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1 JOHDANTO  

 
”Jatkuvien ylhäältä tulevien rajattomasti ja kritiikittömästi asetettavien uusien 
lisätehtävien ja määräaikojen keskellä yritämme pidellä viimesijaista turvaverk-
koa, joka ei saa pettää ja johon putoavat ne, joiden kanssa muut työskennelles-
sään ovat epäonnistuneet. Meillä on hyvin vähän mahdollisuutta rajata työs-
sämme sitä ongelmien ja ahdistuksen määrää, joka jatkuvasti päivystysluontei-
sesti tupsahtelee syliimme. Hoidamme toki aina pahimmin roihuavan palon en-
sin.” (s. 1) 

 
 
Tutkimukseni käsittelee Vantaan aikuissosiaalityön arkea. Tätä arkea tarkastellaan sosi-

aalityöntekijän silmin. Tutkimuksen tehtävänä on tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksia ja toiveita aikuissosiaalityön tekemisestä. Tavoitteena on nostaa pohditta-

vaksi arjen työssä esiin tulleita ongelmia sekä esitellä sosiaalityöntekijöiden itsensä 

tuottamia ratkaisuehdotuksia ongelmien poistamiseksi. Vantaalla on käynnissä palvelu-

rakenneuudistus, johon kuuluu osana myös sosiaalityön tehtävärakenteiden miettiminen. 

Tämä kehitystyö on jo aloitettu ja sen tueksi toivotaan käytäntötutkimusta, jossa koo-

taan yhteen paitsi akateemista tietoa myös – ja ennen kaikkea – käytännön kokemuksis-

ta kumpuavaa tietoa. 

 

Tutkimukseni lähtökohtana on jaettu asiantuntijuus, joka rakentuu dialogisessa vuoro-

vaikutuksessa Vantaan aikuissosiaalityön pätevien sosiaalityöntekijöiden kanssa, yhdes-

sä oppien, yhdessä uutta ymmärrystä sosiaalityön käytäntöihin hakien. Tavoitteenani on 

sosiaalityön ammattilaisten asiantuntijuutta ja kokemustietoa lukien, kuunnellen ja kun-

nioittaen luoda ehdotuksia ammattikäytännön kehittämiseksi. Sosiaalityöntekijöiden 

toimenkuvaa on tarkoitus täsmentää siten, että suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen 

olisi mahdollista tai ainakin mahdollista nykyistä paremmin.  

 

Vantaalla tällaista käytännön kokemuksista kumpuavaa asiantuntemusta ei ole aiemmin 

kerätty tutkimuksen muotoon. En myöskään löytänyt sosiaalityöntekijöiden kokemuk-

siin perustuvaa valtakunnallisesti toteutettua tutkimusta. Kuitenkin rationalisoinnin tar-

ve sosiaalityössä lienee suuri. Paikallisia hankkeita toki löytyy. Osana Sosiaalityön tut-

kiva kehittäminen -projektia (Arnkil, 1991) toteutettiin kaksi hanketta (Kajaanissa ja 

Uudessakaupungissa), joissa pohdittiin keinoja sosiaalityön järkeistämiseksi. Edellä 

mainitun projektin raportti on kokemusten vaihtoa sosiaalityöntekijöiltä sosiaalityönte-

kijöille. Aikuissosiaalityön kehittämistä on pohdittu myös vuosina 2010–2011 toteute-

tussa opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksen käytäntötutkimushankkeessa ”Uudistuva ja 
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voimaannuttava aikuissosiaalityö”. Hankkeen teemat nousivat Helsingin Läntisen sosi-

aaliaseman sosiaalityöntekijöiden työn kehittämisen tarpeista, taustalla halu kehittää 

aikuissosiaalityötä. Analyysissani tulen vertailemaan Vantaan sosiaalityöntekijöiden 

esiin nostamia ongelmia ja työn kehittämiseen liittyviä ehdotuksia muun muassa edellä 

mainittuihin raportteihin. Aiemman tutkimustiedon ottaminen mukaan omaan tutkimuk-

seeni tarjoaa mahdollisuuden käytännön ja teorian vuoropuheluun. Aiempi tutkimus ja 

teoria muodostavat viitekehyksen, johon peilaan omaa aineistoani ja johon pyrin liittä-

mään aineistoni kirjoittajien kokemukset. Teorian mukaan ottaminen syventää omaa 

pohdintaani sekä joko tukee tai aktivoi puolustamaan omia näkemyksiä. Mielenkiintois-

ta on myös tarkastella, ovatko sosiaalityöntekijöiden kokemukset paikallisen ja ajallisen 

kontekstin erilaisuudesta huolimatta yhteiset.  

 

Käytäntötutkimuksessa kohtaavat käytäntölähtöinen tiedonmuodostus ja tutkimusperus-

tainen käytäntö, joiden yhteys on välittömimmin hyödynnettävissä sosiaalityön ja sosi-

aalialan käytännöissä. Välillisesti tavoitteena on tuoda käytännössä muodostuvaa tietoa 

akateemiseen maailmaan ja vahvistaa sosiaalityön oppiaineen teoreettista perustaa. Käy-

täntösuhdetta painottavan sosiaalityön tutkimusotteen mukaan tieto on jotakin, joka syn-

tyy käytännön, toiminnan ja kokemuksen jälkeen. (Julkunen & Saurama 2009, 295–297.) 

Käytäntötutkimuksen tuottama tieto ei siis ole tosiseikkojen passiivista katselemista, 

vaan taitavaa toimintaa käytäntöjen puitteissa ongelmatilanteita selvitellen ja arvokkaina 

pidettyjä päämääriä tavoitellen. (Julkunen & Saurama 2009, 299.)  

 

Tutkimukseni rakentuu seuraavasti: Johdantoluvussa esittelen yleisellä tasolla tutkimuk-

seni kohteen, tutkimuskysymykset sekä lähestymistavan. Toisessa luvussa esittelen tut-

kimuksen taustaa ja teoreettista lähestymistapaani sekä avaan keskeisiä käsitteitä. Teo-

reettisia lähtökohtia avaamalla kuvaan sitä tapaa, jolla lähestyn tutkimukseni aihepiiriä. 

Samalla perustelen ajatukseni siitä, että sosiaalinen todellisuus tuotetaan ihmisten väli-

sessä vuorovaikutuksessa ja että kielenkäyttö sekä erityisesti kertomukset ovat yksi tär-

keimmistä tämän todellisuuden kuvaamisen välineistä. Sosiaalityön olemukseen on 

mahdollista tutustua teoreettisen kirjallisuuden kautta. Vaikka avaankin tutkimuksessani 

käsitteitä myös teoriakirjallisuuden pohjalta, todellinen sosiaalityön olemus tulee esiin 

aineistossani; niiden päivittäisten tapahtumien valossa, joiden varaan sosiaalityön arki 

sosiaalitoimistoissa rakentuu. Luvussa kolme esittelen tutkimuksen toimintaympäristön, 

tutkimuskysymykset sekä pohdin käytäntötutkimuksen mahdollisuuksia tuottaa tietoa 

tutkimukseni tavoitteiden mukaisesti. Toimintaympäristön esittely muodostaa sen sosi-
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aalityön arjen ”maiseman”, jota vasten myös sosiaalityöntekijöiden kerronta tulee ym-

märretyksi. Neljännessä luvussa esittelen aineistoni sekä oman että yhteistyökump-

paneitteni positiot. Pohdin myös tyyliäni lähestyä aineistoni tarinoita sekä tuon esiin sen, 

miten tutkimukseni aineistona olevat kertomukset on kerätty ja millä metodein niitä on 

analysoitu. Tutkimustulokset esittelen luvuissa viisi ja kuusi, joissa tutkimuskysymys 

kerrallaan analysoin aineistoani sekä siirryn konkreettisesti tarkastelemaan sitä, mitä 

sosiaalityöntekijöiden kertomukset minulle paljastavat. Jokainen alaluku käsittelee yhtä 

kertomuksen temaattista ulottuvuutta. Luvussa viisi huomioni kohteena ovat sosiaali-

työntekijöiden kertomukset sosiaalityön arjesta ja sen ongelmista. Luku kuusi esittelee 

sosiaalityöntekijöiden ehdotuksia työn sujuvuuden parantamiseksi.  

 

Esittäessäni aineistostani tekemiäni tulkintoja pyrin samalla antamaan mahdollisimman 

paljon tilaa sosiaalityöntekijöiden omalle äänelle ja siksi esitänkin runsaasti sitaatteja 

heidän kertomuksistaan. Näistä sitaateista olen poistanut kaikki sellaiset yksityiskohdat, 

jotka voisivat johtaa kertojan identiteetin paljastumiseen. Luvussa seitsemän kokoan 

yhteen keskeiset tutkimustulokset ja kehittämisehdotukset. Lopuksi, luvussa kahdeksan 

esittelen oman arvion tutkimusprosessin herättämistä ajatuksista ja tutkimuksen hyö-

dyistä. Arvioin myös mahdollisuuksia ja tarvetta hyödyntää tutkimuksen tuottamaa tie-

toa Vantaan aikuissosiaalityössä.   
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KÄYTÄNTÖTUTKI-
MUS TIEDON TUOTTAJANA 
 

2.1 Sosiaalityö kunnallisessa aikuissosiaalityössä 

Sosiaalityön intressinä on syrjäytyneiden ja alioikeutettujen ihmisten aseman paranta-

minen ja ihmisten arkielämästä lähtevän selviytymisen tukeminen. Työn käytäntöihin 

kuuluvat yhteiskunnallisen tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen. Sosiaalityön tehtävänä on löytää kullekin yksilölle sopivat uudet elämisen mahdol-

lisuudet. (Raunio 1999, 375–376.) Kyse on ”giddensiläisestä” elämänpoliittisesta ajatte-

lusta, jonka mukaan ihmisten elämässä tulisi kaavamaisen elämänkulun korostamisen 

sijaan edistää ennen kaikkea toisia mahdollisuuksia. Kyse on myös identiteettityöstä, 

kolhuja kokeneiden identiteettien korjaamisesta sekä ihmisen itsekunnioituksen kehit-

tämisestä. (Raunio 1999, 377; Roos 1996, 217.) Sosiaalityön tavoitteet ovat vahvasti 

yhteiskuntapoliittisia ja uusien ammattikäytäntöjen löytämiseksi tarvitaan jatkuvasti 

uutta tietoa. 

 

Viime vuosien aikana hiljalleen vakiintuneella aikuissosiaalityön käsitteellä tarkoitetaan 

kunnallisen sosiaalityön yli 18-vuotiaiden henkilöiden parissa tehtävää sosiaalityötä 

(Kotro 2008, 4). Elinkaarimalliin perustuva tulkinta ei kuitenkaan ole tyhjentävä kuvaus 

aikuissosiaalityöstä. Ikään perustuva rajanveto ei ole toimiva esimerkiksi asiakasper-

heissä, joissa aikuisten lisäksi on alaikäisiä lapsia. Tilastotietojen (Kangas 2011, 29) 

mukaan tyypillinen sosiaalityön asiakas on nainen, jos kyseessä on aivan uusi tai nuori 

asiakas. Jos asiointia sosiaaliasemalla on jatkunut jo pidemmän aikaa, asiakas on yleen-

sä yli 30-vuotias mies. Koulutukseltaan hän on joko pitkälle koulutettu ammattilainen 

tai täysin kouluttamaton. Peruskoulun hän on kuitenkin usein miten suorittanut. Hän 

asuu yksin naimattomana tai on eronnut. Asiakas on todennäköisesti työtön. 

 

Aikuissosiaalityön ydin on kunnallisessa sosiaalityössä (Kangas 2011, 15). Kunnat mää-

rittelevät aikuissosiaalityötä yleensä kolmen elementin, asiakkaan ongelman, ongelman 

korjaamiseksi asetetun tavoitteen sekä työnteon välineiden perusteella. Sisällöltään ai-

kuissosiaalityö näyttäytyy tarveharkintaisena palveluna, joka kattaa vaihtelevasti arvi-

ointia, suunnitelmallisuutta, kuntouttamista ja palveluohjausta. Aikuissosiaalityö keskit-

tyy pääosin kolmeen teemaan: työttömyyteen, asunnottomuuteen ja taloudelliseen tu-

keen, tosin työn sisällöistä eniten näkyvyyttä kuntien sivustoilla saa toimeentulotuki. 
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Palvelut kohdentuivat yleensä lapsettomiin ja ei-vammaisiin aikuisiin. (Kotro 2008, 4–5; 

Juhila 2008, 15–25.) Lähestymistavasta riippumatta aikuissosiaalityön kohde on viime 

kädessä aina yksittäinen asiakas (Kotro 2008, 5; Raunio 2004, 59). 

 

Aikuissosiaalityössä on kyse suunnitelmallisesta työotteesta, joka perustuu asiakkaan 

tilanteen arviointiin, jonka pohjalta asetetaan muutostavoitteet ja valitaan välineet, joilla 

tavoitteet saavutetaan. Kyse on usein yksilölähtöisestä työotteesta, pitkäjänteisestä ja 

kokonaisvaltaisesta työstä. Asiakkaan ongelmien rinnalla kartoitetaan yhdessä asiak-

kaan kanssa hänen vahvuuksiaan. (Kangas 2011, 15.) Aikuissosiaalityö on yksilöön 

kohdistuvaa kuntouttavaa ja sosiaalipsykologista työtä, jonka tavoitteena on asiakkaan 

voimavaraistuminen, omaehtoinen selviytyminen, elämänhallinta ja osallisuuden vah-

vistuminen (Kotro 2008, 5). Aikuissosiaalityö on myös tarveharkintaista palvelua. Työn 

sisältönä on asiakkaan kuntoutuminen, tilanne- ja väliarvioiden tekeminen sekä työllis-

tymiseen tähtäävien aktivointi- ja palvelusuunnitelmien tekeminen. Palveluohjaus on 

osa tätä ketjua, mutta myös itsenäinen työtehtävä asiakkaiden ohjaamiseksi palvelujär-

jestelmässä. (Kangas 2011, 15–16.)  

 

Aikuissosiaalityö kytkeytyy tiiviisti lakeihin, jotka raamittavat työtä ja määrittää sen 

sisältöä. Aikuissosiaalityön asiantuntijuuteen kuuluukin siksi myös oikeudellinen osaa-

minen, lakien tunteminen ja niiden soveltamisen hallitseminen. (Kangas 2011, 16; Juhi-

la 2008, 15–25.) Aikuissosiaalityö voidaan nähdä myös alueelliseksi ja yhteiskunnan 

rakenteisiin kohdistuvaksi työksi, jolloin sen tavoitteet liittyvät aikuissosiaalityön palve-

luiden ja työn kehittämiseen, tiedontuotantoon, palvelujärjestelmän ohjaukseen, verkos-

toitumiseen sekä kansalaisvaikuttamiseen (Kotro 2008, 5; esim. Raunio 2004, 57; Kar-

jalainen ja Sarvimäki 2005; Kaski 2003). Näin laaja-alainen tehtäväkenttä edellyttää 

melkoista asiantuntijuutta.  

 

Aikuissosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät jäsentävät tuen lähinnä auttamis-

työksi, kontrollin liittyessä ennen kaikkea työn organisatorisiin ammattikäytäntöihin, 

joiden taustalla vaikuttavat lainsäädäntö ja taloudelliset reunaehdot (Jokinen 2008, 115, 

120; Raunio 2004, 62). Työntekijälle tilanne voi olla vaikea; sosiaalityössä haasteena 

onkin löytää sopiva tasapaino kussakin tilanteessa kontrollin ja tuen välille (Jokinen 

2008, 128).  
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2.2 Suunnitelmallinen sosiaalityö 

Sosiaalityöntekijän keskeiset tehtäväkokonaisuudet voidaan jaotella kolmeen osa-

alueeseen: yksilökohtainen sosiaalityö, yhteisötason sosiaalityö sekä rakenteellinen so-

siaalityö. Jako noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävärakennesuosituksen lin-

joja tuloksellisen ja vaikuttavan sosiaalityön tekemisen keinoista. Keskeisiä yksilökoh-

taisia työtehtäviä ovat suunnitelmallinen sosiaalityö, asiakassuunnitelmaan liittyvät hal-

linnolliset päätökset, sosiaalityö erityistilanteissa ja yhteistyön kehittäminen. Yhteisöta-

solla sosiaalityöntekijä tuo oman asiantuntijuutensa osaksi tiimiä, työyhteisöä ja verkos-

toja. Hän osallistuu myös alueellisen yhteistyöverkoston luomiseen ja suhteiden ylläpi-

tämiseen, kehittämiseen sekä konsultointityöhön. Rakenteelliseen sosiaalityöhön sosiaa-

lityöntekijä tuo oman panoksensa arvioimalla asiakastyöstä nousevia kokemuksia, ha-

vaintoja ja muutoksia. Sosiaalityöntekijän tulee seurata asiakaskuntaansa sekä laadulli-

sesti että määrällisesti. Havainnoinnista, seurannasta ja raportoinnista noussut tieto tulee 

välittää päättäjille sosiaalisen raportoinnin keinoin. (Europaeus & Koivisto 2009, 9-10.) 

 

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L2000/812 § 7) painotetaan, 

että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu‐, hoito‐, kuntoutus‐ tai muu vas-

taava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitel-

man laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen 

ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Säännöksellä on haluttu 

korostaa sitä, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa olisi aina laadittava edellä mainittu 

suunnitelma. Suunnitelma ei ole velvoittava, mikäli se katsotaan tarpeettomaksi, muissa 

tapauksissa kyllä. Suunnitelmaa voidaan pitää tarpeettomana, mikäli asiakas asioi vain 

tilapäisasiakkaana tai hänen sosiaalityön tarpeensa aiheutuu vain ensisijaisen sosiaali-

turvan taloudellisen tuen riittämättömyydestä. Suunnitelmaa ei lisäksi tarvitse tehdä jos 

asiakkaalla on jo muussa yhteydessä laadittu suunnitelma, esimerkiksi aktivointisuunni-

telma.  

 

Suunnitelma lähtee asiakkaasta. Asiakassuunnitelma ei välttämättä sisällä palveluita 

vaan asiakkaan konkreettisia tavoitteita, joita lähdetään etsimään ja toteuttamaan yhteis-

työssä. Asiakassuunnitelma sisältää myös tarvittavat palvelut, mikäli asiakkaan tilantee-

seen on sopivia tarjolla. Ensimmäisillä tapaamiskerroilla asiakkaan tilanne kartoitetaan 

ja tehdään tarvittavat päätökset koskien esimerkiksi toimeentulotukea. Alkukartoituksen 

jälkeen asiakkaan kanssa tehdään asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmassa määritel-
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lään tarvittavat toimenpiteet ja yhteistyötahot, joiden kanssa työntekoa jatketaan. Tarvit-

taessa suunnitelma tarkistetaan. (Europaeus & Koivisto 2009, 11.) 

 

Sosiaalityön suunnitelmallisen vaiheen lähtökohtana on ajatus, että hyvään suunnitte-

luun ja suunnitelmaan pohjautuessaan sosiaalityö on vaikuttavaa. Suunnitelmallisuuden 

toteuttaminen vaatii rakennetta ja aikaa toteuttaa suunniteltu. Rakennetta työskentelyyn 

tuo selkeä ja hahmotettava prosessin muoto. Suunnitelmallisuuden toteuttaminen jos ei 

suorastaan säästä aikaa, antaa ainakin ajan hallinnan tunnetta. (Muukkonen 2008,38.) 

 

2.3 Aikuissosiaalityön tehtävät ja tehtävärakenne Vantaalla 

Vantaalla perhepalvelujen vastuualueelle sijoittuvan aikuissosiaalityön vastuulla ovat 

18–64-vuotiaiden vantaalaisten vastaanottopalvelut, aikuisten palvelut, nuorten palvelut, 

maahanmuuttajatyö, asumispalvelut, sovittelutoiminta sekä sosiaalinen luototus. Perhe-

palvelujen päätehtävänä on moniammatillisella työllä tukea lasten, nuorten ja aikuisten 

hyvinvointia sekä omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden 

toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään viimesijaisen sosiaaliturvan ja sosiaa-

lihuollon palveluja lastensuojelun, päihdehuollon, mielenterveyspalvelujen ja toimeen-

tulotuen tarpeessa oleville. Lisäksi järjestetään ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja 

psykososiaalisen tuen palvelut. Toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaiden osallisuutta ja 

voimavaroja sekä edistää vantaalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin. 

(Pesonen 2011.) 

 

Sosiaalityön yksiköissä asiakkaat jakautuvat sosiaalityöntekijöille katuosoitteen perus-

teella.  Asiakkaita yhtä sosiaalityöntekijä–etuuskäsittelijä -työparia kohden on 238. Vas-

taanottotiimin sosiaaliohjaaja tapaa uudet asiakkaat ja kartoittaa asiakkaan elämäntilan-

teen. Tarvittaessa asiakas ohjataan sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Toimeentulotuki-

tehtävät jakautuvat Vantaalla tällä hetkellä kaikkien yksikön työntekijöiden kesken siten, 

että perustoimeentulotuen kirjallisia hakemuksia käsittelevät etuuskäsittelijät. He myön-

tävät sosiaalityöntekijän ohjeistuksen mukaisen suunnitelman perusteella myös täyden-

tävän toimeentulotuen. Sosiaaliohjaajat päättävät perustoimeentulotuesta ja valmistele-

vat täydentävää toimeentulotukea. Varsinainen täydentävä toimeentulotuki, suunnitel-

mat ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki kuuluvat sosiaalityöntekijälle. (Hakulinen 

3.4.2012.) 
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Alueellisesti Vantaan aikuissosiaalityö on jakautunut kolmeen lohkoon: läntiseen toi-

mintayksikköön, itäiseen toimintayksikköön sekä asumispalvelujen ja maahanmuuttaja-

työn yksikköön. Läntinen toimintayksikkö muodostuu Myyrmäen, Martinlaakson ja 

Tikkurilan sosiaalitoimistoista, joissa työskentelee yhteensä 62 henkilöä, joista 10 on 

muodollisesti päteviä sosiaalityöntekijöitä. Itäinen toimintayksikkö muodostuu Ha-

kunila-Länsimäen, Koivukylän ja Korson sosiaalityöstä, jossa työskentelee 57 henkilöä, 

joista 4 on muodollisesti päteviä sosiaalityöntekijöitä. Asumispalvelujen ja maahan-

muuttajatyön yksikössä työntekijöitä on 20. Heidän joukossaan ei ole sosiaalityönteki-

jöitä. (Vantaan kaupunki 1.) 

 

Työnantaja edellyttää sosiaalityöntekijän tehtävään ylempää korkeakoulututkintoa ja 

sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (L 2005/272, § 3 ;siirtymäsäädös L 2005/272, § 14, A 

2005/608). Sosiaalityöntekijän tehtävänä Vantaalla on vastata lakisääteisestä 

sosiaalityöstä. Sosiaalityön tarve liittyy esimerkiksi toimeentulo-ongelmiin, 

työttömyyteen, päihdeongelmiin ja asunnottomuuteen. Sosiaalityöntekijällä on vastuu 

asiakasta koskevan päätöksenteon ja palveluiden turvaamisesta, asiakkaan 

oikeudenmukaisesta kohtelusta ja asiakkaan oikeuksien toteutumisesta. Taloudelliset 

avustuspäätökset on tehtävä huolellisesti, kustannustehokkaasti ja asiakkaan kannalta 

tarkoituksenmukaisesti. (Vantaan kaupunki 2.) 

 

Sosiaaliohjaajan tehtävään edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-

poisuusehdoista annetun lain (L2005/272) 6. §:n mukaista tehtävään soveltuvaa sosiaa-

lialalle suuntaavaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa. Vastaanotto-

tiimin sosiaaliohjaajan tehtävänä on asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen, tilannear-

vion tekeminen, asiakkaan henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, toimeentulotuen perus-

teiden selvittäminen ja toimeentulotuen myöntäminen uusille asiakkaille sekä jatko-

ohjaus tarvittaviin palveluihin. (Vantaan kaupunki 3.) 

 

Etuuskäsittelijältä edellytetään opistoasteista tutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa 

koulutusta sekä hyvää käytännön kokemusta toimialalta. Etuuskäsittelijän tehtävänä on 

toimeentulotukihakemusten etuuskäsittelytyöstä huolehtiminen sekä puhelimitse tapah-

tuva asiakaspalvelu. (Vantaan kaupunki 4.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 

3.1 Käytäntötutkimuksen käyttö uuden tehtävärakenteen suunnittelussa 

Tutkimukseni on käytäntötutkimus, jossa kehittämisen teemat ja ongelman asettelu pai-

kannetaan käytäntöön ja toimintaan. Käytäntötutkimuksella nähdään olevan kiinteä yh-

teys kehittämiseen ja siinä tavoitellaan erityisesti kokemustiedon sanallistamista. Tut-

kimusprosessi on muutosorientoitunutta, tutkimustapa on interaktiivinen ja siihen osal-

listuu eri tahoja. Tutkimuksen toteuttamista ja tulosten analysointia käsitellään alan asi-

antuntijoiden ja toimijoiden kanssa, jolloin tieto kumuloituu. Erityinen huomio kiinnit-

tyy tutkimustuloksista vedettävien johtopäätöstä käytännöllistämiseen. (Ekholm & Ka-

tisko 2012, 9.) 

 

Aloitin tutkimukseeni liittyvän pohdinnan lokakuussa 2011. Tarve tutkimukselle tuli 

Vantaan kaupungin perhepalveluiden aikuissosiaalityön tulosyksiköstä. Toiveena oli 

laaja-alainen, sosiaalityöntekijöiden kokemuksellinen tutkimus sosiaalityön tekemisestä 

Vantaan aikuissosiaalityössä. Pääsin itse vaikuttamaan käytäntötutkimuksen kannalta 

sopivan kokonaisuuden muodostamiseen ja joulukuussa 2011 tutkimusaihe tarkentui 

lopulliseen muotoonsa: aikuissosiaalityön arjen haasteiden selvittämiseen sekä työkäy-

täntöjä koskeviin kehittämisehdotuksiin. Vantaan aikuissosiaalityön johdolta sain tukea 

käytännön järjestelyihin: tutkimussuunnitelmaani sekä tutkimuslupaani puollettiin ja 

aineistopyyntöni postitettiin Vantaan aikuissosiaalityön 13 pätevälle sosiaalityöntekijäl-

le. Lähimmän esimieheni, sosiaalityön esimies Teija Hakulisen kanssa kävin useita kes-

kusteluja tutkimusprosessiani ennen ja myös sen aikana.  

 

Käytäntötutkimus toteutettiin ”yhteistoiminnallisesti” Vantaan aikuissosiaalityönteki-

jöiden kanssa, jolloin työyhteisö oli tutkimuksessa mukana koko tutkimusprosessin ajan. 

Eri ihmisten näkökulmasta katsottuna tulevat asioiden eri puolet esiin (Törrönen 2000, 

231–232). Tutkimukseni tavoitteena oli sanallistaa ja avata sosiaalityöntekijöiden ko-

kemuksia arjen työkäytäntöjen ongelmista ja ratkaisukeinoista niiden poistamiseksi. 

Tutkimusprosessin aikana pohdimme yhdessä tekemieni tulkintojen oikeellisuutta, pyr-

kimyksenä kehittää työkäytäntöjä toimivammiksi. Sosiaalityöntekijöiden työn kautta 

kehittynyt kokemusperäinen tieto muodostaa tulkintojeni perustan. Se on arjessa muo-

dostuvaa ymmärrystä, joka kyseenalaistaa virallisen tiedon. Tutkimukseni tavoitteena 

on yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa kehittää ammattikäytäntöjä käytännöstä nou-
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sevan kokemustiedon pohjalta. Satka & Karvinen & Niinikoski & Nylund (2005, 11) 

näkevät tämän sidoksen vahvana juuri käytäntötutkimuksessa.  

 

Tutkimukseni tuottama tieto on paikallista ja vuorovaikutuksellista. Paikalliseksi tiedon 

tekee se, että aineisto kerätään kokonaan Vantaan aikuissosiaalityön sosiaalityönteki-

jöiltä, vuorovaikutukselliseksi tutkimusprosessini dialogisuus, joka toteutuu kolmivai-

heisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kommunikaatiota käydään tekstin välityksellä. Sosi-

aalityöntekijät vastaavat kirjallisesti tutkimuskysymyksiini, jolloin aineistoni koostuu 

elettyyn elämään ja kokemukseen pohjautuvista tarinoista. Lukijana hiljennyn ”kuunte-

lemaan” tarinoista esiin nousevia tuntoja ja kokemuksia, joita sosiaalityöntekijät ovat 

halunneet minulle kertoa. Tämä kirjoittajan, tekstin ja lukijan vuoropuhelu ei viittaa 

mihinkään reaalitodellisuuden kohtaamiseen, vaan korostaa omaelämäkerta-tyyppistä 

intiimiä kommunikatiivisuutta. Sitä vuorovaikutuksellista kohtaamista, jossa merkityk-

set muodostuvat ”minun ja sinun” – lukijan ja kertojan välissä. Tämä kohtaaminen sisäl-

tää lupauksen yrityksestä ymmärtää. (Vilkko 1997, 22–23; Lejeune 1989.) Tutkimus-

prosessini aikana tapaan aineistoni kirjoittajat myös kasvotusten, jolloin aineisto täyden-

tyy ja rakentuu välittömässä vuorovaikutuksessa sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

Arjen työstä kumpuavaa kokemustietoa on hyödynnetty akateemisessa tutkimuksessa 

vähän. Sosiaalityön esimies Teija Hakulisen mukaan myöskään Vantaan aikuissosiaali-

työssä sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ei ole tämän tyyppisesti aiemmin tutkittu. 

Kuitenkin on voitu osoittaa, että työntekijöiden osallistuminen ongelmien ratkaisemi-

seen ja oman työnsä kehittämiseen edistävät työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin lisään-

tyessä myös työhön sitoutuminen lisääntyy. (Hållman ym. 2007, 8; Niiranen 2004, 231.) 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tieteellisin metodein tutkia Vantaan aikuissosiaalityön ar-

kea ja nykyisen toimenkuvan mahdollisia ongelmia sekä ratkaisuehdotuksia ongelmien 

poistamiseksi. Aineistossani sosiaalityöntekijät reflektoivat työssään käytössä olevia 

toimintatapoja ja tehtävärakennetta tuoden esiin niin sanottua hiljaista tietoa. Reflektii-

vinen tapa toimia ei ole vain erilaisten vaihtoehtojen läpikäyntiä ja ajattelua, vaan tie-

toista ja jäsentynyttä oman toiminnan tarkastelua ja tietoista suuntaamista. Reflektiivi-

syys voi olla myös kriittisyyttä olemassa olevaa tilannetta kohtaan. (Liikanen 2011, 65; 

Payne 2005, 33.) Reflektiiviselle tavalle toimia on tyypillistä erilaisten näkemysten 
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huomioiminen, dialogisuus, kontekstin tunteminen ja kokonaisvaltaisuus (Liikanen 

2011, 65; Fook 2002, 40–41). Tutkimuksessani akateeminen tieto ja käytännön koke-

muksista kumpuava reflektiivinen tieto yhdistyvät. Yksittäisistä havainnoista syntyy 

yleisempiä väitteitä. Kuitenkin avainasemassa läpi tutkimuksen säilyy työntekijän tie-

toisuus ja subjektiivinen kokemus työnsä todellisuudesta. 

 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi:  

 
1. Millä tavoin sosiaalityöntekijät kuvaavat työnsä arkea aikuissosiaali-

työssä ja millaisia ongelmia he kokevat työnsä tehtävärakenteessa tällä 

hetkellä olevan? 

 

2. Millaista tehtävärakennetta sosiaalityöntekijät itselleen toivovat, jotta 

suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen olisi mahdollista tai jotta sitä 

voisi tehdä paremmin kuin tällä hetkellä?  

 

3.3 Teoreettisena lähtökohtana konstruktionismi ja fenomenologia 

Tutkimuskohde määrittää teoreettis-metodologisen lähtökohdan valintaa. Aineistossani 

sosiaalityöntekijät tuovat esiin omia yksilöllisiä näkemyksiään. Oletukseni on, että he 

kuvaavat sosiaalityön arkea ja mahdollisia ongelmia sekä esittävät ratkaisuehdotuksiaan 

uudeksi tehtävärakenteeksi rakentaen samalla itselleen merkityksellistä näkökulmaa 

asiaan. Nämä merkitykset välittyvät minulle kielen avulla ja avaavat eteeni sosiaalityön 

todellisuuden. Tavoitteenani on tarkastella tätä sosiaalista todellisuutta sosiaalityönteki-

jöiden näkökulmasta, siten kuin nämä ihmiset itse sen ymmärtävät ja tulkitsevat. Tutki-

mukseni kohdistuu siis kerronnassa kielen kautta rakentuviin merkityksiin ja näistä 

merkityksistä muodostuviin tulkintoihin. 

 

Fenomenologia 

 

Teoreettis-metodologinen lähtökohtani ankkuroituu fenomenologisen filosofian periaat-

teeseen, jonka mukaisesti tutkijan tulee sitoutua toimijoiden näkökulmaan ja niihin 

merkityksiin, joita he tapahtumille ja teoille antavat (Raunio 1999, 275; Bryman 1988, 

52–53; Silverman 1993, 24). Ihmistieteellinen fenomenologinen lähtökohta ottaa huo-

mioon ihmisten omat tiedonmuodostusprosessit, arkitiedon, subjektiiviset kokemukset 
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ja ennen kaikkea ihmisten omat tulkinnat sosiaalisesta todellisuudesta (Raunio 1999; 

Rajavaara 1989, 32). 

 

Myös Anthony Giddens (1984, 284) korostaa tutkittavien omien tulkintojen merkitystä. 

Hänen mukaansa tutkija ei voi ymmärtää yhteiskunnan tapahtumia, ellei hän onnistu 

selvittämään niitä merkityksiä, ”ensimmäisen tason käsitteitä”, joilla toimijat itse jäsen-

tävät yhteiskunnallisia käytäntöjään. Jos tutkija onnistuu tässä tehtävässään, hän luo 

ensimmäisen tason käsitteistä ”toisen tason käsitteitä”, joilla hän jäsentää tutkimuskoh-

dettaan. Nämä käsitteet eivät ole ensimmäisen tason kaltaista arkitietoa vaan asiantunti-

jatulkintaa. Yhteiskuntatutkimus on parhaimmillaan reflektiivinen käytäntö, joka ohjaa 

yhteiskunnallista kehitystä tulkitessaan tutkimuskohteiden rakentamia arkielämän mer-

kityksiä uuteen muotoon (Heiskala 2000, 213). Tutkimusprosessini tavoitteena on pa-

lauttaa sosiaalityöntekijöiden arjen työkokemuksista ja tehtävärakenteen parantamiseh-

dotuksista kokoamani teemat Vantaan aikuissosiaalityön tehtävärakenteen suunnittelun 

apuvälineiksi. 

 

Fenomenologian perustajan, Edmund Husserlin, lähtökohtana oli tajunta, tietoisuuden 

virta, joka suuntautuu aina fenomeeneihin eli ilmiöihin ja joka keskittyy niihin sellaise-

na kuin ne ilmenevät tajunnalle. Ilmiöitä ei ole ilman niitä kokevaa tajuntaa. Tajunnan 

perustava taso on arkitodellisuutta. Fenomenologisen sosiologian perustaja, Alfred 

Schutz perusti ajattelunsa arjen merkitysmaailmaan ja yhteiskunnassa toimivaan tiedos-

tavaan subjektiin. Hän suuntaa ajattelun arkitietoon ja johtaa toiminnan ymmärtämisen 

joksikin, joka aina tapahtuu kulttuurin tarjoamassa ympäristössä. Tämä ympäristö ei ole 

kaikille toimijoille sama, vaan merkitykset rakentuvat eri tarkastelijoille erilaisina. 

(Heiskala 2000, 84–90.) Tätä ihmisen yksilöllisellä tavalla jäsentynyttä ja rakentunutta 

tajunnallista kokonaisuutta, jonka rajoissa ihminen toimii ja ajattelee, kuvataan käsit-

teellä elämismaailma. Subjektit valitsevat ja tulkitsevat elämäänsä tulevaa tietoa. Elä-

mismaailman todellisuuden määrittelee tämä subjektiivinen merkityksenantoprosessi. 

(Huotelin 1992, 20.) Merkitykset ovat nykyisyydessä, reflektiivisen asenteen varassa 

tapahtuvaa kokemuksen tulkintaa (Heiskala 2000, 88; Schutz 1945, 210). 

 

Maltillinen konstruktionismi 

 

Aineistossani sosiaalityöntekijät ovat reflektoineet tekemänsä sosiaalityön arkea ja ra-

kentaneet sitä kautta asioille merkityksiä. Vaikka tarkastelenkin heidän kertomaansa 
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humanistisen metodologian lähtökohdista, en voi olla ottamatta huomioon myös kon-

struktionismin tarjoamaa lähestymistapaa. On olemassa toisaalta luonnonmaailma ihmi-

sen ulkopuolella olevine objektiivisine lainalaisuuksineen ja toisaalta yksilön sisäinen ja 

tajunnallinen tietoisuuden maailma. Tajunnallisessa maailmassa tutkimuksen kohteena 

ovat ne merkitykset, joita tutkittavat antavat toiminnalleen. Todellisuudesta ei siis saada 

suoraa tietoa ilman, että ensin koetaan maailma. Vasta tämän kokemisen jälkeen voi-

daan käyttää kokemuksesta johdettuja konstruktioita. (Huotelin 1992, 31.) 

 

Fenomenologisen sosiologian tunnetuin versio lienee Peter L.Bergerin ja Thomas 

Luckmannin (1967) sosiaalinen konstruktionismi. Konstruktionistisen ajattelutavan mu-

kaan maailma ilmentyy ja rakentuu kielen kautta. Sanat rakentavat todellisuutta. (Heis-

kala 2000, 82.) Todellisuuden tulkinta ei kuitenkaan ole kaikille sama. Yhteiskunnan 

yksittäisillä toimijoilla on käytössään heidän oman kokemushistoriansa muodostamaa 

arkitietoa ja heidän tulkintansa ympäröivästä todellisuudesta rakentuvat tilannekohtai-

sesti. Ihmiset eivät kuitenkaan voi mielivaltaisesti keksiä ympäröivää yhteiskunnallista 

todellisuutta ja yhteiskunnallisia realiteetteja, vaan luonnonympäristö ja yhteiskunnan 

rakenne asettavat tälle tulkinnalle reunaehdot. (Heiskala 2000, 103–104, 197–198.) Ris-

to Heiskala (2000, 13, 199–206) on rakentanut erilaisista metodologisista lähestymista-

voista synteesin, johon sisältyy useamman kuin yhden perinteen vahvuuksia. Kyseessä 

on maltillisen konstruktionismin muoto, jonka mukaan inhimillinen todellisuus on tul-

kittua todellisuutta, mutta jonka tulkinnalle luonnonympäristö eli ihmislajin biologinen 

olemus ja yhteiskunnan rakenne asettavat kuitenkin reunaehdot. Evoluution kuluessa 

ihmisen perimään on kirjautunut tiettyjä käyttäytymistaipumuksia, joiden vaikutusta ei 

tule kyseenalaistaa. Yhteiskunnalliset pakot Heiskala näkee semioosin eli merkitysten 

antamisen sisäisinä pakkoina, jotka välittyvät meille vuorovaikutuksessa ja sosialisaa-

tiossa. Sosialisaatiossa muotoutuu kunkin yksikön semioosihistorian tuottama identi-

teetti ja vuorovaikutus, jotka ajavat tätä yksilöä toimimaan. Tulkinnat tekevät meistä sen, 

mitä me olemme. Me elämme tulkinnoissa, mutta emme kuitenkaan vapaina.  Ihminen 

voi konstruoida todellisuutta eri tavoin, mutta ei miten tahansa.  

 

Yhteiskunta koostuu Heiskalan (2000, 198–199) mukaan prosessista, jossa muodoste-

taan merkityksiä, yleisimmin kielelliseen muotoon puettuna. Kieli voi olla arkitietoa, 

asiantuntijatietoa tai jotain siltä väliltä. Tämä prosessi muodostaa subjektin identiteetin 

ja tekee eriasteisen tekijyyden, tulevaisuuden suunnittelun, rationaalisen valintakäyttäy-



 16

tymisen ja luovan toiminnan, mahdolliseksi. Luova toiminta on tekijyyden vaativin 

muoto ja se mahdollistaa kyvyn kehittää uusia ratkaisuja. 

 

Aineistossani sosiaalityöntekijät ovat reflektoineet työnsä arkea ja pohtineet työn teke-

miseen liittyviä parannusehdotuksia. Tämä reflektio ja asioiden työstäminen kirjalliseen 

muotoon on ollut aktiivista toimintaa, jonka tarkoituksena on ollut löytää keinot vastata 

työelämässä esiin nousseisiin ongelmiin. Jokainen tarina on erityinen sekä omanlaisensa 

ja tarinoiden analyysissa lähdenkin liikkeelle yksilöstä ja hänen näkemyksistään. Huote-

linin (1992, 22) mukaan yksilön näkemykset ovat läheisesti yhteydessä sekä hänen 

oman elämänsä kontekstiin että myös laajempaan yhteiskunnalliseen ympäristöön. Teo-

reettis-metodologisen, konstruktionistisen lähestymistapani avulla pyrin tarkastelemaan 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia sosiaalisina ja yhteiskunnallisina tuotok-

sina.  Heidän kertomuksia analysoidessani olen nojannut filosofiseen, fenomenologi-

seen näkökulmaan, joka auttaa minua yhdistämään nämä kokemukset osaksi elettyä ja 

koettua todellisuutta. Avainasemassa on kuitenkin kokevan subjektin oma tietoisuus ja 

subjektiivinen kokemus todellisuudesta (Huotelin 1992, 19). 
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTO, SEN KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI 
 

4.1 Aineiston keruu ja kuvaus 

Tutkittavia etsittäessä on tiedettävä, mitä hakee, jotta valitut auttavat mahdollisimman 

hyvin tutkimusongelman ratkaisemisessa (Karisto & Seppälä 2004, 43–44). Tutkimuk-

seni tavoitteena ei ole tuottaa hallinnon tiedontarpeiden edellyttämää ulkokohtaista ku-

vaa sosiaalityöntekijöiden työn arjesta, vaan lähtökohtanani on nostaa esiin sosiaali-

työntekijöiden subjektiiviset kokemukset ja yhteistyössä heidän kanssaan kehittää uusia 

ideoita, joista olisi hyötyä ammattikäytännössä. Vaikka sosiaalityöstä, sen käytännöistä 

ja tavoitteista on kirjoitettu paljon, parhaimman vastauksen tutkimuskysymyksiini voi-

vat antaa tätä työtä tekevät ihmiset. Heidän kokemustietonsa johdattaa minut ymmärtä-

mään tutkimaani ilmiötä. Siksi päädyin keräämään aineistoikseni sosiaalityöntekijöiden 

kirjoittamia henkilökohtaisia tarinoita. Tarinat ovat työn arkeen ja työn tekemistä kos-

keviin toiveisiin liittyvää kerrontaa. 

 

Kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa sosiaalisen todellisuuden kuvaamisen tutkittavan 

omalla kielellä. Näin muodostuu uutta ja mahdollisimman autenttista tietoa sosiaalisesta 

todellisuudesta. (Raunio 1999, 296.) Kvalitatiivinen tutkimus on elävän elämän tutki-

mista kuolleiden numeroiden sijaan (Roos 2007). Se mahdollistaa tutkittavien ihmisten 

sosiaalisille ilmiöille antamien yksilöllisten merkitysten esille saamisen (1999, 279). 

Kuitenkin ihmisten kokemuksiin perustuvien ja itse tuotetun kirjallisen aineiston suh-

teesta todellisuuteen on viime aikoina käyty paljon keskustelua. Itse lähden ajatuksesta, 

jonka mukaan tällainen aineisto kuvaa aina todellisuutta. Vaikka sen suhde sosiaaliseen 

maailmaan voikin olla monimutkainen, elämään se silti on kytköksissä (Eskola 2006, 

38). Elävä teksti havahduttaa. Se synnyttää yhtäläisyyden ja erilaisuuden tunteita ja an-

taa mahdollisuuden uusille havainnoille ja oivalluksille. (Eräsaari 1995, 119.)  

 

Ihmisen käsittäminen toimivaksi subjektiksi ei välttämättä edellytä kommunikaatiota 

tutkijan ja tutkittavien kesken (Mäkelä 1992, 43). Vapaasti, luonnollisissa olosuhteissa 

syntynyt ja kielellisesti – esimerkiksi juuri tekstinä – ilmaistu aineisto, kuvaa parhaiten 

ihmisten merkityksellisiä kokemuksia (Raunio 1999, 281). Aineiston keruu ei siten vaa-

di tutkijan omakohtaista läsnäoloa. J. P. Roosin (1988, 145–146) mukaan kirjoittamalla 

tuotettu ja kerätty aineisto on tekniikka, jolla vältetään hyvin merkittävä ja ongelmalli-

nen ”haastattelijan vaikutus” ja jolla saadaan äärimmäisen autonominen, vapaasti esitet-
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ty ja rikas aineisto. Arjen sosiaalityötä hallitsee kiire, jolloin esimerkiksi haastatteluajan 

löytäminen olisi voinut olla hankalaa. Kirjallinen aineistonkeruu varmisti sen, että jo-

kainen työntekijä pääsi halutessaan osallistumaan tutkimukseen. 

 

Aloitin aineistonkeruun 29.1.2012, jolloin aineistopyyntöni lähetettiin sähköpostitse 

kaikkiaan 13 Vantaan aikuissosiaalityön muodollisesti pätevälle sosiaalityöntekijälle (ks. 

liite 1). Aineiston palauksen määräajaksi asetin 24.2.2012. Vastausprosentin nostami-

seksi lähetettiin uusintapyyntö ja määräaikaa jatkettiin 2.3.2012 asti.  Saamani aineiston 

määrä yllätti minut positiivisesti. Vastauksia saapui sähköpostitse kaikkiaan 11 kappa-

letta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 85 %.  

 

Kaikki saamani aineisto sisältää minulle arvokasta tietoa. Kirjoitukset avaavat ja ku-

vaavat minulle sitä arjen kontekstia, jossa sosiaalityöntekijät tekevät työtään ja jonka 

ymmärtämisen koen tutkimukseni kannalta välttämättömäksi. Kirjoitukset kuvaavat 

työpäivän tapahtumia, tehtäviä ja niitä olosuhteita, joissa työtä tehdään. Ne tuovat esiin 

myös toiveita siitä, millä tavoin työtä haluttaisiin tehdä. Tutkijana ”olen antanut luvan” 

unohtaa jäykät hallinnon reunaehdot ja miettiä luovia ratkaisuja työn sujuvuuden paran-

tamiseksi. Kirjoituksia läpikäymällä olen lukijana saanut elää mukana työn arjessa ja 

kohdata sen haasteet. Kirjoittajat herättivät myös minut pohtimaan nykyisen tehtävära-

kenteen ongelmia ja niitä poistavia ratkaisuja. 

 

Tarinoiden kirjoittajista 10 (91 %) on naisia ja 1 (9 %) on mies. Tekstiä on kaikkiaan 22 

sivua yksittäisten tarinoiden pituuksien vaihdellessa 1 sivun ja 5 sivun välillä. Antti 

Karisto ja Ulla-Maija Seppälä (2004, 43) toteavat, että tekstimäärältään pienestäkin 

aineistosta voi saada paljon irti intensiivisen analyysin avulla. 

 

4.2 Tutkijan ja yhteistyökumppaneiden positiot 

Tutkijan asema suhteessa tutkittaviin voi olla ongelmallinen, koska tutkittavien tar-

joamaa tietoa jostakin ilmiöstä tulee käsitellä vaikuttamatta kuitenkaan itse tuotettuun 

tietoon. Tällöin ollaan objektiivisuus- ja subjektiivisuuskysymysten äärellä. Objektii-

visuushan edellyttäisi sitä, että tutkija katsoisi tutkimuskohdetta ja -ilmiötä ulkoapäin, 

puolueettoman sivustakatsojan näkökulmasta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006; Eskola & Suoranta 1998, 17). Täydellinen objektiivisuus ei kuitenkaan ole 

mahdollista - eihän kenenkään ole mahdollista irrottautua itsestään ja sulkea pois täy-
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sin omaa ajatteluaan. Riittääkin, että tutkija pyrkii aktiivisesti tiedostamaan omat asen-

teensa ja uskomuksensa, ja koettaa parhaansa mukaan toimia siten, etteivät ne vaikut-

taisi tutkimukseen liiaksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkijan asemassa keskeistä on luottamus. Tutkittavien on pystyttävä luottamaan sii-

hen, että heidän anonymiteettinsa säilyy ja heille kerrotaan rehellisesti tutkimuksen 

tarkoituksesta ja mahdollisista vaikutuksista. Tutkijalla on luottamussuhde myös suu-

reen yleisöön; tutkijan tulee suorittaa tutkimuksensa tarkoituksenmukaisin menetelmin 

ja saada siten myös luotettavia tuloksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkijan positioni 

Aineistossani olen edennyt ihmisten subjektiivisen maailman alueelle. Tämä herättää 

tarpeen eettisten kysymysten pohdintaan. Keräämäni aineiston tutkimuksen konkreettis-

ten tutkimuskäytäntöjen neljäksi vahvaksi eettiseksi periaatteeksi nostan luottamukselli-

suuden, avoimuuden, lojaalisuuden sekä molemminpuolisuuden (Huotelin 1992, 84–86): 

 

1. Luottamuksellisuuden periaate antaa tarinan kertojalle oikeuden nimettömyyteen.  

2. Avoimuuden periaate takaa kertojille tietoisuuden siitä, mikä on tutkimuksen ai-

he ja mistä tutkimuksessa on ylipäätään kysymys.   

3. Lojaalisuuden periaate kieltää tekemästä lupauksia, joista ei voi pitää kiinni.  

4. Molemminpuolisuuden periaatteen mukaan kertomisen ja tarinan kirjoittamisen 

tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja henkilökohtaiseen suostumukseen.  

 

Aineistopyynnössäni (ks. liite 1) olen tehnyt yksityiskohtaisesti tiettäväksi tutkimukseni 

tavoitteet esittelemällä tutkimuksen taustaa ja niitä kysymyksiä, joihin toivon löytäväni 

tarinoista vastauksia. Olen sitoutunut käsittelemään saamiani tarinoita luottamukselli-

sesti, kertojien henkilöllisyyttä suojaten. Tarinat on ollut mahdollista toimittaa minulle 

nimettöminä. Olen tuonut aineistopyynnössäni esille sen, mihin tutkimukseni liittyy ja 

mistä olen saanut juuri kyseisen henkilön yhteystiedot, sekä miksi toivon saavani tari-

nan juuri häneltä. Tarinan kirjoittaminen ja sen toimittaminen minulle ovat luonnollises-

ti perustuneet kertojan vapaaehtoisuuteen. Tutkimukseni tärkein tavoite on tuoda esiin 

kirjoittajien ääni. Tämän eettisen lupaukseni olen pitänyt ottamalla tutkimukseeni mu-

kaan kaikki minulle toimitetut tarinat, joista jokainen on yhtä arvokas ja tärkeä esiin 

tuotavaksi. Kaikkien minulle toimitettujen kirjoitusten mukaan ottaminen luo myös pe-
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rustan aineistoni määrälliselle ja laadulliselle arvioinnille. Analyysini ei perustu satun-

naisiin poimintoihin, vaan koko keräämääni aineistoon.  

 

Mielenkiintoni lukijana kohdistuu kahteen asiaan: sosiaalityön arjen mahdollisiin on-

gelmiin sekä suunnitelmallista sosiaalityötä tukevaan tehtävärakenteeseen. Aineistossa-

ni sosiaalityöntekijät ovat tulkinneet ja kertoneet minulle työnsä arjesta hyvin yksityis-

kohtaisesti. He ovat myös pohtineet sitä, millaisella tehtävärakenteella sosiaalityötä olisi 

mielekkäämpi tehdä. Yksityiskohtaisiin kuvauksiin perehtymällä olen saanut kuvaa 

ammatista, johon olen itse valmistumassa ja josta minulla on opintojeni myötä jo jon-

kinlainen ennakkokäsitys. Tutkimuksellani on siis aihe, josta minulla tulevana sosiaali-

työntekijänä on myös omakohtaisia ajatuksia. En kuitenkaan näe tätä tutkimuksen ra-

joitteeksi, päinvastoin. Hyvä tutkija ei irrota tutkimustyötään elämästään, vaan antaa 

elämän rikastuttaa työtään ja päinvastoin (Rissanen 2005, 15; Eskola 1981, 54).  

 

Yhteistyökumppaneitteni positiot 

 

Tutkimukseni yhteistyökumppaneina ovat Vantaan aikuissosiaalityön muodollisesti 

pätevät tai lähes valmiit sosiaalityöntekijät. Tutkimukseni toteuttaminen ei olisi ollut 

mahdollista ilman heidän aktiivista osallistumistaan. Työnsä arkea reflektoiden he ovat 

kirjoittaneet minulle pohdiskelevia tarinoita, joita olen ihaillen ja arvostaen lukenut. 

Tarinat paitsi kuvaavat erinomaisesti aikuissosiaalityön arkea ja sen ongelmia ennen 

kaikkea etsivät monenlaisia ratkaisuja ja keinoja näiden ongelmien poistamiseen. Yh-

teistyökumppanini ovat minulle sosiaalityön arjen vahvan asiantuntijan ääni, mutta 

myös asiakasta arvostavan ja huolta kantavan ammattilaisen ääni. Vahvana elementtinä 

tarinoista huokuukin huoli sosiaalityön asiakkaan asemasta ja selviytymisestä. 

 

Eräs yhteistyökumppanini kirjoittaa osuvasti työstään ”…empaattisena, arvostavana ja 

ammattitaitoisena sosiaalityönä, jonka me hyvin osaamme ja jonka soisi pääsevän ar-

voiseensa kukoistukseen uuden tehtävärakenteen tuloksena (s. 20).”  Minun toiveeni ja 

siten myös tutkimukseni tavoite on tuoda kuuluville sosiaalityöntekijöiden ääni sekä 

olla apuna nostamassa sosiaalityön arvostusta ja etsimässä Vantaan aikuissosiaalityöhön 

sellaista tehtävärakennetta, joka aiempaa paremmin mahdollistaisi suunnitelmallisen 

sosiaalityön tekemisen.  
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Sosiaalityöntekijöiden työtään koskevista tulkinnoista esiin nousevat merkitykset ovat 

minulle todellisia sellaisina kuin ne esitetään. Tavoitteeni on eläytyä kuuntelemaan näitä 

tulkintoja ja yrittää ymmärtää niitä arjen työn kokemuksia, joista he ovat halunneet mi-

nulle kertoa. Tutkimusprosessini aikana osallistuin sosiaalityöntekijöiden kokoukseen, 

jossa kävimme läpi tutkimukseni sen hetkistä vaihetta ja aineistosta tekemiäni tulkintoja. 

Kokouksessa minulla oli mahdollisuus kuunnella työntekijöiden ääntä myös aineiston 

takaa ja saada siten uusia näkökulmia aineistoni käsittelyyn. Kokouksessa kuulin tehtä-

värakenneuudistukseen liittyvää keskustelua ja sain mahdollisuuden myös itse osallistua 

siihen. Keskustelumme oli vuoropuhelua, vuorokuuntelua sekä kokemusta toistemme 

ymmärtämisestä. Kirjasin tapaamisemme olennaiset kohdat integroiden ne aineistooni. 

Näin yhteistoiminnallinen vuoropuhelu rikastuttaa aineistoani ja siitä jo tekemiäni tul-

kintoja. Juuri ennen tutkimuksen valmistumista lähetin tutkimusraporttini vielä kertaal-

leen sosiaalityöntekijöiden arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.  

 

Lukutapani 

 

Jotta voin ymmärtää kirjoittajan maailmaa, tulee minun olla avoin, tulla vastaan ja ottaa 

vastaan. Olla avoin toisen ihmisen kerronnalle, ajatuksille, toivomuksille ja tunteille 

sekä samalla irrottautua omista hypoteeseista. Vilkon (1997, 185–186) mukaan tällainen 

empaattinen luenta ei edellytä samaistumista tai samaa kokemustaustaa. Kyse on en-

nemminkin asenteesta, joka antaa tilaa samankaltaisuuden ja erityisesti erilaisuuden 

näkemiselle sekä näin mahdollistaa uuden ja odottamattoman löytämisen, asioiden nä-

kemisen uudella tavalla ja uusien kysymysten heräämisen. Riitta Granfelt (1998, 25–29) 

pitää kykyä empatiaan välttämättömänä edellytyksenä sille, että tutkija oppii tuntemaan 

tutkimiaan asioita. Empatia mahdollistaa tietoisen ja älyllisen näkökulman tutkimukseen. 

Se on välittämistä, jota ei voi tuottaa keinotekoisesti. Syntyäkseen empatia tarvitsee 

tilaa keskittyneeseen, tilannetta analysoivaan ajatteluun mutta myös tunteisiin. Aineis-

toni tarinoista oli luettavissa kirjoittajien suuri huoli asiakkaista; kuinka sosiaalityön 

valtavassa työpaineessa ja kiireessä onnistuu kohtaamaan heidän hätänsä ja tarjoamaan 

riittävää apua. Tämä tulkitsemani tunne herättää myös minussa lukijana tunteita; avut-

tomuutta ja halua olla osallisena, halua olla apuna tässä auttamistyössä. Konkreettisesti 

voin tarjota apuani tuomalla tutkimukseni kautta esiin sosiaalityöntekijöiden äänen.  
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4.3 Aineiston analyysi 

Christoffer Tigerstedtin (1992, 102–105) mukaan oikeiden analyysin välineiden löytä-

minen edellyttää avointa vuoropuhelua aineiston kanssa. Aineisto ei välttämättä taivu 

ulkopuolelta tuotuun analyysikehikkoon, eikä sitä tule siihen pakottaakaan. Tutkijana en 

halua tehdä analyysia analyysin vuoksi, vaan analyysi on minulle väline suurempien 

kysymysten selvittämiseksi, etenemistä yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin. 

Riitta Granfelt (1998, 16; Smith 1987) puhuu ”välineistä tutkittavan maailman tavoitta-

miseksi”. Kertomusten tulkinnassa on vaarana kadottaa paikallinen ja erityinen teorioi-

den ja niiden pohjalle rakentuvien analyysien alle. Näin katoaa myös subjekti ja tutki-

muksesta tulee elämästä vieraantunutta ja etäistä. On tärkeää, etteivät käsitteelliset ana-

lyysit objektivoi ihmistä, vaan säilyvät vain välineinä lähestyä ja tehdä ymmärrettäväksi 

ihmisten elämää ja kokemuksia.  

 

Aineistoni analyysi eteni kolmivaiheisesti ja tapahtui manuaalisesti. Analyysitapana on 

sisällönanalyysi. Kirjoittajien anonymiteetin suojaamiseksi en halunnut yksilöidä heidän 

tekstejään. Siksi poistin aineistostani kaikki tunnistetiedot ja numeroin aineistoni sivu-

numeroilla, joita käytän sitaateissa. Tämän jälkeen aloitin lukemisen ja aineiston sisäl-

lön pohtimisen. Aineistoa koodaamalla voidaan tekstistä tuoda esiin yksittäiset asiat ja 

samalla antaa ääni jokaiselle yksittäiselle tarinan kertojalle. Tiina Silvasti (2005, 230) 

luonnehtii koodaamista tutkijan aktiiviseksi toiminnaksi, havaintojen tekemiseksi ai-

neistosta ja niiden nimeämiseksi tulkintaa varten. Kerta toisensa jälkeen aineistoa lukien 

koodasin eli etsin ja merkitsin tarinoista kaikki ne kohdat, joissa esiintyi tutkimuskysy-

mysteni kannalta relevantteja mainintoja. Nämä maininnat ovat koodeja, jotka manuaa-

lisesti kirjasin tutkimuskysymysteni alle. Jatkoin lukemista, kunnes saturaatiopiste oli 

saavutettu eikä uutta enää löytynyt.  

 

Ihmisten kokemuksiin pohjautuva tutkimus on haasteellista. Laadullisen aineiston käsit-

telyn tulee perustua aineistossa esiintyviin, tutkittujen ihmisten itse luomiin luonnolli-

siin kategorioihin (Raunio 1999, 281). Analyysissa tulee kunnioittaa erityistä, mutta 

samalla yrittää löytää sen kautta jotain yleisempää (Granfelt 1998, 16; Smith 1987, 105-

–109). Analyysin tuloksena löytyneistä erityisistä ja yksittäisistä maininnoista eli koo-

deista olen etsinyt yhteistä tematiikkaa ja koonnut samaa temaattista painotusta sisältä-

vät koodit saman kokonaisuuden alle, jolle olen antanut nimen. Nämä kokonaisuudet 

ovat teemoja, jotka antavat vastauksen tutkimuskysymyksiini. Koodauksen ja teemoitte-

lun mahdollistaman käsitteellistämisen kautta olen pyrkinyt laajentamaan ja syventä-
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mään erityisiä, yksittäisiä kokemuksia yleisemmälle tasolle. Tarkastelin ja tutkin aineis-

tosta esiin nousseita teemoja jokaista erikseen ja vuorollaan peilaten löytämiäni vasta-

uksia myös ilmiöön liittyvään aiempaan tutkimukseen ja teoriaan. Tämä vuoropuhelu on 

jatkunut läpi tutkimusprosessini.  

 

Tutkimukseni tavoite on tuoda esiin aikuissosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden 

kokemustieto ja ääni. Toteutan tavoitettani runsaalla sitaattien käytöllä. Sisältörikas, 

työn arkea reflektoiva ja tulevaisuutta pohtiva aineistoni osoitti, että todellisuuden ha-

vaitseminen edellyttää moninaisten näkökulmien hyväksymistä.  
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5 AIKUISSOSIAALITYÖN ARKEA 
 

”…Teen lähetteitä asumisen sosiaaliohjaukseen, kun vuokrat laiminlyöty use-
amman kerran… ja häätö uhkaa…Tehdään ilmoitus lastensuojeluun, jos lasten 
tilanne vaikuttaa huolestuttavalta… Houkuttelen asiakkaan kertomaan rehelli-
sesti päihteiden käytöstään, sen jälkeen motivoin käymään a-klinikalla tai koto-
na miettimään miten asiat voisivat olla toisin…Kyselen mitä perheelle kuuluu, 
mitä koululaiset tekisivät, jos olisi rahaa… Maahanmuuttajia kannustan opiske-
lemaan suomea ja tiedotan ryhmistä… Joudun tekemään paljon puolesta… ha-
kemuksia… Asunnottomat ja akuutissa asunnon tarpeessa olevat… täyttää pal-
jon työpäivistäni…Yritin herättää ajatuksia aiheesta…mitä se maksaa ja kuka 
sen maksaa. Maksusitoumus miehelle joka ei ole koskaan käynyt täällä… Ovi 
käy, soittopyyntöjä tuodaan ja papereita etsitään…meileihin heti vastaus.” (s. 
9–10.) 

 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski sosiaalityön arkea. Pyysin sosiaalityönteki-

jöitä kertomaan, millä tavoin he kuvaavat arjen työtään aikuissosiaalityössä. Vastauksis-

sa näkyi tutkivan työotteen kiinnittyminen sosiaalityöhön. Tutkiva työote määritellään 

sosiaalityöntekijän ympäröivästä todellisuudesta ja toimintayhteyksistä tuottamaksi tie-

doksi, jonka avulla vahvistetaan asiantuntijakulttuuria, uudistetaan sosiaalityön proses-

seja sekä arvioidaan omaa työtä. Tutkivan työotteen käytännöt ovat prosessi, joka pitää 

myös sosiaalityötä liikkeessä nostaessaan esiin uusia ideoita ja tutkittavia kysymyksiä 

arkityön sisältä. (Hållman ym. 2007, 41; Pohjola 1999, 258.) Aineistoni kirjoittajat ovat 

aktiivisesti tutkineet omaa työtään ja työympäristöään lähestyen tutkimukseni aihetta 

arjen työtä haittaavien ongelmien ja niiden ratkaisumahdollisuuksien kautta. Tällainen 

oman työn jäsentäminen ja toiseen tutkimuskysymykseeni vastauksina tuotetut kehittä-

misehdotukset edellyttävät asioiden syvällistä pohtimista sekä tieteellisen että kokemus-

tiedon varassa (Hållman ym. 2007, 41). 

 

Työn kuvaamisessa keskityn niihin merkityksiin, joilla sosiaalityöntekijät esittelevät 

työnsä arkea. Olen analyysissäni poiminut aineistosta esiin nousseet yksittäiset koodit, 

jotka olen yhteisen temaattisen painotuksen pohjalta ryhmitellyt kuudeksi laajemmaksi 

teemaksi. Nämä teemat ovat vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ja kuvaa-

vat Vantaan aikuissosiaalityön arjen tunnelmia. 

5.1 Vähän aikaa, paljon työtä 

Suureksi haasteeksi aikuissosiaalityön arjessa nousee kiire ja suuresta asiakasmäärästä 

syntyvä paine. Työntekijöitä on liian vähän ja asiakkaita liian paljon. Työntekijät koke-

vat työmäärän olevan liian suuri käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Työaika ve-
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nyy ja ylityöt lisääntyvät, mutta siitä huolimatta tulee esiin vahva kokemus siitä, ettei 

työtä saa tehtyä toivotulla tavalla. 

 
”Tällä hetkellä asiakkaita on liian paljon, joka johtaa siihen, ettei pysty tapaa-
maan edes niitä, joille tulisi tehdä suunnitelma eli pitkäaikaisia sosiaalitoimis-
ton asiakkaita” (s. 4). 
 
”Tällä hetkellä aikuissosiaalityön työntekijöiden määrä suhteessa asiakkaiden 
määrään on liian pieni, eikä asiakkaiden tilanteisiin ehdi paneutua tarpeeksi 
suunnitelmallisen sosiaalityön toteutumiseksi.” (s. 8). 

 

Helsingin Läntisellä sosiaaliasemalla toteutetussa Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -

hankkeessa todettiin sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien kasvaneen viime vuosina 

huomattavasti. Yleisesti sosiaalityöntekijän vastuulla on jatkuvasti 120, jopa yli 150 

asiakasta, Talentian asettaman suosituksen ollessa 70–80 asiakasta. Hankkeen loppura-

portissa todetaan johtopäätöksenä, että tällaisilla asiakasmäärillä sosiaalityö voi olla 

vain asiakkaiden akuuttiasioiden hoitamista. Tällöin sosiaalityön suunnitelmallisuuden 

tarkoitus ei aina toteudu. (Jouttimäki & Kangas 2011, 173.) 

 

Myös ”Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015” ohjelmaa valmisteleva neuvot-

telukunta on työryhmämuistiossaan (2003:10) kiinnittänyt huomiota kuntien sosiaali-

työntekijöiden asiakasmääriin. Neuvottelukunnan mukaan nykyisillä kuntien sosiaali-

työntekijäresursseilla ei pystytä palvelemaan asiakkaita tyydyttävästi. Neuvottelukunta 

kiinnittää huomiota perusturvan uudistamisen tarpeeseen, koska juuri alhaisen perustur-

van tason on nähty kasvattavan kuntien sosiaalityön asiakasmääriä. Edellä mainitussa 

kansallisessa sosiaalialan kehittämisprojektissa paneudutaan tarkemmin perusturvauu-

distuksen tarpeeseen ja ensisijaisten etuuksien tason nostamiseen, jonka nähdään vähen-

tävän sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää. Näin ollen sosiaalityöntekijät pystyisivät 

nykyistä paremmin paneutumaan sosiaalisiin ongelmiin, kuten niiden asiakkaiden tilan-

teisiin, joiden taloudelliset vaikeudet kietoutuvat yhteen muiden vaikeuksien kanssa. 

(STM 2003.) 

 
Kiirettä kuvaa se, etteivät sosiaalityöntekijät koe voivansa rentoutua ja viettää lomaa-

kaan ilman, että ajatukset ovat tekemättömissä ja keskeneräisissä töissä. Sijaisia ei ole ja 

loman aikana kertyneet hakemukset kasvattavat työmäärää, koska vain kiireellisimmät 

työt ehditään hoitaa. Työssä jaksaminen on koetuksella, koska työn vaatimusten ja sii-

hen annettujen resurssien välillä koetaan vallitsevan epätasapaino. Sosiaalityöntekijät 

kokevat, ettei työstä ole mahdollista suoriutua niillä resurssein, jotka ovat käytettävissä. 
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Jatkuva kiire, työn pakkotahtisuus, suuri työmäärä ja henkilöstövaje aiheuttavat henkistä 

ylikuormitusta. 

 
”Jatkuva kiire, lomat, sairauslomat ja puuttuvat työntekijät (kun ei saa uutta 
työntekijää niin paikka voi olla auki yli parikin kuukautta) ja töiden ruuhkautu-
minen aiheuttavat sen, että…työtä jaetaan toisille työntekijöille… Lomallakaan 
ei voi olla ”rauhassa”, kun esim. viikon loman jälkeen odottaa pino hakemuksia, 
koska kukaan ei tee muuta kuin tosi kiireelliset hakemukset…” (s. 4). 
 

”Kukaan ei ole kiinnostunut jaksamisestamme…”  (s. 17). 

 

Suuri työmäärä ja kiire aiheuttavat sen, että sosiaalityöntekijät joutuvat tinkimään itsel-

leen ja työlleen tärkeäksi kokemistaan asioista. Tällaisina asioina nousivat esiin yhteis-

työ ja tapaamiset muiden viranomaisten kanssa sekä parityöskentely kollegoiden kanssa. 

Kollegoiden tuki ja parityö nähdään omaa työssä jaksamista tukevaksi tekijäksi. Myös 

aiemman tutkimuksen perusteella parityö todetaan työmenetelmänä mahdollistavan ref-

lektiivisen ja dialogisen työotteen sekä lisäävän työhyvinvointia (Jouttimäki ym. 2011, 

2).  

 
”Yhteistyöneuvottelut ja yhteiset tapaamiset muiden viranomaisten kanssa on 
minimissä, yleensä ei voi osallistua kuin pakkotilanteessa tai sitten ajan voi an-
taa parin kuukauden päähän eli akuutteihin ei voi osallistua juuri koskaan” (s. 
4.) 
 

”Ongelmallista päivittäisessä työssä on myös se, että sosiaalityöntekijät tekevät 
työtään pääasiassa yksin. Parityöskentelyä ja kollegoiden tukea pyydetään tar-
vittaessa, mutta tämänhetkisellä rakenteella ja resursseilla se jää käytännössä 
pieneksi.” (s. 14.) 

 
Aineistoni mukaan aikuissosiaalityön tehtäväkenttä laajenee jatkuvasti.  Yhteiskunnalli-

nen tilanne ja taloudessa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet palvelujen karsimista 

ja priorisointia (Kemppainen ym. 1998, 12), jotka heijastuvat myös sosiaalityöhön. 

Työn suunnittelua ja aikataulua määrittävät vahvasti ulkoiset tekijät, joihin työntekijöi-

den on itse vaikea vaikuttaa. Silti sosiaalityöntekijöiden pitäisi pystyä hoitamaan asiak-

kaiden tilanteet mahdollisimman hyvin. Sosiaalityötä tehdään melkoisessa ristipaineessa, 

jonka kärsijöinä ovat paitsi sosiaalityöntekijät itse myös heidän esiin nostamansa asiak-

kaat.  

”Tehtäviä on myös siirtynyt aikuissosiaalityölle muilta toimialoilta, kuten ter-
veydenhuollosta ja muusta kuntoutuksesta” (s. 8). 
 
”…meille on otettu avosylin vastaan kaikenlaista sälää, ”kun muut eivät ehdi”, 
meitä riekutetaan huonosti organisoituihin projekteihin ja työryhmiin.” (s. 17). 
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Kiireen tunnetta lisää ajan määrittyminen ulkopuolelta. Ulkopuoliset tekijät saattavat 

ohjata ajankäyttöä niin vahvasti, ettei työntekijällä ole mahdollisuutta toteuttaa itselleen 

sopivaa ajankäytön suunnittelua. Kiireen tuntua lisää myös se, ettei kykene suoriutu-

maan päivästään suunnitellusti kalenterin mukaan. (Heiske 1997, 11–14.) 

 
”Jatkuvien ylhäältä päin tulevien, rajattomasti ja kritiikittömästi asetettavien 
uusien lisätehtävien ja määräaikojen keskellä…” (s. 16) 

 

Jaksaminen on monen tekijän yhteistulos. Tarinoista käy ilmi, että jatkuva kiire väsyttää 

työhönsä pätevän työntekijänkin. Tällainen työssä vallitseva epätasapaino voi pitkään 

jatkuessaan olla vaaraksi työkyvylle. Tutkitusti sosiaalialan työuupumuksen riskitekijöi-

tä ovat liian suuri asiakasmäärä, liiallinen työmäärä, sijaisten puute, ajankäytön määrit-

tyminen ulkopuolelta sekä oman työn hallinnan puute (Aarnio & Hämäläinen 2005, 

130). 

 

”Toivoton olo, kun miettii näitä asioita ja tekemättömiä töitä” (s. 4). 

 

5.2 Vaativaa työtä – vähän arvostusta 

 

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttä on laaja ja vaativa. Sosiaalityötä tehdään vaikeimmissa 

sosiaalisissa olosuhteissa elävien ihmisten auttamiseksi tavoitteena ehkäistä ja lievittää 

sosiaalisia ongelmia niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla. Sosiaalityö on 

asiakkaan monisyiseen ja moniongelmaiseen tilanteeseen kohdistuvaa muutostyötä. 

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu olennaisesti asiakastyöstä nousevan tiedon analy-

sointi ja raportointi. (Horsma & Jauhiainen 2004, 39.)  

 
Sosiaalityöntekijät kokevat, ettei työn arvostus vastaa työn vaativuutta. Tehtäväkenttä 

on laaja ja laajenee entisestään uusien tehtävien myötä. Kuitenkaan tämä ei sosiaalityön-

tekijöiden mukaan näy palkkauksessa. 

 

”..tehtäviä valutetaan ylhäältä alaspäin, mutta palkkoja ei” (s. 1). 

 

”Olemme tehneet iät ja ajat väestövastuullista työtä ilman väestövastuulisää, jo-
ta lääkäreille maksetaan” (s. 17). 
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Aineistoni mukaan tärkeänä työn arvostuksen mittana pidetäänkin juuri palkkatasoa. 

Samaan tulokseen on tullut myös Jarmo Heikkinen sosiaalityön ammattikuvaa tutkivas-

sa väitöstutkimuksessaan (2008). Hän toteaa valtaosan sosiaalitoimiston sosiaalityönte-

kijöistä olevan naisia, joiden koulutustaso on korkea. Hän kuvaa sosiaalityöntekijöiden 

työtehtävien ja hallittavien asioiden kirjoa laajaksi ja sosiaalityötä raskaaksi sekä amma-

tillisesti vaativaksi työksi. Kuitenkin suhteessa työnsä vaativuuteen ja ammatilliseen 

koulutustasoon sosiaalityöntekijät ovat pienituloisina. Myös Sosiaalityö hyvinvointipo-

litiikan välineenä 2015 -ohjelmaa valmisteleva neuvottelukunta on työryhmämuistios-

saan ”Kiireelliset toimenpiteet sosiaalityön vahvistamiseksi” nostanut esiin sosiaalityön-

tekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyyden. Neuvottelukunta näkee sen yhdeksi kes-

keisimmäksi työntekijäpulan taustalla olevaksi tekijäksi. Työvoiman saatavuuden tur-

vaamiseksi neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että sosiaalityöntekijöiden työoloja 

aktiivisesti kehitetään ja palkkauksen jälkeenjääneisyys korjataan. (STM 2003.) 

 

Aineistoni perusteella ongelmaksi koetaan myös se, että sosiaalityöntekijöiden ammat-

tikunnan sisälle on muodostunut erityisiä ryhmiä erityisine palkkaluokkineen. Kirsi Ju-

hila (2008, 73) on pohtinut aikuissosiaalityön yhteiskunnallista paikkaa ja tullut siihen 

tulokseen, että sosiaalityön sisäisessä hierarkiassa lastensuojelutyö asettuu aikuissosiaa-

lityön edelle. Aikuissosiaalityön kehittämiseen on alettu panostaa vasta viime vuosina. 

 
Sosiaalityöntekijät tuovat tarinoissaan esiin sen, kuinka sosiaaliohjaajia otetaan hoita-

maan sosiaalityöntekijöiden tehtäviä. Näiden kahden koulutuksen rinnastaminen koe-

taan sosiaalityöntekijöiden koulutuksen tuoman laaja-alaisen asiantuntemuksen ja 

osaamisen aliarvioimisena. Sosiaalityö on yliopistollinen oppiaine ja sosiaalityöntekijän 

tutkinto on akateeminen tutkinto. Sen sijaan sosionomeja valmistuu ammattikorkeakou-

luista, joissa ei anneta sosiaalityön opetusta. 

 

”…on keksitty, että lopuistakin vähistä aikuissossujen paikoista tehdään ohjaa-
jien paikkoja…” (s. 1). 

 

Sosiaalityöntekijän ammatti täyttää kaikki profession tunnusmerkit. Profession piirteitä 

ovat työn kokopäiväisyys, yliopistollinen koulutus, ammattijärjestön perustaminen, 

ammatin julkinen tunnustaminen ja ammatin eettinen säännöstö. (Heikkinen 2008, 42; 

Wilensky1964, 142–145.) Professiolle tyypillisiksi piirteiksi on mainittu ammatillistu-

miseen sisältyvä erityinen työn kohdealue, johon saadaan koulutuksellinen asiantunti-

juus (Heikkinen 2008, 42; Vuorikoski 1999, 251–255). Professioon kuuluu ammattilais-
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ten ammattia suurempi sisäinen itsenäisyys ja profession käsittämä ammattieettiset 

normit (Heikkinen 2008, 42: Abbott 1988, 40; Konttinen 1989, 90 - 93; Helander 1993). 

Perinteisiä professioita ovat esimerkiksi tuomarin, papin tai lakimiehen ammatit. Jarno 

Heikkinen (2008) pohtiikin sosiaalityön ammattikuvaa koskevassa väitöskirjatutkimuk-

sessaan sitä, miksei sosiaalityö ammattina ole saavuttanut perinteisille ammateille tyy-

pillistä profession asemaa, vaan on yhä säilynyt professioasemaa tavoittelevana ammat-

tikuntana. 

 

”Sosiaalityöntekijöiden arvostus ja luottamus meitä kohtaan kuntoon myös” (s. 

17). 

 
Sosiaalityöntekijöiden tarinoissa kuvastuu välillisten tekijöiden, kuten palkan ja kelpoi-

suusvaatimusten ohittamisen, kautta työn vaativuuteen nähden vähäinen arvostus. Tästä 

huolimatta oman osaamisen ja ammattitaidon arvostus näyttäytyy tarinoissa vahvana. Se 

on omiaan vahvistamaan sosiaalityön ammatillista identiteettiä ja sosiaalityön asemaa 

yhteiskunnassa. Ammatillinen asema ja arvostus ansaitaan tekemällä ammattitaitoista 

sosiaalityötä ja käyttämällä omaa erityisosaamista työskennellessään yhteistyökump-

paneidensa kanssa. (Esim. Heikkinen 2008, 142.) Heikkinen (2008, 18) näkee sosiaali-

työntekijöiden oman arvostuksen nousun lisäävän myös työn henkilökohtaista merkitys-

tä ja samalla ammatillista asemaa. 

 

Keijo Rahkosen mukaan kriiseihin liittyvä työ ja auttamisen taito on kansalaisten kes-

kuudessa arvostettua. Julkisen sektorin yhteiseksi hyväksi tehtävää työtä arvostetaan 

aina vain enemmän. Ammattien arvostusta koskevassa tutkimuksessa sosiaalityöntekijä 

oli noussut sijalta 200 sijalle 42, ollen näin 50 kärkiammatin nopein nousija. Rahkosen 

näkemyksen mukaan suomalaiset haluavat pitää kiinni hyvinvointivaltiosta ja heidän 

vastauksiinsa sisältyy myös terveisiä päättäjille. Ihmisille on syntynyt kuva, että julki-

sen sektorin naisvaltaisilla aloilla tehdään pienellä palkalla rankkaa työtä, ja niille tarvit-

taisiin nopeasti lisää resursseja. (Lappalainen 2004, 3.) 

 

Sosiaalityöntekijöiden ammattiryhmän ja yksittäisen sosiaalityöntekijän on entistä voi-

makkaammin itse haettava oma paikkansa ja ammatillinen identiteettinsä yhteiskunnas-

sa. Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden oman ammatin arvostuksen nousu kasvattaa 

sosiaalityöntekijöiden ihmisyyden ja oman ammatillisen aseman kokemista työssä. 

Ammatin arvostuksen noustessa ihmistä koskevan tiedontarve tulee tärkeäksi. Ammatti-
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aan arvostaville sosiaalityöntekijöille ammattiin hakeutuminen perustuu itsensä toteut-

tamiseen sekä työn kutsumuksellisuuteen. Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöille oman 

työn arvotuksen kautta muodostuu henkilökohtainen merkityssisältö.  

 

”…empaattiseen, arvostavaan ja ammattitaitoiseen sosiaalityöhön, jonka me 
hyvin osaamme ja jonka soisi pääsevän arvoiseensa kukoistukseen uuden tehtä-
värakenteen tuloksena” (s. 20). 

 

Ammattiaan arvostavat sosiaalityöntekijät mieltävät itsensä intuitiivisemmiksi ja katso-

vat saavuttaneensa itsensä toteuttamisen, yhteiskunnallisen aseman ja turvatun elämän 

parhaiten. Sosiaalityöntekijöiden ammatin arvostusta koskevien näkemysten kautta vä-

littyy sosiaalityön ihmistyömäinen eettinen perusta ja luonne, mikä vahvistaa sosiaali-

työntekijöiden ammatti-identiteettiä. (Heikkinen 2008, 138–139,  Heinonen 2007, 14). 
  

5.3 Epäselvä tehtävänkuva 

Aineistoni mukaan eräs sosiaalityöntekijöiden arjen työssä kokema epäkohta on epäsel-

vä tehtävänkuva. Vantaan aikuissosiaalityössä työskentelee kolme ammattiryhmää: so-

siaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat sekä etuuskäsittelijät. Ajatuksena on ollut mahdollistaa 

sosiaalityöntekijälle vastuu työn suunnitelmallisesta puolesta sekä harkinnanvaraisesta 

etuustyöstä siten, että etuuskäsittelijät tekevät työtä toimeentulotuen parissa ja sosiaa-

liohjaajilla on rooli asiakkaiden neuvontaan ja käytännön ohjaamiseen liittyvissä tehtä-

vissä sekä lähityössä. Sosiaalityöntekijät kokevat kuitenkin roolien sekoittuneen käy-

tännön työssä. 

 
”…tehtävärakenne on melko lailla ”yhtä mössöä”…” (s. 2). 
 
”…sosiaalityöntekijä vastaisi ikään kuin sosiaalityön suunnitelmallisesta puo-
lesta ja harkinnanvaraisesta avustustyöstä, etuuskäsittelijä etuustyöstä ja sosi-
aaliohjaaja asiakkaan käytännön ohjaamisesta, neuvonnasta ja ns. lähityöstä. 
Käytännössä kuitenkin roolit ovat lähes kaikissa tapauksissa sekoittuneet ja so-
siaalityöntekijät tekevät sekä neuvontatyötä että etuustyötä siinä missä sosiaa-
liohjaajatkin.” (s. 2.) 
 
”Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työnkuvien osalta huolena on, että ra-
japinta muodostuu liian epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi. Epäselvät työnkuvat 
voivat aiheuttaa painetta työntekijöille ja työyhteisölle.” (s. 8.) 

 
Sosiaalityöntekijöiden toiveena on selkiyttää työnjakoa ja tehtävien jakautumista asia-

kasprosessissa. Selkiyttämistä vaatii paitsi oman yksikön sosiaalityöntekijöiden, sosiaa-
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liohjaajien ja etuuskäsittelijöiden toimenkuvat, laajemmin koko sosiaalitoimen organi-

saation eri yksiköiden välinen työnjako.  

 

”…ohjaajilla on kerrallaan varsin pieni määrä ohjattavia sosiaalitoimen ko-
konais-asiakasmäärään nähden… Asumisen sosiaaliohjauksen asiakaskriteerit 
ovat myös turhan tiukat.” (s. 13.) 
 
”…ettei niiden sosiaalityöntekijöiden työpanosta käytetä järkevästi, jotka ovat 
jo valmiiksi asiakkaan kanssa hänen asioidensa äärellä ja tuntevat asiakkaan ti-
lanteen. Meidän työaikaamme väärinkäytetään siihen, että me tutustumme erik-
seen näiden asiakkaiden ongelmiin ja hoidamme jonkun pienen osan heidän 
asioistaan.” (s. 16.) 

 
Epäselväksi ja epärationaaliseksi koettu tehtävänjako näyttäytyy arjen työssä ristiriitai-

sina vaatimuksina työn tekemiselle, kollegiaalisen yhteistyön puuttumisena sekä sosiaa-

lityöntekijöiden työajan ja työpanoksen ”väärinkäyttämisenä”. Rationalisoinnin toiveen 

lähtökohtana ei kuitenkaan niinkään ole oma tilanne, vaan asiakas ja hänen kokonaisval-

taisen tilanteensa selvittäminen. Tehtävärakenteen toivottaisiin vastaavan paremmin 

asiakkaiden tarpeita sekä henkilöstön osaamista. Eri ammattiryhmien osaamista toivot-

taisiin hyödynnettävän ja yhdistettävän asiakasprosessissa tarkoituksenmukaisemmin, 

jotta tuloksena olisi asiakkaan kannalta toimiva kokonaisuus. 

 
”Kaikkia asiakkaita ei ole välttämättä monivuotisen toimeentulotukiasiakkuu-
denkaan aikana tavattu juuri ollenkaan. Tulisi olla aikaa oikeasti tavata asiak-
kaita, ja pyrkiä selvittämään, millä heidän tilannettaan voitaisiin auttaa.” (s. 14.) 

 
Yhteiskunta kehittyy ja muuttuu, samoin sen sosiaalityölle asettamat vaatimukset. Sosi-

aalityöntekijät kuvaavat työtään ohjaavan ohjeistuksen sekavuutta ja puutteellisuutta. 

Toisinaan vaatimukset koetaan liian haastavaksi, eikä oman koulutuksen tuoman päte-

vyyden ja ammatillisen osaamisen koeta riittävän kaikkien vaadittujen tehtävien hoita-

miseen. Myös muiden ammattiryhmien ohjeistukseen toivottiin parannuksia sujuvan 

yhteistyön varmistamiseksi. 

 

”Vantaan johdosta ei ole edelleenkään annettu eksaktia ohjeistusta näistä ko-
toutumissuunnitelmista.” (s. 11). 
 
”Etuuskäsittelijöiden ohjeistus siitä, mitä täydentävää toimeentulotukea voisi 
suoraan myöntää ilman keskustelua sosiaalityöntekijän kanssa, on puutteelli-
nen.” (s. 13). 

 
Aiemman tutkimustiedon (Heikkinen 2008, 137; Virtanen 1994, 106–107) valossa toi-

menkuvien tarkentaminen lisää sosiaalityöntekijöiden työn tehostumista. Tarkasti mää-
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ritetyt toimenkuvat lisäävät perhekeskeisen ja asiakaslähtöisen työn tekemistä sekä työ-

yhteisöstä ohjautuvan työn tekemistä. Toimenkuvan tarkentumisen on todettu tehosta-

van paitsi sosiaalityöntekijän omaa työtä myös työyksikössä tehtävää tiimityötä sekä 

viranomaisyhteistyötä. Sosiaalityöntekijän toimenkuvan tarkentumisen on todettu myös 

lisäävän ammatillisen yhteisymmärryksen syntymistä, kun taas epäselväksi koettu toi-

menkuva lisää sosiaalityöntekijöiden kokemaa ammatillisten keinojen riittämättömyyttä.  

 

5.4 Työn toimeentulotukipainotteisuus 

Sosiaalityöntekijät kokevat toimeentulotuen käsittelyn vievän suuren osan sekä työajas-

ta että energiasta. Varsinainen sosiaalityö tuntuu jäävän arjen työssä toimeentulotuen 

varjoon. Tarinoista kuvastuu sosiaalityöntekijöiden toive saada aikaa ja mahdollisuuksia 

tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä pelkän taloudellisen avustustyön sijaan. Nyt suuri 

osa sosiaalityöntekijöiden työajasta kuluu etuuskäsittelyyn verrattavaan työhön. Sosiaa-

lityöntekijät vertaavat toimeentulotukipainotteista työtänsä ”sihteerin työhön” (s.16) ja 

harmittelevat tällaisella toimenkuvalla ”sosiaalityöntekijän koulutuksen tuntuvan suo-

rastaan hukkaan heitetyltä” (s. 21). Sosiaalityöntekijöiden käyttö laskennallisissa toi-

mistotyön tehtävissä nostaa esiin sosiaalityön kohdentamisen problematiikan - sosiaali-

työntekijän koulutuksen ja ammattitaidon rationaalisen hyödyntämisen. 

 
” Aikuissosiaalityössä suurin osa ajasta menee tällä hetkellä toimeentulotukeen 
liittyvissä asioissa eikä suunnitelmalliselle sosiaalityölle jää paljon aikaa” (s. 6). 
 
”..raha on aivan kohtuuttomassa keskiössä aikuissosiaalityössä…” (s. 11). 

 
Sosiaalityön ja rahan sidos on ollut tutkimuksen kohteena aiemminkin. Jo yli kaksi vuo-

sikymmentä sitten osana Sosiaalityön tutkiva kehittäminen –projektia (Arnkil 1991) 

pohdittiin sosiaalityön olemusta ja esitettiin kritiikkiä toimeentulotuen kohtuuttoman 

suureksi nähdystä osuudesta sosiaalityön arkipäivässä. Jo tuolloin sosiaalityön tekemi-

sessä korostui raha enemmän kuin mikään muu teema. Kyseiseen projektiin osallistu-

neen sosiaalityöntekijän mukaan sosiaalityöntekijöille ”ei jää aikaa tehdä todellista sosi-

aalityötä, koska kaikki aika menee kanslistin töihin toimeentulotuen jakamisessa” (Kos-

kinen 1991, 115; 131). 

 
Myös Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla toteutettu käytäntötutkimushanke (Jouttimä-

ki & Kangas 2011, 173) tukee Vantaan aikuissosiaalityöntekijöiden esiin nostamaa on-

gelmaa. Kunnallisessa sosiaalityössä toimeentulotuki raamittaa aikuissosiaalityön sisäl-

töä hyvin paljon. Lakisääteisyys pakottaa sosiaaliasemilla tehtävää työtä tiettyyn struk-
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tuuriin, jossa toimeentulotuen myöntäminen korostuu. Tästä seuraa etuuskäsittelylle ja 

sosiaaliturvatyölle ylikorostunut asema suhteessa sosiaalityöhön. Vaikka toimeentulotu-

kityö vie suuren osan sosiaalityöntekijöiden päivittäisestä työajasta, toimeentulotuen 

nähdään kuitenkin harvoin olevan sosiaalityön tärkein sisältö. 

 

5.5 Huoli asiakkaista 

Tarinoista tulee vahvasti esiin kokemus siitä, etteivät sosiaalityöntekijät voi tehdä asia-

kastyötään toivomallaan tavalla. Kuntien taloudellinen tilanne on tiukka, eikä uusia vir-

koja ole perustettu riittävästi, vaikka sosiaalityötä tarvitsevien asiakkaiden määrä on 

suuri. Kuitenkin sosiaalityöntekijän tulisi pystyä kohtaamaan asiakkaiden hätä ja hoita-

maan tilanteet mahdollisimman hyvin. Työn tekeminen niukoilla resursseilla aiheuttaa 

sosiaalityöntekijöille voimakasta huolta asiakkaasta.  

 

”Joudumme suorittamaan valintaa, ketkä pääsevät sosiaalityöntekijän vastaan-
otolle” (s. 4). 
 
”…asiakkaiden elämän tilanteisiin pitäisi voida perehtyä, olla tukena…” (s. 11). 
 
”...paljon sairaita ihmisiä, joiden asioihin pitäisi kyetä puuttumaan / tukemaan / 
kuuntelemaan…” (s. 11). 

 
Aineistostani nousee vahvana esiin myötätuntoinen, ymmärtävä ja huolehtiva suhtautu-

minen sosiaalityön palveluja käyttäviin ihmisiin, sekä suuri vastuuntunto tavasta tehdä 

työtä heidän kanssaan. Haluttaisiin kuunnella, olla tukena, puuttua ongelmiin, mutta 

kiireestä johtuen työn koetaan olevan ”kriisistä toiseen menoa” (s. 11). Sosiaalityön 

peruslähtökohtana on kuitenkin heikoimmista huolehtiminen ja kunnioittavan sekä aut-

tavan asenteen ylläpitäminen heitä kohtaan. Tämä sosiaalityön eettinen velvollisuus 

kulkee vahvana mielipiteenä aineistossani. 

 

Sosiaalityöntekijät kuvaavat työnsä arkea, jossa asiakkaita ja heidän hätäänsä joudutaan 

priorisoimaan. Sosiaalityöstä tulee valikoivaa, jolloin vaarana on sosiaalityötä tarvitse-

vien asiakkaiden jääminen avun ulkopuolelle. Kiireen keskellä asiakkaan yksilöllisistä 

tarpeista lähtevälle perussosiaalityölle ei koeta olevan edellytyksiä. Suuret asiakasmää-

rät ja riittämättömät henkilöstöresurssit heikentävät sosiaalityöntekijän mahdollisuutta 

ja velvollisuutta suojella niiden ihmisten etuja, joiden kanssa hän työskentelee. Sosiaali-

työntekijät joutuvat ohittamaan ihmisyyden arvot ja siirtämään apua tarvitsevia asiak-

kaita sivuun.  



 34

Aineistoni tarinoiden perusteella tämä sotii voimakkaasti sekä sosiaalityöntekijöiden 

ammattietiikkaa että asiakkaiden tarpeita vastaan. Sama huoli nousee esiin myös Kirsi 

Juhilan (2008, 73) pohdinnassa, jossa kaikkein huono-osaisimpien ja köyhimpien kansa-

laisten pelätään jäävän sosiaalityön tarjoaman avun ulkopuolelle. Yhteiskunnassa vallit-

seva yksityisen vastuun diskurssi ja arvomaailman koveneminen näkyvät myös hyvin-

vointipoliittisessa ilmapiirissä. Aktivoivat ja kannustavat toimenpiteet ohjaavat toi-

meentulotukityössä pitkäaikaisessa köyhyys- ja huono-osaisuuskierteessä sekä vaikeissa 

elämänhallinnan ongelmissa olevia asiakkaita helposti vailla sosiaalityön ammatillista 

koulutusta olevien etuuskäsittelijöiden asiakkaiksi, sosiaalityöntekijöiden keskittyessä 

asiakkaisiin, joiden työllistyminen on todennäköistä.  

 

Asiakkaan ongelmien tunnistaminen vaatii sosiaalityöntekijältä laaja-alaista asiantun-

temusta ja kykyä kohdata elämän moninaisuus. Sosiaalityöntekijät kokevat voimatto-

muutta tilanteessa, jossa tunnistavat varhaisen puuttumisen tarpeen, mutta eivät kiireen 

vuoksi voi ajoissa tarttua ongelmaan.  

 
”…pyrittäisiin ennaltaehkäisevään työotteeseen. Asiakkaiden kanssa ei kuiten-
kaan voida työskennellä siinä vaiheessa, kun asioihin voitaisiin tai pitäisi oike-
asti tarttua.” (s. 21.) 

 

Pahimmillaan asiakkaiden priorisointi voi jättää kaikkeen heikoimmat ja eniten sosiaali-

työtä tarvitsevat asiakkaat hoitamatta. Helsingin Läntisen sosiaaliaseman käytäntötut-

kimushanke toi esiin varhaisen puuttumisen tärkeyden sosiaalityössä. Nuoret miehet, 

joiden riski syrjäytyä yhteiskunnasta on todettu suureksi, eivät hankkeen mukaan tavoita 

aikuissosiaalityön palveluja ennen kuin noin 30 ikävuoden jälkeen. Tällöin voidaan ar-

vioida, että sosiaaliset ongelmat ovat kärjistyneet jo syviksi ja tuen tarve on suuri. 

(Kangas 2011, 29.) Aineistoni sosiaalityöntekijöiden huoli asiakkaista ja heidän jäämi-

sestään avun ulkopuolelle sekä kokemus varhaisen puuttumisen merkityksestä ongelmi-

en ratkaisussa saa tukea edellä mainitusta tutkimuksesta, jonka valossa varhainen puut-

tuminen asiakkaiden vaikeuksiin ei näyttäisi toteutuvan aikuissosiaalityössä. 

 
Aiemman tutkimustiedon valossa sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaansa 1–3 kuukauden 

välein. Myös sellaisia asiakkaita, joita tavataan vain muutaman kerran vuodessa, on 

melko paljon. Tähän vaikuttavat suuret asiakasmäärät. (Kangas 2011, 44.) Pidempiai-

kainen työskentely, useat tapaamiset ja tiiviin tuen tarjoaminen koetaan aineistossani 

tärkeäksi tavoitteeksi, mutta vaikeaksi toteuttaa. Aikuissosiaalityötä kuvataan pitkäjän-

teisenä sosiaalityötä, joka perustuu asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhdessä laatimaan 
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suunnitelmaan. Suunnitelmat vaativat tarkistuksia, joita ei ehditä tehdä. Kuitenkin asi-

akkaiden kokemaa turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista tulisi ylläpitää ja edistää. 

 
”Etuuskäsittelijöiltä tulee listoja aika ajoin asiakkaista (ns. huoliseula), joita pi-
täisi tavata……ns. tesu-näyttö, josta voi tarkistaa, kenen suunnitelma vaatisi 
tarkistusta ja sieltä pitäisi kutsua asiakkaita tapaamiselle. Valitettavasti vain 
osa näistäkin pääsee uudelleen sosiaalityöntekijän vastaanotolle.” (s. 4.) 
 
”…asiakkaille, jotka hyötyisivät pidempiaikaisesta työskentelystä, on vaikea löy-
tää aikaa” (s. 6). 
 

”Aikuissosiaalityön asiakkaissa/perheissä on paljon sellaisia, jotka tarvitsisivat 
useammin tapaamisia ja tiiviimpää tukea, mitä tällä hetkellä voi tarjota” (s. 14). 

 

Aikuissosiaalityö on vaativaa, mutta arkista ja konkreettista työtä, jossa muun muassa 

kielen välityksellä pyritään saavuttamaan yhteisymmärrystä (Liikanen 2011, 70). Sosi-

aalityöntekijöiden toiveena ovat säännölliset tapaamiset sekä mahdollisuus vuorovaiku-

tukseen asiakkaan kanssa. Risto M. Koskisen (1991, 65) mukaan sosiaalityöhön ei asi-

akkaidenkaan näkemyksen mukaan kuulu pelkkä ”hakemuspohjainen” työskentely.  

 

5.6 Pula pätevästä henkilöstöstä 

Sosiaalityöntekijät kuvaavat tarinoissaan sitä, kuinka sosiaalityöntekijän paikkoja täyte-

tään sosionomin koulutuksen saaneilla henkilöillä. Vaikka sosionomit koetaankin tari-

noissa tärkeäksi osaksi työyhteisöä, ei sosionomin pätevyyttä nähdä riittäväksi sosiaali-

työntekijän tehtävien hoitamiseen. Kyseessä on kaksi eritasoista ja eri asioihin painottu-

vaa koulutusta.  

 

”Muodollisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden puuttuessa on sosionomeja työs-
kennellyt entistä enemmän sosiaalityöntekijöinä” (s. 2). 
 
”Päteviä sosiaaliohjaajia on paljon enemmän meillä hommissa kuin päteviä so-
siaalityöntekijöitä…” (s. 17). 

 
Sosiaalityöntekijät ovat oman koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta todenneet 

sosionomin koulutuksen ja työotteen olevan sosiaalityöhön riittämätön. Sosiaalityö vaa-

tii tekijöidensä mukaan laajaa yhteiskunnallista osaamista ja näkemystä, pohdiskelevaa, 

kaaosta sietävää, tarkkasilmäistä ja olennaisen oivaltavaa työotetta (s. 19).  

 

”Ohjaajat rajasivat ammattitaidottomasti asiakkaita ulos palveluistaan. Heidän 
oli vaikeaa ymmärtää sosiaalityön olemusta ja siihen liittyvää keskeneräisyyden 
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sietoa ja pitkäjännitteisyyden tärkeyttä. Heidän oli vaikea nähdä pieniä saavu-
tuksia. Heillä oli taipumusta ajatella musta-valkoisesti. Heidän oli vaikea keskit-
tyä pohdiskelemaan. Heidän oli vaikea sitoutua yhdessä sovittuun suunnitel-
maan. Heillä oli usein vahvoja ennakkoasenteita ja he ajattelivat jopa rasistises-
ti. Heidän tietonsa yhteiskunnasta ja sen toiminnasta olivat puutteelliset… Asi-
akkailta kyseltyäni kokemuksia, he olivat monesti pettyneitä, kun ohjaajia ei 
saanut kiinni ja he olivat passiivisia.” (s. 18.) 

 

Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma ei pätevöitä sosiaalityöntekijän 

tehtävään, vaan ohjaustehtäviin (Opintoluotsi, 2010). Sosiaalityöntekijät kantavat huolta 

sosiaalityön tasosta, mikäli siitä vastaa epäpätevä henkilö. Huoli on tiedostettu myös 

lainsäädännössä, joka on määrittänyt sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-

suusvaatimukset. Lainsäädäntö ei mahdollista sosionomin käyttämistä sosiaalityönteki-

jän tehtävissä. Laki määrittää sosiaalityöntekijän tehtävään vaadittavan koulutuksen, 

joka on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pää-

aineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (L2005/272). 

 

Moniammatillisessa työyhteisössä juuri sosiaalityöntekijän odotetaan ymmärtävän asi-

akkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti tai toisenlaisella otteella kuin muut ammattikunnat. 

Sosiaalityöntekijä nähdään usein eräänlaisessa asianajajan positiossa, jonka tehtävänä 

on tasoittaa asiakkaan tietä byrokratiassa (Liikanen 2011, 63). Aikuissosiaalityö kunnal-

lisena palveluna tuntuu olevan murrosvaiheessa organisaatioiden uudistuessa. Tässä 

murroksessa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ammattikunnat hakevat paik-

kaansa ja ominta erikoisosaamistaan. (Jouttimäki & Kangas 2011, 173.) Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on useasti eri yhteyksissä tuonut kunta-

työnantajille tiedoksi kantansa, että sosiaalityöntekijän sijaisuuteenkin tulee ensisijaises-

ti valita sosiaalityöntekijäkelpoisuuden omaava henkilö tai sellaisen puuttuessa sosiaali-

työn opiskelija, jolla on mahdollisuus tulevaisuudessa valmistuttuaan saada tehtävästä 

vakituinen työ. Koska kunnat eivät ole halunneet houkutella sosiaalityöntekijöitä tehtä-

viinsä esimerkiksi työolosuhteisiin vaikuttamalla, palkkausta korottamalla tai muilla 

työnantajan rekrytointikeinoilla, ovat he usein jääneet ilman pätevää henkilöstöä. (Mä-

kinen 2007.) 

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia edustaja Marjo Varsan mu-

kaan laki on yksiselitteinen: sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain 

(2005/272) mukaan sosionomi ei ole kelpoinen sosiaalityöntekijän tehtävään. Sosiono-

mi voi kelpoisuuslain tilapäisen poikkeaman perusteella toimia korkeintaan vuoden so-
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siaalityöntekijän tehtävissä, jos tehtävään ei saada kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. 

Tällöin paikka on kuitenkin laitettava vuosittain hakuun. Varsa korostaa, ettei sosiono-

mi (amk), eikä sosionomi (yamk) tutkinnon suorittanut voi olla  vakituisessa sosiaali-

työntekijän tehtävässä. Sosionomi (yamk) vastaa ylempää korkeakoulututkintoa ja antaa 

kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, mutta se ei kui-

tenkaan anna kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtävään, sillä siihen edellytetään pääai-

neen laajuisia yliopistossa suoritettuja sosiaalityön opintoja. (Varsa 20.3.2012.) 

 

Myöskään sosionomille sosiaalityöntekijän tehtävä ei vastaa koulutusta. Mikäli sosio-

nomi toimii sosiaalityöntekijän tehtävänimikkeellä, tekee hän sosionomin osaamisaluei-

den tehtäviä oman koulutustaustansa ja ammattitaitonsa viitekehyksestä käsin. Tällaisis-

sa tilanteissa voidaan Talentian kannan mukaan hyvällä syyllä esittää työnantajalle ky-

symys, mitä työtä sosiaalityönä teetetään ja millä osaamisella? Asiakkaat eivät tällöin 

saa sosiaalityöntekijän palveluita, vaikka niin ehkä luulevatkin. Talentia on yrittänyt 

useita kertoja avata tätä problematiikkaa vertaamalla sitä terveydenhuollon tehtäviin ja 

koulutustasoihin: palkataanko kirurgiksi sairaanhoitaja, kun kirurgeista on pulaa ja heitä 

on vaikea saada? Ja mikä olisi potilaan oikeusturva, jos leikkaus tällöin epäonnistuu? 

Onko parempi, että tehtävää vain "hoitaa" joku kuin että tehdään tehtävän mukaista työ-

tä sen edellyttämällä ammattitaidolla? Talentia korostaa, että kelpoisuuslaki, olkoonkin 

monien mielestä liian ankara tai puutteellinen, on kuitenkin määritellyt sosiaalityön ja 

sosiaaliohjauksen tehtävien kelpoisuudet, joihin myös sosiaalialan tehtävärakenne pe-

rustuu. (Mäkinen 29.5.2007.) 

 

Keskustelua on käyty myös julkisesta rekisteristä, josta sosiaalihuolloin työntekijöiden 

pätevyyden voisi tarkistaa samaan tapaan kuin terveydenhuollossa työskentelevien koh-

dalla voi tehdä. Sosiaalihuollon julkinen rekisteri nähdään osana alan laadunvarmistusta 

ja sitä perustelee sekin, että useissa kunnissa sosiaali- ja terveydenhuolto on organisoitu 

samaan organisaatioon. (Etelä-Suomen sanomat, 2011.)   
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6 AJATUKSIA TYÖN KEHITTÄMISESTÄ 
 

”Perustyö kunniaan ja sille raivattava tilaa” (s. 18). 

 
Toinen tutkimuskysymykseni koski työn kehittämistä. Millaista tehtävärakennetta sosi-

aalityöntekijät itselleen toivovat, jotta suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen olisi 

mahdollista tai jotta sitä voisi tehdä paremmin kuin tällä hetkellä? Lähtökohtana työn 

kehittämistä koskevassa ajattelussa on se, että aikuissosiaalityötä tekevät sosiaalityönte-

kijät ovat itse parhaita asiantuntijoita työnsä kehittämisessä. Ajatuksena on myös vai-

kuttaa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Työntekijöiden osallistuminen ongelmien 

ratkaisemiseen ja oman työnsä kehittämiseen edistävät työhyvinvointia. Työhyvinvoin-

nin lisääntyessä myös työhön sitoutuminen lisääntyy. (Hållman ym. 2007, 8; Niiranen 

2004, 231.)  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen annetut vastaukset toivat selkeästi esiin tarpeen 

toimintatapojen muutokseen ja kehittämiseen. Kehittämistarve liittyy konkreettisesti 

päivittäisen työn tekemiseen. Toisen tutkimuskysymykseni tavoite oli rohkaista sosiaali-

työntekijöitä käyttämään omaa persoonallisuuttaan ja luovuuttaan koettujen ongelmien 

ratkaisussa. Toiveena oli, että arjen työtään reflektoimalla he tunnistavat työn kehittä-

mistarpeet ja etsivät aikuissosiaalityöhön uusia ajattelu- ja toimintamalleja; luovat uusia 

tapoja tehdä aikuissosiaalityötä. Tarinat sisälsivät kaipaamaani myönteistä kehittä-

misorientaatiota. Sosiaalityöntekijät näyttäytyvät minulle aktiivisina ja uusia, luovia 

avauksia tekevinä yhteistyökumppaneina. Kehittämistarpeet nousevat vahvasti asiak-

kaiden tarpeista. Sosiaalityön rakenteita ja organisointia toivotaan muutettavan parem-

min asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, sosiaalityön osaamista vastaavaksi ja eettisyyttä 

vahvistavaksi. 

 

6.1 Riittävät resurssit suunnitelmallisen asiakastyön tekemiseen 

Kuvatessaan arjen työhönsä liittyviä kehittämistarpeita, sosiaalityöntekijät toivat koros-

tuneesti esiin sekä aikaan että henkilöstöön liittyvän resurssipulan (ks. luku 5.1 ja 5.7), 

joka vaikeuttaa suunnitelmallisen sosiaalityön tekemistä. Kiireen ja pätevän henkilöstön 

puuttumisen vuoksi sosiaalityöntekijät joutuvat luopumaan työssään tärkeäksi kokemis-

taan asioista ja periaatteista. Asiakkaita joudutaan priorisoimaan ja työtä tekemään krii-

sistä kriisin edeten. Pitkään jatkuvassa, kiireellisessä työtilanteessa sosiaalityön suunni-

telmallisuuden koetaan kärsivän. Kun sosiaalityötä tehdään tällaisessa ristipaineessa ja 
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omien ajatusten vastaisesti, seurauksista kärsivät paitsi sosiaalityöntekijät myös asiak-

kaat.  

 
”Tulisi ensinnäkin määritellä se, mitä sosiaalityöltä odotetaan ja sen jälkeen 
antaa sille sen vaatimat resurssit” (s. 3). 
 

 
Henkilöstöresurssit 
 

Ratkaisuna kiireen taltuttamiseen nähdään henkilöstöresurssien lisääminen. Sirkka Rou-

su (2007) on todennut lastensuojelun tuloksellisuutta koskevassa väitöskirjassaan sen, 

että jokainen sosiaalityöntekijä, joka voi paneutua asiakkaansa elämäntilanteeseen asi-

akkaan tarpeiden mukaan kykenee säästämään viimesijaisissa kustannuksissa. Paneutu-

va sosiaalityö on kunnalle tuottava investointi. Rousu kannustaa kuntia lisäämään sosi-

aalityöntekijöiden määrää, jotta sosiaalityötä voitaisiin tehdä kunnollisissa olosuhteissa 

ja riittävällä tuella. Tutkimuksen mukaan monissa kunnissa on voitu osoittaa, että li-

säämällä esimerkiksi perheiden tukea, kunnalle on syntynyt säästöä. Akuutit sosiaaliset 

ongelmat paikantuvat erityisesti kuntien sosiaalityöhön ja siksi asiakasprosessin onnis-

tumisen kannalta sosiaalityöntekijän työskentelyn edellytykset tulisi olla kunnossa siten, 

että hänen on mahdollista huolehtia asiakkaan tarpeiden mukaisesti asiakasprosessin 

kokonaistoimivuudesta. (Rousu 2007, 285; 295–296.) 

 
Pitkään jatkunut sosiaalityöntekijöiden riittämätön määrä sekä jatkuva vaihtuvuus hei-

kentävät palvelujen laatua ja saatavuutta. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa 

ja työhön sitouttamisessa sosiaalityöntekijät näkevät keskeiseksi tekijäksi palkkauksen. 

Sosiaalityöntekijöiden palkkausta olisi heidän näkemyksensä mukaan syytä korottaa 

vastaamaan paremmin työn vaativuutta. Näin paitsi houkuteltaisiin uusia päteviä haki-

joita sosiaalityöhön, myös sitoutettaisiin heitä ja jo työssä olevia päteviä sosiaalityönte-

kijöitä työhönsä. Palkkausta tulisi sosiaalityöntekijöiden ajatuksen mukaan tarkistaa 

siten, että se olisi kilpailukykyinen naapurikuntiin nähden. Myös pätevien ja epäpätevi-

en työntekijöiden palkkauksessa tulisi olla selkeä ero, jotta päteviä hakijat hakeutuisivat 

sosiaalityön tehtäviin. 

 
”Miksei yritetä samaa lääkettä kuin lasussa, että palkka ylös, että saadaan työn-
tekijät virkoihin ja virkoja lisää” (s. 1). 
 
”Riittävä määrä päteviä sosiaalityöntekijöitä tarvitaan… palkkaus ei ole si-
vuseikka” (s. 17). 
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Myös Kirsi Juhila (2008, 65) tuo esiin sen, ettei kunnalliseen aikuissosiaalityöhön tunnu 

löytyvän riittävästi resursseja. Hänen mukaansa erilaisiin muutoksiin tähtääviin kehit-

tämishankkeisiin sen sijaan on rahaa tarjolla useammin kuin perinteiseen perustyöhön. 

Perusauttamistyö, joka tarjoaa huono-osaisimmille kansalaisille jatkuvuutta ja pysy-

vyyttä, on heikosti resursoitua.  

 
Aikaresurssit 
 
Sosiaalityöntekijöiden työmäärä koetaan liian suureksi käytettävissä olevaan työaikaan 

nähden. Sosiaalityöntekijät kokevat, että rajallisten aikaresurssien vuoksi he eivät ehdi 

tehdä kaikkea työtään, eivätkä myöskään voi tehdä sitä toivomallaan tavalla. Näin siitä 

huolimatta, että työtä tehdään yli virallisen työajan ja myös ylityömahdollisuutta käyttä-

en. (Ks. luku 5.1.) Lisätyövoiman uskotaan tuovan lisää aikaa työn tekemiseen. 

 
”Sosiaalityöntekijöiden työssä tulisi olla aikaa myös pohtia uusia, vaihtoehtoi-
sia tapoja vaikuttaa ja keksiä keinoja, joilla asiakkaiden osallisuutta, hyvinvoin-
tia ja mielekästä arkea voitaisiin tukea. Sosiaalityöntekijöiden virkoja vähentä-
mällä tähän ei päästä.” (s. 15.) 
 
”Pätevien sosiaalityöntekijöiden saamiseksi ja pysyvyyden takaamiseksi tulisi 
rakenteen tukea sellaista työtapaa, jossa olisi mahdollista (aikaa) enemmän 
käyttää omia aivojaan (ja yhdessä toisten kanssa omia ja muiden aivoja), jossa 
olisi tilaa tutkivalle työotteelle ja tätä kautta vaikuttamiselle” (s. 15).  

 

Aikuissosiaalityön asiakkailla on arjessaan ja elämänhallinnassaan monenlaisia vaka-

viakin ongelmia, joiden korjaamiseen tarvitaan sosiaalityöntekijän apua sekä aikaa. So-

siaalityöntekijät toivovat voivansa tehdä asiakkaidensa kanssa vuorovaikutuksellista 

työtä, joka perustuu henkilökohtaisiin tapaamisiin ja asiakkaan kuulluksi tulemiseen. 

Asiakkaat halutaan mukaan pohtimaan ja etsimään niitä tapoja, keinoja ja palveluratkai-

suja, joilla heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa voidaan tukea. Työntekijöiden osaami-

sen korkea laatu sekä asiakastyön toimivuus ovat ratkaisevia tekijöitä kriisissä olevan 

asiakkaan kohtaamisessa (Rousu 2007, 19). 

 

Suunnitelmallinen sosiaalityö  

 

Suuri asiakasmäärä, jota ei puuttuvien henkilöstö- ja aikaresurssien vuoksi pystytä ja-

kamaan, vaikeuttaa aineistoni mukaan suunnitelmallisen sosiaalityön tekemistä. Jotta 

sosiaalityöntekijät voivat vastata asiakkaiden avuntarpeeseen ja käyttää osaamistaan 
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asiakkaan elämän eheyttämiseen, tarvitaan lisää aikaa ja lisää päteviä sosiaalityönteki-

jöitä - resursseja, joista koetaan aikuissosiaalityössä olevan puute. 

 
”Suunnitelmallisen työn lisäämiseksi tulisi sosiaalityöntekijän vastuulla olevaa 
asiakasmäärää vähentää (eli alueet pienemmiksi). Sen voisi tehdä lisäämällä 
sosiaalityöntekijöitä tai sosiaaliohjaajia, jotka tekisivät osan esim. toimeentulo-
tuen päätöksistä.” (s. 4.) 

 

Asiakkaiden varhaiseen tukemiseen ei aineistoni (s. 21) mukaan löydy riittävästi aikaa. 

Asiakkaiden tilanteet ehtivät kriisiytyä vaatien lopulta enemmän voimavaroja. Tällöin-

kin työtä tehdään ”tulipaloja sammuttaen”, kriisistä kriisin edeten, eikä sosiaalityönteki-

jöiden toivomaan suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ole mahdollisuuksia. Sosiaalityön-

tekijät peräänkuuluttavat mahdollisuutta tehdä korkealaatuista sosiaalityötä, jonka nä-

kökulmasta asiakkaan palveluprosessissa pääasia on suunnitelmallinen ja laadukas työ-

ote ja jonka lähtökohtana on asiakkaan etu. Heidän tarinoistaan nousee esiin huoli asi-

akkaasta ja ymmärrys siitä, ettei asiakkaan kriisillä ole aikaa odottaa. Suunnitelmallisen 

sosiaalityön tekeminen sekä asiakkaan tulevaisuuden ja toivon rakentaminen vaativat 

riittävästi aikaa ja riittäviä henkilöstöresursseja.  

 

”Pitäisi olla aikaa myös kalenterin suunnitteluun ja muuhunkin työn suunnitte-
luun, esim. asiakkaiden, jotka ovat odottamassa suunnitelman tarkistusaikaa…” 
(s. 5). 
 
”Asiakkaiden tapaaminen kyllin usein ja suunnitelmallinen sosiaalityö” (s. 18). 

 

6.2 Jäykkien rakenteiden purkaminen ja työn rationalisointi  

Rationalisointi määritellään jonkin asian tekemiseksi järjen mukaiseksi, järjellä käsitet-

täväksi. Rinnalle on noussut toinenkin määritelmä: asian tekeminen tarkoituksenmukai-

seksi (Koskinen 1991, 40.) Aineistoni tarjoaa useita työn rationalisointiehdotuksia. So-

siaalityöntekijät tuovat tarinoissaan esiin kehittämisideoita sekä käytännön toimia, joilla 

sosiaalityön roolia arjen työssä voitaisiin vahvistaa. Sosiaalityössä koetaan olevan turhia 

ja jäykkiä rakenteita sekä toimintamalleja, jotka vaikeuttavat sosiaalityön tekemistä. 

Sosiaalityöntekijät esittävät useita ajatuksia työn järkiperäistämisestä ja uusista tavoista 

jakaa aikuissosiaalityön tehtäviä. He tuovat esiin vaihtoehtoja uusien rakenteellisten ja 

toiminnallisten käytänteiden luomiseksi. Pohdinnan takana on paitsi sosiaalityön teke-

misen järkeistäminen ja sitä kautta oman työn tekemisen helpottaminen, myös asiak-

kaan edun näkeminen. Perinteisesti työn rationalisointi lähtee liikkeelle organisaation 

näkökulmasta. Sosiaalityöntekijöiden tarinoissa pääpaino on kuitenkin asiakkaan ja asi-



 42

akkuuden näkökulma. Työtä järkeistämällä nähdään vapautuvan aikaa, jota varsinaisen 

sosiaalityön tekemiseen tarvitaan ja kaivataan. 

 
”Aktivointeihin voisivat mennä TYPin sosiaalityöntekijät, vammaisten ja van-
husten ja lasun toimipisteissä pitäisi olla kylliksi toimistotyöntekijöitä, ettei mei-
tä käytettäisi heidän sihteereinään… Päihdehuollon asumispalvelupäätöksiä tu-
lisi ensisijaisesti tehdä niin, ettei toimeentulotukea erikseen tarvittaisi… Enna-
koivat lastensuojeluilmoitukset tulisi hoitaa myös lasussa. Lasun ei pitäisi antaa 
sanoutua irti kokonaan vanhemmuustyöstä… lyhyetkin asumispalvelupäätökset 
pitäisi siirtää asumispalveluihin. Katkon maksuvapautukset tulisi hoitua katkon 
sossulta.” (s. 16–17.) 

 
Toimeentulotuki 
 
Aineistoni perusteella keskeiseksi aikuissosiaalityön kehittämiskohteeksi nousi toi-

meentulotukitehtävien hoitaminen. Tarinoista tulee vahvasti esiin näkemys siitä, että 

sosiaalityöllä on tarjottavanaan muutakin kuin rahaa. Toiveena on sosiaalityön painopis-

teen siirtäminen toimeentulotukipainotteisesta työstä varsinaista sosiaalityötä tukevaan 

suuntaan. Toimeentulotukityön järkeistämisen eli työn eriyttämisen etuuskäsittelyyn ja 

varsinaisen sosiaalityöhön, nähdään raivaavan tilaa ja aikaa sosiaalityön tekemiselle.  

 
”Osan työstä [toimeentulotuki] voisi hyvin tehdä myös etuuskäsittelijä” (s. 6). 
 
”…selvän eron toimeentulotuen koneellisen laskemisen ja tavoitteellisen sosiaa-
lityön välille… peruslaskelmat tekee toinen henkilö, ei sossu. Sossulta kysytään 
harkintaa ja kerrotaan elämästä muutakin kuin tulot.” (s. 10). 

 
Aikuissosiaalityön asiakkuus voi määrittyä monen tekijän kautta, vaikka pääosin asiak-

kuuteen on aina myös taloudellinen syy. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi pe-

rustoimeentulon turvaksi silloin, kun henkilö ei tule toimeen muilla tuloilla. Tilapäinen 

taloudellisen tuen tarve ei kuitenkaan välttämättä liity lainkaan sosiaalityön tarpeeseen. 

Sosiaalityön tarve ja tuki tulevat yleensä esiin silloin, kun ihminen ei yrityksistään huo-

limatta löydä itse ratkaisuja vaikeisiin elämäntilanteisiin. (Kangas ym. 2011, 30.) 

 
”...asiakkaat tulisivat sosiaalityöntekijän vastaanotolle silloin kun on tarve mui-
denkin asioiden kuin taloudellisen tilanteen selvittelyyn” (s. 21).  
 
”…toimeentulotukityön väheneminen jättäisi tilaa varsinaiselle asiakkaiden 
kohtaamiselle ja avun tarpeen selvittelylle” (s. 21). 
 

Kommenteissa nousee olennaisesti esiin työnjaollinen aspekti. Rutiiniluontoinen perus- 

toimeentulotukilaskelmien tekeminen halutaan siirtää pois sosiaalityöntekijältä ja siten 

vapauttaa aikaa sosiaalityöntekijän koulutuksen mukaisiin tehtäviin. Ehdotuksena on, 

että perustuki hoituisi pitkälti etuuskäsittelijöiden toimesta ja sosiaaliohjaajat tekisivät 
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päätökset omille asiakkailleen. Tällöin sosiaalityöntekijät tekisivät toimeentulotuesta 

vain ennaltaehkäisevät ja harkinnanvaraiset päätökset. 

 
”…kaikkien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työhön kuuluisi toimeen-
tulotukipäätösten tekeminen tarvittaessa…” (s. 13). 
 
”Jokaiselle työntekijäryhmälle koulutuksen mukaisesti delegoituna: esimerkiksi 
etuuskäsittely perustuki ja tietyt erikseen määritellyt täydentävät päätökset, so-
siaaliohjaajille täydentävän toimeentulotuen päätökset tietyiltä osin ja sosiaali-
työntekijöille esim. kriisit, ehkäisevä toimeentulotuki” (s. 14). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan sosiaalihuollon tehtävä- ja ammatti-

rakenteiden uudistaminen on tarpeen kansalaisten tarpeisiin vastaamiseksi. Toimeentu-

loon liittyvissä ongelmissa, mikäli kyse on lyhytaikaisesta ja tilapäisestä toimeentulotu-

en tarpeesta, johon ei liity muita sosiaalisia ongelmia tai sosiaalityön tarvetta, tulee asi-

an suosituksen mukaan edetä etuuskäsittelijän kautta. Mikäli asiakkaan tilanteessa on 

kysymys muusta kuin lyhytaikaisesta tai tilapäisestä toimeentulotuen tarpeesta, hänet 

tulee ohjata sosiaalityöntekijän luokse. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 40.) 

 
Aineistoni perusteella toimeentulotukityö näyttäisi olevan alue, jossa työn ratinalisointi 

on sekä erityisen tarpeellista että mahdollista. Toimeentulotukitehtäviä tarkoituksenmu-

kaisesti eriyttämällä käytännön toimijoiksi tällä alueella nousisivat pääasiassa sosiaa-

liohjaajat ja etuuskäsittelijät. Näin sosiaalityöntekijöiden työtä voitaisiin suunnata varsi-

naiseen sosiaalityöhön, jota he eivät nykyisessä tehtävärakenteessa koe voivansa toteut-

taa siten kuin tarve vaatisi. Toimeentulotehtävien ratinalisoinnille toivotaan välitöntä 

ohjeistusta.  

 
”Selkeät, koko kaupungin laajuiset delegointiohjeet toimeentulotukeen tulisi 
laatia heti, eikä vasta rakenneuudistuksen kautta.” (s. 13). 
 

Asiakastyön prosessin kehittäminen 
 
Aineistostani nousee esiin aikuisiin kohdistuvien sosiaalityön palvelujen työkäytäntöi-

hin liittyviä sisällöllisiä kehittämisehdotuksia. Tärkeinä ratkaisuehdotuksina korjata 

arjen työssä esiintyviä ongelmia esitettiin työn parempaa organisointia sekä koko sosi-

aalitoimen että oman yksikön sisällä ja tarjolla olevien palvelujen kehittämistä. Tällä 

hetkellä aikuissosiaalityön prosessi näyttäytyy toimenpiteiden ketjuna, joka voi ainakin 

asiakasnäkökulmasta olla pirstaleinen.  
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”Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien osalta tilanne näkyy aikuissosiaalityös-
sä niin, että psykiatrisilta poliklinikoilta tulee pyyntöjä maksusitoumuksista asi-
akkaille yksityisiin palveluihin… Kyseiset asiakkaat eivät ole kuitenkaan välttä-
mättä olleet sosiaalitoimiston asiakkaita aiemmin, eikä sosiaalityöntekijä tunne 
asiakasta. Näiden asiakkaiden kohdalla olisi mielekkäämpää, jos maksusitou-
mus tehtäisiin siellä, missä palvelujen tarpeen arvio on tehty, eikä niin, että ai-
kuissosiaalityöntekijä toimii ”sihteerinä”. (s. 8.) 

 
Kehittämisen kohteena tulee esiin työn kohdentamiseen liittyvät toiveet: kuka tekee 

mitä ja missä. Teksteissä käydään pohdintaa sosiaalityön eri tehtäväalueiden sisällölli-

sestä erikoistumisesta ja palvelujen tarjoamisesta. Sosiaalitoimen sisäisiin vastuisiin ja 

työnjakoon toivotaan rationalisointia. Nyt aikuissosiaalityöhön koetaan ohjautuvan asi-

akkaita, joiden asiat olisivat paremmin hoidettavissa toisessa sosiaalityön yksikössä. 

 
”Asumisen sosiaaliohjaus tai eriytynyt taho ottaisi asunnottomat asiakkaat, joi-
den suhteen ei alueella pysty paljon tekemään paitsi niitä hylättäviä lähetteitä.” 
(s. 10). 
 
”Työntekijärakenteen tulisi olla sellainen, että turha byrokratia lähetteiden tms. 
muodossa olisi minimoitu.” (s. 13). 
 
”Enemmän olisi tarvetta ohjaajille, joiden asiakkuuteen pääsee muutenkin kuin 
asumisen ongelmien perusteella.” (s. 13). 

 
 Toiveena on asiakkaan tilanteen käsittely kokonaisuutena, jossa jo asiakkaan tunteva 

työntekijä ottaisi vastuun asiakkaan kokonaistilanteesta. Tavoitteena on paitsi työn jär-

keistäminen, myös asiakkaan oikeus laadukkaaseen palveluun. Kun asiakas ohjautuu 

omiin palvelutarpeisiinsa nähden oikealle työntekijöille, hänen ei tarvitse etsiä apua 

useasta toimipisteestä saman palveluorganisaation sisällä.  
 

Sosiaalihuollon asiakaslain johtavana periaatteena on asiakaslähtöisyys (L2000/812). 

Sosiaalihuollon palvelut tulisi siis järjestää ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Sosiaalityön palveluja on organisoitu niin sanotun alueellisen ja yhdennetyn sosiaali-

työn toimintamallin sekä niin sanotun eriytetyn ja elämänkaariajattelun mukaisen sosi-

aalityön toimintamallien välillä (Roivainen 2008, 258). Aikuissosiaalityö voidaan pai-

kantaa eriytettyyn elämänkaariperusteiseen toimintamalliin, joka on edelleen jaettavissa 

kahteen trendiin - toisaalta tehtäväalueet voidaan organisoida ilmiöperusteisesti; toisaal-

ta ikä- ja väestöperusteisesti.  

 

Aineistossani kehittämisen kohteeksi nousi systematiikka, jolla asiakkaat ohjautuvat 

aikuissosiaalityön palvelujen piiriin. Toiveita oli kahdenlaisia. Ensinnäkin toivotaan 
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työn eriyttämistä tietyn ongelman mukaan, jolloin tehtävää hoitavilla työntekijöillä olisi 

vahva asiantuntemus kyseisellä sosiaalityön alueella.  

 

”…tulisi perustaa yksiköitä / palkata työntekijöitä, jotka keskittyvät tiettyyn 
haastavaan ja laajan asiakokonaisuuteen…” (s. 14). 
 
”…yksittäisen työntekijän on mahdotonta hallita kovin laajaa kokonaisuutta ja 
tietyt tehtävät olisi järkevää sijoittaa yksiköihin, joissa on paras asiantuntemus 
niihin…” (s. 14) 

 

Tässä ilmiöperustaisen organisoitumisen mallissa sosiaalityön tehtäväalueet organisoi-

daan ilmiöperustaisesti sosiaalisten ongelmien mukaan. Malli nähdään toimivaksi tilan-

teessa, jossa asiakkaan ongelma edellyttää nopeaa palvelua. Vahvuutena on syvällinen 

erikoistuminen sosiaalityön eri alueisiin. Ongelmaksi saattaa kuitenkin nousta erityis-

palvelun luonne, jossa asiakkaan elämäntilannetta ei nähdä kokonaisvaltaisesti. Sosiaa-

lityö ei tällöin kykene tunnistamaan tai vastaamaan sellaisiin asiakkaan palvelutarpeisiin, 

jotka eivät sovellu kyseessä olevan tehtäväalueen ongelmakategoriaan. Vaarana voi 

myös olla, että moneen osaan jakautunut sosiaalityö ei enää vastaa asiakkaan tarpeisiin. 

Työlle asetetut hallinnolliset rajat voivat aiheuttaa ongelmia erityisesti niille asiakkaille, 

joilla on enemmän kuin yksi ongelma ja joiden palvelut tässä mallissa pirstaloituvat eri 

tahojen järjestettäväksi. Asiakkaan palvelut eivät tällöin rakennu asiakasta tukevaksi 

kokonaisuudeksi, vaan asiakas joutuu hakemaan apua sosiaalitoimen sisällä eri toimi-

pisteiden väliltä. (Roivainen 2008, 258–259.) 

 

Toisaalta sosiaalityöntekijät toivovat joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua, jossa pää-

asiallisena tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kohtaaminen. 

Toiveena on, ettei auttamistyötä tehdä ja asiakkaita ”valikoida” tiukasti osoitteen tai 

tietyn sosiaalisen ongelman mukaan. 

 
”…joustavampaan palveluun, onko aina pyhä asia osoitejaot…” (s. 10). 
 
”… minkään työntekijäryhmän työtä ei saisi aikuissosiaalityön sisällä rajata lii-
kaa.” (s. 13). 
 
”…ohjaajien jalkautuva työ on äärimmäisen tärkeää ja heidän työpanoksensa 
tulee ottaa myös kaikilta muilta osin täysin käyttöön. Toivon, etteivät he jää 
työntekijäryhmäksi, jolla on oikeus tiukasti rajata asiakaskuntansa ja ohjeistaa 
sosiaalityöntekijöitä työssään.” (s. 19.) 

 
Tässä ikäryhmäperusteisessa, elämänkaariajatteluun pohjautuvassa organisoitumisen 

mallissa töiden organisointi tapahtuu sosiaalisten ongelmien mukaan ikäryhmäperustei-
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sesti (Roivainen 2008, 261). Elämänkaariajattelun mukainen sosiaalityö tarkoittaa työtä, 

jossa asiakkaiden ikä on keskeinen kriteeri palvelun saamiselle. Sosiaalityössä tämä 

tarkoittaa palvelujen pilkkoutumista lapsi- ja perhesosiaalityöhön, aikuissosiaalityöhön 

ja vanhussosiaalityöhön. Mallin käyttöä perustellaan kuntalais- ja asiakaslähtöisyydellä, 

palvelutoiminnan vaikuttavuudella ja tehokkaiden palvelukokonaisuuksien toteuttami-

sella. Asiakastyö organisoidaan kunkin ikäryhmän tarvitseman palveluprosessin mukai-

sesti. Mallin vahvuutena nähdään työntekijän mahdollista keskittyä tietynlaiseen asia-

kasryhmään ja syventää asiantuntemustaan juuri kyseiseen asiakasryhmään liittyvistä 

ilmiöistä ja palveluista. Samalla työntekijä joutuu kuitenkin hallitsemaan koko sosiaali-

työn toimintakentät ja koko asiakaskunnan elinkaariajattelun mukaisesti. Malli asettaa 

työntekijälle haasteellisen tilanteen toimia kaikkien sosiaalitoimiston sosiaalityön tehtä-

vien asiantuntijana. (Roivainen 2008, 261.)  

 
Mainintoja ja kehittämisehdotuksia saivat myös sosiaalitoimen asiakkailleen tarjoamat 

palvelut.  Asiakkaan aseman vahvistaminen sekä mahdollisuus tehdä asiakaslähtöistä ja 

asiantuntevaa aikuissosiaalityötä koetaan tärkeäksi. Työmenetelmiä halutaan kehittää 

siten, että apua tarvitsevat asiakkaat löytäisivät helposti tiensä oikeaan sosiaalityön yk-

sikköön ja saisivat sieltä kaiken tarvitsemansa avun sekä palvelun.  

 
”Jokaiseen toimistoon olisi saatava koko päivän kestävä puhelinpäivystys…” (s. 
10). 
 
”Tämän päivän Vantaalla asiakkaan auttaminen tuntuu välillä olevan mahdo-
tonta, koska tarvittavia palveluita ei ole. Jos ja kun yksityisen palveluntarjoajan 
sattuu löytämään, ei voi tietää, saako palvelua ostaa.”  (. 21.) 
 

6.3 Verkostot, yhteistyötahot ja parityö osaksi sosiaalityön arkea 

Aineistoni kirjoittajat kokevat vastuullisen ja vaativan aikuissosiaalityön uuvuttavaksi. 

Työtä tehdään pääasiassa yksin ja kollegoiden tukeen voidaan käytössä olevin resurs-

sein turvautua harvoin. Yksintyöskentelyn kulttuuria halutaan kuitenkin murtaa ja jakaa 

arjen tunteita, kokemuksia ja työtaakkaa kollegan kanssa. Tällä nähdään olevan merki-

tystä paitsi omaan jaksamisen myös asiakkaan palvelun laadun varmistamiseen. Aineis-

tostani yhdeksi kehittämiskohteeksi noussut kollegiaalinen parityö on verrattavissa 

työntekijöiden vertaistukeen ja työnohjaukseen (Jouttimäki & Kangas 2011, 11–13). 

 
”Verkostojen kanssa työtä tehdään, mutta siihen tulisi olla enemmän aikaa. Ra-
kenteiden tulisi olla sellaiset, että ne tukevat parityön ja verkostotyön tekemistä. 
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Näin tuettaisiin myös työntekijöiden jaksamista ja asiakkaan palvelujen laatua.” 
(s. 14.) 

 
Tutkimuksen valossa parityöskentelyllä voidaan saavuttaa molemmat toivotut tavoitteet. 

Parityöskentelyä aikuissosiaalityössä tutkinut Kaisa Maja (2011, 83–84) näkee pari-

työskentelyssä mahdollisuuden vähentää työn kuormittavuutta ja siten lisätä sosiaali-

työntekijöiden voimavaroja, esimerkiksi työssä jaksamista, työssä viihtymistä ja työn-

iloa. Parityöskentelyn reflektion avulla on mahdollista tulla tietoisemmaksi omasta työ-

tavasta ja sen merkityksistä, jolloin parityöskentelyllä voidaan nähdä olevan myös työn-

ohjauksellinen aspekti. Parityö voikin parhaimmillaan toimia työssä oppimisen ja am-

matillisen kehittymisen kontekstina sekä vertaistuen mahdollistajana (Maja 2011, 74). 

 
Samaan aiheeseen perehtynyt Hanna Liikanen (2011, 63, 70) näkee parityöskentelyssä 

etuja myös asiakkaan kannalta. Työskennellessään työparina kaksi sosiaalityöntekijää 

puhuu periaatteessa samaa ammatillista kieltä ja katsoo asiaa samasta näkökulmasta. 

Toisaalta toinen saattaa kuitenkin samaistua asiakkaan edustajaksi ja toinen taas lähteä 

liikkeelle vahvemmin normatiivisten kehysten kautta tarkastellen tilannetta juridisesta 

näkökulmasta tai ohjeistuksen läpi. Näin työparityö tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin 

näkökulmiin asiakkaan tilanteen hahmottamisessa. Antti Särkelä (2011) näkee parityös-

kentelyn edistävän asiakkaan oikeusturvaa. Parityön arvona on asioiden kohtaaminen 

useamman näkökulman kautta sekä dialogisuus vuoropuhelun ja vuorokuuntelun muo-

dossa. Särkelän mukaan ”kollektiivinen viisaus ylittää minun viisauden”. 

 

Sosiaalityötä tehdään paitsi kollegoiden ja asiakkaiden keskuudessa, myös suhteessa 

toisiin ammattilaisiin. Aineistoni perusteella kehittämisen kohteeksi nähdään verkosto-

työ suhteessa toisiin ammattilaisiin. Paikallisten verkostojen tuntemus ja niissä toimi-

minen on osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa.  

 
”Verkostoihin aikaa enemmän” (s. 18). 

 
Moniammatillisissa työryhmissä sosiaalityöntekijät voivat toimia asiakkaan edustajina 

ja etujen ajajina (Liikanen 2011, 62; Niskala 2008, 145). Verkostotyö on moniammatil-

lista työtä, joka toteutuu esimerkiksi yhteisinä tapaamisina ja kokouksina, joissa voi-

daan sopia työnjaosta ja etsiä yhteisiä ajatuksia asiakkaan auttamiseksi.  Tärkeäksi koe-

taan myös omasta toiminnasta ja toiveista tiedottaminen yhteistyötahoille. 

 
”…aktiivisempi ote tiedottamiseen siitä, mitä me tarvitsemme yhteistyökump-
paneiltamme…” (s. 19–20). 
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”Meidän tarpeistamme, toiveistamme ja työstämme tulee infota myös aktiivi-
semmin ulospäin, jotta suunnitemallinen sosiaalityö olisi tehokkaampaa” (s. 20). 

 
Sosiaalityö ei voi yksin löytää ratkaisuja asiakkaidensa ongelmiin. Myös aineistoni kir-

joittajat näkevät sosiaalityön yhtenä osana muuta hoito- ja palvelujärjestelmää.  

 
”…sosiaalityön osuus nimenomaan muun hoito- tai palveluketjun osana on tär-
keä palanen… sosiaalityön olevan osatekijä, joka kokoaa asiakkaan palveluver-
koston kasaan tai etsii asiakkaalle palveluita, eikä niinkään itsessään tai yksi-
nään palvelu.” (s. 21.) 

 

Moniammatillisuuden ja verkostotyön tarpeen on nähty nousevan ihmisten ongelmien 

monimuotoisuudesta sekä palvelujärjestelmän pirstoutumisesta. Monimuotoiset ongel-

mat kaipaavat monimuotoisia ratkaisuja, joita eri ammattialat ja organisaatiot eivät yk-

sin kykene tuottamaan. Verkostotyössä eri alojen ammattilaiset voivat tarkastella samaa 

ongelmaa eri näkökulmista tehtäviensä ja osaamisensa mukaan. Syntyy vuorovaikutusta, 

näkökulmia voidaan jakaa ja myös oppia uusia näkemyksiä. Kun ongelmia määritellään 

yhdessä, voidaan myös löytää ja rakentaa yhdessä parhaita ratkaisuja. (Arnkil & Seikku-

la 2009.)  

 

Aineistosta nousee esiin tarve aluelähtöiseen työskentelyyn asiakkaan asuinalueen ja 

paikallisten verkostojen parissa. Sosiaalityö halutaan nähdä myös rakenteiden ja yhtei-

söjen kehittämistyönä. Sosiaalityöntekijät toivovat ”…alueellisten muutosten ja haas-

teiden huomioimista…jotta suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen olisi mahdollista” 

(s. 18). Aiemmin sosiaalityö on ollut Vantaalla edustettuna asuinalueisiin kohdistuvissa 

aluetyöryhmissä, mutta on nyt painottunut kategorisiin asiakasryhmiin kohdistuvaksi 

työksi. Uuteen toimenkuvaan toivoaan sisällytettävän mahdollisuus osallistua oman 

alueen suunnitteluun.   

 

” Osallisuus alueen suunnitteluverkostoissa olisi sosiaalityöntekijälle ehdotto-
man tärkeää… Tällainen työ tulee sisällyttää sosiaalityöntekijän toimenkuvaan 
uudessa rakenteessa pikaisesti.” (s. 18.)  

 

Kunnallisen perussosiaalityön organisoituminen vain asiakkuuden perusteella on nähty 

ongelmaksi yhteisölliselle työotteelle. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtä-

väsuositus (2007, 41) esittää henkilöstövoimavarojen kohdentamista myös ehkäisevään, 

rakenteelliseen ja yhteisölliseen työhön. Sosiaalityölle esitetään aktiivisempaa roolia 

sosiaalisen näkökulman esiin tuomiseen eri sektoreiden ja poliitikoiden alueelle (em. 

2007, 12). Alueellinen verkostotyö tukee sosiaalityöntekijän roolia paikallisuuden asi-
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antuntijana. Sosiaalityöntekijä voi olla se henkilö, jonka resursseja moniammatillisissa 

verkostoissa kaivataan. (Liikanen 2011, 63.) Sosiaalityö voisi olla vahvemmin mukana 

tekemässä ennaltaehkäisevää työtä ongelma-alueilla, taloissa ja kortteleissa olemalla 

läsnä tai toimimalla koordinoijana (Roivainen 2008, 280–281). Aluelähtöinen työsken-

tely auttaa tunnistamaan asiakaskunnasta niitä ilmiöitä, jotka esiintyvät alueella tai laa-

jemmissa yhteisöissä (Tonteri 2011, 162). 

 

6.4 Tiimimalli käyttöön 

Aineistoni kirjoittajien kokemuksena on, ettei tämän hetkinen tehtävärakenne huomioi, 

eikä hyödynnä parhaalla mahdollisella tavalla henkilökunnan erilaista osaamista. Myös 

työnjaollista epäselvyyttä tulee esiin. Sosiaalityöntekijät ovat tarinoissaan hahmotelleet 

hyvinkin pitkälle uutta toimintamallia, jossa työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä 

ja työ organisoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla kaikkien työntekijäryhmien ominta 

osaamista hyödyntäen ja siten asiakkaan tarpeet huomioiden.  

 
Tiimimalli 
 
Uudessa tehtävärakenteessa ehdotetaan käyttöön otettavaksi tiimimallia. Tiimi rakentuu 

sosiaalityöntekijästä, sosiaaliohjaajista sekä etuuskäsittelijöistä. Tiimimallissa eri am-

mattiryhmien tehtävärakenteen toivotaan määrittyvät heidän ammatillisen osaamisensa 

perusteella ja vastuiden jakautuvan tarkoituksenmukaisesti. Kun kaikkien ammattiryh-

mien tietoa ja taitoa voidaan yhdistää asiakkaan parhaaksi, nähdään toiminnan vapaut-

tavan sosiaalityöntekijöiden aikaa suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiseen. 

 
”..”trio-mallia”, jossa asiakkaalla olisi aina (tai kohtuullisessa ajassa) käytet-
tävissään niin sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja kuin etuuskäsittelijäkin. Työ-
tehtävät jaettaisiin osittain funktionaalisesti…” (s. 3.) 
 
”Suunnitelmalliselle sosiaalityölle jäisi varmasti aikaa jos tehtävärakennetta 
muutettaisiin tiimirakenteeseen, johon kuuluisivat yksi sosiaalityöntekijä, pari 
sosiaaliohjaajaa ja etuuskäsittelijät”  (s. 6). 
 
”…sosiaalityöntekijä – sosiaaliohjaaja – toimistosihteeri on hyvä tiimi: tieto ja 
huoli kulkee ja työ on parhaimmillaan monipuolista ja tuloksellista…Töitä jaet-
tava olemassa oleville ohjaajille…” (s. 19.) 

 
Myös sosiaali- ja terveysministeriö (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 11) suosittaa sosiaa-

lihuollon eri ammattiryhmien osaamisen yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi tiimi-

työllä. Tiimimäisen työmallin tarkoituksena on parantaa asiakastyön vaikuttavuutta ja 

toisaalta säästää henkilöstön voimavaroja töiden jakautuessa tarkoituksenmukaisella 
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tavalla kunkin ammattiryhmän osaamista hyödyntäen asiakasprosessin eri vaiheissa. 

(em. 2007, 24.)  

 
Sosiaalityön ammattikuvaa tutkineen Jarmo Heikkisen (2008, 23) mukaan tiimityötä 

tulisi käyttää sosiaalityössä enemmän. Tiimityötä tulisi soveltaa jatkuvan työskentelyn 

mallina. Tiimityö on yhteisammatillista toimintaa, jolla on yhteiset tavoitteet ja selkeä 

työn jako. Tiimityö mahdollistaa suunnitelmallisuuden ja työntekijöiden erilaisen osaa-

misen hyödyntämisen. 

 

Tehtävärakenne tiimimallissa 

 

Tehtävärakenteella tarkoitetaan sosiaalihuollon eri ammattiryhmien osaamiseen perus-

tuvaa työnjakoa. Tarkoituksena on, että tehtävärakenne vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja 

hyödyntää sosiaalialan koulutuksen tuottamaa osaamista. Sosiaalitoimistojen aikuissosi-

aalityössä tämä tarkoittaa lähinnä sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja etuuskäsit-

telijöiden työtehtävien jakautumista asiakasprosesseissa. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 

3–4, 21–22.) Tiimimallissa työtä toivotaan jaettavan kunkin ammattiryhmän koulutus ja 

osaaminen huomioiden. Etuuskäsittelijöille ja sosiaaliohjaajille toivotaan tulevassa teh-

tävärakenteessa suurempaa roolia. Etuuskäsittelijän toimenkuvaan ehdotetaan kuulu-

vaksi asiakkaan perusturvasta ja muusta sosiaaliturvatyöstä huolehtiminen. Sosiaalioh-

jaajan tehtäväksi ajatellaan ohjauksellista ja toiminnallista työtä ja toimenkuvaan toivo-

taan sisällytettävän myös asiakassuunnitelmien seuranta ja raportointi, osa keskustelu-

avusta, toiminnallisista menetelmistä sekä ryhmätoiminta. 

 
”… sosiaalityöntekijä vastaisi asiakkaan suunnitelman laatimisesta ja arvioin-
nista sekä erilaisista sosiaaliseen raportointiin ja rakenteelliseen sosiaalityöhön 
liittyvistä tehtävistä. Sosiaalityöntekijä olisi myös se henkilö, jonka vastuulla so-
siaalityön palvelujen saaminen olisi ja sosiaalityöntekijä vastaisi myös sosiaali-
työn tuloksellisuudesta ollen tilivelvollinen niin työnantajalleen kuin asiakkaal-
lekin. Etuuskäsittelijän tehtävänä olisi huolehtia perusturvasta sekä merkittä-
västä osasta muuta sosiaaliturvatyötä. Vain merkittävimmät taloudelliset pää-
tökset kuten vuokrarästit jäisivät sosiaalityöntekijöille (tai rästejä varten luotai-
siin erillinen työskentelytiimi). Kokonaan en haluaisi luopua sosiaalityöntekijöi-
den kohdalla taloudellisesta avustamisesta, sillä erilaiset taloudelliset porkka-
nat ovat olennainen osa motivoinnissa ja erilaisia käytännön esteitä poistettaes-
sa. Sosiaaliohjaajan tehtävänä olisi taasen vastata sosiaalityön toiminnallisesta 
osasta; sosiaaliohjaajan tehtävänä olisi seurata sosiaalityön suunnitelman to-
teutumista sekä raportoida siitä sosiaalityöntekijälle ja etuuskäsittelijälle. Sosi-
aaliohjaajan tehtäviin sisällytettäisiin myös osa keskusteluavusta, toiminnallisis-
ta menetelmistä sekä mahdollinen ryhmätoiminta”. (s. 3.) 
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”Tehtävärakennetta toivottavasti muutettaisiin siten, että sosiaalityöntekijöille 
jäisi enemmän aikaa tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä ja tavata asiakkaita. 
Etuuskäsittelijät voisivat ottaa isomman roolin hakemusten käsittelyssä. Sosiaa-
liohjaajat toivottavasti saisivat myös isomman roolin tulevassa tehtäväraken-
teessa…Siten sosiaaliohjaajat voisivat esim. käsitellä vuokrarästejä, tavata uu-
sia asiakkaita jne. Sosiaalityöntekijät voisivat keskittyä esim. asiakasasioissa 
neuvomiseen, verkostotyöhön, suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ja rakenteelli-
seen sosiaalityöhön.” (s. 6.) 

 
Sosiaalialan eri ammattiryhmien työnjakoa täsmennetään myös sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö (2007) antamilla suosituksilla sekä lailla sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-

tön kelpoisuusvaatimuksista (L2005/272). Sosiaali- ja terveysministeriö (2007, 13) suo-

sittaa kunnan sosiaalihuollon tehtävärakenteen muuttamiseksi asiakkaiden tarpeita ja 

henkilöstön osaamista vastaavaksi. Suosituksen mukaan sosiaalityöntekijä vastaisi pal-

velusuunnitelman pohjalta tarvittavien asiakaskohtaisten hallinnollisten päätösten teke-

misestä sekä psykososiaalisen työn, aktivoivan työn ja palveluohjauksen koordinaatiosta 

kantaen prosessinjohtajana kokonaisvastuuta asiakastyöstä. Psykososiaalinen työ, akti-

voiva työ, itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja kuntoutumista edistävä työ tapahtuisi-

vat kunkin ammattiryhmän osaamiseen pohjautuen kaikkien ammattiryhmien yhdessä 

tekemänä tiimityönä. Sosiaaliohjaajan työ painottuisi asiakkaan ja asiakkaan lähiyhtei-

sön kanssa työskentelyyn, palveluohjaukseen sekä asiakkaan asian hoitamiseen viran-

omaisverkostoissa. Työhön sisältyisi asiakkaan aktivointia, taloudellista neuvontaa ja 

ohjausta sekä muita asiakkaan voimavaroja vahvistavia toimia. Sosiaaliohjaajan työtä 

tulisi kohdentaa erityisesti nuoriin aikuisiin, maahanmuuttajien kotoutumisen tukemi-

seen sekä aikuisväestön ongelmia ehkäisevään yhteisölliseen työhön. (Sarvimäki & Sil-

taniemi 2007, 40–41.) Etuuskäsittelijän tehtäviin esitetään kuuluvaksi kirjallisten toi-

meentulotukihakemusten vastaanotto ja toimeentulovajeen selvittäminen, toimeentulo-

tuen myöntäminen ja takaisinperintä sekä neuvonta ja ohjaus asiakastilanteessa. (Sarvi-

mäki & Siltaniemi 2007, 42.) 

 

Sosiaaliohjaajien toimenkuvaan toivotaan myös sisällytettävän konkreettinen asiakkaan 

tukeminen ja läsnäolo asiakkaan arjessa. Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen 

kehittämisprojektin loppuraportissa on päädytty samanlaiseen ajatukseen. Sosionomi-

koulutuksen saaneiden tehtävänkuvaan suositetaan nimenomaan konkreettista ohjausta, 

neuvontaa ja tuen antamista arkiasioissa ja asiakkaan arjen elämänpiirissä. Tällaisen 

avuntarpeen nähdään jatkuvasti lisääntyvän aikuisten ja perheiden elämäntilanteissa. 

(Horsma & Jauhiainen 2004, 3.) 
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”Sosiaaliohjaajat voivat tehdä ohjauksellista työtä… hyvä asiakastyö ei toimi 
ilman sosiaalityöntekijöitä” (s. 19). 
 
”Asiakkaat tarvitsisivat moneen asiaan myös lähiohjaajaa, joka voisi liikkua 
asiakkaan mukana ja hoitaa asioita asiakkaan tukena tarvittaessa” (s. 21).  

 
Tehtävärakenteen suunnittelussa toivotaan pohdittavan uusien asiakkaiden vastaanottoa, 

joka nähdään tärkeäksi sosiaalityön asiakasprosessin vaiheeksi. Tehtävä halutaan sisäl-

lyttää sosiaalityöntekijän toimenkuvaan ja siten taata jo alkuvaiheessa asiakkaiden oh-

jautuminen oikean palvelun piiriin. Ilman sosiaalityön osaamista riskinä voi olla, että 

mahdollinen sosiaalityön tarve jää raha-asioiden käsittelyn alle.  

 
”Ei kerta kaikkiaan ole hyvä, että sosiaaliohjaajan pätevyydellä otetaan uudet 
asiakkaat vastaan… uusien asiakkaiden vastaanoton tulee olla sosiaalityönteki-
jän pätevyyden omaavan henkilön vastuulla.” (s. 12). 

 
Risto M. Koskinen (1991, 66–69) tuo tutkimuksessaan esiin sen, että ohjautumi-

nen ”väärälle luukulle” on varsin todennäköistä, jos ohjaaminen tapahtuu ajanvarauk-

sessa sellaisen henkilön toimesta, jolla ei ole sosiaalityön koulutusta. Hänen mukaansa 

keskustelu usein avataan raha-asioilla, vaikka niiden taustalla voi olla muitakin ongel-

mia, joihin käsiksi pääseminen voi vaatia useita käyntejä sosiaalityöntekijän luona. Täl-

lainen syvällisten syiden ja seurausten etsimiseen ja löytämiseen tarvitaan sosiaalityön 

osaamista. Myös sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektin lop-

puraportissa (Horsma & Jauhiainen 2004, 39) nostetaan sosiaalityön asiakastyössä eri-

tyisen tärkeään rooliin juuri asiakasprosessin alkuvaiheeseen sijoittuva laaja ja koko-

naisvaltainen tilannearvio, jossa asiakkaan kanssa yhdessä jäsennetään laajasti ja syste-

maattisesti hänen elämäntilanteensa, olosuhteensa, ongelmansa ja vahvuutensa ja jolle 

koko sosiaalityön toimintasuunnitelma perustuu.  

 

Kaiken kaikkiaan tulevan tehtävärakenteen toivotaan selkeyttävän työnjaollisia ongel-

mia ja antavan selkeän kuvan siitä, mitä sosiaalityöltä toivotaan ja sosiaalityöntekijältä 

odotetaan. Tehtävärakennetta toivotaan rajattavan perustehtävän suuntaan.  

 

”Toivoisin mahdollisimman selkeää tehtävärakennetta, jotta epäselvyyksiä siinä, 
mitkä työt kenellekin kuuluvat, olisi mahdollisimman vähän.” (s. 8). 
 
”…perustyöhön keskittyminen olisi parempaa ja tuloksellisempaa, jos turhat 
häiriötekijät saataisiin poistettua ja toimenkuvaa rajattua perustehtävän suun-
taan” (s. 18).  
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Henkilöstönäkökulmasta onnistunut tehtävärakenne tarkoittaa selkeitä tehtävänkuvia, 

työn suunnitelmallisuutta sekä jokaisen työntekijän asiantuntijuuden ja erityisosaaminen 

käyttöön ottoa. Sosiaalityön ammattikuvaa tutkineen Jarmo Heikkisen (2008, 137; Vir-

tanen 1994, 106 – 107) mukaan toimenkuvan tarkentaminen lisää sosiaalityöntekijöiden 

työn tehostumista ja vähentää viranomaisyhteistyön heikkoutta, työn byrokraattisuutta 

ja ammatillisen kehittymisen estymistä. Toimenkuvan tarkentuminen tehostaa myös 

sosiaalityöntekijän tekemää asiakastyötä, työyhteisön tiimityötä sekä viranomaisyhteis-

työtä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KÄYTÄNNÖN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA  
 

Vantaan kaupungilla on käynnissä palvelurakenneuudistus, johon kuuluu osana sosiaali-

työn tehtävärakenteiden miettiminen. Tutkimukseni esittelee Vantaan aikuissosiaalityön 

tekemiseen liittyviä kehittämistarpeita sekä sosiaalityön sujuvuutta parantavia kehittä-

misehdotuksia.  Tutkimuksessani tuon esiin niin sanottua hiljaista tietoa, joka rakentuu 

aikuissosiaalityöntekijöiden näkemyksiin sekä kehittämisnäkökulmiin. Analyysini poh-

jana on heidän arjen työtä kuvaava kokemuspuheensa. Tutkimukseni eettinen tavoite on 

antaa ääni sosiaalityöntekijöille. 

 
Sosiaalityöntekijät ovat kirjoituksissaan lähteneet liikkeelle oman työnsä analyysista, 

joka paljastaa kehittämistarpeet. Aineistoni sisältörikkaat tarinat kuvaavat sitä ristiriitaa, 

joka syntyy kun toiminta ja toiveet eivät kohtaa. Aineistoni kirjoittajilla olisi halua ja 

ammattitaitoa tehdä työtään toisin, jos siihen olisi mahdollisuus. Sosiaalityöntekijöiden 

ajattelun lähtökohtana on asiakkaan elämä ja tarpeet. Tarinoista välittyy voimakas huoli 

asiakkaasta, koska olemassa olevassa tilanteessa sosiaalityön ammattietiikan mukaisen 

toiminnan ei koeta toteutuvan. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri siitä johtuen, sosiaali-

työntekijät tuovat esiin erilaisia kehittämisideoita. Tarinoista kuvastuu vahva halu kehit-

tää omaa työtä. Idearikkaus antaa tarinoille positiivisen sävyn. Vaikka työelämässä on 

varjoja, aina on myös valoa. Aineisto kokonaisuudessaan luo vahvaa uskoa asiakkaan 

tarpeiden mukaiseen ja asiakaslähtöiseen aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijöiden 

kehittämisehdotukset ovat välineitä, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen sosiaalityön 

tekemisen. 

 

Seuraavaksi kokoan yhteen aineistostani esiin nousseet keskeiset tutkimustulokset tee-

moittain. En näe työn arjen ongelmien esiin tuomista ja avaamista negatiivisuutena, 

vaan avoimuutena. Sosiaalityöntekijät ovat paitsi kohdanneet ongelmat, myös etsineet 

niihin ratkaisuja. Työn arjen haasteista huolimatta tarinoista huokuu positiivisuus, jota 

haluan jatkaa painottamalla yhteenvedossani kehittämis- ja ratkaisulähtöisyyttä, joka 

rakentuu sosiaalityöntekijöiden esiin tuomista kehittämisen arvoisista ajatuksista ja toi-

mintamalleista. Pohdin sosiaalityötä koskevia ongelmia sekä tutkimustulosten hyödyn-

tämisen mahdollisuutta Vantaalla.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski Vantaan aikuissosiaalityön arkea sekä tämän 

hetkisessä tehtävärakenteessa koettuja epäkohtia aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöi-
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den näkökulmasta katsottuna. Tarinoillaan sosiaalityöntekijät rakensivat minulle koko-

naiskuvaa Vantaan aikuissosiaalityön työtilanteesta. Aineistoni pohjalta muotoutuneet 

teemat kertovat arjen sosiaalityön kipupisteistä. Sosiaalityön arki näyttäytyy kiireisenä. 

Asiakkaita on paljon, aikaa ja pätevää henkilökuntaa vähän. Siksi vaativaa sosiaalityötä 

joudutaan tekemään haastavassa ja vaikeaksi koetussa työtilanteessa, jossa suunnitel-

mallisesta sosiaalityöstä on ainakin osittain jouduttu luopumaan. Epäselvä tehtävänkuva 

ja työn toimeentulotukipainotteisuus vaikuttavat mahdollisuuteen tehdä ”todellista sosi-

aalityötä”. Aineistoni kertoo vahvasti siitä, että suurinta huolta kannetaan asiakkaista. 

Esiin tuodut epäkohdat estävät toivotunlaisen ammattieettisen ja asiakasta kokonaisval-

taisesti palvelevan sosiaalityön tekemisen. Sosiaalityöntekijät arvostavat itse omaa 

osaamistaan ja ammattitaitoaan, mutta eivät koe saavansa arvostusta työtään kohtaan.  

 

Sosiaalityöhön kaivataan riittäviä henkilöstö- ja aikaresursseja, jotta suunnitelmallisen 

sosiaalityön tekeminen olisi mahdollista. Sosiaalityön arkea määrittävät liiallinen työ-

määrä, jatkuva kiire ja henkilöstöresursseihin nähden liian suuri asiakasmäärä. Jaksami-

nen on koetuksella, koska sosiaalityöntekijät eivät koe voivansa rentoutua ja unohtaa 

työtään lomallakaan. Sosiaalityötä tehdään pääosin yksin, koska työaika ei riitä sosiaali-

työntekijöiden tärkeäksi kokemaan verkosto- ja parityöhön, vaikka kollegoiden tuki 

nähdäänkin merkittäväksi jaksamista tukevaksi tekijäksi. Ulkoapäin asetetut uudet lisä-

tehtävät ja määräajat lisäävät kiireen tunnetta.  

 

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttä on laaja ja laajentuu entisestään. Lisävastuu ei kuiten-

kaan ole lisännyt sosiaalityöntekijöiden ansiotasoa, eivätkä lisätehtävät pätevän henki-

lökunnan määrää. Sitä vastoin tarinoista käy ilmi kuinka nykyisistäkin vähäisiksi havai-

tuista aikuissosiaalityöntekijöiden viroista tehdään sosiaaliohjaajien paikkoja ja saman-

aikaisesti muihin sosiaalityön yksiköihin palkataan lisää sosiaalityöntekijöitä. Vaativaa 

työtä tekevät, pätevät aikuissosiaalityöntekijät kokevat näiden toimien olevan osoitus 

heidän henkilökohtaisesti tekemänsä työn arvostuksen puutteesta. Laajemmin arvos-

tusongelman nähdään koskettavan Vantaalla koko aikuissosiaalityön kenttää.  

 
Aikuissosiaalityön tehtävärakenteeseen liittyviin työnjaollisiin kysymyksiin toivotaan 

selkeytystä. Työnjakoa ja tehtävärakennetta tulisi selkeyttää omassa työyksikössä sosi-

aalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja etuuskäsittelijän roolien osalta. Ongelmaksi koetaan 

rajaavat ammattiryhmät, joiden asiakkuuteen on vaikea päästä. Samanaikaisesti sosiaali-

työntekijöillä on vastuullaan suositukset ylittävät asiakasmäärät. Toimeentulotukityön 
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koetaan kohdentuvan liiallisessa määrin sosiaalityöntekijöille, jolloin sosiaalityön re-

sursseja ja koulutusta vastaavaa osaamista ei voi täysipainoisesti kohdentaa varsinaiseen 

sosiaalityöhön. Laajemmin työnjaollisia ongelmia nähdään olevan koko sosiaalitoimen 

organisaatiossa aikuissosiaalityön toimiessa muiden sosiaalityön toimipisteiden tehtävi-

en hoitajana. Ongelman nähdään pitkälti johtuvan työn organisoinnista ja tehtäväraken-

teeseen liittyvän tarkan ohjeistuksen puutteesta. 

 

Haastavassa työtilanteessa johtuen sosiaalityöntekijät kokevat, etteivät voi tehdä asia-

kastyötä toivomallaan tavalla. Tarinoista heijastuu voimakas huoli asiakkaasta, jota ha-

luttaisiin kuunnella, jonka tukena haluttaisiin olla ja jonka ongelmiin haluttaisiin puut-

tua silloin, kun tarve on. Kiireestä johtuen asiakkaiden hätää joudutaan kuitenkin prio-

risoimaan ja työ muuttuu kriisityöksi. Riittämättömät henkilöstö- ja aikaresurssit hei-

kentävät sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia ja velvollisuutta suojella niiden ihmis-

ten etua, joiden kanssa he työskentelevät. Tällaisessa tilanteessa sosiaalityön eettisen 

velvollisuuden ei koeta toteutuvan.  

 

Vantaan aikuissosiaalityössä työskentelee 38 sosiaalityöntekijää, joista 13:llä on lain 

edellyttämä muodollinen pätevyys tehtävän hoitamiseen. Pätevän henkilöstön osuus 

Vantaan aikuissosiaalityössä on siis 34 %. Aineistoni sosiaalityöntekijät kantavatkin 

huolta työvoimapulasta myös tältä osin. Sosiaalityöntekijöinä käytetään sosiaaliohjaajia, 

joiden koulutus ei sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan ole riittävä tehtävän hoi-

tamiseen. Huolta aiheuttaa sosiaalityön taso ja asiakkaan oikeusturvan toteutuminen 

tapauksissa, joissa sosiaalityötä toteuttaa ammatillisesti epäpätevä viranhaltija. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessäni pyysin sosiaalityöntekijöiltä ajatuksia työn kehittämi-

sestä sekä ehdotuksia tehtävärakenteesta, jolla suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen 

olisi mahdollista tai jolla sitä voisi tehdä nykyistä paremmin. Aikuissosiaalityön arjen 

kiire näyttää aineistoni mukaan johtuvan monimutkaisesta vyyhdestä, jossa sekoittuvat 

keskenään liian suuret asiakasmäärät suhteessa pätevään henkilöstöön sekä työnjaolliset 

ongelmat, jossa sosiaalityöntekijät joutuvat tekemään työtään yksin, priorisoimaan asi-

akkaitaan ja tekemään kriisityötä suunnitelmallisen sosiaalityön sijaan. Myös työn toi-

meentulotukipainotteisuus vie aikaa sosiaalityöltä. Korjausehdotukset olivat loogisesti 

suhteessa epäkohtiin: riittävät aika- ja henkilöstöresurssit, toimeentulotukityön rationaa-

lisempi organisointi, erilaisten työtä haittaavien jäykkien rakenteiden purkaminen, selke-

ät tehtävänkuvat sekä yhteistyön kehittäminen paitsi oman yksikön sisällä parityönä 
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myös organisaatioiden välillä verkostotyönä. Konkreettiseksi toimintamalliksi esitetään 

tiimityöskentelyä, jossa tiimin muodostavat sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajat ja etuus-

käsittelijät. Työn ratinalisointiin liittyvät ehdotukset näyttäytyvät vahvasti asiakkuuden 

näkökulmasta tavoitellen ajan löytämistä suunnitelmalliseen asiakastyöhön sekä keinoja 

sujuvaan asiakkuusprosessiin. 

 

Sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan aikuissosiaalityössä on henkilöstövajausta. 

Aikuissosiaalityön asiakastapaukset ovat vaativia ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. 

Suunnitelmallinen ja hallittava sosiaalityö on muuttunut lyhytnäköiseksi kriisityön te-

kemiseksi. Lainsäädännön muutokset asettavat työlle uusia velvoitteita, joihin on vaikea 

vastata nykyisellä henkilöstömäärällä. Ratkaisuehdotuksena on henkilöstö- ja aika-

resurssien lisääminen sekä asiakasmäärien suhteuttaminen henkilöstömäärään.  

 

Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta laadukasta sosiaalityötä ei voida pitkällä täh-

täimellä tehdä ilman lukumääräisesti suurempia henkilöstöresursseja. Siksi aikuissosiaa-

lityöhön toivotaan uusia virkoja ja virkoihin päteviä hakijoita. Tärkeäksi ”houkuttimek-

si” nähdään naapurikuntiin nähden kilpailukykyinen palkka, joka vastaisi myös työn 

vaativuutta nykyistä paremmin. Kilpailukykyisen palkan nähdään myös sitouttavan jo 

työssä olevia päteviä sosiaalityöntekijöitä työhönsä. Myös pätevien ja epäpätevien työn-

tekijöiden palkkauksessa toivottaisiin olevan selkeä ero, jotta päteviä hakijoita hakeu-

tuisi sosiaalityön tehtäviin. Kun yhden työntekijän vastuulla olevaa asiakasmäärää saa-

daan vähäisemmäksi, koetaan paitsi työn suunnitelmallisuuden ja hallittavuuden myös 

työssä jaksamisen lisääntyvän. 

 

Jotta aikuissosiaalityötä voidaan tehdä toivotulla tavalla, vaaditaan myös riittäviä aika-

resursseja. Nykyisellä henkilöstömäärällä aikaa asiakkaalle on niukasti ja siksi asiak-

kaan hätää on priorisoitava. Sosiaalityöntekijöiden vahva eettinen näkemys tuo esiin 

toiveen asiakaskunnan tasapuolisemmasta ja oikeudenmukaisemmasta kohtelusta. Asia-

kastyöhön toivotaan enemmän aikaa kuin nykyiset työkäytännöt ja nykyinen työtahti 

mahdollistaa. Asiakkaiden kanssa halutaan tehdä asiakkaan yksilölliset tarpeet huo-

mioivaa, vuorovaikutuksellista työtä, joka perustuu henkilökohtaisiin tapaamisiin ja 

asiakkaan kuulluksi tulemiseen. Henkilöstöresursseja, ja sen myötä myös aikaresursseja, 

lisäämällä nähdään vapautuvan aikaa säännöllisiin asiakastapaamisiin, aikaa yhteiskun-

nalliseen vaikuttamisen, aikaa työn kehittämisen ja tutkivan työotteen toteuttamisen.   
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Tällä hetkellä sosiaalityöntekijät kokevat toimeentulotukityön ensisijaiseksi suhteessa 

suunnitelmalliseen ja sisällöllisesti asiakkaan tarpeita palvelevaan aikuissosiaalityöhön. 

Kyse on työnjaollisesta ongelmasta, joka nähdään keskeiseksi kehittämisen kohteeksi. 

Sosiaalityön painopistettä halutaan siirtää toimeentulotukipainotteisesta työstä varsi-

naista sosiaalityötä tukevaan suuntaan. Toimeentulotukityö toivotaan pääosin eriytettä-

väksi etuuskäsittelyyn sekä delegoitavaksi sosiaaliohjaajille heidän omien asiakkaittensa 

osalta. 

 

Koko sosiaalitoimen organisaatiossa koetaan olevan turhia jäykkiä rakenteita, jotka hait-

taavat asiakastyötä sekä aiheuttavat epäselvyyttä työn vastuista. Tärkeäksi asiakasläh-

töiseksi kehittämiskohteeksi nähdäänkin koko sosiaalityön asiakasprosessi. Asiakkaan 

turha kierrättäminen ja lähetebyrokratia halutaan pois. Toiveena on asiakkaan kokonais-

valtainen kohtaaminen ja asiakkaan oikea ohjautuminen sosiaalitoimen organisaatiossa. 

Tietyille laajoille ja haastaville asiakasryhmille toivotaan erillisiä asiantuntijayksiköitä 

asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Myös palveluratkaisuja toivotaan löytyvän ja 

kehitettävän. Kyseessä on laaja-alaisempi kehittämiskokonaisuus, jonka toimivuus vaa-

tii pohdintaa työn kehittämisestä koko organisaation sisällä – mitä on kunkin sosiaali-

toimen yksikön ydinosaaminen ja miten se saadaan parhaiten hyödynnettyä koko sosi-

aalitoimen organisaatioissa ja asiakkaan palveluprosessissa? Sosiaalityöntekijöiden 

esiin nostamista ratkaisuista on kuitenkin hyvä käydä keskustelua, jotta aikuissosiaali-

työtä voidaan kehittää toivottuun suuntaan.  

 

Aikuissosiaalityötä tehdään pääosin yksin. Uudessa tehtävärakenteessa kollegiaalisen 

parityön sekä yhteistyötahojen kanssa tehtävän verkostotyön toivotaan mahdollistuvan. 

Yksittäisen työntekijän kannalta parityö vähentää työn kuormittavuutta ja lisää työssä 

jaksamista. Asiakkaan tilanteeseen parityö tarjoaa moninaisten näkökulmien avautumi-

sen. Koska aikuissosiaalityö nähdään osana muuta hoito- ja palveluketjua, sosiaalityön-

tekijät kokevat tärkeäksi aktiivisemman tiedottamisen tarpeistaan ja toiminnastaan yh-

teistyökumppaneille. Näin aikuissosiaalityö jäsentyy yhteistyökumppaneille selkeäm-

mäksi kokonaisuudeksi ja sen rooli osana muuta palvelujärjestelmää sekä yhteiskunnal-

lista työtä tulee paremmin ymmärretyksi.  

 

Ratkaisuksi sujuvaan eri ammattiryhmien osaamista hyödyntävään asiakasprosessiin 

sekä tehtävien ja vastuiden tarkoituksenmukaiseen jakamiseen esitetään tiimimallia. 

Tiimityössä asiakkaalla olisi käytettävissään niin etuuskäsittelijän, sosiaaliohjaajan kuin 
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sosiaalityöntekijänkin palvelut. Tiimimallissa jokaisen tiimin jäsenen ammatillista osaa-

mista, tietoa ja taitoa yhdistetään asiakkaan parhaaksi. Tiimimallin nähdään vapauttavan 

aikaa suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiseen ja asiakastyöhön. 

 

Tulevasta tehtävärakenteesta toivotaan selkeää, jotta työnjaollisilta epäselvyyksiltä välty-

tään. Tiimin jäsenten työtehtävät halutaan aineistoni mukaan rakentaa ammatillisen 

osaamisen perustella. Sosiaalityöntekijän vastuulla ehdotetaan olevan asiakkaan suunni-

telman laatiminen, arviointi, erilaiset sosiaaliseen raportointiin ja rakenteelliseen sosiaa-

lityöhön liittyvät tehtävät, sosiaalityön palvelujen järjestäminen sekä merkittävimmät 

taloudelliset päätökset kuten vuokrarästit. Myös motivointiin ja erilaisten käytännön es-

teiden poistoon tarkoitettu taloudellinen avustaminen halutaan säilyttää sosiaalityönteki-

jöillä. Sosiaalityöntekijä olisi vastuullinen sosiaalityön tuloksellisuudesta niin työnanta-

jalle kuin asiakkaallekin. Etuuskäsittelijän tehtävänä olisi huolehtia perusturvasta sekä 

merkittävästä osasta muuta sosiaaliturvatyötä. Sosiaaliohjaajan tehtäväksi ehdotetaan 

sosiaalityön toiminnallista osaa: sosiaalityön suunnitelman toteutumisen seuraamista 

sekä siitä sosiaalityöntekijälle ja etuuskäsittelijälle raportointia, osaa keskusteluavusta ja 

toiminnallisista menetelmistä, jalkautuvaa lähityötä sekä mahdollista ryhmätoimintaa. 
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8 POHDINTA JA ARVIOINTI 
 

8.1 Yhdessä pohtien – tapaaminen sosiaalityöntekijöiden kanssa  

Sosiaalityön käytännöt rakentuvat ihmisten vuorovaikutuksessa, teoissa, puheissa sekä 

kirjoituksissa. Sosiaalityössä on paljon käytännöstä ja kokemuksesta kumpuavaa osaa-

mista ja tietoa, jota on vaikea käsitteellistää, josta on vaikea puhua ja jota siten on vai-

kea kehittää. Käytäntötutkimus on tärkeä osa tätä käsitteellistämisen dialogia. (Karvi-

nen-Niinikoski & Tapola 2005, 4.) Käytäntötutkimuksessa korostuvat vuorovaikutus ja 

osallistujien tasavertainen keskustelu (Saurama & Julkunen 2009, 300). Keskustelussa 

mukanaolijat nähdään tiedon kantajina ja siten heillä on mahdollisuus olla mukana 

myös tiedon tuottamisessa (Satka ym. 2005, 12). Yhteisellä keskustelulla tavoitellaan 

moniäänisyyttä, yhteisymmärrystä ja myös poikkeavien näkökulmien löytämistä yhdes-

sä (Liikanen 2011, 69).  

 

Aineiston keruuvaiheessa käyty dialogi oli kirjallista: esitin tutkimuskysymykset, joihin 

sosiaalityöntekijät kirjallisesti vastasivat. Tutkimusprosessini aikana keskustelua käytiin 

myös sähköisesti sekä puhelimitse. Näitä keskusteluja en luonnollisestikaan ole tallen-

tanut, enkä eettisiin periaatteisiin nojaten käytä niitä tutkimukseni aineistona. Näen, 

ettei näitä keskusteluja käyty tutkimukseen osallistuvan henkilön ja tutkijan kesken, 

vaan vapaana vuorovaikutuksena sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön opiskelijan välillä. 

 

Välitön, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus aikuissosiaalityöntekijöiden kanssa toteu-

tui analyysin valmistuttua. Tällöin aineistoni kirjoittajilla oli mahdollisuus arvioida tut-

kimusprojektin etenemistä ja tekemääni analyysia. Ensin keskustelimme tutkimusai-

heesta ja tutkimuksen tavoitteista. Avasin käytäntötutkimuksen luonnetta tiedon tuotta-

jana sekä esittelin tapaa, jolla käsittelin ja analysoin aineistoa. Pääpaino oli kuitenkin 

analyysin tuloksia koskevalla dialogilla. Tavoitteena oli yhdessä keskustellen arvioida 

tulkintojeni oikeellisuutta. Olinko onnistunut analyysissani tavoittamaan sosiaalityönte-

kijöiden ajatukset? Tarjosin analyysissani rakentamiani teemoja osallistujien keskustel-

tavaksi. Koska kehittämishaasteita todettiin olevan, ilmapiiri oli keskustelulle otollinen.  

 

Käyty keskustelu oli mielestäni avointa, toisten mielipiteitä kuuntelevaa ja kunnioitta-

vaa. Kuten aineistonikin kertoi, ajatukset olivat varsin kollektiivisia. Monilta osin pää-

simme yhteisymmärrykseen työn haasteista ja kehittämisehdotuksista, mutta toisinaan 
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löytyi myös poikkeavia näkökulmia, jotka rikastuttivat keskustelua ja avasivat tietä ai-

heen syvällisemmälle ja monipuolisemmalle pohdinnalle. Aineistossa runsaasti kom-

mentoitu toimeentulotukityö herätti vilkasta keskustelua myös tapaamisessamme. Vaik-

ka aineiston perusteella toimeentulotukityön koettiinkin vievän suuren osan työajasta, ei 

käytännössä kuitenkaan toivota liian tiukkoja rajoituksia hakemusten ohjautumiseen ja 

päätösten tekoon. Sen sijaan esiin nousi ajatus asiakkaan sujuvasta ja joustavasta palve-

lusta: jos asiakas jo on sosiaalityöntekijän vastaanotolla, voi sosiaalityöntekijä hyvin 

käsitellä myös toimeentulotukihakemuksen. Aineistossa esitettiin ajatuksia toimeentulo-

tukityön osittaisesta siirtämisestä asumisen sosiaaliohjaajalle. Tapaamisessa tuotiin esiin 

toinenkin näkökulma asiaan; talouden ”sekoittaminen” asumisen sosiaaliohjaajan toi-

menkuvaan saattaisi vaikeuttaa asiakassuhdetta. Epäselvän tehtävänkuvan osalta kes-

kustelumme avasi kuvaa siitä, että eri toimenkuvien työn keskeiset osa-alueet on kyllä 

eroteltu selkeästi paperilla, mutta erottelu ei aina toimi käytännön työssä. 

 

Aineistossa pohdittiin myös lastensuojelun saamia uusia virkoja, sekä lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden palkkojen korotuksia. Ajatuksia herätti kysymys, miksi ”samaa 

lääkettä” ei kokeilla aikuissosiaalityössä? Tapaamisessamme sosiaalityön palvelupääl-

likkö toi esiin lastensuojelua koskevan lakisääteisyyden, joka määrittelee sen, missä 

ajassa asiakkaan tilannekartoitus tulee tehdä sekä sen, että kullakin lapsella tulee olla 

määrättynä oma vastuusosiaalityöntekijä. Tämän vuoksi lastensuojelun resursseja on 

lisätty. Vastaavia ohjeistuksia ei aikuissosiaalityössä ole. Laki määrittää toki toimeentu-

lotuen käsittelyajat, mutta niiden toteuttamiseen ei tarvita sosiaalityöntekijöitä. Lasten-

suojelun sosiaalityöntekijöiden palkkojen nosto ei palvelupäällikön mukaan johdu saa-

tavuusongelmasta, vaan työn vaativuuden muuttumisesta uuden lastensuojelulain myötä. 

Palkannoususta huolimatta lastensuojelun virkoihinkaan ei ole löytynyt tarpeeksi päte-

viä sosiaalityöntekijöitä. 

 

Tapaaminen mahdollisti kaikkien sosiaalityöntekijöiden tasavertaisen aktiivisen osallis-

tumisen tiedon tuottamiseen, tulkintaan ja pohdintaan. Tapaamisesta muodostui sosiaa-

lityöntekijöiden ”ideapaja”, jossa analyysin teemat ja koodit johdattelivat rakentamaan 

hyvinkin yksityiskohtaisia toimenpide-ajatuksia liittyen muun muassa yhteistyöhön 

VAV asunnot oy:n kanssa. Toivon yhteisen ajatusriihemme tuloksena ilmaan heitettyjen 

ideoiden etenevän käytäntöön asti. Minua yhteinen tapaamisemme auttoi aineistoni 

koodien konkreettisessa ymmärtämisessä. Tieto ja merkitykset rakentuivat yhdessä poh-

tien ja vuorovaikutuksessa. Saamani positiivinen palaute tutkimusaiheesta auttoi ja kan-
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nusti tutkimusprosessin loppuun saattamisessa. Koin tärkeäksi aikuissosiaalityön esi-

miesten läsnäolon tapaamisessamme. He olivat nyt mukana keskustelussa, joka toivot-

tavasti on osaltaan pohjana sosiaalityötä koskevassa päätöksenteossa.  

 

Tutkimusraporttini valmistui pääpiirteittäin 17.4.2012, jolloin lähetin sen vielä ”kom-

menttikierrokselle” sosiaalityöntekijöille tavoitteena korjata mahdollisia virhetulkintoja. 

Vastausajan kuluessa en saanut sosiaalityöntekijöiltä yhtään yhteydenottoa, joten pidän 

tätä merkkinä analyysini onnistumisesta ja sosiaalityöntekijöiden sanoman tavoittami-

sesta. Sosiaalityön esimiehet esittivät tarkennuksia aikuissosiaalityön asiakasmääriin ja 

palkkaukseen liittyen, sekä perusteluja lastensuojelun resurssien lisäykseen. Nämä 

kommentit on integroitu tutkimusraporttiin.  

 

Toivon, että sosiaalityöntekijöiden, heidän esimiestensä ja minun yhteistoiminnallisesti 

toteuttama käytäntötutkimus antaisi päätöksiä tekevälle johdolle ajatuksia ja tietoa siitä, 

mihin suuntaan Vantaan aikuissosiaalityötä toivotaan kehitettävän. 

 

8.2 Oma arvioni tutkimuksesta, tutkimusprosessista ja tutkimuksen hyö-
dyistä 

Tutkittaessa aikuissosiaalityötä tätä työtä tekevät sosiaalityöntekijät ovat arjen työn ku-

vaajina parhaita asiantuntijoita. Aineistoni pohjalta Vantaan aikuissosiaalityö näyttäytyy 

minulle haastavana ja erityisiä taitoja edellyttävänä työkenttänä. Työn arkea määrittävät 

kiire, pula pätevästä henkilöstöstä, suuret asiakasmäärät ja siitä johtuva asiakkaiden 

hädän priorisointi sekä osittain epäselvät ja epätarkoituksenmukaiset tehtävärakenteet. 

Näkemykseni mukaan työn arki haastaa eri tavoin sosiaalityön ammattietiikan. Sosiaali-

työn peruslähtökohtana tulisi olla heikoimmista huolehtiminen ja aineistoni kirjoittajilla 

on sekä ammattitaitoa että halua tehdä työtään asiakkaan tilanteesta käsin. He ovat ra-

kentaneet minulle kuvan aikuissosiaalityöstä humaanina välittämisen etiikkana, jossa 

auttamisen ja toiminnan lähtökohtana on kunkin asiakkaan yksilöllinen tilanne. Arjen 

haasteista johtuen aikuissosiaalityössä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta puuttua ajoissa 

asiakkaan elämää vaikeuttaviin ongelmiin ja epäkohtiin. Sosiaalityöntekijät tuovatkin 

esiin vaikeuden tehdä työtään haluamallaan tavalla. Työ keskittyy kriisien hoitamiseen, 

eikä ennaltaehkäisevään ja suunnitelmalliseen työhön ole mahdollisuuksia. ”Hoidamme 

toki aina pahimmin roihuavan palon ensin” (s. 16), kirjoittaa eräs sosiaalityöntekijä. 
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Painottuuko aikuissosiaalityössä vain tulipalojen sammuttaminen, eikä syttymissyihin 

päästä lainkaan vaikuttamaan?  

 

Tutkimusprosessi oli minulle opintomatka aikuissosiaalityön maailmaan ja siksi haluan 

lopuksi tuoda esiin myös niitä ajatuksia, joita se minussa herätti. Esitän oman arvioni 

tämän tutkimuksen hyödyllisyydestä ja esittelen myös tutkimusprosessini varrella syn-

tyneitä ajatuksia jatkotutkimuksen aiheista, joita ajattelisin tarvittavan aiheeseen liitty-

vän entistä syvällisemmän ymmärryksen saamiseksi.  

 

Sosiaalityöntekijöiden tarinoissaan esiin tuomat huomiot herättivät pohtimaan, mistä 

ongelmissa voi laajemmin olla kysymys. Pohdinta avasi ymmärrystä siitä, etteivät kaikki 

aineistostani esiin nousseet epäkohdat ole välttämättä ratkaistavissa yksittäisen sosiaali-

toimen yksikön tai organisaation tasolla. Lainsäädäntö ja yhteiskuntapolitiikka luovat 

sosiaalityölle paitsi mahdollisuudet myös rajat. Elämme pohjoismaisessa hyvinvointival-

tiossa, jonka tulisi toteuttaa universaalia hyvinvointipolitiikkaa. Kuitenkin enenevässä 

määrin olemme siirtyneet kohti yksilön omaa vastuuta korostavaa ja ansiotuloihin perus-

tuvaa toimeentuloturvaa. Aikuissosiaalityöllä on viimesijaisena toimijana vastuu asiak-

kaasta, mutta ei juuri mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan sosiaalityölle asettamiin 

poliittisiin ja taloudellisiin rajoihin. 

 

Sosiaalityöntekijöiden edellä kuvaamista arjen työn ongelmista sekä näistä yhteiskun-

nan rakentamista rajoituksista johtuen aikuissosiaalityöntekijät eivät pysty vastaamaan 

kaikkien asiakkaiden tarpeisiin, eivätkä siten pitämään kiinni itselleen tärkeästä sosiaali-

työn ammattietiikan mukaisesta toiminnasta. Sosiaalityössä asiakkaiden tilanteet heijas-

tavat yhteiskunnan monimuotoisia riskejä ja epävarmuutta. Yhteiskuntapolitiikan tahol-

ta tulisikin luoda enemmän edellytyksiä asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevälle ai-

kuissosiaalityölle. Yhteiskunnan pitäisi myös muistaa pitää huolta sosiaalialan työnteki-

jöistään, jotta heillä on voimavaroja auttaa asiakkaitaan. 

 
Sosiaalityöntekijöiden kirjoittamia tarinoita lukiessani käsitykseni työn vaativuudesta ja 

laaja-alaisuudesta vahvistui. Tarinat avasivat minulle kuvaa sosiaalityön monista mah-

dollisuuksista toimia yhteiskunnassa, mutta samalla herättivät huolta sosiaalityönteki-

jöiden työstä selviytymiseen ja jaksamiseen liittyen. Tutkimuskysymyksiini vastanneet 

sosiaalityöntekijät ovat tarkastelleet työtään ja tuoneet esiin kehittämistarpeita sekä uu-

sia tapoja toimia. Tätä pohdintaa he ovat voineet käydä ilman hallinnon asettamia reu-
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naehtoja. He ovat rakentaneet kehittämistarpeita ihmislähtöisesti osoittaen ymmärrystä 

siitä, etteivät yhteiskunnan ja työorganisaation tavoitteet aina riitä sosiaalityön tavoit-

teiksi. Minulle tarinan kirjoittajat näyttäytyvät sosiaalityön vahvoina ammattilaisina, 

jotka uskaltavat haastaa voimassa olevat käytännöt ja esittää vaihtoehtoja, jotka lähtevät 

liikkeelle asiakkaan tarpeista, eivät rakenteista tai organisaatiosta käsin. Näen tällaisen 

vahvan halun kehittää omaa työtään tärkeänä ja positiivisena. Näitä yksilöllisiä ajatuksia 

ei ole varaa hukata. On tärkeää tunnistaa työn haasteet sekä raivata pois esteitä kehittä-

mistyön ja uusien käytäntöjen etenemisen tieltä. 

 

Sosiaalityöntekijöiden työnkuvan toimeentulotukipainotteisuus yllätti minut ja sai vaka-

vasti pohtimaan aikuissosiaalityön sisällöllisen kehittämisen tarvetta. Aineistostani esiin 

nousseiden arjen haasteiden ratkaisemiseksi sosiaalityön ammattitaidosta on tarpeen 

tehdä avoimesti keskusteltava aihe. Sosiaalityöntekijöiden voimavarat tulisi kohdentaa 

täysimääräisesti koulutusta ja osaamista vastaavaan käyttöön siten, että työn toimeentu-

lotukityöpainotteisuuden sijaan lähtökohtana olisi asiakkaan tarpeista lähtevä sosiaali-

työn sisällöllinen kehittäminen. Konkretisoituakseen tämä tavoite vaatii sosiaalitoimen 

ammatti- ja tehtävärakenteen tarkempaa jäsentämistä aikuissosiaalityön osalta. Jotta 

sosiaalityöntekijöiden kuvaamasta ”sihteerin roolista” päästäisiin eroon, eri ammatti-

ryhmien työnkuvat tulisi näkemykseni mukaan olla selkeästi paitsi oman organisaation, 

myös eri yhteistyötahojen tiedossa. 
 
Erään sosiaalityöntekijän toiveena on rakenne, ”… jossa meitä oikeasti kuullaan ja tie-

toamme arvostetaan ja se otetaan huomioon kehittämisessä, jotta voimme tehdä suunni-

telmallisesti ja tehokkaasti työtä” (s. 17). Toivon tutkimukseni olevan päänavaus tämän 

toiveen toteutumiseksi. Tutkimukseni antaa äänen vain ja ainoastaan sosiaalityönteki-

jöille. Se tuo esiin heidän kokemiaan teemoja arjen sosiaalityön haasteista ja esittelee 

heidän näkemyksiään tehtävärakenteen muuttamisesta sekä ajatuksia toimenpiteistä, 

joilla työn sujuvuutta lisätään. Tämä tutkimusraportti on siten yhden, joskin osaavan, 

ammattitaitoisen, pätevän, asiakaslähtöisen ja idearikkaan, sosiaalihuollossa toimivan 

työntekijäryhmän näkemys aikuissosiaalityön ongelmista ja muutostarpeesta. Onnistu-

neeseen organisaation rationalisointiprojektiin tulee kuitenkin ottaa täysivaltaisesti mu-

kaan kaikki ammattiryhmät, joita muutos koskee. Jonkin ryhmän ulosjättäminen luo 

varmasti muutosvastarintaa, klikkiyttää yhteisöä ja heikentää motivaatiota toteuttaa ke-

hittämishankkeita (Koskinen 1991, 45–46).  
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On tiettyjä reunaehtoja, kuten työntekijäresurssit, joihin tällä tutkimuksella ei voi vai-

kuttaa. Tutkimus voi kuitenkin kokemustiedon pohjalta todeta ne vähäisiksi sekä pohtia 

ja esittää ratkaisuja ongelman poistamiseksi. Talouden reunaehdoista huolimatta en kui-

tenkaan toivoisi sosiaalityöntekijöiden vahvasti esiin tuoman resurssikysymyksen jää-

vän ratkaisua vaille. On pohdinnan arvoista, kuinka monta asiakasta yksi sosiaalityönte-

kijä voi hoitaa siten, että lakisääteiset velvoitteet, ennaltaehkäisevä toiminta, hyvä asia-

kaspalvelu ja myös oma työhyvinvointi toteutuu. Aineistoni toi esiin, että sosiaalityötä 

tehdään epäpätevän henkilöstön varassa, koska pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa. 

Riittääkö tämä kuitenkaan perusteeksi lain säännöksistä poikkeamiseen? Aineistossani 

esitettiin toive, jonka mukaan ”…pitäisi kuulla meidän tarpeitamme, koska ne heijasta-

vat asiakkaiden tarpeita..” (s. 18). Tämän ajatuksen pohjalta voi ymmärtää sen tosiasian, 

että jos henkilöstö uupuu henkilöstöpulan vuoksi, eniten kärsivät juuri ne henkilöt, joi-

den vuoksi sosiaalityötä tehdään - asiakkaat. Aineistoni toi vahvasti esiin näkemyksen, 

jonka mukaan tehtävärakenteen kehittämistyön pohjana tulisi olla asiakkaan elämästä 

nousevat tarpeet. Vantaan kaupungin vastuulle jää resurssien jako sosiaalityön eri tehtä-

väalueilla. Toivon tämän tutkimusraportin kuitenkin olevan alusta, jolta voi lähteä 

eteenpäin aikuissosiaalityön tehtävärakenteen sisällöllisessä kehittämistyössä. 

 

Päteviä sosiaalityöntekijöitä tarvitaan ja siksi ”…tarvitaan houkuttelevia töitä…” (s. 17). 

Lisäksi ”pätevien sosiaalityöntekijöiden saamiseksi ja pysyvyyden takaamiseksi tulisi 

rakenteen tukea sellaista työtapaa, jossa olisi mahdollista (aikaa) enemmän käyttää 

omia aivojaan (ja yhdessä toisten kanssa omia ja muiden aivoja), jossa olisi tilaa tutki-

valle työotteelle ja tätä kautta vaikuttamiselle” (s. 15). Sosiaalityöntekijät tarvitsevat 

vaihtoehtoja yksin työskentelylle. Parityötä käytäntötutkimuksen muodossa tutkineen 

Kaisa Majan (2011, 86–87) mukaan parityöskentelystä voidaan saada vetovoimaa ja 

voimavaroja aikuissosiaalityöhön. Se tekee työstä mielekkäämpää ja lisää siten työhy-

vinvointia ja mahdollisuuksia ammatillisuuden vahvistumiseen reflektiivisenä työtapana. 

Aineistossani toivottiin parityön ottamista aikuissosiaalityön työmalliksi. Parityössä 

toteutuva ”omien ja kollegoiden aivojen käyttö” tarjoaa mahdollisuuden oman asiantun-

tijuuden ja ammatillisuuden pohtimiseen ja työssä kehittymiseen. Voisiko parityömallis-

ta rakentua Vantaan vahvuus; houkutin pätevien sosiaalityöntekijöiden saamiseksi ai-

kuissosiaalityöhön? 

 
Peilatessani omia tutkimustuloksiani aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen, yh-

tymäkohtia oli paljon. Jo yli kaksi vuosikymmentä sitten Erik Arnkil (1991) toi sosiaali-
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työn rationalisointihankkeen raportissaan esiin rationalisoinnin tarpeen asiakaspalvelun 

joustavuudessa sekä varsinaisen sosiaalityön lisäämisessä asiakastyössä. Hanke rakentui 

sosiaalityöntekijöiden kokemiin kehitystarpeisiin, jotka liittyivät toimeentulotukimene-

telmän sekä siihen liittyvän työnjaon kehittämiseen, toiveeseen paneutuvasta ja syvälli-

sestä asiakastyöstä, tarpeesta saada lisää toimistotyön resursseja sosiaalityön avuksi 

sekä kollektiivisesta ja suunnitelmallisesta työskentelyotteesta. Vain muutamia vuosia 

sitten sosiaalityön ammattikuvia tutkinut Jarmo Heikkinen (2008) totesi tutkimukses-

saan sosiaalityöntekijöiden kokemiksi konkreettisiksi työtyytymättömyyden syiksi hei-

kon palkkauksen, vähäisen ammatin arvostuksen, puuttuvan vallan, työhön sisältyvät 

identiteettiongelmat sekä epäselvät koulutus- ja pätevyysvaatimukset. Nyt sosiaalityön-

tekijöiden kokemustiedon pohjalta muotoutuneet omat tutkimustulokseni yhtyvät sa-

moihin näkemyksiin, tarpeisiin ja toiveisiin. Tämä herättää minussa pohdintaa siitä, 

miksi mitään ei ole tapahtunut? Miksi sosiaalityössä painitaan vuosista ja vuosikymme-

nistä toiseen samojen haasteiden parissa? Tiukka kuntatalous ei saisi hämärtää ymmär-

rystä siitä, että kunnallisessa aikuissosiaalityössä tulisi olla riittävästi pätevää henkilös-

töä ja sen myötä aikaa tarjota suunnitelmallista sosiaalityötä kaikille sitä tarvitseville 

asiakkaille. ”…keskeyttämisen ja turhan kiireen karkoitus tulisi vihdoin vakavasti aloit-

taa. Se tulisi sisäänrakentaa uuteen tehtävärakenteeseen asioiden vakavalla priorisoin-

nilla.” (s. 19.) 

 
Sosiaalitoimistojen sosiaalityön tutkimukset osoittavat, että sosiaalityöntekijät eivät voi 

juurikaan vaikuttaa työnsä kohdistumiseen (Heikkinen 2008, 37; Lehto 1991, 100). 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisikin selvittää, mitkä ovat ne estävät tekijät, 

joiden vuoksi sosiaalityöntekijöiden kokemiin työn kipupisteisiin ei ole voitu puuttua? 

Mitkä ovat ne tekijät, joiden nähdään estävän epäkohtien korjaamisen? Tässä tutkimuk-

sessa olen keskittynyt vain työntekijänäkökulmaan. Koska sosiaalityötä tulisi tehdä asi-

akkaiden tarpeista nousevilla ehdoilla, koen myös asiakkaiden äänen esiin tuomisen 

jatkotutkimuksen arvoiseksi. Voisivatko myös asiakkaat osallistua sosiaalityön kehittä-

miseen? Selvittämisen arvoista on, näyttäytyvätkö sosiaalityöntekijöiden esiin nostamat 

seikat ongelmina myös asiakkaiden näkökulmasta? 
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LIITTEET 
 
Liite 1 Aineistopyyntö 

 

                      Helsingissä 29.1.2012 

 

Hyvä vastaanottaja    

 

Olen Helsingin yliopiston opiskelija. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri (sosi-

aalipolitiikka) ja suoritan nyt täydennysopintoina sosiaalityöntekijän pätevyyden tuotta-

via opintoja. Teen käytäntötutkimusta valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden 

laitokselle. Tutkimukseni kohteena on Vantaalla tehtävä aikuissosiaalityö ja tutkimuk-

seni yhteistyökumppaneiksi pyydän teitä, tätä työtä tekeviä sosiaalityöntekijöitä.   

 

Tutkimustuloksiani tullaan käyttämään apuna Vantaan kaupungin palvelurakenneuudis-

tuksessa. Tavoitteena on yhteistyössä teidän kanssanne kehittää sosiaalityöntekijöiden 

toimenkuvaa siten, että suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen olisi mahdollista tai 

ainakin mahdollista nykyistä paremmin. Tutkimuksessani olen siis kiinnostunut siitä, 

millä tavoin te sosiaalityöntekijöinä kuvaatte työtänne aikuissosiaalityössä ja mil-

laisia ongelmia koette työnne tehtävärakenteessa tällä hetkellä olevan? Haluaisin 

myös kuulla, millä tavoin te haluaisitte työtänne muuttaa ja millaista tehtävära-

kennetta te toivoisitte, jotta suunnitelmallista sosiaalityötä olisi mahdollista tehdä? 

 

Tutkimukseni lähtökohtana on jaettu asiantuntijuus, joka rakentuu dialogisessa vuoro-

vaikutuksessa teidän kanssanne - yhdessä oppien, yhdessä uutta ymmärrystä sosiaali-

työn käytäntöihin hakien. Tavoitteenani on teidän, sosiaalityön ammattilaisten, asian-

tuntijuutta ja kokemustietoa kuunnellen ja kunnioittaen luoda ehdotus ammattikäytän-

nön kehittämiseksi. Tutkimusprosessini (1.3 – 30.4.2012) aikana tulen viettämään vii-

koittain kaksi työpäivää Hakunilan sosiaalitoimistossa. Näinä päivinä toiveenani on 

teidän työn arjen toimintoihin osallistumalla tavoittaa työhönne liittyviä kokemuksia 

paitsi kuuntelemalla myös katsomalla oppien. Paikan päällä olemalla on mahdollista 

seurata arkista työtänne ja muodostaa käsitys työpäivienne kulusta. Arjen kiireestä huo-

limatta toivon meidän myös löytävän aikaa vuorovaikutukseen, joka on omiaan raken-

tamaan minulle riittävää ymmärrystä työnne toimintaympäristöstä; peruskäsitystä siitä, 

millaista on tehdä työtä Vantaan aikuissosiaalityössä.  



 

 

Toivon vilpittömästi, että voisitte osallistua tutkimukseni toteuttamiseen kirjoittamalla 

minulle työstänne ja sitä koskevista toiveistanne sekä kehitysehdotuksistanne. Kirjoi-

tuksenne pohjana voitte käyttää yllä mainittuja tutkimuskysymyksiä. Käsittelen tekstejä 

luottamuksellisesti, henkilöllisyytenne suojaten. Teidän ei tarvitse liittää mukaan yh-

teystietojanne eikä edes nimeänne, mikäli ette halua. Tärkeintä on tuoda esiin nykyiseen 

tehtävärakenteeseen liittyvät kokemuksenne sekä kehittämisehdotuksenne mahdollista 

uutta tehtävärakennetta ajatellen. Otan kertomuksianne vastaan kirjeitse (osoite alla) tai 

sähköpostitse (marja.marttila@nettikirje.fi). Kertomuksia on myös mahdollista toimittaa 

sisäisessä postissa sosiaalityön esimies Teija Hakuliselle. Palautusaikaa on aina 

24.2.2012 asti.  

 

Mikäli kirjeeni herätti kysymyksiä, keskustelen niistä mielelläni kanssanne. Tutkimuk-

seni ohjaaja on VTT Aino Kääriäinen Helsingin yliopistosta 

(aino.kaariainen@helsinki.fi). 

 

 

Terveisin, 

 

Marja-Riitta Marttila  

Valtiotieteiden maisteri  

 

 


