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Aikuissosiaalityön ja
kokemusasiantuntijoiden yhteistyö
Matalan kynnyksen vastaanotolla

TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI
Toimintaympäristönä on Järvenpään kaupungin
aikuissosiaalityön yksikkö. Aikuissosiaalityö
muutti tammikuussa 2017  uusiin tiloihin
Järvenpään uuteen sosiaali- ja terveyskeskus
JUSTiin. Helmikuussa aloittaa Matalan 
kynnyksen vastaanotto Matala.  

Matalaan voi tulla esimerkiksi jos asiakkaalla on 
päihteiden ongelmakäyttöä, ongelmia
asumisessa tai taloudessa, 
mielenterveysongelmia tai muu kuormittava
elämäntilanne. 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 
aikuissosiaalityöntekijöiden/-ohjaajien ja 
kokemusasiantuntijoiden tulevan yhteistyön 
haasteita ja mahdollisuuksia Järvenpään 
kaupungin matalan kynnyksen vastaanotolla. 

Yhteistyön haasteiden ja mahdollisuuksien 
lisäksi tavoitteena on selvittää miten tutkittavat 
kehittäisivät matalan kynnyksen vastaanottoa ja 
mitä he toivovat tulevalta yhteistyöltä. 
Järvenpää kaupungin aikuissosiaalitoimi ei ole 
aiemmin juurikaan tehnyt yhteistyötä 
kokemusasiantuntijoiden kanssa, joten koen 
tärkeäksi selvittää etukäteen mitä tulevalta 
yhteistyöltä odotetaan. 

AINEISTO JA 
ANALYYSI
Käsittelen tutkimussessani seuraavia teemoja; 
yhteistyölle asetetut odotukset, yhteistyön
hyödyntäminen asiakastyössä sekä oman ja

muiden toiminnan merkitys ja rooli Matalan 
kynnyksen vastaanotolla. Tein kaksi
fokusryhmähaastattelua, toisessa oli yksi
sosiaalityöntekijä ja kaksi ohjaajaa ja toisessa
kolme kokemusasiantuntijaa.  

Haastatteluissa käytin teemahaastattelurunkoa
ja tulevaisuuden muistelu- menetelmää. 
Tarkoituksena oli, että haastateltavat katsovat
tulevaa yhteistyötä mahdollisuuksien kautta. 
Aineiston analysoin teemoittelun avulla. Teemat
nousivat teemahaastattelurungosta. 

TULOKSET
Tutkimuksen tulokset osoittivat haastateltavien
odottavan tulevaa yhteistyötä, mutta se myös
herätti paljon ristiriitaisia tunteita
haastateltavissa.  
1) Kokemusasiantuntijalla on paikkansa

aikuissosiaalityön asiakastyössä. Tutkittavat
uskoivat, että luottamuksen synnyttyä
yhteistyö on toimivaa ja
kokemusasiantuntijat pystyvät
helpommattamaan sosiaalityön
työytaakkaa. 

2) Kokemusasiantuntijalla koettiin olevan
helpompi luoda luottamuksellinen suhde
asiakkaaseen ja mahdollisuus toimia
tulkkina asiakkaan ja työntekijän välillä. 

3) Toisen rooli matalan kynnyksen
vastaanotolla oli hieman epäselvä. 
Molemmat osapuolet toivat esille etteivät
halua toisen osapuolen kokevan, että häntä
neuvotaan kuinka Matalassa tulisi toimia. 

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN
Toiminnan kokeilulle annettu aika on aivan liian
lyhyt (puoli vuotta) ; työnkuvan pitäisi rauhassa
antaa muotoutua ja asiakkaiden löytää Matala
ennen kuin toiminnan jatkosta päätetään.  

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus

Varsinkin aluksi yhdessä keskusteleminen ja
palautteen antaminen koettiin tärkeäksi. 
Roolijakoa ja Matalan tilan käyttöä tulisi 
haastateltavien mukaan miettiä vielä 
tarkemmin. Toiminnan vaikuttavuuden 
mittaaminen asiakasmäärillä vai asiakkaiden 
kokemusten perusteella? 
Kokemusasiantuntijuutta voisi jatkossa 
hyödyntää aikuissosiaalityössä 
monipuolisemminkin. 
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Matala on avoinna  arkisin klo. 12-16 
(ilmoittautuminen päättyy klo.15).

Matalaan voi tulla ilman ajanvarausta.
Matala on tarkoitettu täysi-ikäisille 

henkilöille ja heidän läheisilleen 
haastavissa elämäntilanteissa.

Matalassa ovat  mukana aikuissosiaalityö, 
mielenterveys- ja päihdeyksikkö ja 

kokemusasiantuntijat.  

Kokemusasiantuntija
On tehtäväänsä  kouluttautunut henkilö 

jolla on omakohtaista kokemusta 
esimerkiksi mielenterveys- ja/tai 

päihdeongelmasta 


