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KELA-SIIRRON TAITEKOHDASSA  
-Työnkuvan muutokset ja 
kehittämistarpeet nuorten sosiaalityössä 

TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Perustoimeentulotuen Kela-siirto ja 
uudistunut sosiaalihuoltolaki ovat muokanneet 
aikuissosiaalityön toimintaa. Uusien 
toimintamuotojen kehitystyö on kuitenkin 
ollut kunnissa Kela-siirron toteutuessa vasta 
alkutekijöissään. Toimenpidesuosituksissa on 
korostettu aikuissosiaalityön tarvetta 
erkaantua toimistokeskeisestä työstä. 
 
Sosiaalityön asiakkaana olevilla nuorilla on 
kasautuneita ongelmia ja puutteita 
toimintakyvyssä. Nuorten palvelujärjestelmä 
on hyvin sektoroitunut ja useita palveluita 
tarvitsevilla nuorilla on haasteita löytää 
tarvitsemansa tuki. Palveluiden järjestämistä 
koskevissa toimintasuosituksissa korostetaan, 
että pitkäaikaista tukea tarvitsevat nuoret 
hyötyvät helposti saavutettavista, 
asiakaslähtöisistä ja voimavarakeskeisistä 
palveluista, joiden jatkuvuudesta vastaa 
nuoren omatyöntekijä. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asiakastapaamisiin tarkoitettu 
vastaanottohuone 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Käytäntötutkimus käsitelee 18–24-vuotiaiden 
nuorten suunnitelmallisen sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen tiimin kokemuksia heidän 
työnkuvastaan käynnissä olevien muutosten 
aikana. 

 

AINEISTO JA  
ANALYYSI 
Käytäntötutkimuksen aineisto muodostuu 
suunnitemallisen työn tiimin kolmesta 
fokusryhmähaastattelusta. Haastatteluissa 
työntekijät pohtivat nykyistä työnkuvaansa ja 
sen mahdollisia kehityssuuntia. Tutkimuksen 
aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti 
sisällönanalyysilla.   
 

TULOKSET 
TYÖNKUVAAN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT:  
-  Asiakkailla on kasautuneita ongelmia ja 

puutteellinen toimintakyky.  
-  Asiakkailla on vaikeuksia motivoitua 

pitkäjänteiseen työskentelyyn. 
-  Työntekijäresurssia on ohjattu johdon 

toimesta avoimeen palveluneuvontaan. 
-  Organisaation työn tehokkuuden ja 

tuottavuuden seuranta ohjaa työtä. 
-  Ostopalvelut toteuttavat jalkautuvaa työtä. 
-  Muiden palveluiden toimintatavat ja työn 

rajaukset vaikuttavat asiakkaiden 
tilanteisiin. 

 
TYÖN KEHITTÄMISTARPEET: 
-  Omatyöntekijänä työskentelyä ja 

palveluiden koordinointityötä halutaan 
kehittää suunnitelmallisemmaksi.  

-  Asiakkaiden ohjautumista tulee kehittää, 
sillä erillinen palvelutarpeen arvioinnin 
työryhmä on vaikeuttanut nuorten 
ohjautumista suunnitelmalliseen työhön.  

-  Tapaamisten ja suunnitelmien määrällinen 
seuranta ei tuo esiin asiakkaan tilanteessa 
saavutettuja tuloksia.  

-  Toimitilojen ominaisuudet, kuten huono 
äänieristys, on huomioitava asiakastyön 
suunnittelussa.  

-  Nuorten palveluiden sisältö on osin 
päällekkäistä etsivän nuorisotyön ja 
Ohjaamon kanssa. Asiakkaiden 
ohjautumisessa on sattumanvaraisuutta. 

-  Kelan kanssa tehtävä yhteistyö ja uuteen 
toimintaympäristöön sopeutuminen on 
Kela-siirron alkumetreillä vielä 
muotoutumassa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avoin palveluneuvonta toimipisteen aulassa 
 

IDEAT  

KEHITTÄMISEEN 
-  Pitkäaikaista tukea tarvitsevien nuorten 

tiiviin tuen palvelut tulee olla helposti ja 
nopeasti saatavilla.  Palveluprosesseja täytyy 
hioa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

-  Henkilökohtainen suhde omatyöntekijään 
on tärkeä tuloksellisuutta edesauttava tekijä. 
Jalkautuva työ on yksi keino edesauttaa 
luottamuksellisen suhteen muodostumista 
vaikeasti tavoitettavien asiakkaiden 
kohdalla.  

-  Pitkäaikaista tukea tarvitsevien nuorten 
kanssa tehtävässä työssä keskeistä on 
riittävän tiivis ja strukturoitu tuki 
motivaation herättämiseksi ja sen 
ylläpitämiseksi.  

-  Työntekijöille tarjottava lisäkoulutus 
mielenterveystyöstä voi edesauttaa 
kokonaisvaltaisen palvelun kehittämisessä. 

-  Strukturoitujen tapauskohtaisten 
arviointimenetelmien käyttö asiakastyössä 
mahdollistaa työn tuloksellisuuden 
arvioinnin ja voi myös lisätä asiakkaiden 
motivaatiota osallistua työskentelyyn.  
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