kansaneläkelaitoksen 
(Kelan) vuoden 2017 tilastojen perusteella 37 prosenttia työmarkkinatuen 
saajista sai samanaikaisesti toimeentulotukea. Myös perusturvan riittävyy
den arviointiraportin mukaan esimerkiksi yksinasuvan työmarkkinatuen 
saajan laskennallinen oikeus toimeentulotukeen on noussut 23 eurosta 96 
euroon kuukaudessa vuosina 2015–2019 lakimuutosten seurauksena. Aktiivi
mallin vaikutus näyttäytyi 121 euron suuruisena toimeentulotuen osuudessa. 
Myönteinen seuraus näyttäisi olevan toimeentulotuen alikäytön vähene
minen sen Kelalle siirtymisen jälkeen.54 Aikuissosiaalityössä Kelasiirto ei 
näytä poistaneen perustoimeentulotukeen liittyviä asioita työskentelystä, 
mutta käsittelytavassa painopiste on siirtynyt päätöksenteosta asiakkaiden 
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neuvontaan ja ohjaukseen Kela-asioinnissa sekä toisinaan myös yhteyden-
ottoihin Kelaan asiakkaan asian ajamiseksi.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskeva päätöksenteko on 
edelleen kuntien – käytännössä suurelta osin aikuissosiaalityön – vastuulla. 
Tässäkään asiakkaiden tilanne ei välttämättä ole yhdenvertainen, koska kun-
tien linjaukset voivat poiketa toisistaan. Lisäksi yksittäisillä työntekijöillä 
on muuan muassa ammattieettistä, taloudellista, hallinnollista ja asian-
tuntijatietoon perustuvaa harkintavaltaa arvioida toimentulotuen myöntä-
misperusteita ja suuruutta. Lähtökohtana harkintavalta antaa sosiaalityön-
tekijöille väljyyttä ottaa huomioon asiakkaiden yksilöllisiä tilanteita, mutta 
se saattaa asettaa myös tuen saajat eriarvoiseen asemaan, mikäli esimerkiksi 
yhdenvertaisuusperiaatetta ei noudateta ja joitakin väestöryhmiä syrjitään.55 
Toimeentulotukea voitaisiinkin käyttää nykyistä enemmän yksilöiden ja 
ryhmien erityistarpeiden huomioon ottamiseen ja sitä kautta tosiasialli-
sen yhdenvertaisuuden edistämiseen.56 Tässä kohdassa oikeus riittävään 
toimeen tuloon ja yhdenvertaisuus perus- ja ihmisoikeuksina leikkaavat toi-
siaan ja aikuissosiaalityölle asettuu keskeinen osa perus- ja ihmisoikeuksien 
toteuttajana. 

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että sosiaalityön mandaatti ylit-
tää yksittäisten perus- tai viimesijaiseen turvaan liittyvien lakien noudat-
tamisen. Lisäksi kuvaavana esimerkkinä sosiaalityöntekijöiden eettisestä 
harkinnasta on vuonna 2011 voimaan tullut toimeentulotukilain muutos, 
jossa sosiaalityöntekijöille annettiin valta pienentää ammatillista koulu-
tusta vailla olevan täysi-ikäisen alle 25-vuotiaan henkilön toimeentulotuen 
perusosaa, mikäli hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulu-
tuksesta siten, että hän ei enää ole oikeutettu työmarkkinatukeen. Vuonna 
2014 julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että sosiaalityöntekijät kokivat 
toimeentulotuen leikkaamisen nuorten rankaisemiseksi tilanteissa, joissa 
heidän elämäntilanteensa oli jo valmiiksi vaikea esimerkiksi päihteiden-
käytön tai psyykkisten ongelmien vuoksi.57 Lakimuutoksen alkuperäinen 
tavoite syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoimisesta sanktion avulla 
voikin helposti kääntyä itseään vastaan, sillä perusosan pienentäminen voi 
vahvistaa nuorten syrjäytymistä. Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan ja 
sosiaalityöntekijän harkinnan poistuttua leikkurin käytöstä on perusosan 
pienentämistä alettu käyttää enemmän ja rutiininomaisemmin, ottamatta 
huomioon hakijan yksilöllistä tilannetta.58
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Ihmisoikeusperustaisuus  
aikuissosiaalityön mahdollisuutena 

Olemme tarkastelleet tässä luvussa ihmisoikeuksia aikuissosiaalityön lähtö-
kohtana ja käsitelleet erityisesti köyhyyttä ja toimeentuloturvan riittävyyttä 
perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Suomalaisessa yhteiskunnassa riittämät-
tömän perusturvan ja köyhyyden kaltaisia sosiaalisten oikeuksien loukkauk-
sia ei ole totuttu tarkastelemaan ihmisoikeuskysymyksinä. Samaan aikaan 
kuitenkin Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea ja Yhdisty-
neiden kansakuntien taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuk-
sien komitea ovat toistuvasti antaneet Suomelle huomautuksia perusturvan 
tasosta. Lisäksi tiedetään, että pitkittyvä köyhyys syrjäyttää ja lisää pieni-
tuloisuutta paljon laajempaa eriarvoisuutta ja osattomuutta yhteiskunnassa. 

Köyhyys onkin myös osuva esimerkki ihmisoikeusongelmasta, jonka 
seuraukset tuovat esiin ihmisoikeuksien keskinäisriippuvuuden: kun oikeus 
riittävään toimeentuloon ei toteudu, ovat akuutissa vaarassa myös oikeus 
asuntoon ja oikeus terveyteen. Tiedetään myös, että poliittiset oikeudet läh-
tien äänioikeuden käyttämisestä vaaleissa toteutuvat alimmissa tuloluokissa 
muuta väestöä heikommin. Yleistynyt lapsiperheköyhyys taas vaarantaa 
lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Aikuissosiaalityön arjessa näkyy 
päivittäin, miten köyhyys kietoutuu muiden perus- ja ihmisoikeuksien vaa-
rantumiseen.

Aikuissosiaalityön ammattilaiset ovat näköalapaikalla havaitsemassa 
riittämättömän perusturvan vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
erityisesti aikuissosiaalityön asiakkaana olevien ihmisten perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutumiseen. Kiinnostava kysymys onkin esimerkiksi se, miten 
aikuissosiaalityön työntekijät ottavat huomioon puutteellisen perusturvan 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytännöissä ja 
miten he yleisemmin kokevat voivansa vaikuttaa asiakkaidensa perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Jim Ife on korostanut kokonaisvaltaisuutta ihmisoikeuksille perustuvan 
työotteen keskeisenä lähtökohtana.59 Hänen mukaansa sosiaalityössä on 
pyristeltävä eroon perinteisistä jaoista mikro- ja makrotason, yksityisen ja 
julkisen, henkilökohtaisen ja poliittisen tai paikallisen ja globaalin välillä. 
Oikeuksille perustuvaa työtä tekevältä sosiaalityöntekijältä vaaditaan jat-
kuvaa kykyä liikkua näiden kaikkien välillä ja kytkeä toisiinsa tarpeet ja 
oikeudet sekä asiakaskohtaamiset ja yhteiskunnan rakenteet. 

Ajattelemme, että perus- ja ihmisoikeusajattelu voi parhaimmillaan 
tuoda aikuissosiaalityöhön paitsi uudenlaista asennoitumista ihmisten 
kohtaamiseen myös potkua rakenteelliseen sosiaalityöhön. Perus- ja ihmis-
oikeusargumentaatio voi joissakin tilanteissa tarjota selkänojaa niukkuuden 
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oloissa käytäviin keskusteluihin aikuissosiaalityön resursseista ja palveluihin 
varattavista määrärahoista. Silloin voidaan viitata perustuslakiin ja Suomea 
velvoittaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Lisäksi on tärkeää, 
että sosiaalityöntekijät tuovat sosiaalisen raportoinnin ja muiden rakenteel-
lisen sosiaalityön menetelmien avulla yhteiskunnalliseen keskusteluun sitä 
todellisuutta, jonka parissa he työskentelevät päivittäin – ja parhaimmillaan 
tehdä sen yhdessä asiakkaiden kanssa heidän osallisuuttaan painottaen.

Sosiaalityön maailmanjärjestö IFSW:n Euroopan osasto linjasi vuonna 
2012 tavoitteeksi, että kaikki sosiaalityöntekijät työskentelevät päivittäisessä 
työssään ihmisoikeuksien toteutumista edistäen.60 Tätä tavoitetta kohti on 
pyrittävä myös suomalaisessa aikuissosiaalityössä, ja ensimmäinen askel 
tavoitteen saavuttamiseksi on vahvistaa sosiaalityöntekijöiden ihmisoikeus-
osaamista. Tietoisuus ihmisoikeuksista ei kuitenkaan vielä riitä, vaan sosi-
aalityöntekijän on lisäksi löydettävä keinot siihen, miten ihmisoikeudet 
viedään käytännön työhön, ja selvitettävä, millaisia esteitä ihmisoikeuksien 
toteutumiselle käytännössä on.61

Jim Ife62 on painottanut, että ihmisoikeuksien toteutuminen sosiaali-
työssä ja laajemmin yhteiskunnassa edellyttää osallistavaa demokratiaa ja 
dialogisuutta – molemmat arvoja, joita suomalaisessa sosiaalityön kehit-
tämistä koskevassa keskustelussa on muutenkin viime vuosina korostettu. 
Nähtävissä on jo viitteitä siitä, että Kela-siirto ja perustoimeentulotukea 
koskevan harkintavallan siirtyminen pois aikuissosiaalityöstä on – hieman 
paradoksaalisesti – vahvistanut aikuissosiaalityön osaa asiakkaan puolella 
olevana toimijana, joka toimii asianajajan tavoin puolustaessaan asiakkaan 
oikeuksia muihin viranomaisiin nähden. Voisiko ihmisoikeusnäkökulman 
vahvistaminen aikuissosiaalityössä tarkoittaa jonakin päivänä myös esi-
merkiksi sitä, että sosiaalityöntekijät ja asiakkaat toimisivat yhdessä riit-
tävän perusturvan puolesta? Ihmisoikeudet ovat osa aikuissosiaalityön 
yhteis kunnallista kontekstia, mikä tarkoittaa niiden vaikuttavan palveluihin 
ja auttamissuhteisiin. Aikuissosiaalityön interventiot taas edistävät ihmis-
oikeuksien toteutumista.
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