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1 JOHDANTO 

 

Tämän käytäntötutkimuksen aiheena on laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tukemisesta, joka hyväksyttiin 

joulukuussa 2012 ja tulee voimaan asteittain 1.7.2013 lähtien. (Laki ikääntyneen 

väestön… 28.12.2012/980.) Kutsun kyseistä lakia jäljempänä vanhuspalvelulaiksi. Sen 

tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, parantaa ikääntyneiden 

mahdollisuuksia osallistua päätösten valmisteluun ja saada laadukkaita sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Lain mukaan iäkkäälle asukkaalle nimetään kunnan vastuutyöntekijä 

(17 §), jos hän tarvitsee apua palveluiden yhteensovittamisessa. Vastuutyöntekijä 

neuvoo ja auttaa palvelujen saantiin liittyvissä asioissa sekä seuraa palvelusuunnitelman 

toteutumista ja palvelutarpeiden muutoksia asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä 

kanssa. Hän tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavien ja 

muiden toimijoiden kanssa niin, että iäkkään kuntalaisen palvelut saadaan järjestettyä 

asianmukaisella tavalla. Näissä kuvauksissa ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita pykälän 

toteuttamisesta, joten tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, miten ruohonjuuritason 

sosiaalialan ammattilaiset tehtävän toteuttaisivat. Vastuutyöntekijää koskeva pykälä on 

siirtymäsäännös ja tulee siten voimaan vasta 1.1.2015. (Laki ikääntyneen väestön… 

28.12.2012/980.) 

 

Opiskelin sosiaalityön kandidaatin tutkintoni sivuaineena gerontologiaa ja kiinnostuin 

ikääntyneiden sosiaalipalveluista ja niiden parissa työskentelemisestä. Käytännössä 

kenttä ja käytäntötutkimukseni aihe on minulle kuitenkin suhteellisen vieras. 

Vanhuspalvelulaista ei luonnollisesti ole vielä aiempaa tutkimusta, koska laki on vasta 

tulossa voimaan, mutta tausta-aineistona ja viitekehyksenä käytän eduskunnassa ja 

muissa virastoissa uuden lain valmisteluun liittyviä keskusteluja ja asiakirjoja sekä 

palveluohjausta käsittelevää kirjallisuutta. 
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2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

2.1 Käytäntötutkimus 

 

Käytäntötutkimuksen tarkoituksena on muodostaa reflektiivinen suhde erilaisten 

käytäntöjen ja kontekstien sekä sosiaalitieteissä vallitsevien käsitysten ja teorioiden 

välille. Sen päämääränä on tehdä sosiaalityön käytännöistä läpinäkyvämpiä, arvioida 

niitä ja kehittää niitä aiempaa toimivammiksi. (Julkunen 2011, 60-72.) Samoihin 

tavoitteisiin pyritään uudella vastuutyöntekijyyden käsitteellä. Kun rutiinitoiminnot 

eivät pelaa, tarvitaan reflektiota, jotta solmu aukeaa. Käytäntötutkimukseen kuuluu 

olennaisena osana vertaistuki sekä yhteisö, jossa tutkimusta kehitellään ja arvioidaan, 

koska muutos ja kehitys edellyttävät vuorovaikutusta ja tasa-arvoista keskustelua eri 

toimijoiden kesken. Pyrin tuottamaan vanhuspalvelujen käyttöön tietoa, joka pohjautuu 

ammatilliseen käytäntöön, mutta johon liittyy toisaalta kriittinen asenne. 

Käytäntötutkimus suuntautuu tulevaisuuteen ja kuvaa prosesseja, ei niiden tuotoksia. 

(Emt.) 

 

Käytäntötutkimuksesta ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää. Saurama ja Julkunen 

(2010, 293-314) kuvaavat sitä tiedonmuodostuskulttuuriksi, joka koostuu havainnoista, 

niiden systematisoimisesta, analysoinnista, uusien toimintamallien kehittämisestä sekä 

testaamisesta ja arvioimisesta. Satka, Karvinen-Niinikoski, Nylund ja Hoikkala (2005) 

puolestaan kokoavat käsitteen sosiaalialan palvelemiseksi, kehitystyöksi, metodiseksi 

innovatiivisuudeksi, monitoimijaisuudeksi ja marginalisoitujen ihmisten 

puolestapuhumiseksi. Tähän voidaan lisätä britannialaisessa tutkimuskeskustelussa 

esitetty luonnehdinta, jonka mukaan tutkija asettuu käytäntötutkimuksessa niin 

tutkimuksen subjektiksi kuin myös objektiksi ja tietoa käytetään ja tuotetaan 

samanaikaisesti. Kun perinteisessä tutkimusasetelmassa tarkastellaan jo tapahtunutta, 

käytäntötutkimuksessa luodaan uusia merkityksiä sellaiselle, mikä on vielä näkymätöntä 

ja ilman sanoja. (Saurama ja Julkunen 2010, 293-314.) Tähän määritelmään 

tutkimukseni aihe, uusi laki, solahtaa erinomaisesti. Käytäntötutkimuksen osapuolina 

minä ja työyhteisö pyrimme hyväksymään ja arvostamaan toistemme tietämisen tapoja 

ja kokemuksia tasavertaisesti ja demokraattisen dialogin mukaisesti. Onnistuneessa 

käytäntötutkimuksessa yhdistyy jatkuvuutta ylläpitävä, vallitsevaa kyseenalaistava ja 

uudelleen rakentuva eli konstruktiivinen elementti. Se kehittää käytäntöä, tekee 
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sosiaalityötä näkyväksi, luo uusia käsitteellistyksiä, toimii yhteisöllisesti ja kiinnittyy 

sosiaalialan etiikkaan.  

 

Hyödyllinen käytäntötutkimus on moniarvoista ja eettisesti kestävää (Julkunen 2011, 

72). Eskolan ja Suorannan (2008, 53, 56) mukaan tutkimusaineiston hankintaan liittyy 

eettisiä kysymyksiä erityisesti koskien vapaaehtoisuutta. Tutkimusaiheen pitää myös 

liittyä aineiston hankinnan kontekstiin. Tutkimukseeni osallistuminen on vapaaehtoista, 

mutta koska tutkimus auttaa työntekijöitä uuteen työtehtävään valmistautumisessa ja 

sopeutumisessa, heidän on helppo motivoitua osallistumaan. Aihe ja 

tutkimuskysymykset ovat erittäin ajankohtaisia. Tutkimuksen tavoitteista ja 

menettelytavoista kertominen saattaa muuttaa tuloksia ja tutkittavan käyttäytymistä, 

mutta yksiselitteistä ohjetta olennaisen ja liian informaation rajoista ei ole olemassa. 

Periaatteena on, että tutkittava antaa suostumuksensa asianmukaisen tiedon pohjalta 

niin, että hän voi hyväksyä tutkimuksen tai kieltäytyä osallistumasta siihen sen 

luonnetta ja tarkoitusta koskevan tiedon perusteella. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 20.) 

Saatekirjettä en ole toimittanut työntekijöille, koska käytäntötutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti prosessi on avoin niin, että työyhteisössä keskustellaan tutkimuksesta ja 

kaikki ovat tietoisia sen tarkoituksesta. Halutessaan osallistujat voivat tiedustella lisää 

tutkimuksestani ja lisätä tai poistaa vastauksestaan jotakin jälkikäteen niin kauan, 

kunnes olen saanut analyysin valmiiksi. 

 

2.2 Tutkimukseen osallistuneiden roolit ja positiot 

 

Otin syksyllä 2012 yhteyttä erään uusmaalaisen kaupungin vanhuspalveluista vastaavan 

sosiaalitoimiston johtavaan sosiaalityöntekijään ja sovimme alustavasti, että suoritan 

käytäntötutkimuskurssin yhteistyössä kyseisen yksikön kanssa. Työyhteisössä 

keskusteltiin mahdollisesta aiheesta ja tutkimustehtävästä, minkä jälkeen johtava 

sosiaalityöntekijä ehdotti, että tutkisin heinäkuussa 2013 voimaantulevaan ikääntyneen 

väestön sosiaalipalveluja koskevaan lakiin kirjattua vastuutyöntekijyyttä. Helmikuussa 

tapasin johtavan sosiaalityöntekijän sekä kaksi muuta työntekijää ja keskustelimme 

tarkemmin tutkimuksen tavoitteista ja toteutuksesta. Tutkimussuunnitelmani valmistui 

maaliskuussa ja kävin yksikössä allekirjoittamassa käytäntötutkimussopimuksen. 

Toukokuussa sain tutkimusluvan kaupungilta. Tutkimuksen valmistumisen kynnyksellä 
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heinäkuussa tapasin sosiaalitoimiston johtavan sosiaalityöntekijän ja keskustelimme 

tutkimukseni etenemisestä. 

 

Ikääntyneiden palveluja on kehitetty Väli-Suomen alueella Kaste-ohjelmaa 

toteuttavalla, jo päättyneellä Ikäkaste – Äldre-Kaste -hankkeella, jonka jälkeen 

kehittämistä on jatkettu Tampereen kaupungin hallinnoimassa Ikäkaste – Äldre-Kaste II 

-hankkeessa. Sen johtamisesta ja koordinoinnista vastaa sosiaalialan osaamiskeskus 

Pikassos Oy.  Hanke koostuu viidestä maakunnallisesta ja yhdestä valtakunnallisesta 

"Ikälain pilotointi" -osahankkeesta, joissa on mukana 47 kuntaa sekä kolme 

maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Kaksi Ikälaki-osahankkeen 

työntekijää kävi toukokuussa kertomassa minulle ja tutkimukseeni osallistuvalle 

työyhteisölle siitä, millaisia tehtäviä Tampere ja Hämeenlinna ovat kaavailleet 

vastuutyöntekijälle, millaiset kriteerit vastuutyöntekijän saaville asiakkaille asetetaan ja 

millaisia työmenetelmiä hankkeessa pilotoidaan. (Heikkinen & Moisio 2.5.2013.) 

 

2.3 Lainsäädäntö 

 

Vanhuspalvelulaki on erillislaki, jolla täydennetään sosiaali- ja terveydenhuollon yleis- 

ja erityislainsäädäntöä. Sen avulla pyritään varmistamaan, että kunnat varautuvat 

väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun niin, että iäkkäät 

saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa laadukkaasti koko 

maassa. Lakia sovelletaan vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaisiin iäkkäisiin 

henkilöihin, joiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on 

heikentynyt alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen 

seurauksena tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen takia. (Hallituksen esitys 

eduskunnalle… HE160/2012.) 

 

Ennen uuden vanhuspalvelulain voimaantuloa ikääntyvien palveluista ja etuuksista 

säädettiin useissa eri laeissa, joiden nojalla henkilö voi päästä palvelujen piiriin tarpeen, 

ei iän perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisia palveluja koskevat 

sosiaalihuoltolaki (710/1982), kansanterveyslaki (66/1972) ja erikoissairaanhoitolaki 

(1062/1989). Omaishoidon tuen järjestämisestä säädetään laissa omaishoidon tuesta 

(937/2005). Sosiaalihuoltolaissa taataan 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille pääsy 

sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
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yhteydenotosta kuntaan. Terveyspalvelujen aikarajoista eli hoitotakuusta säädetään 

puolestaan terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnallisten palvelujen maksuista 

säädetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja –asetuksessa (912/1992). Palvelujen 

valvontaa koskevia säädöksiä on niin sosiaalihuoltolaissa, kansanterveyslaissa, 

erikoissairaanhoitolaissa kuin myös lääninhallituslaissa (22/1997) ja laissa sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008). Yksityisten palveluntuottajien 

toiminnasta säädetään lisäksi laissa yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 

(603/1996). Sotainvalidien kuntoutusta, elinkorkoa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja ja 

niiden korvauksia kunnille säätelee sotilasvammalaki (404/1948) sekä 

rintamaveteraanien kuntoutusta laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja 

laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 

(1039/1997). Rintamasotilaslisää koskevat rintamasotilaseläkelaki (119/1977) ja laki 

ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (988/1988). Lääkekorvauksia ja yksityisen 

sairaanhoidon korvauksia säädellään sairausvakuutuslailla (1224/2004). 

Kansaneläkkeestä säädetään luonnollisesti kansaneläkelaissa (568/2007), 

eläkkeensaajien asumistuesta laissa eläkkeensaajien asumistuesta (571/2007) ja eläkettä 

saavan hoitotuesta laissa vammaisetuuksista (570/2007). Työeläkkeistä säädetään sen 

sijaan eri alojen eläkelaeissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 13.3.2013.) Kaikki 

edellämainitut lait ovat voimassa edelleen uudesta vanhuspalvelulaista huolimatta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 13.3.2013.) 

Vanhuspalvelulaissa uutta on säännöstasolla lähinnä vanhusneuvosto (11. §), 

vastuutyöntekijä (17. §), iäkkään henkilön oikeus saada hänelle myönnetyt palvelut 

viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta (18. §), kunnallisten 

toimintayksikköjen omavalvonta (23. §), ilmoittaminen iäkkään henkilön 

palveluntarpeesta (25. §, jota on verrattu lastensuojelulain pykälään 

lastensuojeluilmoituksesta) sekä sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen (26. §). 

Näistä tehtävistä ei muussa lainsäädännössä mainita. Sen sijaan sosiaalihuoltolaissa 

säädetään palveluasumiseen (23. §) tai laitoshuoltoon (24. §) sijoittamisesta (23. §) ja 

palvelutarpeen arvioinnista (40. §) sekä asiakaslaissa palvelu- ja hoitosuunnitelmasta (7. 

§). (Sosiaali- ja terveysministeriö 13.3.2013.) Palvelutarpeen arvio tulee tehdä 

seitsemän päivän kuluessa, jos asiakas niin vaatii. Muussa tapauksessa määräaika on 

soviteltavissa, jos asiakas ja omainen asian hyväksyvät. Esimerkiksi päivätoiminnassa 

hakemukset ovat voimassa puoli vuotta ja ratkeavat sen jälkeen. 
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Vastuutyöntekijää ei vanhuspalvelulain mukaan tarvitse nimetä, jos asiakas tarvitsee 

vain neuvontaa ja ohjausta tai jos nimeämiselle ei muuten ole ilmeisiä perusteita, kuten 

silloin jos asiakas ei tarvitse useita palveluja tai palvelukokonaisuuden hallinta ei tuota 

hänelle ongelmia. Lakiluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että 

arvioinnin on aina lähdettävä iäkkään henkilön voimavaroista hallita 

palvelukokonaisuutta riippumatta työntekijöiden näkemyksestä palvelukokonaisuuden 

hallittavuudesta. Esimerkiksi muistisairaalle vastuutyöntekijä tulee aina nimetä 

kokonaisvaltaisen tuen turvaamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) 

 

Vastuutyöntekijällä tulee olla sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 

§:ssä tarkoitettu pätevyys, mutta kukin vastuutyöntekijä määritellään aina iäkkään 

henkilön palvelukokonaisuuden mukaan. Vastuutyöntekijän työpariksi voidaan nimetä 

niin kutsuttu koordinaatiotyöntekijä, niin että palveluketjun osien on helpompaa ottaa 

yhdessä palvelukokonaisuus haltuunsa ja tehdä yhteistyötä läpi koko prosessin. 

Vastuutyöntekijä osallistuu asiakkaan palvelu- tai hoitoprosessiin niin varhaisessa 

vaiheessa kuin mahdollista mutta viimeistään palvelu- tai hoitosuunnitelmien laadinnan 

myötä. Hän voi myös vastata päätöksenteosta siltä osin, kun siitä ei ole säädetty tai 

määrätty esimerkiksi kunnan johtosäännöllä tai muilla päätösvallan delegointia 

koskevilla ohjeilla tai määräyksillä jonkin muun viraston tehtäväksi. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2011.) 

 

Vastuutyöntekijän tehtävät muistuttavat Toimiva terveyskeskus –hankkeessa kehitetyn 

asiakasvastaavan toimenkuvaa, johon kuuluu asiakkaan omahoidon vahvistaminen, 

asiakkaan tilan seuranta ja hoidon toteutus (ks. Sosiaali- ja terveysministeriö 

15.4.2011). Vastuutyöntekijän tulee tukea asiakasta tämän omien voimavarojen 

vahvistamisessa ja käyttämisessä, mikä edellyttää erityisesti iäkkään henkilön fyysisten, 

psyykkisten ja kognitiivisten voimavarojen tunnistamista. Palvelu- ja hoitosuunnitelman 

laadinnan ohella vastuutyöntekijä voi esimerkiksi arvioida eri vaihtoehtoja ja 

vaihtoehtoisia palveluntuottajia. Vastuutyöntekijällä on korostettu velvollisuus neuvoa 

ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä, mutta mikäli 

asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu pääosin vain joko sosiaali- tai 

terveyspalveluista ja vastuutyöntekijän pätevyys on arvioitu niiden tarpeiden 
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perusteella, ei hänellä välttämättä ole mahdollisuutta neuvoa kaikissa toisiin palveluihin 

liittyvissä asioissa. Asiakkaan tulee tietää, keneen hän voi ottaa yhteyttä kaikissa omaan 

palvelukokonaisuuteen liittyvissä ongelmissa ja kenen velvollisuus on selvittää asiaa.  

 

2.4 Ikääntyneiden sosiaalipalvelut 

 

Tutkimukseen osallistuvan uusmaalaisen kaupungin vanhuspalveluista vastaavan 

sosiaalitoimiston tehtäviin kuuluu kotona asumisen tukeminen ja hyvinvointia 

edistävien palvelujen tarjoaminen arvioinnin perusteella toimiston vastuualueella 

asuville yli 65-vuotiaille henkilöille. Työntekijät työskentelevät asiakkaan ja tämän 

läheisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkuus alkaa asiakkaan, tämän läheisen 

tai toisen palvelutahon kuten kotihoidon yhteydenotosta ja päättyy, kun asiakas 

sijoitetaan palveluasumiseen tai laitoshuoltoon, kun hän ei enää tarvitse palveluja tai ei 

halua niitä vastaanottaa tai kun hän menehtyy. 

 

Vanhuspalvelujen järjestämisen pääasiallinen tarkoitus on huolehtia iäkkäiden 

hyvinvoinnista. Fyysinen toimintakyky vaikuttaa merkittävästi iäkkään henkilön arjen 

sujuvuuteen, joten sen ylläpito ja aktivoiminen parantavat itsenäistä selviytymistä, 

turvallisuutta ja henkistä hyvinvointia. Psyykkiset ja kognitiiviset voimavarat ovat 

yhteydessä muun muassa älyllisten toimintojen ja persoonallisuuden muutoksiin ja 

elämänhallintaan sekä siihen, millaiseksi iäkäs henkilö kokee elämänsä, 

toimintakykynsä ja selviytymisensä arjessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) 

 

On olennaista ymmärtää, että eläkeiän saavuttaneiden ihmisten ongelmat eivät johdu 

aina ikääntymisestä ja sen tuomista muutoksista elimistössä. Vanhuspalvelujen 

asiakkailla on paljon samoja ongelmia kuin nuoremmilla ihmisillä. Jos asiakkaalla on 

ollut esimerkiksi toimeentulovaikeuksia tai päihdeongelma tai hän on kokenut 

perheväkivaltaa, ikääntyminen ei itsessään tarkoita näiden ongelmien muuttumista, saati 

katoamista. Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen työntekijöillä on oltava valmiudet kohdata 

samoja haasteita ja pulmia kuin nuorempien kanssa työskentelevillä.
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimukseni tarkoitus on tukea ja auttaa työyhteisöä valmistautumaan uuteen lakiin. 

Lain myötä työntekijöiden työnkuvaan tulee jatkossa kuulumaan vastuutyöntekijänä 

toimiminen sekä sosiaali- että lähityössä. Tavoitteena on luoda kuva siitä, milloin 

asiakkaalle tulee määritellä vastuutyöntekijä, millä perusteilla vastuutyöntekijä valitaan 

sekä mitkä ovat käytännössä vastuutyöntekijän tehtävät. Päämääränä on kehittää 

ehdotus vastuutyöntekijän tehtävänkuvasta ja sijoittumisesta organisaatioon sekä luoda 

kriteerit sille, milloin asiakas tulee ohjata vastuutyöntekijälle.  Tarkoituksena on myös 

tehdä ehdotus moniammatillisesta tiimistä tai verkostosta, joka tukee kunnan 

vastuutyöntekijää tämän työssä. Käytäntötutkimus toimii yksikössä työn kehittämisen 

välineenä. Tutkimuskysymyksiä on kolme: 

 

- Milloin asiakkaalle tulisi työntekijöiden käsitysten mukaan määritellä 

vastuutyöntekijä?  

- Millä perusteilla vastuutyöntekijä tulisi työntekijöiden näkemysten mukaan 

valita? 

- Mitkä ovat työntekijöiden mukaan vastuutyöntekijän tehtävät käytännössä? 
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Toteutin käytäntötutkimuksen käymällä kolme fokusryhmäkeskustelua sosiaali- ja 

lähityön työntekijöiden eli sosiaalityöntekijöiden (ST), lähityön sosiaaliohjaajien ja 

omaishoidon ohjaajien kanssa (SO). Muutama osallistuja toimii myös 

muistikoordinaattorina. Yksikön johtava sosiaalityöntekijä informoi kaikkia 

työntekijöitä tutkimuksesta sähköpostitse sekä yhteisissä kokouksissa. Keskustelut 

käytiin kahdessa neljän ja yhdessä kolmen hengen ryhmässä, jotka koottiin niin, että 

työntekijät saivat ilmoittautua ryhmiin työpaikan ilmoitustaululla olevaan listaan. 

Osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Tavoitteena oli alun perin keskustella kuuden 

hengen ryhmissä, mutta loppujen lopuksi pienemmät ryhmät osoittautuivat riittäviksi. 

Nauhoitin keskustelut ja litteroin ne tietokoneelle. Aineistoa kertyi kaksikymmentä 

sivua (riviväli 1). 

 

4.2 Fokusryhmäkeskustelu 

 

Fokusryhmäkeskustelua on käytetty perinteisesti ideoinnissa, mielipidekartoituksissa, 

toimintatutkimuksissa ja kulttuuristen kategorioiden tutkimuksessa. Fokusryhmien 

avulla saadaan tietoa ihmisten tarpeista, mieltymyksistä, subjektiivisista reaktioista ja 

ideoista tuotteiden ja palvelujen kehitystä varten. Erityisen paljon fokusryhmiä ovat 

hyödyntäneet terveydenhuollon tutkijat kutsumalla esimerkiksi samaa sairautta 

sairastavia ihmisiä keskustelemaan keskenään kokemuksistaan. Fokusryhmätutkimusten 

tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon antamia palveluja sekä löytää 

tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita tapoja tehdä interventioita ihmisten elämään. 

(Valtonen 2005, 226; Parviainen 2005, 55; Barbour 2007, 7‒9.) Tähän tutkimukseen 

fokusryhmäkeskustelu soveltuu hyvin juuri siksi, että tavoitteena on kehittää uutta 

työmuotoa, joka vaikuttaa kaikkien keskusteluun osallistujien työhön. 

 

Ryhmäkeskustelu tarkoittaa tilannetta, johon on kutsuttu joukko ihmisiä keskustelemaan 

tietystä aiheesta fokusoidusti. Keskustelutilanne rakennetaan yleensä vapaamuotoiseksi 

ja sen 
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kesto on useimmiten rajattu esimerkiksi kahteen tuntiin (Valtonen 2005, 223). Alustin 

tutkimukseni keskustelutilanteet kertomalla, että tarkoituksena on hahmotella, mitä 

vastuutyöntekijyys on eikä oletuksena ole, että kukaan keskustelijoista tietäisi asiasta 

kyseisellä hetkellä mitenkään erityisesti. Kerroin, että tarkoituksena on yhdessä pohtia 

vapaamuotoisen keskustelun avulla, mitä kaikkea uuteen lakipykälään liittyy ja mitä 

asioita sen toteutuksessa olisi otettava huomioon.  

 

Fokusryhmäkeskustelussa tutkija pyrkii esittämään kysymykset tai keskustelunavaukset 

niin, etteivät ne vaadi juurikaan lisäohjausta. Tällaisia ovat muun muassa konkreettiset, 

kokemukselliset ja havainnollista todellisuutta kuvailevat kysymykset (Laine 2001, 36.) 

Valtosen (2005, 223) käsityksen mukaan Suomessa tyypillisessä ryhmäkeskustelussa on 

kuudesta kahdeksaan osallistujaa, kun taas esimerkiksi Ranskassa tai Yhdysvalloissa 

osallistujia on helposti kymmenestä viiteentoista. Pienessä ryhmässä osallistujat saavat 

paremmin puheenvuoron ja keskustelu voi olla syvällisempää, kun taas suuressa 

kokoonpanossa hiljaisemmat keskustelijat voivat turhautua ja keskustelua on  työlästä 

hallita. Suuren aineiston analysointi voi mös olla haastavampaa sen runsauden 

ja rönsyilevyyden vuoksi. (Parviainen 2005, 57.) Kirjoitin listan kysymyksiä 

keskustelujen tueksi, mutta keskustelut lähtivät käyntiin melko vaivattomasti ja 

puheenvuorot jakautuivat melko tasaisesti. Kun keskustelu uhkasi poiketa raiteiltaan, 

pyrin palauttamaan sen takaisin aiheen ytimeen. 

 

Valtosen (2005, 223–224) mielestä on tärkeää tehdä ero ryhmähaastattelun ja -

keskustelun välille. Ryhmähaastattelussa haastattelija tekee ikään kuin 

yksilöhaastatteluja ryhmätilanteessa esittäen tietyn kysymyksen vuorotellen kaikille 

osallistujille. Haastattelija hallitsee vuorovaikutusta eikä rohkaise tai kannusta 

haastateltavia keskustelemaan teemoista keskenään. Ryhmäkeskustelussa tutkija pyrkii 

sen sijaan aktivoimaan osallistujien välistä vuorovaikutusta tarjoilemalla tiettyjä 

tutkimuksen kohteena olevia teemoja osallistujien keskenään keskusteltaviksi ja 

kommentoitaviksi. Ryhmäkeskustelussa tutkijalla on keskeinen rooli, koska hän vastaa 

keskustelulle otollisen ilmapiirin luomisesta ja ohjaa keskustelua tavoitteiden 

mukaiseen suuntaan. Tutkijalla on keskustelun alkaessa hallinnollista valtaa, koska hän 

luo säännöt ja edellytykset keskustelulle. Ryhmäkeskustelu luokitellaan usein ”ei-

luonnolliseksi”, koska puhetta ei olisi olemassa ilman tutkijan järjestämää 

puhetilaisuutta.(Emt., 231.) 
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Parhaimmillaan ryhmäkeskusteluissa osallistujien luovat kommentit, ideat ja erilaiset 

näkökulmat ruokkivat toisiaan ja synnyttävät uusia, yllättäviä näkökulmia ja huomioita. 

Menetelmän avulla voidaan saada tutkittavilta uutta tietoa ja samalla pyrkiä 

selvittämään osallistujien mielipiteitä ja asenteita keskustelun kohteena olevaa ilmiötä 

kohtaan. Keskusteluun osallistuvat päättävät itse, luovuttavatko he mielipiteensä tai 

asenteensa ryhmän käsiteltäväksi. Nämä tilanteet riippuvat ryhmän vetäjästä ja siitä, 

osaako hän rohkaista keskustelun osallistujia ilmaisemaan todellisia mielipiteitään. 

Hyvä tutkija ei kuitenkaan vaikuta osallistujien mielipiteisiin, vaan saa ne esiin. 

Ryhmäkeskustelun hyöty ja idea on saada kaikki osallistujat mukaan keskusteluun. 

Ryhmässä on melkein aina puheliaampia henkilöitä, jotka saattavat dominoida 

keskustelua. Toisaalta ryhmää ei välttämättä hallitse se, joka puhuu eniten. Myös 

vaikenijat ja hiljaisemmat osallistujat voivat dominoida keskustelua, sillä hiljaa 

oleminen on myös kannanotto eikä ole näin ollen neutraalia. (Valtonen 2005, 226, 236.) 

Tutkimukseeni osallistuneiden aktivisuutta ja avoimuutta lisäsi todennäköisesti se, että 

he ovat toisilleen ennestään tuttuja ja työympäristö on heille yhteinen. Yhdenvertaisen 

ilmapiirin kehittymiseen vaikutti puolestaan se, että minä tutkijana kuulun saman alan 

asiantuntijoihin ja minulla on sama koulutus kuin osalla keskustelijoista. 

 

En ollut aiemmin tehnyt fokusryhmäkeskusteluja mutta fokusryhmähaastattelu oli 

minulle pro gradu -tutkielmani aineistonkeruusta tuttu. Lähinnä jännitin sitä, miten 

osaan todella pitää tuon eron, niin ettei keskustelu muutu vahingossa haastatteluksi. 

Koska työntekijät olivat puheliaita ja kiinnostuneita aiheesta, oma roolini muotoutui 

suhteellisen helposti. Osallistuin keskusteluun ja esitin tukikysymyksiä, jos keskustelu 

meinasi tyrehtyä tai eksyi sivuraiteille. Keskityin kuitenkin ottamaan selvää 

työntekijöiden näkemyksistä ja yritin olla vaikuttamatta tai ohjaamatta keskustelua 

omilla kommenteillani tai kysymyksilläni tiettyyn suuntaan. 

 

4.3 Sisällönanalyysi ja tutkimusetiikka 

 

Analyysin suoritin sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Sisällönanalyysilla voidaan 

tarkastella systemaattisesti erilaisia dokumentteja, kun tavoitteena on kuvata tutkittavaa 

ilmiötä tiivistetysti ja yleisesti. Sisällönanalyysiä käyttävän tutkijan on muistettava, että 

pelkkä analyysin tarkka kuvaus ei riitä, vaan siitä on tehtävä ymmärrettäviä 
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johtopäätöksiä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jonka avulla etsitään tekstin 

merkityksiä, kun taas esimerkiksi diskurssianalyysissa analysoidaan, miten merkityksiä 

tuotetaan tekstissä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104.)  

 

Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla sitä useita kertoja ilman, että mielessäni oli 

mitään erityisiä kysymyksiä. Seuraavaksi etsin aineistosta vastauksia 

tutkimuskysymyksiini ja kiinnitin huomiota erityisesti samojen asioiden toistumiseen 

keskustelusta toiseen. Löysin aineistosta teemoja oman ymmärrykseni avulla. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91, 96–97.) Tuomen & Sarajärven (2009, 100) mukaan tähän 

vaikuttavat tutkijan älyllisen vastaanottokyvyn herkkyys, oivalluksen terävyys ja 

onnekkuus. Tein tutkijana ratkaisun siitä, mitä tuon aineistosta esiin ja mitä tarkastelin 

lähemmin. 

 

Aineiston käsittelyssä olennaista on luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Tutkijan on 

huolehdittava siitä, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastu tietoja julkistettaessa 

(Eskola & Suoranta 2008, 56-57.) Noudatan tutkimuksessani nimettömyyden 

periaatetta, joten en mainitse raportissa työyhteisön ja osallistujien nimiä, sukupuolta tai 

ammattiroolia. Työyhteisön nimeämisellä ei tutkimustehtäväni kannalta ole merkitystä, 

koska vanhuspalvelulaki koskee valtakunnallisesti kaikkia sosiaalitoimistoja, jotka 

vastaavat vanhuuseläkeiän saavuttaneiden palveluista. Jos työntekijät puhuivat jostakin 

asiakkaasta tai muusta ulkopuolisesta henkilöstä tai yhteisöstä, muutin heidän nimensä 

ja tarvittaessa muut tunnistettavuutta huomattavasti lisäävät maininnat, ellei niitä voi 

jättää kokonaan pois. Tutkimukseeni osallistuvan työyhteisön jäsenet saattavat tunnistaa 

toisensa, mitä on vaikea täysin estää. Tutkimuksen valmistuttua tuhoan aineiston 

poistamalla litteroidut tekstit ja äänitiedostot nauhurista ja kovalevyiltä.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Miten vastuutyöntekijä määräytyy? 

 

Päällimmäinen havaintoni sosiaali- ja lähityöntekijöiden reaktiosta uuden lain pykälään 

vastuutyöntekijyydestä oli hämmennys. He olivat osallistuneet sekä työnantajansa että 

erikseen Kelan järjestämään koulutustilaisuuteen, joissa molemmissa oli käyty läpi lain 

sisältö mutta epäselväksi oli jäänyt vielä paljon. 

ST: No ku siin oli vähän ainaki siinä koulutukses, missä mä olin, niin tota 

tuli vähän eri kuva siitä, et miten se vastuutyöntekijyys määrittyy, et 

jotenki siin toises puheenvuoros oli, et se ois vaan semmosille, joilla ei oo 

omaisia tai et ei itse kykene tai et omaiset ei kykene, et niissä tapauksissa, 

ja oliks peräti et ei ois kotihoitookaan. Ja toisaalta sit jotenki tuli toises 

puheenvuoros semmonen kuva, et niin ku kaikille asiakkaille. Et sehän on 

sit aika iso. 

 

Eräs sosiaalityöntekijä viittasi tilaaja-tuottajamalliin ja kertoi kuulleensa uutisista, että 

vaihtoehtona voisi olla myös vanhainkodin tai palvelutalon asiakasohjauspiste, jonka 

työntekijät ratkaisisivat asiakkaan tarpeen saada vastuutyöntekijä. Häntä epäilytti myös 

asiakkaiden jakautuminen työntekijöiden kesken, koska tähän saakka asiakkuus on 

alkanut alueellisesti omalta vastuualueelta tulleista yli 65-vuotiaita koskevista 

yhteydenotoista. Työntekijä oli toisaalta törmännyt ehdotukseen, jonka mukaan 

muistikoordinaattorit toimisivat kaikkien muistisairaiden vastuutyöntekijöinä. Se olisi 

työntekijöiden mukaan muistikoordinaattorien nykyisen työmäärän puitteissa 

mahdotonta, vaikka asiakkaista valittaisiin vain ne, joilla on paljon ongelmia ja 

palveluja. Toinen sosiaalityöntekijä viittasi kotihoitoon näin: 

ST: -- Mut kyl must tuntuu, et jos on se kotihoidon asiakkuus, niin miksei 

se vois olla siellä sitte semmonen aika kattavaki asiakkuus tai sitte jossei 

oo muuta asiakkuutta kuin siellä jonku verran, et en kyl sinänsä näe 

estettä, ettei sielläkin vois olla osa. 

 

Toistaiseksi tutkimukseeni osallistuneilla työntekijöillä on kahdenlaista vastuuta, 

alueellinen ja toisaalta palveluyksikön mukainen. Eräs sosiaaliohjaaja pohti, 

tarkoittaako vastuutyöntekijäksi ryhtyminen poistumista alueellisesta vastuusta. 

 

Yleinen mielipide keskusteluissa oli, että vastuutyöntekijän tulisi määräytyä sen 

mukaan, mistä asiakas saa eniten palveluja. Asiakkaiden tilanteet ja tarpeet ovat hyvin 
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erilaisia, joten myös vastuutyöntekijä voisi valikoitua esimerkiksi sosiaalityöstä, 

omaishoidosta tai kotihoidosta vastaavista yksiköistä sen mukaan, missä asiakkuus on 

niin sanotusti vahvin. Toisaalta ongelmaksi saattavat muodostua asiakkaiden muuttuvat 

elämäntilanteet, joiden mukaan myös palveluntarve ja asiakkuudet voivat muuttua 

hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tästä näkökulmasta vastuutyöntekijän ammatti erillään 

muusta työstä voisi toimia hyvin, riippumattomana palveluntuottajien ja asiakkaan 

välisistä muutoksista. Eräs sosiaalityöntekijä oli vahvasti sitä mieltä, että 

vastuutyöntekijä on valittava aina kotihoidosta, jos asiakas saa kotihoidon palveluja, 

koska heidän työntekijänsä tapaa asiakasta enemmän kuin sosiaalitoimiston väki. 

SO: Nii ja millä lailla käsitellään sit niitä palveluita, joita asiakas ostaa 

mahdollisesti yksityisesti, et kuka koordinoi sellasta palettia, et onko se 

kunnan tai kaupungin työntekijä? Ja millasia oikeuksia ja vastuita on sit, 

jos se vastuutyöntekijä ois joku ulkopuolisen yrityksen ihminen. 

Enemmän tämmönen ehkä soveltuukin paremmin ja yksselitteisesti 

johonkin palveluasumiseen tai laitoshoitoon, kun siellä on jotenki 

helpompi määritellä sitä, kun täällä avopalveluissa tosiaan voi se kenttä 

olla niin hajanainen ja valtava, et siinä voi olla sille vastuutyöntekijälle iso 

työsarka. 

 

Yksityisten palveluntuottajien roolista ja asemasta ei lakiluonnoksen yksityiskohtaisissa 

perusteluissakaan mainita mitään (ks. Sosiaali- ja terveysministeriö 2011). 

Palveluasumiseen tai laitoshoitoon liitettynä vastuutyöntekijyys istuu huonosti lain 

tarkoitukseen edistää ikääntyneiden kotona asumista ja tukea heidän itsenäistä 

elämäänsä (ks. Laki ikääntyneen väestön… 28.12.2012/980). Eräässä keskustelussa 

pohdittiin sitä, että jos vastuutyöntekijöitä voi nimetä eri yksiköistä, niin kuinka voidaan 

taata, että asiakkaat saavat samantasoista palvelua. Eri palveluissa on erilaiset 

lähtökohdat ja eri ammateissa erilaiset näkökulmat. Esimerkiksi sairaanhoitajalla on 

aivan erilainen koulutus kuin sosiaalityöntekijällä. 

 

5.2 Kenelle ja milloin vastuutyöntekijä nimetään? 

 

Keskustelijoiden näkemys vastuutyöntekijää ja erityistä palvelujen koordinointia 

tarvitsevista asiakkaista vastaa lakiluonnoksen perusteluissakin hahmoteltuja kriteerejä. 

ST: Ehkä täällä sosiaali- ja lähityössä sit kuitenkin se ois näille 

huolenpitoa tarvitseville, jotka itse ei enää kykene eikä kukaan muukaan 

oo heille järjestämässä ja tai et siin on paljon palveluja.  
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Haasteena on kuitenkin määritellä, milloin asiakkaalla on niin paljon palveluja tai 

ongelmia, että vastuutyöntekijän nimeäminen on tarpeellista. Yksi kriteeri voisi olla 

kaksi tai useampi asiakkuus. Tähän asti vastaavaa työskentelyä on kutsuttu 

verkostotyöskentelyksi, jossa on valittu eräänlainen vastuutyöntekijä, joka on kirjannut 

esimerkiksi yhteisten palaverien sisällön tietojärjestelmään. 

 

Vastuutyöntekijän nimeämisen aikataulusta ei laissa tai sen perusteluissa anneta tarkkaa 

ohjeistusta tai määräystä. Jos asiakas esimerkiksi joutuu yllättäen sairaalaan, 

avopalveluissa juuri mikään ei luonnollisesti etene. Työntekijät toivovat aikaa 

keskustella ensin keskenään, kuka voisi olla asiakkaalle sopiva vastuutyöntekijä ja 

miksi. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, kuka vastuutyöntekijän itse asiassa nimeää, 

jos se voidaan valita kaikista palveluntuottajista. Eräs sosiaalityöntekijä ehdotti, että 

vastuutyöntekijän valitsisi se, joka tekee asiakkaalle palvelusuunnitelman. 

Keskusteluissa toivottiin myös, että vastuutyöntekijän asiakasmäärää koskevat 

ohjeistukset ja rajat määriteltäisiin selkeästi, jotta työn laatu pysyisi hyvänä. Erään 

sosiaalityöntekijän mukaan esimerkiksi kotihoidossa vastuuhoitajan vastuulla on 

viidestä kuuteen asiakasta muiden asiakkaidensa lisäksi. Keskustelijat pitivät tätä 

määrää pienenä. Jos osa nykyisistä työntekijöistä alkaisi tehdä pelkkiä 

vastuutyöntekijän tehtäviä, heidän nykyiset asiakkaansa ja työnsä olisi siirrettävä 

muille. Tämä ei ole keskustelijoiden mukaan nykyisten asiakas- ja työmäärien puitteissa 

mahdollista. 

 

5.3 Mitä vastuu tarkoittaa? 

 

Vastuun alkamisen ja päättymisen ajankohtaa sekä kestoa työntekijät eivät osaisi vielä 

määritellä. He pohtivat, milloin asiakkuus voisi alkaa ja loppua, kun asiakaskunta 

kasvaa lukumääräisesti ja on samalla laadullisesti haastavampaa monien samanaikaisten 

ongelmiensa takia. 

SS: -- niin miten tässä sitte, että tota onks se ikuinen tehtävä, ku kerran 

saat jonku, et oot jonku vastuutyöntekijä vai, ku ihmisten tilanteet vaihtuu, 

että loppuuks se joskus, ja sitten et taas jos tulee uus tilanne että. 

 

Esimerkiksi sosiaaliohjaajan asiakkaat siirtyvät sosiaalityöntekijälle tällä hetkellä 

palvelutarpeen muuttuessa esimerkiksi silloin, kun asiakas tarvitsee kunnallista 

kotihoitoa. Keskustelijoiden mielestä olisi hyvä, jos asiakkuudet selkeästi alkaisivat ja 



 

16 
 

päättyisivät, jotta kenestäkään ei tulisi ikään kuin ikuista asiakasta. Se olisi ikävää sekä 

asiakkaan että työntekijän kannalta – eikä itse asiassa edes mahdollista. Vaikka 

asiakkuus ei päättyisi, niin jos työntekijä esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa tai jää osa-

aikaeläkkeelle, vastuuasiakkuudet täytyy siirtää jollekin toiselle.  

 

Monille työntekijöille ajatus erillisistä vastuutyöntekijöistä oli vieras ja hämmentävä. 

Resurssien riittävyys uusien työntekijöiden palkkaamiseen epäilyttää heitä ja toisaalta 

uusien työtehtävien lisääminen nykyisiin huolestuttaa, koska jokaisella on rajalliset 

voimavarat. Useat työntekijät totesivat, että vastuutyöntekijät ovat jo tavallaan olemassa 

ja ihmettelivät, mikä uuden lain myötä todellisuudessa tulee muuttumaan vai muuttuuko 

mikään. 

ST: -- Ja must tuntuu, et kyllä niin ku sitä vastuuta otetaan jo nyt, et kyl 

sen tietää, et jos se on omalla alueella, niin kyl työntekijänä on niin ku 

vastuussa siitä. Mut sit ehkä se niin ku vielä tuntuu, et se vahvistaa sitä, et 

jos se nimi on oikeen et vastuutyöntekijä, et voi tulla semmosia 

uhkakuviaki, et jos asiakkaalle käy jotain todella ikävää, niin että kuinka 

siinä on sitte se vastuutyöntekijä pää pölkyllä niin sanotusti, jos vähän nyt 

voimakkaasti ilmasee niin.  

ST: Kun nytkin jo kuulee puhelimessa, et sinä olet vastuussa tästä 

vanhuksesta, niin jos tää vastuutyöntekijä tulee lakiin, niin ne vaikeimmat 

omaiset saattaa sit vedota tähän, et sinä olet vastuussa. Et musta se on 

ehkä vähän väärä sana, ku sitä kuulee nyt jo, että teidän vastuulla se on, 

että tekö otatte vastuun, jos se sinne kotiin kuolee. 

 

Keskusteluissa ehdotettiinkin vastuutyöntekijän titteliksi neutraalimpaa ilmausta kuten 

yhteyshenkilö, palveluohjaaja tai koordinaattori. Vastuutyöntekijän ja muiden 

työntekijöiden tehtävien rajapinnat tulisi selvästi määritellä, jottei tehtäisi turhaan 

päällekkäistä työtä. Yleisesti keskusteluissa oltiin sitä mieltä, että mitä useampi toimija, 

sitä sotkuisempi soppa.  

 

Eräässä keskustelussa kysyttiin, saako asiakas vaikuttaa mitenkään siihen, kuka hänen 

vastuutyöntekijäkseen valitaan. Lain henki on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja 

asiakkaan kuuleminen, joten asiakkaan toiveen selvittäminen sopisi kuvioon. 

SO: Jos mä mietin asiakkaan näkökulmasta, niin tämmönen virasto on 

joku hirveen kasvoton, et mitenhän sieltä sit valitsee sen oikeen, itselleen 

sopivan ihmisen. Et vaikka mä kerron asiakkaalle, et miten 

omaishoidontuen päätös tehdään, niin silti he kuvittelee, et täällä istuu 

joku korkeetahonen raati, joka tekee sen, vaikka mehän tehdään se ihan 
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itse omassa ryhmässä ja itse se allekirjotetaan. Et asiakas näkee kuitenkin 

vielä semmosena aika kasvottomana tän meiän toiminnan. 

 

Työntekijät kertoivat, että lukuisat asiakkaat eivät halua mitään kontakteja 

ympäristöönsä, saati apua kaupungilta. Heillä saattaisi olla monien palvelujen ja 

vastuutyöntekijän tarve, mutta he eivät halua ottaa mitään vastaan. Silloin herää 

kysymys, missä kulkee työntekijän vastuun raja. Keskusteluissa todettiin, että vastuussa 

työntekijä voi olla oikeastaan vain siitä, että on tarjonnut kaikkia mahdollisia palveluja, 

informoinut ja motivoinut asiakasta parhaansa mukaan. 

ST: Onhan täs kaunis ajatus mut sit kun kaikki nää vanhuspalvelut on 

kuitenki määrärahasidonnaisia, et ei oo kotihoitoonkaan subjektiivista 

oikeutta kenelläkään eikä ketään voida pakottaa ottamaan vastaan mitään 

palvelua niin ku lastensuojelussa, paitsi jos lääkäri toteaa, ettei henkilö 

ymmärrä enää yhtään mitään, niin voidaan jotenkin väkisin yrittää. 

 

Ikääntyneille asiakkaille voi olla erityisen hankalaa hahmottaa oma 

palvelukokonaisuutensa ja eri työntekijöiden tehtävät. Eräs sosiaaliohjaaja on 

huolissaan siitä, että asiakkaat eivät ymmärrä vastuutyöntekijän roolia tai edes tiedosta 

sellaisen olemassaoloa. 

SO: Ja tietysti sit se näkökulma, et mitä se tuottaa asiakkaalle ja tietääkö 

asiakas, että hänellä on tämmönen vastuutyöntekijä, niin siinä tulee 

varmaan isot haasteet, et saadaan jotenki se ymmärrys menemään, koska 

nyt esimerkiks päivätoiminnassa on ollu vastuutyöntekijät tuol yksiköissä 

ja kun sitä kyselyllä on kyselty ihmisiltä, niin ei he kyllä oo ymmärtäny, 

että heillä siellä tämmösiä on, et jotenki ne on aika vieraita meiän 

asiakkaille nää tämmöset termit ja jutut. 

 

5.4 Saako vastuutyöntekijä tarvitsemansa työkalut ja oikeudet? 

 

Keskustelíjat ovat ymmärtäneet, että laki asettaa heille lisää vastuuta mutta ei anna 

oikeuksia ja resursseja. Päätöksenteko-oikeudet on määritelty muualla eikä 

vanhuspalvelulain nojalla voida antaa kunnan sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle 

mahdollisuutta päättää esimerkiksi kotihoidon järjestämisestä asiakkaalleen, vaikka hän 

pitäisi sitä tarpeellisena. Entisenlaisilla resursseilla pitäisi tehdä enemmän. Vastuun 

ottaminen edellyttää keskustelijoiden näkökulmasta mahdollisuutta asianmukaiseen 

asiakkuuden seurantaan. Kotona omillaan pärjäävät asiakkaat saattavat jäädä huomiotta, 

kun uusia asiakkaita on alkanut tulla valtavalla volyymilla. Yhtäkkiä kotona asuvan 

tilanne saattaa kärjistyä ja työntekijän vastuuseen vedotaan, vaikka tällä ei ole ollut 
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aikaa ja työkaluja seurata vakaalta vaikuttavaa tilannetta tarvittavissa määrin. Seurantaa 

helpottaisi se, että tietojärjestelmä automaattisesti ilmoittaisi työntekijälle, jos asiakkaan 

tilanteessa on tapahtunut muutos. Jos esimerkiksi kotihoidossa on todettu asiakkaan 

palvelutarpeen muuttuneen niin, että kotikäynnit voidaan lopettaa, tai jos asiakas on 

joutunut sairaalaan, kotihoidon tai sairaalan työntekijä tekisi järjestelmään merkinnän, 

joka ikään kuin hälyttäisi myös sosiaalitoimiston vastuutyöntekijän näytöllä. 

Vastuutyöntekijää helpottavaksi työkaluksi ehdotettiin myös sähköisiä palvelukarttoja. 

Kartoista olisi kätevä hahmottaa sekä kunnan palvelutarjonta että asiakkaan 

palvelukokonaisuus.   

ST: Mut et työntekijän näkökulmasta se periaate, et jos tulee jotain lisää 

niin jotain pitää ottaa pois. -- Voi täst olla niin ku pidemmän päälle 

hyötyäkin, et voi olla, et osasta tapauksia saadaan tehtyä asioita 

aikasemmin niin, et ne ei ihan niin pääse pahenemaan. Et kyl näen sen 

hyvän tarkotuksen ja ajatuksen täs laissa ilman muuta, et pyritään pitää 

parempaa huolta vanhuksista, mut se vaan et kuntien pitää ottaa täs 

vastuunsa. 

 

Tampereella toteutettavassa vastuutyöntekijyyden pilotoinnissa vastuutyöntekijän 

työmenetelminä ovat moniammatillinen tiimityö, konsultointi ja parityöskentely, jossa 

toinen osapuoli tulee kotihoidosta, omaishoidon tuesta, pelastuspalvelusta, 

gerontologisesta avososiaalityöstä, vammais- ja päihdepalveluista, kotiutustiimistä, 

Geripolilta tai Kotitorilta, joka on tamperelaisten ikäihmisten oma palvelu- ja 

neuvontapiste. (Heikkinen & Moisio 2.5.2013). Paitsi asiakkaiden niin myös 

ammattietiikan ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi työntekijöille on taattava riittävästi 

resursseja lain noudattamiseen ja asianmukaiseen toteuttamiseen. Jos työtehtävät 

kumuloituvat ilman, että työntekijöitä palkataan lisää, työpaikan vetovoima heikkenee 

ja uusien työntekijöiden löytäminen vaikeutuu entisestään. 

 

Pykälän 17 hyötynä työntekijän näkökulmasta pidetään sitä, että huolen herätessä hän 

tietää, keneen voi ottaa yhteyttä ja kenelle siirtää vastuu selvittää asiakkaan tilannetta ja 

kutsua yhteistyötahot koolle tai järjestää kotikäynti. Asiakas voi saada avun 

mahdollisesti nopeammin kuin ennen. 

SO: Tosin siin on se hyvä puoli, et voi olla niin ku et ketju on tiiviimpi, ku 

nythän voi olla niin, että asiakas ilmotetaan kotihoitoon ja kotihoito ehkä 

käy siellä jonku aikaa, sit vaan totee, että asiakas ei haluu, ne ei enää käy 

ja se tieto ei oo meillä. Nii sillon jos siinä on niin ku nimettynä joku 

vastuuihminen, nii hän tietää, et tää ei nyt suju. 
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Vastuutyöntekijyyden suhteen perustavanlaatuisena ongelmana keskustelijat pitivät sitä, 

että kaikissa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole sama tietojärjestelmä eikä 

työntekijöillä ole pääsyä muiden järjestelmiin. Palvelujen koordinointi ja seuraaminen 

edellyttäisi yhtenäistä tietojärjestelmää kaikkien asiakasta palvelevien tahojen kesken. 

Nykyisellään työntekijät joutuvat käyttämään paljon työaikaa siihen, että yrittävät 

tavoitella yhteisen asiakkaan toista palveluntuottajaa esimerkiksi puhelimitse. Kelan 

järjestelmiin tutkimukseeni osallistuneessa yksikössä pääsee vain toimistosihteeri, joten 

muut työntekijät eivät pysty itse tarkistamaan, onko asiakkaalle haettu esimerkiksi 

hoito- tai asumistukea. 

SO: Meillä ei ole järjestelmää, josta tarkistaa, et joko tällä ihmisellä on 

esimerkiks kotihoidon palvelupaketti millanen tai mitä terveydenhuollon 

kontakteja hänellä on esimerkiks ollu. Et me lähdetään tavallaan tyhjän 

päältä, ellei esimerkiks päivätoimintahakemus tuu kotihoidon kautta, et 

sillon he on merkinny sinne. Mut kyl se muuten todella sen puhelimen 

vaatii, jos ei asiakas itse tai omaiset tiedä. 

 

Vanhuspalvelulaissa mainitaan vastuutyöntekijän tehtäväksi seurata 

palvelusuunnitelman toteutumista. Jos tietojärjestelmiä on useita, eri palveluyksiköissä 

tehdään myös useita erilaisia palvelusuunnitelmia. Työntekijän on nykyisillä 

työkaluillaan mahdotonta päästä näkemään asiakkaansa kaikkia palvelusuunnitelmia, 

saati päättämään niiden sisällöstä. Ilman tietojärjestelmien avaamista 

vastuutyöntekijöille nykytilanne ei muutu juurikaan, sillä yhteistyötä eri tahojen kesken 

on puhelimen välityksellä ja kasvotusten tehty tähänkin asti. 

SO: Ku niitä palvelusuunnitelmia tai vastaavia tehdään omaishoidossa, 

päivätoiminnassa, sosiaalityössä, kotihoidossa, lyhytaikaispaikassa ja 

sairaalassa ja niitä ei kukaan vedä yhteen. Samalla henkilöllä voi olla 

vaikka kuinka monta palvelusuunnitelmaa ja ne voi olla ristiriidassa. Ja 

omaishoidossa on vielä manuaalinen, et sitä ei oo varsinaisesti missään 

tietojärjestelmässä. Et kyllä suunnitelmia riittää, mut kuka niitä koordinoi, 

niin se henkilö puuttuu. Jotenki semmonen olo tulee, et liikaa tehdään 

ylipäänsä kaikenlaisia suunnitelmia. Ja mä en tiiä, millä tasolla ne aina 

sitte toteutuu ja ne tosi nopeestikin voi muuttuu, että siinä on paljon 

tekemistä vastuutyöntekijällä. 

 

Lakiluonnoksen perusteluissakin ehdotettu parityöskentely saa keskustelijoilta 

kannatusta. Kun asiakkaan tilannetta tarkastelee kaksi ihmistä, he pystyvät jakamaan 

työtaakkaa ja lopputulos on luotettavampi. Esimerkiksi lastensuojelussa ja 

muistikoordinaattorien työssä parityöskentely on jo tärkeä toimintamuoto. Jos toinen 

työparista ei olisi tavannut asiakasta, hän voisi tarkastella tilannetta ulkopuolisen silmin. 
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5.5 Mistä vastuutyöntekijän toimen perustaminen kertoo? 

 

Eräässä keskustelussa pohdittiin, millaista asiantuntijuutta vastuutyöntekijän 

nimeäminen edustaa ja edistää. Jos vastuutyöntekijän tehtävistä vastaavat nykyiset 

työntekijät muun työn ohessa, työ on laajaa ja kokonaisvaltaista, horisontaalista 

asiantuntijuutta. Erillisille työntekijöille eroteltuna vastuutehtävä näyttäytyy 

vertikaaliseen asiantuntijuuteen nojaavalta kapean alan hallitsemiselta. Suunta on 

erikoistuminen yhä kapeampaan ja rajatumpaan työnkuvaan. 

ST: -- siltä vastuutyöntekijältä vaadittais niin ku aika laaja-alasta sosiaali- 

ja terveysalan tuntemusta, ku hänen pitäis sitte vielä kaikkien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen lisäks kaikkia kolmannen sektorin ja yksityisen ja 

omaisten ja sosiaalisten verkostojen mobilisointia ja muuta pystyä 

tekemään. Et tavallaan siinä on aikamoiset vaatimukset kyllä, et se pitäis 

tarkasti rajata se asiakkuus, et ketä tää koskee.  

SO: Mun mielestä se on aika haavottuvainen järjestelmä, et kaikki on niin 

ku eriytetty tosi pitkälle, kun kukin tekee vaan jotain tiettyy. 

 

Kaikki keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että vastuutyöntekijää tarvitaan ainakin 

sellaisten asiakkaiden kohdalla, joilla ei ole huolehtivia omaisia. Osa asiakkaista 

tarvitsee niin monen eri sosiaali- ja terveyssektorin palveluja, että heidän kohdallaan 

vastuutyöntekijä voisi olla tarkoituksenmukaista valita muualta kuin gerontologisista 

palveluista. Jos asiakas on esimerkiksi päihdeongelmainen ja hänen asiakkuutensa 

painottuvat päihdeyksikköön, vastuutyöntekijä voitaisiin valita sieltä. 

Vanhuspalvelulaki koskee kaikkia vanhuuseläkeiän saavuttaneita ja painottaa 

toimintakyvyn kannalta tarvittavia palveluja, ei ainoastaan erikseen nimettyjä 

vanhuspalveluja. Osassa Suomen kunnista ja kaupungeista ei ole vanhussosiaalityötä ja 

–ohjausta kotihoidon ohella erikseen lainkaan. Tutkimukseni kohteena olevassa 

kaupungissa gerontologisista sosiaalipalveluista on kuitenkin otettu jo huomattavasti 

vastuuta. Esimerkiksi muistikoordinaattorit ovat erikoistuneet nimenomaan 

muistisairaiden palvelukokonaisuuden koordinointiin. 

SS1: Nyt ku aattelee niin miksei se vois tosiaan olla, et aika monenlainenki 

vois olla se asema ja koulutus ja niin edelleen, koska sittenhän ne on 

kuitenki ne yhteistyökumppanit. Kyllähän esimerkiks sosiaalityöntekijä on 

niillä käytettävissä edelleen ja parityötä voidaan tehdä, konsultointi ja 

kyllähän siihen kuuluuki, että täytyy yhdessä suunnitelmia laatia ja 

arvioida, et eihän se kotihoidonkaan puolella terveydenhoitajilla tavallaan, 

eihän niilläkään mitään päätösoikeutta ole mistään, vaikka aattelisin 

kuitenki että hekin joidenki kohdalla voisivat olla. 
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Lakiluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa oleva viittaus vastuutyöntekijästä 

samankaltaisena kuin Toimiva terveyskeskus –hankkeen asiakasvastaava herätti 

keskustelua lain vaikutuksesta valtion ja kansalaisen suhteeseen. Yhteiskunta ottaisi 

suuren vastuun ohjaamalla aktiivisesti ihmisiä hoitamaan itseään, vaikka 

hyvinvointivaltiota on nimenomaan arvosteltu kansalaisten itsemääräämisoikeuden 

kaappaamisesta. 

ST: Holhotaan ja hallitaan. Mut et tietyllä tavalla täs on kauheen 

ristiriitasta tässä laissa, et siin on tavallaan hirvee hallintavaade, et pitäs 

täällä hallita ihmisiä ja niiden ongelmia, et ei meidän ammattien 

asiantuntijuudetkaan enää oikeen riitä tai haluta ainakaan sellasta. 

 

Palvelujen koordinaatiota hoitava erillinen työntekijä toi joidenkin työntekijöiden 

mieleen edunvalvojan, joka ei välttämättä ole koskaan tavannut asiakastaan. Yleinen 

näkemys työntekijöiden keskuudessa on, että vastuutyöntekijän tulisi olla se, joka tuntee 

asiakkaan ja on selvittänyt tämän palveluntarpeet. 

ST: -- pitääks se olla niin, et tuntee sen asiakkaan vai että esimerkiks sinä 

oisit mun joillekin asiakkaille. Et onks se hyvä vai huono, ulkopuolinen 

näkökulma, se voi olla huonokin, siis ettei tunne niitä. 
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6 POHDINTA 

 

Tutkimukseni tulosten avulla sosiaalitoimistossa kyetään orientoitumaan ja 

valmistautumaan uuden lain voimaantuloon ja sen tuottamiin muutoksiin työnkuvassa. 

Kun olen esitellyt tutkimusraporttini tutkimukseen osallistuneelle työyhteisölle, johtava 

sosiaalityöntekijä vie kokouksissa tietoa tutkimustuloksista kaupungin 

sosiaalipalveluista vastaaville ylemmille tahoille, jotka suunnittelevat vanhuspalvelulain 

toteutusta ja päättävät siitä. Toiveena on, että viestiketju ei katkeaisi, vaan 

työntekijöiden ääntä kuultaisiin tutkimuksen avulla. Yhteistyö eri osapuolten välillä 

sujuu mutkattomammin, kun vastuutyöntekijyyden merkityksestä, määräytymisestä ja 

sisällöstä on yhdessä avoimesti ja ohjatusti keskusteltu. 

 

Vastuutyöntekijä palvelujen yhteensovittajana ja koordinoijana vaikuttaa olevan pitkälti 

”case manager” eli palveluohjaaja ainakin, jos hän työskentelee tilaaja-tuottajamallin tai 

muun sellaisen mallin mukaan, jossa hän vastaa palvelujen hankkimisesta ja jossa 

hänellä on muun muassa päätösoikeus sekä rahaa ostaa palveluja. Yksilökohtaisen 

palveluohjauksen tarkoituksena on vähentää palvelujärjestelmän 

hajanaisuutta, sovittaa yhteen eri toimijoiden työtä, vähentää monituottajamallin 

aiheuttamia koordinointiongelmia sekä aktivoida omaisia, ystäviä ja vapaaehtoisia 

auttajia. Palveluohjaus etenee samalla tavoin kuin vastuutyöntekijänkin tehtävät voisivat 

rakentua: asiakkaiden valikointi, palvelutarpeen arviointi, palvelujen suunnittelu ja 

järjestäminen sekä niiden seuranta ja tarpeenmukainen korjaaminen. (Ala-Nikkola & 

Sipilä 1996.) Case management on vanha käsite, joten täysin uudesta työmuodosta ei 

vastuutyöntekijän tehtävissä ole kyse. Tutkimukseni perusteella epäselväksi jää, 

tarkoittaako vastuutyöntekijän toimi käytännössä minkäänlaista muutosta tutkimukseen 

osallistuneen kaupungin sosiaali- ja lähityöntekijöiden arjessa. Ala-Nikkola ja Sipilä 

(emt.) kirjoittivat jo seitsemäntoista vuotta sitten, että palveluohjaajan toimenkuva on 

kovin samanlainen kuin palveluja järjestävän sosiaalityöntekijän. Palveluohjauksen 

periaatteisiin kuuluu, että asiakkaalle nimetään pysyvä henkilökohtainen vastuuhenkilö, 

joka tukee käyttäjää ja hänen läheisiään tarkoituksenmukaisten palvelujen valinnassa 

sekä seuraa asiakkaan tilanteen kehittymistä ja muuttaa palvelukokonaisuutta tarpeen 

mukaan. Tällaisen vastuutyöntekijän tarpeessa ovat kokonaisvaltaista huolenpitoa 

tarvitsevat ikääntyneet, jotka eivät itse kykene hoitamaan asioitaan, eikä kukaan 

omainen tai muu omaan lähipiiriin kuuluva henkilö sitä tee.  
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Vastuutyöntekijä-nimikkeen valitsemiselle lain valmistelussa ei löydy avoimia 

perusteluja, mutta todennäköisesti termi juontaa juurensa lastensuojelulakiin, jossa on jo 

kauan puhuttu vastuusosiaalityöntekijöistä. Suhteessa lastensuojelulakiin ero on siinä, 

että vanhuspalvelulain mukaisella vastuutyöntekijällä ei tarvitse olla sosiaalityöntekijän 

pätevyyttä. Laissa todetaan vain, että hänen koulutuksensa tulee vastata sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta ja oltava asiakkaan 

palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. Tutkimustulosteni perusteella 

työntekijät tulkitsevat tarkoituksenmukaisuuden tarkoittavan käytännössä sitä, että 

vastuutyöntekijä määräytyy sen mukaan, kuka asiakkaan kanssa eniten asioi. 

 

Vastuutyöntekijän toimen perustaminen herättää ajatuksen yhteiskunnan 

oikeudellistumisesta. Jos vastuun merkitystä ja rajoja ei määritellä tarkasti ja selvitetä 

asiakkaan omaisille, he saattavat ääritapauksissa haastaa työntekijän oikeuteen 

vastuunsa laiminlyömisestä. Vastuun kantamisen edellytys ovat tarkoituksenmukaiset 

työmenetelmät ja riittävät resurssit, joista vastuutyöntekijä ei itse voi päättää. Jotta 

asiakkaan tilanteen koordinoiminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, 

vastuutyöntekijän on saatava oikeus päästä Kelan sekä kaikkien niiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tietojärjestelmiin, joissa asiakas asioi. Palvelusuunnitelmia ei 

tarvitsisi jälkikäteen yrittää synkronoida keskenään, jos niitä tehtäisiin asiakkaalle vain 

yksi. Silloin vastuutyöntekijän tehtävät voisivat olla käytännössä samanlaisia kuin 

yksilökohtaisessa palveluohjauksessa. Hän antaisi tukea, valvoisi yhteisen 

palvelusuunnitelman toteutumista ja palveluntarpeen muutoksia, antaisi palautetta 

palveluntuottajille ja heidän toimintayksiköilleen, tarkkailisi kustannusten kehitystä 

sekä käynnistäisi muutoksia suunnitelmaan tai uudelleenarvioinnin asiakkaan tilanteen 

muuttuessa huomattavasti (vrt. Ala-Nikkola & Sipilä 1996). 

 

Jo vuonna 1994 psykiatrisen avohoidon palveluohjausta tutkinut amerikkalainen Ram 

A. Cnaan esitti, että yksilökohtaiseen palveluohjaukseen liittyy monia haasteita. Nyt 

vastuutyöntekijän suhteen pohditaan samankaltaisia kysymyksiä, kuten että minkä 

kriteerien perusteella asiakkaat valitaan ja millainen vastuutyöntekijä kenellekin sopii. 

He tarvitsevat tiimin tai parityöskentelyn tarjoamaa tukea, koska ylikuormittuminen voi 

johtaa siihen, että passiiviset asiakkaat ja omaiset jäävät työskentelystä syrjään. 
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Erillisistä tietojärjestelmistä johtuva liiallinen puhelintyö voi vaikeuttaa yhteydenpitoa 

asiakkaisiin. Työntekijöiden vaihtuvuus ja asiakkaiden laitoshoitojaksot katkaisevat 

helposti kontaktin, jolloin myös vastuu siirtyy. Tehokkaampi palveluhallinto ei 

välttämättä vähennä palvelujen kokonaiskustannuksia, koska avopalvelujen käyttö 

saattaa kasvaa, vaikka laitospalvelujen käyttö vähenisikin. Vanhuspalvelulain 

onnistunut toteuttaminen vaatii luottamusta vastuutyöntekijöihin, asiakasmäärän 

pitämistä kohtuullisena sekä riittävien tukipalvelujen turvaamista työntekijöille. 

Vastuun lisääntymisen on luonnollisesti näyttävä myös työntekijän palkan suuruudessa, 

jotta työn houkuttelevuus ei kärsi. Ala-Nikkola ja Sipilä (1996) lisäävät vielä, että jos 

palveluohjaaja – tässä tapauksessa vastuutyöntekijä – on rahoittajan tai huomattavan 

tuotantoyksikön edustaja eli kunnan virkamies, joka pyrkii minimoimaan kustannuksia, 

niin miten voidaan varmistaa, että hän kuulee asiakasta tarpeeksi. Tästä näkökulmasta 

asiakkaan tulisi itse saada valita vastuutyöntekijänsä mistä tahansa yksiköstä tai 

vaikkapa järjestöstä. 

 

Tutkimusprosessi sujui mutkattomasti ja saavutin asetetut tavoitteet. Tutkimuksen 

merkitys ja hyöty on vastuutyöntekijyyttä koskevan ohjeistuksen laatijoille ilmeinen. 

Käytäntötutkimukseen liitetyt tavoitteet tiiviistä yhteistyöstä työyhteisön ja tutkijan 

välillä läpi tutkimusprosessin osoittautuivat kuitenkin hankaliksi, ellei mahdottomiksi 

täyttää. Tutkimuksen tekeminen oman asiakastyön ohessa tai asiakkaiden 

mobilisoiminen tutkimuksentekoon voisi saavuttaa paremmin käytäntötutkimuksen 

hengen ja tarkoituksen. Tein tutkimusta itsenäisesti enkä juurikaan oleskellut 

työpaikalla, mutta yhteistyön tavoite toteutui erityisesti siinä, että käytäntötutkimuksen 

periaatteiden mukaisesti tutkimusaihe keksittiin ja valittiin työyhteisössä, ilman että 

olisin vaikuttanut siihen mitenkään. Keskustelin tutkimuskysymyksistä ja 

aineistonkeruumenetelmästä yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa ja päädyimme 

yhteisymmärrykseen. Tutkimukseni loppuvaiheessa esittelin sen työyhteisön 

esimiehelle, joka sai kommentoida sitä ja vaikuttaa osaltaan tutkimusraporttiin. 

Käytäntötutkimuksen kannalta on erityisen tärkeää, että työpaikalla voidaan hyödyntää 

tutkimustuloksia. 

 

Parhaimmillaan vastuutyöntekijyys säästää turhaa ja päällekkäistä työtä mutta 

pahimmillaan päinvastoin lisää sitä. Asiakastyö saattaa vähentyä ja verkostotyö ja 

hallinnollinen työ lisääntyä, mutta samalla vastuutyöntekijänä toimiminen kasvattaa 
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arvioinnin merkitystä ja paikallisen palvelukapasiteetin laajaa hyödyntämistä. Koska 

vastuutyöntekijää koskeva pykälä tulee käytännössä voimaan vasta puolentoista vuoden 

kuluttua, tarkoituksenmukaisen ja toimivan vastuutyöntekijäjärjestelmän kehittämiseen 

ja pilotointiin on onneksi vielä aikaa. 

 

Esittelen raporttini käytäntötutkimuksen seminaarissa syyskuussa 2013 ja kutsun 

työyhteisön edustajia seuraamaan seminaaria. Koska kaikki eivät voi osallistua 

tilaisuuteen, palaan työyhteisöön esittelemään tulokset ja luovutan raportin yhteisön 

käyttöön. Koska tutkimustehtäväni ja tulokseni ovat sovellettavissa valtakunnallisesti, 

lähetän raportin myös muihin vanhussosiaalityön yksiköihin Uudenmaan alueella sekä 

Väli-Suomen Ikäkaste – Äldre-Kaste –hankkeen koordinaattorille. Mahdollisuuksien 

mukaan tutkimukseni julkaistaan internetissä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskus Soccan sivuilla. Tutkimuslupamenettelyn mukaisesti toimitan 

tutkimusraportin myös luvan antaneen kunnan viranomaisille. 
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