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1 JOHDANTO

Käytäntötutkimukseni kohdistuu Lohjan kaupungin aikuissosiaalityöhön ja sen yhteen

työmuotoon, puhelinneuvontaan. Tämä raportti voidaan nähdä osana rakenteellisen so-

siaalityön edellyttämää tiedontuotantoa, joka on edellytys muutostyölle (Pohjola, Laiti-

nen & Seppänen 2014) ja tätä kautta työyhteisön kehittämiselle.

Tällä tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli selvittää puhelin-

neuvonnan tehtävä ja merkitys aikuissosiaalityön sosiaalineuvojien, sosiaalityöntekijöi-

den ja esimiesten näkökulmasta. Toisena tavoitteena oli puhelinneuvonnan kehittämi-

nen.  Aihe on noussut esiin käytännön sosiaalityön kautta keskusteluissa ja kehittämis-

päivissä sekä Lohjan aikuissosiaalityön tiimissä käydyissä keskusteluissa.  Tutkimustie-

don tarvetta lisäsi uusi sosiaalihuoltolaki (2014), joka herätti kysymyksiä siitä, miten

puhelinneuvonta tulisi jatkossa organisoida, jotta se vastaisi uuden lain asettamia vaati-

muksia vastuutyöntekijyyden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista katsottuna.  Uuden

sosiaalihuoltolain lisäksi suunnitelma perustoimeentulotuen siirtämisestä Kansaneläke-

laitokselle vuoden 2017 alusta lähtien tekee tämän tutkimuksen aiheen ajankohtaiseksi.

Käytäntötutkimusraportti jakautuu johdannon jälkeen seitsemään päälukuun. Luvussa

kaksi esittelen tutkimuksen lähtökohdat, toimintaympäristön ja tutkimustehtävät.  Kol-

mas luku sisältää tutkimuksen käsitteellisen näkökulman ja keskeiset aiemmat tutki-

mukset. Neljännessä luvussa tarkastelen tutkimuksen toteuttamista, tutkittavien rooleja

ja eettisiä kysymyksiä. Viidennessä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset. Kuudennes-

sa luvussa kokoan yhteen keskeiset tulokset ja arvioin tutkimusprosessia ja tulosten

hyödynnettävyyttä työyhteisössä. Luku seitsemän on varattu pohdinnalle.

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Käytäntötutkimuksen tavoite on käytännön ja teorian yhdistäminen siten, että tutkimuk-

sen avulla etsitään vastauksia ja keinoja käytäntöjen muuttamiseen ja kehittämiseen.

Näin tullaan samalla vahvistaneeksi tutkimus- ja tiedonmuodostuskulttuuria sosiaalialal-

la. Käytännön ja tutkimuksen yhdistäminen hyödyttää konkreettisesti sosiaalityötä ja
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sen työtapoja. Käytännön kautta saatu tieto on perustana sosiaalityön teorialle. (Saura-

ma & Julkunen 2009, 294−295.)

Huomionarvoista on se, että Lohjalla puhelinneuvonnan tarve on selvitetty asiakkaiden

mielipiteiden kautta ennen puhelinneuvonnan käyttöönottoa. Työyhteisön omassa tut-

kimuksessa asiakkailta kerättiin systemaattisesti asiakaspalautetta viitenä peräkkäisenä

vuotena. Otanta oli kaksi viikkoa ja vastausta pyydettiin kaikilta tuona aikana kirjalli-

sesti ja henkilökohtaisesti aikuissosiaalityössä asioineelta. Asiakkaiden vastauksissa

toistui vuodesta toiseen se, että aikuissosiaalityön henkilöstön tavoitettavuus oli heikko

ja puhelinajat ruuhkautuneita eikä yhteyttä sosiaalityöntekijään saatu. (H. Ranta-

Salonen, henkilökohtainen tiedonanto 18.9.2014.) Tällä tutkimuksella tultiin toteutta-

neeksi uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksia jo tuolloin, sillä Sosiaalihuollon lainsää-

dännön uudistamisen (2012) loppuraportissa todetaan, että sosiaalihuollon järjestämi-

sessä ja kehittämisessä tulisi hyödyntää asiakaskansalaisilta saatavaa palautetta ja tietoa.

2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö

Tein käytäntötutkimukseni Lohjan kaupungin Perusturvatoimen aikuissosiaalityössä.

Lohja on 47 000 asukkaan kaupunki Uudenmaan maakunnassa, Etelä-Suomessa. Lohjan

aikuissosiaalityön organisaatio on muodostettu kahdesta tiimistä: aikuissosiaalityön

tiimistä ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä. Aikuissosiaalityön tiimissä on kolme

sosiaalityöntekijää, viisi sosiaalineuvojaa ja kahdeksan toimistosihteeriä

(etuuskäsittelijää). Tämä tiimi jakautuu sosiaalineuvojien ja sosiaalityöntekijöiden

kesken ns. minitiimeiksi asiakasryhmittäin. Minitiimejä ovat nuorten tiimi (alle 30-

vuotiaat asiakkaat; sosiaalityöntekijä ja kaksi sosiaalineuvojaa), lapsiperheiden tiimi

(sosiaalityöntekijä ja sosiaalineuvoja) ja aikuisten/senioreiden tiimi (sosiaalityöntekijä

ja kaksi sosiaalineuvojaa). Sosiaalisen kuntoutuksen tiimissä toimii neljä

sosiaalityöntekijää ja yksi toimistosihteeri.  Molemmilla tiimeillä on esimiehinä johtavat

sosiaalityöntekijät, joiden esimiehenä toimii sosiaalipalvelupäällikkö ja hänen

esimiehenään perusturvajohtaja. Tämä tutkimus kohdistuu aikuissosiaalityön tiimin

sosiaalineuvojiin ja sosiaalityöntekijöihin, sillä he hoitavat puhelinneuvonnan. Tutkimus

kohdistui myös esimiestasolle, jolloin mukana tutkimuksessa olivat johtavat

sosiaalityöntekijät, sosiaalipalvelupäällikkö ja perusturvajohtaja.
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Puhelinneuvonta on yksi aikuissosiaalityön asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

palveleva sosiaalipalvelun toteuttamisen työmuoto. Kuntien velvoite järjestää ohjausta

ja neuvontaa on kirjattu sosiaalihuoltolakiin (2014, 6§) mutta kunnat voivat itse päättää

miten neuvonta ja ohjaus kunnassa järjestetään. Lohjalla puhelinneuvonnassa

sosiaalialan ammattilainen tekee sosiaalityötä ohjaamalla, neuvomalla, tiedottamalla ja

kartoittamalla yhteydenottajan tilannetta. Puhelinneuvonnassa oleva ammattilainen

arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilanteensa ja sen, vaatiiko tilanne sosiaalityötä

ja näin ollen asiakasajan varaamista aikuissosiaalityön tiimiin. Myös asiakkaan

ohjaaminen oikealle ammattilaiselle kuuluu puhelinneuvonnan tehtävään.

Puhelinneuvontaa annetaan Lohjan aikuissosiaalityössä maanantaista perjantaihin joka

päivä kolme tuntia. Puhelinneuvonta on organisoitu siten, että se kuuluu sosiaalineuvo-

jien työnkuvaan. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että myös sosiaalityöntekijät

ottavat osaa puhelinneuvontaan, jotta se saadaan joka päivä hoidettua. Tarve sosiaali-

työntekijöiden mukana ololle tulee lähivastaanottojen pitämisestä Nummella ja Pusulas-

sa. Sosiaalineuvojat hoitavat lähivastaanottojen pitämisen, jolloin puhelinneuvontarin-

gistä puuttuu joka viikko yksi sosiaalineuvoja. Tätä vajetta sosiaalityöntekijät paikkaa-

vat. Puhelinneuvontaan kuuluu kolmen tunnin neuvonnan antamisen lisäksi kannan ot-

taminen niihin toimeentulotukihakemuksiin, joissa haetaan perustoimeentulotuen lisäksi

täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Lisäksi puhelinneuvontavuorossa olevalle

tulevat hakemukset, joilla haetaan ensimmäistä kertaa toimeentulotukea samoin kuin ne,

joiden asiakkuudessa on ollut taukoa. Työyhteisössä tätä kutsutaan seulonnaksi. Tämä

tutkimus keskittyy puhelinneuvonnan kehittämiseen työntekijöiden näkökulmasta.

Puhelinneuvontaan otetaan yhteyttä kaikenlaisissa asioissa. Silloin, kun yhteydenotto

koskee akuutteja asioita, kuten häätöjä, sähkön tai veden katkaisuja, tulee näihin tilan-

teisiin reagoida viivytyksettä, sillä toimeentulotukilain mukaan kiireellisiin tapauksiin

tulee tehdä päätös samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumi-

sesta (Laki toimeentulotuesta 1997, 14a§). Uudessa sosiaalihuoltolaissa säädetään lisäk-

si palvelutarpeen arvioinnista, joka on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman

aiheetonta viivytystä. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä, kun tieto sosiaalihuollon tar-

peessa olevasta henkilöstä on saatu. Käytännössä asiakkaan yhteydenotto puhelinneu-

vontaan aktivoi palvelutarpeen arvioinnin, jolloin henkilön kiireellisen tuen tarve tulee

arvioida välittömästi ja ei-kiireellisen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun
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yhteydenotto on tapahtunut. Erityistä painoa laki laittaa palvelutarpeen arvioinnin suo-

rittamiselle iäkkäille (yli 75-vuotiaille), vammaisetuuksista ylintä hoitotukea saaville ja

erityistä tukea tarvitseville lapsille. (Sosiaalihuoltolaki 2014, 36§.)

2.2 Tutkimustehtävä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa Lohjan kaupungin aikuissosiaalityön puhelin-

neuvonnan sisällöstä ja koetusta tarpeellisuudesta. Lisäksi tutkimuksen avulla haetaan

kehittämisideoita puhelinneuvonnan organisoimiseksi.

Taustan ja tarpeen kehittämiselle luo uusi sosiaalihuoltolaki. Uusi laki velvoittaa vas-

tuutyöntekijän nimeämiseen, (laissa puhutaan omatyöntekijästä mutta työyhteisön ja

asiakkaiden puheeseen on vakiintunut termi vastuutyöntekijä, josta syystä tätä termiä

käytetään tässä raportissa) ja palvelutarpeen arviointiin eli siinä korostetaan vahvasti

asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan parempaa turvaa laadukkaaseen ja sisällöllisesti syväl-

lisempään sosiaalityöhön (Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi

siihen liittyviksi laeiksi 2014; Sosiaalihuoltolaki 2014, 42§, 36§, 37§).

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää aikuissosiaalityön asiakasohjausta siten, että lain

asettamat tavoitteet, vastuutyöntekijyys ja asiakaslähtöisyys, toteutuvat. Asiakkaan kan-

nalta tämä tarkoittaa sitä, että hän välttyy turhalta pompottelulta ja asioinnilta monen

viranomaisen kanssa. Oikea-aikainen asiakasohjaus vähentää työntekijöiden kuormit-

tumista ja tiedon hajaantumista usealle työntekijälle.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Miten esimiehet ja työntekijät perustelevat aikuissosiaalityön puhelinneuvonnan

tarpeen ja merkityksen?

2. Miten aikuissosiaalityön puhelinneuvontaa tulisi organisoida, jotta se toimisi

työntekijöiden näkökulmasta katsottuna nykyistä paremmin?

3. Miten aikuissosiaalityön puhelinneuvontaa tulisi jatkossa kehittää a) vastuutyön-

tekijyyden ja b) asiakasprosessin näkökulmasta?



5

3 OMAN TYÖN KEHITTÄMINEN JA UUSI SOSIAALIHUOLTO-

LAKI

Tämä käytäntötutkimus tehtiin aikuissosiaalityön työyhteisön näkökulmasta tavoitteena

puhelinneuvonnan kehittäminen. Oman työn kehittäminen on pitkäjänteistä ja syste-

maattista toimintaa. Työyhteisölähtöisessä kehittämisessä olennaista on sen tiivis yhteys

perustehtävään sekä koko kehittämisprosessin integroiminen osaksi arjen työtä ja työ-

käytäntöjä. Kehittämistyön edellytyksenä on työntekijöiden kyky arvioida omaa työ-

tään. Se vaatii työyhteisön omaehtoista sitoutumista ja osallistumista kehittämistoimin-

taan. Tämän lisäksi kehittämistoiminnan edellytyksenä ovat määritellyt kehittämisvas-

tuut ja –koordinaatiot sekä riittävä aika ja tila paitsi yhteiselle reflektoinnille myös ke-

hittämistoimien käytännön toteutukselle. (Vataja 2012, 104.)

Erityisen tärkeää on, että työyhteisö on halukas itse kehittämään omaa työtään ja että

projekteista saadut tulokset palautuvat käytännön arkityöhön. Tätä peräänkuulutetaan

myös uudessa sosiaalihuoltolaissa ja Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisryhmän

raportissa, jotka korostavat systemaattisen tutkimustiedon ja ruohonjuuritason työnteki-

jöiden näkemysten tärkeyttä puhuen näin rakenteellisen sosiaalityön puolesta (Sosiaali-

huoltolaki 2014; Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen 2012).  Lisäksi näyttöön

perustuvan ja jo olemassa olevan tiedon, joka voi olla sekä työntekijöiden että palveluita

käyttävien, kriittinen hyödyntäminen on perusteltua, kun tehdään asiakkaiden hyvin-

vointia koskevia ratkaisuja (Korteniemi & Borg 2008, 11).

Sosiaalitoimen työyhteisöissä kehittämisen kohteena ovat perinteisesti olleet

työkäytännöt: niiden selkiyttäminen yhteisistä toimintatavoista sopimalla (esimerkiksi

palaverikäytännöt, ajanvaraus), ottamalla käyttöön työtä helpottavia välineitä (kuten

lomakkeet) ja toteuttamalla uudistuksia työn organisoinnin parantamiseksi (kuten

asiakasohjautuvuudesta sopiminen) (Vataja 2012, 39, 107). Tämän käytäntötutkimuksen

tutkimuskysymykset kaksi ja kolme etsivät vastausta näihin kysymyksiin.

Kehittäminen ei kuitenkaan tapahdu vain edellä mainittuja aspekteja tarkastelemalla,

vaan olennaista on lisäksi se, miten kehittämistoiminta saadaan linkitettyä

organisaatiotason muutoksiin. Jos kehittämistyöllä ei ole yhteyttä organisatorisiin
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uudistuksiin, jäävät työyhteisötasoiset kehittämistoimet pahimmillaan tyhjiksi. Näin

ollen johdolla ja työyhteisöllä tulee olla riittävän samansuuntaiset päämäärät ja

tavoitteet, jotta uudistusten toteuttaminen olisi mahdollista. (Vataja 2012, 107.)

Tutkimuskysymys yksi kohdistuu tutkimaan työntekijöiden ja johdon näkemystä

puhelinneuvonnan tarpeesta ja merkityksestä.

Vastuutyöntekijyys ja asiakasprosessi on nostettu tässä käytäntötutkimuksessa

tarkastelun alle. Tämä pohjaa uuteen sosiaalihuoltolakiin, joka säädettiin 30.12.2014 ja

joka astuu voimaan omatyöntekijän osalta 1.4.2015. Laissa sosiaalihuollon asiakkaalle

tulee nimetä omatyöntekijä asiakkuuden ajaksi pois lukien tilanteet, joissa nimeäminen

on ilmeisen tarpeetonta tai joissa asiakkaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava

työntekijä. Sanatarkasti laki säätää omatyöntekijän nimeämisestä seuraavasti:

 Omatyöntekijällä on oltava asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta
tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu kelpoisuus. Erityistä tukea
tarvitsevan lapsen tai muun asiakkaan omatyöntekijällä tai hänen kanssaan
asiakastyötä tekevällä työntekijällä on oltava mainitun lain 3 §:n mukainen
sosiaalityöntekijän kelpoisuus. (42§, 2.mom)

Koska laki ei yksiselitteisesti määrää, että omatyöntekijän tulee olla sosiaalityöntekijä,

on työyhteisössä tärkeää yhdessä sopia, miten vastuutyöntekijä nimetään.

Puhelinneuvonnassa tämä kulminoituu asiakasohjaukseen.

Uusi sosiaalihuoltolaki säätää myös omatyöntekijänä toimivan henkilön tehtävästä. Lain

mukaan omatyöntekijän tehtävä on asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti edistää 38

§:n 2 ja 3 momentin toteutumista sekä toimia tarvittaessa muissa sosiaalihuoltolaissa

säädetyissä tehtävissä. 38 pykälä sisältää palvelujen järjestämisen palvelutarpeen

arvioinnin mukaisesti ja sen 2 ja 3 momentti kuuluvat seuraavasti:

Kun tuen tarve on jatkuvaa tai toistuvaa, palveluja on järjestettävä siten, että
tavoitteena on asiakkaan itsenäinen selviytyminen ja tuen tarpeen päättyminen
asiakkaan kanssa asetetun määräajan jälkeen. (2 mom.)
Henkilöille, joiden tuen tarve on pysyvä tai pitkäaikainen, tuki on pyrittävä
järjestämään siten että turvataan palveluiden jatkuvuus, ellei palveluiden
muuttaminen ole asiakkaan edun mukaista. Jos tuen tarve on vain osittain pysyvä
tai pitkäaikainen, on tuki järjestettävä muilta osin siten kuin edellä 1 tai 2
momentissa säädetään. (3 mom.)
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Omatyöntekijän tulee täten tehdä asiakkaan kanssa suunnitelmallista sosiaalityötä, jossa

on yhdessä sovitut tavoitteet ja päämäärät asiakkaan itsenäisen suoriutumisen

tukemiseksi. Tätä painotetaan niiden asiakkaiden kohdalla, joiden tuen tarve on jatkuvaa

tai toistuvaa. Niiden asiakkaiden, joiden ”tuen tarve on luonteeltaan tilapäistä, on oikea-

aikaisilla ja riittävillä tilapäisillä palveluilla pyrittävä ehkäisemään pidempiaikaisen tuen

tarvetta” (Sosiaalihuoltolaki 2014, 38§, 1 mom). Lakiin peilaten voitaisiin

puhelinneuvonnassa annettua tukea ja apua pitää 1 momentin mukaisena tilapäisenä

palveluna ja nimetyn vastuutyöntekijän antamaa tukea ja apua 2. ja 3. momentin

mukaisena suunnitelmallisena ja pitkäkestoisena apuna.

Vastuutyöntekijä on tärkeä osa asiakasprosessia. Vastuutyöntekijä, oli hän sitten

sosiaalineuvoja tai sosiaalityöntekijä, on kuitenkaan harvoin yksin vastuussa asiakkaan

hyvinvoinnista, sillä asiakkaan asioista voivat vastata monet muutkin tahot joskus

pitkissäkin palveluprosesseissa. Tällöin on tarvetta kriittisesti tarkastella työkäytäntöjä

myös moniammatillisuuden ja toimintojen rajapintojen kautta, sillä nämä haastavat

työyhteisöä yhteistoiminnallisen tiedon ja toimintatapojen luomiseen sekä

työkäytäntöjen ja -palveluiden kehittämiseen. Kun palveluprosessin eri vaiheita hoitavat

eri ammattilaiset, voi olla, ettei se parannakaan asiakkaan asemaa vaan päinvastoin

asiakas voi olla pakotettu asioimaan monella eri ”luukulla” ja monen eri asiantuntijan

luona. Tällainen huolenpidon pirstaloituminen voi estää pitkäaikaisen asiakassuhteen

syntymisen, jossa aito huolenpito voisi toteutua. Kun palveluprosessi hajoaa osiin, jää

perustavaa laatua olevaksi kysymykseksi se, kenellä on kokonaisvastuu asiakkaasta.

(Vataja 2012, 106; Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 244−246; myös Miller & Rose 2010,

301−302.)

Uusi sosiaalihuoltolaki ja sen vaatimus omatyöntekijän nimeämisestä voidaan nähdä

tätä taustaa vasten perusteltuna ja tärkeänä osana vaikuttavaa sosiaalityötä

(vaikuttavasta sosiaalityöstä tarkemmin katso esim. Kemppainen & Ojaniemi 2012) ja

asiakkaan osallisuutta (katso tarkemmin esim. Kilpeläinen & Salo-Laaka 2012, jotka

ovat tarkastelleet asiakkaan osallisuutta erityisesti teknologisoituvassa

palvelujärjestelmässä). Sosiaalihuoltolaki asettaa haasteen kehittämistyölle myös lakiin

kirjattujen rakenteellisen sosiaalityön (7§) ja monialaisen yhteistyön (41§) toteuttamisen

näkökulmista. Lakimuutos vaatii työyhteisöltä reagointia ja luo tarpeen tarkastella ja

kehittää työkäytäntöjä, jotta lain velvoitteet perustyössä toteutuisivat (myös Vataja
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2012, 49). Koska yhtä mallia aikuissosiaalityön tuottamiseen ei ole (Blomberg &

Kivipelto 2012, 51), tulee nämä työkäytännöt kehittää paikallisesti ja omasta

työyhteisöstä käsin.

Seuraavaksi esittelen muutaman omaan työhöni nähden keskeisen aiemman tutkimuk-

sen.

Katri Vataja (2012) on väitöskirjassaan tutkinut työyhteisölähtöistä, itsearviointia hyö-

dyntävää kehittämistä sosiaalitoimen työyhteisöissä. Kehittämistyötä on tarkasteltu

kahdelta kannalta: muutosta tuottavana ja muutosta hallitsevana. Tarkastelukulmana on

ollut työyhteisölähtöinen prosessikehittäminen, jonka ominaispiirteet Vatasen analyysin

mukaan ovat tiivis yhteys perustehtävään, arjen työhön integroitu kehittämisprosessi,

toimijalähtöisyys, koko työyhteisön osallistuminen kehittämiseen ja arvioiva työote.

Vatasen tutkimustulokset ovat olleet pohjana omalle käytäntötutkimukselleni ja tutki-

muskysymyksilleni (aiemmin tässä kappaleessa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimitta-

reiden tutkimus- ja kehittämishankkeessa tutkittiin kolmea erilaista tapaa toteuttaa vai-

kuttavuuden arviointia aikuissosiaalityössä. Hankkeen aikana kehiteltyjen kolmen mit-

tarin (perussosiaalityön toimeentulotuki, nuorten aikuisten kuntouttava sosiaalityö ja

asiakasseurantalomakkeen käyttökelpoisuus saivat omat mittarinsa) avulla tuotettiin

tietoa sosiaalityöstä ja siitä, miten sosiaalisia ongelmia aiheuttaviin tekijöihin ja asiak-

kaan tarpeisiin vastataan. Mittarit ovat tarjonneet välineen sosiaalityön vaikuttavuuden

osoittamiselle ja myös mahdollistaneet työn kehittämisen mittareilla saadun tiedon poh-

jalta. Kokonaisuutena hankkeen johtopäätöksenä oli, että sosiaalityöhön tarvitaan mene-

telmiä ja toimintamalleja, joiden avulla määrällisin mittarein koottua tietoa voidaan

hyödyntää sekä oman asiakastyön hyödyntämiseen että sosiaalityön käytäntöjen kehit-

tämiseen organisaatiotasolla. (Kivipelto, Blomgren, Karjalainen & Saikkonen 2013.)

Tutkimusta Kelan virkailijoiden antamasta puhelinpalvelusta on tehty viime vuosina

muun muassa Hanna-Mari Heinosen (2009) sekä Liisa Raevaaran, Marja-Leena Sorjo-

sen ja Hanna Lappalaisen (2013) toimesta. Vaikka nämä tutkimukset kohdistuvat

enemmänkin puhelinneuvonnan tekniseen antamiseen eivätkä sosiaalityön tekemiseen,

nostan tutkimuksista muutaman seikan, jotka on hyvä huomioida myös aikuissosiaali-
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työn antamassa puhelinneuvonnassa. Heinosen (2009) tutkimus kohdentui Kelan virkai-

lijoiden toimintatapoihin ja rooleihin ja teki näkyväksi sen, millä tavalla virkailijat asi-

akkaan kohtasivat. Tuloksena oli kaksi erilaista roolia. Toisessa virkailijat itse pyrkivät

rakentamaan oman roolinsa palveluhenkisinä asiakaspalvelijoina, jotka palvelevat asia-

kasta yksilöllisesti, asiakasta osallistavasti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioit-

tavasti. Vastakohta tälle roolille oli byrokraatti, joka toimii annettujen ohjeiden mukaan,

kohtaa asiakkaan tunteettomasti ja jonka työ muistuttaa liukuhihnatyötä.

Raevaara, Sorjonen ja Lappalainen (2013) tutkivat vuorovaikutusta Kelan puhelinpalve-

lussa. Heidän tutkimuksensa osoitti, että suullisessa vuorovaikutuksessa asioiden hoita-

minen voidaan räätälöidä tarkasti asiakkaan tilannetta vastaavaksi ja myös useat ymmär-

rysongelmat voidaan välttää, kun asiakkaan on mahdollista puhelun aikana pyytää tar-

kennuksia ja ilmaista, jos ei ole neuvoa ymmärtänyt. Ymmärrysongelmia kuitenkin syn-

tyy tästä huolimatta. Hankalimmat ymmärrysongelmat syntyivät tutkimuksen mukaan

silloin, kun neuvoja käsittelee asioita omasta ammattilaisen näkökulmasta olettaen, että

ne ovat asiakkaalle tuttuja ja jopa itsestään selviä. Kun neuvojalle itselleen monet asiat

ja asiakokonaisuudet ovat tulleet rutiininomaisiksi, ei työntekijä välttämättä tiedosta

sitä, että asiat voivat olla asiakkaalle uusia ja vieraita. Näissä tilanteissa asiakkaan voi

olla vaikea pyytää asiaan selvennystä, koska ongelma ei ole paikannettavissa yksittäi-

seen termiin tai ilmaukseen.

Siirryn seuraavaksi kuvaamaan oman käytäntötutkimukseni toteutusta.

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

4.1 Aineistot ja menetelmät

Käytin tutkimuksessani kahta erilaista aineistoa: haastattelua ja sähköpostikyselyä.

Aikuissosiaalityön tiimin aineisto on kerätty haastatteluin. Esimiestasolla aineisto

kerättiin joko haastatteluin tai sähköpostikyselyin esimiehen oman toiveen mukaisesti.

Haastattelut tein puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on

muodoltaan lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa
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haastattelijalla on etukäteen valmiiksi mietityt teemat ja mahdollisesti niihin liittyvät

tarkentavat kysymykset. Teemat käydään haastateltavan kanssa vapaamuotoisesti

keskustellen läpi. Tavoitteena on huomioida ihmisten eri tulkinnat ja heidän

merkityksenantonsa, josta syystä ihmisten vapaalle puheelle on teemahaastattelussa

annettava tilaa. Tästä huolimatta haastattelijan tulee ohjata keskustelua ja pitää huolta

siitä, että kaikki teemat tulevat haastattelun aikana läpikäydyiksi. (Tuomi & Sarajärvi

2013, 75; Hirsjärvi & Hurme 2011, 48; Eskola 2007, 32−33; Saaranen-Kauppinen &

Puusniekka 2006.) Käyttämäni haastattelurunko ja sähköpostikysely ovat liitteessä 1.

Molemmat aineistot keräsin joulukuun 2014 aikana. Yhteensä aineisto koostui

yhdeksästä haastattelusta ja yhdestä sähköpostivastauksesta. Nauhoitin haastattelut, joka

mahdollisti haastattelujen sanatarkan litteroinnin. Litteroitua tekstiä oli yhteensä 22

sivua. Sähköpostikyselyn vastaus oli noin sivun mittainen. Tutkimukseen

osallistumisprosentti oli korkea, 92 %.

Perustelut aineiston keruulle teemahaastattelun ja sähköpostiviestin muodossa tulee

tutkimustehtävästäni. Koska tutkin työyhteisön näkemyksiä puhelinneuvonnan

tehtävästä, tarpeellisuudesta ja kehittämisestä, oli järkevintä kysyä asiaa suoraan

työyhteisön jäseniltä itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2013, 72; Eskola 2007, 35).

Tutkimus on aineistolähtöinen. Kerätyn aineiston analyysinä käytin sisällönanalyysiä.

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien, tässä tutkielmassa

haastattelu- ja sähköpostikyselyaineistojen, sisältöä sanallisesti. Tavoitteena on saada

aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kuitenkaan kadottamatta tietoa, jota aineisto

sisältää. Ydinajatuksena sisällönanalyysissa on käsitteiden yhdistäminen ja tätä kautta

vastauksen saaminen tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 95−96,

106−112.)

Aloitin aineiston analysoinnin pilkkomalla sen teemoittain. Jari Eskola (2007, 43−44)

kuvaa tätä hajota ja hallitse -taktiikaksi, jonka tarkoituksena on tiivistää olemassa oleva

tekstimassa. Järjestin litteroidut haastatteluaineistot siten, että keräsin peräkkäin saadut

vastaukset haastattelurungon kysymysten mukaisesti. Tämän jälkeen analysoin

vastaukset käyttäen apuna Tuomen ja Sarajärven (2013) kuvaamaa Milesin ja

Hubermanin (1994) sisällönanalyysi -mallia. Malli perustuu kolmivaiheiseen prosessiin,
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jossa ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistetään eli redusoidaan, toisessa vaiheessa

aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmannessa vaiheessa aineisto abstrahoidaan

eli luodaan siitä teoreettiset käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108−113.)

Analyysin avulla etsin aineistosta merkityksellisiä ilmaisuja, joiden kautta tavoittelin

työntekijöiden antamia merkityksiä eli kuvauksia puhelinneuvonnan tarpeellisuudesta ja

merkityksestä, puhelinneuvonnan organisoimisesta, käytännön järjestelyistä,

vastuutyöntekijyydestä ja asiakasprosessista. Lukukertojen jälkeen aloitin aineiston

pelkistämisen alleviivaamalla analyysiyksiköihin liittyviä merkityksellisiä ilmaisuja.

Pelkistämisen jälkeen aloitin aineiston ryhmittelyn käymällä alkuperäisilmaisut läpi

etsien niistä samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä, jotka yhdistin alaluokiksi.

Abstrahointia tehdessäni yhdistelin alaluokkia luoden niitä yhdistäviä yläluokkia.

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 108−113.) Alla olevasta taulukosta (taulukko 1) näkee,

kuinka jaoin puhelinneuvonnan organisointia koskevia ilmaisuja pelkistämisen jälkeen

alaluokkiin ja yläluokkiin.

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka
Miettii kenen työtehtävä
puh.neuvonta on Työnkuvien selkiyttäminen
Pitää määritellä kuka tekee, jos
joku pois
Näkee, että sosiaaliohjaajat hoita-
vat
Näkee, että yhdessä hoidetaan
Miettii miten toimitaan yllättävissä
tilanteissa

Tilanteet, joissa
puh.neuvoja on pois Sisäinen työnjako

Miettii miten toimitaan loma-
aikoina
Miettii miten toimitaan, jos joku on
sairas
Kokee, että ei ole porukkaa jaka-
massa
Lyhentäisi puh.neuvontaa
Soittojen ohjaaminen oikealle tii-
mille Tiimien hyödyntäminen
Paikkaukset tulee tehdä ringissä
Korostaisi tiimien vastuuta

Taulukko 1. Aineiston analyysi

Taulukkoon ei ole tuotu kaikkia pelkistettyjä ilmauksia vaikka toki ne analyysiin otin
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mukaan. Puhelinneuvonnan organisoinnin toiseksi yläluokaksi muodostin erilaiset

työotteet, joka oli samalla tavalla luotu pelkistettyjen ilmauksien kautta ensin

alaluokiksi ja tästä edelleen yläluokaksi. Nämä yläluokat yhdistämällä syntyi pääluokka

puhelinneuvonnan sisällöllinen kehittäminen. Analyysini tulokset esittelen luvussa 5.

4.2 Tutkimukseen osallistujien roolit ja positiot

Tutkimukseni kohdistui aikuissosiaalityön tiimiin, jonka työntekijänä itsekin olen. Roo-

lini oli olla samalla sekä tutkija että tutkittava. Tämä mahdollisti erilaisen ymmärryksen

tutkittavasta asiasta, kuin mitä olisi ollut mahdollista pelkälle ulkopuoliselle tutkijalle.

(Kemppainen & Ojaniemi, 2012, 46; Saurama & Julkunen 2009, 294−296, 308; myös

Uggerhoj 2014, 2.) Oman haasteensa tutkimukselle loi se, että olin tutkittaviini nähden

myös heidän kollegansa (myös Rauhala & Virokangas 2011, 240). Jotta omalla positiol-

lani olisi mahdollisimman vähän vaikutusta saamiini vastauksiin, olen korostanut tutki-

musta tehdessäni yksityisyyden ja tietosuojan kysymyksiä (katso eettiset kysymykset

luku 4.3). Vaikka roolini antoi minulle syvällisen ymmärryksen tutkimastani aiheesta,

roolien välille piti osata tehdä ero, jotta omat mielipiteeni eivät vaikuttaisi haastattelui-

den ja analyysin tekoon.

Tutkimus- ja tiedonmuodostusprosessissa käytäntötutkimuksen lähestymistavalle kes-

keistä on se, että yhden totuuden sijaan totuuksia on useampi. Tutkija ei tee tutkimus-

taan yksin, vaan toimii tiiviisti yhteistyössä työyhteisön työntekijöiden kanssa. Pyrki-

myksenä on kaikkien osapuolten osallistaminen kollektiivisen tiedon tuottamiseen. Täl-

löin muutoksen aikaansaamiseksi korostuvat vuorovaikutus ja osallistujien tasavertainen

keskustelu. Lisäksi käytäntötutkimukselle on ominaista se, että siinä missä aikaisemmin

on keskitytty tutkimaan sitä, mikä on jo tapahtunut, käytäntötutkimus pureutuu siihen,

mitä tapahtuu parhaillaan. (Uggerhoj 2014, 9−10; Saurama & Julkunen 2009, 300,

305−306.) Tässä tutkimuksessa työyhteisö on ollut aktiivisesti ja sitoutuneesti mukana.

Yhteistä halua puhelinneuvonnan ja oman työn kehittämiseen on ollut runsaasti.
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4.3 Eettiset kysymykset

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on antanut ohjeet hyvän tieteellisen käytän-

nön noudattamiselle. Tässä tutkimuksessa olen sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita,

joissa korostuvat tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen

välttäminen, yksityisyys, tietosuoja, tutkimusetiikka, tutkijan moraali ja hyvän tieteelli-

sen käytännön noudattaminen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012).

Ennen tutkimuksen tekemistä työyhteisölle on kerrottu käytännöntutkimuksen tekemi-

sestä, sen aiheesta, toteutustavoista ja siitä, mihin saatua tietoa tullaan käyttämään. Tut-

kittavien suojaan kuuluu se, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, tutkitta-

villa on milloin tahansa oikeus keskeyttää mukanaolonsa, osallistua vain haluamallaan

tavalla (esimerkiksi haastattelutilanteessa jättää vastaamatta kysymyksiin) ja kieltää

jälkikäteen itseään koskevan aineiston käyttö. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131; Rauhala

& Virokangas 2011, 240−241;  Pohjola 2007, 19.)

Tutkimus on eettisesti kestävä silloin, kun tutkimuksesta informoidaan kaikkia

osapuolia ja vapaaehtoinen suostumus tutkimusaineiston keräämiseen hankitaan myös

tietojen todellisilta tuottajilta (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131; Pohjola 2007, 19−20).

Tutkimuslupa haettiin Lohjan kaupungilta. Lisäksi pyysin kirjallisen suostumuksen

(Liite 2) jokaiselta haastateltavaksi lupautuneelta haastattelun tekemisen jälkeen, jolloin

haastateltava pystyi arvioimaan halunsa antaa suostumuksensa vastaamiensa tietojen

käyttöön tutkimuksessa.

Tutkimusetiikassa korostetaan haastateltavien henkilöllisyyden anonymisoinnin tärkeyt-

tä (Kuula 2011, 215). Tutkimusraportissa haastateltavien anonymisointi on varmistettu

siten, että yksittäisistä vastauksista ei ole mahdollista tunnistaa vastaajaa. Tämän var-

mistin nimeämällä haastattelut neutraalisti H1, H2, H3–H9.

Eettiset kysymykset on huomioitu kaikissa käytäntötutkimuksen vaiheissa alkaen tutki-

musluvan hakemisesta, jatkuen kenttävaiheen suorittamiseen ja lopulta raportin kirjoit-

tamiseen. Tutkimuksella on erityisesti tavoiteltu sitä, että sen tuottama tieto on hyödyl-



14

listä ja rakentavaa tutkimukseen osallistuville työyhteisön jäsenille. (Rauhala & Viro-

kangas 2011, 238.)

5 TYÖYHTEISÖN NÄKYMYKSET PUHELINNEUVONNASTA JA

SEN YHTEYDESTÄ SOSIAALIHUOLTOLAKIIN

Tässä luvussa kuvaan aineiston analyysin pohjalta saadut tulokset.

5.1 Puhelinneuvonnan tehtävä ja merkitys

Puhelinneuvonnan tarpeellisuudesta kaikki vastaajat olivat samaa mieltä: puhelinneu-

vonta koettiin tärkeänä osana monipuolista, laadukasta ja kokonaisvaltaista asiakastyö-

tä, jonka kautta asiakkaat saavat laaja-alaista neuvontaa ja ohjausta sosiaalialan ammat-

tilaisilta. Yleisen ohjauksen ja neuvonnan lisäksi puhelinneuvonnan tärkeydeksi nimet-

tiin palveluiden saavutettavuus ja aikuissosiaalityön henkilökunnan tavoitettavuus niin

asiakkaiden, muiden viranomaisten kuin yhteistyökumppaneidenkin taholta. Lisäksi

puhelinneuvonnan antaminen nähtiin lakisääteiseksi ja asiakkaan oikeuksiin kuuluvaksi

palvelumuodoksi aikuissosiaalityössä (katso Sosiaalihuoltolaki 2014, 13§; Laki sosiaa-

lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 5§).

Vastaajien mukaan puhelinneuvonnan kautta toteutuu myös lain säädös päästä keskuste-

lemaan sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa silloin, kun asiakasaikoja ei ole antaa seit-

semän arkivuorokauden sisään. Koska puhelinneuvonnalla voidaan osittain korvata

henkilökohtainen toimistoasiointi, vähentää tämä vastaajien mielestä sitä, että asiakkaat

tulisivat sosiaalitoimistoon työntekijöiden ovien taakse kolkuttelemaan. Vastaajat koki-

vat puhelimen kautta annettava neuvonnan mielekkäämmäksi kuin ns. avovastaanoton

pitämisen toimistolla (toiminta jonotusperiaatteella). Tällä nähtiin olevan yhteys paitsi

työturvallisuuteen myös työn hallinnan tunteeseen, työrauhaan ja mahdollisuuteen

suunnitella omaa työaikaansa.

… että kun asiakkaalla on tiettyjä tarpeita ja hän pyrkii lähestymään meitä, niin
jos ei puhelinneuvontaa olisi ehkä ruuhkauttaisi toisella tavalla puhelinaikoja ja
toisi mukaan sitä, että enemmän tulisi asiakkaita tänne toimistoon ilman ajanva-
rausta. Tämä rikkoisi sitä työrauhaa ja mahdollisuutta suunnitella työaikaa. (H2)
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Puhelinneuvonnan merkitykseksi nähtiin myös yhden luukun periaate eli se, että asiakas

saisi tarvitsemansa ohjauksen, neuvonnan ja mahdollisen eteenpäin ohjauksen heti ja

henkilökohtaisesti yhdestä paikasta. Yhä monimutkaistuvassa palvelujärjestelmässä

puhelinneuvonnan rooli nähtiin erittäin olennaisena, jotta asiakkaan oikeudet toteutuvat

ja asiakas saisi tarvitsemansa ohjauksen ja neuvonnan yksilölliseen tilanteeseensa.

Yleisen neuvonnan ja ohjauksen tarve nähtiin suureksi tällä hetkellä. Olennaisena

nähtiin myös eteenpäin ohjaus toisen auttavan tahon luo. Pirstoutuvassa ja eriytyneessä

palvelu- ja auttamisjärjestelmässä tämä saattaa kuitenkin olla yhä haastavampaa, sillä

nyky-yhteiskunnalle leimallista on se, että huolenpito on hajaantunutta (Juujärvi, Myyry

& Pesso 2011, 244−246) ja auttamisammatit eriytyneitä (Hokkanen 2014, 64).

Asiakkaalle kohtuuttomia tilanteita syntyy myös silloin, kun palvelujärjestelmä on

pirstaloitunut, sosiaaliturvaohjaus ja -neuvonta sattumanvaraista tai kun asiakkaan

kokonaistilanteen tarkastelu on puutteellista (Metteri 2014, 306). Tällöin on erityisen

tärkeää, että asiakkailla on taho, johon olla yhteydessä ja josta voi saada asiantuntevaa

ohjausta ja neuvontaa. Juuri tämän työntekijät näkivät puhelinneuvonnan päätehtäväksi

ja merkitykseksi.

Vaikka työntekijöiden mielestä puhelinneuvonnan päätehtävä on ohjauksen ja neuvon-

nan antaminen, ovat työntekijät kokeneet, että asiakkaat mieltävät puhelinneuvonnan

olevan myös päivystystä eli että siinä tulisi ratkaista akuutteja asiakasasioita heti. Lisäk-

si vastaajat pohtivat sitä, että puhelinneuvonnan roolina ei tulisi olla vain toimeentulo-

tuesta kyseleminen (esimerkiksi asiakkaan kyselyt siitä, onko toimeentulotukihakemus

käsitelty) vaan sen tulisi olla osa kokonaisvaltaista asiakastyötä. Puhelinneuvonnan tuli-

si olla vastaajien mielestä vaikuttavaa eikä keskittyä ainoastaan toimeentulotuen puo-

leen aikuissosiaalityössä. Vaikuttavuudesta kertoo myös vastaajien näkemykset siitä,

että puhelinneuvonnan kautta on mahdollista tuoda esille aikuissosiaalityön ammatilli-

suutta ja asiantuntijapalvelua.

5.2 Puhelinneuvonnan sisällöllinen kehittäminen

Puhelinneuvonnan kehittämisen sisällölliseen tasoon liittyivät sisäiset työnjaot sekä eri-

laiset työotteet, joilla puhelinneuvontaan hoidettiin. Koska puhelinneuvonnan antami-
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nen kuuluu sosiaalineuvojien työnkuvaan, toivottiin tähän alkuperäiseen työnjakoon

palaamista. Nykyisellään puhelinneuvontaa antavat sekä sosiaalineuvojat että sosiaali-

työntekijät, eikä eroa ole saatu alun perin sovitun mukaiseksi eli että sosiaalityöntekijät

hoitaisivat yhden puhelinneuvontavuoron viikossa vuorotellen.

Selkeä, että ne jotka sitä tekee, niin ne tekee. Jos tulee yllättäviä tilanteita,
työnkuvien pitäisi pysyä järjestyksessä vaikka toisiamme autammekin. Joku
systeemi siinä tulisi olla. (H6)

Koska työyhteisössä puhelinneuvonta nähdään tarpeellisena, ovat kaikki valmiita jaka-

maan vastuun siitä, että puhelinneuvontaa saadaan annettua joka päivä. Kuitenkin re-

surssit nähtiin pienenä suhteessa siihen volyymiin, jolla puhelinneuvontaa annetaan.

Erityisesti loma-ajat ja sairauslomat koettiin tilanteiksi, joissa tulisi olla yhteisesti sovi-

tut pelisäännöt.

Mahdoton yhtälö, kun meillä on tietyt resurssit käytössä ja puhelinneuvonta on
jokapäiväistä ja isolla tuntimäärällä. Meillä ei vain ole sitä porukkaa sitä jaka-
massa. Sitten kun ihmisillä tulee sairausloma poissaoloja ja loma-ajat, me ei olla
paljoa supistettu, me ollaan vaan vedetty sitä täysillä. (H7)

Vastaajien mielestä tulisi olla sovittuna, kuka vastaa puhelinneuvonnan hoitamisesta

näissä tilanteissa. Vastaukseksi ehdotettiin puhelinneuvontavuoron jakamista lähtökoh-

taisesti sosiaalineuvojien kesken tai sen jakamista sille minitiimille, jonka jäsen on pois.

Vaihtoehtona nähtiin myös mahdollisuus supistaa puhelinneuvontaa tai perua se koko-

naan silloin, kun puhelinneuvontavuorossa oleva työntekijä on äkillisesti pois.

Kysymys resursseista ja työnkuvista ei ole vain Lohjan aikuissosiaalityön ilmiö vaan se

on nähtävissä myös valtakunnan tasolla. Aikuissosiaalityössä työskentelee maisteritut-

kinnon suorittaneita sosiaalityöntekijöitä ja ammattikorkeakoulun tai muun sosiaalialan

koulutuksen suorittaneita sosiaalineuvojia. Kunnilla on omia tulkintojaan siitä, kenellä

on pätevyys tehdä sosiaalityötä ja myös siitä, mitä sosiaalityö on verrattuna sosiaalineu-

vontaan. Tulkinnat näistä johtavat erilaisiin ratkaisuihin organisatorisella tasolla ja nii-

hin vaikuttavat myös pätevien sosiaalityöntekijöiden puute. Työvoimapulaa on pyritty

ratkaisemaan kehittämällä sosiaalityön työnjakoa ja tehtävärakenteita. Kokonaisuutena

työnjaoissa korostuu sosiaalineuvojien antaman asiakastyön kertaluontoisuus tai satun-

naisuus sekä painotus toimeentulotukityöhön (kontrolloivat elementit). Sosiaalityönteki-
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jöiden työnkuvaan nähdään kuuluvan paneutuva ja pitkäkestoinen asiakastyö. (Kivipelto

ym. 2013, 24.) Selkeät ja yhdessä sovitut työnjaot antaisivat ryhtiä työntekoon ja var-

mistaisivat sen, että asiakkaille voidaan antaa laadukasta ja tasavertaista sosiaalityötä.

Vastaajat reflektoivat myös omaa tapaansa tehdä puhelinneuvontaa ja omaa rooliaan

puhelinneuvojina. Työotteissa oli nähtävissä eroja: osa vastaajista mielsi puhelinneu-

vonnan olevan lyhyttä neuvontaa ja ohjausta, toiset näkivät puhelinneuvonnassa mah-

dollisuuden tämän lisäksi tehdä asiakaskartoituksia ja ammatillista pohdintaa asiakkai-

den tilanteista. Vaikka molemmat työtavat ovat perusteltavissa, tärkeää olisi selkiyttää

puhelinneuvonnan ydintehtävä, jotta asiakkaita palveltaisiin samantasoisesti.

5.3 Puhelinneuvonnan käytäntöjen kehittäminen

Puhelinneuvonnan käytännön järjestelyissä vastaajien mielestä tulisi kiinnittää huomiota

puhelinneuvonnan ja seulonnan yhteyteen, puhelinneuvonnan ajankohtaan ja kestoon

sekä mahdollisuuteen ottaa käyttöön takaisinsoittojärjestelmä.

Vastaajat pohtivat kriittisesti kahden eri tehtävän, puhelinneuvonnan ja seulonnan, yh-

distämisen etuja ja haittoja. Vallitseva käytäntö kyseenalaistettiin ja kysyttiin tuleeko

näiden kahden toisistaan erillisen tehtävän olla yhdessä.

Toinen juttu, että tarviiko sen seulonnan olla siinä samassa. Sitä voi tietenkin
miettiä, voiko sitä jotenkin eri tavalla hoitaa. Toisaalta ollut hyviäkin puolia, että
se on siinä samassa, ihmiset saattaa soittaa jostain vakuushakemuksesta vaikka
ja se [hakemus] on siinä sulla kun sä oot sen seulonu. Silloin siitä on hyötyä-
kin.(H4)

Kiireen hallinnan näkökulmasta tuotiin esille se, että puhelut loppuvat neuvonnan

päättyä mutta seulottavat eivät. Seulonta koettiin työllistäväksi ja sen tekeminen

huolella aikaa vieväksi. Koska molempien nähtiin olevan tärkeitä tehtäviä, vastaajat

pohtivat sitä, tulevatko molemmat tehtävät hoidettua hyvin ja niiden vaativuutta

vastaavalla tavalla. Kehittämisehdotuksena mietittiin seulottavien siirtämistä

minitiimeille, jolloin asiakkaan asiat olisivat keskitetysti tiimien hoidossa. Toisaalta

seulottavien siirto tiimeille saattaisi rikkoa liiaksi työaikaa tai jopa ruuhkauttaa

seulonnan tai tehdä siitä vaikeasti hallittavan ja sekavan. Seulonnan kehittämisessä

moni kysymys jäi vielä auki, jolloin seulonnan kehittämisen hyötyjä ja haittoja tulisi
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arvioida työyhteisössä erikseen. Kaiken kaikkiaan työnjaon terävöittämistä ja

minitiimien vastuiden ja hyödynnettävyyden lisäämistä pidettiin tärkeinä kehittämisen

kohteina.

Puhelinneuvonnan siirtäminen aamupäivään kello 9−12 välille toistui usealla vastaajalla

yhtenä kehittämisideana. Tähän asti puhelinneuvontaa on annettu kello 12−15.

Ajankohdan siirtoa iltapäivästä aamupäivään vastaajat perustelivat sillä, että se

parantaisi työn hallintaa ja vähentäisi kiireen tuntua, kun puhelinneuvontaan tulleiden

kiireellisten asioiden hoitamiselle jäisi iltapäivä aikaa. Tällöin puhelinneuvonnassa voisi

toteutua paremmin myös ns. päivystysefekti (jota termiä yksi vastaajista käytti), kun

puhelinneuvonnan jälkeen jäisi aikaa reagoida kiireellisiin asioihin. Tällä voitaisiin

paikata osaltaan ns. nopean toiminnan yksikön puuttumista aikuissosiaalityöstä vaikka

puhelinneuvonta ei lähtökohtaisesti päivystystä olekaan. Ajan siirto antaisi työntekijöille

lisäaikaa lakisääteisten määräaikojen velvoittaessa ja säädellessä työtä.

Asiakkaan näkökulmasta henkilökohtaisten puhelinaikojen siirtäminen samalla iltapäi-

vään kello 13−14 välille parantaisi henkilökunnan tavoitettavuutta entisestään. Toisaalta

mietittiin puhelinneuvonnan supistamista esimerkiksi kahteen tuntiin silloin, kun työn-

tekijä on pois, koska tämä ei vähentäisi henkilökunnan tavoitettavuutta puhelinaikojen

ollessa kuitenkin vielä iltapäivällä.

Kokonaisvaltaisempi idea puhelinneuvonnan kehittämiseen oli takaisinsoittojärjestel-

män käyttöönotto. Tätä perusteltiin sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta. Ta-

kaisinsoittojärjestelmä asettaisi asiakkaat tasa-arvoiseen asemaan, kun soittaminen neu-

vontaan olisi ilmaista ja tavoitettavuus 100 prosenttista.

Jos tulee kiireellistä, niin tieto siitä, että sata puhelua on taustalla odottamassa,
ei helpota sitä, että asiakkaalle joutuu sanomaan, että mä voin tehdä sen, jos pi-
dät luuria auki sen aikaa. Tulee laskua puhelun ajalta ja kun tulee lasku kotiin,
on plusmiinus nolla se ruokamaksarin hyöty.(H5)

Työntekijän näkökulmasta takaisinsoittojärjestelmä mahdollistaisi työtehtävien hoitami-

sen omassa tahdissa, paremman dokumentoinnin asiakasasioista sekä mahdollisuuden

työn tauottamiseen. Näillä nähtiin olevan suora yhteys työn kuormittavuutta pienentä-

västi.



19

Työn kuormittavuuden kannalta takaisinsoittojärjestelmä parempi, koska voi
soittaa omassa tahdissa eikä tule tunne, että hoitaa tämän asian nyt vähän
toisella kädellä. Voi työntekijänä säädellä, milloin soittaa puhelua. Nyt puhelut
vain tulee. (H3)

Takaisinsoittojärjestelmän nähtiin myös mahdollistavan minitiimien paremman

hyödynnettävyyden, kun soitto voitaisiin ohjata tarvittaessa suoraan oikeaan tiimiin ja

oikealle henkilölle, jolloin myös vastuutyöntekijyyden ja asiakaslähtöisyyden

vaatimukset toteutuisivat nykyistä paremmin.

Jos takaisinsoittojärjestelmä toteutuisi, tuotiin esille se, että Lohjan kaupungin

puhelinvaihteen työntekijöiden kanssa olisi hyvä käydä keskustelua siitä, mitkä puhelut

se välittää puhelinneuvontaan, jotta vikapuheluiden määrä saataisiin karsittua minimiin

ja asiakkaiden pompottamiselta vältyttäisiin.

Vastaajat pohtivat laajemmin puhelinneuvontaa työmuotona, joka palvelee melko

toimintakykyisiä ja tietyn aktiivitason omaavia asiakkaita. Liisa Hokkanen (2014,

64−65) tuo väitöskirjatutkimuksessaan esille tämän saman asian toteamalla, että silloin

kun ihmiselämän kokonaisuudelle ei ole auttamisen lokeroa, voivat asiakkaat joutua

asioimaan monella eri taholla ja ne, keiden taito ja kyvyt eivät tähän riitä, ovat vaarassa

pudota palvelujärjestelmän ulottumattomiin. Anna Metteri (2014, 306) puhuu

puolestaan kohtuuttomista tilanteista, jotka voivat syntyä silloin, kun ihmiset eivät itse

osaa tai jaksa toimia tai eivät yksinkertaisesti tiedä mihin etuuksiin olisivat oikeutettuja.

Toisaalta vastaajat pohtivat asiakkaan omaa vastuuta ottaa yhteyttä sosiaalialan

ammattilaiseen saadakseen apua tilanteeseensa vaikka yhtä lailla sosiaalialan

ammattilaisten vastuuksi nähtiin huolen pitäminen heikompiosaisista. Jos

takaisinsoittojärjestelmä olisi tavoitettavuudeltaan nykyistä parempi ja varmempi tapa

saada yhteys sosiaalialan ammattilaiseen, olisi sen käyttöönotto asiakkaan edun

kannalta perusteltua.

5.4 Vastuutyöntekijyys ja asiakasprosessi puhelinneuvonnassa

Siinä missä vastaajilla oli useita eri kehittämisideoita puhelinneuvonnan sisällöllisestä ja

käytännön puolen hoitamisesta, oli vastuutyöntekijyydestä ja asiakasprosessista

vähemmän selvärajainen kuva vastaajien keskuudessa. Yleisesti vastaajat totesivat, että
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vastuutyöntekijyys ei välttämättä korostu puhelinneuvonnassa, jossa ohjausta ja

neuvontaa annetaan yleisellä tasolla, jolloin vastuutyöntekijää ei ole tarvetta nimetä.

Osa vastaajista koki, että puhelinneuvonnassa oleva ammattilainen arvioi asiakkaan

tilanteen ja siirtää hänen asiansa tarvittaessa sosiaalityöntekijälle, jolloin prosessi on jo

tiedossa, sillä minitiimeissä on jo nimetyt sosiaalityöntekijät ja asiakkaan

kohdistaminen oikealle tiimille on melko selkeää.

Vastaajat näkivät, että sosiaalityöntekijät nimettäisiin pääsääntöisesti asiakkaiden

vastuutyöntekijöiksi. Lisävaihtoehtona esitettiin, että vastuutyöntekijyyttä voitaisiin

jakaa minitiimin kesken, jolloin myös sosiaalineuvojilla voisi olla aktiivinen rooli

esimerkiksi asiakkaan käytännön asioiden hoidossa. Työmuodoista esiin nousivat tällöin

jalkautuminen, kotikäynnit ja työparityöskentely sosiaalineuvojan ja sosiaalityöntekijän

kesken.

Myös moniammatillinen yhteistyö nähtiin osana laadukasta vastuutyöntekijyyttä.

Tällöin vastaajat toivat esiin sen, että asiakasta ei saisi pompotella ja ohjata ottamaan

yhteyttä eri tahoihin vaan hänen asiansa tulisi olla mieluummin yhden ihmisen tai tiimin

hallinnassa. Asiakkaan etu olisi tällöin myös se, että hänen asiansa ohjattaisiin jo

varhaisessa vaiheessa oikealle tiimille, joka voisi lähteä selvittämään asiakkaan

tilannetta eikä asiakkaan tarvitsisi selventää asiaansa moneen kertaan eri työntekijöille.

Ei ole asiakkaankaan etu, että se saa alkaa sitä asiaansa selvittää jollekin
uudelle ihmiselle. Voi olla, että joku muu tyyppi olis joka on ihan perillä siitä
kuviosta. Olisihan se järkevämpää että se sitten hoitaisi sitä asiaa. (H4)

Kun Vantaan aikuissosiaalityössä asiakasraadilta kysyttiin kehittämisehdotuksia, nousi-

vat tärkeimmiksi asiakkaan yksilöllinen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä se, että

asiakkaan ympärille koottaisiin auttavat tahot. Myös Vantaalla nähtiin, että vastuutyön-

tekijyyden näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa olisi kutsua tarvittavat tahot yhteis-

työhön mukaan, kuin lähettää asiakas jonnekin muualle. (Huvinen, Joutsenlahti & Met-

teri 2014, 40−41.)

Myös sosiaalihuoltolaki velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön, jolloin sosiaalihuoltoa on

toteutettava yhteistyössä eri tahojen kanssa siten, että palvelut räätälöidään asiakkaan

edun mukaiseksi kokonaisuudeksi (41§). Monialainen yhteistyö haastaa koko työyhtei-
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sön puhelinneuvontaa laaja-alaisemmin kehittämään tapoja jakaa tietoa muiden toimi-

joiden kanssa asiakkaan tilanteesta sekä luomaan toimivia käytäntöjä kutsuen yhteistyö-

hön asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavat tahot. Silloin, kun useampi viranomainen

työskentelee asiakkaan kanssa, on erityisen tärkeää, että eri tahojen välillä ei ole työnja-

ollisia ongelmia, jotka heikentäisivät asiakkaan saamaa palvelua (Crawford 2012, 78).

Kun huomiota kiinnitettiin tiimijaon hyödynnettävyyteen, nousivat esille työnkuvat ja

niiden mukainen työnjako. Kun tuloksia yhdistetään, voidaan todeta, että jos

puhelinneuvonta hoidettaisiin lähes kokonaan sosiaalineuvojien toimesta (heidän

työnkuvansa mukaisesti), voisivat sosiaalityöntekijät keskittyä oman työnkuvansa

mukaiseen toimintaan, johon vastuutyöntekijyys uutena vaatimuksena voisi perustellusti

ja vahvasti liittyä. Tämä olisi linjassa uuden sosiaalihuoltolain (2014) kanssa, sillä

puhelinneuvonnassa annettu tuki ja apu on tilapäistä palvelua ja nimetyn

vastuutyöntekijän antama tuki ja apu suunnitelmallista ja pitkäkestoista (42§, 38§).

Asialla on myös kääntöpuolensa, sillä jos sosiaalineuvojat ottavat vahvan vetovastuun

puhelinneuvonnasta, tulee mietittäväksi miten hyvin heidän työaikansa riittää asia-

kasajoille. Myös painotusta toimeentulotukityön ja sosiaalityön suhteen on hyvä tarkas-

tella kriittisesti. Työnkuvissa taloudellinen toimeentulotukityö ei saisi olla liiallisesti

painottuneena. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna huolestuttavana voidaan pitää Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustietoa, jonka mukaan aikuissosiaalityössä työs-

kentelevistä sosiaaliohjaajista melkein kolmannes (31 %) teki toimeentulotukityötä yli

60 prosenttia työajastaan. Keskimääräiset tulokset osoittivat, että sosiaaliohjaajien työ-

ajasta 44 % ja sosiaalityöntekijöiden työajasta 38% kuluu toimeentulotukityöhön. Voi-

daankin kysyä vastaako nykyinen työnjako ammattien sisältämiä asiantuntijuus- ja

osaamisalueita. Tässä kohtaa tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistyötä, jossa lähtökohtana

ovat asiakkaiden tarpeet, eivät mekaaniset ja resursseista johtuvat työnjaon uudistukset.

Molemmat ammattiryhmät työskentelevät kuitenkin saman asiakaskunnan ja samojen

ilmiöiden parissa. (Blomgren & Kivipelto 2012, 29−30, 51.)

On tutkittu, että asiakastyössä tehostetun yksilökohtaisen tuen ja useamman kuin yhden

tukevan menetelmän käyttö (esimerkkejä tukevista menetelmistä ovat mm. asiakkaan

osallisuuden tukeminen, asiakkaan tietoisuuden lisääminen ja ratkaisujen sekä voimava-

rojen etsiminen) olivat vaikuttavuudeltaan suurempia kuin toimeentulotukipainotteinen
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sosiaalityö (Kivipelto ym. 2013, 102). Aikuissosiaalityössä tulisikin aktiivisesti tehdä

töitä sen eteen, että vinouma toimeentulotukipainotteiseen työhön ei pääsisi lisäänty-

mään. Tämä on myös uuden sosiaalihuoltolain (2014) henki sen säätäessä omatyönteki-

jästä (42§), palvelutarpeen arvioinnista (36§), rakenteellisesta sosiaalityöstä (7§) ja mo-

nialaisesta yhteistyöstä (41§).

Puhelinneuvonnan yhteyden sosiaalihuoltolain vaatimukseen vastuutyöntekijän

nimeämisestä ei kaiken kaikkiaan nähty aiheuttavat suuria toimenpiteitä nykyiseen

verrattuna. Sen sijaan sosiaalihuoltolain vaatimus arvioida asiakkaiden palvelutarvetta,

nähtiin muuttavan puhelinneuvonnan tehtävää ja roolia, jolloin työtä joutuu tekemään

yhä herkemmällä korvalla.

Arvioinnin ennaltaehkäisevästä avusta ja sen tarpeesta, muuttaa
aikuissosiaalityön fokusta ja roolia entistä enemmän. Meidän pitää ottaa kantaa
jo aiemmin ja tiivistä yhteistyötä ja tarjota palveluita.(H7)

Vastaajat pohtivat myös asiakkaaksi tulon prosessia. Kun uusi asiakas ottaa ensimmäistä

kertaa yhteyttä puhelinneuvontaan, riittääkö hänelle ohjaus ja neuvonta vai tulisi asiakas

myös lähtökohtaisesti aina pyrkiä kutsumaan vastaanotolle? Vaikka tämä olisi asiakkaan

näkökulmasta inhimillistä, asiakaslähtöistä ja hyvää palvelua, asettavat olemassa olevat

resurssit reunaehdot sille, voidaanko kaikki uudet asiakkaat tavata. Kaiken kaikkiaan

asiakkuusprosessin nähtiin lähtevän Lohjalla hyvin käyntiin ja puhelinneuvonnan

mahdollistavan asiakkaille nopean neuvonnan ja ohjauksen.

Mahdollista Kela-siirtoa vastaajat eivät yhtä lukuun ottamatta pohtineet. Ehkä sen

toteutuminen nähdään vielä epävarmana ja muutokseen on toteutuessaan aikaa. Yhden

vastaajan pohdinnat keskittyivät Kela-siirron toteutuessa puhelinneuvonnan roolin

muuttumiseen enemmän päivystykseksi, jolloin yhteydenotot koskisivat enemmän jo

todella haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten asioita.
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6 KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄ-

MINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan pitää tutkimuksen kautta saatua tietoa puhe-

linneuvonnan koetusta tarpeellisuudesta ja merkityksestä. Kaikki vastaajat kokivat pu-

helinneuvonnan olevan tarpeellinen mutta pohtivat myös ristiriitoja tarpeen ja käytän-

nön toteutuksen resurssien suhteen. Puhelinneuvonnan sisällöllisellä tasolla suurimmak-

si ristiriidaksi nousivat työnjaot ja se, kenellä tulisi olla päävastuu puhelinneuvonnan

hoitamisesta. Tutkimustulosten mukaan työyhteisössä tulisi selkeämmin sopia, miten

puhelinneuvonta hoidetaan jos puhelinneuvontavuorossa oleva on pois. Kehittämiseh-

dotuksina tähän ehdotettiin puhelinneuvonnan hoitamisvastuun jakamista sosiaalineuvo-

jien kesken tai vastuun siirtämistä sille minitiimille, jonka jäsen on pois. Vaihtoehtona

nähtiin myös mahdollisuus supistaa puhelinneuvontaa tai perua se kokonaan silloin, kun

puhelinneuvontavuorossa oleva työntekijä on äkillisesti pois. Työnkuvien selkiyttämi-

nen vastaamaan alkuperäistä jakoa tekisi puhelinneuvonnasta sosiaalineuvojien ydinteh-

tävän, jolloin vastuutyöntekijyys voisi painottua vahvemmin sosiaalityöntekijöille.

Yleisesi työnjaon terävöittämistä ja minitiimien vastuiden ja hyödynnettävyyden lisää-

mistä pidettiin tärkeinä kehittämisen kohteina.

Silloin kun puhelinneuvontaa hoidetaan äkillisesti oman työn lisäksi, lisää se työnteki-

jöiden työtaakkaa ja voi heikentää asiakkaan saamaa palvelua työn kuormittavuuden

lisääntymisen vuoksi. Kolmen tunnin yhtäjaksoinen neuvonta koettiin raskaaksi ja seu-

lonta työllistäväksi, jolloin jatkuva puhelinneuvonnan paikkaaminen väsyttää työnteki-

jät ja myös vähentää työn hallittavuuden tunnetta, jos suunnitelmat oman asiakastyön

suhteen eivät pääse toteutumaan. Toisaalta asiakkaan saama palvelu heikkenee myös

silloin, jos puhelinneuvontaa ei ole saatavilla. Tähän ambivalenttiin tilanteeseen olisi

tärkeää luoda yhteisesti sovitut käytännöt työyhteisössä.

Puhelinneuvonnan käytännön järjestelyjen suhteen suurimpien kehittämisen kohteiden

nähtiin olevan puhelinneuvonnan ja seulonnan yhdistämisen pohtiminen, puhelinneu-

vonnan antaminen kello 9−12 ja takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto. Seulonnan yh-

distäminen puhelinneuvontaan koettiin työllistävänä ja mietittiin voisiko seulonnan ja

puhelinneuvonnan jopa erottaa toisistaan kokonaan. Minitiimien hyödynnettävyyttä
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pohdittiin myös tässä yhteydessä. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin seulonnan siirtämistä

enemmän minitiimien hoidettavaksi. Tärkeää olisi tällöin tutkia sitä vastaavatko tiimien

koot asiakasmääriä, jotta työtaakka ei kasva minitiimeille kohtuuttomaksi.

Sosiaalihuoltolain vaatimus omatyöntekijän nimeämisestä astuu lainvoimaiseksi

1.4.2015 lähtien. Laki velvoittaa nimeämään asiakkaalle asiakkuuden ajaksi omatyönte-

kijän, jollei nimeäminen ole ilmeisen tarpeetonta tai asiakkaalle on jo nimetty muu pal-

veluista vastaava työntekijä (42§). Tutkimuksen tulosten mukaan vastuutyöntekijän

nimeämiselle ei ollut työyhteisössä vielä yhteisesti jaettua ymmärrystä. Osa vastaajista

nimeäisi vastuutyöntekijäksi aina sosiaalityöntekijän, osa näki, että vastuutyöntekijyys

voitaisiin jakaa minitiimissä sosiaalityöntekijän ja sosiaalineuvojan kesken. Tällä het-

kellä vastutyöntekijyyden ei nähty erityisemmin korostuvan puhelinneuvonnassa, koska

asiakkuudet on jo nyt jaettu minitiimien kesken ja jokaisessa tiimissä on sosiaalityönte-

kijä. Asiakkuusprosessin vastaajat näkivät olevan hyvin hallinnassa Lohjan aikuissosi-

aalityössä ja puhelinneuvonnan mahdollistavan hyvin asiakkaaksi tulon. Tätä edesauttaa

vastaajien mielestä puhelinneuvonnan hyvä tavoitettavuus.

Työyhteisöltä saatua arvokasta tietoa voidaan hyödyntää puhelinneuvonnan sisällöllistä

ja käytännön puolta edelleen kehitettäessä. Lisäksi haastateltaville tutkimukseen osallis-

tuminen yhdessä onnistuneen tutkimusprosessin läpiviemisen kanssa saa aikaan tunteen,

että omaan työhön voi vaikuttaa. Tämä on tärkeää työssä, joka voi olla kuormittavaa ja

jota säätelevät lakisääteiset määräajat. Ilahduttavaa on se, että ennen tämän tutkimusra-

portin valmistumista puhelinneuvonnan käytännön järjestelyissä on jo tehty konkreetti-

sia muutoksia ja puhelinneuvonta on siirretty 1.1.2015 lähtien annettavaksi aamupäi-

vään kello 9−12 välille. Tutkimuksen tavoite, että analyysin tulokset tulevat otetuksi

mukaan käytännön työhön, on siis tältä osin jo toteutunut. Muita kehittämisideoita, ku-

ten takaisinsoittojärjestelmää, työnjakoja ja seulontaa, on erittäin tärkeä vielä yhdessä

työyhteisössä pohtia ja tehdä yhteisiä päätöksiä niiden osalta.

7 POHDINTA

Tämä käytäntötutkimusprosessi oli onnistunut ja sen läpiviemiseen vaikutti olennaisesti

työyhteisön sitoutuminen ja halu kehittää puhelinneuvontaa ja omaa työtään. Konkreet-
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tista hyötyä tutkimus toi antamalla tietoa työntekijöiden mielipiteistä ja kehittämiside-

oista. Työn kehittämisen näkökulmasta omasta toiminnasta oppiminen on tärkeä ele-

mentti, jotta työntekijöillä oleva tieto voisi siirtyä käytäntöön (Kemppainen & Ojaniemi

2012, 48).  Lisäksi palveluiden kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää on palvelun oikea

kohdentuminen, jolloin tulisi olla tietoa siitä, millaiset asiat sosiaalityön käytännöissä

vaikuttavat ja miten (Kivipelto ym. 2013, 109). Vaikuttavuustiedon näkyväksi tekemi-

nen on osa rakenteellista sosiaalityötä, jonka perusajatus on se, että kokonaisvaltaista

sosiaalityötä asiakkaan asiassa ei voida tehdä jos ei samalla pyritä vaikuttamaan yhteis-

kunnallisiin rakenteisiin (Matthies & Närhi 2014, 89; Pohjola 2014, 27, 33). Yksittäisen

asiakkaan saamaan sosiaalityöhön vaikuttaa siis laajemmin se palvelujärjestelmä, jolla

puhelinneuvontaa toteutetaan.

Näiden pohjalta oman työn kehittäminen on hyvin perustelua. Tärkeää on tiedostaa se,

mikä toimii ja olla muuttamatta jo toimivia käytäntöjä. Vaikka muilta kunnilta voisi

ottaa mallia heidän toimintatavoistaan, luodaan hyvät käytännöt aina osittain paikalli-

sesti (Kemppainen & Ojaniemi 2012, 48), jolloin työn kehittämiseen ja siihen luotujen

mallien toimivuuden edellytys on omilta työntekijöiltä saatu paikallistason tieto. Juuri

tällainen käytäntöön perustuva tieto avaa mahdollisuuden sosiaalityön ammatin ja sosi-

aalipalvelujen uudenlaiselle kehittymiselle (mt. 51). Konkreettista hyötyä tutkimuspro-

sessista on jo ollut, sillä työkäytäntöjä on muutettu toimivimmiksi siirtämällä puhelin-

neuvonta annettavaksi aamupäivään.

Sosiaalityön toimintaympäristön muutos ja työtehtävien eriytyminen aiheuttavat haas-

teita työkäytäntöjen sisällölliselle kehittämiselle. Aikuissosiaalityössä tämä voi tarkoit-

taa painopisteen siirtymistä pois toimeentulotukityöstä tehtävärakenteiden uudistuessa

ja niitä uudelleen määriteltäessä (Kivipelto & Kotiranta 2011, 122). Toteutuessaan tämä

olisi positiivinen muutos, sillä se antaisi enemmän tilaa itse sosiaalityölle toimeentulo-

tukipainotteisuuden vähentyessä (katso Kivipelto ym. 2013; myös Kela-siirto). Vaikka

toimintaympäristön muutos saattaa olla positiivinen asia, voi työtehtävien eriytyminen

tuoda mukanaan asiakkaan kannalta pirstaloituvaa apua ja vastuun karkaamista pahim-

massa tapauksessa aina jollekin toiselle asiantuntijalle (Hokkanen 2014, 64, 74; Metteri

2014, 306; Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 244−246).
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Ulkopuolelta tuleva haaste sosiaalityön työtehtävien muutokselle on suunnitteilla oleva

perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtäminen Kelan käsiteltäväksi vuo-

desta 2017 lähtien. Siirtoa perustellaan sillä, että kansalaisten yhdenvertaisuus paranee,

toiminta tehostuu ja kuntien tehtäviä saadaan vähennettyä tiukassa taloustilanteessa.

Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyi-

sivät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtävänä ja työn painopistettä olisi tarkoitus

suunnata varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Säästöä nähdään saa-

tavan myös palveluprosessin tehostumisesta, joskin huolena nähdään se, että sosiaali-

työn ja toimeentulotuen välinen yhteys katkeaa. Suuri kysymysmerkki onkin siinä, mi-

ten Kelan etuuskäsittelyssä varmistetaan asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön eli mitkä

tulevat olemaan ne yhteisesti sovitut perusteet ja pelisäännöt, jotta sosiaalityö tavoittaisi

sen tarpeessa olevat asiakkaat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014; Suomen Kuntaliitto

2014). Perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi muuttaisi toteutuessaan aikuis-

sosiaalityön organisatorista järjestelmää merkittävästi.

Sosiaalitoimistot eri kunnissa ja kaupungeissa ovat järjestäneet toimintaansa ja asiakas-

palveluansa parhaakseen katsomallaan tavalla. Tämä on voinut tarkoittaa tavoitettavuu-

den lisäämistä esimerkiksi puhelinneuvonnan ja/tai sähköisen asioinnin mahdollisuutta

tarjoamalla. Yhteiskuntamme muuttuu ja viestintätavat sen myötä. Vaikka palvelukult-

tuurin muutos sosiaalipuolella tuskin koskaan painottuu yhtä vahvasti puhelinoh-

jaukseksi kuin esimerkiksi Kelan organisaatiossa (Heinonen 2009), on sosiaalitoimis-

toissakin alettu hyödyntää verkkoasioinnin ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia.

Uusia toimintamuotoja kehitettäessä tulee kuitenkin aina huolehtia siitä, että kaikkien

avun tarpeet tukevat huomioiduksi eikä kukaan jää palveluista osattomaksi (vrt. hei-

kompiosaisten omaehtoisen yhteiskunnallisen toimijuuden mahdollistaminen; Hokka-

nen 2014, 80).

Puhelinneuvonnan kehittämistä on tässä käytäntötutkimuksessa tarkasteltu työntekijöi-

den näkökulmasta. Usein palveluiden tutkiminen ja kehittäminen on konventionaalista

eli lähtöisin työntekijöiden tarpeista ja toiveista, joskin kehittämisellä tavoitellaan pal-

veluiden laadun parantamista asiakkaalle. Silloin, kun kansalaisen rooli on ottaa vastaan

palveluita eikä itse olla osallisena niiden kehittämisessä, ylläpidetään olemassa olevia

valtasuhteita huolimatta siitä, että palvelut voivat muuttua sisällöllisesti paremmiksi.

(Kilpeläinen & Salo-Laaka 2012, 313.) Näin ollen tärkeänä jatkotutkimuskohteena olisi
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esimerkiksi kokemusasiakkuuden ja asiakasraatien kehittäminen, jotta asiakkaiden mie-

lipiteet puhelinneuvonnasta, sen toimivuudesta ja kehittämisen paikoista saataisiin selvi-

tettyä. Tärkeää asiakasosallisuus on myös käytäntötutkimuksen tiedonmuodostusproses-

sissa (Saurama & Julkunen 2009, 304−305).
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Liitteet

Liite 1. Haastattelurunko ja sähköpostikysely

HAASTATTELURUNKO

Teema 1.  PUHELINNEUVONNAN TEHTÄVÄ JA MERKITYS

- Onko puhelinneuvonta tarpeellinen aikuissosiaalityössä? (Kyllä/ei) Minkä vuok-

si / miksi ei?

- Mikä merkitys puhelinneuvonnalla on aikuissosiaalityössä?

Teema 2. PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

- Miten aikuissosiaalityön puhelinneuvontaa tulisi organisoida, jotta se nykyiseen

verrattuna toimisi paremmin sinun näkökulmastasi katsottuna?

- Oletko kokenut neuvonnan käytännön järjestelyissä ongelmia? Miten asiat voisi

hoitaa paremmin?

- Miten mielestäsi aikuissosiaalityön puhelinneuvontaa tulisi jatkossa kehittää

vastuutyöntekijyyden näkökulmasta?

- Miten mielestäsi aikuissosiaalityön puhelinneuvontaa tulisi jatkossa kehittää

asiakasprosessin näkökulmasta?
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SÄHKÖPOSTIKYSELY ESIMIEHILLE

Hyvä aikuissosiaalityön esimies

Lähetin sinulle viime viikolla saatekirjeen koskien tekemääni käytäntötutkimusta.

Olisin kiitollinen, jos ennättäisit vastata lyhyesti seuraaviin kysymyksiin.

1. Onko puhelinneuvonta tarpeellinen aikuissosiaalityössä? Millä perustelet tämän?

2. Minkä näet olevan puhelinneuvonnan merkityksen aikuissosiaalityössä?

Suuri kiitos vastauksestasi!

Sari Eriksson
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Liite 2. Suostumuslomake

Annan suostumukseni siihen, että minua haastatellaan sosiaalityön käytäntötutkimusta
varten. Haastatteluni nauhoitetaan ja nauhat tuhotaan tutkimuskäytön jälkeen. Tutkijalla
on lupa käyttää haastatteluaineistoa tutkimuksessaan.

Minulla on milloin tahansa oikeus keskeyttää mukanaoloni, kieltäytyä vastaamasta esi-
tettyyn kysymykseen tai kieltää jälkikäteen itseäni koskevan aineiston käyttö.

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen.

Paikka ja aika ________________________________________

Allekirjoitus __________________________________________

Nimenselvennys ________________________________________


