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1. Johdanto

Raportin yläotsikko ”Onko sosiaalityössä aikaa sosiaalityöhön?” herätti jo prosessin alussa

keskustelua ja saattoi joidenkin mielestä tuntua jopa liian provosoivalta. Itsekin mietin otsikon

vaihtamista ja pohdin saattaisiko tutkimus liiankin helposti ajautua pyrkimykseen vastata, että aikaa

sosiaalityöhön ei ole. Aihe tuli kuitenkin jokseenkin tuollaisenaan työyhteisöstä ja heillä oli huoli siitä

onko sosiaalityöntekijöillä työssään mahdollisuutta siihen varsinaiseen sosiaalityöhön. Tämä huoli

oli herännyt etenkin muutoksesta, joka on Helsingissä tuonut kaikki ensimmäiset

toimeentulotukipäätökset sosiaalityöntekijöiden käsiteltäviksi ja tuntuvat vievän ison osan

työajasta.

Myös tämä ”varsinainen sosiaalityö” sanaparina herätti keskustelua etenkin opintoryhmässä ja sen

merkityksen pohtiminen oli itsellekin opettavaista. Tästä ei varmasti yhtä ainutta mielipidettä ole,

mutta tutkimani työyhteisön näkemys varsinaisesta sosiaalityöstä oli, että siihen liittyy intensiivinen

ja pitkäjänteinen työskentely, asiakkaan kohtaaminen sekä elämäntilanteen kokonaisvaltainen

huomioiminen. Toimeentulotukityötä se ei kuitenkaan ole, mutta tällä hetkellä iso osa työajasta

kuitenkin keskittyy siihen.

Käytäntötutkimus on tehty tietylle työyhteisölle toiveena, että he saavat siitä jotain eväitä jatkoon

ja työn kehittämiseen, mutta raportin ajatuksia voi kuitenkin mielestäni ainakin jollain tasolla

yleistää tai verrata samankaltaisiin työyhteisöihin. Aihe on myös hyvin ajankohtainen, koska

sosiaalityössä puhutaan tällä hetkellä paljon sen vaikuttavuudesta. Toimeentulotuen siirto Kelaan

vuonna 2017 on myös iso muutos ja toivottavasti sellainen joka jättää sosiaalityöhön enemmän

aikaa. Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla 25.1.2015 todettiin Kela uudistuksesta, että

muutoksen jälkeen olisi toivottavasti enemmän aikaa varsinaiseen sosiaalityöhön, siinä käyttäen

nimenomaan tätä sanaparia.

Tutkimuksen aineisto on kerätty havainnoimalla työyhteisöä ja keräämällä työaikatietoja

työajanseurantalomakkeilla. Analyysiin on myös otettu mukaan keskustelu alustavista tuloksista

työyhteisön kanssa. Raportissa avaan aluksi hieman tutkimuksen toimintaympäristöä ja sitten käyn

läpi tutkimuksen tarkoitusta ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen esittelen tutkimusprosessia ja

myös tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Avaan vielä aikuissosiaalityötä yleisesti ja käyn vielä

läpi aineiston keruun prosessia ja omaa rooliani tässä ennen aineiston kimppuun pääsemistä.
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Luvussa 7. käyn läpi aineistosta saamiani tuloksia, joita vielä tiivistäen esitän ja tulkitsen

johtopäätöksissä. Raportin loppuluvussa pohdin vielä tutkimusprosessin kulkua ja tutkimuksen

onnistumista.

2. Tutkimuksen toimintaympäristö

Käytäntötutkimukseni tein eräässä Helsingin sosiaalityön palvelupisteessä ja siellä aikuissosiaalityön

yli 25-vuotiaiden asiakkaiden kanssa työskentelevien tiimissä, joka toimii Helsingin kaupungin

sosiaali- ja terveysviraston alaisena. Tiimiin kuuluu viisi sosiaalityöntekijää sekä heidän esimiehensä,

johtava sosiaalityöntekijä, joka toimii myös yhteyshenkilönä tutkimuksessa. Toimipisteessä

työskentelevät myös alle 25-vuotiaiden sosiaalityön tiimi, toimeentulotuen etuuskäsittelijät ja

sosiaaliohjaajat. Helsingin yliopistolta tutkimuksen ohjaajana on yliopistonlehtori Ritva Poikela.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisen myötä palvelut on organisoitu

uudelleen ja toimintatavat ovat muuttuneet. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijät tekevät ensimmäiset

toimeentulotukipäätökset kaikille uusille asiakkaille, jonka he kokevat työllistävän itseään kovasti ja

vievän aikaa muilta työtehtäviltä. Työntekijöillä on usein tunne, että heillä ei ole aina tarpeeksi aikaa

tehdä suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ennaltaehkäisevää työtä eikä mahdollisuutta asiakkaan

tilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Aikuissosiaalityössä työskennellään asiakkaiden

kanssa jotka ovat usein hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein yksilöiden ongelmat ovat jollain

tavalla sidoksissa myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin kuten asunnottomuuteen, perustoimeentulon

riittämättömyyteen ja työttömyyteen (THL:n verkkosivu, viitattu 3.11.2014).

Yleisessä keskustelussa aikuissosiaalityö nähdään usein vain taloudellisen tuen antamisena ja

toimeentulotuen jakamisena, vaikka siihen liittyy myös paljon muuta kuten palveluohjausta,

yhteisösosiaalityötä ja työllistymisen tukemista. Myös esimerkiksi Helsingin nettisivuilla

aikuissosiaalityön yhteystiedot löytyvät otsikon Toimeentulotuki ja sosiaalityö alta. Otsikon alla ei

kuitenkaan sanallakaan mainita asiakkaan mahdollisuutta muuhun sosiaalityöhön vaan kerrotaan

lähes yksinomaan toimeentulotuesta ja sen hakemisesta. (Helsingin kaupungin verkkosivu, viitattu

3.11.2014.) Tämä kertoo myös jotain toimeentulotyön korostuneesta roolista aikuissosiaalityössä.

Keskeisimpänä aiheeseen liittyvänä käsitteenä on aikuissosiaalityö ja miten se ja sen tehtävät

yleisesti määritellään. Aikuisten palveluiden tehtävärakennesuositusten mukaan toimeentuloon
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liittyvissä tilapäisissä ongelmissa asia tulisi vireille etuuskäsittelijän kautta. Sosiaalityöntekijällä taas

olisi kokonaisvastuu palvelusuunnitelman laatimisessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. (Sarvimäki &

Siltaniemi 2007, 40).  Tutkimusta on tarkoitus taustoittaa myös Talentian työmäärän mittareilla

(Talentian verkkosivu, viitattu 3.11.2014).

Tutkimuksen aihe ja työpaikka esiteltiin pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivässä

6.10.2014, jonka jälkeen olin yhteydessä toimipisteeseen mahdollisuudesta yhteistyöhön heidän

kanssaan. Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan käytäntötutkimuksen

opintojaksolla. Itselläni ei ollut omakohtaista kokemusta työskentelystä aikuissosiaalityössä, mutta

uskon, että aiheen tutkiminen ja havainnointi ulkopuolelta tulevana on ollut myös etu ja tuonut

tutkimukseen jotain mitä työyhteisön sisältäpäin tarkasteltuna ei niin hyvin huomioisi.

3. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää konkreettisesti mihin Helsingin kaupungin toimipisteen

aikuissosiaalityössä työskentelevän sosiaalityöntekijän työaika kuluu ja mikä on työn sisältö. Niin

kuin jo mainittu, on ensimmäisten toimeentulotukipäätösten tekeminen siirtynyt etuuskäsittelijöiltä

sosiaalityöntekijöille. Tämän he kokevat vievän runsaasti työaikaa ja keskittymistä sosiaalityön

muilta tehtäviltä. Sosiaalityöntekijöillä on tunne, että työhön kuuluu myös paljon sellaista

selittämätöntä ja ennakoimatonta työtä, joka vie runsaasti aikaa ehkä tärkeämmiltä tehtäviltä.

Käytäntötutkimuksen tavoitteena olisi kartoittaa mitkä kaikki toiminnot vievät aikaa, mikä on

työtehtävien sisältö ja miten paljon tehtävät kohdistuvat pitkäaikaisempien asiakkaiden asioiden

hoitoon. Tutkimuksen perusteella saadaan tietoa työajan käytöstä ja sisällöstä ja tätä tietoa

sosiaalityöntekijä voi hyödyntää oman työajan hallinnassa. Sosiaalityöntekijöiden tiimi on yhdessä

ideoinut käytäntötutkimuksen aiheen ja tarve nousee hyvin selkeästi jokapäiväisen työn tarpeista.

Työajan seurannalle ei siis millään lailla pyritä ylimääräiseen kontrolliin vaan selvittämään sitä miten

työajan käyttö on jakautunut, miten sosiaalityöntekijä pystyy käyttämään asiantuntijuuttaan ja

mitkä asiat mahdollisesti vaikeuttavat tai toisaalta helpottavat työtehtävien suoritusta.

Tarkoitus on myös vertailla työajanseurannasta saatuja tuloksia sosiaalihuollon ammatillisen

henkilöstön tehtävärakennesuositukseen (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 40) ja Talentian työn

mitoituksiin (Talentian verkkosivu, viitattu 3.11.2014).
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Käytäntötutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

Päätutkimuskysymys:

1. Mihin sosiaalityöntekijän työaika kuluu aikuissosiaalityössä?

Apukysymykset:

1. Miten paljon sosiaalityöntekijä tekee pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä?

2. Mihin sosiaalityöntekijä asiantuntijuuttaan käyttää nykyisessä työssään?

Käytäntötutkimus on osa pro gradu -tutkimusta ja toimii, joskin myös itsenäisenä tutkimuksena,

myös taustoittavana ja kontekstoivana vaiheena pro graduun.

Pro gradu -tutkimuksessa, jonka tekemistä jatketaan samassa työyhteisössä tai aikuissosiaalityössä

yleisesti, selvitetään sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä mahdollisuuksista vaikuttaa sosiaalityöllä.

Keskeisinä käsitteinä tutkimuksessa on sosiaalityön vaikuttavuus, New Public Management,

professio ja asiantuntijuus sekä organisaatiokulttuuri. Aineisto kerätään ryhmähaastatteluilla sekä

mahdollisesti täydennetään yksilöhaastatteluilla tarpeen vaatiessa. Haastatteluihin osallistuu

aikuissosiaalityössä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä.

4. Tutkimusprosessi ja käytäntötutkimuksen luonne

Työyhteisö on tiiviisti mukana tutkimusprosessissa ja sen etenemisestä on tarkoitus keskustella

heidän kanssaan myös prosessin aikana. Kun halutaan edistää tutkimukseen perustuvaa

sosiaalityötä, keskeisenä keinona on tutkiva ammattikäytäntö. Tällaiselle työotteelle on tyypillistä

kysymysten esittäminen ja pohtiminen ja siihen voi liitää esimerkiksi ajankäytön analysointia.

Tutkiva työote on tärkeässä roolissa jos halutaan tulevaisuudessa edistää näyttöön perustuvaa

sosiaalityötä. (Pohjola 2012, 37.) Katsoisin että käytäntötutkimuksella on tärkeä rooli tässä

tehtävässä niin opiskelijan kuin työyhteisönkin kannalta.

Käytäntötutkimuksessa tiedon ja taitojen rajat nähdään epätäsmällisinä, mutta niin että toiminta on

mukana kaikessa tiedon hankinnassa. Siinä ei vain passiivisesti tarkastella tosiasioita vaan toimitaan

käytännössä taitavasti ja jatkuvasti uutta oppien. (Saurama & Julkunen 2009, 299.)

Käytäntötutkimus eroaa perinteisestä akateemisesta tiedonmuodostuskulttuurista ja sen tehtävänä
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on nimenomaan pyrkiä palveluiden parantamiseen (Saurama & Julkunen 2009, 295).

Käytäntötutkimuksessa katsotaan, että kaikilla osallistujilla on oikeus tiedon tuottamiseen ja tietoa

muodostetaan kollektiivisesti (Saurama & Julkunen 2009, 304−305).

Aineisto kerättiin joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana havainnoinnilla sekä Exceliin luodulla

työajanseurantalomakkeella sekä helmikuussa käydyllä ryhmäkeskustelulla alustavista tuloksista

tiimin kanssa. Aineiston keruu aloitettiin havainnoimalla tiimin jokaisen työntekijän yhtä työpäivää

ja kirjaamalla ylös seuraavia asioita työtehtävistä; mitä teki, miksi teki, kenelle teki sekä miten teki.

Aineiston keruussa ei asiakkaasta kirjata ylös minkäänlaisia yksilöintitietoja tai elämäntilannetta

koskevia tietoja vaan ollaan lähinnä kiinnostuneita siitä onko asiakkaalla ollut sosiaalityön tarvetta

vai ei. Asiakkaille joiden tapaamisissa oltiin mukana heidän suostumuksestaan, annetaan

tutkimuksesta kertova infokirje (LIITE 2).

Havainnointijakson jälkeen aineiston keräämistä jatketaan työajanseurantalomakkeella, jossa

eritellään erilaiset työtehtävät (LIITE 3). Sosiaalityöntekijät merkitsevät tehtäviin kuluvan ajan

seurantajaksolla noin 10 minuutin tarkkuudella sekä merkitsevät myös jos työtehtävä liittyy suoraan

johonkin asiakkaaseen (onko sosiaalityön tarvetta vai ei). Työtehtävien sisältöä on tarkoitus myös

lyhyesti avata taulukkoon, esimerkiksi jos työtehtävä on puhelu asiakkaan kanssa, merkitään

taulukkoon myös mitä aihetta puhelu koski. Seurantalomakkeelle on myös mahdollista kirjoittaa

muita lyhyitä huomioita työtehtävistä joita voidaan käyttää analyysissä. Analyysin tukena käytetään

myös prosessin aikana kirjoitettavaa tutkimuspäiväkirjaa ja keskusteluja työyhteisön kanssa.

Kaikessa tutkimuksessa ja raportoinnissa tulee Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden

mukaisesti pitää mielessä rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Koska tutkimusta tehdään pienessä

ja tiiviissä työyhteisössä, täytyy tarkkaan miettiä miten tutkimus tai tulosten raportointi saattaa

vaikuttaa itse työyhteisöön, sen ilmapiiriin tai yksittäiseen henkilöön. Henkilöstö on ollut ideoimassa

tutkimusaihetta ja tutkimusasetelma tullaan käymään heidän kanssaan läpi. Tutkimuksen

julkisuutta koskevat pelisäännöt sovitaan koko tutkimukseen osallistuvan tiimin kanssa ja

hyväksytetään kaikilla tutkimukseen osallistuvilla. Tutkimuksen aineiston säilytän omalla

tietokoneella salasanan takana ja varmuuskopion muistitikulla. Paperisena olevat muistiinpanot

muutetaan sähköiseen muotoon ja paperiset versiot hävitetään asianmukaisesti. Kun

käytäntötutkimus ja pro gradu -tutkimus valmistuu hävitetään myös sähköisenä ollut aineisto,

todennäköisesti 2015 vuoden loppuun mennessä.
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Vaikka tutkimuksessa tutkitaan ammattilaisia eikä asiakkaita, on silti tärkeää pitää mielessä

tutkimuseettiset periaatteet. Tutkimukseen osallistumisen tulee olla kaikilta osallistujilta täysin

vapaaehtoista sekä tulee ottaa huomioon mahdolliset eri osallisilla olevat erilaiset intressit. Myös

raportointivaiheessa tulisi huomioida miten tutkittavista kirjoitetaan ja antaa myös heille

mahdollisuus puuttua tekstiin. Tutkittavalla on myös oikeus koska tahansa keskeyttää

osallistumisensa tutkimukseen (Rauhala & Vironkangas 2011, 239−241.) Tutkimukseen osallistuville

sosiaalityöntekijöille on annettu mahdollisuus tutustua tutkimussuunnitelmaan ennen aineiston

keruun aloittamista ja heille on esitetty infokirje tutkimuksen tarkoituksesta (LIITE 1).  Tiimin kanssa

sovittiin, että toimipiste mainitaan vain yleisesti eikä sen oikealla nimellä. Tutkimuseettiset

kysymykset ovat tärkeä osa tutkimusta ja kulkevat mukana sen kaikissa vaiheissa aina

suunnitelmasta, aineiston keruusta sen purkamiseen, analysointiin ja raportointiin (Kvale 1996,

111).

5. Aikuissosiaalityö

Koska tutkimuksessa tutkitaan ajankäyttöä nimenomaan aikuissosiaalityössä, on aikuissosiaalityön

käsitteen avaaminen keskeistä. Niin kuin jo aiemmin mainittu painottuu aikuissosiaalityön

ymmärtäminen usein toimeentulotukeen ainakin ulkopuolisten silmissä. Tämä ei ole kuitenkaan

enää nykypäivänä riittävä eikä todellinen kuva aikuissosiaalityöstä, jota tehdään myös monilla muilla

kentillä kuin vain kuntien sosiaalitoimistoissa (Jokinen ja Juhila 2008, 7). Aikuissosiaalityö on nähty

usein etenkin lastensuojeluun verrattuna vähempiarvoisena ja vähemmän vaativana ja sen

kehittämiseen on ryhdytty todella vasta 2000-luvulla (Mäntysaari 2006, 117). Koska tämä tutkimus

tehdään kunnan sosiaalitoimistossa, keskityn myös tässä luvussa avaamaan lähinnä sitä miten

aikuissosiaalityö siinä toimintaympäristössä ymmärretään. Jonkin verran käsittelen myös

toimeentulotukeen liittyviä asioista, koska ne kytkeytyvät keskeisesti aikuissosiaalityön kenttään ja

myös tämän tutkimuksen kysymyksiin.

Juhila (2008) on lähtenyt avaamaan aikuissosiaalityön määritelmää hakemalla eri kuntien

verkkosivuilta erilaisia kuvauksia aikuissosiaalityöstä. Koska oma tutkimus tehdään Helsingissä, olisi

itseäni kiinnostanut erityisesti miten Helsingin kaupunki aikuissosiaalityön määrittelee, mutta

sivuilla aikuissosiaalityötä ei kuvata tai edes mainita juuri mitenkään. Ainoastaan

sosiaalityöntekijöiden yhteystietojen listassa on sana aikuissosiaalityö, mutta sen sisältöä ei avata
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sen enempää. Niin kuin aikaisemmin mainittu löytyy aikuissosiaalityö Helsingin nettisivuilla otsikon

Toimeentulotuki ja sosiaalityö alta. Sosiaalityöstä ei ole tämän otsikon alla kuitenkaan tietoa,

ainoastaan toimeentulotuen hakemisesta. Yläotsikon Sosiaalinen tuki ja toimeentulo alta löytyy

kyllä tietoa kattavasti esimerkiksi asunnottomien, maahanmuuttajien  sekä nuorten palveluista.

(Helsingin kaupungin verkkosivu, viitattu 3.11.2014.)

Yleisesti kuntien aikuissosiaalityön määritelmissä mainittiin kuitenkin ongelma, tavoite ja välineet.

Aikuissosiaalityötä kuvataan näin esimerkiksi auttamiseksi elämän ongelmatilanteissa (kuten

elämänhallinta tai taloudellinen tilanne) ja tavoitteeksi asetetaan elämäntilanteen parantaminen.

Auttamisen välineinä mainitaan esimerkiksi neuvonta sekä suunnitelman laatiminen ja yhteistyötä

asiakkaan kanssa korostetaan usein. (Juhila 2008, 16−17.) Juhila (2008, 24) näkee

aikuissosiaalityössä usein muutostyön ketjun, joka koostuu asiakkaan lähtötilanteen arvioinnista,

suunnitelman tekemisestä ja kuntouttamisesta. Kuntouttaminen on noussut yhä tärkeämmäksi

etenkin 2001 voimaan tulleen lain kuntouttavasta työtoiminnasta myötä, mutta kuntouttamisesta

ei puhuta ainoastaan työllistämisen yhteydessä, vaan sillä pyritään parantamaan asiakkaan yleistä

elämäntilannetta. Aikuissosiaalityön kenttään kuuluu vahvasti myös palveluohjaus. Koska

sosiaalityön ideana ei olekaan antaa kaikkia asiakkaan tarvitsemia palveluita, ohjataan asiakasta

palveluohjauksen avulla oikeiden palveluiden piiriin ja huolehditaan että asiakas on tietoinen

hänelle kuuluvista palveluista. (Juhila 2008, 22−24.) Kyse on yleisesti köyhien ja syrjäytyneiden

kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, mutta koska näiden sanojen käyttöä ei katsota aina sopivaksi,

puhutaan mieluummin aikuissosiaalityöstä tai joskus kuntouttavasta sosiaalityöstä (Mäntysaari

2006, 117).

Aikuissosiaalityötä ei erikseen määritellä laissa, mutta työn sisältöä ohjaavat laki toimeentulotuesta

(1997/1412) ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta (2001/198). Myös päihdehuoltolakia (1986/41)

pidetään usein aikuissosiaalityötä raamittavana lakina. Kunnallisessa toiminnassa, joka on sidottu

tiettyihin lakeihin, onkin niiden tunteminen ja soveltaminen keskeisessä osassa sosiaalityöntekijän

osaamista. (Juhila 2008, 25.) Aikuissosiaalityöhön kuuluu näiden lisäksi vahvasti myös

mielenterveystyö ja asunnottomuustyö (Borg 2011, 2). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan

aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat arkielämän hallinta, asuminen ja asunnottomuus, köyhyys ja

toimeentulo, päihde- ja mielenterveysongelmat, syrjäytyminen, työttömyys ja yksinäisyys.

Orientaatioiksi ja työmenetelmiksi THL:n sivuilla mainitaan kuntouttava ja toimeentulotukityö,
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palveluohjaus, työllistymisen tukeminen, valtaistaminen, yhteisösosiaalityö ja rakenteellinen

sosiaalityö. (THL:n verkkosivu, viitattu 8.12.2014.)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian työmäärän mitoituksen mukaan

suosituksena on, että aikuissosiaalityössä asiakkaita olisi työntekijää kohti enimmillään 35−50.

Suosituksena olisi myös että 60 % työajasta kuluisi välittömään asiakastyöhön (myös tiettyyn

asiakkaaseen liittyvä raportointi, valmistelu, konsultaatio jne.) ja 40 % kehittämistyöhön

(esimerkiksi verkostotyö, suunnittelu, yleinen raportointi, koulutus ja työnohjaus). (Talentian

verkkosivu, viitattu 8.12.2014.) Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon ammatillisen

henkilöstön tehtävärakennesuosituksessa sanotaan, että sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu

asiakkaan suunnitelmallisesta työstä vaikkakin sosiaaliohjaaja voi myös tehdä palvelutarpeen

arvioinnin ja suunnitelman. Sosiaalityöntekijä vastaa myös hallinnollisten päätösten tekemisestä.

Lyhytaikaisessa ja tilapäisessä toimeentulotuen tarpeessa asiakaskontakti hoituu tämän suosituksen

mukaan etuuskäsittelijän kautta. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 40.)

Yleisesti on katsottu, että toimeentulotukityön lisääntyminen vie sosiaalityöntekijältä

mahdollisuuksia paneutua perusteellisemmin asiakkaiden tilanteisiin. Trendi onkin yleensä ollut

toimeentulotuen irrottaminen sosiaalityöstä etuuskäsittelijöille niissä tapauksissa, kun muun kuin

taloudellisen tuen tarvetta ei ole. (Raunio 2000, 166−167.) Tämä on tapahtunut myös pakon edessä

ja siihen ovat vaikuttaneet etenkin 1990-luvun lama, taloudellinen tilanne ja kasvaneet

asiakasmäärät, joiden myötä toimeentulotuen käsittely siirtyi etuuskäsittelijöille. Siirtymä kuitenkin

aiheutti sen, että pahimmin syrjäytyneet asiakkaat jäivät etuuskäsittelijöiden vastuulle. Ainakin osa

sosiaalityöntekijöistä on aina ajatellut, että myös toimeentulotukityö on sosiaalityötä, koska siinä

on mahdollisuus saada samalla myös muuta apua. Mäntysaaren mukaan sosiaaliturvassa ei ole

kysymys vain rahansiirroista vaan köyhien ja syrjäytyneiden elämäntilanteet kaipaavat myös

sosiaalityötä muutenkin kuin toimeentulotuen myöntämisenä. (Mäntysaari 2006, 118−119,

126−127.)

Toimeentulotuen myöntämisen siirtyminen enemmän kirjalliseen etuuskäsittelyyn on joidenkin

työntekijöiden arvion mukaan lisännyt mahdollisuutta varsinaiseen sosiaalityöhön. Kääntöpuolena

nähdään kuitenkin, että kirjallinen asiointi saattaa syrjäyttää tiettyjä asiakkaita sosiaalityön piiristä

ja usein nämä ryhmät ovat sellaisia jotka olisivat kipeimmin sosiaalityön tarpeessa.

(Sosiaalibarometri 2014, 75.) Perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus ovat siirtymässä kunnilta
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Kelan hoidettavaksi vuonna 2017 (http://www.stm.fi/vireilla/toimeentulotuen-kasittelyn-siirto-

kelalle) ja vaikka siirto nähdään niin sosiaalihuollon kuin Kelan johtajienkin mielestä pääasiassa

positiivisena asiana niin etenkin sosiaali- ja terveyspuolella on pelko että asiakkaat jäävät nykyistä

useammin vaille sosiaalityötä (Sosiaalibarometri 2014, 76−78). Toimeentulotukityö on siinäkin

mielessä tärkeää, että sitä kautta pystytään löytämään ne ihmiset jotka tarvitsevat paneutuvampaa

sosiaalityötä. Toimeentulotukea saavat ihmiset ovat keskeinen asiakasryhmä, joilla on usein myös

muita elämänhallinnan ongelmia. Aikuissosiaalityössä kohtaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole saaneet

apua ensisijaisemmista järjestelmistä, mutta ei voida odottaakaan että se yksin pystyisi näitä

ongelmia ihmisten elämässä ratkomaan.  (Nummela 2011, 26−27).

6. Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksessa keräsin aineistoa ensin havainnoimalla kutakin viidestä aikuissosiaalityön tiimin

työntekijää yhden päivän ajan. Olin siis työntekijän mukana koko työpäivän ja pyysin häntä

suorittamaan työtehtävänsä kuten normaalisti, niin hyvin toki kuin se suinkin on mahdollista

ulkopuolisen läsnä ollessa. Havainnoinnin etu tutkimusmenetelmänä on, että sen avulla saadaan

tietoa siitä mitä todella tapahtuu. Havainnoinnilla voidaan saada esiin jotain sellaista, mitä

esimerkiksi haastattelussa ihminen ei toisi esiin; puhe voi ilmentää eri asenteita kuin käytäntö sitten

osoittaa. Havainnointia menetelmänä kritisoidaan etenkin siitä, että havainnoitsija saattaa häiritä

tai muuttaa tilannetta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 207−208.)

Pyysin työntekijää päivän aikana puhumaan auki mitä hän kulloinkin tekee, jotta pystyn kirjaamaan

tehtäviä paremmin ylös. Merkitsin itselleni paperille ylös kellonajat mitä tehtävän suorittamiseen

on kulunut, mitä työntekijä teki, miksi hän teki ja miten hän tehtävän teki. Merkitsin myös ylös oliko

kyseessä sosiaalityön tarpeessa oleva asiakas vai ei. Kirjasin työtehtävistä ylös myös mahdollisia

muita huomioita, joita ajattelin että saattaisin tarvita analyysissä. Tarkoituksena oli tehdä myös

pienimuotoiset haastattelut työpäivän päätteeksi lähinnä sen selvittämiseksi oliko kyseessä

työntekijän mielestä tyypillinen työpäivä ja miten havainnoitsijan läsnäolo on päivään vaikuttanut.

Tämä jäi kuitenkin heti ensimmäisenä havainnointipäivänä pois, koska työntekijä joutui yllättäen

lähtemään. Päätin silloin etten haastatteluja tee, mutta kyselin työntekijöiltä hieman

epämuodollisemmin tuntemuksia päivistä ja kirjasin itse omia havaintoja näistä kysymyksistä ylös.
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Havainnoinnin tarkoituksena oli myös itse tutustua paremmin tutkittavaan aikuissosiaalityön

yksikköön ja heidän työtapaansa. Havainnointi valmisteli myös seuraavaa aineistonkeruuvaihetta

joka suoritettaisiin työajanseurantalomakkeita (LIITE 3) käyttäen. Työajanseurannan lomakkeen olin

tehnyt ja esitellyt työyhteisölle jo aiemmin, mutta tein siihen pieniä muutoksia ja ohjeistuksia

havainnointijakson jälkeen. Tiimin työtekijät täyttivät työnajanseurantalomaketta viiden

valinnaisen päivän ajan. Lomakkeelle ohjeistettiin merkitsemään kellonaika tai aika mikä tehtävän

suorittamiseen mennyt, työtehtävä lomakkeelta löytyvällä koodilla, ja jos tehtävä liittyi

asiakkaaseen niin se oliko kyseessä sosiaalityön tarpeessa oleva asiakas vai ei sekä

tapaamisen/puhelun tms. aihepiiriä varten oleva kenttä. Tähän viimeiseen kenttään toivon myös

avattavan sitä onko kyseessä ensimmäinen toimeentulotukipäätös sekä siihen oli mahdollista

kirjoittaa myös muita huomioita tehtävästä. Työajanseuranta-aineisto ja sen lisäksi myös

havainnointiaineisto analysoitiin ensin määrällisesti, eli laskettiin työntekijäkohtaisesti ja yhteensä

mitä työtehtäviä oli ollut ja minkä verran. Työajanseuranta lomakkeen sain viideltä päivältä lopulta

vain neljältä tiimin työntekijältä yhden tiimiläisen pidemmän poissaolon ja kurssin tiukan aikataulun

vuoksi.

Aineistona käytettiin myös alustavan analyysin teon jälkeen käytyä keskustelua tiimin kanssa joka

nauhoitettiin. Analyysissä apuna käytettiin myös tutkimuksen aikana työyhteisössä tehtyjä

havaintoja, käytyjä keskusteluja ja tutkimuspäiväkirjaa. Tutkimusprosessin aikana minusta itsestäni

tuli myös tämän työyhteisön jäsen, kun minua pyydettiin osa-aikaiseksi sosiaalityöntekijäksi tiimiin.

Tämä ei mielestäni kovinkaan paljon vaikuttanut itse tutkimuksen tekoon koska havainnot oli jo

tässä vaiheessa tehty ja työajanseurantalomakkeen täyttäminen käynnissä. Työyhteisöä on tämän

muutoksen kautta päässyt tarkkailemaan hieman lähemmin, joten jonkinlaista vaikutusta analyysiin

sillä on voinut olla. Itse katsoisin, että se on kuitenkin tuonut lisää ymmärrystä ja näin helpottanut

analyysin tekoa. Omat työpäivät tiimissä raportin valmistuessa rajoittuvat kuitenkin vain

muutamaan ja alusta alkaen porukkaan oli helppo päästä mukaan, joten en katso tämän

muuttaneen suhtautumistani juurikaan.
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7. Aika sosiaalityöhön aikuissosiaalityössä

7.1. Työajan jakautuminen

Kokosin työajanseurannan lomakkeista ja havainnointipäivistä olevat tiedot yhteen ja taulukoin ne

excel-ohjelmaa käyttäen. Laskin jokaiseen työtehtävään kuluneen ajan minuutteina ensin

työntekijäkohtaisesti ja sitten kaikilta yhteensä. Seuraavassa taulukossa (taulukko 1.1.) käy ilmi mitä

työtehtäviä tämän seurantajakson aikana on tehty ja miten ne jakaantuvat prosentteina. Yhteensä

aineiston keruun kattavalla jaksolla oli noin 128 työtuntia. Jotkin näistä työtehtävistä esiintyvät niin

marginaalisesti, että niitä on turha edes ottaa analyysiin mukaan, mutta esitän kaikki mukana olleet

työtehtävät kuitenkin taulukossa.

Eniten työaikaa kului asiakastapaamisiin (18,1 %), toimeentulopäätösten tekemiseen (15,4 %) ja

puheluihin asiakkaiden kanssa (12,5 %). Mainittavan osan ajasta vei myös

toimeentulotukipäätöksiin liittyvä selvitys ja valmistelu (9,3 %), työn kehittäminen ja koulutus (8,1

%), kokoukset (8,0 %) ja ammatillinen konsultointi (7,1 %). Kun lasketaan toimeentulotukipäätösten

valmistelu ja niihin liittyvä selvitystyö yhteen, vie toimeentulotukipäätökset suurimman osan (24,7

%) työajasta.

Talentian suosituksen mukaan työaika tulisi jakautua mielellään 60/40 mallin mukaan, jossa 60 %

olisi tiettyyn asiakkaaseen liittyvää työtä ja 40 % kehittämistyötä (Talentian verkkosivu, viitattu

3.11.2014). Ainakaan tässä yksikössä tämä, ehkä lähtökohdiltaankin hiukan optimistinen, jako ei

tapahdu alkuunkaan. Suoraan laskettuna ainakin noin 75 % työajasta menee asiakastyöhön. Tähän

jätin laskematta ainoastaan työn kehittämisen, ohjeiden lukemisen, kokoukset ja kategorian muu

työtehtävät. Kun otetaan huomioon, että suuri osa tiimin omista kokouksista käytetään myös

asiakasasioiden käsittelyyn, on kehittämiselle itsessään suhteellisen vähän aikaa. Tässä täytyy toki

huomioida, että mukaan ei ole lyhyelle seurantajaksolle sattunut yhtään kehittämis- tai

koulutuspäiviä, jotka varmaan osaltaan kasvattaisivat työn kehittämisen määrää kokonaistyöajasta.
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Taulukko 1.1. Työtehtävien jakautuminen prosentteina

Työyhteisöä kiinnosti kuitenkin erityisesti se onko työssä aikaa siihen oikeaan ja varsinaiseen

sosiaalityöhön. Tätä yritin tavoitella pelkkää työajanseurantaa analysoimalla etsimällä etenkin sitä

miten paljon aikaa kului asiakkaisiin, jotka selkeästi sosiaalityöntekijän mielestä olivat tai toisaalta

eivät olleet sosiaalityön tarpeessa. Työntekijät olivat myös huolissaan siitä miten paljon aikaa kuuluu

niiden ensimmäisten toimeentulohakemusten käsittelyyn. Olin ohjeistanut merkitsemään

lomakkeeseen jos toimeentuloasia koskee uutta asiakasta, mutta valitettavasti vain yksi työntekijä

oli tämän selkeästi merkinnyt lomakkeisiinsa, joten tätä tietoa ei voi käyttää analyysissä. Tässä

huomasi myös lomakkeen käytön vaikeudet ja sen, että käytön ohjeistukseen ja toiveisiin sen

täytöstä olisi itse pitänyt perehtyä paremmin. Kiinnostavaa oli kuitenkin, että työntekijä joka oli

ensimmäiset hakemukset merkinnyt lomakkeille, mainitsi myös, että oli huomannut lomaketta

täyttäessä miten paljon nuo hakemukset tosiaan vievät työaikaa. Yksi tutkimuksen tavoitteita oli,

että työntekijä kiinnittäisi huomiota jo lomaketta täyttäessään siihen mihin työaika kuluu.

Lomakkeeseen oli kuitenkin merkitty oliko asiakas sosiaalityön tarpeessa oleva asiakas vai ei eli mikä

oli työntekijän arvio siitä tarvitseeko asiakas pitkäjänteisempää työskentelyä vai lähinnä ainoastaan

tilapäistä toimeentulotukea. Näistä keräsin tiedot erikseen ja oheisessa taulukossa (taulukko 1.2.)

Työtehtävä Prosentit
1.1. TT-päätöksen tekeminen 15,4
1.2. Etuuskäsittelyohjeet 0,2
1.3. Selvitystä ja valmistelua 9,3
2.1. Asiakastapaaminen 18,1
2.3. Puhelu asiakkaan kanssa 12,5
2.4. Asiakkaan tavoittelu 0,5
2.5. Päivystysasiakkaat 3,0
2.6. Kotikäynti 0,8
3.1. Dokumentointi 4,0
3.2. Sähköpostiyhteydenotot 1,2
3.4. Asiakastapaamisen valmistelu 2,9
4.1. Ammatillinen konsultointi 7,1
4.2. Reflektointi kollegan kanssa 0,6
4.3. Työn kehittäminen/koulutus 8,1
4.4. Ohjeiden lukeminen 0,5
4.5. Kokous 8,0
8. Muu 7,8

100,1
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näkyy miten paljon prosentteina oli kutakin työtehtävää kohtaan sekä yhteensä sosiaalityön

tarpeessa olevia asiakkaita. Täytyy kuitenkin huomioida, että läheskään aina työntekijät eivät olleet

merkinneet ollenkaan oliko kyseessä sosiaalityön asiakas vai ei, joten koko tämän materiaalin

laajuus työaikana oli ainoastaan noin 77 tuntia. Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli merkinnyt myös

joitakin työtehtäviä ”ei osaa sanoa” merkinnällä, joten laskin ne mukaan, vaikka niiden osuus ei

ollutkaan kokonaisuudessa kovin merkittävä (5,2 %).

Taulukko 1.2. Sosiaalityön tarve

Ensimmäisenä huomiona tästä taulukosta voi havaita, että suurin osa (59,6 %) asiakastyön ajasta

käytetään sosiaalityöntekijöiden mukaan sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden asioihin.

Kuitenkin todella iso osuus, noin 35 % asiakastyön ajasta, menee asiakkaisiin joilla ei työntekijän

mielestä ole sosiaalityön tarvetta. Tämä tarkoittaa, että yli kolmasosa sosiaalityöntekijän tekemästä

asiakastyöstä tämän seurannan mukaan olisi sellaista, johon ei tarvitse sosiaalityön osaamista. Tästä

ajasta isoin osa, noin 11 % koko asiakastyön ajasta, menisi toimeentulotukipäätösten tekemiseen.

Vaikka suurin osa sosiaalityöntekijöistä ei ollut merkinnyt onko kyseessä ensimmäinen

toimeentulotukipäätös vai ei, niin voidaan olettaa, että näistä suurin osa on juurikin niitä

ensimmäisiä päätöksiä. Tämä sen takia, että muut sosiaalityöntekijöiden tekemät päätökset ovat

harkinnanvaraisia ja kuuluvat näin ollen usein varsinaisen sosiaalityön piiriin. Kun lasketaan tähän

vielä aika joka menee näiden päätösten valmisteluun, vievät sosiaalityöhön kuulumattomat

toimeentulotukipäätökset asiakastyön työajasta lähes 15 %.

Työtehtävä Kyllä Ei EOS
1.1. TT-päätöksen tekeminen 4,0 11,1 0,9
1.3. Selvitystä ja valmistelua 6,7 3,4 0,6
2.1. Asiakastapaaminen 19,3 7,9 2,0
2.3. Puhelu asiakkaan kanssa 7,6 8,0 0,8
2.4. Asiakkaan tavoittelu 0,5 0,3
2.5. Päivystysasiakkaat 5,0
3.1. Dokumentointi 3,4 2,4
3.2. Sähköpostiyhteydenotot 1,0 0,5 0,0
3.4. Asiakastapaamisen valmistelu 4,7 0,1
4.1. Ammatillinen konsultointi 6,2 1,8 0,5
4.2. Reflektointi kollegan kanssa 0,4
4.4. Ohjeiden lukeminen 0,7
8. Muu 0,2
Yhteensä prosenttia 59,6 35,2 5,2

Sosiaalityön tarve



17

Asiakastyössä aikaa kului myös jonkin verran (molemmissa noin 8 %) puheluihin ja tapaamisiin

asiakkaiden kanssa, jotka eivät olleet sosiaalityön tarpeessa. Seurantalomakkeilta kävi ilmi, että

suurin osa näistä asiakastapaamisista oli ensimmäisten tai uusien asiakkaiden neuvontaa ja joukossa

oli myös pari tilannearvion tekemistä henkilöille joita oltiin siirtämässä pois sosiaalityön piiristä.

Näistä puheluista taas lähes kaikki koskivat toimeentulotukea ja usea oli sellainen, jossa asia olisi

kuulunut ennemminkin etuuskäsittelyn hoidettavaksi.

Sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden asioita taas käsiteltiin eniten asiakastapaamisissa, ja kun

laskee mukaan myös päivystysasiakkaat, oli näiden osuus kaikesta asiakastyöstä reilu 24 %.

Sosiaalityön tarvetta vaativien tt-tukipäätösten tekeminen taas vei asiakastyön ajasta vain noin 4 %,

mutta näiden valmistelu hieman enemmän, lähes 7 %. Tästä voidaan päätellä, että

harkinnanvaraiset päätökset ovat usein monimutkaisempia ja vaativat enemmän selvittelyä ja

oheistyötä. Sosiaalityön asiakkaat ja heidän monimutkaisemmat tilanteet tuntuivat myös vaativan

enemmän ammatillista konsultointia eli yleensä keskustelua kollegan tai esimiehen kanssa.

7.2. Työmäärä ja kiire

Seuraavissa osioissa analysoin lähinnä sitä aineistoa mitä olen työntekijöiden työpäiviä

havainnoimalla ja työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saanut. Kävin läpi omia

muistiinpanoja havainnoista ja nostin niistä esiin tiettyjä teemoja, jotka nousivat tästä materiaalista

esiin liittyen tutkimuskysymyksiin. Aineiston olin ensin kerännyt käsin kirjoitetuiksi muistiinpanoiksi,

jotka sitten kirjoitin vielä puhtaaksi tietokoneella heti havainnointipäivän jälkeen.

Yksi asia mikä kaikkien työntekijöiden kanssa tehdyistä havainnoista tuli selkeästi ilmi oli työmäärän

suuruus ja kiire. Kaikilla työntekijöillä on asiakkaita yli 100, joista toki vain murto-osa aktiivisemman

työskentelyn parissa. Luonnollista on, että kun on kyse näin isoista asiakasmääristä, ei työntekijällä

ole mahdollisuutta säännöllisesti tavata kaikkia. Talentian suositus aikuissosiaalityön

asiakasmääristä on 35−50 asiakasta per työntekijä (Talentian verkkosivu). Jokin osa näistä

asiakkaista on myös todennäköisesti sellaisia jotka eivät ole sosiaalityön tarpeessa, mutta joille ei

ole ehditty tehdä tilannearviota. Tilannearvion tekeminen vaaditaan, jotta asiakas voidaan siirtää

pois sosiaalityön piiristä.
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Sosiaalityöntekijöiden kommenteista tuli ilmi, että jatkuvasti on jonossa töitä, lähinnä

toimeentulotukihakemuksia, jotka ovat kiireellisiä. Mutta kuten yksikin sosiaalityöntekijä totesi:

”Olisi pakko nämä tehdä vaikka ei kalenterissa olekaan oikeastaan aikaa paperitöille.” Useampi

työntekijä myös mainitsi, että asioiden selvittely esimerkiksi päätöksiä varten vie paljon työaikaa.

Havaitsin myös, että useasti työteko oli hieman poukkoilevaa ja yhtä asiaa ei saatettu päätökseen

ennen seuraavan aloittamista. Osaksi tämä johtui siitä, ettei sitä jonkun tiedon puuttuessa pystynyt

viemään asiaa loppuun. Havaintojen perusteella tuli kuitenkin myös tunne, että kiire ja

tekemättömät työt saivat sen, että monta asiaa tulisi suorittaa yhtä aikaa. Tätä keskustelussa

kommentoitiin aika yksimielisesti, että kyse ei ole todellakaan vain tunteesta vaan monta asiaa on

pakkokin tehdä yhtä aikaa. Työhön liittyy jatkuvia keskeytyksiä ja asioita ei usein pysty viemään

loppuun vaikka niin olisi suunnitellut koska kiireellisesti hoidettavia asioita tulee väliin.

Työyhteisössä, jossa tutkimusta tein, on ollut vaihtuvuutta työntekijöissä ja suurin osa on ollut

hieman reilun vuoden tai vähemmän. Havaintojeni perusteella kokeneemmalla työntekijällä on

enemmän varmuutta ja vähemmän poukkoilevuutta työssä, mikä on toki myös ihan luonnollista.

Tyytymättömyyttä tähän tilanteeseen pystyi aistimaan ja eräskin työntekijä totesi, että ”sosiaalityö

ei ole sitä, että kiireellä vaan laitetaan rahaa heille.” Työ tuntuu kuitenkin olevan hyvin

toimeentulotukipainotteista; tästä lisää havaintoja seuraavassa luvussa.

7.3. Toimeentulotukipainotteisuus sosiaalityössä

Toinen tärkeimmistä huomioista, minkä tein erityisesti havainnointijakson aikana, mutta myös

työajanseurantalomakkeista, oli työn keskittyminen toimeentulotukeen ja siitä puhumiseen.  Tiimi

koki jo käytäntötutkimusta suunnitellessaan, että työ keskittyy liikaa uusien asiakkaiden

toimeentulotukipäätöksiin ja haasteena on pystyä tekemään rauhassa pitkäjänteistä ja

suunnitelmallista sosiaalityötä. Niin kuin työnajanseurannassa tuli ilmi kuluu iso osa työajasta

sellaisten asiakkaiden asioihin, ja lähinnä heidän toimeentulotukihakemuksiin, jotka eivät

oikeastaan ole sosiaalityön tarpeessa.

Havaitsin kuitenkin, että monin paikoin myös muuten työntekijöiden puhe keskittyi

toimeentulotukiasioihin ja niin sanotusti rahasta puhumiseen asiakasasioissa. Uskon tämän olevan

jollain tavalla ihan väistämätöntä, koska suurin osa niistä mitattavista ja kiireellisistä asioista liittyy
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hakemuksiin, jotka tulee käsitellä määräaikaan mennessä. Myös asiakkaiden kanssa keskusteltiin

hyvin paljon lähinnä etuuksista ja joissain tilanteissa uskon, että asiakaskin olisi hyötynyt jos myös

muita elämänalueita olisi otettu enemmän huomioon. Havaitsin myös, että sosiaalityön asiakkaaksi

on vaikea päästä jos toimeentulotukiasiakkuutta ei ole.

Keskustelussa tuli ilmi, että asiakkaaksi kyllä pääsee myös ilman toimeentulotukiasiakkuutta, mutta

palvelusta täytyy tietää ja sitä tulee osata kysyä ja osata hakeutua palveluiden piiriin. Tästä kertoo

osakseen myös jo aiemmin mainittu Helsingin kaupungin Internet sivu, jossa aikuissosiaalityötä ja

sen tarkoitusta ei ole avattu muuten kuin toimeentulotuen näkökulmasta. Pääasiassa asiakkaat

tulevat toimeentulotuen takia, mutta syyt myös taloudellisten ongelmien takana ovat usein hyvin

paljon syvemmällä ja useimmat tarvitsevat ohjausta ja apua elämänhallintaan.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuosituksen mukaan aikuisten palveluissa

asiakkaan asian vireilletulo tapahtuu yleensä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kautta. Niissä

toimeentuloon liittyvissä ongelmissa, joissa tuen tarve on tilapäinen ja lyhytaikainen eikä siihen liity

sosiaalityön tarvetta, hoituisi asia tämän suosituksen mukaan etuuskäsittelyn kautta. (Sarvimäki &

Siltaniemi 2007, 40.) Näin ei kuitenkaan Helsingin aikuissosiaalityössä tapahdu, koska

sosiaalityöntekijöiden vastuulla on ensimmäiset tukipäätökset joista työntekijöiden mukaan iso osa

on asiakkaita joilla ei ole muuta tuen tarvetta. Myös työntekijöiden kommenteissa tuli ilmi, ettei

suositus ainakaan Helsingin osalta ole enää ajan tasalla.

Tehtävärakennesuosituksen mukaan sosiaalityöntekijällä on päävastuu palvelutarpeen arvioinnissa

ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Seurantajakso oli lyhyt, joten mitään suurempia

johtopäätöksiä suunnitelmien laatimisen yleisyydestä on vaikea tehdä, mutta ainakaan jakson

aikana palvelusuunnitelmia ei tehty yhtään. Työntekijöiden kommenteista tuli myös ilmi ettei

suunnitelmien tekemiseen juurikaan ole aikaa. Esille tuli myös, että koska suunnitelmien tekeminen

vaatii keskittyneempää työskentelytapaa, on siihen vaikea vaihtaa tässä hektisessä rytmissä. ”Se on

vaikea saada sellasta moodia päälle”, kuten eräs työntekijä asiasta totesi. Toki asiakkaiden kanssa

silti suunnitellaan palveluita ja asetetaan tavoitteita, mutta ns. virallisten suunnitelmien tekeminen,

niiden dokumentoiminen ja pidempijänteinen seuraaminen tuntuu olevan tällä työ- ja

asiakasmäärällä vaikeaa. Työntekijät kommentoivat, että dokumentointi on usein se mistä

nipistetään kun aikaa kaikkeen ei vain ole ja suunnitelmiakin on saatettu tehdä, mutta niitä ei vain

ole kirjattu. Koska työmäärä on suuri, on esimerkiksi suunnitelman tekeminen ja kirjaaminen
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sellaista, joka on helpompi jättää odottamaan, kuin vaikka toimeentulotukihakemus, jossa kuitenkin

aikarajat tulevat vastaan ja joiden perään toki myös asiakkaat kyselevät. Myöskään tilannearvioita

ei seurantajaksolla juuri tehty, joskin muutamia. Suurin osa näistäkin oli sellaisia joissa asiakas

siirrettiin pois sosiaalityön alaisuudesta koska tarvetta sosiaalityölle ei ollut.

Tiimi esitti käytäntötutkimuksen esittelyssä kysymykset ”Mikä on sosiaalityön mahdollisuus

sosiaalityössä?” ja ”Mikä on sosiaalityöntekijän mahdollisuus sosiaalityöhön?” He myös itse

määrittelivät sosiaalityöksi työskentelyn niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat intensiivistä

työskentelyä muutoksen aikaansaamiseksi. Niin kuin työajanseurannasta tuli esille iso osa

asiakastyön ajasta meni asiakkaisiin joilla sosiaalityöntekijän mukaan ei sosiaalityön tarvetta ollut.

Tämä luonnollisesti kaventaa sen varsinaisen sosiaalityön mahdollisuuksia ja keskittymistä niihin

asiakkaisiin, jotka pitkäjänteisempää työskentelyä kaipaisivat. Keskustelussa tuli esiin, että

työntekijöillä on tunne, että asiakasprosessissa ollaan jatkuvasti prosessin alkupäässä työskennellen

uusien asiakkaiden kanssa. Siitä harvemmin päästään eteenpäin, tekemään tilannearviota asiakkaan

elämästä saati sitten suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen asti. Toimeentulotukityö on näkyvämpää

ja niiden hakemusten perään asiakkaat osaavat kysellä, vaikka seitsemän päivän lakisääteisestä

käsittelyajasta ei monella olekaan tietoa ja muutenkin odottamiseen asiakkaat suhtautuvat

työntekijöiden mielestä yleensä aika nöyrästi.

7.4. Sosiaalityön tarpeen määrittelemisen vaikeus

Kolmas teema, jonka halusin tässä nostaa esiin oli se, että yleisesti sosiaalityön ja sen tarpeen

määritteleminen ei ollut mitenkään yksiselitteistä. Tämä tuli esiin jo työajanseurantalomakkeella

johon useampi sosiaalityöntekijä oli myös merkinnyt sosiaalityön tarve kohtaan ”ei osaa sanoa”.

Myös moni sosiaalityön tarpeen määrittelyn kohta oli jätetty tyhjäksi, johon uskon vaikuttaneen

myös sen, että tilanne ei ole ollut kovin selkeä.

Keskustelussa tuli ilmi, että sosiaalityön tarpeen määrittely voi olla vaikeaa etenkin ihan

alkuvaiheessa ja myös asiakkaan tilanne kyseisellä hetkellä vaikuttaa siihen ja tilanteet voivat olla

muuttuvaisia. Kommentti tuli myös siitä, että on eri asia kenellä on tarve ja kenen kanssa

työskennellään, koska kaikkien työskentelyn tarpeessa olevien kanssa ei ole aikaa. Myös se miten

sosiaalityö tarve määritellään nyt ja vaikka joitakin vuosia sitten on voinut muuttua resurssien
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vähentymisen myötä; ”rima nousee – se tarve voi olla, mutta jos puhutaan tarpeesta siinä mielessä

kenet me otetaan työskentelyn alle niin pitää olla aika solmussa asiat”, kuten yksi työntekijä totesi.

Tämä tuli myös muuten keskustelussa ilmi, että tässä työtilanteessa ei vain pysty ottamaan niitä

kaikkein ”lievempiä” tapauksia työn alle. Toisaalta sosiaalityöntekijät pelkäävät, että voi olla että ne

kaikkein vaikeimmat tapaukset ovat hiljaa jonossa ja eivät tule esiin, koska niitä ei ole aikaa tavata.

Vaikeampien asiakkaiden asioiden avaaminen saattaa myös mietityttää, koska tiedostetaan ettei

heidän tarpeisiinsa pystytä näillä resursseilla välttämättä vastaamaan.

Havaintojen perusteella tuli myös ilmi, että vaikka välillä sosiaalityön asiakkuus tai ettei sitä tarvita

on hyvinkin selkeä, on moni tapaus kuitenkin sillä rajalla ja voi olla hyvin vaikea sanoa mikä on

asiakkaan todellinen tarve. Eräskin työntekijä kommentoi, että ”mistä sitä varmasti tietää onko tällä

sosiaalityön tarvetta.” Hakemuksen perusteella pystyy ehkä karkeasti arvioimaan asiakkaan asian

kiireellisyyden ja onko yleensä tarvetta tavata asiakasta. Sosiaalityöntekijöiden mielestä asiakkaiden

tapaaminen ja luottamuksellisen suhteen muodostaminen vaatii useampia tapaamisia. Tiimin

sosiaalityöntekijöiden näkemyksen ja kokemuksen mukaan sosiaalityön tarpeen pystyisi

määrittelemään sosiaalityöntekijöiden ohella ainakin sosiaaliohjaajat.

Voimavarana työyhteisössä havainnoin kuitenkin avoimen ilmapiirin ja keskustelukulttuurin.

Ainakin tämän lyhyen havainnointijakson perusteella tiimin jäsenet käyttivät aktiivisesti toisiaan

apuna hankalissa tilanteissa ja apua myös sai kollegoilta. Oli myös uskallusta olla eri mieltä asioista

ja niistä pystyttiin keskustelemaan avoimesti. Sosiaalityöntekijät kokivat käyttävänsä eniten

asiantuntemustaan asiakastyöhön, kuten asiakkaiden kohtaamiseen, elämäntilanteen

kokonaisvaltaiseen arviointiin, palveluohjaukseen ja motivointiin. Tällaiseen työskentelyyn sanottiin

kuitenkin tässä työtilanteessa olevan hyvin vähän mahdollisuuksia. Vaikeassa tilanteessa olevat

asiakkaat eivät usein ota yhteyttä, ennen kuin tilanne kriisiytyy todella pahasti. Tässäkin

työntekijällä on usein mahdollisuus vain tulipalojen sammuttamiseen, kuten eräs työntekijä totesi

ja ei ole mahdollisuutta perehtyä siihen mistä ongelmat oikeasti juontavat juurensa.
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8. Johtopäätökset

Tässä luvussa käyn vielä läpi tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia ja mitä niiden pohjalta voidaan

päätellä ja mahdollisesti parantaa. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, mihin

sosiaalityöntekijän työaika kuluu aikuissosiaalityössä? Sen pienen aineiston perusteella, minkä

tutkimuksen aikana keräsin, voidaan sanoa, että suurimman yksittäisen siivun työajasta vievät

toimeentulotukipäätökset ja niiden valmistelu, yhteensä 24,7 % työajasta. Tämä on huolestuttavan

iso osa ajasta, kun vertaa siihen, että työntekijät eivät kuitenkaan katsoneet toimeentulotukityötä

ainakaan pääosin varsinaiseksi sosiaalityöksi tai työksi missä voisi omaa asiantuntijuuttaan käyttää.

Myös omien havaintojen perusteella työ on hyvin toimeentulotukipainotteista ja myös asiakkaiden

kanssa käyty puhe kääntyi helposti siihen myös muista asioista keskusteltaessa. Työntekijöiden

kanssa käydyssä keskustelussa tuli esiin, että tiimissä on jo ollut pyrkimyksenä kääntää työn

tekemistä enemmän kohti suunnitelmallista työtä ja pienentää toimeentulotuen osuutta.

Esimerkiksi suunnitelmien tekemistä on alettu kertaamaan, jotta niiden tekemisestä tulisi enemmän

osa rutiinia.

Tämä voi olla hyvä muutos, joka tuo enemmän mielekkyyttä työhön ja mahdollistaa

asiantuntemuksen tehokkaampaa käyttöä ja asiakkaiden parempaa auttamista. Se ei toki

kuitenkaan poista sitä ongelmaa, että ensimmäiset toimeentulotukipäätökset on edelleen tehtävä

ja ne ovat useimmiten sitä ns. näkyvämpää työtä, jonka perään myös asiakkaat osaavat kysellä ja

jolle on määritelty myös lakisääteinen käsittelyaika. Toinen tutkimuskysymykseni oli miten paljon

sosiaalityöntekijä tekee pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä? Tässä oma arvio aineiston

perusteella oli, että hyvin vähän, minkä myös sosiaalityöntekijät keskustelussa vahvistivat. Kun

uusista hakemuksista tiimin mukaan noin puolet on lyhytaikaisia asiakkaita, tuntuu tilanne

sosiaalityöntekijöistä epäoikeudenmukaiselta, koska nämä vievät niin paljon työaikaa. Työntekijän

oman ajatusmaailman kääntäminen enemmän kohti suunnitelmallista työtä ja tiimin tuki tässä

auttaisi varmasti ainakin jonkin verran siinä, että suunnitelmallisen työn eli sen niin sanotun

varsinaisen sosiaalityön määrä voisi lisääntyä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että

nykyisten asiakasmäärien kanssa ja etenkin uusien asiakkaiden käsittelyn keskittyessä

sosiaalityöntekijöille, on kaikkien sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden tilanteen

kokonaisvaltainen selvittäminen mahdotonta.
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Työntekijät kuvasivat, että tämänhetkinen työtilanne, jossa asiakkaiden tilanteita ei ole aikaa

selvittää aikaisessa vaiheessa, ongelmat usein kriisiytyvät ja niiden hoitaminen on enemmänkin

tulipalojen sammuttamista, kuin kokonaisvaltaista auttamista. Sosiaalityön palveluista tulisi myös

tietää ja niihin tulisi osata hakeutua ja työntekijöillä on pelko, että ne hiljaa jonossa olevat ovat usein

niitä jotka apua eniten tarvitsisivat. Palvelut eivät siis välttämättä tavoita juuri niitä, jotka olisivat

eniten avun tarpeessa. Niin kuin yksi työntekijä totesi: ”jos työn painopiste olisi enemmän siellä

tilannearvioissa ja suunnitelmissa niin silloin oltaisiin sen asiakasmassan päällä.” Nyt työntekijöillä

on kuitenkin tunne, että asiakasprosessissa ei usein edes päästä alkuun. Alkuun pääsemistä

saatetaan jopa välttää, koska on pelko, ettei asiakkaan tarpeisiin, kuten tiheämpiin

tapaamiskertoihin, kuitenkaan pystyisi vastaamaan.

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli mihin sosiaalityöntekijä asiantuntijuuttaan käyttää nykyisessä

työssään? Kun tämä tuli ilmi keskustelussa, kysyi yksi sosiaalityöntekijä, että ”käyttää vai käyttäisi?”

Tämä ja siitä jatkunut keskustelu viittaa vahvasti siihen, että sosiaalityöntekijöillä on tunne, että

omaa asiantuntijuutta ei ole mahdollista käyttää tarpeeksi. Sitä sanottiin kuitenkin käytettävän

eniten asiakastyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen. Tämä tuli ilmi myös

työajanseurantalomakkeesta, jossa eniten sosiaalityön tarpeen vaativaa asiakastyötä tehtiin

asiakastapaamisissa. Keskustelussa toistui kuitenkin ajanpuute, kuten kommenteista ”sen verran

kun pystyy”, ”sillon kun on aikaa” voi huomata.

Moni asia on sellainen johon sosiaalityöntekijät eivät voi vaikuttaa, kuten tällä hetkellä heidän

käsittelyynsä tulevat ensimmäiset tukipäätökset. Tähän on tulossa muutos, ja toivottavasti pääosin

positiivinen sellainen, kun perus toimeentulotukipäätösten tekeminen siirtyy vuonna 2017 Kelaan.

Etenkin sosiaali- ja terveyspuolella on ollut huolena, että asiakkaat jäävät nykyistä useammin vaille

sosiaalityötä (Sosiaalibarometri 2014, 76−78). Tämän pienen seurannan perusteella asiakkaat

kuitenkin tälläkin hetkellä jäävät usein vaille sosiaalityötä, koska siihen ei toimeentulotukityön takia

ole aikaa.

Mihin sosiaalityöntekijä itse ja tiimin kanssa pystyisi vaikuttamaan, on oman työn suuntaamisen

tietoisesti entistä enemmän kohti suunnitelmallista työtä ja toimeentulotukipainotteisuuden

välttäminen silloin kuin mahdollista. Prioriteettien muuttaminen tai painopisteiden siirtäminen

saattaa toisaalta kasvattaa toimeentulotukihakemusten jonoa, josta voi aiheutua lisäpainetta

työntekijöille. Tiimin olisikin hyvä jatkaa yhdessä pohtimista siitä, miten työyhteisössä priorisointia
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voidaan tehdä ja sosiaalityön asiantuntijuuden käyttöä mahdollistaa paremmin. Myös yleinen

tietoisuuden lisääminen sosiaalityön palveluista omassa toimipisteessä ja omien asiakkaiden

keskuudessa voisi lisätä niiden käyttöä, jos siihen halutaan pyrkiä. Tätä viestiä sosiaalityöntekijät

osaltaan voisivat viedä myös eteenpäin; olisiko tarvetta myös Helsingin kaupungin virallisilla sivuilla

määritellä tämä tärkeä sosiaalityön kenttä, aikuissosiaalityö.

9. Pohdintaa tutkimusprosessista

Tutkimusprosessin olen kokenut mielekkäänä, vaikka matkalla on tullut eteen myös tiettyjä

haasteita, jotka toki kuuluvat asiaankin. Aihe kiinnosti itseäni kovasti heti alusta erityisesti koska se

liittyy myös graduni aiheeseen. Se miten lähdin aihetta lähestymään ja aineistoa keräämään ei ollut

kovin selvää prosessin alussa ja haasteita toi etenkin työajanseurantalomakkeen tekeminen. Tässä

asiassa auttoi kovasti ohjaajien neuvot ja kehotukset miettiä lomaketta pidemmälle ja sen

pohdinnan mukana toin rinnalle myös havainnoinnin aineistonkeruun menetelmäksi. Aineiston

keruun jälkeen huomasin, että lomaketta olisin voinut vielä selkeyttää ja etenkin sen täyttämisen

ohjeistusta käydä tarkemmin läpi työntekijöiden kanssa. Osakseen huomasin tähän vaikuttaneen

itselle tulleen tunteen, että halusi häiritä kiireisiä sosiaalityöntekijöitä tutkimuksella

mahdollisimman vähän. Tässä olin ehkä tarpeettoman varovainen, koska minut otettiin

työyhteisössä kaikin puolin todella hyvin vastaan. Kiire työpaikalla kuitenkin heijastui jollain tavalla

myös tutkimusprosessiin ja olisin toivonut ehkä enemmänkin palautetta tiimiltä prosessin aikana.

Lähettämiini sähköposteihin, joissa tutkimusta esittelin tai kommentteja sen vaiheista pyysin, en

juuri saanut vastauksia, joten tässä olisi ehkä ollut hyvä ennemminkin lähestyä työntekijöitä

henkilökohtaisesti.

Prosessin aikana minusta tuli myös osa työyhteisöä kun aloin tehdä sosiaalityöntekijän sijaisuutta

yhtenä päivänä viikossa ja tämä muutti asetelmaa niin, että rooli opiskelijana tai tutkijana ei ollut

enää päällimmäisenä vaan tunsin itseni enemmän tiimin jäseneksi; tiimiin oli helppo päästä mukaan.

Pyrin ottamaan enemmän tutkijan roolin kirjoittaessani analyysiä ja tämä ei onneksi ollut kovin

vaikeaa; johtuen varmaan myös siitä että omat työtehtävät tiimissä poikkeavat muista ja esimerkiksi

toimeentulotukipäätöksiä en tee ollenkaan. Liittyminen tiimiin on kuitenkin osaltaan helpottanut

ihan käytännön asioita, kuten tiedottamista tutkimuksen etenemisestä.
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Tutkimuksen tulokset ovat varmasti eniten vahvistusta sille, mikä tunne sosiaalityöntekijöillä jo

entuudestaan oli varsinaisen sosiaalityön mahdollisuuksista ja työajan kulumisesta. Toivon, että

tutkimusprosessi, oman työajan seuranta ja tuloksista keskusteleminen on kuitenkin antanut

työntekijöille pohdittavaa ja auttaa osaltaan kehittämään työtä enemmän suunnitelmalliseen

suuntaan. Tämä toki niissä raameissa mitä on annettua, koska kaikkeen ei voi yksittäinen työntekijä

tai tiimi, jos asiakasmäärä ja työn vaatimukset ovat liian kovat. Keskustelu työyhteisössä aiheesta

kuitenkin varmasti jatkuu. Alustavat tulokset esiteltiin helmikuussa 2015 tiimin palaverissa, niistä

keskusteltiin ja tätä keskustelua siis myös käytettiin analyysissä. Tiimin johtava sosiaalityöntekijä on

myös pyytänyt esittelemään työtä maaliskuussa työpaikalla pidettävään tapaamiseen, johon

osallistuvat myös toimipisteen muut sosiaalityöntekijät.

Itse olen oppinut prosessin aikana paljon sosiaalityöstä ja sen mahdollisuuksista ja antoisinta koko

prosessissa on ollut pääseminen niinkin lähellä työntekijää ja työyhteisöä, jo ennen siis kuin itse

aloitin työt tiimissä. Mielestäni käytäntötutkimuksena tutkimus on kohtuullisen onnistunut, vaikka

toki monta asiaa olisi voinut tehdä paremminkin. Tutkivalle työotteelle on oleellista kysymysten

esittäminen ja pohtiminen (Pohjola 2012, 37) ja uskon, että tämä pieni tutkimus on osaltaan

edesauttanut näiden asioiden toteutumista tässä työyhteisössä.
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LIITE 1, Infokirje työntekijöille

Hyvä Lännen sosiaalityön Haagan palvelupisteen työntekijä,

Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistolla ja tällä hetkellä käytäntötutkimuksen opintojaksolla.

Teidän työyhteisöstänne on noussut tarve tutkia sosiaalityöntekijän ajankäyttöä ja mahdollisuutta
pitkäjänteiseen ja paneutuvaan sosiaalityöhön. Huoli ajankäytöstä ja ajan riittävyydestä on
lisääntynyt etenkin sen jälkeen kun uusien asiakkaiden ensimmäiset toimeentulotukipäätökset
ovat siirtyneet sosiaalityöntekijöiden tehtäväksi.

Tarkoituksena on kerätä tietoa sosiaalityöntekijöiden ajankäytöstä ja työn sisällöstä.

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:

Päätutkimuskysymys:

1. Mihin sosiaalityöntekijän työaika kuluu aikuissosiaalityössä?

Apukysymykset:

1. Miten paljon sosiaalityöntekijä pystyy tekemään pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä?

2. Mihin sosiaalityöntekijä asiantuntijuuttaan käyttää?

Tutkimuksen aineisto kerätään ensin havainnoimalla sosiaalityöntekijän työpäivää jonka jälkeen
työntekijät täyttävät viiden päivän ajan työajanseurantalomaketta. Analyysissä saatetaan käyttää
myös työntekijöiden kanssa käytäviä keskusteluja, jotka nauhoitetaan työntekijöiden luvalla.

Tutkimukseen haetaan tutkimuslupaa Helsingin kaupungilta. Tutkimusluvan saamisen jälkeen
pystymme sopimaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen havainnointipäivät sekä työpäivät jolloin
täytetään työajanseurantalomaketta.

Kun materiaali on kerätty ja se on analysoitu, on vielä tarkoitus kerääntyä yhteen ja keskustella
yhdessä tutkimuksen tuloksista. Kaikilla työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua helmikuussa
2015 järjestettävään käytäntötutkimuksen opintojakson seminaaripäivään, jossa työ esitellään.

Toivon että tutkimuksella saataisiin konkreettista hyötyä ja tietoa työajankäytöstä ja mahdollisesti
työkaluja oman työajankäytön jäsentämiseen ja hallintaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ajatuksia tutkimukseen liittyen, olethan yhteydessä!

Kiitos osallistumisestasi tutkimukseen,

Saara Widenäs, saara.widenas@helsinki.fi
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Liite 2, Infokirje asiakkaille

Hyvä Lännen sosiaalityön Haagan palvelupisteen asiakas,

Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistolla ja tällä hetkellä käytäntötutkimuksen opintojaksolla.
Tällä jaksolla teen pienimuotoisen tutkimuksen, jossa tarkoituksena on kerätä tietoa
sosiaalityöntekijöiden ajankäytöstä ja työn sisällöstä Haagan palvelupisteessä.

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:

Päätutkimuskysymys:

1. Mihin sosiaalityöntekijän työaika kuluu aikuissosiaalityössä?

Apukysymykset:

1. Miten paljon sosiaalityöntekijä pystyy tekemään pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä?

2. Mihin sosiaalityöntekijä asiantuntijuuttaan käyttää?

Tutkimuksen aineisto kerätään ensin havainnoimalla sosiaalityöntekijän työpäivää jonka jälkeen
työntekijät täyttävät viiden päivän ajan työajanseurantalomaketta. Havainnointi keskittyy
työntekijän työskentelyyn eikä asiakkaasta kerätä minkäänlaisia tunnistetietoja. Työntekijän
työskentelyä havainnoidaan asiakkaan läsnä ollessa ainoastaan asiakkaan suostumuksesta.
Tutkijan läsnäolo tai siitä kieltäytyminen ei millään tavalla vaikuta asiakkaan saamaan palveluun.

Ystävällisin terveisin,

Saara Widenäs
saara.widenas@helsinki.fi
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LIITE 3, Työajanseurantalomake

Lomakkeen täyttäminen tapahtuu Excelissä

1. Toimeentulotukipäätökset
1.1. TT-päätöksen tekeminen
1.2. Etuuskäsittelyohjeet
1.3. Selvitystä ja valmistelua
1.4. Lisäselvityspyyntö

2. Välitön yksilökohtainen asiakastyö
2.1. Asiakastapaaminen
2.3. Puhelu asiakkaan kanssa
2.4. Asiakkaan tavoittelu
2.5. Päivystysasiakkaat
2.6. Kotikäynti
2.7. Verkostokokous

3. Välillinen yksilökohtainen asiakastyö
3.1. Dokumentointi
3.2. Sähköposti yhteydenotot
3.3. Palvelun hakeminen asiakkaalle
3.4. Asiakastapaamisen valmistelu
3.5. Lausunnon kirjoittaminen

4. Ammatillinen
konsultointi/kehittyminen/työn hallinta
4.1. Ammatil l inen konsultointi
4.2. Reflektointi kollegan kanssa
4.3. Työn kehittäminen/koulutus
4.4. Ohjeiden lukeminen
4.5. Kokous

5. Ryhmäkohtainen sosiaalityö
6. Yhteisökohtainen sosiaalityö
7. Sosiaalinen raportointi
8. Muu

KLO Työtehtävä Asiakas (sosiaalityön tarve/ei tarvetta)

Sosiaalityöntekijän työtehtävät

Tapaamisen/puhelun tm. aihepiiri. Tarkennuksia, huomioita


