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Mistä puhutaan kun puhutaan 

kaupunkisosiaalityöstä?

• TEEMAT

• Uudet haasteet jotka korostuvat isoissa 
kaupungeissa

• Monimuotoisuus – Maahanmuuttajuus ja 
etniset vähemmistöt 

• Sosiaalisten ongelmien keskittyminen

• Yhteistyö eri sektoreiden ja toimijoiden 
välillä

• Kaupunkisosiaalityön tutkimuksen puute

• Yhteisötyö 

• AINEISTO

• Scoping review: 11 tieteellistä artikkelia 

• Julkaisualue ja käsittelee Eurooppaa, 
(poikkeus: Urban social work journal)

• Haettu 6 eri tietokannasta

• Hakukriteerit: sosiaalityö ja kaupunki



Keistä puhutaan?

• Maahanmuuttajat ja 

”transmigrants”

• Huono-osaiset asuinalueet

• Ihmiset köyhissä tai huono-osaisissa 

elämäntilanteissa



Miten kaupunkisosiaalityötä lähestytään ja millä 

käsitteillä siitä puhutaan?

• Deprived/disadvanteged

neighborhoods

• Networks Complex networks

• Interculturalization, cultural

humility (of  urban social work) 

• Diversity/Superdiversity (large

urban scale)

• Social exclusion

• Community & Community work

• Interaction

• Empowerment

• Relations

• Advocacy



Yhteisöt ja yhteisötyö - mitä siitä puhutaan?

Yhteisötyö

• Rakentaa vuorovaikutusta 

Suhdeperustaista työtä, asiakasläheistä 

työtä, ongelmien ennaltaehkäisyä, 

empowerment

• Ei pelkkää suhteiden suunnittelemista 

ja rakentamista suhteiden 

ylläpitämistä, jatkuva prosessi

• Dialogien tärkeys

• Inside-out tai outside-in –

Normatiiviset raamit – asiantuntijuus 

tulee usein ulkoa

• Yhteisöt ovat muuttuneet, ei enää vain 

alueellisia. Kehitystarve globaaleja ja 

rajoja ylittämiä näkökulmia 

yhteisötyöhön (interculturalisation)
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