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Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis 

 

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Läntisen 

sosiaaliaseman, Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen ja Heikki Waris -instituutin 

1.1.2005 toimintansa aloittanut yksikkö Läntisellä sosiaaliasemalla. Praksis on osallistuvien tahojen 

yhteistyöhanke, jossa sosiaalityön opetusta yhdistetään uudella tavalla käytännön työhön. Opetus- ja 

tutkimusyksikön perustamisen lähtökohtina olivat sosiaalitoimiston sosiaalityön tutkimuksen, 

tuntemuksen ja houkuttelevuuden lisääminen, sosiaalityön käytäntöperustaisen kehittämisen 

tavoitteet sekä sosiaalityön akateemisen opetuksen kehittämistarpeet. Asiakastyön taidot -

opintojakso on toteutettu aiemmin simuloimalla asiakastapaamisia opiskelijaryhmässä. Praksis-

hankkeessa Asiakastyön taidot -opintojakso tuodaan sosiaalityön aitoon toimintaympäristöön, 

jolloin opiskelijat harjoittelevat asiakastyön taitoja oikeissa asiakastilanteissa.  

(Mustonen 2005, 2-3.)  

 

Opetus- ja tutkimusyksikkö sijoittuu organisaatiotasolla läntisen sosiaaliaseman vastaanotto- ja 

arviointitiimiin. Yksikön toiminta nähdään osana sosiaaliaseman sosiaalityön kokonaisuutta. 

Hallinnollisista kysymyksistä tarvittaessa vastaavat sosiaaliviraston läntisen sosiaaliaseman ja 

aikuisvastuualueen päälliköt, yhteiskuntapolitiikan laitoksen johtoryhmä ja Heikki Waris - 

instituutin johtoryhmä sekä Helsingin sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskus. Keväällä 2005 

käytännön toiminnasta ovat vastanneet läntisen sosiaaliaseman sosiaalityöntekijät Tiina Mustonen 

ja Sirpa Tapola-Tuohikumpu sekä yhteiskuntapolitiikan laitoksen klinikkalehtori Laura Yliruka. 

(Mustonen 2005, 5.)  

 

Asiakastyön taidot -opintojakso toteutettiin ensimmäistä kertaa läntisellä sosiaaliasemalla 1.3.-

19.5.2005. Opintojakson teemoina olivat tilannearvio ja suunnitelmallinen työote, 

vuorovaikutustaidot sekä dokumentointi (Yliruka 2005, 9). Opintojakso koostui työpajoista, 

ryhmätyöskentelystä sekä opiskelijan asiakastyöstä, johon liittyi mm. asiakastapaamisten valmistelu 

ja dokumentointi. Opintojakson suoritti 17 opiskelijaa. Praksiksessa työskenteli myös kaksi 

sosiaalityön syventävien opintojen käytännön harjoittelua suorittavaa opiskelijaa 1.3.-31.5.2005 

opiskelija-assistentteina. Opiskelija-assistentti Eeva-Leena Hoppania keräsi aineistoa Asiakastyön 

taidot -opintojakson opiskelijoiden ryhmistä pro gradua varten ja opiskelija-assistentti Jutta 

Helminen keräsi asiakkaiden näkemyksiä Praksis -toiminnasta ja yleisesti sosiaalipalveluista. 
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Tutkimusaineiston keruu 

 

Opiskelijat työskentelivät 17 asiakkaan kanssa. Aluksi oli tarkoituksena, että opiskelijat tapaavat 

asiakkaat tarvittaessa 2-3 kertaa. Asiakkaiden peruessa tapaamisia toiseen tapaamiseen ei kaikilla 

opiskelijoilla ollut  mahdollisuutta. Viisi opiskelijaa tapasi asiakkaansa kaksi kertaa. Tapaaminen 

videokuvattin ja videoita käytettiin opiskelijan oppimisen tukena. Tapaamisten jälkeen asiakkaalle 

tarjottiin mahdollisuutta videon katseluun ja näkemyksiensä kertomiseen. Neljätoista asiakasta jäi 

kertomaan näkemyksistään Praksiksesta ja yleensä sosiaalipalveluista. Heistä kolme kertoi 

näkemyksistään toisenkin tapaamisen jälkeen. Yhteensä toteutui  siis 17 keskustelua. Haastatelluista 

asiakkaista kahdeksan oli käyttänyt ennen sosiaalityöntekijöiden palveluja jossakin muualla. 

Haastatelluista kuusi oli uusia asiakkaita sosiaalityössä, mutta he olivat etuuskäsittelyn asiakkaina 

Helsingin sosiaaliviraston läntisellä sosiaaliasemalla. Asiakkaat olivat iältään 19-35 -vuotiaita ja 

yksi asiakas oli 63-vuotias. Asiakkaista naisia oli kuusi ja miehiä yksitoista.  

 

Haastatteluja varten mietin etukäteen kysymyksiä Tiina Mustosen ja Lauran Ylirukan tuella, mutta 

teemarunko kehittyi keskustelujen aikana (Liitteet 1 ja 2). Asiakkaat vaikuttivat keskustelujen 

kulkuun ja jokaisesta keskustelusta tuli erilainen. Osa asiakkasta oli hyvin puheliaita ja he ottivat 

puheeksi itseään kiinnostavia asioita. Osa asiakkaista vastasi vain lyhyesti kysymyksiin. Yksi 

keskusteluun lupautunut puhui haastattelutilanteessa vain muutaman sanan. Haastateltavilta 

kysyttiin ennen keskustelun alkua suullisesti lupaa keskustelun nauhoitukseen. Kaikki antoivat 

luvan, joten keskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Yksi nauhoitus epäonnistui, koska luultavasti 

nauhuri jäi panematta nauhoitukselle. Asiakas kuitenkin tuli toiseen tapaamiseen ja suostui 

keskustelemaan uudestaan. Osittain keskustelimme samoista aiheista, kuin ensimmäisellä kerralla, 

koska en muistanut tarkasti ensimmäistä keskustelua. Aineistossa on siis kahden asiakkaan 

litteroidut keskustelut kahdelta tapaamiselta. Koska näin on, ei juuri voi vertailla ensimmäisten ja 

toisten tapaamisten eroja. 

 

Keväällä 2005 Asiakastyön taidot -opintojakson opiskelijoille valikoidut asiakkaat olivat 

perheettömiä toimeentulotukea hakeneita asiakkaita. Asiakkaat pyrittiin valitsemaan niin, ettei 

heillä olisi ollut suuria akuutteja ongelmia, kuten esimerkeksi vaikeita mielenterveysongelmia. 

Kahdeksalla opiskelijalla ensimmäinen sovittu tapaaminen onnistui.  Asiakkaille, jotka eivät tulleet 

sovittuun tapaamiseen yritettiin järjestää uutta aikaa. Yrityksistä huolimatta siinä ei suurimmaksi 

osaksi onnistuttu, vaan opiskelijoille piti etsiä uudet asiakkaat. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 22. 
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Yhteensä asiakkaita odotettiin 40 kertaa, joten 18 kertaa asiakas ei tullut sovitulle ajalle. Uusia 

asiakkaita valittaessa alkuperäistä valikointia tärkeämmäksi nousi asiakkaiden oma toive 

sosiaalityöntekijän tapaamiseen. 

 

Tässä raportissa käytetty aineisto on 16 litteroitua keskustelua. Aineiston analyysi on alussa, mutta 

jatkossa on tarkoitus analyysiä jatkaa. Tähän raporttiin olen koonnut asioita, joista Praksis-

toiminnan käytännöistä vastanneet halusivat saada tietoa.  

 

Asiakkaiden näkemyksiä Praksis-toiminnasta 

 

Keskusteluissa ei ollut tarkoitus palata opiskelijan ja asiakkaan tapaamisen asiasisältöihin, vaan 

keskustella, miten asiakkaat olivat kokeneet Praksis-toiminnan eli opiskelijan tapaamisen ja saada 

selville, mitä mieltä he yleisesti ovat sosiaalipalveluista. Osa haastateltavista otti itse esille 

tapaamisessa tulleita asioita. Haastateltavista kuusi ei ollut aiemmin tavannut sosiaalityöntekijää. 

Asiakkaat ovat lainauksissa eroteltu toisistaan satunnaisesti valituilla kirjaimilla. Lainauksia on 

hieman yksinkertaistettu esimerkiksi jättämällä joitakin täytesanoja pois. 

 

Kun asiakas tuli tapaamiseen, häneltä pyydettiin aulassa Praksis-huoneen ulkopuolella suostumusta 

videointiin ja videon käyttöön opetustarkoituksessa. Asiakkaan allekirjoittaessa suostumusta 

videokamera käynnistettiin ja asiakas ohjattiin sen jälkeen Praksis-huoneeseen tapaamiseen. 

Videokamera oli pienikokoinen ja se oli hyllyllä asiakkaan takana. Videokuvaamisesta asiakkaat 

totesivat, että se ei häirinnyt tapaamista. Ainoastaan yksi asiakas halusi videota hetken katsella 

toisen tapaamisen jälkeen. Muita nauhan katselu ei kiinnostanut. Asiakas P totesi 

videokuvaamisesta: 

 

 ”Ei se nyt mua haitannu, mut en mä vaan nyt halua ite kuulla, mitä mä oon pölissy siellä.” 

 

Yksi asiakas oli huolissaan, jos hänet tunnistetaan nauhalta tulo- tai lähtökuvasta. Asiakas V 

varmisti, ettei videota  jatkossa käytetä opetusvideona. Hän totesi: 

 

”Tai määhän en nyt ainakaan halua, et mä oon missään opetusvideossa... Mut ei se, jos tää 

jotain kehittää niin, se on ihan hyvä. ”  
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Yleisesti ottaen asiakkaat olivat sitä mieltä, että on hyvä, kun opiskelijat ottavat asiakkaita vastaan. 

Esille tuli, että opiskelijoilla pitää olla paikka, jossa oppia. Yksikään asiakas ei sanonut, että 

Praksis-toiminta pitäisi lopettaa. Parantamisen varaa toiminnassa joidenkin mielestä oli, mutta 

useimmat eivät antaneet kehittämisehdotuksia. Kaksi asiakasta piti luottamuksellisuutta hyvin 

tärkeänä osana sosiaalityötä ja siten myös opiskelijan tapaamisessa.  

 

” No, pakkohan niittenki on oppii jossain, mikäs siinä.” (Asiakas P) 

 

”Toi meni sen verran hyvin toi juttu, et en mä nytte usko, että siihen tarvis vaikuttaa millään 

lailla tai muuttaa sitä millään lailla.” (Asiakas L) 

 

”Kylhän se on tulevaisuuden kannalta se on hirveen tärkeetä. .. Se riippuu niin opiskelijasta tai 

niinku siitä asiakkaasta, mitä se ite ajattelee, että on tietysti sellasia elämäntilanteita, joita ei 

välttämättä halua kertoo opiskelijoillekaan, et se on, koska mun mielestä liittyy niin paljon 

luottamukseen nämä, vaikka en mä sitä sano ei siihen opiskelijaan vois luottaa, mut kuitenkin 

niin.” (Asiakas T) 

 

Kun yksi asiakkaista totesi, että olisi parempi, jos sosiaalityöntekijä olisi ollut mukana opiskelijan 

kanssa tapaamisessa, teemarunkoon tuli kysymys aiheesta. Kolme asiakasta olisi halunnut, että oma 

sosiaalityöntekijä olisi ollut mukana tapaamisessa. Näistä asiakkaista yksi ehdotti, että opiskelija 

olisi aluksi kartoittanut tilannetta, ja sitten oma sosiaalityöntekijä olisi tullut tapaamiseen mukaan. 

Toisaalta kuusi asiakasta oli sitä mieltä, että nykyinen tapa toimii hyvin. Asiakkaiden 

kommentoivat: 

 

”...suoraan sanottuna, se ois kiva, jos ihan ammattilainen sosiaalityöntekijä on hänen 

vieressään, eikä vaan kahestaan. 

...koska se niinkun antaa enemmän asiakkaille rauhallista oloa, koska silloin luottamus, 

luottamuskysymys kummiski. Me ollaan ihmisiä kaikki.” (Asiakas C, toinen tapaaminen) 

 

”Tulee mieleen jotenki sellanen, et nyt me holhotaan näitä opiskelijaressukoita.” (jos 

tapaamisessa olisi sosiaalityöntekijä ollut mukana). (Asiakas S) 

 

Yksitoista asiakasta oli sitä mieltä, että tapaaminen sujui hyvin. Asiakkaat eivät juuri sen tarkemmin 

määritelleet, mitä hyvin mennyt tapaaminen tarkoitti. Kolme asiakasta totesi hieman eri adjektiiveja 
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käyttäen, että tapaaminen sujui erittäin hyvin.  Asiakas T oli sitä mieltä, että sosiaalityöntekijän olisi 

pitänyt tehdä toimeentulotukipäätös tapaamisessa. Asiakas olisi myös halunnut päätöksen 

harkinnanvaraiseen toimeentulotukihakemukseensa heti.  

 

”Ihan hyvin, jotenki oli vaan semmonen olo, et silleen ei mulla nyt niin hirveesti mitään 

kerrottavaa ollu.” (Asiakas P) 

 

”Ihan hyvin, mitä mä kysyin, sain aina vastauksia siihen. Mulle ei mitään hämärää.” (Asiakas 

C, 1. tapaaminen) 

 

”Ihan sillai miellyttävästi.”  

”...ja ihan asiantuntevalta se vaikutti.”  (Asiakas S) 

 

”Ihan asiallisesti ja sillä lailla ihan ok, mutta hän ei pystyny kauheesti auttaan minua, kun hän 

ei ole kerta sosiaalityöntekijä, niin niin ei pystyny silleen vastaamaan tavallaan niihin 

kysymyksiin, mä vähä arvasinki, et näin siinä käy.” (Asiakas T) 

 

”Sanotaan niinku äskön, en turhaan ois sanonu, tosiaan noin hyvin, ei oo varmaan ikinä kukaan 

niinku sillai keskustellut tolla tavalla.” “.... joo, no hän varmaan on koulutettu hyvin sitte, tai ei 

oo ainaka viel kyllästyny työhönsä varmaan.” (Asiakas V) 

 

Opiskelijat työskentelivät rajatun ajan asiakkaiden kanssa. Asiakassuhde jatkui usein 

sosiaalityöntekijän kanssa opiskelijan tekemän työn jälkeen. Kahdeksan asiakasta ei tuonut esille 

huolta asioiden siirtymisestä omalle sosiaalityöntekijälle. Yksi asiakas totesi, että ”kunhan asiat 

vaan hoituvat”. Kuusi piti tärkeänä sitä, että asiat siirtyvät omalle sosiaalityöntekijälle ilman, että 

asiakkaan täytyy uudestaan samoja asioita kertoa ja sopia.  

 

”Se olis lähinnä se, kun mä mietin niitä mun omia asioita, ne tulee sitten niinku jatkossakin 

ymmärrettyä. Ettei sit jää sit sillai, että joutuu kahteen kertaan selittään tai sitte on sopiminen 

taas.” (Asiakas R, toinen tapaaminen) 

 

Kymmenen asiakasta kertoi saaneensa esille haluamiaan asioita. Osa asiakkaista ei ollut itse 

pyytänyt aikaa sosiaalityöntekijälle. Heidät kutsuttiin tilanteen kartoitukseen, koska he olivat 

etuuskäsittelyn asiakkaita.  
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”Mä sanoin tossa haastattelussa niin tuota mul ei varsinaisesti mitään tiettyä asiaa ollu 

päällimmäisenä, et se oli vaan tätä yleistä toimeentuloa ja  kyllä siinä nyt selvis. Mä kerroin 

mikä on tilanne ja niin edelleen, ja hän sitte väläytteli jotain mahdollisuuksia, mitä olis ja 

todettiin sit tää mun tilanne ja miten se tästä menee eteenpäin ja kyllä mä sain sen mitä 

halusinki.” (Asiakas M) 

 

Yksi asiakas totesi, ettei hänellä ollut mitään asioita, joita olisi esille halunnut. Yksi asiakas sanoi, 

ettei ole varma, saiko esille kaikki haluamansa asiat. Kolme asiakasta olisi halunnut konkreettisia 

tuloksia tapaamisesta, kuten esimerkiksi toimeentulotukihakemuksen nopeaa käsittelyä tai vuokra-

asuntoa. Yhden asiakkaan mielestä saattaa olla niin, että opiskelijalla on enemmän motivaatiota 

kuin pitkään sosiaalityötä tehneellä. Asiakas jatkoi: 

 

”Voi olla et tää on vaan tapaus muiden joukossa, nyt ku on opiskelija ehkä tää just oikeesti 

haluaa tehdä muutoksen, saada auttaa ihmisiä.” (Asiakas K, toinen tapaaminen) 

 

Kaksi asiakasta sanoi, ettei puhunut kaikkea opiskelijalle, mitä sosiaalityöntekijän kanssa olisi 

ottanut puheeksi.  

 

”Jos se ois ollu oma sosiaalityöntekijä, niin oisin varmaan jutellu vähä enemmänki.”     

(Asiakas T) 

 

Seitsemän asiakasta oli tullut tapaamiseen ilman toiveita tai odotuksia. Asiakas S vastasi näin: 

 

h:” Saitko esille semmosia asioita, mitä olit aatellu ja halusit?” 

Asiakas S:” Niin mul ei ollu mitenkään hirveen suurii tavoitteita tältä tapaamiselta, enköhän.”  

h: ”Johtuks se siitä, et sä tiesit, et sä tuut opiskelijaa tapaamaan?” 

Asiakas S: ”Ei ku siis se johtu siitä, et kun mää ajattelin, et teil on ne kysymykset, jota te 

haluatte musta tietää.” 

 

Muiden odotuksitta tapaamiseen tulleiden kommentteja: 

   

”Joo, vaikutti tosi innostuneelta tää opiskelija tai semmoselta niinku luotettavalta.”  
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”Mulla ei ollu mitään mielikuvaa oikeen, että mihin mä oon tulossa. Niinku hyvin hän selkeytti 

ja puhu ja kerto.” (Asiakas N) 

 

 ”Itse asiass , me puhuttiin koko ajan, et en mä ois uskonu, et ois näin paljo puhuttavaa. Yllätys 

mullekin, että toi ihan hyvin saatiin puhuttua erilaisia asioita” 

”Yllätyin vaan positiivisesti.” (Asiakas K, ensimmäinen tapaaminen) 

 

h: ”Onks sit jotain mitä olisit toivonut, kun sä tulit tänne, mitä saisit tästä tapaamisesta?” 

Asiakas P: ”No, ei oikeestaan.” 

h: ”Tulit, ku pyydettiin?” 

Asiakas P: ”Niin, aivan. Halusin auttaa opiskelijaa.” 

 

Asiakas P kertoi, että puheeksi tapaamisessa tuli tärkeä asia, johon hän tarvitsi apua. Hän ei 

etukäteen ollut ajatellut siitä puhuvansa, mutta tapaamisessa otti sen puheeksi. Opiskelija oli 

luvannut asiakkaalle selvittää asiaa lisää ja asiakas vaikutti tyytyväiseltä. 

 

Aikaisemmin sosiaalityötekijöitä tavanneista viidellä oli toiveita tapaamisen suhteen. Asiakkaat 

odottivat esimerkiksi saavansa nopeasti apua vuokra-asunnon hankintaan, taloudellista apua 

sähkölaskuun, vuokravelkaan tai opiskelumateriaaleihin. Pettynein oli luultavasti asiakas, joka 

toivoi, että opiskelija tai oma sosiaalityöntekijä olisi tehnyt toimeentulotukipäätöksen 

tapaamispäivänä.  

 

Opiskelijat kirjoittivat asiakastapaamisestaan yhteenvedon, jonka he lähettivät asiakkaalle. 

Kahdeksan asiakasta oli sitä mieltä, että tapaamisen yhteenvedon lähettäminen asiakkaalle on hyvä 

tai mielenkiintoinen asia. Kysymys dokumentin lähettämisestä tuli myös teemaksi kesken 

haastatteluja. Yksi asiakkaista oli sitä mieltä, että asiakkaalta pitää kysyä lupa dokumentin 

lähettämiseen. Hän sanoi, että asiakas voi loukkaantua saadessaan yllättäen dokumentin. Syytä 

siihen, mikä loukkaantumisen saattaisi aiheuttaa ei asiakas määritellyt. 

 

Asiakkaiden näkemyksiä sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista 

 

Asiakkaiden kanssa keskusteltiin sosiaalitoimesta myös yleisellä tasolla. Asiakkaista kuusi ei ollut 

aiemmin tavannut sosiaalityöntekijää. He eivät voineet verrata opiskelijan ja sosiaalityöntekijän 
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tapaa tehdä työtä. He olivat olleet etuuskäsittelyn asiakkaina, joten jonkinlainen mielikuva heillä 

sosiaalitoimessa asioinnista oli syntynyt. Kaikille asiakkaille ei ollut selvää etuuskäsittelijöiden ja 

sosiaalityöntekijöiden työnkuvat. Asiakkaat eivät aina tienneet kumpaan työntekijäryhmään olivat 

olleet aiemmin yhteydessä. Muutaman asiakkaan puheista tuli käsitys, että sosiaalityössä tärkeintä 

on ihmisistä välittäminen ja kaikkien asiakkaiden hyvin kohtelu, ovat he miten huonossa tilanteessa 

tahansa. Keskusteluissa tuli myös esille, että koko sosiaaliaseman henkilökunnan käytös koskettaa 

asiakkaita. Kolme asiakasta totesi, että vartijoiden käytöksessä olisi heidän mielestään parantamisen 

varaa. 

 

”Ei mulle silleen valittamista, että tai ainoo, mikä mulle tuli mieleen siis noi vartijat, ketä 

yleensä näissä on töissä, niin niitä kannattais vähäsen kouluttaa. Ne on hirveen töykeitä sillai 

ihmiselle.”  

”...paitsi nyt ku mä tulin tost siin oli hirveen asialliset.” (Asiakas R) 

 

Sosiaalityöntekijän tapaaminen ja toimeentulotuki 

 

Asiakkaat olivat sitä mieltä, että on tärkeää tavata sosiaalityöntekijää. Asiakkaat arvostivat 

henkilökohtaisia kontakteja. Osa asiakkaista koki, että sosiaalityöntekijältä saa tarvitsemaansa 

tukea, eikä heille riitä kirjallinen toimeentulotuen hakeminen.  

 

Asiakas J sanoi heti keskustelun alussa, kun kysyttiin, miten tapaaminen sujui: 

”Ihan hyvin, et mä oon tyytyväinen, et puol vuotta kuitenki menny ja mä en oo saanu varattua 

aikaa... et oli helpotus, et nyt, et voitais viel asioille tehdä jotain.” 

Asiakas myöhemmin jatkoi: 

h: ”Oisko ollu parempi aiemmin (tavata sosiaalityöntekijä)?” 

Asiakas J: ”Siis ois, ois ollu. Et mun mielestä tätä on turhaan venytetty liian paljon niin kauan. 

En mä sano, et mun mieli ois siihenki menny, mut on mul menny.” 

 

Tilanteen kartoittaminen vaikuttaa tärkeältä. Toimeentulotukea hakevissa näyttää olevan hyvin 

erilaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä tämän pienen otoksen perusteella. Osa asiakkaista oli 

sosiaalityön tarpeessa. Kaikki sosiaalityön tarpeessa olevat eivät ole toimeentulotuen tarpeessa, 

eivätkä taas kaikki toimeentulotukea hakevat tarvitse sosiaalityöntekijän tukea. Seitsemän 

asiakkaista olisi halunnut tavata sosiaalityöntekijän aikaisemmin. Kuuden mielestä 

sosiaalityöntekijän tapaaminen oli sopivaan aikaan. Luvuista voi ehkä päätellä, että osalla 
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asiakkaista oli tarve päästä nopeasti selvittelemään asioitaan sosiaalityöntekijän kanssa. Toinen osa 

ei kokenut tarvitsevansa akuutisti aikaa sosiaalityöntekijälle.  

 

”Se kuulostaa tosi hyvältä siinä mielessä, et kartotetaan se tilanne ja tuntuu siltä, et on hyvissä 

käsissä tai tälleen. Et tietenki, jos ajattelee, siis ei mun kannalta, vaan jonkun toisen kannalta, 

jos on hirvee tällänen joku byrokratiapelko tai jotain tällästä, niin se saattaa kuulostaa 

kynnykseltä, et silleen ainaki on tosi hyvä, et ne työntekijät, jotka tapaa asiakkaita on silleen tosi 

niinku lämminhenkisiä tai ihmisystävällisen olosia tai tälleen.” (Asiakas S) 

 

”Ainahan tämmönen kasvokkain kontakti on, se on tietysti aina paljon parempi kuin joku 

puhelimessa höpöttäminen.” (Asiakas M) 

 

”Ei nyt joka viikko tarvii tavata, mut mää niin totesin, et ois ihan hyvä, jos sillon tällön pääsis 

vähä keskusteleen ja kattoon, et miten asiat on edenny toisen henkilön kanssa, että niin ei oo 

ainoastaan se, ei oo oma mielipide asiasta ja niin jollon pääsee itte valehteleen ittelleen.” 

(Asiakas L) 

 

”No, kyl musta on hirveen hyvä, että kutsutaan, pyydetään käymään,  mä oon koko ajan ollu 

sitä mieltä, et mää haluisin nimen omaan käydä sosiaalityöntekijän luona.” (Asiakas T) 

 

 Eräs asiakas, joka korosti sosiaalityöntekijän tapaamisen tärkeyttä, oli sitä mieltä, että asiakkaan 

pitäisi saada päättää, haluaako säännöllisesti tavata sosiaalityöntekijää vai ei. Hänen mielestään 

sosiaalityöntekijän tapaamiseen pitäisi kaikilla asiakkailla olla mahdollisuus niin halutessaan. Yksi 

asiakkaista kuitenkin totesi: 

 

”..niin pyrin hoitamaan ne puhelimella, et miten tää kannattaa tehdä, kun se, ett varaan ja vien 

puoltoista tuntii sun aikaa, ku siel on joku lapsiperhe..... et mun asiat on aika yksinkertaset 

sinänsä.” (Asiakas F) 

 

Kahdeksan asiakasta toi esille, että heistä toimeentulotuen hakeminen on hankalaa. He esimerkiksi 

kokivat, että hakemukset ovat vaikeaselkoisia ja  vaikeita täyttää. 

 

”Et nää niinku kaikki paperit pitäs saada kansantajusemmaks kaikki tälläset - et pystys 

ymmärtämään ens lukemalta, et tajuis heti mist on kysymys, et ei tartte niinku viiteen kertaan 
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lukee mikroskoopin kans - mistä on kysymys. Se olis yks asia.” (Asiakas K, ensimmäinen 

tapaaminen) 

 

Eräs aiemminkin sosiaalityöntekijän palveluja käyttänyt asiakas mainitsi, että jaksaakseen asioitaan 

hoitaa, pitää olla itsellään voimavaroja. Jos on huonossa kunnossa, ei jaksa hoitaa paperiasioita eikä 

olla paikalla sovittuina aikoina. Yhden asiakkaan mukaan hän ei saanut organisaatiomuutoksen 

tapahduttua uusia sosiaaliaseman yhteystietoja. Asiakkaan mukaan hänelle ei lähetetty muutoksesta 

minkäänlaista tiedotetta. Hänestä vanha systeemi toimi hyvin, eikä hän käsittänyt minkä vuoksi 

käytäntöä on huononnettu. Toinen asiakas totesi: 

 

”Mut mun mielestä tää on menny ehkä hiukan niinku jollain tavalla - tai mun mielestä se tuntu, 

ett tiekkö nykyään asiakkaat on - niinku suurinpiirtein numeroita, jotka käsitellään vaan  

papereitse ja  kun taas ennen, niin mun mielestä enemmän siinä (henkilökohtaista) niin, et 

riippuu tietysti, kuka, nyt on varmasti ihmisiä, ketkä tarvii enemmän sosiaalityöntekijän 

tapaamista, kun minä mutta, mun mielestä yhdessä vaiheessa niinku, ku mulla oli huono olla, ni 

mä oisin halunnu, ja mä pääsinki sillon tapaamaan sosiaalityöntekijää.” ( Asiakas P) 

 

Yksi asiakkaista myös mainitsi, että nykyinen toimeentulotukihakemusten käsittelykäytäntö on 

huono, koska käsittelijät vaihtuvat, eivätkä tiedä asiakkaan taustoista mitään. Kaksi asiakasta koki 

todella vaikeaksi saada yhteyttä työntekijöihin. Asiakas N totesi: ” mää en tiä mistään, et kuka on 

mikäki ja mitä tekee ja mihin mä kuulun”. Hän olisi halunnut, että on yksi henkilö, johon aina voisi 

ottaa yhteyttä. Kyseinen henkilö voisi neuvoa eteenpäin, mutta näin asiakas tietäisi aina keneltä 

voisi aluksi kysyä.  

 

Palveluihin vaikuttaminen ja tarpeiden ymmärtäminen 

 

Asiakkaat kokivat eri tavalla mahdollisuuden vaikuttaa palveluihin. Kysymys oli joidenkin 

asiakkaiden mielestä vaikea. He kysyivät, mitä kysymys tarkoittaa ja miettivät vastausta. Seitsemän 

asiakasta ei uskonut, että voisi millään tavalla vaikuttaa palveluihin. Heidän mielestään palvelut 

ovat määritelty, eikä asiakas niihin pysty vaikuttamaan. Neljä asiakasta oli sitä mieltä, että 

saamiinsa palveluihin voi vaikuttaa esimerkiksi olemalla aktiivinen tai puhumalla rehellisesti omista 

asioistaan.  
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”Vaikuttaan tein palveluihin? En, en mä pysty vaikuttaa. Te pystytte ainoostaan vaikuttaan, ja 

mä pystyn ainoostaan vaikuttaan pyytämällä ja soittamalla ja te ainoostaan vastaamalla.” 

(Asiakas J) 

 

”Kyl mä uskon, ku on vaan rehellinen ja just puhumalla niistä asioista, joista haluu tietää jotain 

lisää. Kyl mä uskon niin, että täähän on ihmisiä varten.” (Asiakas K, ensimmäinen tapaaminen) 

 

Kaksi asiakasta oli sitä mieltä, että  äänestämällä voi vaikuttaa. Heidän mukaansa päättäjät tekevät 

päätökset, joiden mukaan on toimittava, eikä asiakkaalla ole sen jälkeen palveluihin sanomista.  

 

Asiakkaiden kanssa keskusteltiin, että onko sosiaalitoimessa yleisesti ymmärretty heidän tarpeensa. 

Kuusi asiakasta oli sitä mieltä, että heidän tarpeensa on hyvin ymmärretty ja he ovat saaneet 

tarvitsemaansa tukea. He olivat saaneet vaikutelman, että heistä välitetään ja, että heitä yritetään 

tukea. Erään asiakkaan mukaan pitää myös muistaa se, että kaikkea haluamaansa ei voi saada. 

Kaksi asiakasta kertoi, että heitä on aikaisemmin ymmärretty ja he ovat saaneet tarvitsemaansa 

tukea, mutta eivät keskusteluhetkellä osanneet sanoa, ovatko asiat edelleen näin. Yksi asiakkaista 

oli sitä mieltä, ettei hän aiemmin ollut saanut sosiaaliasemalta tarvitsemaansa tukea. Kommentteja 

kysymykseen, että onko asiakas saanut yleensä sosiaalipalveluista tarvitsemaansa tukea: 

 

”No kyl mä ymmärrän, et mä en oo mikään erikoistapaus, et on monta tai on varmasti kiirettä 

täällä, ei siin varmaan ehi hirveesti johonki tiettyyn ihmiseen hirveesti varmaan keskittyyn. Mä 

tarkotan sitä, että ko on monta ihmistä täällä asiakkaana ni, ei yhteen ihmiseen varmaan 

hirveesti pysty keskittymään. Ei oo tarpeeks aikaa.” (Asiakas K, ensimmäinen tapaaminen) 

 

”Toisinaan, mut sit tuntuu, et unohtuu saman tien, kun on lähtenyt.” (Asiakas N) 

 

”Kyl ne varmaan ymmärretty on, mut en mä tiedä, onks ne menny toisesta korvasta sisään ja 

toisesta ulos.” (Asiakas V) 

 

”Kyllä mun mielestä. Ja pyritään auttaan ja mun mielestä hyvin autetaanki.” (Asiakas P) 
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”Kyllä, kyllä. Huomasin sillon ensimmäisellä kerralla todella ja sen ensimmäisen virkailijan 

kanssa, kun siinä keskusteltiin niin huomasin, että hän kyllä ajateli sitä mun tilannetta aivan 

reaalisesti, eikä vaan katsonut, mitähän toi äijä tossa oikein höpöttää, vaan hän otti tosissaan 

mun jutun.” (Asiakas M) 

 

Konkreettista palvelujen kehittämistä olisi yhden asiakkaan mukaan sähköpostin käyttö. Olisi 

halvempaa ja helpompaa kysellä asioista sähköpostitse kuin yrittää saada henkilökuntaa puhelimitse 

kiinni. Yksi asiakas ehdotti, että pitäisi olla tarkka tiedote, jossa kerrotaan, mistä kunkin liitteen saa, 

ja viranomaisten puhelinnumerot. Eräs asiakas oli sitä mieltä, että virastossa pitäisi olla selkeä 

organisaatio, jonka muutoksista informoitaisiin kaikkia asiakkaita. Eräs asiakas myös mainitsi, että 

sosiaalityöntekijän pitäisi oppia näkemään kunkin asiakkaan ongelmat, että esimerkiksi osaisi 

ohjata oikeaan hoitopaikkaan. Erään asiakkaan mukaan sosiaalityötä pitäisi kehittää perustamalla 

työryhmä, jossa on organsaation ja asiakkaiden edustus. Hän totesi sosiaaliviraston olevan 

asiakaspalveluorganisaatio, jonka pitäisi pystyä palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin ja 

tehokkaasti. Asiakkaiden mukanaolo kehittämisessä olisi sen vuoksi hänen mielestään tärkeää. 

 

Tärkeää palveluissa  

 

Asiakkaat vastasivat eri tavoin kysymykseen, mikä palveluissa on tärkeää. Kaksi asiakasta mainitsi 

tässä kohdin konkreettisen avun. Esimerkiksi asiakas piti tärkeänä saamaansa taloudellista apua 

oman asunnon saatuaan. Kymmenen asiakasta piti erilaisia asiakassuhteeseen liittyviä asioita 

tärkeinä. Tärkeänä pidettiin esimerkiksi sekä palvelun nopeutta että saatavuutta ja henkilökunnan 

palvelualttiutta. 

 

”Et se on musta se kaikkein tärkein ja oleellisin asia, siis se on se henkilökohtanen 

tapaaminen.” (Asiakas T) 

 

”Se saatavuus ja nimenomaan mä sanosin, et nää nää henkilökohtaset kontaktit on ihan siellä 

päällimmäisenä.” (Asiakas M) 

 

”Mun kohdalla on se tuki.” (Asiakas L) Asiakas tarkoitti tukea, jota saa keskustellessaan 

sosiaalityöntekijän kanssa. Hän tarvitse tukea päästäkseen riippuvuudestaan. 
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”Tärkeää on se, että ihmiset tuntee olevansa turvassa, että ihmiset luottaa sosiaalityöntekijään 

ja sosiaalityöntekijä vastaa siihen luottamukseen.” (Asiakas C, ensimmäinen tapaaminen) 

 

”Et just otettas huomioon, jaksas ihmiset kuunnella toisiinsa. Ei siin paljon kummempaa 

kaivata. Kai ne kumminki ne säännöt on sääntöjä. Ne edut on etuja sen verran mitä ne on, ei 

niitä varmaan kukaan pysty muuntamaan. ” (Asiakas V) 

 

”Et saa apua ja sehän on tärkeetä, et ihmisarvonen luottamus, vaikka ihminen on vaikeuksissa, 

et kohdellaan silleen asiallisesti.” (Asiakas R, toinen tapaaminen) 

 

”Niin, et voi olla asiakaspalvelutaitosia nää ihmiset täällä. Et joskus tuntuu, et jos on huonolla 

tuulella niin ne purkaa kaiken sit asiakkaaseen.” (Asiakas N) 

 

”En mä tiä kai se pitää muistaa niinku todellakin tää on ihmisten kaa tekemisissä. Ku 

nykymaailmassa ei, oo tuntuu ei aina muisteta sitä, et joskus on vaan niinku joku paperi, ei oo, 

sä oot joku paperinpala vaan tai joku numero.” (Asiakas K, ensimmäinen tapaaminen) 

 

Yhteenvetoa 

 

Asiakkailla oli erilaisia mielipiteitä, eikä yhtä selkeää näkemystä esimerkiksi Praksis-toiminnan 

kehittämisestä noussut. Keskusteluista syntyi vaikutelma, että luottamuksellinen suhde ja 

kokonaisvaltainen keskittyminen asiakkaaseen tapaamistilanteessa on asiakkaiden mielestä 

oleellinen osa asiakastyötä. Tämä asiakasjoukko oli kuitenkin jollakin tavalla valikoitunutta, koska 

he olivat suostuneet videokuvaukseen ja opiskelijan tapaamiseen. Heille oli ehkä myös tärkeämpää 

sosiaalityöntekijän tapaaminen kuin keskimäärin etuuskäsittelyn asiakkaina olevilla. He olivat myös 

läntisellä sosiaaliasemalla melko uusia asiakkaita.  

 

Loivatko keskustelut asiakkaille odotuksia heidän näkemyksiensä mukaisista muutoksista? Yksi 

asiakas totesi lopuksi: ”Mä tahdon kuulla jonkinlaista palautetta sit.” Hän kritisoi hyvin paljon 

uutta organisaatiota. Hän oli mielestään aiemmin saanut parempaa palvelua. Hänen puheistaan sai 

käsityksen, että myös sosiaalityössä olisi tärkeää, että jokaisella asiakkaalla on 

”omasosiaalityöntekijä”. 
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 ”Ja mä ihmettelen, että kuka tän on keksiny tän kierrätyspolitiikan, koska se, että mä vertaan 

nyt tätä asiaa, et jos olisin terveyskeskuksessa, ni mulla ois siel omalääkäri, jonka luona mä 

voin käydä. Ja mun mielestä mä kaipaisin sitä samaa tähänki hommaan. Mikä on alunalkaen 

olluki.” (Asiakas T) 

 

Etukäteen en olisi uskonut, että 17 asiakkaasta 14 jää keskustelemaan kanssani. Arvelin, että paljon 

useampi olisi kieltäytynyt. Esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa vuonna 2000 

kyselylomakkeilla kootun asiakaspalautteen vastaamisaktiivisuus oli 26.5 % (Paananen 2000, 4). 

Oliko tilanne asiakkaille sellainen, että pyynnöstäni oli vaikea kieltäytyä kysyessäni halukkuutta 

näkemyksien kertomiseen heti asiakkaan lähdettyä Praksis-huoneesta? Oli syy jäämiseen mikä 

tahansa, olen kiitollinen, että asiakkaat suostuivat keskusteluihin. Ilman heitä ei tätä raporttia olisi 

syntynyt. Opin keskusteluista paljon ja toivon, että keskusteluista olisi hyötyä myös Praksis-

toiminnan kehittämisessä. 
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Liite 1:  

 

Kysymyksiä ensimmäisen tapaamisen jälkeen: 

 

Miten tapaaminen sujui?  

 

Miten koit sen, että tapaaminen videoitiin?  

 

Saitko esille haluamiasi asioita? 

 

Mitä olisit tapaamiselta toivonut?  

 

Mitä mieltä yleisesti ottaen olet Praksis-toiminnasta?  

 

Jokainen toimeentulotuen asiakas tapaa jossain vaiheessa sosiaalityöntekijä. Mitä mieltä olet siitä?  

 

Oletko käyttänyt ennen sosiaalipalveluja esim. asioinut sosiaalityöntekijä luona?  

 

Voitko vaikuttaa palveluihin? Miten, jos voit?  

 

Mikä on mielestäsi tärkeää palveluissa?  

 

Ymmärretäänkö tarpeesi?  

 

Oletko saanut tarvitsemaasi tukea?  
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Liite 2:  

 

Kysymyksiä toisen tapaamisen jälkeen: 

 

Miten tapaaminen sujui? 

 

Miten tapaaminen erosi ensimmäisestä tapaamisesta? 

 

Saitko nyt selville asioita, mitkä mahdollisesti jäivät ensimmäisessä tapaamisessa epäselviksi? 

 

Täyttikö tapaaminen odotukset, saitko esille haluamasi asiat? 

 

Mitä mieltä olet siitä, että sinulle lähetettiin ensimmäisestä tapaamisesta yhteenveto? 

 

Mitä mieltä yleisesti ottaen olet tästä toiminnasta, että opiskelijat ottavat asiakkaita sosiaaliasemalla 

vastaan? 

 

Onko sinulla ehdotuksia, miten toimintaa voitaisiin kehittää? Mikä oli hyvää, mikä huonoa? 


