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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän käytäntötutkimuksen aiheena on laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, (josta käytän jatkossa käsitettä 

Vanhuspalvelulaki) ja erityisesti pykälästä 17, joka koskee vastuutyöntekijyyttä. 

Käytäntötutkimuksessani haluan selvittää, miten vastuutyöntekijä voi tukea osallisuutta ja 

toimijuutta palvelujärjestelmässä ikääntyneiden mukaan. Aihe on ajankohtainen, koska 

vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on nimettävä vanhuspalvelulain mukaan 

vastuutyöntekijä, mikäli hänen nähdään tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja 

yhteensovittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lain mukaan vastuutyöntekijä tulee nimetä 

kotona asuvalle ikäihmiselle, joka tarvitsee runsaasti tukea sekä apua ja, joka hyötyy 

palvelukokonaisuuden koordinoinnista.  

 

Väestön nopea ikääntyminen on eräs keskeisimmistä yhteiskuntapoliittisista haasteista 

(Ylinen 2008, 17−18). Tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet keskeisesti ikäihmisille 

tarkoitettujen palvelujärjestelmän kehittämiseen. Yhteiskunnan on varauduttava paremmin 

ikääntyneen väestön tarpeisiin, joka voi toteutua edistämällä sekä turvaamalla 

mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä (STM 2014, 9). Väestön 

ikääntyessä palvelujärjestelmältä vaaditaan ammattipalvelujen lisäämistä sekä uusien 

palvelumallien tuottamista. Vanhusväestön segmentoitumisen ja eriytymisen myötä, kasvaa 

tarve yksilöllisiin palveluratkaisuihin. Korostuvina arvoina ovat ihmisarvoisen vanhuuden 

turvaaminen, asiakkaiden vastuu, aktiivisuus ja elämänhallinta. Julkiset palvelut painottavat 

yksilölähtöisyyttä ja kuluttajuutta markkinaperusteisen, oikeudellistumisen ja 

sopimuksellisuuden hengen mukaisesti.  (Järnström 2011, 20−25, 27−28.) Tarvitaan aitoa 

yhdessä tekemistä, siten että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden 

ääni (STM 2014, 9). 

 



 
 

2 TEHTÄVÄNÄ KÄYTÄNTÖTUTKIMUS  

 

 

Käytäntötutkimus voidaan paikantaa sosiaalitieteiden metodologisiin käänteisiin, jossa 

tiedon luonne ja tuottamisen keinot sekä tutkijan ja tutkittavat roolit joutuivat uudelleen 

problematisoinnin kohteeksi. Muutosten myötä on syntynyt uudenlainen suhde tieteen ja 

ympäröivän yhteiskunnan välille, jossa tiedontuotannon monopoli ei ole ainoastaan 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten omistuksessa. (Saurama & Julkunen 2009, 296, 301.) 

 

Erja Saurama ja Ilse Julkunen (2009, 293−294) eivät kuitenkaan suosittele tarkkaa 

määrittelyä käytäntötutkimukselle, koska tällöin pikemminkin suljetaan kuin avataan 

ilmiökenttään liittyviä aiheita. Heidän mukaan käytäntötutkimus hakee vielä muotoaan ja 

sisältöään. Määrittelyä voi tehdä aiheesta monin eri tavoin. Voidaan puhua 

käytäntölähtöisestä tutkimuksesta, käytännöntyöntekijätutkimuksesta ja 

käytäntötutkimuksesta. Selkeää rajanvetoa ei näiden käsitteiden kesken ole, mutta 

määrittelyssä voidaan paikantaa, onko tutkimuksen tekijän oltava aktiivista sosiaalityötä 

harjoittava toimija vai nähdäänkö tiedontuottamisprosessi laajemmin. 

 

Käytäntötutkimuksessa voidaan paikantaa seuraavia ominaisuuksia: Siinä ongelmanasettelu 

nousee käytännöstä, tutkimusprosessiin liittyy muutosorientoituneisuus, eli tutkimuksella 

halutaan saavuttaa muutosta ja kehittää käytännöntyötä. Lisäksi tutkimukseen osallistuu 

useita tekijöitä ja se nähdään interaktiivisena sekä tutkija ja käytännöntyöntekijän roolit 

ovat limittäiset, jolloin tutkija on sekä subjekti että objekti. Käytäntötutkimuksessa tiedon 

tuottaminen ja käyttöönotto ovat päällekkäisiä. Käytäntötutkimuksessa kohtaavat 

sosiaalityön käytäntö ja akateeminen tutkimusmaailma dialogisessa vuorovaikutuksessa. 

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja vahvistaa sosiaalityön teoreettista pohjaa.  (Saurama & 

Julkunen 2009, 294−295.) Tutkimukseni kattaa käytäntötutkimuksen kriteerit. Aihe on 

noussut verkostotoimijoiden yhteisen määrittelyn kautta neuvotellen. Saadun 

tutkimustiedon nähdään rikastuttavan kehittämistyötä ja tutkimuksesta on käyty 

vuoropuhelua käytännön toimijoiden kanssa. 
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2.1 Tutkimustehtävä sekä tavoitteet  

 

Käytäntötutkimuksessani haluan selvittää, miten vastuutyöntekijä voi tukea toimijuutta ja 

osallisuutta palvelujärjestelmässä ikäihmisten näkökulmasta. Käytän tutkielmassa 

ikääntynyt ja ikäihmisen käsitteitä, joilla tarkoitan vanhuspalvelulain (3§) mukaista 

vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa henkilöä. Tutkimuksessani vastaan 

seuraaviin kysymyksiin: 

 

2) Miten ikääntyneet hahmottavat itseään koskevan palvelutarjonnan ja etuudet?  

3) Millaisia tehtäviä ikääntyneet vastuutyöntekijälle asettavat? 

 

Tutkimuskysymykset pohjautuvat tutkimuskirjallisuuteen sekä vanhuspalvelulain 

määritteisiin vastuutyöntekijän tehtävästä, jossa korostetaan ikääntyneiden palvelutarpeiden 

kartoittamista ja niiden seuraamista, sekä vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuuksia 

vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. Käytäntötutkimuksen tausta-ajatuksena on, että 

ikääntyneiden mielipiteen kuuleminen palvelisi myös toimijaverkoston työtä jatkossa. 

Sanna Järnström (2011, 21) kritisoi vanhuspalveluiden kehittämistä toteamalla, että usein 

vanhuspalveluissa kehitetään hienoja strategioita, mutta suunnittelussa ei harvoin mennään 

konkreettiselle kentälle, missä vanhukset elävät. Käytäntötutkimukseni voidaankin nähdä 

vastaamassa Järnströmin kritiikkiin. Työni tarkoituksena on tukea gerontologisen 

sosiaalityöryhmän kehittämistehtävää sekä nostaa asiakkaiden ääntä esiin 

kehittämistoiminnassa.   

 

2.2 Tutkimuksen toimintaympäristö ja tutkijan positio  

 

Käytäntötutkimukseni liittyy GeroMetron, kehittämistoimintaan, joka on osa 

pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimialaa. GeroMetro on 

pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen vanhustyön tutkimus, kehittämis- ja 

koulutusverkosto. Verkostossa on erilaisia kehittämistehtäviä, joista yksi Helsingin tehtävä 

on gerontologisen sosiaalityön kehittäminen, johon työni kytkeytyy. Gerontologisen 

sosiaalityön kehittämisen tarkoituksena on koota yhteen sairaala-, kuntoutus- ja 



 
 

hoivaosastolla tehtävä sosiaalityö ja tarkastella yhteisen työn rajapintoja ja työn sisältöjä. 

Kehittämistyö alkoi GeroMetron järjestämällä verkostotapaamisella 29.10.14, jossa eri 

toimipisteiden sosiaalityöntekijät kokoontuivat yhteen pohtimaan gerontologisen 

sosiaalityön kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Osallistujia oli niin alueen sosiaalityöstä, 

kuntoutus- ja arviointiosastolta, arviointitoimistosta kuin sairaalastakin.  

 

GeroMetron kehittämisteemana tänä vuonna on muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen 

tukeminen. Kehittämiskausi on kaksi vuotta kerrallaan. Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositusten mukaisesti painopistettä ollaan siirtämässä voimakkaasti kotihoitoon.  

Ideana on, että ikäihmisten kotona asumista ja hyvinvointia tukevia palveluja voidaan 

parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen eri ammattiryhmien yhteiskehittämisen prosesseilla. 

(Vanhustyön Gerometro.) Tutkimukseni toimintaympäristönä ei täten ollut yksittäinen 

työyhteisö, vaan alueen, sairaalan ja sas-toimiston sosiaalityöntyöntekijöiden muodostama 

kehittämistyöryhmä, joiden vastuualueena oli Itä-Helsingin ikääntynyt väestö. 

Kehittämistehtäväksi idän alueen verkostoryhmässä nousi sosiaalityöntekijöiden välinen 

yhteistyö ikäihmisten parissa, ja erityisesti vastuutyöntekijyyttä koskevat kysymykset. 

Käytäntötutkimukseni aiheeksi haluttiin täten nostaa ikäihmisten omat näkemykset 

vastuutyöntekijyydestä. Sain kenttätyön ohjaajakseni Idän sosiaali- ja lähityönyksiköstä 

johtavan sosiaalityöntekijän. Verkostotoimijoiden lisäksi sain tukea Soccan GeroMetron 

suunnittelijoilta.  

 

Osallistuin verkostotapaamiseen sekä sosiaalityöntekijänä, edustaen sairaalan sosiaalityötä 

että käytäntötutkimusopiskelijana, joten positioni oli kaksijakoinen. Tutkimukseni avulla 

oli kuitenkin mahdollisuus tuoda myös asiakkaiden äänet yhteisen tiedontuotannon 

foorumille sekä osaksi kehittämisverkoston toimintaa ja yhdistää käytännön ja tutkimuksen 

suhdetta.  Näenkin oman roolini rikkautena ja uusia mahdollisuuksia avaavana, juuri 

sellaisena, mitä käytäntötutkimus parhaimmillaan on. 
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3 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET JA AIEMMAT TUTKIMUKSET  

 

 

Tarkastelen aihetta gerontologisen sosiaalityön näkökulmasta, vaikka 

vastuutyöntekijyysvelvoite ei kohdistu suoranaisesti vain sosiaalityöhön. Näkökulmaani 

perustelee se, että aihe nousi GeroMetron gerontologisen sosiaalityön verkostopajassa idän 

alueen keskeiseksi tutkimustehtäväksi. Ikääntyneiden näkemysten kuuleminen, voi kehittää 

gerontologista sosiaalityötä ja hahmottaa eri rajapintojen työskentelyä. Lisäksi toinen 

näkökulmani tutkimukseen on toimijuuden ja osallisuuden käsiteet. 

 

3.1 Gerontologinen sosiaalityö  

 

Gerontologinen sosiaalityö on ikääntyvien ja ikääntyneiden asiakkaiden kanssa tehtävää 

sosiaalityötä. Huolimatta kansainvälisestä tutkimuksesta, gerontologista sosiaalityötä ei ole 

kuitenkaan määritelty yksiselitteisesti. Gerontologisen sosiaalityön tutkiminen on 

merkityksellistä paikan vahvistumisen vuoksi, koska sen tietoperustaan on kohdistunut 

epäilyjä. On pohdittu, onko gerontologia ja sosiaalityö lainkaan oma tieteenalansa. (Ylinen 

2008, 21, 44.) Vanhuuden ja vammaisuuden teemat ovat olleet pitkään marginaalissa niin 

sosiaalityön koulutuksessa, tutkimuksessa kuin opiskelijoiden ja sosiaalityöntekijöiden 

kiinnostuksen kohteena. (Kröger, Karisto & Seppänen 2007, 7; Koskinen 2007, 19.)  

 

Ikääntynyt tarvitsee monenlaisia asiantuntija-apua selviytyäkseen kotona huonokuntoisena. 

Taloudellinen, fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, asuinympäristön ja asunnon toimivuus, 

terveyden ja mielenterveyden edistäminen, toimintakyvyn ja vireyden ylläpito ovat 

keskeisiä ikääntyneiden kotona selviytymistä tukevia tekijöitä. Kotihoidon avulla pidetään 

yllä arjen jatkuvuutta, siinä keskitytään henkilökohtaiseen hoitoon ja hoivaan, mutta siitä 

jää puuttumaan asumisen esteiden riittävä huomioiminen, liikkumisen ohjaus ja tukeminen, 

omatoimisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistäminen. (Tenkanen 2007, 183.) 

 

Sosiaalityön tukea tarvitaan erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa, kuten perhekriiseissä, 



 
 

kaltoinkohteluissa tai päihdeongelmissa. Ilman ongelmatilanteitakin arkielämä voi olla 

yksinäistä, eristynyttä ja henkisesti ja taloudellisesti haasteellista. Kun liikuntakyky 

huonontuu, ikääntyneen mahdollisuudet päästä ulos asunnosta ja tavata muita ihmisiä 

vähenevät. Sairaudet ja toimintakyvyn heikentyminen samalla vaikuttavat omaan 

minäkäsitykseen. Sosiaalityön toiminta-alue liittyy kaikkiin kotona selviytymisen 

perusedellytyksiin ja arkielämän tilanteisiin, joissa vanhukset tarvitsevat sosiaalisen 

hyvinvoinnin asiantuntemusta ja henkistä tukea. Psykososiaalisen näkökulman 

vahvistaminen vanhusten kotihoidossa ja sen rajapinnoilla on yksi gerontologisen 

sosiaalistyön kehittämisen haasteista. (Tenkanen 2007, 183- 184.)  

 

3.2 Toimijuuden, toimintakyvyn ja osallisuuden näkökulma tutkimuksessa 

 

Vastuukysymyksen ohella on tärkeä pohtia myös ikääntyneiden osallisuutta, toimintakykyä 

ja toimijuutta, koska ihmisen oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toisensa 

poissulkevia. Iäkäs ihminen on aina omien voimiensa mukaan osallistuja ja toimija. (STM 

2104, 11.) Myös vanhuspalvelulaki korostaa iäkkäiden ihmisten toimijuuden ja 

osallisuuden korostamista sekä käsitteet ovat tulleet vahvasti ikääntymisen tutkimuksen 

alueelle. Tämän vuoksi on ollut mielestäni mielekästä tarkastella niiden ilmentymistä 

pykälän 17 toimeenpanovaiheessa. 

 

Toimijuuden käsite on rantautunut vahvasti ikääntymisen tutkimukseen. Käsite haastaa 

tavanomaiset tavat tutkia ja ymmärtää ikääntymistä sekä siihen liittyviä ilmiöitä sekä 

korostaa toiminnan merkitystä ikääntymisen ymmärtämisessä.  (Jyrkämä 2007, 195.)  

Toimijuuden käsite on pitkälti Anthony Giddensiin liitettävä, mutta siitä käydään kiivasta 

keskustelua. Jyrki Jyrkämä (2008 199−200) korostaa, ettei toimijuus ole sama kuin 

toimintakyky. Hänen mukaan toimintakyky sivuaa ja on osa toimijuutta, mutta vain osa. 

Käsitteet eivät kuitenkaan kilpaile keskenään, vaan sivuavat ja menevät joiltakin osin 

päällekkäin. Toimijuudella tarkoitetaan sitä, ohjaavatko yksilön omat valinnat, vai 

ohjaavatko toimintaa rakenteet ja eritasoiset lainalaisuudet. Vanhuudentutkimuksessa 

näkemystä voidaan hyödyntää tarkasteltaessa, millaiset välttämättömyydet, kuten 

ruumiilliset ja yhteiskunnalliset tekijät, ohjaavat ja säätelevät vanhenemista, mikä on 
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tavoitteiden, valintojen sekä ratkaisujen merkitys sekä osuus, kun toimijuus on vaikkapa 

dementian vuoksi murentumassa. (Jyrkämä 2006, 14.) 

 

Toimintakykyä voidaan selittää eri näkökulmista. Tavanomainen jako on fyysinen-

psyykkinen-sosiaalinen. Toinen lähestymistapa on toimintakyvyn osa-alueiden yksittäiset 

ulottuvuudet ja niitä selittävät tekijät ja eri osa-alueiden väliset yhteydet, kuten esimerkiksi 

sosioekonomisen aseman yhteys liikuntakykyyn. Lisäksi käsitettä voidaan katsoa laajojen 

tilastotietojen valossa ja tehdä kvantitatiivisia keskiarvomittauksia. Neljäs tapa on 

toimintakykytutkimuksen kohdistuminen yksilöihin, jolloin toimintakykyä pidetään ja 

mitataan yksilön ominaisuutena. (Jyrkämä 2007, 197−199.) Toimintakyky on keskeistä 

myös vanhuspolitiikan ja vanhustyön näkökulmasta. Vanhuspolitiikka Suomessa korostaa 

kotona asumista niin pitkään kuin mahdollista ja sen onnistuminen ovat pitkälti kiinni 

ikääntyneiden toimintakyvystä, ihmisten kyvystä selviytyä vanhetessaan arjen askareista ja 

toiminnoista. Näkemys toimintakyvystä, sen ylläpidosta tai heikentymisestä ovat tietenkin 

keskeinen osa ikääntyvien itsensä arkielämää ja kokemusmaailmaa.   

 

Ikääntyneen osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteisönsä jäsenenä sekä 

kansalaisena yhteisön toimintaan ja palvelujen kehittämiseen. Osallisuus merkitsee 

osallistumista palvelujen suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn asiakkaana ja palvelujen 

laadun arviointiin silloin, kun toimintakyky on heikentynyt. Esteettömyys sekä 

saavutettavuus ovat osallisuuden edellytyksiä. Tutkimusten mukaan osallisuutta heikentävät 

mielekkään tekemisen puute, liikkumisen hankaluus, yhteiskunnan kielteiset asenteet, 

yksinäisyys, turvattomuus, elämänlaadun heikentyminen sekä palvelujen ja ennalta 

ehkäisevän toiminnan riittämättömyys. Iäkkäälle ihmisen mielipiteitä ja arvioita on 

kuultava hänen palvelusuunnitelmassaan. (STM 2014, 16−17.)  

 

Jyrkämä (2006, 17) kannustaa pohtimaan, millaista on tutkimus, joka antaa tilaa tutkittavien 

osallisuudelle? Tällöin tutkimuksessa tapahtuu näkökulman muutos, jossa tutkimuksen 

fokus suuntautuu perinteisesti käsitetystä toimintakyvystä toimijuuteen. Se tarkoittaa, että 

siirrytään kapeasti ymmärretystä toimintakyvystä sosiaalisine ulottuvuuksineen 

toimintakyvyn sosiaalisuuteen, siihen, miten toimintakyky määrittyy ja rakentuu 



 
 

sosiaalisesti. Lisäksi se tarkoittaa siirtymistä kuvaamaan performatiivista toimintakykyä, 

toimintakykyä arkielämän tekemisenä ja toimintana. Toimijuuden tutkimuslähtöinen ote 

liittyy myös siirtymistä objektiivisesta, mittarein mitattavasta toimintakyvystä, 

subjektiiviseen, koettuun, tulkittuun ja odotettuun toimintakykyyn ja yksilöiden toiminnan 

korostamiseen. Täten ei ole samantekevää, miten toimintakykyä käsitteellistetään, tutkitaan 

tai mitataan. Ei myöskään ole yhdentekevää, millainen rooli ikääntyvälle ihmiselle itselleen 

tutkimuksessa annetaan.  (Jyrkämä 2007,197.)  

 

Olenkin käsitteen valossa kiinnostunut siitä, millaisiksi toimijoiksi ikääntyneet itsensä 

hahmottavat puhuttaessa heille suunnatusta palvelujärjestelmästä ja, miten vastuutyöntekijä 

voi tukea osallisuutta ikääntyneiden itsensä kertomana. Jyrkämän (2007, 201) mukaan 

tämänkaltaisiin kysymyksiin vastaaminen edellyttää laajempaa näkökulmaa toimijuudesta 

kuin sitä, että tarkasteltaisiin vain ikääntyneen jollakin toimintakykymittarilla saatua 

pistemäärää.  

 

3.3 Vanhuspalvelulain taustaa 

 

Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja 

itsenäistä suoriutumista sekä edistää mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 

päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lain tavoitteena on myös 

parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja 

sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa 

mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä 

edellyttää. Lailla myös pyritään vahvistamaan iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa 

hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä 

osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. Laki on tullut voimaan asteittain 1.7.2013. 

(Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista 28.12.2012/980.) 

 

Vanhuspalvelulain pykälä 17 koskee vastuutyöntekijyyttä. Vuoden 2015 alusta 

vastuutyöntekijä tulee nimetä kotona asuvalle ikäihmiselle, joka tarvitsee runsaasti tukea 

sekä apua ja, joka hyötyy palvelukokonaisuuden koordinoinnista. Vastuutyöntekijällä 
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pyritään, että asiakas saa oikea-aikaista palvelua sekä monien eri palvelujen hallittuun 

koordinointiin asiakaslähtöisesti. Lisäksi tarkoituksena on tiedonkulun ja yhteistyön 

tiivistämisen parantaminen eri toimijoiden välillä. Asiakkaalla voi olla vain yksi 

vastuutyöntekijä. Sen tehtävänä on: 

 

1) seurata yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaistensa, läheistensä tai 

hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa palvelusuunnitelman toteutumista sekä 

iäkkään henkilön palvelutarpeiden muutoksia 

2) olla tarvittaessa yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaviin 

ja muihin tahoihin iäkkään henkilön tarpeisiin vastaamiseksi 

3) neuvoa ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. 

 

Vastuutyöntekijällä on oltava iällään henkilön palvelukokonaisuuden kannalta 

tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun pykälässä 2 tarkoitettu 

kelpoisuus. Mahdollisessa vastuutyöntekijän tarpeessa olevan henkilön tunnistaminen 

koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon kohtaamisia. Vastuutyöntekijän tarpeen 

tunnistanut työntekijä on velvollinen ilmoittamaan asiasta tarpeen mukaiseen yksikköön. 

Tarpeenarvioinnin tekee asiakkaan palveluista vastaava verkosto yhdessä asiakkaan kanssa 

huomioiden tämän kognitiiviset kyvyt palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä. 

Vastuutyöntekijän nimeäminen edellyttää asiakkaan suostumusta. Asiakas ei voi itse hakea 

vastuutyöntekijää. (Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto.) 

 

3.4 Aiemmat tutkimukset ja hankkeet 

 

Vastuutyöntekijyys on ollut kehittämisen ja tutkimusten kohteena aiemminkin. Vuonna 

2012 käynnistyi lain keskeisten sisältöjen pilotointi valtakunnallisessa 

kehittämishankkeessa osana Kaste-kehittämisohjelmaa. Ikäkaste II on jatkanut tätä 

kehittämistyötä ja se koostuu yhdestä valtakunnallisesta ja viidestä maakunnallisesta 

”Ikälain pilotointi” -osahankkeesta. Näiden osahankkeiden tehtävänä on ollut kehittää 

vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukevia ja laajasti kuntien hyödynnettävissä olevia 



 
 

toimintamalleja, joista yhtenä teemana on ollut vastuutyöntekijyyteen liittyvät kysymykset.  

Joukko Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoita (Alatalo ym. 2014) 

ovat lopputyössään tutkineet ikälain pilotoinnissa mukana olleiden ikääntyneiden 

kokemuksia palvelutarpeen arvioinnista, osallisuuden toteutumisesta ja vastuutyöntekijän 

tarpeellisuuden määrittämisestä. Myös GeroMetro on järjestänyt pääkaupunkiseudulla 

aihetta käsittelevän työpajan, jossa Vantaa ja Hämeenlinna esittelivät, miten kyseisissä 

kunnissa lain määritteet toteutetaan. Lisäksi käytäntötutkimusta on ilmestynyt aiheesta. 

Hanna Talonen (2013) on käsitellyt vastuutyöntekijyyttä työntekijöiden näkökulmasta. Hän 

on selvittänyt, milloin asiakkaalle tulee määritellä vastuu työntekijä, millä perustein ja 

mitkä ovat vastuutyöntekijän tehtävät käytännössä. 

 

 

4 TUTKIMUSAINEISTO JA SEN ANALYSOINTI 

 

4.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Anoin Helsingin kaupungilta tutkimuslupaa, joka myönnettiin minulle joulukuussa 2014. 

Tutkimukseni kulusta kävin aktiivista keskustelua yliopiston ohjaajani sekä kenttäohjaajani 

kanssa. Tutkimusmenetelmänä käytin kvalitatiivista menetelmää, jonka avulla saatiin esiin 

ikääntyneiden kokemustietoa tutkimuskysymysteni aiheista. Tutkimusluvan saatuani 

vierailin idän sosiaali- ja lähityön yksikössä keskustelemassa työntekijöiden kanssa 

sopivien haastateltavien etsimisestä, koska he olivat lupautuneet etsimään asiakkaistaan 

tutkimukseen soveltuvia haastateltavia. Olin laatinut työntekijöille infokirjeen aiheestani, 

jotta he saivat tarkemmin kuvaa työstäni (liite 1). Työntekijöiden kanssa mietimme yhdessä 

haastateltaviin liittyviä rajauksia. Esimerkiksi ikääntyneet, joilla on selkeä muistin alenema, 

rajattiin tutkimukseni ulkopuolelle eettisten syiden vuoksi. Myös asiakkaat, jotka tunsin 

oman työni kautta, pyrittiin rajaamaan ulkopuolelle, jotta omat ajatukseni henkilön 

palvelutarpeista eivät ohjaisi liikaa analyysiä. Sovimme kenttäohjaajani kanssa, että 

haastattelen kolmea henkilöä. Ohjaajani näki tämän riittävänä määränä työn aikatauluun 

nähden. Työntekijät olivat itse yhteydessä haastateltaviin. Vasta kun henkilö oli antanut 

suostumuksensa haastatteluun, sain heidän yhteystietonsa ja sovimme haastattelun 
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ajankohdasta ja paikasta. Olin myös laatinut haastateltaville infokirjeen tutkimuksestani 

(liite 2), joita työntekijät saivat postittaa suostuneille.  

 

Haastattelut toteutettiin tammikuussa 2015 ja haastattelumuotona käytin teemahaastattelua, 

koska se ei etene tarkkojen kysymysten mukaan, vaan erilaisia teemoja läpikäyden 

huomioiden ihmisten tulkinnat ja merkityksenannot (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Teemoina haastattelussa olivat koti, palvelujärjestelmä ja vastuutyöntekijyys. Koska 

käsitteenä vastuutyöntekijä on vielä varsin abstrakti, tuli tutkimuskysymykset 

operationalisoida tutkittavaan muotoon. Tämän vuoksi aihetta käsiteltiin ensisijaisesti tuen 

tarpeiden ja palvelujärjestelmän toimivuuden kautta. Vasta lopussa esittelin 

vastuutyöntekijyyttä koskevan momentin ja aiheesta käytiin keskustelua. Olin laatinut 

teemojen alle apukysymyksiä, mikäli haastattelut eivät olisi edenneet itsestään. Jokainen 

haastattelu kesti noin puolitoista tuntia. Haastattelut eivät noudattaneet tarkkaa struktuuria, 

vaan vuorovaikutus oli keskustelun omaista ja ilmapiiri rauhallinen. Pyrin pitämään 

keskusteluhetken positiivisena ja rentona, jotta kokemuksesta jää osallistuneille hyvä mieli 

ja välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri. 

 

4.2 Tutkimukseen osallistuneiden esittely 

 

Tutkimukseeni osallistui kaksi naista ja yksi mies, joilla kaikilla oli kontakti sosiaali- ja 

lähityön yksikköön. Haastattelut toteutettiin henkilöiden kotona. Haastateltavilla olivat 

keskenään hyvin erilaiset taustat ja avun tarpeet. Kaksi haastateltavaa toimi omaishoitajina 

muistisairaille puolisoilleen. Haastatteluhetkellä puolisot eivät olleet paikalla. Ensimmäinen 

haastateltava oli muistisairaan puolison omaishoitaja. Hän kuvasi olevansa pakkotilanteessa 

eikä kokenut enää kykenevänsä hoitamaan puolisoaan tämän pitkälle edenneen 

muistisairauden vuoksi. Haasteellinen elämäntilanne aiheutti monenlaista huolta, 

väsymystä ja stressiä vastaajalle. Keskeisenä toiveena hänellä olikin saada puolisolle 

ympärivuorokautinen hoitopaikka. Puoliso oli haastatteluhetkellä lyhytaikaishoidossa, jolla 

tuettiin omaishoitajan jaksamista.  

 

Toinen haastateltava oli yksinasuva nainen, jolla oli useita harrastuksia. Hän käytti 

aktiivisesti tietokonetta ja hoitikin asioitaan mielellään sähköisesti. Hän koki olevansa 



 
 

erilainen kuin muut ikäryhmäänsä kuuluvat naiset ”kulkiessaan nahkahameessa ja – 

takissa”. Avun tarpeena olivat taloudelliset vaikeudet ja masennus, jonka vuoksi aiemmin 

oli ilmennyt myös arjenhallinnan haasteita.  

 

Kolmas haastateltava toimi myös omaishoitajana. Hän koki pärjäävänsä tällä hetkellä 

tukitoimien turvin ja hänen prioriteettina oli hoitaa puolisoaan kotona. Ennen lisätuen 

saamista omaishoitajana toimiminen sekä omat sairaudet olivat aiheuttaneet hänelle 

kuormitusta sekä väsymystä. Haastateltavalla oli itsellään kokemusta vanhustyöstä, jonka 

vuoksi hänelle oli kertynyt kattavat tiedot ikääntyneille suunnatuista palvelujärjestelmästä 

ja etuuksista.  

 

Haastatteluissa nousi esiin useita tukipalveluita, joita haastateltavilla ja heidän omaisillaan 

oli käytössä. Näitä olivat esimerkiksi kotihoidonpalvelut, sosiaalityöntekijän ja 

omaishoitajan kanssa käytävät keskustelut, puolison lyhytaikaishoitojaksot, 

veteraanipalvelut sekä taloudellinen tuki. Lisäksi omaiset toimivat vastaajien arjessa apuna. 

Haastateltavat olivat hakeutuneet sosiaali- ja lähityön asiakkuuteen, joko itse, tai asiakkuus 

oli syntynyt työntekijän aloitteesta. 

 

4.3 Aineiston analysointi sisällönanalyysin keinoin 

 

Nauhoitetuista haastatteluista syntyi 38:n sivun tekstiaineisto (fontti Times New Roman, 

12, riviväli 1). Analysoin aineistoa laadullisella sisällönanalyysillä. Alustavan analyysin 

vaiheessa koodasin tekstiä hyödyntäen värikyniä ja lukemalla aineistoa useita kertoja. 

Lukemalla aineistoa uudelleen ja uudelleen sain perusteellisen kuvan aineistosta ja sen 

sanomasta. Hyödynsin abduktiivista koodausta, jossa lukemani teoria sekä 

tutkimuskysymykset ohjasivat analyysiä, mutta myös aineisto itsessään johdatti analyysiä. 

Raaka-analyysivaiheessa alleviivasin värikynillä toistuvia asioita ja kirjoitin ylös teemoja, 

jotka toistuivat tekstissä, tai jossa käsiteltiin kokemuksia. Kävin läpi lausuman kerrallaan ja 

kirjoitin viereen, mistä teemasta kyseisessä lausumassa puhuttiin.  Pyrin olla ajattelematta 

tutkimuskysymyksiäni liikaa, jotta sain lukea aineistoa mahdollisimman neutraalisti. Tämän 

jälkeen listasin ylös kaikki ylöskirjoitetut teemat, joita aloin yhdistelemään informaation 

tiivistämiseksi. Lukiessani aineistoa huomasin haastateltavien puhuvan toimijuudestaan, 
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toimintakyvystään ja osallisuudestaan suhteessa puolisoon, palvelujärjestelmään ja 

kotitilanteeseen. Toisin sanoen hyvin kontekstisidonnaisesti.  Toisena erillisenä teemana 

olivat näkemykset vastuutyöntekijyydestä ja sen problematisointi.  

 

Esimerkki sisällönanalyysistä (kuvio 1). 

 

 

 

 

Koodauksella syntyi kaksi pääteemaa joita olivat järjestelmä ja vastuutyöntekijyys. 

Järjestelmän alle muodostui kolme alakategoriaa. Erilaisten haasteiden kautta nostettiin 

esiin avun tarvetta ja vastuutyöntekijän paikkaa palvelujärjestelmässä. Vastuutyöntekijä 

teeman alle liitin neljä alakategoriaa. Näitä ovat tehtävät, kriteerit, asiakaskunta ja 

osallisuus sekä haasteet. Teemahaastattelun mukaisen kotiosion sisällytin 

palvelujärjestelmään, sillä se sivusi järjestelmää käsittelevää teemaa. Pääteemojen mukaista 

jaottelua perusteli se, että tarkastelemalla ensin nykyistä järjestelmää, voidaan löytää 

ikääntyneiden avun tarpeita, kehittämiskohtia sekä hahmottaa vastuutyöntekijän positiota jo 

olemassa olevassa järjestelmässä.  

 

4.4 Eettiset kysymykset tutkimuksessa  

 

Pohtiessa, mitä toimijuuden periaatteen soveltaminen tarkoittaa tutkimuksessani on kyse 

Jyrkämän (2006, 15) mukaan myös tutkimusetiikasta ja erityisesti ikääntyneiden mukana 

olosta sekä heidän huomioimisesta tutkimuksen teossa. Tutkittavien läsnäolosta 

tutkimuksessa voidaan puhua kahdesta näkökulmasta. Voidaan puhua ulkoisesta ja 

sisäisestä läsnäolosta. Ulkoisella tarkoitetaan yleisiä eettisiä periaatteita, keitä ja mitä 

tutkimus hyödyttää, keille se mahdollisesti tuottaa haittaa, turvataanko osallistuvien 

itsemääräämisoikeus, onko tutkimus oikeudenmukaista, perustuuko mukanaolo 

suostumukseen, kykenevätkö osallistujat tekemään osallistumistaan koskevia päätöksiä, 

turvataanko yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuus. 

 

Haaste: 
palvelujärjestelmä 
sektoroitunut 

Ei tiedetä, mistä oikea 
apu löytyy 

”että mitä asiaa sä vaivaat 
terveysviranomaisilta, mitä asiaa    
vanhushuollon ihmisiä ja mitä asiaa 
vaivaat sossutukia hakiessa.” 



 
 

Tutkimuksessani tärkeää oli, että haastateltavia lähestytään kunnioittavasti ja kerrotaan 

selkeästi, mistä tutkielmassa on kyse. Haastateltavan oma työntekijä teki arvion 

ymmärtääkö haastateltava asian merkityksen ennen kuin kysyi häntä mukaan haastatteluun. 

Kohtaamisissa huomioin, että haastateltavat ymmärtävät asian merkityksen sekä 

osallistuvat siihen vapaaehtoisesti ja haastattelusta voi kieltäytyä, missä vaiheessa tahansa. 

Haastateltaville korostin, ettei kieltäytyminen vaikuta heidän palvelujen saantiin tai 

kohteluun. Nämä asiat tulivat myös esille informointilomakkeessa ja 

suostumuslomakkeessa. Pyysin allekirjoittamaan suostumuksen (liite 3) vasta haastattelun 

jälkeen, jotta haastateltavalla oli selkeä kuva, mihin suostumuksensa antaisi. Anonymiteetin 

suojaaminen ja luottamuksen vaaliminen olivat keskeisiä asioita tutkimukseni 

toteutuksessa. Haastattelussa kertynyt aineisto oli ainoastaan tekijän hallussa ja vastuulla. 

Aineisto säilytettiin tietokoneella, salasanan takana ja kertynyt aineisto hävitettiin 

asianmukaisesti silppurissa.  

 

Sisäinen läsnäolo on sen sijaan ongelmallisempi. Keskiössä on, millaisena ikääntyvät 

nähdään, tulkitaan ja ymmärretään tutkimuksessa? Millainen tila heille annetaan ja 

millainen mahdollisuus ikääntyvillä on ottaa tutkimuksessa. Entäpä, miten ikääntyvät ovat 

teoreettisesti sekä empiirisesti läsnä tutkimuksessa. Kyseiset pohdinnat liittyvät 

vanhenemistutkimuksen ontologisiin ja epistemologisiin kysymyksiin. Millaisen kuvan 

tutkimuksessa käytetyt käsitteet tutkittavista antavat ja miten ikääntynyt on 

läsnätutkimuksessa. (Jyrkämä 2006, 15.) Olenkin pohtinut esimerkiksi, millaisia käsitteitä 

työssäni käytän, jotten leimaa tai syyllistä haastateltavia. Pohdin perustuuko käsitteen 

määrittely esimerkiksi ikään vai kokemukseen tai asettaako tutkimukseni haastateltavat jo 

tiettyyn ennalta määrättyyn subjektiasemaan, josta Jukka Törrönen (2010, 182−184) 

varoittaa. Haasteena oli kysyä haastattelussa asioita, siten etten luonut valmista roolia, 

johon haastateltava voi hypätä, esimerkiksi paljon tukea tarvitseva ja useita palveluita 

käyttävä vanhuuden rooli. Jotten juuttunut liiaksi käsitteeseen, valitsin ikääntynyt ja 

ikäihminen käsitteet, jotka perustuvat ikälukuun. Tärkeää oli kuitenkin huomioida 

ikääntymisen subjektiiviset ulottuvuudet ja yksilölliset kokemukset. Iäkkäät ihmiset eivät 

ole homogeeninen joukko. Joukossa on eri-ikäisiä, aina 63 – vuotiaista yli 100 – 

vuotiaisiin, joista suurin osa on varsin terveitä ja hyväkuntoisia. Vain joka neljäs 75 – 

vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisiä palveluja. (STM 2014, 9.) 
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Toimijuuden näkökulma tutkimuksessa kohdistuu myös tutkimusotteiden ja –menetelmien 

valintaan, kun pohditaan ikääntyneiden roolia tutkimuksessa (Jyrkämä 2006, 18). 

Käytäntäntötutkimuksen näkökulmasta tutkimusasetelma olisi voitu saattaa vielä 

ikääntyneiden toimijuutta korostavaksi. Tällainen tutkimusote olisi voinut olla esimerkiksi 

etnografinen tutkimus, jossa opiskelija menee ikääntyneiden ryhmätoimintaan mukaan. 

Halusin kuitenkin tässä yhteydessä haastatella ikääntyneitä heidän omassa 

toimintaympäristössään kotona. Halusin päästä lähelle heidän elämismaailmaa, jota 

kotiympäristö mielestäni parhaimmillaan voi kuvata. 

  

5 IKÄÄNTYNEIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ JA 

VASTUUTYÖNTEKIJYYDESTÄ 

 

5.1 Näkemyksiä palvelujärjestelmästä 

 

Jotta voidaan miettiä vastuutyöntekijän positiota ikääntyneille suunnatussa 

palvelujärjestelmässä tarkemmin, tulee ensin ymmärtää, miten ikääntyneet hahmottavat 

itseään koskevan palvelutarjonnan ja etuudet. Avun vastaanottaminen ja saaminen ovat 

oleellisia asioita miettiessä vastuutyöntekijän toimintaa. Haastattelussa nousi useita esteitä 

ja rajoitteita, jotka vaikuttavat palvelujärjestelmässä toimimiseen ja osallisuuteen. Rajoitteet 

jaoin karkeasti yksilökohtaisiin ja järjestelmäkeskeisiin rajoitteisiin.  

 

1) Palvelujärjestelmä on tuntematon tai palveluja ja etuuksia ei osata soveltaa omaan 

elämäntilanteeseen 

Tiedon saannista nousi haastattelujen perusteella ristiriitaisia näkemyksiä. Haastatteluissa 

nousi esiin palvelujärjestelmän olevan varsin tuntematon monelle ikääntyneelle, jonka 

vuoksi moni jää täysin palvelujen ja etuuksien ulkopuolelle, eivätkä osaa hakea apua 

riittävän ajoissa. Toisaalta muistisairaille ja heidän omaisille suunnattua tietoa ja 

tukipalveluita koettiin olevan riittävästi, mutta silti niitä ei ymmärretty hakea. Voidaankin 



 
 

tulkita, että kaupunki tarjoaa tietoa ja tukitoimia ikääntyneille ja erityisesti muistisairaille, 

mutta niiden soveltamisessa omaan elämäntilanteeseen koetaan olevan haasteellista. Tietoa 

palveluista koettiin usein saavan sosiaali- ja lähityön yksiköstä, joka nimettiinkin 

keskeiseksi tuen antajaksi palvelujärjestelmässä. 

 

” Ihmiset kyl aika vähän tietää näist asioista ja tätä systeemiä tuntee, mistä voi apua 

hakea! Pikkasen vierastan sitä, että on tää sosiaalipuoli ja sitten on omaishoidon ohjaus, 

sitten on kotisairaanhoito ja vielä kotipalvelu. Tämä on vähän semmoinen tilkkutäkki tämä 

systeemi. Et mun pitää olla, milloin mihinkin päin yhteydessä. Just tää sosiaalityöntekijä 

sano, että ole häneen yhteydessä tai ohjaajaan, niin mistä mä sitten tiedän, et kumpaan mä 

kulloinkin olen yhteydessä? Mikä on se paikka, joka on kulloisessakin tilanteessa paras?”  

 

Sitaatti tuo esiin palvelujärjestelmän vaikeaselkoisuuden ja pirstaloituneisuuden. 

Ikääntyneet kokivat heillä olevan riittävästi eri toimijoiden yhteystietoja, mutta se mistä 

kulloinkin apu tuli pyytää, oli epäselvää. Työntekijöiden välinen yhteistyön toimivuus ja 

rajapintatyöskentely eri palveluiden välillä koettiin toisinaan haasteelliseksi, kun 

asiakkaalla ei ollut tietoa, onko viesti kulkenut eri toimijoiden välillä sekä kuka ja milloin 

häntä lähestytään.  

 

”Mut tää on nyt vasta alkua, et mä en tarkkaan edes tiedä, mitä nää kaikki palvelut sitten 

edes on, mitä sieltä kotipalvelusta sitten saa. … Tää sosiaalityöntekijä soitti mulle ja kyseli 

kuulumisia, ja mitä kotipalveluja mä olen käyttänyt. Mä sitten, että en mä ole juur mitään 

käyttänyt, kun ei sitä oo kuulunut. Hän lupas sit heti ottaa välittömästi yhteyttä, mut ei 

ainakaan tän viikon aikana ole mitään kuulunut.” 

  

Myös eri palveluiden ja etuuksien hakeminen koettiin vaikeaksi sekä liian byrokraattiseksi 

paperin pyörittämiseksi. Etuuksien hakeminen koettiin vaikeaksi esimerkiksi hakemusten 

vaikeaselkoisuuden vuoksi sekä kankean järjestelmän johdosta. Etuuksien hakemisen 

vaikeus kuormittaa sekä asiakasta että palvelujärjestelmää.  

 

” Joo voit asioida sähköisesti, mutta liitteet täytyy joko lähettää tai kuskata. Sitten jos 

lähettää, niin piru vie siellä ei oo kaikki ruksit laitettu paikalleen kaavakkeeseen. Paras on 

mennä sen nivaskan kanssa ja jonottaa siellä, et se virkailija kattoo läpi. Et mitä sieltä 

puuttuu. Tietää varmasti ja kaikki ruksit on siellä. Kyl sen näkee, et siel on vanhat ihmiset, 

jotka jonottaa siellä. Päivä pitää varata, vaikka pari asiaa toimitettavana.” 

 

Haastateltavien näkemykset pitävät sisällään ajatuksen vastuutyöntekijän tehtävästä turvata 
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palveluiden ja etuuksien saanti asiakkaalle. Mikäli asiakas on kyvytön huolehtimaan 

itsestään, kuten muistisairas, jonka toimintakyky on heikentynyt, voi hän hyötyä 

vastuutyöntekijästä, joka hallitsee palvelujärjestelmän kokonaisuuden sekä tehtävänä on 

toimia asioiden ja etujen ajajana (Alatalo ym. 2014, 102). Erityisesti vastaajat kokivat 

keskeiseksi oman aktiivisuuden tukipalveluita haettaessa. Tällöin keskiössä on, millaiset 

tiedot ja taidot ikääntyneellä on palvelujärjestelmästä. Kuten eräs haastateltava hyvin 

kuvaa: ”Kyllä järjestelmä toimii jos tietää mitä hakee!”  

 

2) Sairaudet tai häpeä rajoitteena palvelujärjestelmän hyödyntämisessä 

 

Muita yksilökohtaisia rajoitteita haastattelussa nousi esiin, kuten omat sairaudet, 

muistisairauteen liittyvät käytöshäiriöt tai hoidosta kieltäytyminen. Esimerkiksi 

muistisairas puoliso kieltäytyi toisinaan tukitoimesta, joiden tarkoituksena oli tukea myös 

puolison jaksamista. Tämän vuoksi omaisen jaksaminen oli koetuksella. Myös 

muistisairaan heikko liikkuminen sekä epäadekvaattinen toiminta nimettiin tekijöiksi, jonka 

vuoksi haastateltava joutui jäämään kotiin ja esti yhteiskunnallisen osallisuuden 

onnistumisen.  

 

Yksilötekijöitä oli myös, etteivät haastateltavat aina kehdanneet pyytää apua, vaan 

avunpyyntö koetaan nöyryyttävänä tai siitä nähtiin koituvan vaivaa avun tarjoajalle. 

Tällaisissa tilanteissa vastuutyöntekijä nähtiin olevan hyvä toimija saattamaan palveluiden 

piiriin ja kaventamassa kuilua avun pyytämisen ja saamisen välillä.  

 

3) Palvelujärjestelmä ja avun tarve eivät kohtaa 

 

Haastatteluissa nousi esiin äkillinen elämäntilanteen muutos palvelujen ja tuen tarpeen 

syntymiselle. Erityisesti puolison äkillinen kunnon romahtaminen synnytti avun ja tuen 

tarvetta sekä henkilössä itsessään että puolisossa. Myös omat fysiologiset tai 

mielenterveydelliset muutokset aiheuttivat avun tarvetta ja huolta pärjäämisestä. 

Esimerkiksi omaishoitajat kokivat haastatteluissa pärjänneensä puolisonsa kanssa kevyiden 

apujen turvin hyvin, mutta muistisairauden nopea eteneminen aiheutti kotitilanteen 



 
 

muutoksen ja avun tarpeen äkillisen lisääntymisen. Erittäin vaikeisiin tilanteisiin ei löytynyt 

nykyisestä järjestelmästä tukea. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi palveluiden kriteerit, 

jotka asettavat ehtoja palveluiden saannille, joista ikääntyneillä ei ole tietoa. Kun 

palvelujärjestelmä ei taipunut uusiin tarpeisiin, aiheutti tämä väsymystä ja kuormitusta 

vastaajissa.  

 

” Et NYT mä tartteen sitä apua, kun puoliso tulee kotiin. Tulis tueksi tai vaikkei mitään 

muuta niin tulis muutamaks tunniks hänen kanssaan et pääsen käymään kaupassa. Et se on 

aika pitkä aika olla kolme viikkoa kotona”. 

 

Molemmat omaishoitajat kuvasivat olevansa uudessa täysin elämäntilantilanteessa, jossa he 

joutuivat opettelemaan uusia tehtäviä, jotka olivat aiemmin kuuluneet puolisolle, mutta joka 

ei enää kyennyt hoitamaan niitä sairaudestaan johtuen. Heidän oma yhteiskunnallinen 

osallisuutensa olivat sidoksissa puolisoiden lyhytaikaisjaksoihin ja omaisten apuun. 

Toimijuutta rajoittivat aineiston mukaan myös iän tuoma rappeutuminen sekä taloudellisen 

tuen tarve. Avun tarve vaihteli täten konkreettisesta asioiden hoidosta keskusteluapuun. 

Kaiken kaikkiaan haastateltavilla oli pääsääntöisesti hyviä kokemuksia saamistaan 

palveluista. Hyvä kokemus syntyi kuulluksi tulemisesta ja siitä, että perheen/asiakkaan 

akuuttiin tuen tarpeeseen oli pystytty vastaamaan oikea-aikaisesti.  

 

5.2 Näkemyksiä vastuutyöntekijyydestä 

 

Vastuutyöntekijyys oli kaikille haastateltaville entuudestaan tuntematon käsite. Ennen 

keskustelua aiheesta, luin heille lakipykälän ja työntekijän keskeiset tehtävät. Ikääntyneet 

kokivat vastuutyöntekijämääritteen hyvänä asiana. He toivoivat vastuutyöntekijältä rinnalla 

kulkemista, keskusteluapua ja neuvoja. Kukaan vastaajista ei kokenut olevansa kuitenkaan 

tilanteessa, jossa itse nyt tarvitsisi erityisesti vastuutyöntekijää, vaan vastuutyöntekijä 

liitettiin tilanteisiin, jossa oli huono-osaisuutta ja erityistuen tarvetta, kuten yksinasuvat ja 

vaikeasti muistisairaat ikäihmiset. Pohtiessa avun tarvetta, asiakkaat, joilla on useita 

palveluita, eivät välttämättä tarvitse vastuutyöntekijää, mutta tarve voi syntyä silloin kun 

asiakkaan elämäntilanteessa on tapahtunut äkillinen muutos, eivätkä aiemmat palveluverkot 

enää tue riittävästi kotona pärjäämistä. Yhteiskunnan palvelut eivät niin sanotusti ehdi 
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mukaan nopeisiin elämäntilanne muutoksiin. 

 

”Jos tilanne dramaattisesti muuttuu niin tämä vastuuhenkilö tulis kotiin ja katsoit et mikä 

täällä on tilanne ja mitä voidaan tehdä, et lähtis sitten ajamaan muutoksissa asioita….kyllä 

yksi henkilö.” 

 

Erityisesti muutostilanteissa koettiin tärkeäksi olevan nimetty työntekijä, johon ikääntynyt 

voisi tarvittaessa olla yhteydessä. Pohtiessa vastuutyöntekijän mahdollisuuksia tukea 

ikääntyneen toimijuutta lähtökohtana on, ettei yksilö toimi elämänkulullisessa ja 

elämäntilanteellisessa tyhjiössä, vaan vanhenemista voidaan tulkita elämäntilanteiden 

jatkumoina, murroksina ja katkoksina (Jyrkämä 2008, 197). Haastatteluissa nousseet 

elämäntilannemuutokset ovat Jyrkämän mukaan toimivat juuri elämäntilanneanalyysin 

pohjana. ”Mitä toimijuus merkitsee ja miten se muotoutuu juuri tässä elämäntilanteessa?” 

Olennaista on ymmärtää toimijuuden muuttuvaa dynamiikkaa. Kuten aiemmin todettu 

pirstaloitunut palvelujärjestelmä asettaa monelle ikääntyneelle ja palveluiden toimivuudelle 

haasteita. Ikääntyneillä on useita palvelunumeroita, mutta epäselvyyttä, mikä on taho, josta 

apua voi kulloinkin saada. Vastuutyöntekijän nähtiin tuovat selkeyttä järjestelmään. 

Vastuutyöntekijän toivottiin pitävän ikääntyneiden puolia, ajaa heidän asiaa sekä estää 

tippumasta byrokratian rattaisiin. Sosiaalityön menetelmänä asianajolla tarkoitetaan 

asiakkaiden oikeuksien puolustamista sekä erilaisten etuuksien saamisen varmistamista 

(Ylinen 2008, 73). Asioiden hoito palvelujärjestelmässä yhdessä asiakkaan kanssa ja tämän 

toimintakyky huomioiden sekä etuuksien turvaaminen koettiin tärkeäksi. Tehtävänä täten 

koettiin aineiston mukaan olevan myös järjestelmän toimijoiden, palveluiden ja 

ikääntyneen verkoston koordinointi.  

 

”Vanhuksia tässä pallotellaan luukulta toiselle. Hyvin voisi olla niin päin, että minulla olis 

vain yksi henkilö keheen pitäisin yhteyttä ja se hoitais sitten sen tarvittavan muun…”  
 

Ikääntyneet hahmottivat oman asemansa yhteiskunnassa hyvin heikoksi ja 

yhteiskunnallisen asenteen heitä kohtaan negatiiviseksi. He nimittivät itseään menoeriksi ja 

yhteiskunnan rasitteeksi sekä omaishoitajat kokivat, ettei heidän työtään arvosteta 

yhteiskunnassa. Yhteiskunnan nähtiin velvoittavan ikääntyneitä toimimaan omaishoitajana, 



 
 

vaikka heidän omat kokemukset kykeneväisyydestään olisivat ristiriidassa. Haastateltavat 

kokivat olevansa marginaalisessa asemassa ja moni ikääntynyt ei kykene pitämään 

puoliaan. Tällaiset subjektiivisen kokemuksellisuuden ja identiteetin osatekijät ovat 

toiminnan edellytyksiä, eikä niitä saa jättää huomiotta, sillä ihmiset peilaavat omaa 

toimintakykyään ja sen rajoitteita yhteisön yleisiin asenteisiin ja arvokäsityksiin. Nämä 

arvostukset vaikuttavat osallistumisen edellytyksiin. (Lappalainen 2014, 91, 92.) Erityisesti 

heikoimmassa asemassa olevien kohdalla nähtiin vastuutyöntekijän merkitys tärkeäksi. 

Vastuutyöntekijän yhteiskunnallinen merkitys koettiin olevan ikääntyneiden saattaminen 

palveluiden piiriin. Vastuutyöntekijän kirjaaminen lakiin nähtiin jopa yhteiskunnan haluna 

muuttaa vanhustenhoitoa parempaan suuntaan ja arvostuksen lisääntymisessä. 

Ikääntyneisiin suhtautuvassa asenteessa koettiin saavutettavan positiivista muutosta lain 

myötä.  

 

Haastattelussa lisäksi pohdittiin, millaisia kriteerejä tehtävässä toimimisessa edellytetään ja 

kenen tehtäväalaan mahdollisesti nimike soveltuisi. Haastateltavat liittivät 

vastuutyöntekijyyden vahvasti sosiaalipuoleen ja erityisesti sosiaalityöntekijän 

tehtäväalaan. Sosiaalityöntekijällä koettiin aineiston perusteella olevan tehtävään tarvittava 

osaaminen, tiedot ja laaja-alainen kokonaisuuksien hallinta. Vanhuksien oikeuksien 

puolustaminen, toimeentulon varmistaminen, asianajo, omaissuhteiden ja omaishoitajien 

tukeminen sekä verkoston rakentaminen ja vanhuksen itsensä voimaannuttaminen ovat 

juuri vanhussosiaalityön keskeisiä tehtäviä (Tenkanen 2007, 183). 

  

”Mä olen niin turvautunut siihen sosiaalityöntekijään, että mun mielestä se voisi olla 

sosiaalityöntekijä, koska hänellä tuntuu olevan ne langat käsissä eri tavalla. Olen 

ymmärtänyt, että se on mulle se kaikkein tärkein ihminen tuolla yhteiskunnan 

ulkopuolella”.  

 

Toisaalta tuotiin esiin myös ikääntyneen avun tarpeen määrittävän vastuutyöntekijätahoa, 

kuten seuraavasta sitaatista voidaan päätellä. Kotihoito kuitenkin rajattiin ulkopuolelle, 

koska käynnit ovat nopeatempoisia ja keskusteluun ei juuri jää aikaa: 

 

”En mä osaa sanoa ammattinimikkeitä. Kyllä nyt toistaiseksi sieltä sosiaalipuolelta. Sitten 

on eri juttu, jos käy niin, että jalat menee kokonaan alta ja tarvii rollaattorin niin pitää 
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sitten neuvotella, kuka se olis, jos tarvii kotiavustajan. Mut yleensä kotiavustajat vain 

käväisevät, et ne ei voi olla vastuutyöntekijänä, koska on niin monta avustettavaa ja ne käy 

monessa huushollissa päivittäin. Toistaiseksi näen vanhuspalvelun henkilöt, et heillä 

näyttää olevan vanhusempatiaa…ja sen täytyis olla empaattinen ihminen, ei leimasin 

byrokraatti” 

 

Tärkeäksi tekijäksi aineistosta nousi empaattisuuden kriteeri. Ammattialaakin tärkeämpää 

oli haastateltavien mukaan työntekijän empaattisuus ymmärtää ikääntyneiden elämää ja 

kotitilannetta. Empaattisuus koettiin avain tekijäksi auttamistyössä. Vastuutyöntekijän ja 

asiakkaan suhde määritti auttamisen onnistumista ja vuorovaikutusta. Kohtaamiselle tuli 

jäädä aikaa, jotta luottamuksellinen suhde saadaan rakennettua.  

 

”Jos on leimasin ihminen niin se henkilö, joka pyytää apua niin se ei sitten haluakaan sitä. 

Sitten se jättäytyy oman onnensa nojaan. Vastuullinen tehtävä. Jos kemiat ei kohtaa 

vastuuhenkilön kanssa niin voi olla, että vanhus vain murisee ja valittaa. Jos on vääpeli 

luonne, niin ei haluakkaan keskustella. Monelle varmasti onnen kauppaa kummoinen tyyppi 

tulee.” 

”Jos kemiat käy yhteen niin siitä saa molemmat osapuolet ja tulee todellista mitä se arki on 

kotona. Voi paremmin auttaa kun tietää todellisuuden.” 
 

Kohtaamisen, empaattisuuden ja luottamuksen syntymisen vuoksi ikääntyneet kokivat 

oman osallisuutensa vastuutyöntekijyyden suunnittelussa erittäin merkittäväksi. 

Osallisuudella haastattelujen mukaan ei niinkään tarkoiteta samanlaista palvelun vaatimusta 

kuin subjektiivisissa palveluissa, vaan halua osallistua itseään koskevaan hoidon ja 

huolenpidon suunnitteluun. Ikääntymisen myötä yhteiskunnallinen osallisuus usein 

kapeutuu esimerkiksi jäädessä pois työelämästä. Tämän vuoksi on tärkeää, että ikääntyneet 

voivat hankkia menetettyä valtaansa takaisin ja heidän osallisuutensa ja osallistumisensa on 

täten merkittävää. Osallisuuteen liittyy aina kokemuksellinen ja mukana olon tunne. 

Ikääntymisen tutkimuksessa onkin alettu puhua enemmän sosiaalisesta aktiivisuudesta ja 

aktiivisesta ikääntymisestä, joka on yhteydessä ikääntyneiden osallistumiseen, terveyteen ja 

turvallisuuteen. (Koskinen 2007, 31.) Empaattisuuden tärkeyden ymmärtäminen ja 

ikääntyneiden osallisuuden tukeminen ovat mielestäni erittäin tärkeitä asioita, jotka tukevat 

asiakaslähtöistä eikä järjestelmäkeskeistä näkökulmaa. Osallisuuden näkökulmasta 

ikääntyneet myös toivat esiin, ettei vastuutyöntekijän tule ottaa koko vastuuta asioiden 



 
 

hoidosta, vaan tehtävät tulee tehdä yhdessä ikääntyneen kanssa, mikäli mahdollista. Tässä 

korostuu myös vastuutyöntekijän tehtävä tukea ikääntyneen toimijuutta. Mikäli ikääntynyt 

ei itse kykene ottamaan kantaa, tulee haastateltavien mukaan huomioida asiakkaan 

verkosto, kuten lakikin toteaa. 

 

”Jos joku on muistisairas, niin sitten täytyy olla vastuuhenkilö sukulaisten kanssa 

tekemisissä. Sukulaisten kanssa sopia ja lähiomainen siinä vieressä selittämässä, et kuules 

nyt isä tai äiti, et sä et tässä nyt pärjää. Sitä omaa porukkaa ja omaiset mukana.” 

 

Haastatteluissa vastuutyöntekijyyteen liitettiin myös mahdollisia haasteita. Vaikka asia on 

kirjattu lakiin, pohdintaa herätti, miten lakia kunnissa luetaan ja tulkitaan. Huomioidaanko 

ikääntyneen etu vai kääntyykö määrite ikääntyneitä vastaan? Haasteena oli aineiston 

perusteella myös, miten tiedonkulku turvataan vastuutyöntekijän ja eri toimijoiden välillä. 

Tieto ei saa jäädä vain yhden henkilön selän taakse ja työnjaon tulee olla selkeä. 

Esimerkiksi työntekijöiden lomien aikaan on tärkeää, että asiakkaalla on tiedossa, mihin voi 

olla yhteydessä. Haastattelussa myös pohdittiin, mikä on riittävä määrä asiakkaita yhdelle 

työntekijälle. Suuri määrä asiakkaita, voi haitata ja hidastaa asiakkaan avun saantia ja 

tilanteeseen puuttumista sekä olla työntekijälle liian raskasta. 

 

” Jos sille työnnetään samalle henkilölle kymmenkunta vanhusta, niin se voi olla vähän 

sitten jo liian raskas duuni. Se pitää ottaa vakavasti sen vanhuksen asiat ja pyrkiä 

hoitamana ne mahdollisimman tehokkaasti…Minkä tehtäväkseen ottaa, hoitaa sitten 

tunnollisesti” 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Mitä tämä tarkoittaa sitten sosiaalityön näkökulmasta? Entäpä erästä haastateltavaa 

lainaten: Onko tässä edes suurempaa muutosta entiseen? Vastuutyöntekijä kaltaista 

toimintaa on tehty aiemminkin ennen vanhuspalvelulakia. Hyviä käytäntöjä ja malleja on 

hyödynnetty vastuutyöntekijän toimintaa koskevassa kehittämistyössä. (Moisio, Heikkinen, 

Honkakoski, Nurmio & Pakanen 2013, 34.) Esimerkiksi Idän sosiaali- ja lähityön yksikössä 

on jo pitkään käytetty käsitteitä avainasiakkuus ja nimetty työntekijä, joilla viitataan 

vastuutyöntekijätyyppiseen lähestymistapaan. Tätä vasten muutos ei näyttäydy suurelta. 
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Vastuutyöntekijän voidaan nähdä kuitenkin vaikuttavan sosiaalityön asemaan ja sisältöön. 

Gerometron verkostopajassa on muun muassa pohdittu, millaisia menetelmiä ja työotteita 

vastuutyöntekijyyden myötä tarvitaan sekä millainen on sosiaalityön rooli tulevaisuudessa.  

 

Olen käytäntötutkimuksessa kuljettanut mukana osallisuuden ja toimijuuden teoreettista 

viitekehystä, joiden valossa olen tutkimuskysymyksiäni tarkastellut. Tutkimuksessani 

toimijuudenkäsitettä ei tarkastella laajasti, vaan painopisteenä on sen ilmentyminen 

palvelujärjestelmässä. Jyrkämän (2008, 196−197) mukaan toimijuusanalyysin kohteena 

voivat olla sosiaaliset järjestelmät, instiuutiot ja erilaiset instanssit. Toimijuuden kautta on 

mahdollista analysoida ja ymmärtää palvelujärjestelmää ja sen tuottamia 

toimintakäytäntöjä. Haastattelujen mukaan sektoroitunut palvelujärjestelmä, omat 

terveydelliset tai taloudelliset ongelmat tai hoidettavan omaisen alentunut toimintakyky 

asettavat haasteita ikääntyneiden toimijuudelle ja osallisuudelle. Haastateltavien mukaan 

palvelujärjestelmä on hajanainen, joka edellyttää sen käyttäjältä tietoa ja taitoa hyödyntää 

palvelujärjestelmän antia oman toimintakykynsä tukemiseksi. Ikääntyneet hahmottavat 

palvelujärjestelmän vaikeaselkoseksi ja byrokraattiseksi. Sektoroituneessa järjestelmässä ei 

tiedetä, mistä taholta apua tulee kulloinkin pyytää. Tarjolla olevista tukipalveluista ei 

tiedetä tai niitä ei osata hahmottaa omaan elämäntilanteeseen. Lisäksi järjestelmä koetaan 

kankeaksi ja hakemukset vaikeaselkoisiksi, mikä kuormittaa sekä ikääntyneitä että 

palvelujärjestelmää. Myös palveluiden tiukat kriteerit aiheuttivat tilanteita, jossa 

ikääntyneet kokivat olevansa yksin vailla tukea. Tämä aiheutti väsymystä ja kuormitusta 

ikääntyneissä.  

 

Ihmiset arvioivat aina omaa toimintakykyään suhteessa yhteiskunnalliseen ympäristöön ja 

sen institutionaalisiin rakenteisiin. Hallinnonalojen toimintakäytännöt, lainsäädännön 

määritelmät, palvelujärjestelmä ja taloudellinen tilanne vaikuttavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakkaina olevien ihmisten toimintavalmiuksiin ja osallistumisen 

edellytyksiin. Asiakkaat tarvitsevatkin neuvoja, asiantuntemusta ja ohjausta selviytyäkseen 

monimutkaisesta palveluviidakosta. (Lappalainen 2014, 92.) Ylisen (2008, 76−77) 

tutkimuksen mukaan ikääntyneiden osallisuutta rajoitetaan taloudellisten kustannusten 

minimoimiseksi. Ylinen kuitenkin muistuttaa, että osallisuuden rajoittamista ei tapahdu 



 
 

vain järjestelmän kautta, vaan myös ikääntyneen omaiset saattavat vaikuttaa ikääntyneen 

osallisuuden mahdollistamiseen. 

 

Aineisto tukee myös Alatalon ym. (2014, 108−109) näkemystä, joiden mukaan 

sektoroitunut palvelujärjestelmä aiheuttaa sen, ettei ikääntyneillä ole tietoa, kuka toimija 

vastaa mistäkin palvelusta tai etuudesta ja ikääntyneillä voi olla vaikeuksia etsiä itselleen 

tietoa tarjolla olevista palveluista tai tunnistaa omia palvelutarpeitaan. Palvelujen 

selvittäminen on työlästä ikääntyneelle ja kuormittaa myös runsaasti palvelujärjestelmää. 

Epätarkoituksenmukainen kuormittavuus nähdään vähenevän vastuutyöntekijän auttaessa 

palvelujen koordinoinnissa seuraamalla palvelusuunnitelman toteutumista sekä 

varmistamalla tiedonkulun palvelujärjestelmän toimijoiden kesken. Edellytyksinä 

osallisuudelle ovatkin hyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä niiden esteetön saatavuus.  

 

Kirsti Huovila, Ritva Joutsenlahti ja Anna Metteri (2014, 32−41) ovat tutkimuksessaan 

todenneet, että hajanaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmästä kärsivät eniten 

heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Asiakkaita ohjataan palvelusta toiseen ja palvelujen 

nivelkohdissa ilmenee hankaluuksia. Palvelujärjestelmän pirstaleisuus sekä 

yksikkökohtainen tulosajattelu johtavat toimintaan, jossa toimitaan tiukasti omilla 

tulosalueilla, ilman rajojen ylityksiä ja vailla kokonaisnäkemystä. Asiakkaan elämä on 

kokonaisuus, mutta sektoroitunut palvelupaketti estää erilaisten tietojen luovan ja 

tilanteenmukaisen yhdistelyn. Kirjoittajat näkevätkin tarpeellisena kääntää tilanne 

ylösalaisin, jossa asiakasta ei lähetetä muualle, vaan vastuutyöntekijöinä hänelle etsitään 

tarvittava taho yhteistyöhön.  

 

Sosiaalisten riskitekijöiden kasvu, heikkokuntoisten ikääntyneiden hoitaminen kotona sekä 

pirstaleisen palvelujärjestelmän haasteet ovat tekijöitä, jotka tekijöitä, jotka painottavat 

vastuutyöntekijän tarvetta ja ajankohtaisuutta (Moisio ym.2013, 34). Haastateltavat olivat 

huolissaan erityisesti heikommassa asemassa olevien ikääntyneiden tilanteesta, joilla on 

sairauden vuoksi heikentynyt toimintakyky ja ilman erityisen tuen tarvetta uhkaavat jäädä 

yhteiskunnan ulkopuolelle. Erityisesti iäkkäät, jotka elävät täysin vailla sosiaalista 

verkostoa ja ovat suuren avun ja hoidon tarpeessa, on haasteellista saada tarvitsemaansa 
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apua monitoimijaisessa palvelujärjestelmässä. Tilanne voi aiheuttaa turvattomuutta, ja tämä 

lisätä palvelujärjestelmän kuormitusta. Nykyiset järjestelyt, eivät turvaa kaikkien iäkkäiden 

henkilöiden tarvitsemaa tukea ja palveluja. Turvallisuuden tunnetta lisää se, mikäli 

iäkkäällä on nimetty työntekijä, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä. Myös tilanteissa, 

joissa on omaishoidon tuki, vastuutyöntekijän toiminnalle voi olla joissakin tilanteissa 

tarvetta. Vastuutyöntekijä säädöstä voidaan pitää laintasolla yrityksenä vastata toisaalta 

sektoroituneen palvelujärjestelmän tuottamiin ongelmiin ja toisaalta entistä 

huonokuntoisempien asiakkaiden kotihoidon haasteisiin. (Moisio ym. 2013, 34.)  

 

Moisio ym. (mt. 38) ovat listanneet asiakkaita, jotka voisivat hyötyä vastuutyöntekijän 

nimeämisestä. Näitä ovat asiakkaat, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, 

haasteellisessa tilanteessa tai muutoksessa elävät asiakkaat, monipalveluasiakkaat, sekä 

palveluista kieltäytyvät. Toimijuuden ja osallisuuden valossa tarkasteltuna, 

vastuutyöntekijän nimeämisestä hyötyvätkin erityisesti ikääntyneet joiden 

yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus ovat erityisen rajoittuneita ja heillä on heikentynyt 

toimintakyky. Vastuutyöntekijän näkökulmasta on tärkeä ymmärtää, että ikääntyessä 

kykeneminen voi heiketä huomattavasti, mutta siitä huolimatta on tärkeää nähdä ihminen 

edelleen toimijuutta kantavana, ilmentävänä ja toteuttavana yksilönä (Jyrkämä 2008, 196).  

 

Keskeistä on ymmärtää ikääntyneen elämismaailmaa ja kohdata hänet kokonaisvaltaisesti. 

Aineiston perusteella vastuutyöntekijä koetaan tarpeelliseksi ja tehtävässä korostuvat 

ikääntyneen asianajo, tuen tarve äkillisissä muutostilanteissa, jossa vanha palvelutarpeen 

arviointi ei vastaa muuttunutta tilannetta sekä palveluiden ja verkoston koordinointiin 

liittyvät tehtävät. Verkoston koordinoinnin vaatimus näyttäytyy sosiaalityön ammatilliseen 

rooliin istuvan luonnollisesti. Gerontologisessa sosiaalityössä toimitaan sekä asiakkaiden ja 

muiden ammattilaisten välisessä suhteessa. Sosiaalityöntekijä nähdään asettuvan välittäjän 

rooliin, jossa painopisteenä on asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen huomioiminen ja 

sosiaalityöntekijät pyrkivät välittämään tietoa asiakkaan elämästään ja toiveistaan. 

Sosiaalityön asiantuntijuus kuitenkin usein rajoittuu saatavilla olevien vanhuspalvelujen 

niukkuuteen ja vanhustyön resurssiperusteiseen toimintaan. (Ylinen 2008,70−73.) 



 
 

Asiakkailla on Ylisen mukaan vaikea hahmottaa monimutkaista palvelujärjestelmää sekä 

etuuksia ilman sosiaalityöntekijän asiantuntemusta. Sosiaalityöntekijät myös rohkaisevat 

asiakkaita pitämään omia puoliaan, koska ikääntyneet eivät useinkaan omaehtoisesti pyydä 

tai vaadi heille kuuluvia etuuksia, jonka myös ikääntyneet haastatteluissa toivat esiin. 

 

Tärkeää on pohtia, miten rajapintatyöskentely toteutuu ja millaiset vastuut verkostossa 

toimijoilla ovat. Pohdinnaksi jää, millainen on sosiaalityön rooli, jos vastuutyöntekijä 

nimetään muualta ja, miten toimitaan asiakkaiden kohdalla, joilla on useita kontakteja eri 

tahoihin. Kun nykyinen palvelujärjestelmä on sektoroitunut, kuka oikeasti voi vastuun 

asiakkaan kokonaistilanteesta ottaa? Tulee myös miettiä, miten nykyinen sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmä vastaa vastuutyöntekijän vaateisiin ja mitä ikääntyneiden 

palvelujärjestelmältä jatkossa odotetaan? Tuoko laki toimijoita yhteen vai hukkuuko 

määrite muiden nimekkeiden joukkoon. Lain myötä gerontologisen sosiaalityön merkitystä 

ja asemaa voidaan mielestäni kirkastaa, mutta ilman selkeää suunnitelmaa haasteena on, 

että nimikkeestä tulee vain yksi käsite jo ennestään pirstaleiseen 

sosiaalipalvelujärjestelmään. Moisio ym. (2013, 35) jakavat huoleni. Heidän mukaan 

pelkkä vastuutyöntekijän lisääminen palveluvalikkoon tuskin on riittävä, vaan tarvitaan 

palvelujärjestelmän uudelleen rakentamista.  

 

Erityisesti jään miettimään, kuka määrittelee vastuutyöntekijä tarpeen, missä ja millainen 

on ikääntyneen osallisuus tässä määrittelyssä. Ikääntyneillä oli haastattelun perusteella 

erilaisia kokemuksia osallisuudestaan. Toisaalta toimijuutta rajoittivat yksilökohtaiset tai 

järjestelmäkeskeiset tekijät. Ikääntyneet kuitenkin kokivat tulleensa pääsääntöisesti 

kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Kuulluksi tuleminen tarkoitti yksilöllisen tilanteen 

huomioimista, ymmärrystä ja puuttumista vaikeaan tilanteeseen. Haastateltavat kokivat 

tärkeimmäksi elementiksi työntekijän empaattisuuden. Empaattisuuden määrään on 

mahdotonta vaikuttaa ja taata, mutta lausuma pitää sisällään myös osallisuuden tärkeyden. 

Asiakkaan ja tämän verkoston osallisuus sekä toimijuuden näkökulmat, ovat mielestäni 

määrittelemisen keskeiset lähtökohdat, joita ei tule unohtaa. Kuulluksi tuleminen henkilön 

omissa asioissa ja kasvava asiantuntijuus omaa elämää koskevissa henkilökohtaisissa sekä 

yhteiskunnallisissa päätöksissä ovat väylä täysivaltaiseen kansalaisuuteen.  Tällainen 
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täysivaltainen kansalaisuus -näkemys haastaa näkökulman, jossa ikääntynyt on vain 

palveluiden ja tukien kuluttaja sekä alamaisen asemassa suhteessa viranomaisiin. (Juhila 

2006, 148.)  

 

Toimintakyvyn lasku ei voi olla perusteena, ettei iäkästä henkilöä oteta mukaan itseään 

koskevien asioiden suunnitteluun. Ikääntyneen heikentynyt toimintakyky voi nostaa esiin 

pulmia, joiden ratkaisemisessa tarvitaan hänen osallisuutta yhdessä useiden eri sektoreilla 

työskentelevien ammattilaisten kanssa. Mikäli asiakkaan toimijuutta ja toimintakykyä 

selvitetään palvelutarpeen arvioinnissa kattavasti, työntekijä usein huomaa puutteita 

sosiaalisen turvaverkoston toiminnassa, ja sitä kautta voidaan arvioida vastuutyöntekijän 

tarvetta (Alatalo ym. 2014, 40; Lappalainen 2014, 83, 103.) Myöskään pelkkä kuuleminen 

ei riitä, vaan ikäihmisen tulee saada vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin. 

Osallisuuden mahdollistamisella päästää parempiin hoito- ja kuntoutustuloksiin, sekä 

vahvistetaan ikäihmisen itsemääräämisoikeutta, motivaatiota, kuntoutusmyönteisyyttä sekä 

vastuunottoa omasta elämästä. (Alatalo ym. 2014, 40.) 

 

 

7 LOPUKSI 

 

 

Käytäntötutkimus lähenee loppuaan ja on aika arvioida työn tuloksia. Itse kurssi on ollut 

opettavainen kokemus, joka on pitänyt sisällään erilaisia tutkijalle tyypillisiä tunteita, niin 

onnistumisen kokemuksista, aikataulupaniikkiin ja luovuuden hetkittäisiin katoamisiin. 

Vaikka haastateltavien joukko on ollut pieni ja yleistyksiä ei voida tuloksista vetää, ovat 

haastateltavien näkemykset kuitenkin erittäin arvokkaita sekä tutkimukselle, mutta myös 

Gerometron verkostossa käydyille keskusteluille. Haasteltavien erilaiset taustat ja 

elämäntilanteet toisaalta muistuttavat, etteivät ikääntyneet ole homogeeninen joukko 

samanlaisine tarpeineen. Tehdyt haastattelut tuovat asiakasnäkökulmaa muutoin 

työntekijälähtöiseen keskusteluun. Seuraavana tehtävänäni on esitellä työn tuloksia 

kehittämistyöryhmälle maaliskuussa 

 



 
 

Arvioidessani käytäntötutkimustani, olen käynyt prosessin vaiheessa useita neuvotteluja 

aineiston ja teorian välillä. Tutkimusta voidaan kritisoida käsitteiden löyhyydestä ja kapea-

alaisuudesta. En ole kuitenkaan halunnut tukeutua teoreettisiin käsitteisiin liian vahvasti, 

vaan tutkimuksessa on pyritty pikemminkin soveltamaan niiden ilmentymistä tutkimuksen 

kontekstissa. Jyrkämän (2008, 191) mukaan olennaista onkin teorian ja käytännön yhteen 

punominen. Hän pohtii, onko mahdollista, että toimijuuskäsite synnyttää eri tahojen 

lisääntyvää tutkimusta ja käytäntöjä edistävää vuoropuhelua. Tämä mielestäni kannustaa 

verkostotoimijoita keskustelemaan lisää vastuutyöntekijän mahdollisuuksista ja 

velvollisuuksista tukea ikääntyneiden osallisuutta ja toimijuutta. Jyrkämän mietintö pitää 

sisällään myös itse käytäntötutkimuksen luonteen. Se rohkaisee prosessimaisuuteen ja 

neuvotteluun, jossa käytäntö ja teoria liittoutuvat ja synnyttävät uusia vuoropuheluja.  

Lopuksi tahdon vielä kiittää ohjaajiani, verkostotoimijoita ja Gerometron väkeä saamastani 

tuesta ja kannustuksesta. Kiitos!  
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LIITE 1     Infokirje työntekijöille 

Hyvät sosiaalialan työntekijät!    

   

 

Olen Sari Mutka, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistossa. Olen tällä hetkellä 

laatimassa käytäntötutkimusta, joka on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön syventäviin opintoihin 

kuuluvia käytäntötutkimuksen opintoja. Tutkimuksessani käsittelen ikääntyneiden näkemyksiä 

Vanhuspalvelulain määrittämästä vastuutyöntekijyydestä, joka astuu voimaan tammikuussa 2015.  

Etsin tutkimukseeni yli 65 – vuotiaita haastateltavia n.3-5 henkilöä. Toivonkin teidän apuanne 

sopivien haastateltavien etsimiseen. Tutkimukseni kannalta soveltuvimmat haastateltavat olisivat 

ikääntyneet, joille itselle, tai omaiselle on hiljattain tehty esim. palvelutarpeen kartoitus, tai toimivat 

omaishoitajina. Henkilöt, joilla on merkittävä muistin alenema rajaan tutkimuksen ulkopuolelle. 

Vastuutyöntekijä -käsitteen ei tarvitse olla haastateltaville entuudestaan tuttu.  Haastattelussa on 

tarkoitus selvittää, kotona asumiseen liittyviä tuen tarpeista, sekä näkemyksiä palvelujärjestelmästä 

ja osallisuudesta.  

 

Helsingin kaupunki on myöntänyt käytäntötutkimukseni tutkimusluvan. Aineistoni kerään 

yksilöhaastattelulla, joka voidaan järjestää esimerkiksi haastateltavan kotona tai erikseen sovitussa 

paikassa. Myös pariskunnat voivat yhdessä osallistua haastatteluun. Haastattelun on tarkoitus kestää 

noin tunnin. Keskustelut ovat vapaamuotoisia, eikä niihin tarvitse erikseen valmistautua. 

Keskustelut nauhoitetaan ja tallenteet ovat vain tutkielman laatijan hallussa. Ne hävitetään 

tutkielman valmistumisen jälkeen. Laadin työstäni raportin, josta ei haastatteluun osallistuneita 

voida tunnistaa. Haastatteluihin osallistuminen auttaa minua työni loppuun saattamisessa ja tuottaa 

arvokasta tietoa gerontologisen sosiaalityön kehittämiseen. 

 

Työni on tarkoitus valmistua keväällä 2015. Raporttini tulee olla valmiina viimeistään 16.2.14, joten 

tarvitsen pikaisesti apuanne. Käytäntötutkimukseni ohjaajat ovat Aino Kääriäinen ja Kirsi 

Nousiainen Helsingin yliopistolta. Valmis työni esitellään Helsingin yliopiston 

käytäntötutkimusseminaarissa, joko 16.2 tai 23.2.15, johon olette tervetulleita. Lisäksi esitän työni 

Sosiaalialan osaamiskeskuksen, GeroMetron verkostotyöpajassa. 

 

Voitte olla minuun tarvittaessa yhteydessä, mikäli teillä herää lisää kysymyksiä 

käytäntötutkimusjaksoon liittyen. Kiitokset mielenkiinnosta ja avusta haastateltavien keräämisessä. 

 

 

 

Iloisin terveisin: 

 

Sosiaalityön opiskelija 

Sari Mutka 

Helsingin yliopisto      

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalitieteiden laitos 

Sosiaalityö 

sari.mutka@helsinki.fi 
050-XXX 

mailto:sari.mutka@helsinki.fi


 
 

LIITE 2     Saatekirje 
Helsingin yliopisto      

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalitieteiden laitos 

Sosiaalityö 

 

 

OLETKO KIINNOSTUNUT OSALLISTUMAAN SOSIAALITYÖN 

KÄYTÄNTÖTUTKIMUSTA KOSKEVAAN HAASTATTELUUN? 

 

 

 

Olen laatimassa käytäntötutkimusta, joka on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön syventäviin 

opintoihin kuuluvia käytäntötutkimuksen opintoja. Työssäni käsittelen ikääntyneiden näkemyksiä 

Vanhuspalvelulain määrittämästä vastuutyöntekijyydestä, joka astuu voimaan tammikuussa 2015.  

Käsitteen ei tarvitse olla entuudestaan tuttu.  Haastattelussa on tarkoitus selvittää, kotona asumiseen 

liittyviä tuen tarpeista, sekä näkemyksiä palvelujärjestelmästä ja osallisuudesta. Keskusteluihin 

osallistuminen auttaa minua työni loppuun saattamisessa ja tuottaa arvokasta tietoa gerontologisen 

sosiaalityön kehittämiseen. 

 

Helsingin kaupunki on myöntänyt tutkimusluvan työhöni. Aineistoni kerään yksilöhaastatteluin ja 

se on mahdollista järjestää esimerkiksi haastateltavan kotona tai erikseen sovitussa paikassa. Myös 

pariskunnat voivat osallistua haastatteluun. Haastattelun on tarkoitus kestää noin tunnin. 

Keskustelut ovat vapaamuotoisia, eikä niihin tarvitse erikseen valmistautua. Keskustelut 

nauhoitetaan ja tallenteet ovat vain tutkimuksen laatijan hallussa. Ne hävitetään tutkimuksen 

valmistumisen jälkeen. Laadin työstäni raportin, josta ei haastatteluun osallistuneita voida tunnistaa. 

 

Työni on tarkoitus valmistua keväällä 2015. Käytäntötutkimukseni ohjaajat ovat Aino Kääriäinen ja 

Kirsi Nousiainen Helsingin yliopistolta. Valmis käytäntötutkimus esitellään Helsingin yliopiston 

käytäntötutkimusseminaarissa ja Sosiaalialan osaamiskeskuksen, GeroMetron verkostotyöpajassa. 

 

Voitte olla minuun tarvittaessa yhteydessä, mikäli teillä herää lisää kysymyksiä 

käytäntötutkimusjaksoon liittyen. Kiitokset mielenkiinnosta ja mahdollisesta osallistumisesta 

tutkimukseen jo etukäteen. Toivottavasti tapaamme keskustelun merkeissä! 

 

Iloisin terveisin: 

 

Sosiaalityön opiskelija 

Sari Mutka 

050-XXX 

sari.mutka@helsinki.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sari.mutka@helsinki.fi
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LIITE 3 

 

HELSINGIN YLIOPISTO 

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 

SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS 

 

 

Tutkimuksen nimi: 

Ikääntyneiden näkemyksiä Vanhuspalvelulain määrittämästä vastuutyöntekijyydestä 

 

Tutkimuksen laatija: Sari Mutka 

sari.mutka@helsinki.fi 
 

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön syventäviin opintoihin kuuluvia 

käytäntötutkimuksen opintoja. Tarkoituksena on selvittää ikääntyneiden näkemyksiä 

Vanhuspalvelulain määrittämästä, tammikuussa 2015 voimaan astuvasta vastuutyöntekijyydestä, 

sekä sen tarpeista ja tehtäväkuvasta. 

 

 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

 

Minua on pyydetty osallistumaan sosiaalityön käytäntötutkimusjaksoa koskevaan tutkimukseen. 

Olen saanut aiheesta tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti ja minulle on tarjottu mahdollisuus 

esittää siitä tutkijalle kysymyksiä. Minua on informoitu, että haastattelu nauhoitetaan. 

 

Olen tietoinen, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voin kieltäytyä siitä 

ilman syytä, missä vaiheessa tahansa. Kieltäytymisestä ei koidu minulle haittaa eikä se vaikuta 

palvelujen saantiin tai kohteluun. Kieltäytymisen voin osoittaa haastattelijalle tai henkilölle, joka 

aihetta esitteli minulle ensimmäisen kerran. Olen tietoinen, että tietojani käsitellään 

luottamuksellisesti eikä minua voida tunnistaa tutkimuksesta. Minulle on kerrottu, että kerätty 

aineisto säilytetään vain tutkimuksen laatijan hallussa ja tuhotaan asianmukaisesti tutkimuksen 

valmistuttua. 
 

Allekirjoituksella vahvistan suostumukseni tutkimukseen osallistumisesta. 

 

 

Aika & paikka 

 

_________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Allekirjoitus & nimenselvennys 

 

 

 

Tutkimuksen laatija 

 

 

mailto:sari.mutka@helsinki.fi

