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1 JOHDANTO 

Käytäntötutkimukseni aiheena on eri toimipisteissä toimivien sosiaalityöntekijöiden vä-

linen yhteistyö vanhussosiaalityön näkökulmasta. Tutkimukseni kiinnostuksen kohtee-

na on tutkia sosiaalityön yhteistyön mahdollisuuksia ja rajoja. Aihe on noussut esiin 

käytännön kautta, kun sosiaalityöntekijät ovat ottaneet osaa GeroMetro –verkoston 

kehittämistyöhön. Itse tartuin tutkimusaiheeseen, kun GeroMetro –verkoston kehittä-

mistyötä koordinoivat Soccan edustajat esittelivät vanhustyöhön liittyviä tutkimusaiheita 

Helsingin yliopistolla järjestetyssä käytäntötutkimuksen päivässä lokakuussa 2014. 

GeroMetro on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) yh-

teinen kehittämisverkosto ja se on perustettu vuonna 2014. GeroMetron tavoitteena on 

luoda pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen vanhustyön kehittämisrakenne. GeroMetro 

on osa pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintaa. Yhteisellä 

ja pysyvällä kehittämisrakenteella tähdätään koordinoituun ja jäsentyneeseen kehittä-

mistyöhön. Erillisten kehittämishankkeiden sijaan tämä verkosto mahdollistaa osaami-

sen jakamisen sekä antaa mahdollisuuden uuden tiedon tuottamiseen. GeroMetron 

tavoitteena on yhdistää monialaisesti erilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta 

sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Kehittämiskauden pituus on aina kaksi vuotta ja 

jokaiselle kaudelle valitaan uusi kehittämisen kattoteema. Ensimmäisen GeroMetron 

kehittämiskauden teemaksi on valittu muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen tuke-

minen. Yhteinen kehittämisteema antaa työskentelylle suuntaa, mutta jokainen kehittä-

jäyksikkö tai ryhmä valitsee oman konkreettisen kehittämis- ja tutkimustehtävänsä omi-

en tarpeiden mukaisesti. (GeroMetro työsuunnitelma 2014, 1-2.) 

Tutkimusprosessini sijoittui GeroMetron kehittämiskauden alkuvaiheeseen, jossa kehit-

täjäryhmät vasta täsmensivät omia konkreettisia kehittämistehtäviään. GeroMetro -

verkoston yhtenä suurena painopisteenä on gerontologisen sosiaalityön kehittäminen 

ja eri ympäristöissä gerontologista sosiaalityötä tekevien työntekijöiden kokoaminen 

yhteisen kehittämisen äärelle pohtimaan työn sisältöjä ja rajapintoja. Käytäntötutkimuk-

seni tarkoituksena on tukea tätä kehittämistyötä ja tuottaa tietoa yleisemmällä tasolla 

sosiaalityöntekijöiden keskinäisestä yhteistyöstä. Kehittäjäryhmät voivat hyödyntää 

käytäntötutkimustani halutessaan omien kehittämistehtäviensä tukena.  

Tämä käytäntötutkimus paikantuu tarkemmin Helsingin kaupungin etelän palvelualueen 

vanhussosiaalityön toimintaan. Olen suorittanut pääaineopintoihini kuuluvan pitkän 
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käytännönharjoittelujakson etelän alueen sosiaali- ja lähityössä, joten toimintaympäris-

tö oli minulle jo osin tuttu. Tutkimusprosessiani työstin eteenpäin sosiaali- ja lähityön 

erityissosiaalityöntekijä Eija Antikainen-Juntusen kanssa, joka auttoi myös haastatelta-

vien hankinnassa. Helsingin kaupungin etelän palvelualueen osalta sosiaalityötä Ge-

roMetron kehittämisverkostossa edustavat sosiaali- ja lähityön yksikkö, sairaalan sosi-

aalityö, arviointitoimiston eli SAS-toiminnan sosiaalityö sekä arviointi- ja kuntoutusosas-

tojen sosiaalityö. Nämä yksiköt voidaan lukea myös tämän käytäntötutkimuksen toimin-

taympäristöön kuuluviksi. 

Käytäntötutkimukseni lähtökohtana on etelän palvelualueen sosiaalityöntekijöiden yh-

teistyön kehittäminen. Tavoitteena on tarkastella eri toimipisteissä toimivien sosiaali-

työntekijöiden yhteistyön mahdollisuuksia ja esteitä sekä mahdollisia kehittämisideoita. 

Kaikki tutkimukseeni osallistuvat sosiaalityöntekijät työskentelevät ainakin jossain mää-

rin vanhussosiaalityön kentällä. Osalla sosiaalityöntekijöistä asiakkaita saattoi olla van-

husten lisäksi myös eri ikäryhmistä, kuten esimerkiksi sairaalan sosiaalityössä.  
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2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Mitä on gerontologinen sosiaalityö? 

Suomalainen yhteiskunta on ikääntyvä. Tätä ei sinänsä tulisi nähdä kielteisenä ilmiönä, 

sillä onhan kehityksen takana muun muassa pitkään jatkunut keskimääräisen eliniän 

piteneminen ja sitä edistänyt yleisen hyvinvoinnin kasvu. Eliniän pitenemisen ajatellaan 

olevan suuri yhteiskunnallinen voitto. Kuten kaikki nyky-yhteiskunnat, suomalainenkin 

yhteiskunta vanhenee varsin nopeasti. Kyse on väestöllisestä muutoksesta. Muutoksen 

mittarina on nähty olevan yli 65-vuotiaiden absoluuttisen ja suhteellisen määrän kehi-

tys. Perinteinen väestöpyramidi on menettänyt pyramidimuotonsa ja se tuo hyvin näky-

viin myös ikääntymässä olevat suuret ikäluokat. Väestö-ennusteet osoittavat kehityk-

sen perussuunnan. Tarkemmasta kehityksen tarkastelusta huomataan, että erityisen 

voimakasta on vanhimpien ikäryhmien määrän ja osuuden kasvu.  (Jyrkämä 2003, 13-

14.) Vuoden 2013 lopussa Suomessa 65 vuotta täyttäneitä henkilöiden lukumäärä oli 1 

056 547 (Suomen virallinen tilasto 2014, 2). 

Ikääntyvässä yhteiskunnassa on alettu nähdä tärkeänä yhdistää vanhenemista ja sosi-

aalityötä koskeva tietämys. Kansainvälisissä kirjoituksissa sosiaalityön ja vanhenemi-

sen välistä yhteyttä on korostettu käsitteillä ikääntyminen ja sosiaalityö, sosiaalityö 

vanhojen ihmisten kanssa tai yhä lisääntyvässä määrin gerontologinen sosiaalityö. Kä-

sitteenä gerontologinen sosiaalityö on Suomessa yleistynyt viime vuosina erityisesti 

akateemisena käsitteenä. Gerontologisen sosiaalityön synonyymeina käytetään vielä 

yleisesti käsitteitä sosiaalityö vanhusten kanssa, vanhussosiaalityö tai vanhustenhuol-

lon sosiaalityö. (Koskinen 2008, 436.) Käytän tutkimuksessani käsitteitä gerontologinen 

sosiaalityö ja vanhussosiaalityö rinnakkain.  

Gerontologisen sosiaalityön asiakkaat ovat ikääntyviä ja ikääntyneitä ihmisiä. Sen ta-

voitteena on tukea asiakkaiden hyvää nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Jotta gerontologinen 

sosiaalityö saavuttaisi tavoitteensa, käyttää se hyväkseen sosiaalityön yleistä ja ikään-

tymiseen ja vanhuuteen liittyvää erityistä gerontologista tietoa ja asiantuntijuutta. Erityi-

sesti sellaisissa tilanteissa, joissa asiakkaan hyvä elämä on uhattuna, gerontologinen 

sosiaalityö soveltaa eettistä asiantuntijuuttaan ja toimii välittäjänä asiakkaan ja hänen 

elämäänsä eri tavalla vaikuttavien osapuolten (esimerkiksi omaiset ja vanhustyön muut 

ammattilaiset) välillä.  (Ylinen 2008, 90.) 

Sosiaalityöstä ikääntyvien ihmisten kanssa on kehittynyt kansainvälisesti yksi sosiaali-

työn erityisalue, mikä puolestaan on merkinnyt vanhustyön kasvavaa ammatillistumista. 
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Sosiaalityötä toteutetaan yhä enemmän ikääntyvässä yhteiskunnassa. Sosiaalityönteki-

jöiden asiakkaat ovat lisääntyvässä määrin ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä. Moniammatil-

lisessa vanhustyössä sosiaalityöntekijät toimivat nykyisin tiimeissä, joissa muita jäseniä 

ovat esimerkiksi geriatrit, hoitotyöntekijät, dementiatyön ammattilaiset sekä fysio- ja 

toimintaterapeutit. (Koskinen 2008, 436.)  

Vanhusten kanssa tehtävää sosiaalityötä on pidetty erityisalueena, joka vaatii tietoa 

vanhenemisen prosesseista ja vanhuudesta erityisenä elämänvaiheena. Sosiaalityön-

tekijän tulee tuntea myös ne mukautumiseen liittyvät prosessit, joiden avulla ikäänty-

neet ihmiset mukautuvat vanhuuteen ja selviävät eteenpäin. Vanhusasiakkuuden eri-

tyisyys syntyy siitä, että sosiaalityötä tehdään vanhustyön ympäristöissä. Vanhuksen 

koti on yksi gerontologisen sosiaalityön työympäristö. Vanhastaan sosiaalityöntekijöi-

den tehtävät on liitetty vain sairaala- ja laitoshoidosta kotiuttamiseen. Kotona tapahtu-

van vanhusten hoidon lisääntyminen merkitsee haasteita sosiaalityöllekin. (Tenkanen 

2007, 182.) 

Vaikka sosiaalityöntekijä on vanhustyössä erityisesti ”sosiaalisen” asiantuntija, tulee 

hänellä olla myös riittävät geriatriset tiedot vanhusten sairauksista ja niiden lääkehoi-

dosta ja muista hoitomahdollisuuksista. Sosiaalityöntekijän tulee tuntea esimerkiksi 

kotona selviytymisen kannalta keskeiset fyysisten ja psyykkisten toimintojen muutokset 

(esimerkiksi dementoituminen, kaatuilun ja pidätyskyvyttömyyden taustat). Toimiminen 

moniammatillisissa gerontologisissa ja geriatrisissa tiimeissä edellyttää myös muiden 

vanhuspuolen ammattien tuntemusta. Geriatrisen kuntoutuksen ja ehkäisevien työot-

teiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Sosiaalityöntekijän erityisalueeksi katsotaan tuntea 

vanhuspoliittinen lainsäädäntö sekä julkinen ja yksityinen sosiaali-, terveys- ja kulttuuri-

palvelujärjestelmä. Omaishoidosta on tullut myös entistä suurempi tiedonalue vanhus-

työssä. Vanhussosiaalityössä edellytetään laaja-alaista vanhan ihmisen elämäntilan-

teen paikantamista esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelman pohjaa varten. (Koskinen 

2008, 442.) 

Vanhuspalveluissa palvelun tarpeeseen liitetään usein toimintakyvyn näkökulma. Pa-

radoksina tässä toimintakykypainotteisessa sosiaalityön näkökulmassa on vanhuuteen 

liittyvä toimintakyvyn heikkeneminen. Sosiaalityö nähdään muutostyönä, jossa tavoit-

teena on elämäntilanteen muuttaminen paremmaksi. Vanhusten elämässä pitkällä täh-

täimellä katsottuna muutos on usein toimintakyvyn vähenemiseen päin. Paradoksin voi 

kuitenkin ohittaa ja kääntää katseen vanhuksen jäljellä oleviin voimavaroihin ja niiden 

vahvistamiseen. Voimavaranäkökulma on muuttumassa tärkeäksi kaikessa vanhus-
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työssä. (Seppänen 2006, 87.) Vanhuspalveluiden kautta halutaan turvata itsenäinen 

kotona asuminen mahdollisimman pitkään, joka on yksi suurimmista suomalaisen van-

huspolitiikan tavoitteista. Jatkossa myös uusi vanhuspalvelulaki asettaa omat reunaeh-

tonsa sosiaalityön toteuttamiselle.  

Käytäntötutkimukseni paikantuu gerontologisen sosiaalityön eri toimintaympäristöihin 

Helsingin kaupungissa. Gerontologisen sosiaalityön paikka eri organisaatioissa ja nä-

kyvyys vanhuspalvelujen kokonaisuudessa vaihtelee suurestikin eri kuntien kohdalla 

(Seppänen 2006, 25). Kuvaan seuraavaksi gerontologisen sosiaalityön jakaantumista 

Helsingissä tutkimukseeni osallistuneiden toimintaympäristöjen kautta. Hallinnollisesti 

sosiaali- ja lähityö, SAS-toiminnan sosiaalityö sekä arviointi- ja kuntoutusosaston sosi-

aalityö kuuluvat Sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –

osaston alle. Päivystyssairaalan sosiaalityö puolestaan kuuluu hallinnollisesti terveys- 

ja päihdepalveluiden –osaston alle.  

2.2 Sosiaali- ja lähityö 

Sosiaali- ja lähityön perustehtävänä on tukea oikea-aikaisella toiminnalla kotona asu-

mista ja tarjota hyvinvointia sekä elämänlaatua edistäviä palveluita yli 65-vuotiaille hel-

sinkiläisille asukkaille. Työntekijät työskentelevät yhdessä asiakkaan, hänen omaisten-

sa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. (Ikääntyvien palvelut, sosiaali- ja lähityö, Helsin-

gin kaupunki 2014.) 

Sosiaali- ja lähityön palveluihin kuuluu mm. gerontologinen sosiaalityö, lähityön sosiaa-

liohjaus, omaishoidon tuen sosiaaliohjaus, muistisairaiden sosiaaliohjaus (muistikoor-

dinaattorit), hyvinvointia edistävät kotikäynnit, päivätoiminnan koordinointi, omaishoi-

don toimintakeskuksen palvelut ja omaishoidon kotiavustajapalvelut. (Ikääntyvien pal-

velut, sosiaali- ja lähityö, Helsingin kaupunki 2014.)   

2.3 Sairaalan sosiaalityö 

Sairaalan sosiaalityön osalta käytäntötutkimukseen osallistuivat päivystyssairaalan so-

siaalityöntekijät. Sosiaalityön tarve painottuu päivystyssairaalassa iäkkäiden henkilöi-

den ja toisaalta päihteillä oireilevien nuorten ja keski-ikäisten auttamiseen. Kullakin so-

siaalityöntekijällä on sairaalassa tietty työalueensa (osastot), jonka sosiaalityöstä hän 

vastaa. Päivystyksessä työskentelevän sosiaalityöntekijän työhön vaikuttaa osaltaan 

päivystyssairaalan toiminnan luonne. Hoitoajat ovat lyhyitä ja potilasvaihtuvuus suuri. 



 6 

Potilas pyritään kotiuttamaan tai ohjaamaan jatkohoitoon mahdollisimman nopeasti. 

Päivystykseen tulleen henkilön tilanteeseen etsitään yhdessä ratkaisuja sairaalan mui-

den työntekijäryhmien jäsenten kanssa sekä hyödynnetään muiden viranomais- ja yh-

teistyötahojen osaamista. (Savolainen, 9.1.2015.) 

2.4 Arviointitoimiston sosiaalityö 

Arviointitoimiston sosiaalityön eli SAS–toiminnan (SAS = seuranta, arviointi, sijoitus) 

keinoin asiakkaalle järjestetään tarvittaessa ympärivuorokautinen hoivapaikka ja SAS–

toimistosta koordinoidaankin Helsingin kaupungin hoitoketjuja. SAS–toimistossa teh-

dään arvioinnit ja päätökset sosiaalihuoltolain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoi-

vasta iäkkäille henkilöille sekä nuoremmille monisairaille ympärivuorokautisen hoivan 

tarpeessa oleville aikuisille. Toimiston tehtäviin kuuluu myös ympärivuorokautisen hoivan 

ostopalveluiden kilpailutus sekä laadun valvonta. SAS-toimistosta löytyy myös yksiköiden 

käytössä olevaa hoitotyön asiantuntijuutta. (Helsingin kaupunki 2015.) 

2.5 Arviointi- ja kuntoutusosaston sosiaalityö 

Arviointi- ja kuntoutusosastoja on osassa Helsingin monipuolisista palvelukeskuksista. 

Arviointi- ja kuntoutusosastojen tehtäviin kuuluu tarjota kuntoutumista edistävää hoitoa, 

joka mahdollistaa asiakkaan hyvinvoinnin sekä kotiin kuntoutumisen. Asiakkaan kun-

toutuksesta ja arvioinnista vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääketie-

teellisen osaamisen rinnalla myös sosiaalityö.  

Arviointi- ja kuntoutusjaksojen pituus on vaihteleva, johon vaikuttavat asiakkaan yksilöl-

liset tarpeet. Yleensä jaksot ovat kestoltaan kuudesta viikosta muutamaan kuukauteen. 

Osastojakson aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan oma yksilöllinen hoito-

/kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksella pyritään ensisijaisesti asiakkaan kotiin palaami-

seen. (Arviointi- ja kuntoutusosaston esite, Helsingin kaupunki.) 

3 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ TUTKIMUKSEN 

KOHTEENA 

Yhteistyö on osa ammattitaitoa ja työprosessit vaativat yhteistoimintaa. Työprosessit 

vaativat asiantuntemusten yhdistämistä. Ongelmana nähdään kuitenkin auttamisen eri 

kanavien irrallisuus toisistaan. Toimintaympäristöt ovat toisistaan erillään ja erilaisin 
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tavoittein. Silloin yhteisen toiminnan alueen löytäminen asiakkaan tilanteen auttami-

seksi saattaa muodostua vaikeaksi. (Pohjola 1999, 123.) 

Yhteistyö on vaikea laji, sillä se edellyttää asioiden näkemistä kokonaisuutena. Siinä 

asioita tulisi tarkastella omaa toimintahorisonttia laajemmalle. Yhteistyö vaatii jousta-

vuutta ja valmiutta avata omaa työtä uusiin suuntiin yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Siinä ovat etusijalla oppiva ja vastavuoroinen suhde yhteiseen työprosessiin. Usein 

puhutaan harhaanjohtavasti organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Tällöin on kuiten-

kin unohdettu, että todellisuudessa yhteisen toiminnan tekijät ovat yksittäisiä työnteki-

jöitä tai työntekijäryhmiä. (Pohjola 1999, 124.) 

Ikääntyneillä asiakkailla on usein erilailla kasaantuvia ja päällekkäisiä sekä toisiinsa 

suoraan vaikuttavia ongelmia. Ongelmat liittyvät useimmiten terveyteen, toimintaky-

kyyn, taloudellisiin tilanteisiin tai osallisuuteen. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan eri taho-

jen onnistunutta yhteistyötä. Iäkkään ihmisen kohdalla tällaisen ongelmaverkon muo-

dostaa esimerkiksi kallis lääkehoito, pieni eläke, heikot liikenneyhteydet, alkava muisti-

sairaus ja kaukana asuvat läheiset. Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen yhteis-

työn keinoin lisää työntekijöiden tietoa toisten työstä, yksilöllisestä ja yhteisestä osaa-

misesta sekä onnistuneista tavoista ratkaista ongelmia. (Pikkarainen 2013, 93.) 

Sosiaalityöntekijöiden tekemän yhteistyön tavoitteena on turvata, edistää, auttaa tai 

saada aikaan jonkinlainen ratkaisu vanhuksen ja tämän omaisen kokonaistilanteessa. 

Tällaisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä hyvin monien taho-

jen välillä. Voidaan puhua ammatillisesta ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivästä yhteistyös-

tä. Tällaista yhteistyötä voidaan nimittää vanhussosiaalityön kollegiaaliseksi yhteistyök-

si. Kollegiaalinen yhteistyö pitää sisällään erilaista mielipiteiden vaihtoa, kaikkia osa-

puolia sitovaa päätösten tekoa, työnjakoon liittyviä kysymyksiä, yhteisiä käyntejä laitok-

sissa tai vanhusten kotona, tietojen tarkistusta ja oikaisuja, omien näkemysten peruste-

luja ja niin edelleen. Yhteistyö on organisoitunut yleensä alueellisesti ja erilaisina yh-

teistyöfoorumeina toimivat pääasiallisesti erilaiset etukäteen sovitut kokoukset, palave-

rit ja kotikäynnit. (Salonen 2002, 101-102.) 

Yhteistyötaitojen omaaminen on tärkeää, sillä eri ammattilaisten kanssa toimiminen 

vaatii kykyä tulla toimeen heidän kanssaan. Yhteistyötaidot ilmenevät yleensä kykynä 

pohtia, sopia, jakaa ammatillista vastuuta, vaihtaa tietoja, kysyä asioiden perään eli 

kaikkina sellaisina asioina, joissa tarkoituksena on auttaa vanhusta, viedä hänen asioi-

taan eteenpäin tai auttaa muiden ammattilaisten työskentelyä. Joskus yhteistyössä 
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vaadittavat taidot perustuvat kuitenkin enemmän hyvään hallintotapaan ja organisato-

risten normien noudattamiseen, tiettyihin muodollisuuksiin ja velvollisuuksiin tehdä asi-

oita sovitulla tavalla. Kollegiaalisessa yhteistyössä sosiaalityöntekijöiltä ei välttämättä 

edellytetä oman persoonan esiintuomista. Henkilökohtaisilla kontakteilla, persoonallisil-

la piirteillä ja tuttuudella on kuitenkin tärkeä merkitys, sillä kuitenkin usein tuttujen työn-

tekijöiden kanssa asioiden hoitaminen luistaa paremmin. (Salonen 2002, 159-160.) 

Tässä käytäntötutkimuksessa tavoitteena on tarkastella eri toimintaympäristöissä toi-

mivien gerontologista sosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden välistä yhteistyötä. 

Vanhustyön kentällä kohtaavat monen alan asiantuntijat. Tässä tutkimuksessa on kui-

tenkin kyse saman ammattikunnan edustajien välisestä yhteistyöstä ja heidän työnjaos-

taan. Tältä käytäntötutkimukselta toivottiin nimenomaan sosiaalityöntekijöiden keski-

näisen yhteistyön katsantokulmaa, joten moniammatillisen työskentelyn tarkastelua ei 

ole sisällytetty mukaan. 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

4.1 Menetelmänä käytäntötutkimus 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen tavoitteena on tuottaa ja vahvistaa uudenlaista etsi-

vää tutkimus- ja tiedonmuodostuskulttuuria sosiaalialalla. Käytäntötutkimuksen yksi 

suurimmista haasteista on luoda elävä vuoropuhelu ammattikäytäntöjen ja tutkimuksen 

välille sekä auttaa rakentamaan sosiaalityön kriittistä itseymmärrystä. Tutkimuksen tie-

topohja rakentuu asiakkaiden eletystä tiedosta, sosiaalityöntekijöiden työn kautta muo-

dostuneesta tekijän kokemustiedosta ja tutkijan teoreettisesta tiedosta. Olennaisinta on 

näiden tiedonlajien välinen vuoropuhelu.  (Satka, Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 

13, 16.) Käytäntölähtöinen tiedonmuodostus ja tutkimusperustainen käytäntö muodos-

tavat yhdessä dialektisen yhteyden, jonka hyödynnettävyys näkyy suoraan sosiaalityön 

konkreettisissa käytännöissä. Välillisenä tavoitteena käytäntötutkimuksessa on tuoda 

käytännön kautta muodostuvaa tietoa akateemiseen maailmaan ja vahvistaa sosiaali-

työn oppiaineen teoreettista perustaa. (Saurama & Julkunen 2009, 295.) 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on erityisesti käytäntö ja 

sen kehittäminen. Käytäntötutkimuksessa keskitytään vuorovaikutukseen ja osallistuji-

en tasavertaiseen keskusteluun, joiden tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen. 

(Saurama & Julkunen 2009, 300.) Käytäntötutkimusprosessin aikana osallistujat voivat 

saada toisiltaan uudenlaista ymmärrystä. Osapuolten on kuitenkin tärkeää tukea ja 
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mahdollistaa toisilleen myös omien intressien säilyttäminen, jotta yhteinen polku löytyi-

si. Tämä on suuri haaste käytäntötutkimukseen osallistujille, sillä se edellyttää uusien 

roolien omaksumista. (Uggerhøj 2014, 2.)  

Käytäntötutkimuksen pyrkimyksenä on kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteinen tiedon-

muodostus. Tässä käytäntötutkimuksessa pyritään usean eri gerontologista sosiaalityö-

tä toteuttavan toimintayksikön yhteistyön kehittämiseen ja aktiivisen vuoropuhelun ai-

kaansaamiseen.  Tutkimuksessa on ollut läsnä alusta saakka osallistujien vahva halu 

muutokseen heidän GeroMetro –verkoston kehittämistyöhön osallistumisensa kautta.  

4.2 Tutkimuskysymykset 

Käytäntötutkimuksen näkökulmaksi on rajattu Helsingin kaupungin etelän palvelualu-

een vanhussosiaalityöntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Helsingissä etelän palvelu-

alueen sisällä vanhussosiaalityön työtehtävät ovat jakaantuneet laajalle, eikä syste-

maattinen ja jäsentynyt yhteistyö oletettavasti toteudu eri toimintaympäristöjen välillä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sosiaali- ja lähityön yksikön, sairaalan sosiaali-

työn, SAS- toimiston sosiaalityön sekä arviointi- ja kuntoutusosastojen sosiaalityön vä-

listä yhteistyötä.  

Käytäntötutkimuksen tavoitteena on tutkia sosiaalityön yhteistyön mahdollisuuksia ja 

rajoja. Millaisia asioita eri toimipisteissä toimivien sosiaalityöntekijöiden yhdessä teke-

minen parhaimmillaan mahdollistaisi ja millaisia rajoituksia tämän vision toteuttamiselle 

on. Tavoitteena on myös tuoda esille yhteistyön mahdollisia kehittämiskohtia. On tär-

keää selvittää työntekijöiden omia kokemuksia ja käsityksiä yhteistyön merkityksestä ja 

sen sisällöstä, sillä ne vaikuttavat eniten käytännössä toteutuviin yhteistyösuhteisiin.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia mahdollisuuksia eri toimipisteissä työskentelevien sosiaalityöntekijöi-

den välinen yhteistyö parhaimmillaan voi tuottaa? 

2. Millaisia esteitä eri toimipisteissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden väliseen 

yhteistyöhön liittyy? 
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3. Miten eri toimipisteissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden välistä yhteistyötä 

voitaisiin kehittää?  

5 AINEISTON KERUU JA ANALYYSI 

5.1 Haastattelut 

Käytäntötutkimustani varten hain tutkimusluvan Helsingin kaupungilta ja se myönnettiin 

minulle joulukuun 2014 lopussa. Sosiaali- ja lähityön erityissosiaalityöntekijä Eija Anti-

kainen-Juntunen auttoi minua haastateltavien hankinnassa ja kutsu tutkimukseen osal-

listumisesta lähetettiin niille, jotka osallistuivat GeroMetrossa etelän alueen kehittäjä-

ryhmään. Käytäntötutkimukseni aineiston keräämisessä käytin menetelmänä haastatte-

lua ja toteutin haastattelut tammikuussa 2015 haastateltavien omilla työpaikoilla.  

Haastattelua voidaan pitää yhdenlaisena keskusteluna, vaikka tutkimustarkoituksia 

ajatellen haastattelu tulee ymmärtää systemaattisena tiedonkeruun muotona (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 207). Toteutin tutkimustani varten neljä haastattelua ja ke-

räsin aineistoni teemahaastattelua hyödyntäen. Olin suunnitellut teemahaastattelurun-

gon, jossa oli kolme isompaa teemaa (liite 4). Ensimmäisen teeman kautta halusin 

saada haastateltavat pohtimaan tällä hetkellä toteutuvaa yhteistyötä. Toisessa teemas-

sa puolestaan keskityttiin yhteistyön merkityksiin ja sen mukanaan tuomiin mahdolli-

suuksiin. Kolmannessa teemassa mietinnän alle asetettiin yhteistyön kehittämisen ja 

tulevaisuuden näkökulma. Kerroin jokaisen haastattelun alussa millaisia aihealueita 

tulisimme käsittelemään.  

Tekemäni haastattelurungon pohjalta minulla oli toiveena selvittää tutkimustehtävän 

mukaisesti sosiaalityöntekijöiden mietteitä yhteistyön nykytilasta, sen merkityksestä 

sekä tulevaisuudesta. Haastattelemalla itse sosiaalityöntekijöitä ajattelin saavani suo-

raan konkreettisia kokemuksia yhteistyön mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja 

haasteista. Teemahaastattelu asettuu lomake- ja avoimen haastattelun välimaastoon. 

Teemahaastattelulle on luonteenomaista, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet 

ovat ennalta tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. (Hirsjär-

vi, Remes & Sajavaara 2009, 208.)  

Vaikka teemahaastattelulle on tyypillistä, ettei tarkkoja kysymyksiä ole ennalta laadittu, 

oli minulla silti teemojen alla yksityiskohtaisiakin kysymyksiä. Olin miettinyt tarkkoja 

kysymyksiä ennalta niukkasanaisia haastatteluita varten, mutta tämä pelko osoittautui 

suurimmaksi osaksi turhaksi. Haastattelut etenivät pääosin hyvin jouhevasti ja sain 
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usein vastauksia haluamiini asioihin ilman ennakkoon mietittyjä kysymyksiä. Esitin tar-

vittaessa lisäkysymyksiä, joita ei sisältynyt varsinaiseen haastattelurunkoon.  

Kaksi haastattelua toteutin yksilöhaastatteluina ja toiset kaksi ryhmäkeskusteluina. 

SAS-toimiston sekä arviointi- ja kuntoutusosaston sosiaalityöntekijöiden haastattelut 

toteutin yksilöhaastatteluina. Sairaalan ja sosiaali- ja lähityön haastattelut taas toteutin 

ryhmäkeskusteluina. Sairaalan ryhmäkeskusteluun osallistui 3 henkilöä ja sosiaali- ja 

lähityön ryhmäkeskusteluun puolestaan 7 henkilöä.  

 Tavallisin tapa toteuttaa haastattelut on tehdä ne yksilöhaastatteluina. Ryhmässä ta-

pahtuvat haastattelut ovat kuitenkin useissa tapauksissa myös käyttökelpoinen haas-

tattelunlaji. Ryhmämuotoista haastattelua voidaan pitää verraten vapaamuotoisena 

keskusteluna, jossa osallistujat kommentoivat asioita melko spontaanisti, tekevät huo-

mioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavana olevasta ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 61.) On kuitenkin tärkeää tehdä ero ryhmähaastattelun ja ryhmäkeskustelun vä-

lillä. Ryhmähaastattelussa vuorovaikutus painottuu haastattelun vetäjän ja kunkin osal-

listujan välille. Haastattelun vetäjä ikään kuin tekee yksilöhaastatteluita ryhmätilantees-

sa esittäen tietyn kysymyksen vuorotellen kaikille osanottajille. Ryhmäkeskustelussa 

puolestaan haastattelun vetäjä pyrkii tietoisesti saamaan aikaan osallistujien välille 

vuorovaikutusta. Vetäjän voidaan katsoa tarjoavan tiettyjä tutkimuksen kohteena olevia 

teemoja osallistujien keskusteltaviksi ja kommentoitaviksi. (Valtonen 2005, 223-224.) 

Käytäntötutkimuksessani oli kyse tarkemmin ryhmäkeskusteluista, sillä ryhmätilanteis-

sa pyrittiin vuorovaikutukselliseen kommunikointiin ja tiedontuottamiseen.  

Haastatteluiden kestot vaihtelivat 34 minuutista 56 minuuttiin. Haastatteluiden jälkeen 

litteroin aineiston kokonaisuudessaan ja auki kirjoitettua tekstiä kertyi yhteensä 51 lius-

kan verran (fontti Calibri, pistekoko 11, riviväli 1,15).  

5.2 Aineiston analysointi 

Toteutin käytäntötutkimuksen analyysin käyttäen apunani sisällönanalyysia. Sisällön-

analyysi on menetelmä, jolla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetys-

sä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysissa on kyse tekstianalyysista, joten se sopii 

hyvin litteroidun aineiston tarkasteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) Siinä keskity-

tään aineiston tekstiin sisällön tasolla.  
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Sisällönanalyysia voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöi-

sesti. Tähän käytäntötutkimukseen valitsin lähestymistavaksi aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin, sillä tavoitteena oli selvittää sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä ja koke-

muksia tutkimusaiheesta.  

Varsinainen fyysinen työ tutkimuksen analyysin kohdalla aloitetaan huolellisella aineis-

toon tutustumisella. Aloitin aineistoon tutustumisen lukemalla sen läpi tekemättä siihen 

kuitenkaan vielä mitään merkintöjä. Toisella lukukerralla tein aineistoon merkintöjä lyi-

jykynällä alleviivaten yksittäisiä sanoja ja lauseita. Tästä vaiheesta voidaan puhua koo-

daamisena. Siinä on kyse aineiston jäsentämisestä tai luokittelusta. Koodaaminen on 

mikroanalyysiä, aineiston tarkkaa, rivi riviltä etenevää tutkimista ja erittelyä. Koodates-

saan tutkija asettaa tiettyyn aineisto osaan merkityksen, joka voi olla hänen valitse-

mansa avainsana, käsite tai yhteinen nimittäjä eli koodi. Koodaamisen kautta tutkija siis 

paikantaa ja merkitsee aineistosta tutkimusongelman kannalta kiinnostavat seikat, joita 

hän pystyy jalostamaan analyysin edetessä. (Silvasti 2014, 38-39.) 

Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa sisällönanalyysissa tutkija voi aloittaa koodaami-

sen aineistolähtöisesti ilman mitään erityisempiä teoreettisia ennakko-oletuksia. Aineis-

tolähtöisyyden ajatuksena on antaa aineiston puhua mahdollisimman vapaasti ja tutki-

jan tehtävä on huolellisen lukemisen ja tarkan merkitysten erittelyn keinoin koodata 

aineistossa esiintyvät tutkimuskysymyksiin liittyvät olennaiset asiat. Aineistolähtöisessä 

ajattelutavassa edetään erityisistä yksityiskohdista kohti yleisempää kokonaisuutta. 

(Silvasti 2014, 40.) 

Edetessään koodaaminen muuttuu usein alustavaksi teemojen hahmottamiseksi, joka 

merkitsee analyysin hiljalleen siirtyvän seuraavalle tasolle eli teemoitteluun. Teema on 

koodia laajempi asiakokonaisuus. Kun koodauksessa aineisto puretaan osiin, niin tee-

moittelussa aineisto puolestaan kootaan tutkimuskysymysten näkökulmasta uutta in-

formaatiota sisältäviksi asiakokonaisuuksiksi eli teemoiksi.  (Silvasti 2014, 39, 44-45.) 

Mikäli aineisto on kerätty teemahaastattelulla, on aineiston pilkkominen suhteellisen 

helppoa. Teemahaastattelun teemat muodostavat jo itsessään jäsennystä aineistoon. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 

Omasta aineistostani teemoja muodostui kolme. Teemoiksi määrittyivät yhteistyön tä-

män hetkinen toteutuminen ja sen toimivuus, yhteistyön merkitys sekä yhteistyön kehit-

täminen tulevaisuudessa.  Aineistosta esiin tuomani teemat määrittyivät siis hyvin pit-

kälti tekemäni haastattelurungon pohjalta.  



 13 

5.3 Tutkimuseettiset kysymykset ja tutkijan positio 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimissa eettisissä periaatteissa ihmistieteisiin 

luettavaa tutkimusta koskevat tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2009, 4).  Sosiaalityön tutkimuksessa joudutaan pohtimaan mainittuja asioita 

tutkittaessa paitsi sosiaalityön asiakkaita myös sosiaalityöntekijöiden tai laajemmin so-

siaalialan ammattilaisten ja muiden toimijoiden työtä (Rauhala & Virokannas 2011, 

239).  

Haastateltaessa työntekijöitä voidaan nostaa esiin erityisesti yksityisyyttä ja tietosuojaa 

koskevat asiat. Haastatteluun osallistuminen oli kaikille siihen kutsutuille vapaaehtoista 

ja heitä informoitiin, että osallistumisen on voinut perua missä vaiheessa tutkimuspro-

sessia hyvänsä. Vapaaehtoisuuden lisäksi koin tärkeänä, että osallistujat olivat tietoisia 

millaiseen tutkimukseen he olivat osallistumassa. Kaikki haastateltavat saivat käytäntö-

tutkimukseen liittyvän saatekirjeen (liite 1) ja heiltä pyydettiin haastatteluihin kirjallinen 

suostumus (liitteet 2 ja 3). Haastateltaville kerrottiin myös, että haastatteluaineiston 

käsittely tapahtuu luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkimukseen osallistuneita in-

formoitiin myös haastatteluiden nauhoittamisesta ja niiden litteroimisesta. Haastatte-

luista häivytettiin tunnistetiedot jo litteroinnin yhteydessä. Haastatteluaineistot ovat ol-

leet ainoastaan tutkimuksen tekijän käytössä ja niitä on säilytetty turvallisessa paikassa 

salasanan takana. Tutkimuksen valmistuttua äänitallenteet ja niiden litteroinnit hävite-

tään, kuitenkin viimeistään lokakuussa 2015.  

Koin tutkijan roolin ottamisen yllättävän helpoksi. Haastatteluiden kannalta oli hyödyllis-

tä, että osa haastateltavista oli minulle ennestään tuttuja aiemman käytännönharjoitte-

lujaksoni kautta. Tämä varmasti osaltaan madalsi kynnystä käytäntötutkimuksen haas-

tatteluihin osallistumiseen. Toisaalta tämä sama asia sai minut miettimään tutkijan roo-

lini puolueettomuutta. En kuitenkaan kokenut tätä ongelmana, sillä haastateltavat eivät 

olleet nykyisiä kollegoitani.  Käytäntötutkimuksen opintojaksooni ei siis sisältynyt varsi-

naista käytäntöjaksoa työyhteisössä. 

Teemahaastatteluiden kohdalla huomasin välillä turvautuvani liiaksi haastattelurungon 

valmiiksi mietittyihin kysymyksiini ja johdattelevani liikaa aiheeseen omilla kommenteil-

lani. Haastatteluiden edetessä onnistuin kuitenkin pienentämään omaa rooliani ja te-

kemään tutkijan asemastani neutraalimman, samalla säilyttäen haastatteluiden keskus-

telunomaisen luonteen. Aikaisempi käytännönharjoittelujaksoni ja sitä kautta saatu 

taustatietämys aiheesta hyödytti käytäntötutkimuksen teossa paljon ja minun oli esi-
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merkiksi haastatteluiden aikana helppo esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Koin itse 

myös hyötyväni käytäntötutkimuksen teosta aloittelevana tutkimuksen tekijänä sekä 

saaden syvempää tietämystä toteutuvasta yhteistyöstä vanhustyön kentällä.  

Valmiin tutkimusraportin tulen esittelemään Helsingin yliopistolla käytäntötutkimuksen 

seminaarissa helmikuussa 2015. Tutkimustulokset tullaan myös palauttamaan tutki-

mukseen osallistuneille työyhteisöille GeroMetro –verkoston työpajassa maaliskuussa 

2015. Tutkimusraportti luovutetaan osallistuneiden vapaaseen käyttöön kehittäjäryhmi-

en jatkotyöskentelyä varten.  

6 TULOKSET - SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ YHTEISTYÖSTÄ 

6.1 Yhteistyön toteutuminen ja toimivuus 

Haastateltavat kertoivat yhteistyön vanhustyön kentän sosiaalityöntekijöiden välillä ole-

van vähintään viikoittaista. Yhteistyötä toteutetaan eniten puhelimitse käytävien neuvot-

teluiden ja tiedon vaihtojen kautta. Osa haastatteluihin osallistuneista sosiaalityönteki-

jöistä tapaa myös yhteisissä kokouksissa koskien asiakkaita ja heidän tilanteitaan. Lä-

hes kaikissa haastatteluissa todettiin kasvokkain toteutuvaa yhteistyötä olevan suhteel-

lisen vähän. Yhteistyön todettiin useimmiten alkavan puhelimitse tapahtuvan yhteyden-

oton kautta. Sosiaalityöntekijöiden välinen yhteistyö alkoi yleensä sillä, että asiakas 

itse, omainen tai muu asiakkaan tilanteesta tietävä taho on aktiivinen ja sosiaalityönte-

kijät kysyvät toisiltaan taustatietoja.  

Eniten yhteistyötä haastateltavien mukaan on ollut alueen sosiaali- ja lähityön yksikön, 

SAS –toimiston, arviointi- ja kuntoutusosaston, sairaaloiden, toimeentulotuen ja vam-

maispalvelujen sosiaalityöntekijöiden kanssa. Keskityin kartoittamaan haastatteluissa 

lähinnä sosiaalityöntekijöiden välistä yhteistyötä. Haastateltavat toivat muitakin yhteis-

työkumppaneita esiin keskusteluissa ja rajaus ainoastaan sosiaalityöntekijöiden välisen 

yhteistyön miettimiseen osoittautui vaativaksi. Haastatteluissa mainittiin yhteistyötä 

olevan esimerkiksi paljon myös omaishoidon, kuljetuspalvelujen ja asumispalvelujen 

sosiaaliohjaajien kanssa.  

Haastateltavien mielestä yhteistyö toisten sosiaalityöntekijöiden kanssa on toiminut 

tähän saakka varsin hyvin. Toteutuvaan yhteistyöhön ja yhteistyökumppaneiden toimin-

taan oltiin tyytyväisiä ja yhteistyötä pidettiin todella tärkeänä työmuotona. Erityisesti 

yhteistyössä arvostettiin toisilta työntekijöiltä saatavaa taustatietoa asiakkaista. Yhteis-
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työn toimivuutta ja sitä helpottavina asioina kuvailtiin muun muassa toiminnan avoi-

muudella, vastavuoroisuudella, tutuilla yhteistyötahoilla ja tehtävien jakamisella.  

…mä oon sanonu koko ajan et tää yhteistyö toimii mun mielestä hyvin. ja 
näissä puitteissa mitä meillä on et kyl mä niinku arvostan sitä. 

Yhteistyön koettiin olevan toimivaa myös silloin, kun mielipiteiden eroavaisuuksista 

huolimatta kyettiin antamaan vastapuolelle rakentavaa palautetta. Tällaisia tilanteita 

olivat esimerkiksi eriävät mielipiteet pitkäaikaispaikan hakemisen suhteen, jossa lopulta 

päädyttiin asiakkaan kotona asumisen jatkamiseen. Palautteen antaminen ja saaminen 

olikin haastateltavien mielestä yksi onnistuneen yhteistyön reunaehdoista. Joskin sosi-

aalityöntekijät kokivat, että palautetta voitaisiin antaa enemmän.  

Vanhussosiaalityön kentällä toimivat työntekijät kokivat myös toistensa tavoitettavuu-

den hyvänä. Yleisesti ottaen koettiin, että haastateltavat tavoittavat toisensa hyvin pu-

helimitse tai muita väyliä pitkin, joka ei muiden sosiaalityön osa-alueiden kanssa ole 

niin itsestään selvää.  

Yhteistyössä nähtiin kuitenkin olevan myös paljon toimimattomia ja yhteistyötä hanka-

loittavia asioita. Yhteistyön kannalta huonoina asioina nähtiin muun muassa tietokat-

kokset, vastuunotto ja suuri työmäärä sekä kiire.  

Yksi suurimmista haastatteluissa esiin tulleista yhteistyöhön liittyvistä epäkohdista oli 

tietojärjestelmien eroavaisuudet. Alueellisella sosiaali- ja lähityöllä sekä SAS-toimistolla 

on asiakastietojärjestelmänään sosiaaliviraston ATJ, kun puolestaan päivystyssairaa-

lan puolella ja arviointi- ja kuntoutusosastolla kaikki kirjaukset tehdään Pegasos tieto-

järjestelmään. Päivystyssairaalan ja arviointi- ja kuntoutusosaston sosiaalityöntekijöillä 

on myös käyttöoikeudet ATJ:lle, mutta kirjauksensa he tekevät oman toimintayksikkön-

sä mukaisesti Pegasokselle. Asiakastapauksissa joissa yhteistyö muiden sosiaalityön-

tekijöiden kanssa osoittautuu tarpeelliseksi, vaaditaan yleensä yhteydenottoa puheli-

mitse juuri tietojärjestelmien eroavaisuuksien vuoksi. 

Alueellisen sosiaali- ja lähityön sekä SAS-toimiston sosiaalityöntekijöillä ei siis ole 

mahdollisuutta nähdä yhteistyökumppaneiden asiakaskirjauksia. Heiltä jää näkemättä 

esimerkiksi kotihoidon ja sairaaloiden asiakas- ja potilaskirjaukset. Arviointi- ja kuntou-

tusosastojen ja sairaalan sosiaalityöntekijät näkevät alueen ja arviointitoimiston sosiaa-

lityöntekijän kirjaukset, mutta ei päinvastoin. Tämä käytännön asia aiheuttaa sen, että 
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asiakkaaseen liittyvä tiedonkulku voi katketa eri toimintaympäristöissä työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden välillä. Esimerkiksi asiakkaitten siirtymisistä sairaalaan tai arvioin-

ti- ja kuntoutusosastolle ja takaisin kotiin, ei useimmiten tule tietoa alueen sosiaalityön-

tekijälle. Haastateltavat kokivat, että sosiaalityöntekijöiden välistä viestintää tulisi tällä 

saralla kehittää.  

Yksi yhtenäinen asiakastietojärjestelmä helpottaisi haastateltujen mielestä työskentelyä 

ja yhteistyötä huomattavassa määrin. Kaikenkattava ratkaisuna yhteistyön kehittämi-

seen sitä ei kuitenkaan nähty.   

Et on asioita mitä sitten ei mene eteenpäin vaikka mitä niinku haluis että 

se, että se sujuis. Et meillä ei ole sellasia merkintojä punaisella et jos joku 
avaa sen atj:n, ei lue et se on keskeneräinen tai joku huom tai joku, jotain 
sellasta merkintää ei oo olemassa.. 

Jos haluaa itse jotain viestittää niin kyl se aina niinku täytyy kuitenkin ot-
taa yhteyttä, että ei ees voi olettaa että ne vaan näkee sieltä tietojärjes-
telmästä vaikka ois yhteinenkin.. 

Mikäli asiakastiedot olisivat saatavilla yhden tietojärjestelmän kautta, vähentäisi se 

päällekkäisen työn tekemistä ja toisen tekemää työtä voisi helposti hyödyntää. Lisäksi 

se helpottaisi asiakkaan tilanteen seurantaa, eivätkä työntekijät jäisi asiakkuuden siir-

tyessä toisaalle epätietoisuuteen asiakkaan tilanteen etenemisestä. Puhelimitse tapah-

tuvien yhteydenottojen ja yhteistyön katsottiin myös olevan aikaa vievää ja työllistävää. 

Vaikka haastateltavat kokivat vanhuspuolen sosiaalityöntekijöiden tavoitettavuuden 

yleisesti ottaen hyvänä, kuluu työpäivästä kuitenkin iso osa yhteistyökumppaneiden 

tavoitteluun.  

Niin vaan et onhan se yhteistyö tosi tärkeetä myöskin siltä kannalta että 
ettei me tehdä niinku päällekkäistä työtä tai saadaan se tieto mitä heillä 
on jos ne ei ite pysty kertoon mitä kaikkee mitä päätöksiä heillä on ja mitä 
palveluita heillä on niin pitäähän meidän saada se tieto sitten jostain yh-
teistyökumppaneilta että mitä tota, ettei me sit haeta vaikka jotain mitä 
heillä jo on tai niin.. 

 

Tietysti sen tietojärjestelmän lisäksi niin ja kaikkien tämmösten vaihtu-
vuuksien ja muitten lisäksi niin ihan se aikaresurssikin että kun asiakas-
määrät on niin isot, et kun tässä todettiin että pelkkä sama tietojärjestel-
mäkään ei riitä vaan tarvitaan kuitenkin se yleensä se yhteydenotto. Sii-
hen tarvitaan aika paljon aikaa mitä puhelimessa vaikka käydään.. Se on 
aika hidasta. 
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Liian suuret asiakasmäärät vaikuttivat myös haastateltavien mukaan tämän hetkisen 

yhteistyön toteuttamiseen. Ajanpuute ja kiire nähtiin merkittävänä ulottuvuutena, joka 

hankaloittaa yhteistyötä. Koska aikaa ei aina riitä paneutuvaan prosessinomaiseen 

asiakastyöskentelyyn, on se lähes automaattisesti pois yhteistyöhön käytetyistä voima-

varoista.  

Kyl toi mitä sä sanoit siitä että asiakkaita on niin paljon niin se vaikuttaa 
kyllä asiakastyön laatuun joka puolella koska on niin paljon asiakkaita, 
niin paljon tapahtumia, niin paljon kaikkee, et sitä, se on aika pinnallista 
välillä se työ, että pystyy tekemään vaan päällimmäiset. 

Mä voin sanoo ihan suoraan et se seuranta on jääny pois, kokonaan, tä-
män paljouden, asioitten paljouden takia et ihan jotain yksittäistä pystyy. 

6.2 Yhteistyön merkitys 

Yhteistyöllä nähtiin selkeästi olevan tarvetta, niin sosiaalityöntekijöiden toteuttaman 

työn kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Tässäkin kohtaa korostettiin tietojärjestelmien 

eroavaisuuksia. Yhteistyön toimiessa haastateltavat kokivat, että asiakas saa osakseen 

laadukasta ja kokonaisvaltaista palvelua. Yhteistyön koettiin olevan onnistunutta silloin, 

kun asiakkaan tilanteeseen saatiin helpotusta ja asiat saatiin menemään eteenpäin 

esimerkiksi vaikeaan kotitilanteeseen liittyen. Asiakkaan näkökulmasta haastateltavat 

toivat myös esiin, että toimiva yhteistyö vähentää päällekkäisyyttä ja asiakas säästyy 

asioiden moneen kertaan selittämiseltä.  

Niin kauan kun tietojärjestelmät ei oo samat meillä, niin pitäis olla vielä 
enempi yhteistyötä. 
 
Kyllähän se asiakkaan kannalta niin on tosi tärkeetä että se saa sitten hy-
vää, monipuolisesti arvioitua ja tehtyä työtä että, että sillonkun se yhteis-

työ sujuu niin sehän on asiakkaan parhaaks.. Ettei pompotella ja pallotella 
et kuka tekis.. 

 

Työntekijöiden näkökulmasta toimiva yhteistyö haastateltavien mukaan säästää voimia 

sekä antaa mahdollisuuksia käyttää aikaa hyödyllisemmin ja tehokkaammin. Tämä on 

seurausta siitä, että yhteistyön kautta sosiaalityöntekijät oppivat tuntemaan toistensa 

työtä paremmin. Yhteistyön nähtiin antavan tukea oman työn tekemiseen ja siinä jak-

samiseen. Yhteistyön koettiin siis tuovan lisäarvoa omaan työhön ja oman ammatilli-

suuden kehittämiseen.  

Emmä tiä onks sillä meille mitään. Tietysti se aina helpottaa kun meillä ei 
oo yhteinen tietojärjestelmä että saa jotakin tietoa, vähän kättä pidemmäl-
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le että mitä ihmisellä sitten on sitten ollu vikana että jos kotihoidollakaan 

ei vielä oo ollu mitään tietoa mitä sieltä voi kysellä. 
 

Ja sitten jos laajemmin ajattelee niin kyllähän se meillekin merkitsee et 
jos hyvin toimii, niin jaksamiseen ja kuormitukseen ja työhyvinvointiin vai-
kuttaa.. Niin sitten jaksaa taas olla tota asiakkaaseen päin parempi työn-
tekijä että jos oikein laajasti ajatellaan. 

 

 

Oma rooli yhteistyössä nähtiin myös merkittävänä. Yhteistyöhön tarttuminen nähtiin 

kuuluvan vahvasti omaan työnkuvaan. Haastatteluista ilmeni, että toisten sosiaalityön-

tekijöiden tekemää työtä pitäisi pystyä hyödyntämään enemmän ja jatkamaan mahdol-

lisuuksien mukaan siitä mihin edellisessä paikassa on jääty. Nykyisellään aiemman 

työn hyödyntäminen jää haastateltavien mukaan liian vähäiseksi ja tämä voi johtua 

esimerkiksi tiedonkulun katkoksista. Myös omaa asiantuntemusta haluttiin tuoda mui-

den saataville. Itse hankittua tietoa haluttiin jakaa, mikäli sillä vain olisi toisen työnteki-

jän työn kannalta toimintamahdollisuuksia parantavaa vaikutusta. Yhteistyön yhtenä 

suurimpana mahdollisuutena nähtiin juuri tiedon jakamisen mahdollisuus ja sille annet-

tiin haastatteluissa suuri merkitys.  

No kyllä mä ainakin tärkeenä nään et sit kun meille täällä tulee niin että 

se tieto siirtyy seuraavalle toimijalle et se on niinku jatkumo, se hoitopolku 
etenee. 

…mun mielestä tämmösissä asioissa on just silleen et jos me lähetään 
odottamaan että jotkut toiset tuolta sit älyäis niihin olla yhteydessä oikeis 
asioissa ja muuta niin se on aika toivoton tie, et pitää lähtee itte siitä, että 
jos minulla on jotakin informoitavaa ja ilmotettavaa ja toivomuksia, niin 
minä oon se aktiivinen. Ja toivon sitten että toisetkin omaksuisivat saman-
laista. 

Sen vois niinku kiteyttää että pyritään antamaan se tieto mitä meillä on 
niin sitten sille taholle kenen kanssa me ollaan yhteistyössä niin maholl i-
simman hyvin. 

6.3 Yhteistyön tulevaisuus 

Yhteistyön muotoutuminen eri toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden kesken on-

kin aina haasteellisempaa, mitä laajemmaksi asiakkaan verkosto kasvaa. Vastuun ja 

rajojen veto vanhussosiaalityöntekijöiden kesken on vaikeaa, mikäli asiakkaan asiat 

eivät suoraan kohdistu kenellekään. Haastatteluissa korostettiin, että yhdessä sovitut 

toimintatavat olivat vielä osittain puutteellisia ja kaipaisivat työstämistä. Yhteisten peli-

sääntöjen sopiminen edistäisi yhteistyön toimivuutta.  
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Haastateltavat näkivät kasvotusten työskentelyn tärkeänä asiana yhteistyön tulevai-

suuden kannalta. Kasvokkain toteutuvan vuorovaikutuksen nähtiin helpottavan yhteis-

työhön tarttumista ja sen aloittamista.  

Ja se helpottais että oltais kaikki samassa kal lion virastotalossa tai sa-
massa rakennuksessa… se on paljon pienempi kynnys mennä kysymään 

jotain kun lähtee soittamaan… 

Niin ja sitten se on helppo sopii kaikki yhteis, tai asiakaskäyntejä. 

Tietenkään sairaalan sosiaalityöntekijöiden kanssa nyt ei varmaan kos-
kaan samassa yksikössä voida olla mutta et muuten kyllä se helpottaa… 

Tarve yhteisille palavereille ja kokoontumisille nähtiin merkittävänä yhteistyöhön vaikut-

tavana asiana juuri kasvotusten tapahtuvan työskentelyn vähäisyyden vuoksi. Yhteiset 

kokoontumiset eri toimintaympäristöissä nähtiin tärkeänä edellytyksenä yhteistyön toi-

mivuuden kannalta katsottuna. Yhteiset kokoontumiset auttaisivat tutustumaan muihin 

työntekijöihin ja heidän työnsä sisältöön. Yhteisillä kokoontumisilla olisi myös mahdol-

lista ylläpitää yhteistyösuhteita, pitää kumppanit tuttuina ja päivittää muille oman toimin-

taympäristön tilannetta. Yhtenä yhteistyön onnistumiseen liittyvänä ongelmana voidaan 

nähdä se, että työntekijät eivät tunne riittävän hyvin toistensa työtehtäviä ja työn tavoit-

teita. Yhteistyön onnistumiseksi vaaditaan yhdensuuntaista tavoitemäärittelyä sekä 

erillisyyden hallintaa. Jokaisen toimijan on kuitenkin oman työnsä osaamisen lisäksi 

kyettävä hahmottamaan toisten työn tehtävä ja merkitys toiminnan kokonaisuudessa. 

(Ojuri 1996, 119.) Useissa sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä koskevissa tutkimuksissa 

on todettu, että kulttuuriset tekijät, erilaiset ajattelutavat ja työkäytännöt sekä vähäinen 

tieto toisten tekemästä työstä muodostavat esteitä hyvän yhteistyön toteutumiselle. 

(Isoherranen 2005, 135). Tieto ja tuntemus toisten toimipisteiden toimintatavoista vai-

kuttaa siis oleellisesti yhteistyön toteutumiseen.  

Haastatteluissa todettiin, että toimivan yhteistyön edellytyksenä on erilaisten foorumien 

luominen, joiden kautta yhteistyöstä voitaisiin sopia ja sitä voitaisiin toteuttaa jatkossa. 

Erilaisten kehittämishankkeiden nähtiin tuovat keskustelua eri toimintaympäristöissä 

toimivien ammattilaisten välille ja niiden nähtiin antavan mahdollisuuksia juuri näiden 

foorumeiden luomiseen sekä suunnitelmallisemman yhteistyön kehittämiseen. Haasta-

teltavat kokivat avoimen keskusteluilmapiirin luomisen merkittävänä yhteistyön onnis-

tumisen mahdollistajana. 
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…että pysähtyä sitä miettimään et miten, mikä on tän hetken tilanne ja 

miten sitä voitais kehittää. Että välillä tuntuu siltä että et jokainen vähän 
niinku tahollaan miettii ja et monenlaisia ajatuksia ja toiveita mut et miten 
sä saat sit tän yhteiseen pöytään mietittäväksi. Et näiden asioiden niinku 
aukipuhumista et se olis tarpeellista. Vaikka silleen yleisesti koen, että yh-
teistyö sujuu hyvin mut sitten kuitenkin se että missä asioissa olis sitten 
sitä kehittämisen tarvetta. Ehkä sitä että olis niitä yhteisiä foorumeja mistä 
sitten näistä asioista vois keskustella. 

Yhteistyön tulevaisuutta ajatellen haastateltavat toivoivat, että asiakkaan pallottelua 

sosiaalityöntekijältä toiselle voitaisiin vähentää. Yhteistyön koettiin useimmissa tapauk-

sissa toimivan, mutta ikääntyneidenkin asiakkaiden kohdalla tämä pallottelu on harmil-

lisen arkipäiväistä, sillä usein asiakkaiden ongelmat ovat niin monialaisia. Asiakkaita 

joudutaan usein ohjaamaan seuraavalle viranomaiselle ja tällainen ”luukuttaminen” 

iäkkään asiakkaan näkökulmasta voi osoittautua hyvin uuvuttavaksi. Haastateltavat 

kokivat sosiaalityön kuitenkin kokonaisvaltaisena asiakkaan tilanteen huomioonottami-

sena. Tämä vaatii yhteistyöltä keskustelua työskentelyn rajoista ja vastuista.  

…asiakkaan näkökannalta mä mietin et onhan se aika emmä tiedä onks 
se hyvä et on viis eri sosiaalityöntekijää häsläämässä siel vaik mä niinku 
mieluummin, sitä yhteistyötä toisaalta vois olla enemmän. Sitä saa olla 
paljon mut se on ihan uskomatonta, jopa noloakin mennä asiakkaan luo 
ja sanoo et mä en kyl tätä hoida mä soitan sitä varten toisen sosiaal ityön-

tekijän. Kun on näitäkin joissa on sitten yhteensä neljä tai viis sosiaali-
työntekijää niin jotenkin se on ihan, et jotenkin mut ei tietenkään ykskään 
pysty kaikkea tekemään… 

7 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Käytäntötutkimukseni tavoitteena oli tuoda esille vanhussosiaalityön kentällä toimivien 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia nykyisin toteutuvasta yhteistyöstä ja sen mahdollisis-

ta kehittämiskohdista. Tämän käytäntötutkimuksen tuloksena syntyi kuvaus Helsingin 

kaupungin etelän palvelualueen vanhussosiaalityöntekijöiden tämän hetkisen yhteis-

työn mahdollisuuksista, esteistä ja kehittämiskohdista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuo-

da näkyväksi sosiaalityöntekijöiden tärkeäksi katsomia asioita ja mahdollistaa yhteis-

työn kehittämisen alkusysäys. Tämän kautta yhteistyön kehittäminen saadaan liikkeelle 

ja sosiaalityöntekijät voivat alkaa yhdessä miettiä yhteistyöltä haluamiaan konkreettisia 

tavoitteita. Yhteistyön kehittämisen suhteen on tärkeää tavoittaa yhteinen tahtotila ja 

sitoutuminen asiaan. Jatkossa kehittämiselle on olemassa puitteet GeroMetro–

verkoston kautta.  
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Haastatellut sosiaalityöntekijät näkivät yhteistyöllä olevan suuri merkitys niin asiakkai-

den kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Asiakkaiden näkökulmasta toimiva yhteistyö 

esimerkiksi vähentäisi päällekkäisyyttä eli asioita ei tarvitsisi selittää niin moneen ker-

taan eri työntekijöille. Työntekijöiden näkökulmasta haastateltavat puolestaan nostivat 

esiin mahdollisuuden parempaan ajankäytön hyödyntämiseen ja toisten työn tuntemi-

sen. Toimivana yhteistyö vähentäisi myös työn kuormittavuutta ja auttaisi jaksamaan 

työssä paremmin. Yhteistyöllä nähtiin olevan suuri sija tukena ja apuna työntekijöille 

itselleen. Suurimpana yhteistyön mahdollisuutena nähtiin toisten sosiaalityöntekijöiden 

tekemän työn hyödyntäminen ja tiedon jakaminen. Haastateltavat korostivat näillä asi-

oilla usein sosiaalityön kokonaisvaltaista luonnetta. Toimivan yhteistyön kautta saatai-

siin valjastettua useiden eri sosiaalityöntekijöiden voimavaroja asiakkaan auttamiseksi. 

Toimivan yhteistyön esteinä ja haasteina haastatellut sosiaalityöntekijät nostivat esiin 

muun muassa tietojärjestelmien eroavaisuudet sekä liian suuret asiakasmäärät ja ajan 

puutteen. Näillä asioilla sosiaalityöntekijät näkivät olevan suurimman vaikutuksen yh-

teistyön käytännössä toteutumiseen. Lisäksi haastatteluissa mainittiin asiakkaiden tur-

ha pallottelu työntekijältä toiselle. Erilaiset rajapinnat tulevat entistä tärkeämmiksi siinä 

vaiheessa, kun työtä pyritään tekemään asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Vaikka tark-

kanäköiset asiantuntijat huomioisivatkin ihmisen tilanteen kokonaisuutena, voivat jotkin 

elämänkokonaisuuden osa-alueet jäädä hoitamatta eri organisaatioiden ja sektoreiden 

yhteistyömahdollisuuksien puuttuessa. Paljon turhaa työtä saatetaan joutua tekemään 

väärän syyn hoitamiseksi tai sen vuoksi, että tieto ei ole siirtynyt asiantuntijalta toiselle, 

tai ettei ole mahdollisuutta koota tarvittavia tietoja yhteen. (Isoherranen 2005, 136.) 

Laajalle hajautunut sosiaalityön moniulotteinen toimintaympäristö asettaa yhteistyölle 

selkeästi lisävaatimuksia. Haastatteluista tuli ilmi, että eri ympäristöjen väliset sauma-

kohdat halutaan mahdollisimman sujuviksi ja erityisesti tiedonkulkuun tulisi kiinnittää 

huomiota. Monenlaisen osaamisen saumaton yhdistäminen katsottiin olevan toimivan 

yhteistyön tunnusmerkki. Yhteisellä tehtävien sopimisella ja jakamisella voidaan välttää 

päällekkäistä työskentelyä ja se antaa mahdollisuudet kaikkien ammattitaidon hyödyn-

tämiseen. Useampi haastateltava nosti esiin myös rajojen ja vastuiden yhdessä pohti-

misen tarpeen.  

Tietojärjestelmien eroihin sosiaalityöntekijät eivät varsinaisesti pysty itse vaikuttamaan, 

mutta haastatteluissa nostettiin esiin kehittämisen kohteena asiakaskirjaukset ja doku-

mentointi yleensä. Haastatellut kokivat, että kirjauskäytäntöihin tulisi saada yhteneväi-

syyttä, sillä niiden kautta tietokatkoksia saataisiin vähennettyä.  
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Usein yhteistyö ymmärretään melko kapeana, jolloin siihen luetaan kaikki tiedustelut, 

puhelinsoitot, konsultaatiokysymykset tai keskinäiset kokoontumiset. Näitä voidaan 

kuitenkin pitää enemmänkin yhteydenpitona kuin tietoisesti sovittuna, yhteiseen tavoit-

teeseen tähtäävänä yhteistyönä. (Pohjola 1999, 124.) Haastatteluista tuli vahvana esiin 

se, että yhteistyölle kaivattaisiin jonkinlaisia pysyvämpiä foorumeja eli työskentelyn ha-

luttaisiin olevan suunnitelmallisempaa. Jotta kaikkien yhteistyössä mukana olevien so-

siaalityöntekijöiden asiantuntemus saataisiin yhteiseen käyttöön, olisi kannattavinta 

sopia yhteisistä kokouskäytännöistä.  Haastateltavien puheista pystyi tulkitsemaan, että 

nykyisellään kaikki yhteydenpito ei ollut varsinaista yhteistyötä, vaan jäi enemmän 

pelkkien yhteydenottojen tasolle. 

Lähes kaikissa haastatteluissa puhuttiin kasvotusten tapahtuvien kokoontumisien li-

säämisestä. Haastatellut sosiaalityöntekijät kokivat, että säännöllisiä ja suunniteltuja 

kokouksia olisi hyvä järjestää, sillä niiden kautta toimijat pysyisivät tuttuina ja tätä kaut-

ta syntyisi yhdenlainen foorumi yhteiselle keskustelulle ja toiminnan kehittämiselle. Yh-

teiset kokoukset toimisivat hyvänä tiedonvaihdon mahdollistajana. Yhteisten kokousten 

sisältöä tosin on hyvä harkita tarkkaan, etteivät ne jää vain pintapuolisiksi kuulumisten 

vaihtamiseksi. Kuulumisten lisäksi kokouksissa voisi olla mahdollista keskustella myös 

mietityttävistä asiakastapauksista ja kehittää yhteistyötä sitä kautta. Yhtenä haasteena 

yhteisille kokoontumisille ja palavereille näen sen, että kuka ne kutsuu koolle. Tämä 

asia lienee kuitenkin sopimuksenvarainen varsinaisen kehittämistyön lähtiessä käyntiin.  

Yhteistyön kehittämisessä ei ole kyse uudesta asiasta, sillä sosiaalityö pohjautuu hyvin 

pitkälti erilaiseen viranomaisten väliseen yhteistoimintaan. Toiminnan hajanaisuus on 

tehnyt yhteistyön toteutumisesta kuitenkin yleensä vain asiakaskohtaista ja työntekijät 

toimivat suhteellisen tiukasti omilla alueillaan. Jäsentyneemmän toiminnan olemassa-

olo tässä tapauksessa vanhustyön kentän sosiaalityöntekijöiden välillä on jäänyt vailli-

naiseksi ja asiakkaan tilanteen kokonaisnäkemyksen muodostaminen on tämän vuoksi 

hankalaa, vaikka aito kiinnostus sen selvittämiseen on olemassa.  

Yhteistyön onnistuminen edellyttää yhteisten tavoitteiden asettamista ja työskentelyn 

suunnitelmallisuutta. Näiden asioiden toteutuminen edellyttää myönteistä asennoitu-

mista yhteistyöhön ja aidon dialogisen ympäristön luomista. Näiden yksinkertaisten 

perussääntöjen kautta on hyvä lähteä muodostamaan kauaskantoista kumppanuutta 

toimia yhdessä. Haastatellut sosiaalityöntekijät näkivät yhteistyön nimenomaan suure-

na mahdollisuutena.  
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Käytäntötutkimuksen tekeminen on ollut minulle erittäin opettavainen kokemus. Olen 

toteuttanut aiemmin tutkimuksen alusta loppuun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

muodossa. Tuolloin toteutin tutkimuksen yhdessä ystäväni kanssa. Tällä kertaa vein 

prosessin loppuun yksin ja se opetti minulle paljon lisää itsenäisestä tutkijan roolista. 

Vaikka tutkimuksen teon tiukka aikataulutus asetti työlle omat haasteensa, sujui tutki-

musprosessi kokonaisuudessaan kuitenkin mutkattomasti. Tutkimusluvan saamisessa 

kesti suhteellisen kauan kun verrataan sitä tutkimuksen tekoon varattuun kokonaisai-

kaan. Tutkimuksen tekoon vaikutti myös suuresti sen ajoittuminen joululomien kynnyk-

selle.  

Mielestäni vanhustyön käytännön kentän tutkiminen on tällä hetkellä erittäin ajankoh-

taista, sillä gerontologisesta sosiaalityöstä on alkanut muotoutua yksi sosiaalityön eri-

tyisalueista. Vanhussosiaalityöstä kiinnostuneita työntekijöitä ja erityisesti opiskelijoita 

tarvitaan entistä enemmän tulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä. Toivon tä-

män käytäntötutkimuksen hyödyttävät siihen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden yh-

teistyön kehittämisen alkutaivalta.  
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Liite 1. 

Helsingin yliopisto   SAATEKIRJE 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalitieteiden laitos 

Sosiaalityö 

 

Hyvä sosiaalityöntekijä 

 

Opiskelen Helsingin yliopistossa sosiaalityötä ja suoritan tällä hetkellä maisteriopintoihin 

liittyvää käytäntötutkimuksen opintokokonaisuutta. Käytäntötutkimukseni aiheena on 

etelän palvelualueen sosiaalityöntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Käytäntötutki-

muksen tavoitteena on selvittää sosiaalityön yhteistyön mahdollisuuksia ja rajoja. Millaisia 

asioita eri toimipisteissä toimivien sosiaalityöntekijöiden yhdessä tekeminen parhaimmillaan 

mahdollistaisi ja millaisia rajoituksia tämän vision toteuttamiselle on. Tutkimusaineistoni 

kerään haastattelemalla etelän palvelualueen eri toimipisteissä työskenteleviä sosiaalityön-

tekijöitä. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2015.  

 

Käytäntötutkimukseni seuraava vaihe on aineistonkeruu. Haastattelut ovat joko yksilö- tai 

ryhmähaastatteluja ja ne tapahtuvat työajalla. Yksilöhaastattelun kesto on korkeintaan tun-

nin. Ryhmähaastatteluun aikaa kannattaa varata 1-2 tuntia. Haastattelut nauhoitetaan ja 

tallenteet hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Käytäntötutkimuksesta kirjoitetta-

vasta tutkimusraportista ei pysty yksilöimään haastatteluun osallistuneita henkilöitä. 

 

Käytäntötutkimuksen ohjaajana Helsingin yliopistolta toimii yliopistonlehtori Ritva Poikela ja 

sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilönä toimii erityissosiaalityöntekijä Eija Antikainen-

Juntunen. Valmis käytäntötutkimusraportti esitellään Helsingin yliopiston käytäntötutkimus-

seminaarissa ja tutkimuksen osallistuneille työyhteisöille yhteistyökokouksessa. 

 

Kyseessä on opinnäyte ja haastatteluihin osallistuminen auttaa minua saavuttamaan tavoit-

teeni. Mikäli haluat kysyä jotain käytäntötutkimukseen liittyvistä asioista tai tutustua tutki-

mussuunnitelmaan, voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Vastaan kysymyksiisi mielelläni. 

Kiitos mielenkiinnosta ja mahdollisesta osallistumisestasi jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Tuija Vidgren 

tuija.vidgren@helsinki.fi, puh. 041-xxxxxxx 
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Liite 2.  

 
 

Käytäntötutkimuksen fokusryhmäkeskustelun suostu-

muslomake 

 

Tutkimuksen nimi: Kohti avointa yhteistyötä - Helsingin kaupungin vanhussosiaalityönteki-

jöiden välistä yhteistyötä kehittämässä Etelän palvelualueella 

 

Tutkimuksen tekijä: Tuija Vidgren 

 

Tutkimuksen tavoite: Käytäntötutkimuksen aiheena on etelän palvelualueen sosiaalityön-

tekijöiden yhteistyön kehittäminen. Käytäntötutkimuksen tavoitteena on selvittää sosiaali-

työn yhteistyön mahdollisuuksia ja rajoja. Millaisia asioita eri toimipisteissä toimivien sosi-

aalityöntekijöiden yhdessä tekeminen parhaimmillaan mahdollistaisi ja millaisia rajoituksia 

tämän vision toteuttamiselle on. 

 

Olen perehtynyt tutkimuksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Haluan osallistua Helsingin 

kaupungin etelän palvelualueen vanhussosiaalityöntekijöiden fokusryhmäkeskusteluun ai-

heesta ”Eri toimipisteissä työskentelevien vanhussosiaalityöntekijöiden yhteistyön kehittä-

minen”.  

 

Ymmärrän ja suostun siihen, että haastattelu nauhoitetaan. Haastattelun äänitallenne litte-

roidaan ja siitä häivytetään yksittäisten henkilöiden tunnistetiedot. Äänitallenne hävitetään 

tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  

Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tut-

kimukseen osallistuminen. 

 

Annan luvan nauhoitetun aineiston käyttöön yllämainitussa käytäntötutkimuksessa.  

 

Aika ja paikka 

 

__________________________________________ 

 

Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

___________________________________ 
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Liite 3. 

 

Käytäntötutkimuksen haastattelun suostumuslomake 
 

 

Tutkimuksen nimi: Kohti avointa yhteistyötä - Helsingin kaupungin vanhussosiaalityönteki-

jöiden välistä yhteistyötä kehittämässä Etelän palvelualueella 

 

Tutkimuksen tekijä: Tuija Vidgren 

 

Tutkimuksen tavoite: Käytäntötutkimuksen aiheena on etelän palvelualueen sosiaalityön-

tekijöiden yhteistyön kehittäminen. Käytäntötutkimuksen tavoitteena on selvittää sosiaali-

työn yhteistyön mahdollisuuksia ja rajoja. Millaisia asioita eri toimipisteissä toimivien sosi-

aalityöntekijöiden yhdessä tekeminen parhaimmillaan mahdollistaisi ja millaisia rajoituksia 

tämän vision toteuttamiselle on. 

 

Olen perehtynyt tutkimuksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Haluan osallistua Helsingin 

kaupungin etelän palvelualueen vanhussosiaalityöntekijöiden fokusryhmähaastatteluun 

aiheesta ”Eri toimipisteissä työskentelevien vanhussosiaalityöntekijöiden yhteistyön kehit-

täminen”.  

 

Ymmärrän ja suostun siihen, että haastattelu nauhoitetaan. Haastattelun äänitallenne litte-

roidaan ja siitä häivytetään yksittäisten henkilöiden tunnistetiedot. Äänitallenne hävitetään 

tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  

Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tut-

kimukseen osallistuminen. 

 

Annan luvan nauhoitetun aineiston käyttöön yllämainitussa käytäntötutkimuksessa.  

 

 

Aika ja paikka 

 

__________________________________________ 

 

Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

__________________________________________ 
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Liite 4.  

 

Haastattelurunko 

Haastatteluteemoja: 

 

Tällä hetkellä toteutuva yhteistyö 

 Minkä tahojen sosiaalityöntekijöiden kanssa yhteistyötä on ja kuinka paljon? 

 Kertokaa millaista tämän hetkinen yhteistyö on muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa?  

o Työnjakoon liittyvät käytännöt 

 Kuinka paljon yhteistyötä on? 

 Näettekö tarvetta yhteistyölle? Miksi?  

 Mitkä asiat ovat mielestänne toimineet hyvin yhteistyössä?  

o (Tuleeko teillä mieleen jokin case esimerkki, jossa yhteistyö olisi hyödyttänyt asia-

kasta erityisesti/tehnyt työskentelystä sujuvaa?) 

 Mitkä asiat ovat toimineet huonosti yhteistyössä?  

o (Case esimerkki?) 

 

Yhteistyön merkitys ja mahdollisuudet 

 Mikä merkitys yhteistyöllä on mielestänne sosiaalityöntekijöille? 

 Entä mikä merkitys asiakkaille? 

 Miten näet oman roolisi yhteistyön toteutumisessa? 

 Millaista on onnistunut yhteistyö? 

 

Yhteistyön kehittäminen ja tulevaisuus 

 Mitkä asiat hankaloittavat yhteistyötä?  

 Mikä helpottaisi yhteistyötä?  

 Millä tavalla yhteistyötä voisi mielestänne vahvistaa/lisätä?  

 Millaisia odotuksia ja toiveita teillä on yhteistyön suhteen? 

 

 Muuta kommentoitavaa?  


