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1 JOHDANTO: TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Työkyvyn arvioinnissa tarvitaan kokonaisvaltaista tietoa yksilön tilanteesta ja elämän-

kulusta. Helsingin kaupungin sosiaalivirastoon kuuluvassa Työkykyselvityksessä 

asiakkaan työkyvyn arviointiin kuuluu keskeisesti sosiaalityöntekijän asiakkaan 

kokonaistilanteesta tekemä sosiaalinen selvitys, jota Työkykyselvityksessä ostopalvelu-

periaatteella toimivat erikoislääkärit ja neuropsykologit hyödyntävät omassa työsken-

telyssään. Tämän käytäntötutkimuksen taustalla on työyhteisössä herännyt tiedonintressi 

sen suhteen, minkälaisena työvälineenä Työkykyselvityksen sopimusyhteistyökumppanit 

kokevat sosiaalisen selvityksen. Käytäntötutkimuksessani tutkin sosiaalista selvitystä 

työvälineenä asiakkaan työkyvyn arvioinnissa yhtäältä sosiaalityöntekijöiden ja toisaalta 

sopimusyhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Tavoitteena on sosiaalisen selvityksen 

kehittäminen työvälineenä siten, että se vastaisi paremmin sitä hyödyntävien erikois-

lääkärien ja neuropsykologien tarpeita. 

 

Työkykyselvityksessä tehtävät sosiaaliset selvitykset muodostavat työntekijöiden oman 

näkemyksen mukaan varsin kirjavan kokonaisuuden, sillä jokainen sosiaalityöntekijä tekee 

selvityksen omalla tavallaan. Onkin kiinnostavaa tutkia, millaisia eroja selvityksissä 

ilmenee ja miten selvityksiä hyödyntävät erikoislääkärit ja neuropsykologit kokevat nämä 

eroavaisuudet. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1) Minkälaisena työvälineenä sosiaalityöntekijät ja sopimusyhteistyökumppanit 

näkevät sosiaalisen selvityksen? 

2) Minkälaisia eroja sosiaalisissa selvityksissä on? 

3) Miten sosiaalista selvitystä voisi kehittää? 

 

Sosiaalinen selvitys on keskeinen työväline sekä Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijöille 

että erikoislääkäreille ja neuropsykologeille, joten sen kehittäminen on perusteltua kunkin 

ammattikunnan kannalta. Sosiaalisen selvityksen tarkoituksena on toimia pohjana 

erikoislääkärin ja neuropsykologin lausunnolle, joten on perusteltua tutkia sosiaalisten 

selvitysten käytettävyyttä ja antia erikoislääkärien ja neuropsykologien näkökulmasta. 

Samalla on tärkeää tutkia, minkälaisena työvälineenä sosiaalityöntekijät itse kokevat 

sosiaalisen selvityksen ja miten he odottavat erikoislääkärien ja neuropsykologien 

selvitystä hyödyntävän. Myös eläkelaitos tarkastelee sosiaalista selvitystä työkyvyttömyys-
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eläkeratkaisua tehdessään, joten sosiaalisen selvityksen kehittäminen työvälineenä on 

tässäkin mielessä perusteltua. 

2 TYÖKYKYSELVITYS TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Tämä käytäntötutkimus on toteutettu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Työkyky-

selvityksessä (entinen Eläkeselvitys), jonka tehtävänä on selvittää 1863-vuotiaiden 

työttömien helsinkiläisten (ja jatkossa myös vantaalaisten) työ- ja toimintakyky sekä 

mahdollisuus eläkkeen saamiseen tai kuntoutukseen. Asiakkaaksi Työkykyselvitykseen 

pääsee sosiaalitoimiston, työvoiman palvelukeskuksen tai työ- ja elinkeinotoimiston 

työntekijän lähetteellä. Työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi on tarkasteltava asiakkaan 

elämää kokonaisuutena sekä elämänkulun aikana tapahtuneita toimintakykyyn heiken-

tävästi vaikuttavia tapahtumia. Käytännön selvittelytyöstä vastaavat sosiaalityöntekijät ja 

työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehtyneet ostopalvelusopimuksella toimivat erikois-

lääkärit ja neuropsykologit. Sosiaalityöntekijä tekee asiakkaan tilanteesta sosiaalisen 

selvityksen, jota sopimusyhteistyökumppanit eli erikoislääkärit ja neuropsykologit 

hyödyntävät asiakkaan työkykyä koskevissa lausunnoissaan. (Eläkeselvitykseen… 2011, 

3.) Tutkimuksen toteuttamisajankohtana Työkykyselvityksessä työskenteli johtava 

sosiaalityöntekijä, kahdeksan sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri ja vahtimestari sekä 

ostopalvelusopimuksella kuusi erikoislääkäriä ja kolme neuropsykologia. Työkyky-

selvityksessä tehtävä työ on siten moniammatillista ja sijaitsee sosiaali- ja terveyden-

huollon välimaastossa.  

 

Työkykyselvitys ei ole lakisääteistä toimintaa, mutta se hyödyttää sekä asiakasta että 

palveluntarjoajaa eli sosiaalivirastoa. Myönteisen eläkepäätöksen myötä sosiaalitoimelle 

syntyy säästöä toimeentulotukimenojen osalta ja toimeentulotukiasiakkaiden vähentyessä 

resursseja jää enemmän muuhun käyttöön. Työkyvyttömälle toimeentulo- tai työttömyys-

tuen saajalle taas turvataan hänelle kuuluva ensisijainen etuus. Työkykyselvitys on myös 

asiakkaalle täysin vapaaehtoista ja maksutonta toimintaa. (Luhtasela, Palomäki & Siukola 

2005.) Suurella osalla Työkykyselvitykseen ohjatuista asiakkaista on päihde- ja 

mielenterveysongelmia sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Työkykyselvityksen 

asiakkaiden työkyvyttömyyden syitä ovat muun muassa alkoholin aiheuttama jäännöstila 

tai muu pysyvä älyllisten toimintojen heikentyminen, skitsofrenia ja persoonallisuushäiriöt, 
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älyllinen kehitysvammaisuus, mielialahäiriöt, alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-

oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt sekä hermoston rappeutuminen. Valtaosa asiakkaista 

on ollut 45–59-vuotiaita, mutta nykyään asiakkaat ovat yhä nuorempia ja työkyvyttö-

myyden syyt ovat monitahoisempia ja epäselvempiä. (Turunen 2010.) 

2.1 Työkyvyn arvioinnin eteneminen Työkykyselvityksessä 

Sosiaalityöntekijän tehtävänä Työkykyselvityksessä on asiakkaan työkyvynarviointi- ja 

eläkkeenhakuprosessin koordinointi aivan alusta alkaen aina mahdollisen valitusprosessin 

loppuun saakka. Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan soveltuvuuden työkykyselvitykseen 

lähettävän tahon asiakkaan työkyvystä tekemän kuvauksen sekä asiakkaan mahdollisten 

aiempien kuntoutusyritysten perusteella. Asiakkaan työkykyselvitysprosessi on esitetty 

pääpiirteissään alla olevassa kuviossa (kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Työkykyselvityksen palveluprosessikaavio. (Lähde: Työkykyselvityksen 

perehdytyskansio) 

 

Asiakkaan tilanteen selvittely Työkykyselvityksessä alkaa asiakirjojen tilaamisella. 

Sosiaalityöntekijä laatii listan tarvittavista asiakirjoista lähetteen tietojen sekä sosiaali-

viraston asiakastietojärjestelmästä löytyvien tietojen perusteella. Toimistosihteeri tilaa 
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asiakirjat sosiaalityöntekijän laatiman listan perusteella. Asiakirjoihin tutustumisen jälkeen 

sosiaalityöntekijä haastattelee asiakkaan lisätietojen saamiseksi. Haastattelu voidaan tehdä 

esimerkiksi Työkykyselvityksessä, sosiaaliasemalla, päihdehuollon laitoksessa, koti-

käynnillä, vankilassa tai korvaushoitopoliklinikalla. Haastattelun jälkeen laaditaan 

sosiaalinen selvitys ja varataan asiakkaalle tutkimusajat, tarvittaessa konsultoiden 

neuropsykologia ja/tai erikoislääkäreitä. Esitietojen perusteella voidaan myös tehdä 

esimerkiksi kuvantamistutkimuksia jo ennen lääkärin tai neuropsykologin tapaamista. 

Sosiaalityöntekijä huolehtii siitä, että asiakkaan tutkimukset toteutuvat ja että sopimus-

yhteistyökumppanit saavat myös lisätutkimusten tulokset. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä 

avustaa asiakasta tutkimuksiin osallistumisessa. Lääkärinlausuntojen valmistuttua 

sosiaalityöntekijä tiedottaa asiakasta tilanteesta ja mahdollisista kuntoutussuosituksista. 

Sosiaalityöntekijä tekee asiakkaan kanssa tarvittavat hakemukset ja seuraa päätösten 

saantia sekä huolehtii jälkipalvelusta. Hakemuksen hylkäystapauksissa sosiaalityöntekijä 

avustaa asiakasta valituksen tekemisessä, mikäli asiakas niin haluaa. Sosiaalityöntekijä 

huolehtii myös siitä, että prosessi on ajantasaisesti kirjattu asiakastietojärjestelmään ja että 

siitä on tiedotettu myös asiakkaan lähettänyttä tahoa. 

2.2 Työkykyselvitykseen liittyvät keskeiset käsitteet: työkyky ja sosiaalinen selvitys 

Tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä ovat työkyky ja sosiaalinen selvitys. Työkyvyn 

ymmärtämistapa vaikuttaa Työkykyselvityksessä tehtävän sosiaalisen selvityksen 

sisältöön, sillä selvityksessä pyritään huomioimaan kaikki asiakkaan työkykyyn olennai-

sesti vaikuttavat seikat. Seuraavassa määrittelen lyhyesti nämä käsitteet. 

 

Työkyvyn käsite 

Yhteiskunnallisen kehityksen myötä sekä työ että sairastavuuden muodot ovat muuttuneet 

ja niiden välinen sidos on vaikeammin tunnistettavissa. Myös työkyvyn käsite on 

muuttunut yhteiskunnan kehittyessä. Invaliditeettiasteeseen perustusvasta puhtaasti 

lääketieteellisestä työkyvyn määrittelystä on siirrytty työn vaatimusten ja yksilön 

voimavarojen välisen tasapainon tarkasteluun sekä vielä moniulotteisempaan työkyvyn 

tarkasteluun. Työkyvyttömyyden todistamisen sijasta huomio kiinnittyy entistä useammin 

jäljellä olevan työkyvyn arviointiin. (Ilmarinen, Gould, Järvikoski & Järvisalo 2006, 17–

18.) Tämä pätee myös Työkykyselvityksessä, jonka suhteellisen tuoreena painopisteenä 

ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset. Nuorten asiakkaiden kohdalla 
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lähtökohtana ei ole niinkään eläke-edellytysten selvittäminen vaan työ- ja toimintakyvyn 

arviointi tarkoituksenmukaisten koulutus- ja ammatinvalintavaihtoehtojen löytämiseksi.  

 

Työkyvylle ei ole olemassa yhtä yhtenäistä määritelmää, vaan työkyvyn määritelmä ja 

siten myös sen arviointikeinot vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä terveydenhuolto, 

eläkelaitos, kuntoutuslaitos, työnantaja, työntekijä tai asiakas itse, tutkija vai lainsäätäjä. 

Määrittelytapojen eroavaisuuksista huolimatta eri toimijat vaikuttavat kuitenkin olevan 

yhtä mieltä siitä, että työkyky ei ole vain yksilön ominaisuus vaan että siihen liittyy keskei-

sesti niin yksilön työ kuin laajempi toimintaympäristökin eli makrotaso. Yksilötasolla 

työkykyyn liittyviä tekijöitä ovat muun muassa yksilön ammatilliset valmiudet, stressin-

sietokyky ja persoonallisuus, hallinnantunne, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi, työn 

merkitys ja arvomaailma sekä työllistymiskyky. Työelämään liittyvistä tekijöistä yksilön 

työkykyyn vaikuttavat esimerkiksi työn organisointi ja työnjako, organisaatio-muutokset, 

työyhteisö, työkuormituksen selvittäminen, töiden sujuvuus, kiire, työn hallinta ja 

kehitysmahdollisuudet työssä. Makrotason työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat puolestaan 

työ-, koulutus-, eläke- ja sosiaalipoliittiset ratkaisut. (Ilmarinen ym. 2006, 19–20.) 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että työkyvyttömyys johtuu 

sairaudesta, viasta tai vammasta. Työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä otetaan kuitenkin 

huomioon lääketieteellisten seikkojen lisäksi myös ammatillisia ja sosiaalisia tekijöitä, 

kuten ikä, ammatti, koulutus, työkokemus, asumisolosuhteet ja työnsaantimahdollisuudet. 

Suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä työkyvyn arviointi tapahtuukin lähinnä punnit-

semalla yksilön voimavaroja suhteessa työn vaatimuksiin. (Ilmarinen ym. 2006, 28; 

Järvikoski & Härkäpää 2004, 108, 112.)  

 

Sosiaalinen selvitys käsitteenä ja aiempi sosiaalista selvitystä koskeva tutkimus 

Stakesin laatimassa sosiaalityön sanastossa (Stakes 2002, 9) sosiaalinen selvitys 

määritellään ”sosiaalityön välineeksi, jonka avulla luodaan kuva asiakkaan elämän-

tilanteesta”. Sosiaalisen selvityksen synonyymeinä mainitaan tässä yhteydessä tilanne-

selvitys, tilannekartoitus ja sosiaalinen tutkimus. Sanastossa todetaan myös, että asiakas 

osallistuu selvityksen laatimiseen ja että selvitykseen kirjataan asiakkaan tarpeet, ongelmat 

ja voimavarat esimerkiksi ihmissuhteisiin, asumiseen, toimeentuloon ja työelämään 

keskittyen. (Mt., 9.) 
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Sosiaaliseen selvitykseen rinnastettavia työvälineitä tai työskentelymalleja on aiemmin 

tutkittu lähinnä lastensuojelun kontekstissa (esim. Ervast & Tulensalo 2006; Janhunen 

2006; Miettinen 2011), missä lapsikeskeisen tilannearvion laatimisesta on kirjoitettu oma 

käsikirjansakin (Muukkonen & Tulonsalo 2004). Myös aikuissosiaalityöhön on laadittu 

oma tilannearvio-oppaansa (Kuvaja, Luhtasela, Mustonen, Borg & Liukonen 2007). Myös 

Työkykyselvityksessä on osana perehdytysopasta laadittu ohjeet sosiaalisen selvityksen 

tekemiseen. Seuraavassa esittelemäni sosiaalisen selvityksen kuvaus perustuu kyseisiin 

ohjeisiin. 

 

Työkykyselvityksessä tehtävä sosiaalinen selvitys kattaa asiakkaan taustatiedot ja 

työhistorian, toimeentulon, asumisen ja sosiaalisen verkoston, päihteiden käytön, 

terveydentilan ja kuntoutuksen sekä arjen selviytymisen ja arvion asiakkaan 

tämänhetkisestä työ- ja toimintakyvystä. Taustatietoihin kuuluu asiakkaan elämänkulun 

kuvaaminen lapsuudesta nykyhetkeen. Lapsuuden osalta kirjataan syntymäaika ja -paikka 

sekä tiedot lapsuuden perheestä, asumisoloista, kotiolosuhteista, vanhempien ammateista, 

toimeentulosta, vanhempien päihteiden käytöstä sekä mahdollisesta perheväkivallasta, 

työttömyydestä ja lastensuojeluasiakkuudesta. Nuoruuden osalta kiinnostuksen kohteena 

ovat erityisesti koulumenestys, harrastukset, vaikeudet koulussa, päättötodistuksen taso, 

ammattiopinnot sekä varusmiespalvelu. Aikuisiän perhe-elämän osalta selvitykseen 

kirjataan tiedot asiakkaan siviilisäädystä, lapsista, tämänhetkisistä ihmissuhteista sekä 

asuinpaikkakunnista. (Eläkeselvitykseen… 2011, 8.) 

 

Työhistoriasta kirjataan asiakkaan ammatti, ammatillinen ura, ensimmäinen työpaikka, 

toimiminen koulutusta vastaavissa tehtävissä, työsuhteet ja niiden kesto ja lopettamissyyt, 

työsuhderekisteriliite, suojatyöt, työkokeilut, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen 

sekä mahdollinen Duurin asiakkuus. Toimeentulon, asumisen ja sosiaalisen verkoston 

osalta selvityksessä kuvataan toimeentulotuen asiakkuus, taloudellinen tilanne, 

pitkäaikaisasiakkuuden syyt, työmarkkinatuen ja muiden tukien saaminen, velat, asuminen, 

asunnottomuus, elinolot, arjessa pärjääminen, sosiaalinen selviytyminen, sosiaalinen 

tukiverkosto, ystäväpiiri, yksinäisyys, ajankäyttö, harrastukset ja tulevaisuuden suunni-

telmat. Päihteiden käytön osalta selvitykseen kirjataan asiakkaan oma kuvaus päihteiden 

käytöstä, nykytilanne, päihdehistoria, päihdehuollon asiakkuus sekä päihdehuollon hoidot. 

(Eläkeselvitykseen… 2011, 8.) 
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Terveydentilaa ja kuntoutusta kuvattaessa selvitykseen kirjataan tiedossa olevat sairaudet, 

oireet ja lääkitys, epikriisit, lääkärinlausunnot, laitoshoidot, kuntoutusyritykset, asiakkaan 

oma näkemys tämänhetkisestä terveydentilastaan, muiden tahojen arviot asiakkaan 

työkyvystä ja työllistymismahdollisuuksista, mahdolliset aiemmat sairauspäivärahan ja 

työkyvyttömyyseläkkeen hakemiset ja valitukset sekä jatkotutkimuksiin ohjaus. Arjen 

selviytymisen osalta kuvataan, miten asiakas selviää kotona, kaupassa käynnistä ja 

sosiaalisista tilanteista, asiakkaan kyky hoitaa omia asioitaan, muistin toiminta, toiminta-

kyvyn rajoitukset, jaksaminen sekä se, mitkä ongelmat vaivaavat eniten. (Eläke-

selvitykseen… 2011, 9.) 

 

Sosiaalisessa selvityksessä kuvataan myös asiakkaan oma käsitys työ- ja toiminta-

kyvystään suhteessa ammatilliseen taustaansa. Sosiaalisen selvityksen lopussa esitetään 

yhteenveto ja kuvaus asiakkaan työkyvystä ja työllistymismahdollisuuksista ja niissä 

ilmenevistä puutteista sekä jatkosuunnitelma. Varsinaisen arvion asiakkaan työkyvystä 

tekee aina erikoislääkäri. (Eläkeselvitykseen… 2011, 9.) 

 

3 KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN LUONNE JA TUTKIMUSPROSESSI SEKÄ 

TUTKIMUSETIIKKA 

3.1 Käytäntötutkimuksen luonne ja tutkimusprosessi 

Sosiaalityön käytäntötutkimus voidaan määritellä luonteeltaan soveltavaksi ja monia 

intressitahoja palvelevaksi tutkimusotteeksi, jonka ongelmanasettelu ja aihe liittyvät 

sosiaalialan käytäntöihin ja jonka tehtävänä on edistää uutta luovaa tutkimus- ja 

tiedonmuodostuskulttuuria sosiaalialalla (Satka, Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11–

12; Saurama & Julkunen 2009, 295). Oma käytäntötutkimukseni on vahvasti sidoksissa 

sosiaalialan käytäntöihin, sillä tutkimusongelma on noussut Työkykyselvityksessä 

tehtävästä käytännön työstä, jossa sosiaalinen selvitys on keskeinen työväline.  

 

Brittiläisessä keskustelussa sosiaalityön käytäntötutkimukseen on liitetty seuraavat viisi 

ominaisuutta: 1) ongelmanasettelun liittyminen sosiaalialan käytäntöihin, 2) tutkimus-

prosessin muutosorientoituneisuus, 3) tutkimustavan interaktiivisuus sekä useiden tahojen 

osallistuminen tutkimusprosessiin, 4) tutkijan ja käytännön työntekijän roolien limittäisyys 



 

8 

 

sekä tutkijan samanaikainen subjektius ja objektius, sekä 5) tiedon tuottamisen ja käyttöön-

oton päällekkäisyys (Saurama & Julkunen 2009, 294–295). Näiden ominaisuuksien 

mukaisesti pyrin käytäntötutkimustani suunnitellessani liittämään tutkimusongelmani 

suoraan työyhteisön käytäntöihin ja kiinnittämään tutkimuksessani huomiota siihen, miten 

vallitsevia käytäntöjä sosiaalisen selvityksen tekemisessä voisi ja kannattaisi muuttaa. 

Lisäksi otin työyhteisön mukaan pohtimaan tutkimusongelman tarkempaa rajaamista sekä 

suunnittelemaan tutkimuksen käytännön toteutusta, ja vastaavasti myös alustavista 

tutkimustuloksista keskustelemiselle suunniteltiin jo hyvissä ajoin yhteinen tilaisuus. 

Palaan näihin käytäntötutkimuksen ominaisuuksiin ja niiden toteutumiseen omassa 

tutkimuksessani luvussa seitsemän. 

 

Tutkimusprosessini käynnistyi aiheen suunnittelun merkeissä loppusyksystä 2011. Kävin 

käytäntötutkimusaiheesta alustavia keskusteluja kahden työyhteisön edustajan kanssa 

ensimmäisen kerran lokakuussa 2011 ja toisen kerran tammikuussa 2012. Tutkimusaihe oli 

alun alkaen hyvin laaja ja mittavaa taustatyötä vaativa, joten rajasin sitä huomattavasti 

vielä toisen tapaamisen jälkeenkin. Esittelin uuden rajauksen sähköpostitse työyhteisön 

edustajille ja sain sille hyväksynnän, minkä jälkeen kävin esittelemässä tutkimus-

suunnitelmani pääpiirteitä työyhteisön viikkokokouksessa helmikuun lopulla 2012. 

Tutkimusaiheeni otettiin hyvin vastaan ja työyhteisön jäsenet vastailivat varsin aktiivisesti 

aiheen tarkennuksesta sekä aineiston keruutavoista esittämiini kysymyksiin ja 

pohdintoihin. Viikkokokouksessa saamastani palautteesta ja kommenteista oli paljon apua 

tutkimustehtävän tarkentamisessa ja tutkimuksen käytännön toteuttamisen suunnit-

telemisessa. Olin esimerkiksi ajatellut haastatella sosiaalityöntekijöitä myös heidän 

kokemastaan tuen tarpeesta mielenterveysongelmaisten asiakkaiden kohtaamisessa, mutta 

tämän he kokivat suoraan sanottuna turhaksi. Mietimme yhdessä myös yksilö- ja ryhmä-

haastattelujen hyviä ja huonoja puolia sekä haastattelukysymyksiä. 

 

Viikkokokouksen jälkeen kävin toden teolla tutkimussuunnitelman kimppuun. Tutkimus-

suunnitelmaan sain kommentteja sekä yliopistolehtorilta että työyhteisön edustajalta. 

Tutkimussuunnitelman sain valmiiksi hyvissä ajoin ennen kenttäjakson alkua, joten ehdin 

hyvin hakea Helsingin kaupungilta tutkimuslupaa sosiaalityöntekijöiden haastattelemiseksi 

ennen haastattelujen suunniteltua aloittamisaikaa. Sopimusyhteistyökumppanien haastatte-
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lemiseksi en tarvinnut erillistä tutkimuslupaa, vaan heidän suostumuksensa osallistua 

haastatteluun toimi samalla tutkimuslupana. 

 

Itse kenttäjakso alkoi varsin rauhallisissa merkeissä, sillä olin varannut kaksi ensimmäistä 

viikkoa perehtymiseen ja sopinut ensimmäiset haastattelut vasta kolmannelle viikolle. 

Ensimmäiset kaksi viikkoa käytin Työkykyselvityksessä tehtävään työhön tutustumiseen 

perehdytysmateriaalin ja asiakastapaamisten seuraamisen avulla. Tässä vaiheessa aloitin 

myös tutkimukseni toimintaympäristöä kuvaavan luvun kirjoittamisen. Haastattelujen 

tekemiseen ja litteroimiseen käytin kolme viikkoa, minkä jälkeen analyysille ja tutkimus-

raportin työstämiselle jäi varsinaisesta kenttäjaksosta neljä viikkoa. Tutkimusraportin 

kirjoittamista jatkoin vielä kenttäjakson jälkeen. 

3.2 Tutkimuseettisiä kysymyksiä 

Koko tutkimuksen etenemisen ajan pyrin huomioimaan tutkimuseettiset kysymykset, kuten 

luotettavuuden, yksilönsuojan, loukkaamattomuuden ja ihmisarvon kunnioittamisen. 

Toteutin haastattelut luottamuksellisesti ja pidin kiinni haastateltavieni kanssa sopimistani 

asioista muun muassa tutkimusaineiston luovuttamisen suhteen. Luotettavuuteen kuuluu 

olennaisesti vaitiolovelvollisuus eli se, että yksittäisiä tutkittavia koskevia tietoja ei 

ilmaista ulkopuolisille. (Kuula 2006.) En siis jakanut haastatteluissa tekemiäni alustavia 

havaintoja työyhteisön kanssa ennen kuin haastatteluja oli tehty useampi enkä kertonut 

missään vaiheessa, kuka haastatelluista oli sanonut mitäkin. Haastatteluaineistoa käsittelin 

ainoastaan minä itse käytäntötutkimuksen tekijänä, ja suojasin haastatteluaineiston 

käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Haastattelujen äänitallenteet hävitin lopullisesti 

sen jälkeen, kun olin litteroinut eli kirjannut ne tekstitiedostoiksi ja kun olin ottanut 

tekstitiedostoista varmuuskopiot. Varmuuskopiot suojasin niin ikään käyttäjätunnusten ja 

salasanojen avulla. Tekstitiedostot hävitän tutkimusraportin saatua hyväksynnän syksyllä 

2012. 

 

Haastateltavien tunnistettavuus oli käytäntötutkimuksessani hieman ongelmallinen 

kysymys, johtuen sopimusyhteistyökumppanien pienestä määrästä sekä siitä, että 

työyhteisössä oltiin varsin hyvin perillä siitä, keitä sopimusyhteistyökumppaneita olin 

haastatellut ja keitä en. Tämä johtui sekä haastatteluaikojen sopimiseen liittyvistä seikoista 

että siitä, että joidenkin sopimusyhteistyökumppanien kohdalla pohdin yhdessä työyhteisön 
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edustajan kanssa, kuinka välttämätöntä heidän osallistumisensa tutkimukseni kannalta 

olisi. Työyhteisön jäsenet olivat myös hyvin kiinnostuneita tutkimukseni etenemisestä sekä 

siitä, keitä olin jo haastatellut ja keitä en. En katsonut välttämättömäksi lähteä salaamaan 

tutkimukseeni osallistuneiden sopimusyhteistyökumppaneiden nimiä, koska haastatteluissa 

ei käsitellä arkaluonteisia asioita ja koska salaaminen ei todennäköisesti olisi ollut 

mahdollistakaan haastatteluajoista ja -paikoista sekä sopimusyhteistyökumppaneiden 

pienestä määrästä johtuen. 

 

Tunnistettavuuden ongelma näkyi tutkimuksessani esimerkiksi siten, että kertoessani 

ennen haastattelun aloittamista tunnistettavuuden välttämisestä yksi haastateltava totesi, 

että ”kyllä ne kuitenkin arvaa kuka on sanonut mitäkin” ja lisäsi perään, että hän yrittää 

olla diplomaattinen vastauksissaan. Voi siis olla, että tunnistetuksi tulemisen pelko on 

saanut haastateltaviani punnitsemaan tarkemmin sanojaan ja olemaan varovaisempia 

antamansa kritiikin suhteen. Tämä on varsinkin sopimusyhteistyökumppanien kohdalla 

täysin mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä, sillä he eivät ole suorassa työsuhteessa 

Työkykyselvitykseen vaan toimivat ostopalvelusopimuksella. Tästä näkökulmasta minusta 

oli eettisesti oikein kertoa sopimusyhteistyökumppaneille, että näin pientä joukkoa 

haastateltaessa tunnistettavuutta ei välttämättä voida aivan varmasti välttää, mutta että 

siihen joka tapauksessa pyrin ja että kriittiset huomiot ovat tärkeitä sosiaalisen selvityksen 

kehittämiseksi. Tästä huolimatta olin aistivinani varsin tarkkaa sanojen punnitsemista 

useimpien kritiikkiä antaneiden sopimusyhteistyökumppaneiden kohdalla. Tunnistet-

tavuuden ongelmaan liittyen olen kirjannut tutkimuspäiväkirjaani seuraavasti: 

 

”Haastavaa käytäntötutkimuksen tekemisessä on mielestäni se, että työyhteisö 

tietää, keitä työntekijöitä haastattelen milloinkin. Työyhteisön jäsenistä monet 

saattavat kysyä haastattelun jälkeen, miten se meni. Tähän en luonnollisestikaan voi 

haastattelujen luottamuksellisuuden vuoksi vastata kuin yleisillä kuvauksilla 

(”hyvin”, ”tuli paljon hyviä pointteja” tms.). Onni onnettomuudessa on se, että tulen 

haastattelemaan lähes kaikkia työntekijöitä, jolloin on joka tapauksessa 

pääteltävissä, keitä kaikkia olen tutkimukseeni haastatellut. Eri asia olisi, jos 

haastattelisin vain ihan muutamaa ostopalvelutyöntekijää, koska silloin kritiikin 

voisi päätellä perustuvan juuri muutaman työntekijän lausuntoihin.” (Ote 

tutkimuspäiväkirjasta 17.4.2012) 

 

Tutkittavien yksilönsuojaan ja itsemääräämisoikeuteen kuuluu olennaisesti myös osallistu-

misen vapaaehtoisuus. Informoin Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijöitä ja sopimus-
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yhteistyökumppaneita etukäteen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

sen voi halutessaan keskeyttää koska tahansa. Myös vapaaehtoisuuden toteutumista voi 

miettiä tarkemmin, sillä työyhteisön jäseninä sosiaalityöntekijät eivät välttämättä 

kehdanneet kieltäytyä työaikana tehtävästä haastattelusta. Myös sopimusyhteistyö-

kumppaneille on saattanut syntyä tietynlainen velvollisuudentunne osallistua tutkimukseen. 

 

Tutkittavien loukkaamattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittivat tutkimuksessani 

ensinnäkin sitä, että kohtelin tutkittaviani arvostavasti, kohteliaasti ja heidän ihmisarvoaan 

kunnioittaen ja että käytän tutkimusjulkaisuissa tutkittaviani kunnioittavaa kirjoitustapaa. 

Tutkittavien loukkaamattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen tarkoitti tutkimuksessani 

myös sitä, että huolehdin tarkasti haastateltavien yksityisyydestä sekä luottamuksellisten 

tietojen tietosuojasta. (Kuula 2006.) Lisäksi noudatin tutkimuksessani hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä (ks. esim. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002). 

4 AINEISTO JA ANALYYSI 

4.1 Tutkimusaineisto 

Keräsin tutkimusaineistoni sosiaaliseen selvitykseen keskittyvän teemahaastattelun avulla. 

Kyseessä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, jonka ennalta määrätyistä teemoista 

keskusteltiin suhteellisen vapaasti (tarkemmin teemahaastattelusta ks. esim. Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 75). Sopimusyhteistyökumppanien haastatteluissa käyttämäni haastattelu-

runko on esitetty liitteessä kolme (liite 3) ja sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelujen 

runko liitteessä neljä (liite 4). Sopimusyhteistyökumppaneiden haastatteluissa käytin 

lisäksi apunani Työkykyselvityksessä aiemmin tehtyä sosiaalista selvitystä ikään kuin 

esimerkkiselvityksenä, jota sopimusyhteistyökumppanit saivat kommentoida. Esimerkki-

selvityksestä oli poistettu tunnistetiedot ja yksityiskohtia oli muutettu, jotta selvityksen 

kohde ei olisi ostopalvelutyöntekijöiden tunnistettavissa. 

 

Alun perin ajatuksenani oli toteuttaa haastattelut ammattiryhmäkohtaisina ryhmä-

haastatteluina, mutta sopimusyhteistyökumppanien eriävien aikataulujen vuoksi päädyin 

haastattelemaan heitä yksitellen. Kaikille yhdeksälle sopimusyhteistyökumppanille annet-

tiin informaatiokirje tutkimuksesta aikatauluehdotuksineen sekä paperiversiona että 

sähköpostitse (ks. liite 1). Lähtökohtana oli, että jokaisella sopimusyhteistyökumppanilla 
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olisi halutessaan mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Aikatauluehdotuksen minulle 

palautti oma-aloitteisesti viisi sopimusyhteistyökumppania, ja lisäksi kävin kasvotusten 

kyselemässä osallistumisesta kolmelta sopimusyhteistyökumppanilta, jotka kaikki olivat 

suostuvaisia osallistumaan haastatteluun. Näistä kahden kanssa emme kuitenkaan löytäneet 

sopivaa haastatteluaikaa heidän kiireisten aikataulujensa vuoksi. Yhdeltä sopimus-

yhteistyökumppanilta en kysynyt erikseen osallistumisesta, sillä hän teki Työkyky-

selvityksessä vähemmän työtunteja kuin muut sopimusyhteistyökumppanit. Tämän vuoksi 

emme työyhteisön edustajan kanssa nähneet hänen haastattelemistaan yhtä tarpeelliseksi 

kuin muiden. Sosiaalityöntekijät olin ajatellut haastatella kahdessa neljän hengen 

ryhmässä, mutta aikataulujen eriäväisyyden vuoksi toteutinkin haastattelut kahtena kolmen 

hengen ryhmähaastatteluna ja yhtenä parihaastatteluna. Kaikki työyhteisön kahdeksan 

sosiaalityöntekijää osallistuivat siten tutkimukseen. Sosiaalityöntekijöille jakamani 

informaatiokirje on esitetty liitteessä kaksi (liite 2). 

 

Tein haastattelut Työkykyselvityksen tiloissa pääasiassa työntekijöiden työaikana. Kaksi 

haastattelemistani sopimusyhteistyökumppaneista tuli Työkykyselvitykseen varta vasten 

haastattelua varten muualla tehdyn työpäivän jälkeen. Voikin sanoa, että lähes kaikki 

sopimusyhteistyökumppanit olivat todella kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, 

vaikka en lopulta heitä kaikkia haastatellutkaan. Myös kaikki sosiaalityöntekijät olivat 

halukkaita osallistumaan ryhmähaastatteluihin, ja heidän kohdallaan myös aikataulut 

menivät paremmin yksiin. Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli ollut Työkykyselvityksessä 

töissä jo useita vuosia, kuudesta yhteentoista vuotta, yhden oltua Työkykyselvityksessä 

vasta alle puoli vuotta. Myös haastattelemani sopimusyhteistyökumppanit olivat yhtä 

lukuun ottamatta olleet Työkykyselvityksen palveluksessa useita vuotta, neljästä 

yhteentoista vuoteen. Yksi työntekijä oli ollut Työkykyselvityksen sopimusyhteistyö-

kumppanina alle kaksi vuotta. 

 

Ennen haastattelujen aloittamista kerroin haastateltaville haastattelujen luottamukselli-

suudesta sekä siitä, että toivoin heidän vastaavan haastattelukysymyksiini mahdollisimman 

vapaasti. Ryhmähaastattelujen alussa ilmaisin toiveeni siitä, että haastateltavat välttäisivät 

toistensa päälle puhumista mutta että haastatteluista tulisi muuten keskustelunomaisia. 

Äänitin haastattelut digitaalisella sanelulaitteella ja litteroin haastattelunauhat kokonaisuu-

dessaan sisällönanalyysin edellyttämällä tarkkuustasolla. Aloitin haastattelujen nauhoitta-
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misen aina vasta taustakysymyksistä ja lopetin sen haastateltavan todettua, että hänellä ei 

ole muuta sanottavaa. Haastattelun alussa ja lopussa käymämme tutkimuksesta 

informointiin liittyvät keskustelut jätin siis nauhoittamatta. Sisällönanalyysiin sopivan 

tarkkuustason mukaisesti en ole merkinnyt haastattelutekstiin taukoja, huokauksia, 

äänenpainoja tai naurahduksia. Tiivistin myös vastaajien puhetta jättämällä pois 

”tarpeettomat” sanat ja fraasit (esimerkiksi no, niinku, tota, sitte, se, niin, että, joo, nyt, 

siis), itsekorjaukset sekä sanojen toistot. Pyrin litteroimaan jokaisen haastattelun heti sen 

tekemisen jälkeen, eli vielä saman päivän aikana. Ryhmähaastattelujen litteroinnin 

työläyden vuoksi tämä ei kuitenkaan ollut yhden ryhmähaastattelun kohdalla mahdollista, 

vaan sain litteroinnin valmiiksi vasta toisen ryhmähaastattelun tekemisen jälkeen. Yhden 

tunnin yksilöhaastatteluun kului noin neljä tuntia litterointiaikaa, kun vastaava 

purkamisnopeus oli ryhmähaastatteluiden kohdalla noin viisi tuntia. Tarkistin tekemäni 

litteroinnit useimmiten haastattelun jälkeisenä työpäivänä. 

 

Sopimusyhteistyökumppaneiden yksilöhaastattelujen pituudet vaihtelivat 17 minuutista 50 

minuuttiin keskiarvon ollessa 28 minuuttia. Litteroitua tekstiä yksilöhaastatteluista kertyi 

yhteensä 39 sivua. Litteroidut haastattelutekstit olivat pituudeltaan viiden ja kahdeksan 

sivun väliltä (Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5). Sosiaalityöntekijöiden 

ryhmähaastattelut olivat pituudeltaan 53 ja 61 minuutin väliltä keskiarvon ollessa 57 

minuuttia. Litteroitua tekstiä ryhmähaastatteluista syntyi yhteensä 51 sivua. Litteroidut 

ryhmähaastattelutekstit olivat pituudeltaan 15 ja 18 sivun väliltä. 

4.2 Analyysin eteneminen 

Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia, joka on laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Haastatteluaineiston analysoinnin 

voi sanoa alkaneen jo niiden tekohetkellä, sillä Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen 

(2010, 18) mukaan tutkija tekee jo aineistoa kerätessään teoreettisia valintoja ja tulkintoja. 

Jo haastatteluja tehdessäni ja litteroidessani aloin hahmottaa mielessäni, mikä aineistossani 

on kaikkein keskeisintä juuri selvitysten kehittämisen näkökulmasta. Toisaalta haastattelu-

puhe kattoi monia muitakin kiinnostavia teemoja ja aiheita, joten aloin jo aineiston 

keruuvaiheessa aavistaa, että joudun rajaamaan lopullista analysoitavaa aineistoa rankalla 

kädellä. Päätin kuitenkin pyrkiä olemaan avoin aineistolleni ja lukea sitä kokonaisuu-

dessaan ennen lopullisen rajauksen tekemistä.  
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Varsinaisen analyysivaiheen aluksi ryhmittelin aineiston haastattelukysymysteni mukaisiin 

osioihin siten, että kutakin kysymystä koskevat vastaukset tulivat oman otsikkonsa alle. 

Kukin haastattelukysymys muodosti täten oman teemansa. Olin ryhmitellyt jo haastattelu-

kysymykset kolmeen pääteemaan: 1) sosiaalisen selvityksen tekeminen, 2) sosiaalinen 

selvitys työvälineenä ja 3) sosiaalisen selvityksen kehittäminen. Tallensin kuhunkin 

pääteemaan kuuluvat alateemat omaan tiedostoonsa. Sosiaalisen selvityksen tekeminen       

-pääteemaan kuuluvia alateemoja olivat sosiaalityöntekijöiden kokemukset sosiaalisen 

selvityksen tekemisestä, selvitysten tekeminen ajankäytön kannalta, haasteet ja 

ongelmakohdat sosiaalisen selvityksen tekemisessä, selvitysten tekemisen eroaminen 

asiakkaiden mukaan, selvitykseen tulevien asiakastietojen valinta ja rajaaminen sekä 

asiakaslähtöisyyden huomioiminen selvitystä tehtäessä. Sosiaalinen selvitys työvälineenä   

-pääteema kattoi seuraavat alateemat: sosiaalisen selvityksen suurin hyöty, sosiaalisen 

selvityksen sosiaalisuus, sopimusyhteistyökumppanit sosiaalisten selvitysten hyödyntäjinä, 

sosiaaliseen selvitykseen viittaaminen ja selvityksen siteeraaminen, sosiaalisten selvitysten 

käytettävyys, sosiaalisten selvitysten ja niiden käytettävyyden vaihtelu, selvityksen ajalliset 

muutokset, sopimusyhteistyökumppanien asiakkaalta itseltään joka tapauksessa kysymät 

asiat, sosiaalisten selvitysten laittaminen eläkehakemusten liitteeksi ja sosiaalisen 

selvityksen painoarvo eläkelaitoksissa. Sosiaalisen selvityksen kehittämiseen kuuluvia 

alaluokkia olivat puolestaan sosiaalisen selvityksen kehittämisen kohteet, sosiaalisten 

selvitysten yhdenmukaistaminen, esimerkkiselvityksen luonnehdintoja, esimerkkiselvitys 

suhteessa muihin sosiaalisiin selvityksiin, sosiaalisista selvityksistä puuttuvat asiat, sekä 

olennaiset ja epäolennaiset asiat sosiaalisessa selvityksessä. Lisäksi omana erillisenä 

alateemanaan oli teema nimeltä ”muita huomioita sosiaalisesta selvityksestä”. 

 

Luin teemoiteltua aineistoa moneen kertaan läpi tehden marginaaliin merkintöjä ja etsien 

aineistosta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Yhtäläisyyksiä etsin ennen kaikkea sen 

suhteen, minkälaisena työvälineenä sosiaalinen selvitys koetaan, miten sen merkitystä 

kuvataan ja miten sitä voitaisiin kehittää. Eroavaisuuksia etsin sen sijaan erityisesti 

sosiaalityöntekijöiden kuvaamista sosiaalisen selvityksen tekemisen tavoista. Yhtäläi-

syyksien ja eroavaisuuksien löytämisen helpottamiseksi koodasin erityyppisiä mielipiteitä 

ja kokemuksia eri väreillä (esimerkiksi selvityksen vaihtelun luonnollisuutta korostavat 

kommentit vihreällä värillä ja vaihtelun hankaluutta koskevat kommentit punaisella 

värillä). Käytin analyysiyksikkönä yhden tai useamman lauseen sisältäviä ajatus-
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kokonaisuuksia (analyysiyksiköistä ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Tässä vaiheessa 

aineistosta nousi myös pari uutta alateemaa, joista en ollut varsinaisesti kysynyt 

haastattelussa. Nämä alateemat nimesin sosiaalisen selvityksen merkitykseksi sekä hyvän 

sosiaalisen selvityksen kriteereiksi. 

 

Kirjoitin jokaisesta alateemasta oman kuvailevan kappaleensa siten, että kaikki yhteen 

teemaan kuuluvat analyysiyksiköt tulivat huomioiduiksi kuvauksessa. Tällä tavoin 

syntynyt alustava tulosluku oli vielä aivan liian laaja ja monipolvinen liitettäväksi 

käytäntötutkimusraporttiini, joten päädyin rajaamaan sitä rankalla kädellä keskittyen 

sosiaalisen selvityksen merkitykseen ja hyötyihin työvälineenä, sosiaalisissa selvityksissä 

ilmenneisiin eroihin ja sosiaalisen selvityksen kehittämiseen. Jätin siis pois hyvin paljon 

sosiaalityöntekijöiden kuvauksia ja kokemuksia selvityksen tekemisestä, samoin kuin 

sopimusyhteistyökumppaneiden kuvauksia selvitysten hyödyntämistavoista. Tarkensin 

myös tutkimuskysymyksiäni uuden rajauksen mukaisesti. Keskustelimme rajaamisesta 

työyhteisön edustajan kanssa ja sovimme, että laaja tulosluku jää joka tapauksessa 

työyhteisön käyttöön, vaikka se ei varsinaiseen tutkimusraporttiin tulekaan. Näin 

tutkimukseni tavoittama hiljainen tieto ei mene hukkaan, vaan se on työyhteisön 

hyödynnettävissä. 

 

Luin alustavaa tuloslukua uuden rajauksen näkökulmasta ja kokosin samalla kaikki 

selvityksissä ilmeneviä eroja koskevat kohdat omaksi alaluvukseen. Sosiaalista selvitystä 

työvälineenä käsittelevässä alaluvussa päätin keskittyä selvityksen merkitykseen, koska 

arvioin siitä muistuttamisen olevan tärkeää sosiaalista selvitystä kehitettäessä.  Tähän 

alalukuun sisällytin varsinaisten sosiaalisen selvityksen merkitystä koskevien kohtien 

lisäksi myös kuvaukset sosiaalisen selvityksen painoarvosta eläkelaitoksissa, sillä tulkitsin 

sen olevan keskeistä sosiaalisen selvityksen merkityksen kannalta. Sosiaalisen selvityksen 

kehittämistä koskevaan alalukuun otin mukaan seuraavat alateemat: sosiaalisen selvityksen 

kehittämisen kohteet, sosiaalisten selvitysten yhdenmukaistaminen, hyvän sosiaalisen 

selvityksen kriteerit sekä olennaiset ja epäolennaiset asiat sosiaalisessa selvityksessä. 
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5 KESKEISET TULOKSET 

Esittelen käytäntötutkimukseni keskeiset tulokset siten, että keskityn kussakin alaluvussa 

yhteen tutkimuskysymykseen. Käytän muutamia otteita tekemistäni haastatteluista elävöit-

tämään tuloksia. Haastateltavien tunnistettavuuden vähentämiseksi en ole laittanut 

aineisto-otteiden perään muuta tunnistetietoa kuin sen, onko kyseessä sosiaalityöntekijä vai 

sopimusyhteistyökumppani. Olen muokannut aineisto-otteita yhtäältä tunnistettavuuden 

vähentämiseksi ja toisaalta lukijaystävällisyyden lisäämiseksi. Aineisto-otteissa merkintä 

(…) tarkoittaa pois jättämääni jaksoa, ”K” haastattelijaa eli kysyjää (minua) ja ”V” 

haastateltavaa eli vastaajaa. Hakasulkeisiin laitettu sana merkitsee puolestaan joko 

tarkennusta keskustelun kohteena olevaan asiaan (esimerkiksi sanan ”se” avaamista), 

slangisanan korvaamista kirjakielisellä sanalla tai sitä, että haastateltavan nimeämä asia 

(esimerkiksi lääkärin nimi) on muutettu kuvaukseksi (esimerkiksi sopimusyhteistyö-

kumppaniksi).  

5.1 Sosiaalinen selvitys työvälineenä 

Sosiaalityöntekijät kokevat sosiaalisen selvityksen erittäin tärkeäksi sosiaalityön 

välineeksi, joka on keskeinen osa Työkykyselvityksessä tehtävää sosiaalityötä. Myös 

sopimusyhteistyökumppanit kokevat sosiaalisen selvityksen hyödylliseksi ja tärkeäksi 

työvälineeksi ja pitävät sen merkitystä erittäin suurena. Sosiaalisen selvityksen merkitys 

perustuu siihen, että se kuvaa asiakkaan sosiaalisen taustan syntymästä nykyhetkeen asti, 

kattaen kaikki työkyvyn kannalta merkitykselliset elämänalueet koulutuksesta ja 

työhistoriasta perhesuhteisiin. Sopimusyhteistyökumppaneiden kannalta sosiaalisessa 

selvityksessä on kyse juuri asiakasta koskevan tiedon tiivistämisestä, sillä aiempaa tietoa 

on usein valtavasti. 

 

”Pääsääntöisesti sosiaalityöntekijä on pystynyt tekemään ihan hyviä tiivistelmiä, 

että nimenomaan tiivistelmästä, olennaisen tiedon etsinnästä on kysymys.” 

(Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Sosiaalityöntekijöitä sosiaalinen selvitys auttaa asiakastilanteen haltuun ottamisessa. 

Sosiaalisen selvityksen tekemisen jälkeen asiakkaan tilanne on helpommin hahmotettavissa 

ja myös jatkotutkimusten suunnitteleminen käy helpommin. Selvityksen tekemisen 

aloittamisesta ja papereiden läpikäymisestä jo ennen asiakkaan tapaamista on hyötyä myös 

asiakkaan haastattelussa, koska sosiaalityöntekijä on tullut jo etukäteen miettineeksi, mitä 
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asioita on tärkeää käydä läpi asiakkaan kanssa. Sosiaalinen selvitys auttaa sosiaali-

työntekijää myös asiakastapauksen palauttamisessa mieleen esimerkiksi jatkotutkimusten 

venähdettyä tai asiakkaan tullessa uudelleen Työkykyselvitykseen. 

 

”Se auttaa ainakin mua ottamaan sen asiakkaan tilanteen haltuun. (…) Sitten on 

helpompi suunnitella sitä lääkäriprosessia ja muuta siihen perään.” 

(Sosiaalityöntekijä) 

 

Lääkäreitä ja neuropsykologeja sosiaalinen selvitys auttaa hahmottamaan, minkälaisesta 

asiakkaasta on kyse ja mikä on lähtötilanne työkyvyn selvittämiselle. Sosiaalinen selvitys 

nopeuttaa ja helpottaa sopimusyhteistyökumppaneiden omaa työskentelyä, kun heidän ei 

tarvitse käydä asiakkaan koko elämänkaaren kattavaa asiakirjapinoa läpi saadakseen kuvan 

asiakkaan työkykyyn olennaisesti vaikuttavista asioista. Sosiaalisen selvityksen suurim-

miksi hyödyiksi sopimusyhteistyökumppanit nimeävätkin ajan säästämisen ja kokonais-

kuvan saamisen asiakkaan tilanteesta. Suurin osa sopimusyhteistyökumppaneista toi myös 

esiin, että sosiaalista selvitystä vastaavaa työvälinettä ei ole useimmissa paikoissa käytössä. 

 

K: ”Mikä on suurin hyöty siitä selvityksestä?” 

V: ”No nimenomaan se että siihen on koottu valmiiksi asioita sillä tavalla että ne 

on nopeasti siitä saatavilla, ettei tarvitse itse käydä sitä paperipinoa läpi. Kun 

näitä saattaa olla tosiaan kymmenen sentinkin paksuisesti kerätty paperia niin se 

on aika iso työ käydä sitä läpi. Eli jos niitä on hyvin sinne sosiaaliseen 

selvitykseen koottu, niin ne pystyy [poimimaan] sieltä nopeasti, ja tarvittaessa 

sitten tarkentaa niitä sieltä terveydenhuollon papereista niitä asioita.” 

(Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Osa sopimusyhteistyökumppaneista käyttää sosiaalista selvitystä oman haastattelunsa 

pohjana, jolloin selvitys toimii ikään kuin haastattelurunkona. Tämä on toimiva ratkaisu 

sen takia, että usein lääkärit ja neuropsykologit kysyvät asiakkailta pitkälti samoja asioita 

kuin sosiaalityöntekijätkin, mutta omasta näkökulmastaan käsin. Toisilla taas haastattelu-

runko on valmiina mielessä, ja sosiaalisen selvityksen perusteella on vain etukäteen 

mietitty, mistä asioista on syytä kysyä asiakkaalta tarkemmin. Sosiaalisen selvityksen 

avulla sopimusyhteistyökumppani voi asiakasta haastatellessaan myös varmentaa asiak-

kaan kertomuksen ja tarvittaessa nostaa esille asiakkaan kertomuksen ja sosiaalisen 

selvityksen välisiä ristiriitoja ja pyytää asiakasta selittämään niitä. Sosiaalista selvitystä 

hyödynnetään myös asiakkaan haastattelemisen jälkeen omaa lausuntoa kirjoitettaessa. 

Tällöin selvityksestä voidaan tarkistaa haastattelussa saatuja tietoja. 
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”Samoja asioita mä tietysti käyn siinä läpi asiakkaan kanssa, että se toimii 

haastattelurunkona kun mä teen sitä haastattelua. Ja mä läpikäyn itse asiassa 

ihan niitä samoja asioita siinä haastattelussa, mutta mä pyrin niinku 

tarkentamaan niitä sitten sen [erikoisalan] näkökulmasta.” (Sopimusyhteistyö-

kumppani) 

 

Sosiaalisen selvityksen merkitys liittyy sekä sosiaalityöntekijöiden että sopimusyhteistyö-

kumppaneiden mukaan siihen lisäinformaatioon, mitä sosiaalityöntekijä omalla 

asiantuntemuksellaan saa tuotua esille erityisesti päihde- tai elämänhallinnallisista 

ongelmista ja niiden vaikutuksista. Sosiaalityöntekijät katsovat sosiaalisen selvityksen 

merkityksen liittyvän pääasiassa siihen, miten hyvin lääkäri tai neuropsykologi pystyy sitä 

hyödyntämään. Työkykyselvitystoiminnan alkuaikoina sosiaalisella selvityksellä ajateltiin 

pystyttävän vaikuttamaan myös eläkelaitosten ratkaisuihin, mutta sittemmin tästä 

tavoitteesta on pitkälti luovuttu. 

 

”Kai se nähdään nyt lähinnä että se on hyvä apuväline [sopimusyhteistyö-

kumppaneille], niinku tällä hetkellä tän sosiaalisen selvityksen merkitys 

ylipäätänsä. Ehkä aikaisemmin ajateltiin että jopa voitais eläkelaitoksiin 

vaikuttaa mutta ehkä sieltä on vähän pudottu alas.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Joskus kokemus siitä, että ei ole tekemässään selvityksessä onnistunut löytämään kaikkia 

olennaisia asioita, saa sosiaalityöntekijän epäilemään sosiaalisen selvityksen merkitystä, 

varsinkin kun psykiatrit ja neuropsykologit ovat sosiaalityöntekijöiden näkemyksen 

mukaan itse mestareita kysymään asiakkaalta kaikki olennaiset asiat. Sosiaalisen 

selvityksen merkityksen aliarvioiminen saattaa joidenkin sosiaalityöntekijöiden kohdalla 

johtaa siihen, että selvityksen tekemiseen käytetään vähemmän aikaa. Selvityksen 

vähäisellä merkityksellä ikään kuin oikeutetaan sitä, että selvityksistä ei tehdä yhtä 

perusteellisia kuin aiemmin. Toisaalta osa sosiaalityöntekijöistä kuitenkin tiedosti sen, että 

valmiin yhteenvedon pohjalta on helpompi lähteä haastattelemaan asiakasta tarkemmin ja 

että selvitys ei siinä mielessä ole turha, vaikka siinä ei ihan kaikkia olennaisia asioita 

olisikaan käyty läpi. 

 

”Just se ajankäyttö että miten paljon käyttää aikaa, niin mä oon nykyään kyllä 

tullut vähän, emmä tiedä vähättelenkö mä sitä selvityksen merkitystä, ehkä 

nykyään en pidä sitä niin tärkeänä kuin aikaisemmin, niin voi olla että senkin 

takia mä annan itselleni oikeutuksen olla kirjoittamatta niitä kolmen sivun 

selvityksiä.” (Sosiaalityöntekijä) 
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Sosiaalisen selvityksen merkitystä lisää sekä sopimusyhteistyökumppaneiden että sosiaali-

työntekijöiden näkemyksen mukaan se, että Työkykyselvityksessä sosiaalityöntekijöillä on 

käytössään lähes kaikki asiakasta koskevat asiakirjat ja myös sosiaaliviraston asiakastieto-

järjestelmän käyttöoikeus. Tämän myötä selvitys perustuu paljon laajempaan tietomäärään 

kuin monissa muissa paikoissa. Aiempien asiakirjojen saatavuus helpottaa myös 

sopimusyhteistyökumppaneiden työtä huomattavasti, sillä heidän ei tarvitse itse tilata 

asiakirjoja eikä odotella niiden saapumista. Aiemmat asiakirjat mahdollistavat myös 

asiakkaan kertomuksen tarkistamisen, sillä toisinaan asiakkaat kertovat eri tahoille eri 

asioita. 

 

”Kun täällä kerätään eri paikkakunnilta ja muualta tiedot yhteen niin täällä on 

ihan toisella tavalla. On asiakkaan näkemys ja sitten on nää faktadokumentit, ja 

nää kaikki yhdistetään, niin kyllä meillä on nää taustatiedot ihan eri tavalla 

kasassa kuin missään muualla.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijät toivat esiin myös sosiaalisten selvitysten 

merkityksen tutkimuksen kannalta. Muissa paikoissa ei ole saatavilla yhtä laajaa ja 

yhtenäistä tietokantaa työkyvyttömyyseläkkeen hakijoista ja saajista kuin Työkyky-

selvityksessä, sillä varattaessa suoraan aika lääkärille työkyvyttömyyseläkkeen hakemista 

varten sosiaalinen selvitys jää tekemättä. 

 

Sosiaalisen selvityksen merkitykseen liittyy nähdäkseni myös sen oletettu painoarvo 

eläkelaitoksissa. Sosiaalisen selvityksen oletettu painoarvo eläkelaitoksissa vaikuttaa 

siihen, kuinka tärkeäksi sosiaalityöntekijät kokevat selvityksen kirjoittamisen ja kuinka 

paljon he käyttävät siihen aikaa. Esimerkiksi jos lääkärin B-lausunto joka tapauksessa 

ratkaisee asiakkaan eläkehakuprosessin lopputuloksen, ei sosiaalityöntekijän omasta 

mielestään välttämättä kannata käyttää hirveän paljon aikaa selvityksen tekemiseen. 

Sosiaalityöntekijöiden käsityksen mukaan sosiaalisella selvityksellä saattaa olla merkitystä 

rajatapauksissa ja niukkojen lääkärinlausuntojen täydentäjinä, mutta muuten niiden 

painoarvo arvioidaan pieneksi. 

 

”Se [sosiaalinen selvitys] on tietysti ihan olennainen paperi ja hyvä paperi 

lääkäreille mutta jos siihen käyttää hirveästi aikaa mutta kuitenkin se lääkärin 

paperi ratkaisee sen lopputuloksen ja tämän painoarvo on vain osa siitä, niin 

sitten täytyy harkita että paljonko nyt laittaa sitten aikaa siihen.” 

(Sosiaalityöntekijä) 
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”Kyllä mäkin lähden siitä että on olennaista että mä saan sellaset asiat siitä 

asiakkaasta että lääkäri pystyy tekemään siitä sen lausunnon. Että mä en lähde 

siitä että mun täytyy hirveästi käyttää aikaa että ’tää nyt ratkaisee tän koko 

prosessin’.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Sopimusyhteistyökumppaneiden näkemykset sosiaalisen selvityksen painoarvosta eläke-

laitoksissa ovat hyvin samansuuntaisia kuin sosiaalityöntekijöiden arviot. Selvityksellä 

uskotaan olevan itsenäistä painoarvoa lähinnä niissä tapauksissa, joissa eri lausuntojen 

kannat eroavat paljon toisistaan. Eläkehakemusten liitteenä voi nimittäin olla useamman 

eri lääkärin B-lausunto sekä myös neuropsykologin lausunto. Osa sopimusyhteistyö-

kumppaneista uskoo selvityksen painoarvon riippuvan siitä, minkälainen selvitys on 

kyseessä.  

 

”No kyllä sillä parhaimmassa tapauksessa voi olla, se riippuu just siitä että minkä 

laatuinen se on, mitä asioita siinä tulee esille. (…) Että parhaimmillaan sillä voi 

olla selkeä vaikutus. Ja ylipäätään kyllä se sitä taustaa aina valottaa tietyllä 

tavalla. Mutta se vähän riippuu että minkälainen se on, pahimmillaanhan sillä ei 

oo mitään merkitystä.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Esimerkiksi jos sosiaalityöntekijä kuvaa tekemäänsä kotikäyntiä ja sen aikana ilmenneitä 

työkyvyn rajoituksia, sosiaalisen selvityksen painoarvon uskotaan olevan suurempi kuin 

jos kotikäyntiä ei ole tehty. Toinen esimerkki on, että jos selvityksessä osoitetaan 

asiakkaalle myötätuntoa ja alleviivataan tämän kokemia vääryyksiä, siitä arvioidaan olevan 

asiakkaalle jopa haittaa. Selvityksen pituudellakin arvellaan olevan merkitystä, sillä 

kolmen sivun pituisia selvityksiä ei sopimusyhteistyökumppaneiden käsityksen mukaan 

ehditä eläkelaitoksissa lukea. Toisaalta jotkut sopimusyhteistyökumppanit ovat siinä 

käsityksessä, että sosiaalisella selvityksellä ei ole eläkeratkaisujen kannalta merkitystä sen 

sisällöstä, tyylistä ja/tai laajuudesta riippumatta. 

5.2 Sosiaalisissa selvityksissä ilmenevät erot 

Sosiaalisten selvitysten tekeminen on Työkykyselvityksessä itsenäistä puuhaa, eikä niiden 

tekemisestä ole tapana keskustella muiden työntekijöiden kanssa. Useimmille sosiaali-

työntekijöille on ajan myötä muotoutunut selvityksen tekemiseen tietynlainen työmalli, 

jonka mukaisesti selvityksiä tehdään aika rutiininomaisestikin. Sopimusyhteistyö-

kumppaneita ja sosiaalityöntekijöitä haastateltaessa ilmeni, että eri sosiaalityöntekijöiden 

työmallit eroavat toisistaan sangen paljon. Tämä ei ollut mikään yllättävä tulos, sillä 
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selvitysten kirjavuus nousi hypoteesina esiin jo ensimmäisessä tapaamisessani koko 

työyhteisön kanssa. Selvityksissä esiintyy myös asiakasryhmittäisiä eroja. 

 

Asiakasryhmittäiset erot 

Sosiaalisten selvitysten tekeminen on erilaista erityyppisten asiakkaiden kohdalla, tosin itse 

työmalli ei välttämättä eroa asiakasryhmittäin. Sen sijaan se, kuinka paljon aiempaa tietoa 

on käytettävissä ja kuinka tarkka sanoissaan on oltava, vaihtelee asiakasryhmittäin. Myös 

taustakuvauksen laajuus riippuu asiakasryhmästä. Psyyke- ja päihdeongelmaisten 

asiakkaiden kohdalla on erityisen tärkeää kuvata asiakkaiden tausta tarkasti, kun taas 

pääasiassa somaattisista vaivoista kärsivien kohdalla taustan kuvaamisella ei nähdä olevan 

yhtä suurta painoarvoa. 

 

”Eikös siinä keskimäärin mene enemmän aikaa sellasilla joilla on enemmän näitä 

psyykkisen puolen ongelmia, ja yleensä niillä on taustassa myös kaikkea, 

enemmän kerrottavaa. Ja näillä joilla on nää somaattisen puolen jutut niin siinä 

ei oo niin paljon, että se on helpompi tehdä.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohdalla selvityksen tekemisessä ilmenee 

monenlaisia haasteita, kuten se, että aiempaa tietoa ei välttämättä ole lainkaan saatavilla. 

Myös tulkin välityksellä työskentely on toisinaan hankalaa. Maahanmuuttajat eivät aina 

myöskään ole kovin halukkaita kertomaan taustastaan, varsinkaan pakolaiset. Toisaalta 

maahanmuuttajataustaisissa asiakkaissakin on eroja: osalla on koulutusta, kun taas osa ei 

osaa edes lukea eikä kirjoittaa. 

 

”Tosiaan maahanmuuttajissa on niin kauhean eritasoisia. Meillähän on luku- ja 

kirjoitustaidottomia, jotka saattaa kertoa että oli leikkauksessa ja sitten nostaa 

paitaa ja näyttää että tässä on arpi. Siitä on aika vaikea ottaa kyllä mitään kun ei 

ole mitään papereita käytettävissä. (…) Ja sitten kun tulkki on siinä välissä vielä 

niin se riippuu vähän tulkistakin...” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Selvityksen tekemisessä ilmenee eroja myös sen mukaan, onko kyseessä niin sanottu 

konkariasiakas vai Työ- ja elinkeinotoimistosta lähetetty asiakas, joka ei ole koskaan 

aiemmin asioinut sosiaalitoimessa. TE-toimiston asiakkaat eivät sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksen mukaan ole yhtä tottuneita kertomaan elämästään ja asioistaan eikä heiltä voi 

myöskään ”nyhtää” asioita samalla tavoin kuin sosiaalitoimessa pitkään asioineilta 

asiakkailta. TE-toimiston asiakkailla on usein myös ollut asiat aivan kunnossa ennen 

esimerkiksi sairastumista ja sitä kautta työttömäksi jäämistä, joten he eivät välttämättä näe 
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elämänkulustaan kertomista relevanttina työkyvyn selvittämisen kannalta. TE-toimiston 

asiakkailla on usein myös ns. konkariasiakkaita korkeampi koulutustaso, minkä koetaan 

toisinaan vaikuttavan selvityksen tekemiseen. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan 

korkeasti koulutetuilla asiakkailla on usein tietynlainen suojamuuri ja status, jota he eivät 

halua menettää. Heidän kanssaan täytyy olla tarkempi sanomisissaan ja kirjaamisissaan 

kuin sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaiden kanssa.  

 

”Nää meidän niin sanotut konkariasiakkaat on tottuneet siihen että ne on eri 

viranomaisten luona ja niiltä kysytään, se on heille niinkun ihan normaalitilanne. 

Mutta sitten joku pitkään työelämässä ollut, jolla on ainakin näennäisesti kaikki 

asiat kunnossa niin pitää olla aika varovainen. (…) Osan kohdalla näkee jo 

ilmeestä että ne on aivan ihmeissään, ei ne ymmärrä edes että mitä se on niin en 

mäkään ala sitten penkomaan...” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Myös nuorten aikuisten kohdalla selvityksen tekeminen on erilaista kuin muiden 

asiakasryhmien kanssa. Ensinnäkin nuorten kohdalla työhistoriaa ei ole ehtinyt juuri 

kertyä, joten selvityksessä on keskityttävä enemmän koulutustaustaan ja siinä ilmenneisiin 

ongelmiin. Nuorten kohdalla ei myöskään voi käyttää täysin samoja otsikoita kuin muiden 

asiakkaiden. Toisekseen osa nuorista tuntuu olettavan, että sosiaalityöntekijät tietävät 

heidän asioistaan kaiken, minkä vuoksi taustan läpikäymisessä on oltava erityisen 

tarkkana.  

 

”Nuorten kanssa se lapsuus/nuoruus, sen läpikäyminen tarkkaan että saa ne 

kaikki irti sieltä, että on lastensuojelun ja Auroran asiakas tai lastenklinikan tai 

mitä siellä on nyt tehty sitten. Jotenkin ne nuoret pitää itsestään selvänä että me 

tiedetään kaikki kaikesta kun me ollaan sossuja, että ’nähdään’ kaikki.” 

(Sosiaalityöntekijä) 

 

Myös sosiaalisten selvitysten tekemiseen käytettävä aika vaihtelee asiakastapauksittain. 

Selvityksen tekemiseen kuluva aika riippuu asiakirjojen määrästä ja tilanteen selkeydestä 

sekä siitä, johtuuko asiakkaan heikko työkyky somaattisista vai psyykkisistä tekijöistä. 

Työkykyyn vaikuttavan pääasiallisen ongelman ollessa somaattinen selvityksen 

tekemiseen menee yleensä vähemmän aikaa kuin psyykkisistä ongelmista kärsivien 

asiakkaiden kohdalla, joiden taustassa on usein myös enemmän kerrottavaa. Myös 

työhistorian pituus vaikuttaa selvitysten tekemiseen kuluvaan aikaan. Sosiaalityöntekijä 

saattaa myös rajata ajankäyttöään sen mukaan, kuinka merkittäväksi hän arvioi sosiaalisen 

selvityksen juuri kyseisen asiakkaan eläkkeenhakuprosessin kannalta. Jos asiakkaalla on 
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selkeät diagnoosit, sosiaalityöntekijä saattaa ajatella, ettei sosiaalisella selvityksellä ole 

niin suurta painoarvoa, jolloin siihen ei myöskään ole syytä käyttää kauheasti aikaa. 

Vastaavasti sellaisissa tapauksissa, joissa asiakkaan huonolle toimintakyvylle ei ole esittää 

selkeitä todisteita, sosiaalityöntekijä saattaa käyttää huomattavankin paljon aikaa 

esimerkiksi asiakkaan asumishistorian kuvaamiseen. 

 

”Keskimäärin menee enemmän aikaa sellasilla joilla on enemmän näitä 

psyykkisen puolen ongelmia, ja yleensä niillä on taustassa myös enemmän 

kerrottavaa. Näillä joilla on nämä somaattisen puolen jutut niin siinä ei oo niin 

paljon, että se on helpompi tehdä.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

”Jos asiakkaalla näyttäisi olevan somaattisesti selkeät diagnoosit, niin mä 

ajattelen että sillä sosiaalisella selvityksellä on vähemmän painoarvoa, niin sillon 

mä teen sen aika nopeasti. (…) Että ihan sen asiakkaan mukaan mä yritän sitä 

aikaa käyttää.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Sopimusyhteistyökumppaneiden näkemyksen mukaan asiakasryhmäkohtaiset erot liittyvät 

lähinnä niihin tilanteisiin, joissa aiempaa tietoa on ylipäätään olemassa hyvin vähän. 

Tällöin sosiaaliset selvitykset jäävät luonnollisestikin niukoiksi, ja niissä saattaa korostua 

enemmän subjektiivinen kuvailu kuin faktatieto. Subjektiivisen kuvailun painotus koetaan 

näissä tapauksissa ymmärrettäväksi, koska faktatiedon puuttuessa selvitysten sisältö jäisi 

muuten hyvin vähäiseksi. Ylipäätään sopimusyhteistyökumppanit katsovat selvitysten 

kuitenkin vaihtelevan enemmän sen laatijan kuin sen kohteen eli asiakkaan mukaan. 

 

Työntekijäkohtaiset erot 

Osa sosiaalisista selvityksistä on sopimusyhteistyökumppanien mukaan hyvin perusteel-

lisia, osa taas ylimalkaisia. Vaihtelua esiintyy jossain määrin myös saman työntekijän 

selvityksissä siten, että selvitykset ovat välillä niukempia ja välillä kattavampia. 

Suurimmaksi osaksi vaihtelua katsotaan kuitenkin esiintyvän sosiaali-työntekijöiden välillä 

ja sen uskotaan johtuvan siitä, että kukin sosiaalityöntekijä on omaksunut tietyn kaavan 

selvityksen tekemiseen. Osa sopimusyhteistyökumppaneista toi selvitysten vaihtelevuuden 

oma-aloitteisesti esiin haastattelun kuluessa, osalta taas kysyin siitä varten vasten. 

 

”Se saattaa vaihdella jopa saman työntekijän [kohdalla], että joskus on selkeä ja 

hyvä ja joskus on sitten tosi niukka. Mutta yleensä menee niin että ihmiset tekee 

tietyllä kaavalla sitä, että ne on niinku opetelleet jonkun kaavan, että silloin siihen 

tulee parhaimmillaan nää kaikki ja huonoimmillaan ei tule kauhean paljoa.” 

(Sopimusyhteistyökumppani) 



 

24 

 

Selvityksen kirjoittamiseen käytettävistä tuntimääristä puhuttaessa vaihtelua esiintyi 

sangen paljon eri työntekijöiden välillä. Selkeimmissä tapauksissa selvityksen kirjoitta-

miseen menee työntekijästä riippuen yhdestä kolmeen tuntia, monimutkaisissa neljästä 

kuuteen. Ajankäyttöön vaikuttaa luonnollisesti se, millä tarkkuudella selvityksiä kirjoittaa. 

Esimerkiksi jos etsii asiakirjatiedoista, kuinka monta kertaa asiakas on kaiken kaikkiaan 

ollut katkaisuhoidossa, aikaa kuluu paljon enemmän kuin jos tyytyy vain toteamaan, että 

asiakas on joskus turvautunut laitoskatkaisuun. Sosiaalityöntekijöiden ajankäytössä on 

myös vuosien varrella tapahtunut muutoksia. Työstä on tullut sirpaleisempaa ja sosiaalisten 

selvitysten tekemiseen on vähemmän aikaa käytettävissä kuin aikaisemmin. Selvityksen 

tekemiseen liittyviä ajankäytöllisiä ongelmia pyritään ratkaisemaan varaamalla kalenterista 

oma aika selvityksen tekemiselle tai tekemällä tarvittaessa pidempää päivää. Aina 

työtilanne ei kuitenkaan salli riittävän ajan varaamista kullekin selvitykselle, vaan niitä voi 

joutua tekemään myös limittäin, useampaa selvitystä samanaikaisesti. Ajanpuute vaivaa eri 

työntekijöitä eri tavalla, eikä kaikkien työntekijöiden myöskään ole mahdollista tehdä 

pitkää päivää esimerkiksi perhetilanteen takia. 

 

”Mä sanoisin että tuntimäärät on ainakin mulla siitä kun mä oon tullut taloon 

niin lyhentyneet huomattavasti. Mutta tietenkin on enemmän asiakkaita ja 

vähemmän aikaa, (…) että ne [selvitykset] jää vähän puolitiehen kyllä mulla.” 

(Sosiaalityöntekijä) 

 

Sosiaalityöntekijät kiinnittävät hieman eri tavalla huomiota siihen, minkälaisen kuvan 

heidän tekemänsä sosiaalinen selvitys luo asiakkaasta. Toiset saattavat kirjoittaa 

asiakkaasta rankkaakin tekstiä, mutta siinä tapauksessa he eivät välttämättä anna selvitystä 

oma-aloitteisesti asiakkaalle, vaan vain asiakkaan sitä pyytäessä. Toiset taas ovat taas 

hyvinkin tarkkoja siinä, miten he muotoilevat selvityksen ja minkälaisen kuvan se 

asiakkaasta antaa, negatiivisiakaan asioita toki sivuuttamatta.  

 

”Mä kyllä pyrin kirjaamaan siihen että vaikka ois paljon negatiivista tietoa 

esimerkiksi sieltä sosiaalitoimen tiedoista mitä mä en välttämättä ehdi käydä 

asiakkaan kanssa läpikään siinä haastattelussa, niin mä en välitä siitä että vaikka 

se ois asiakkaan kannalta vähän negatiivinen ja ehkä loukkaavakin... Mutta jos 

musta itsestä tuntuu että tää on nyt aika rankkaa tekstiä mitä mä oon tähän 

koonnut niin mä en sitä sillä lailla spontaanisti anna asiakkaalle.” 

(Sosiaalityöntekijä) 
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 ”Kyllä mä sitä mietin tosi paljon, koska se että miten päin ne asiat kirjaa niin 

sillä saa näyttämään sen asian erilaiselta. Se on se valta ja vastuu varmaan tässä 

sosiaalityössä. (…)”(Sosiaalityöntekijä) 

 

Sosiaalisissa selvityksissä on jonkin verran sisällöllistä vaihtelua ensinnäkin sen 

seurauksena, että eri sosiaalityöntekijät jättävät eri asioita sopimusyhteistyökumppanin 

kysyttäväksi. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi somaattisia sairauksia koskevat 

yksityiskohtaiset kysymykset, lapsuuden ”penkominen”, psyykkiset ongelmat ja lähi-

sukulaisten sairaudet. Syitä tietojen kyselemättömyydelle ovat niiden mahdollinen 

arkaluonteisuus, asiakkaan säästäminen asioiden toistamiselta sekä se, että sosiaali-

työntekijät eivät voi tietää, millä yksityiskohdilla on lääkärille tai neuropsykologille 

painoarvoa ja millä ei. Osa sosiaalityöntekijöistä myös kirjoittaa selvityksen hieman eri 

tavalla sen mukaan, minkä alan erikoislääkärille asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin, osa 

taas ei ole ajatellutkaan asiaa tältä kannalta. 

 

”Mä oon kyllä jättänyt nykyään pois kaikki tällaset sisaruksien sairaudet ja 

yleensä senkin että mihin sairauteen vanhemmat on kuolleet. Mä ajattelen että 

lääkärit voi kysyä niitä jos haluaa, koska he osaa sitten painottaa niitä eri 

tavalla.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Sosiaalityöntekijät myös painottavat hieman eri tavalla asiakkaan haastattelussa esiin 

tulleita tietoja suhteessa asiakirjatietoihin: toiset hyödyntävät pääasiassa asiakas-

haastattelua, toiset asiakirjoja. Tässä esiintyy vaihtelua paitsi työntekijöiden kesken myös 

yksittäisillä työntekijöillä työtilanteesta ja asiakastapauksesta riippuen. Jos selvityksen 

tekemisellä on kiire, saattaa sosiaalityöntekijä painottaa enemmän haastattelutietoja kuin 

asiakirjatietoja. Jos taas kyseessä on niukkapuheinen asiakas, selvityksessä painottuvat 

enemmän asiakirjatiedot. 

 

”Tässähän on kysymys siitä aikabudjetista tietysti, että miten yksityiskohtaisia 

tietoja on mahdollista laittaa ja kauanko haluaa käyttää aikaa ja kauanko tietysti 

on tässä aikaa, että mikä työtilanne.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Osa sosiaalityöntekijöistä ottaa toisinaan selvityksen lopussa ainakin jossakin määrin 

kantaa asiakkaan työkykyisyyteen, jos se tuntuu selvityksen tietojen valossa perustellulta. 

Toisten mielestä kannan ottaminen ei kuulu asiaan ja voi olla jopa vaarallista, ja osan 

mielestä se on turhaa, koska asiakkaan toimintakyky käy joka tapauksessa ilmi 

selvityksestä. Oman mielipiteen sijaan selvitykseen voidaan hyvin kirjata jonkun toisen 



 

26 

 

tahon tai asiakkaan oma näkemys työkykyisyydestään. Osa sosiaalityöntekijöistä on 

kantapään kautta oppinut, ettei asiakkaan työkykyisyyttä kannata lähteä itse arvioimaan, 

sillä oma arvio on voinut olla aivan eri kuin erikoislääkärin ja/tai eläkelaitoksen näkemys. 

 

”Se on sitten oma ratkaisu minkä verran kirjoittaa sinne sellasta omaa 

loppuarviota, mullakin vaihtelee se että mitä mä kirjotan. Mutta joissakin 

tilanteissa huomaa aika selkeästikin toteavansa, että niillä tiedoilla mitä on ollut 

käytettävissä niin asiakkaan työkyky näyttäytyy hirveen heikkona. En ryhdy 

lääkäriksi mutta jotakin voin kyllä todeta.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

”Mä en kyllä mielelläni [ota kantaa], mun mielestä mä en oo kuitenkaan se 

henkilö joka pystyy ottamaan siihen kantaa. Mun mielestä se ei oo sillä tavalla 

objektiivinen jos joku sosiaalityöntekijä nyt sanoo että ’mä oon sitä mieltä’.” 

(Sosiaalityöntekijä) 

 

Myös selvityksen otsikoinnin suhteen esiintyy eroja eri työntekijöiden välillä. Osa 

sosiaalityöntekijöistä on alkanut käyttää ”sosiaalisen selvityksen” sijaan jotakin toista 

otsikkoa ainakin osittain sen vuoksi, että he kokevat käsitteen selvitystä huonosti 

kuvaavaksi. Esimerkiksi käytettäessä sosiaalisen selvityksen sijasta otsikkoa alkuarvio 

halutaan korostaa sitä, että sosiaalityöntekijän tekemä yhteenveto perustuu asiakkaan 

ensimmäiseen tapaamiseen Työkykyselvityksessä ja että tietoa kertyy jatkotutkimusten 

myötä vielä lisää. Eroja on myös siinä, mitä nimitystä asiakkaasta käytetään, sillä osa 

sosiaalityöntekijöistä kirjoittaa asiakkaasta tai tutkittavasta, kun taas osa käyttää asiakkaan 

etunimeä, mikä tuo selvitykseen tiettyä tuttavallisuutta. 

 

”Mulla on ollut jo muutaman vuoden semmonen otsikko että ’Sosiaalityöntekijän 

alkuarvio työkyvyn tutkimusta varten’ tai joku tämmönen. Siis mulla ei oo siinä 

otsikkona ’sosiaalinen selvitys’, koska mä en tiedä, sosiaalinen selvitys… Mun 

mielestä tossa on paljon muuta kuin se sosiaalinen tilanne kun tässä on niin 

paljon sitä lääketiedettä kuitenkin.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Myös siinä on työntekijäkohtaisia eroja, liitetäänkö sosiaalinen selvitys eläkehakemukseen 

vai ei. Työkykyselvitystoiminnan alkuaikoina sosiaalinen selvitys liitettiin automaattisesti 

eläkehakemukseen, mutta sittemmin käytännöissä on tapahtunut eriytymistä. Sosiaali-

työntekijät eivät myöskään ole kovinkaan tietoisia toistensa käytännöistä. Muutama 

sosiaalityöntekijä laittaa aina selvityksen eläkehakemuksen liitteeksi, kun taas osa laittaa 

suurimmassa osassa tapauksista ja osa alle puolessa tapauksista. Selvityksen liittämättä 

jättämistä perustellaan eri tavoin, esimerkiksi sillä, että selvitys ei kyseisessä asiakas-
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tapauksessa tuo mitään oleellista lisäinformaatiota lääkärinlausuntoon ja/tai neuro-

psykologin lausuntoon nähden tai että selvitys on ristiriidassa muiden lausuntojen kanssa. 

Selvitysten laittaminen eläkehakemusten liitteeksi ei ole sopimusyhteistyökumppanienkaan 

keskuudessa yksioikoinen asia. Osa sopimusyhteistyökumppaneista on sitä mieltä, että 

sosiaalinen selvitys olisi hyvä liittää aina eläkehakemukseen, osa taas ei näe sille mitään 

syytä. Jotkut sopimusyhteistyökumppaneista olivat itse asiassa siinä luulossa, että 

selvitykset liitetään automaattisesti eläkehakemukseen. Yksi sopimusyhteistyökumppani 

liittää selvityksen aina omaan lausuntoonsa, jolloin se lähetetään automaattisesti 

eläkelaitokseen. Osa sopimusyhteistyökumppaneista asettaisi liittämiselle tiettyjä kriteerejä 

kuten sen, että selvitysten tulisi olla samalla lailla strukturoituja tai että ne eivät saisi olla 

liian pitkiä. Esimerkiksi kolmen sivun katsotaan olevan jo aivan liikaa. 

 

”Kyllä se mun mielestä hyvä on siellä olla olemassa, mutta sillon se pitäis ehkä 

olla tietyllä tavalla selkeästi strukturoitu että kaikilla olis ne suurin piirtein 

samat asiat siellä.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Sopimusyhteistyökumppanit kokevat selvitysten vaihtelemisen toisaalta luonnollisena ja 

asiakaskunnan moninaisuudesta johtuvana, mutta toisaalta hankalana ja muutosta 

kaipaavana asiana. Eräs sopimusyhteistyökumppani kertoi tietävänsä jo asiakkaan 

lähettäneen sosiaalityöntekijän nimen nähdessään, kuinka paljon ja tarkasti hänen tulee itse 

kysellä asiakkaalta. Suurin osa (neljä kuudesta) haastattelemistani sopimusyhteistyö-

kumppaneista on sitä mieltä, että selvitysten vaihtelevuutta olisi suotavaa pyrkiä 

vähentämään. Toisaalta yhden sopimusyhteistyökumppanin mielestä on vain hyvä asia, 

että selvitykset eivät ole minkään tietyn kaavan mukaisia, ja yksi taas ei ollut juurikaan 

kiinnittänyt vaihteluun huomiota. 

5.3 Sosiaalisen selvityksen kehittäminen 

Sosiaalista selvitystä kehitettäessä on sekä sosiaalityöntekijöiden että sopimusyhteistyö-

kumppaneiden mukaan tärkeää pitää mielessä, ketä ja mitä varten selvitystä kehitetään. 

Lisäksi sopimusyhteistyökumppanit korostivat kehittämisen hienovaraisuutta ja sitä, että 

sosiaalinen selvitys on jo sellaisenaan ihan hyvä.  

 

”Tietysti siinä on sillä lailla että se on vähän tämmönen hienovaranen juttu. Jos 

joku on 30 vuotta kirjoittanut lausuntoja niin ei hän nyt ihan hirvittävästi tykkää 

että joku tulee ja osoittaa sormella että ”toi on muuten ihan väärin”. Että se 

täytyy jotenkin hienovaraisemmin hoitaa.” (Sopimusyhteistyökumppani) 
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K: ”Jos mietitään ihan tätä sosiaalisen selvityksen kehittämistä niin miten sitä 

vois mielestäsi kehittää?” 

V: ”No kyllä se musta nyt on ihan hyvä tällaisenaan, että mä oon saanut siitä 

sen avun mitä mä oon mielestäni tarvinnut tässä, just työhistorian ja 

toimintakyvyn osalta.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Yksi sopimusyhteistyökumppaneista ilmaisi olevansa huolissaan sosiaalityöntekijöiden 

jaksamisesta ja pohti, kuinka välttämätöntä selvitysten kehittäminen tässä valossa oikein 

on. Kullakin sosiaalityöntekijällä on samanaikaisesti useita asiakkaita, ja sosiaali-

työntekijöillä on paljon muitakin työtehtäviä kuin selvitysten kirjoittaminen. Selvitysten 

kehittäminen ei saisi lisätä sosiaalityöntekijöiden kiirettä ja kuormitusta. 

 

Sosiaalisen selvityksen kehittämisen kohteet 

Sosiaalityöntekijät ajattelevat sosiaalisen selvityksen olevan sellaisenaan jo ihan hyvä 

työväline, mutta kehittämisellekin uskotaan olevan tarvetta. Selvityksen kehittämisen 

nähdään myös olevan väistämätöntä uuteen asiakastietojärjestelmään siirryttäessä. 

Sosiaalityöntekijöillä itsellään ei ole kovin selkeitä visioita selvityksen kehittämisestä, 

koska he kokevat olevansa liian lähellä selvitystä. Kehittämisen kohteita ja tapoja uskottiin 

saatavan sopimusyhteistyökumppaneiden antaman palautteen perusteella. Tätä palautetta 

myös toivottiin ja odotettiin. 

 

”Olis kyllä kiva kuulla just lääkäreiltäkin että mitä he pitää tosi tärkeänä ja mikä 

on vähemmän tärkeää.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

”Ehkä mulle valaisevaa olis saada palautetta siitä, suoraan lääkäriltä, että ’oliks 

tää nyt hyvä vai mitä olis pitänyt olla enemmän’.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Suurin osa sopimusyhteistyökumppaneista nimesi sosiaaliselle selvitykselle selkeitä 

kehittämisen kohteita, kuten rakenteen selkiyttämisen ja yhdenmukaistamisen. Selvitysten 

yhdenmukaistamista toivoi neljä kuudesta haastattelemastani sopimusyhteistyö-

kumppanista, koskien ensinnäkin sitä, mitä asioita selvityksiin kirjataan, ja toisekseen 

kirjaamistapaa. Yhdenmukaisuus lisäisi sopimusyhteistyökumppaneiden näkemyksen 

mukaan sosiaalisten selvitysten käyttökelpoisuutta. Yhdenmukaistamisesta huolimatta 

sosiaalisten selvitysten tekemisessä on sopimusyhteistyökumppaneiden mielestä kuitenkin 

säilytettävä riittävä joustavuus. Selvityksen tekemisessä katsotaan olevan kysymys kunkin 

työntekijän persoonasta ja omasta ilmaisutavasta, joten sen tekemiseen on sopimus-

yhteistyökumppaneiden mukaan annettava tietty vapaus. 
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”Sitten on tietysti se työntekijäkohtainen ero siinä tavassa miten sen sitten 

käytännössä rakentaa ja sisällöllisesti muotoilee, kuinka perusteellisesti ja 

tarkasti. Että siinä on ehkä se että vois yhtenäistää sitä, että näytetään mitä se 

parhaimmillaan voi olla, ja kannustaa muitakin tekemään yhtä perusteellisia, niin 

se ehkä olisi se kehittämiskohta siinä.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

K: ”Mitkä vois olla semmosia kehittämisen kohteita siinä itse selvityksessä?” 

V: ”No kyllä se on se selvityksen rakenne, että se rakenne olisi riittävän 

yhdenmukainen mutta toisaalta myöskin joustava, niin että se sopii erilaisiin 

tilanteisiin ja erilaisille ihmisille.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Sosiaalisten selvitysten yhdenmukaistaminen 

Kysymykseen selvityksen yhdenmukaistamisesta sosiaalityöntekijät suhtautuivat vaihtele-

vasti. Toiset suhtautuivat yhdenmukaistamiseen positiivisesti, toiset neutraalisti ja toiset 

suorastaan negatiivisesti. Positiivisena asiana pidetään sitä, että selvitysten yhden-

mukaistaminen saattaisi joidenkin sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan selkiyttää 

selvitykseen kohdistuvia odotuksia ja rajata sellaisten työntekijöiden työskentelyä, jotka 

ovat tottuneet kirjoittamaan hyvin perusteellista selvitystä myöhään iltaan asti. 

Yhdenmukaisuuden voi sosiaalityöntekijöiden mukaan katsoa myös tuovan mukanaan 

laatua, tai ainakin tasalaatuisuutta. Osa sosiaalityöntekijöistä suhtautuu selvitysten yhden-

mukaistamiseen periaatteessa ihan positiivisesti, kunhan siinä ei vain mennä liian pitkälle. 

Kaikki sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä sitä, että mahdollisesta yhdenmukaistamisesta 

huolimatta selvitysten tekemisessä säilyisi tietty joustavuus ja että se ei kaavoittuisi liikaa. 

 

”Onhan se varmaan periaatteessa hyvä että nää väliotsikot ois kaikilla saman-

tyyppiset. Mutta (…) että mitä sinne laittaa ja miten yksityiskohtaisesti, niin musta 

se on ihan hyvä että siinä on tietty vapaus, ettei sitä vedetä liian kireälle (…). 

Koska se tilanne vaihtelee ja kiiretilanne myös vaihtelee. Että siinä ois sellaista 

pelivaraa kuitenkin harkita että mitä sä laitat sinne.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Osa sosiaalityöntekijöistä on puolestaan sitä mieltä, että selvityksissä kuulukin näkyä 

kunkin työntekijän persoona ja/tai asiakkaan yksilöllinen tilanne, minkä vuoksi he eivät ole 

yhdenmukaistamisen kannalla. Jotkut sosiaalityöntekijät vetivät keskustelun aika lailla 

lekkeriksi selvityksen tekemisen systematisoinnista kysyessäni. Yhdenmukaistamista 

verrattiin esimerkiksi sikanautajauhelihan tekemiseen ja rasti ruutuun -systeemeihin. 

Selvityksen yhdenmukaistamisen katsottiin myös vievän turhaan työaikaa, sillä oletuksena 

oli, että kaikilla on kuitenkin samat perusasiat selvityksissään. Haastatteluissa kävikin 

hyvin ilmi, että sosiaalityöntekijät eivät ole kovin tietoisia toistensa työtavoista. Selvitysten 
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tekemisen liian tiukkaa ohjeistamista vastaan puhuu sosiaalityöntekijöiden kokemuksen 

mukaan myös se, että Työkykyselvityksessä sosiaalityöntekijöillä on käytettävissään 

paljon sellaista tietoa, mitä välttämättä missään muualla ei ole. Tämän tiedon täysi-

määräinen hyödyntäminen edellyttää sosiaalityöntekijöiden mukaan sitä, että selvityksiä 

voi kirjoittaa riittävän vapaasti. 

 

”Kyllä mun mielestä on hyvä että ne on monimuotoisia. Siinä näkyy se työntekijän 

persoona myös.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

”Ja se mitä puhuttiin siitä asiakkaan yksilöllisyydestä, että se ois hyvä että se ois 

yksilöllinen, just tälle asiakkaalle. Niin sille ei jää tilaa jos suljetaan että ’tässä sä 

nyt käyt nämä ja nämä ja nämä’.” (Sosiaalityöntekijä) 

 

Sosiaalityöntekijät uskovat sosiaalisten selvitysten ainakin jossakin määrin yhden-

mukaistuvan uuteen asiakastietojärjestelmään siirtymisen myötä. Tämä herättää myös 

pelkoa siitä, tuleeko selvityksestä kiinteän rungon myötä liiankin kaavamainen. Toisaalta 

sosiaalityöntekijät ovat sitä mieltä, ettei kaikkia valmiita otsikoita tarvitse käyttää – tästä 

oli puhuttu viikkokokouksissakin – ja että mikäli joku otsikko on huono, voi sen alle laittaa 

oman, paremman otsikon. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen katsotaan kuuluvankin, että 

hän pystyy tarvittaessa tekemään omia alaotsikoita, jotka sopivat paremmin asiakkaan 

tilanteeseen. 

 

Hyvän sosiaalisen selvityksen kriteerit 

Sopimusyhteistyökumppanit asettavat hyvälle sosiaaliselle selvitykselle monenlaisia 

kriteerejä. Sosiaaliselta selvitykseltä toivotaan yhtäältä tiiviyttä ja napakkuutta, toisaalta 

kattavuutta ja perusteellisuutta. Tärkein kriteeri hyvälle selvitykselle on se, että se on 

selkeästi fokusoitu juuri työkyvyn selvittämistarpeeseen. Hyvässä selvityksessä punainen 

lanka säilyy alusta loppuun, ja olennainen työkykyyn vaikuttava ongelma on selvästi 

oivallettu. Tämä edellyttää sosiaalityöntekijältä kykyä hahmottaa myös terveydellisiä 

asioita ja niiden merkitystä asiakkaan työkyvyn kannalta. Hyvässä selvityksessä asiat 

esitetään syy-seuraussuhteessa ja kronologisesti omien alaotsikoidensa alle jäsennettyinä. 

Toisaalta sopimusyhteistyökumppanit tiedostavat, että omien alaotsikoidensa alle 

jäsennettyinä asioita ei voi esittää täysin kronologisessa järjestyksessä, vaan esimerkiksi 

perhesuhteiden kronologisen esittämisen jälkeen palataankin työhistorian osalta ajassa 

taaksepäin, mikä saattaa olla lukijan kannalta hämmentävää. Tälle ei kuitenkaan voi 

mitään, jos ja kun asiat esitetään osa-alueittain jaoteltuina. 
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”Se on aina toive että se olis semmonen tiivis, olennaisten asioitten osalta 

yhteenveto, ja syy-seuraussuhteessa aikajärjestyksessä se sosiaalinen tausta 

siellä.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

”Mun näkemys on se että semmonen napakka, informatiivinen, oivaltava, missä 

näkyy että se sosiaalityöntekijä on jo omalla kokemuksellaan myös nää terveyden-

tilaan liittyvät asiat oivaltanut ja niiden merkityksen työkyvyn kannalta. Tää on 

kuitenkin Työkykyselvitys, ja yksikön sisällä sosiaalityöntekijän vastuulla on 

myöskin löytää nämä työkykyyn olennaisesti vaikuttavat terveydelliset ongelmat ja 

kuvata se sosiaalityön kautta ja sosiaalityöntekijän silmin niin sanotusti.” 

(Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Suurin osa sopimusyhteistyökumppaneista toivoo, että selvityksiin kerättävää tietoa 

syvennettäisiin jo valmiiksi siten, että esimerkiksi perheriidoista mainittaessa kerrottaisiin 

myös, edellyttikö tilanne lastensuojelun puuttumista vai jäikö se perheen sisäiseksi asiaksi. 

Samoin jos asiakas on kokenut työnteon raskaaksi tai jos hänen liikkumisensa on vaikeaa, 

olisi hyvä kuvata, millä tavalla. Myös koulunkäynnistä olisi hyvä kuvata, miten asiakas 

koulussa pärjäsi. Toisaalta liiallista yksityiskohtaisuutta tulisi välttää. Sopimusyhteistyö-

kumppaneista oleellista ei esimerkiksi ole se, kuinka monta kertaa asiakas jäi luokalle, 

vaan ylipäänsä minkälaisia vaikeuksia ja vahvuuksia asiakkaalla koulussa oli. Hyvä 

sosiaalinen selvitys ei siis sisällä turhia yksityiskohtia mutta ei ole liian ylimalkainenkaan. 

Selvityksen tulisi olla samanaikaisesti laaja ja kattava mutta myös tiivis ja napakka. Tämä 

edellyttää olennaisten asioiden lyhyttä ja ytimekästä kuvaamista ja vähemmän oleellisten 

asioiden jättämistä kokonaan pois. 

 

”Ne voi olla liian pinnallisia, esimerkiksi että niistä voi löytyä se tieto että henkilö 

on ollut kolme tai viis vuotta sitten viimeksi töissä, mutta ei löydy sitten selvitystä 

että minkä takia se työhistoria loppui ja mitä on tapahtunut sen jälkeen.” 

(Sopimusyhteistyökumppani) 

 

”(…) tiettyjä asioita on käsitelty yksityiskohtaisesti, ehkä millä ei ole niin suurta 

merkitystä loppujen lopuksi kuitenkaan tai että ne olisi voinut ilmasta jotenkin 

jäsennetymmin ja kompaktisti, että tulee pikkunen sellainen tunne että puhutaan 

asiasta mutta vähän laveasti.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Hyvässä sosiaalisessa selvityksessä objektiiviset faktat ja asiakkaan omat näkemykset ja 

kokemukset ovat sopivassa suhteessa. Asiakkaan oma näkemys tulee esille, mutta häntä ei 

kuitenkaan siteerata muutoin kuin silloin, kun sitaatit vievät asiaa selkeästi eteenpäin. 

Selvityksestä tulisi myös käydä selkeästi ilmi, mikä asia on mistäkin lähteestä peräisin, eli 
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onko tietty asia peräisin asiakirjoista vai onko se asiakkaan oma mielipide tai 

sosiaalityöntekijän näkemys. Sosiaalityöntekijöiden ei kuitenkaan itse tulisi ottaa kantaa 

asiakkaan työkykyisyyteen, sillä heillä ei ole lääketieteellistä koulutusta. Ammatillisten 

rajojen ylittäminen saattaa sopimusyhteistyökumppaneiden näkemyksen mukaan antaa 

Kelassa ja eläkelaitoksissa vääränlaisen kuvan ja olla haitaksi asiakkaan eläkkeenhaku-

prosessille. Suoranaisen kannan ottamisen lisäksi selvityksen on muutenkin oltava 

neutraali. Mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä rikollisuus on kuvattava riittävän 

avoimesti mutta kuitenkin neutraalisti, jotta asiakas ei selvitystä lukiessaan pahastuisi tai 

kiistäisi kuvattujen asioiden paikkansapitävyyttä. 

 

”Kannattaa muistaa se että jos ei ole lääketieteellistä koulutusta niin silloin ei voi 

[asiakkaan työkykyisyyteen] kovin tarkasti kantaa ottaa (…). Että siinä kannattaa 

muistaa ne ammatilliset rajat sitten, koska siitä helposti tulee ehkä vääränlainen 

kuva siellä päässä mitkä sitten näitä etuuksia miettii näiden pohjalta.” 

(Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Työkykyyn olennaisesti vaikuttavia asioita toivotaan käsiteltävän mahdollisimman 

seikkaperäisesti, jotta sopimusyhteistyökumppani voi itse poimia selvityksestä omasta 

näkökulmastaan olennaiset asiat. 

 

”Tässä kohtaa kun tää on osa sitä tiedonkeruuprosessia, niin mun mielestä siinä 

kannattaa olla tietyllä tavalla kuitenkin mahdollisimman seikkaperäisesti niitä. 

Lääkäri ja psykologi voi tiivistää sitä heidän näkökulmastaan oleelliseen sitten 

siinä omassa lausunnossaan.” (Sopimusyhteistyökumppani) 

 

Toisaalta sopimusyhteistyökumppanit korostavat myös sitä, että jokainen erikoislääkäri ja 

neuropsykologi haastattelee joka tapauksessa asiakasta osittain samoista asioista kuin 

sosiaalityöntekijäkin. Tämän vuoksi selvityksen ei tarvitse eikä se voikaan kattaa aivan 

kaikkia sopimusyhteistyökumppanin erikoisalan kannalta oleellisia asioita. Riittää, että 

selvityksestä saa vihjeitä siihen, mistä asioista asiakkaalta kannattaa kysyä tarkemmin. 

 

Olennaiset ja vähemmän olennaiset asiat sosiaalisessa selvityksessä 

Olennaisiksi asioiksi sosiaalisessa selvityksessä sopimusyhteistyökumppanit nimesivät 

hyvin pitkälti samoja asioita kuin mitä sosiaalityöntekijöiden perehdytysoppaassa esitetään 

selvitykseen kuuluviksi. Näitä asioita ovat työ- ja koulutushistoria; taustatiedot, elämän-

kaaren kuvaus ja perhetausta; terveydentila sekä somaattisen että psyykkisen puolen osalta; 

asiakkaan oma näkemys tilanteestaan; päihteidenkäyttö ja rikollisuus; elämänhallinta ja 
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arkipäivän toimintakyky; aiemmat tutkimukset, kuntoutusyritykset ja työkokeilut sekä 

saadut ja haetut etuudet.  Heti selvityksen alussa toivottiin mainittavan asiakkaan lähettänyt 

taho ja ne asiakirjat, joihin selvitys perustuu, sekä onko asiakkaan työkykyä selvitetty 

aiemmin vai ei.  

 

Vähemmän olennaisia asioita sopimusyhteistyökumppanien oli vaikea nimetä, sillä monet 

asiat saattavat vaikuttaa asiakkaan työkykyisyyteen. Olennaisuuteen vaikuttaa aihealueen 

sijaan enemmän se, kuinka yksityiskohtaisesti kutakin aihealuetta käsitellään ja kuinka 

laajoin sanakääntein asioita kuvaillaan. Yksi epäolennaiseksi koettu asia oli pitkälle 

menevien johtopäätösten tekeminen sekä kannan ottaminen asiakkaan työkykyisyyteen, 

koska sen katsottiin edellyttävän joko moniammatillisen tiimin tai erikoislääkärin arviota. 

Myös asiakkaan kertomusten siteeraamiseen olisi hyvä kiinnittää huomiota, sillä se ei aina 

vie asiaa eteenpäin.  

 

”Joskus jotkut innostuu hyvinkin runsain sanakääntein kuvailemaan asioita, että 

ehkä siinä semmosen tiivistämisen paikka vois olla että pysyy siinä ihan 

ydinasiassa ilman että tulee niitä sivulauseita. Ja sitten tietysti se tosiaan että 

kuinka pitkälle niitä omia tulkintoja sitten lähtee viemään.” (Sopimusyhteistyö-

kumppani) 

 

Olennaisen ja epäolennaisen välisen eron tunnistamisessa keskeistä onkin se, vaikuttaako 

asia tai yksityiskohta asiakkaan työkykyisyyteen vai ei. Esimerkiksi se, jos asiakkaan 

veljellä on skitsofrenia, on olennainen tieto, mutta veljen taipumus jättää lääkkeitä 

ottamatta ja siitä johtuvat seuraukset puolestaan eivät ole asiakkaan työkyvyn kannalta 

kovin oleellisia. 

6 YHTEENVETO 

Sosiaalinen selvitys koetaan tärkeäksi ja hyödylliseksi työvälineeksi niin sosiaali-

työntekijöiden kuin sopimusyhteistyökumppaneiden keskuudessa. Sosiaalityöntekijöitä 

sosiaalinen selvitys auttaa asiakkaan tilanteen jäsentämisessä ja hahmottamisessa, ja sen 

tekemisen jälkeen asiakkaan tarvitsemien tutkimusten suunnitteleminen on helpompaa. 

Sopimusyhteistyökumppaneiden kokemuksen mukaan sosiaalinen selvitys säästää aikaa, 

auttaa hahmottamaan asiakkaan tilanteen ja saamaan siitä kokonaiskuvan sekä helpottaa 
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asiakkaan haastattelemista. Käytettävyydeltään sosiaalinen selvitys koetaan pääasiassa ihan 

hyväksi, mutta vaihtelua koetaan esiintyvän ehkä liikaakin. 

 

Sosiaalisissa selvityksissä on paljon työntekijäkohtaisia eroja, niin selvityksen pituudessa 

ja yksityiskohtaisuudessa kuin nimessä ja väliotsikoissakin. Sisällöllisiä eroja on erityisesti 

siinä, kuinka paljon asiakirjatietoja painotetaan suhteessa haastattelutietoihin, kuinka 

paljon asiakkaan työkykyisyyteen otetaan kantaa ja mitä asioita jätetään sopimusyhteistyö-

kumppanin kysyttäväksi. Osa selvityksistä on hyvin perusteellisia, osa taas varsin 

ylimalkaisia. Myös selvitysten tekemiseen käytettävä aika vaihtelee eri työntekijöiden 

välillä: osa istuu pitkälle iltaan selvitystä kirjoittaen osan joutuessa hätiköimään ja 

tekemään huonompaa työtä kuin haluaisivat. Osa taas kokee selvitysten tekemiseen 

käytettävissä olevan ajan riittäväksi ilman ylitöitäkin. Selvitykset eroavat toki myös 

asiakastapauksittain niin pituudeltaan, väliotsikoiltaan kuin sisällöltäänkin. Vaihtelua on 

myös siinä, laitetaanko sosiaalinen selvitys liitteeksi eläkehakemukseen vai ei. Tämä on 

merkittävä tieto siltä kannalta, että osa sopimusyhteistyökumppaneista on haastattelujen 

perusteella siinä käsityksessä, että selvitykset laitetaan aina automaattisesti eläke-

hakemuksen liitteeksi. Tässä uskossa ollessaan he eivät välttämättä kuvaa asiakkaan 

tilanteen sosiaalista puolta niin tarkasti omassa lausunnossaan, mikä voi olla haitallista 

asiakkaan eläkehakemuksen kannalta. 

 

Sosiaalisen selvityksen keskeisimpänä kehittämiskohteena sopimusyhteistyökumppanit 

näkevät selvitysten yhdenmukaistamisen niin rakenteen, pituuden kuin perusteellisuu-

denkin suhteen. Kaikki selvitykset eivät toki voi olla samanpituisia, mutta jokin yläraja tai 

viitteellinen ohje olisi ehkä hyvä olla. Sosiaalista selvitystä kehitettäessä on sekä sosiaali-

työntekijöiden että sopimusyhteistyökumppaneiden näkemyksen mukaan mietittävä, ketä 

ja mitä varten selvitystä kehitetään. Kehittäminen ei saisi lisätä sosiaalityöntekijöiden 

kuormitusta ja kiirettä. Tärkeää on myös se, että selvitysten tekemisen joustavuus säilyy 

ainakin tietyssä määrin, koska asiakastapaukset ja työtilanteet vaihtelevat niin paljon. 

 

Hyvä sosiaalinen selvitys on samanaikaisesti laaja ja kattava mutta myös tiivis ja napakka. 

Se on selkeästi työkyvyn selvittämistarpeeseen fokusoitu, ja punainen lanka säilyy siinä 

alusta loppuun. Hyvä selvitys ei sisällä turhia yksityiskohtia mutta ei ole liian ylimalkai-

nenkaan, ja se on selkeästi jäsennetty. Objektiiviset faktat ja asiakkaan kokemukset ovat 
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sopivassa tasapainossa, eikä asiakkaan siteerauksia ei ole käytetty liikaa. Kuvaus on 

neutraalia ja kantaa ottamatonta. Asiat esitetään syy-seuraussuhteessa ja kronologisesti, 

kuitenkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä tekemättä. Hyvästä selvityksestä käy ilmi, 

mikä tieto on peräisin asiakkaalta ja mikä asiakirjoista. Selvityksen rakenne on riittävän 

yhdenmukainen mutta samalla joustava. Hyvän selvityksen kriteerit on esitetty kootusti 

alla olevassa taulukossa (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Hyvän sosiaalisen selvityksen kriteerit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalista selvitystä kehitettäessä ja yhdenmukaistettaessa on nähdäkseni tärkeää pitää 

mielessä, mitä tietoja asiakkaan tilanteesta selvityksessä on syytä olla. Olennaisia asioita 

sosiaalisessa selvityksessä ovat asiakkaan työ- ja koulutushistoria; taustatiedot, elämän-

kaaren kuvaus ja perhetausta; terveyden tila niin somaattisen kuin psyykkisen puolen 

osalta; asiakkaan oma näkemys tilanteestaan; päihteiden käyttö ja rikollisuus; 

elämänhallinta ja arkipäivän toimintakyky; aiemmat tutkimukset, kuntoutusyritykset ja 

työkokeilut sekä se, onko asiakas ensimmäistä kertaa Työkykyselvityksessä; saadut ja 

haetut etuudet; sekä maininta lähettävästä tahosta ja niistä asiakirjoista, joihin selvitys 

perustuu. Selvitykseen kuuluvat olennaiset asiat on listattu seuraavalla sivulla olevassa 

taulukossa (taulukko 2). 

 

 

 

 

Hyvä sosiaalinen selvitys on: 

 laaja ja kattava, mutta samalla tiivis ja napakka 

 selkeästi työkyvyn selvittämistarpeeseen fokusoitu 

 johdonmukainen ja selkeästi jäsennelty 

 ei liian yksityiskohtainen mutta ei liian ylimalkainenkaan 

 sopivassa suhteessa objektiivisia faktoja ja asiakkaan kokemuksia sisältävä 

 neutraali ja kantaa ottamaton 

 syy-seuraussuhteessa ja kronologisesti etenevä 

 pitkälle menevistä johtopäätöksistä pidättäytyvä 

 lähdemerkinnöiltään selkeä 

 rakenteeltaan riittävän yhdenmukainen mutta samalla joustava  
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Taulukko 2. Olennaiset asiat sosiaalisessa selvityksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olennaisuuteen liittyy keskeisesti myös se, kuinka yksityiskohtaisesti kutakin aihealuetta 

käsitellään ja kuinka laajoin sanakääntein asioita kuvaillaan. Olennaisen ja epäolennaisen 

välisen eron tunnistamisessa keskeistä onkin se, vaikuttaako asia tai yksityiskohta 

asiakkaan työkykyisyyteen vai ei. 

7 POHDINTA JA TUTKIMUSPROSESSIN ARVIOINTI 

Palautin alustavat tutkimustulokset työyhteisöön viikkopalaverissa viikkoa ennen 

käytäntötutkimusjaksoni päättymistä. Tulokset herättivät keskustelua sosiaalityön-

tekijöiden keskuudessa ja ne koettiin merkityksellisiksi sen vuoksi, että sopimusyhteistyö-

kumppaneilta ei ole aiemmin saatu yhtä kattavaa ja selkeää palautetta sosiaalisesta 

selvityksestä. Tutkimustulosten uskottiin auttavan jäsentämään omaa työskentelyä. Tutki-

mus toi selkeästi esiin sosiaalityöntekijöiden väliset erot selvityksen tekemisessä ja niiden 

liittämisessä eläkehakemuksiin ja niiden perusteella selvitysten yhdenmukaistaminen 

katsottiin tarpeelliseksi. Erityisen merkitykselliseksi selvitysten yhdenmukaistaminen 

nähtiinkin juuri eläkelaitoksia ajatellen, sillä selkeästi strukturoidut ja säännönmukaisesti 

liitteenä olevat sosiaaliset selvitykset antaisivat työyhteisön näkemyksen mukaan 

Työkykyselvityksestä paremman ja luotettavamman kuvan kuin nykyinen käytäntö, jossa 

selvitykset ovat rakenteeltaan ja perusteellisuudeltaan kovin kirjavia ja jossa niitä ei 

läheskään aina laiteta eläkehakemuksiin liitteeksi. 

Olennaiset asiat sosiaalisessa selvityksessä 

 työ- ja koulutushistoria 

 taustatiedot, elämänkaaren kuvaus, perhetausta 

 somaattinen ja psyykkinen terveydentila 

 asiakkaan oma näkemys tilanteestaan 

 päihteiden käyttö ja rikollisuus 

 elämänhallinta ja arkipäivän toimintakyky 

 aiemmat tutkimukset, kuntoutusyritykset ja työkokeilut; onko 

ensimmäistä kertaa Työkykyselvityksessä 

 saadut ja haetut etuudet 

 maininta lähettävästä tahosta ja niistä asiakirjoista, joihin selvitys 

perustuu 
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Samoihin aikoihin käytäntötutkimukseni kanssa sosiaaliseen selvitykseen kohdistui myös 

muita kehittämistoimenpiteitä asiakastietojärjestelmän vaihtamisesta johtuen. Työkyky-

selvityksen vaihtaessa oman asiakastietojärjestelmänsä Astan sosiaalivirastossa yleisesti 

käytössä olevaan asiakastietojärjestelmään, ATJ:ään, sosiaalinen selvitys tullaan tekemään 

ATJ:lle aiemman word-pohjaisen dokumentin sijaan. Käytäntötutkimukseni kenttävaiheen 

aikana käynnissä oli Työkykyselvityksen omien ATJ-toimintojen suunnittelu teoreettisella 

tasolla. Työyhteisön toiveena olikin, että suunnittelussa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää 

myös käytäntötutkimukseni tuloksia. Listasinkin jo muutamaa sopimusyhteistyökumppania 

haastateltuani sopimusyhteistyökumppanien näkökulmasta sosiaaliseen selvitykseen 

olennaisesti kuuluvia asioita, ja tätä listaa hyödynnettiin ATJ:lle tulevien valmiiden väli-

otsikoiden suunnittelussa.  

 

Tutkimusaineistoni on kahden kuukauden mittaiseksi käytäntötutkimukseksi aika suuri, 

ainakin haastattelujen määrässä mitattuna. Haastatteluni olivat kuitenkin aiheeltaan tiukasti 

rajattuja nimenomaan sosiaaliseen selvitykseen liittyviksi, joten en kokenut työmäärää liian 

suureksi. Koska tarkoituksena oli selvittää sekä sopimusyhteistyökumppaneiden että 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä sosiaalisesta selvityksestä, oli mielestäni 

perusteltua ottaa mukaan mahdollisimman monta haastateltavaa kustakin ryhmästä. 

Haastatteluaineisto osoittautui liian laajaksi kokonaisuudessaan raportoitavaksi tässä 

tutkimusraportissa, mutta siitä tekemäni laajempi, erillinen tulosluku jää työyhteisön 

käyttöön. Tästä laajemmasta tulosluvusta on saamani palautteen mukaan ollut jo hyötyä 

Työkykyselvityksessä käytäntötutkimusjaksoni jälkeen aloittaneelle uudelle sosiaali-

työntekijälle työhön perehtymisessä. Näin tutkimustulokseni ovat hyödynnettävissä paitsi 

kehitettäessä sosiaalista selvitystä asiakkaan työkyvyn arvioinnissa myös uusien 

työntekijöiden perehdyttämisessä sosiaalisen selvityksen tekemiseen. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi oli mielestäni varsin onnistunut. Työyhteisö osoitti 

alusta asti kiinnostusta tutkimustani kohtaan ja minulle syntyi jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa tunne siitä, että tutkimuksellani on käytännön merkitystä. Käytäntötutkimukselle 

nimetystä viidestä ominaisuudesta (ks. luku 3.1) neljän voi ainakin jollain tavalla katsoa 

toteutuneen omassa käytäntötutkimuksessani. Kuten jo edellä mainitsin, käytäntö-

tutkimukseni ongelmanasettelu oli noussut työyhteisön kokemuksista ja liittyy siten 

vahvasti sosiaalialan käytäntöihin. Tutkimusprosessi oli muutosorientoitunut: tavoitteena 

oli sosiaalisen selvityksen kehittäminen työvälineenä. Tutkimustapa oli interaktiivinen, 



 

38 

 

koska tutkimusta suunniteltiin yhdessä työyhteisön kanssa ja myös alustavia tuloksia 

reflektoitiin yhdessä työyhteisön kanssa. Pyrin myös osallistamaan kaikki työyhteisön 

työntekijät (vahtimestaria, toimistosihteeriä ja johtavaa sosiaalityöntekijää lukuun 

ottamatta) tutkimusprosessiin haastattelemalla mahdollisuuksien mukaan kaikkia työn-

tekijöitä. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla tähän tavoitteeseen päästiin, ja sopimusyhteistyö-

kumppaneistakin haastattelin suurinta osaa.  Tiedon tuottamisen ja käyttöönoton päällek-

käisyys näkyi käytäntötutkimuksessani siten, että jo haastatteluihin osallistuminen sekä 

alustavien tutkimustulosten palauttaminen työyhteisöön saivat osan sosiaalityöntekijöistä 

kehittämään sosiaalista selvitystä työvälineenä. Hyvänä esimerkkinä tästä on se, että yksi 

sosiaalityöntekijöistä tuli jälkeenpäin kertomaan minulle, että hän oli jo osittain muokannut 

omaa selvityksen tekomalliaan tutkimustulosten perusteella, lisäten selvitykseensä joitakin 

sopimusyhteistyökumppaneiden toivomia asioita. Tutkijan ja käytännön työntekijän roolin 

limittäisyys jäi puolestaan käytäntötutkimuksessani toteutumatta, koska minulla ei ollut 

aiempaa kosketuspintaa Työkykyselvitykseen, minkä vuoksi työntekijän roolin omaksu-

minen oli näin rajatulla aikajänteellä mahdotonta. Toisaalta tietty ulkopuolisuus edesauttoi 

kokemukseni mukaan haastattelujen sujumista. 
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LIITTEET 

Liite 1. Informaatiokirje Työkykyselvityksen sopimusyhteistyökumppaneille 

Helsinki 6.3.2012 

 

Hei Sinä Työkykyselvityksen sopimusyhteistyökumppani! 

 

Tulen tekemään Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintoihin kuuluvan 

käytäntötutkimusjakson Työkykyselvityksessä huhtitoukokuussa 2012. 

Käytäntötutkimukseni tarkoituksena on tutkia sosiaalista selvitystä työvälineenä 

Työkykyselvitykseen ohjatun asiakkaan työkyvyn arvioinnissa. Tavoitteena on sosiaalisen 

selvityksen kehittäminen työvälineenä siten, että se vastaisi paremmin sitä hyödyntävien 

erikoislääkärien ja neuropsykologien tarpeita. Sopimusyhteistyökumppanien näkemyksen 

esiin saaminen on ensiarvoisen tärkeää sosiaalisen selvityksen käytettävyyden 

parantamiseksi, joten toivoisin Sinun osallistuvan tutkimukseeni. 

 

Tutkimus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ryhmähaastatteluina, mutta tarvittaessa 

teen myös yksilöhaastatteluja. Haastattelut äänitetään ja niihin on hyvä varata aikaa noin 

tunnin verran. Pyytäisinkin Sinua merkitsemään ohessa olevaan listaan Sinulle sopivat 

ajankohdat ja palauttavan listan Työkykyselvityksen toimistosihteerille. Voit myös lähettää 

tiedon sopivista ajankohdista sähköpostitse osoitteeseen suvi.linnanvirta@helsinki.fi.  

 

Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti, ja haastateltavien henkilöllisyys ei tule ilmi 

tulosten raportoinnin yhteydessä. Haastatteluaineistoa käsittelen ainoastaan minä 

käytäntötutkimuksen tekijänä sekä mahdollisesti tutkimustani ohjaava yliopistonlehtori. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää koska 

tahansa.  

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Suvi Linnanvirta 

040 xxx xxxx 

suvi.linnanvirta@helsinki.fi  

mailto:suvi.linnanvirta@helsinki.fi
mailto:suvi.linnanvirta@helsinki.fi
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Liite 2. Informaatiokirje sosiaalityöntekijöille 

Helsinki 4.4.2012 

Hei Sinä Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijä! 

 

Teen Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintoihin kuuluvan 

käytäntötutkimusjakson Työkykyselvityksessä huhtitoukokuussa 2012. 

Käytäntötutkimukseni tarkoituksena on tutkia sosiaalista selvitystä työvälineenä 

Työkykyselvitykseen ohjatun asiakkaan työkyvyn arvioinnissa. Tavoitteena on sosiaalisen 

selvityksen kehittäminen työvälineenä siten, että se vastaisi paremmin sitä hyödyntävien 

erikoislääkärien ja neuropsykologien tarpeita. Lisäksi tavoitteena on selvittää, 

minkälaisena työvälineenä sosiaalityöntekijät itse kokevat sosiaalisen selvityksen. Olisi 

tärkeää, että mahdollisimman moni Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijöistä osallistuisi 

tutkimukseen. 

 

Tutkimus toteutetaan ryhmähaastatteluina, joihin voi kerralla osallistua enintään neljä 

sosiaalityöntekijää. Haastattelut äänitetään ja niihin on hyvä varata aikaa noin puolitoista 

tuntia. Pyytäisinkin Sinua merkitsemään ohessa olevaan listaan Sinulle sopivat ajankohdat 

ja palauttavan listan minulle mahdollisimman pian.  

 

Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti, ja haastateltavien henkilöllisyys ei tule ilmi 

tulosten raportoinnin yhteydessä. Haastatteluaineistoa käsittelen ainoastaan minä 

käytäntötutkimuksen tekijänä sekä mahdollisesti tutkimustani ohjaava yliopistonlehtori. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää koska 

tahansa. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Suvi Linnanvirta 

040 xxx xxxx 

suvi.linnanvirta@helsinki.fi 

 

mailto:suvi.linnanvirta@helsinki.fi
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Liite 3. Haastattelurunko sopimusyhteistyökumppaneiden haastattelua varten 

Taustakysymykset 

- Minkä alan erikoistyöntekijä olet? 

- Kuinka kauan olet toiminut Työkykyselvityksen sopimusyhteistyökumppanina? 

 

Sosiaalinen selvitys työvälineenä 

- Millaisena työvälineenä koet sosiaalisen selvityksen? 

- Miten hyödynnät sosiaalista selvitystä konkreettisesti työssäsi? 

o Kuinka tarkasti luet selvityksen: sanasta sanaan, silmäillen, useampaan kertaan? 

o Pyritkö aina lukemaan selvityksen ennen asiakkaan tapaamista? 

o Siteeratko selvitystä suoraan omassa lausunnossasi? 

o Mitä asioita kysyt joka tapauksessa asiakkaalta itseltään? 

- Mikä on sosiaalisten selvitysten suurin hyöty työssäsi? 

- Mikä on sosiaalisten selvitysten käytettävyys työssäsi? 

- Onko selvitys tai sen käytettävyys muuttunut vuosien varrella? 

- Vaihteleeko sosiaalisten selvitysten käytettävyys asiakastapauksittain tai 

työntekijöittäin? 

o Miten koet sosiaalisten selvitysten kirjavuuden? 

- Mikä tekee sosiaalisesta selvityksestä sosiaalisen? 

- Mikä painoarvo sosiaalisella selvityksellä uskoaksesi on vakuutuslaitoksissa? 

- Tulisiko sosiaalinen selvitys mielestäsi aina laittaa liitteeksi eläke- ja 

sairaspäivärahahakemuksiin? 

 

Sosiaalisen selvityksen kehittäminen 

- Miten kehittäisit sosiaalista selvitystä työvälineenä? 

- Mitä asioita sosiaalisessa selvityksessä pitäisi mielestäsi erityisesti painottaa? 

- Mikä on oleellista ja mikä vähemmän oleellista tietoa selvityksessä? 

- Mitä asioita sosiaalisista selvityksistä mielestäsi puuttuu? 

- Mitä asioita selvityksissä painotetaan liikaa? Onko jotakin, mitä jättäisit kokonaan 

pois? 

 

- Mitä muuta haluaisit kertoa sosiaaliseen selvitykseen liittyen? 
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Liite 4. Haastattelurunko sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelua varten 

Sosiaalisen selvityksen tekeminen 

- Millaisena koette sosiaalisten selvitysten tekemisen? (aika, ohjeistus) 

o Mikä on haastavaa? Onko erityisiä ongelmakohtia? 

- Kuinka paljon aikaa käytätte keskimäärin selvityksen tekoon? 

- Miten valitsette ne asiakastiedot, jotka otatte mukaan sosiaaliseen selvitykseen?  

o Minkälaisia asioita jätätte pois sosiaalisesta selvityksestä ja miksi? 

o Mitkä ovat olennaisia asioita ja mitkä vähemmän olennaisia? 

o Miten helpoksi/vaikeaksi koette selvityksen rajaamisen?  

- Miten painotatte asiakashaastattelun tuottamia tietoja suhteessa asiakirjatietoihin? 

- Miten kiinnitätte huomiota siihen, minkälaisen kuvan selvitys kokonaisuudessaan luo 

asiakkaasta?  

- Miten pyritte huomioimaan asiakaslähtöisyyden selvitystä tehdessänne?  

- Miten selvityksen tekeminen eroaa eri asiakasryhmien kohdalla? 

- Otatteko itse kantaa asiakkaan työkykyisyyteen ja jos niin miten? 

 

Sosiaalinen selvitys työvälineenä 

- Millaisena työvälineenä koette sosiaalisen selvityksen? 

- Mikä tekee sosiaalisesta selvityksestä sosiaalisen? 

- Miten toivotte sopimusyhteistyökumppaneiden hyödyntävän tekemäänne sosiaalista 

selvitystä? 

- Minkälaisia odotuksia uskotte sopimusyhteistyökumppaneilla olevan tekemiänne 

sosiaalisia selvityksiä kohtaan? 

- Liitättekö aina sosiaalisen selvityksen eläkehakemukseen? Pitäisikö selvitys 

mielestänne aina liittää eläkehakemukseen?  

- Mikä painoarvo sosiaalisella selvityksellä uskoaksenne on eläkelaitoksissa? 
 

Sosiaalisen selvityksen kehittäminen 

- Miten kehittäisitte sosiaalista selvitystä työvälineenä? 

o Pitäisikö sosiaalisten selvitysten kirjavuutta vähentää? Miksi/miksi ei? Miten? 

o Voisiko sosiaalisen selvityksen tekemistä mielestänne jotenkin systematisoida 

ja jos voisi niin miten? 

 

- Mitä muuta haluaisitte kertoa sosiaaliseen selvitykseen liittyen? 


