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TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Tämä tutkimus koskee erään kunnan 
aikuissosiaalityössä työskentelevien 
sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
näkemyksiä ammattikuntien välisestä 
yhteistyöstä. Organisaatiouudistuksen myötä 
nämä ammattikunnat siirtyvät vuonna 2017 
toimimaan yhteisissä tiimeissä. Aiemmin 
sosiaalityöntekijät ja –ohjaat toimivat omissa 
tiimeissään, mikä osaltaan vähensi yhteistyötä. 

 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Käytäntötutkimuksen tavoitteena on selvittää 
sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden 
näkemyksiä siitä, millaista on ammattikuntien 
välinen toimiva moniammatillinen yhteistyö. 
Tarkoituksena on tuoda esiin työntekijöiden 
näkemyksiä, toiveita ja kehittämisehdotuksia 
yhteistyöhön ja työnjakoon liittyvissä 
kysymyksissä. 

 

AINEISTO JA 
ANALYYSI 
Hankin tutkimusaineistoni puolistruk-
turoitujen fokusryhmähaastatteluiden avulla, 
joita tein yhteensä kaksi. Haastattelin yhtä 
ryhmää sosiaalityöntekijöitä ja yhtä ryhmää 
sosiaaliohjaajia, molemmissa ryhmissä oli 
neljä osallistujaa. 

 

Haastattelurunko perustui ns. tulevaisuuden 
muistelun tekniikkaan. Lähtökohtana oli visio, 
jossa on kulunut vuosi nykyhetkestä ja tilanne 
on melko hyvä. Haastattelussa lähdimme  
”muistelemaan”, mitä on tapahtunut vuoden 
aikana esimerkiksi työmenetelmissä ja 
ajattelu- ja toimintatavoissa.  

 

Käytin analyysimenetelmänä aineistolähtöistä 
sisällönanalyysiä.  Analyysimenetelmässäni on 
yhtymäkohtia myös teoriaohjaavaan 
analyysiin, jossa tunnistetaan myös 
aikaisemman tiedon vaikutus analyysiin. Kyse 
ei ole kuitenkaan aiempien teorioiden 
testaamisesta, vaan näkökulmien avaamisesta. 
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Sosiaalityöntekijöiden ja –ohjaajien 
näkemysten mukaan yhteistyö edellyttää, että 
tiimi on keskusteleva.  Esimiestyöllä nähdään 
olevan suuri  merkitys tiimityön toimivuuden 
kannalta. Yhteistyön tärkeimpänä antina 
pidetään mahdollisuutta tehdä yhteistyötä 
mm. parityönä. Tärkeänä pidetään myös sitä, 
että työntekijöiden välinen työnjako on 
joustava mutta selkeä.  Konkreettista käsitystä 
ei muodostunut kuitenkaan siitä, millainen 
työnjako olisi käytännössä. 

 

Tiimityö ja toimeentulotukityöltä vapautuvat 
resurssit nähdään mahdollisuutena kehittää 
omaa ammattitaitoa, ja vaikutusten toivotaan 
ulottuvan myös työhyvinvointiin ja 
asiakastyöhön. Keskeisimmät huolenaiheet 
liittyvät yhteistyön toimivuuteen ja työnjakoon 
sekä myös oman ammattikunnan asemaan.  
Kaiken kaikkiaan sosiaalityöntekijöiden ja –
ohjaajien näkemysten välillä ei ole 
havaittavissa merkittäviä eroja.  

 

 

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena voidaan 
tutkimukseni perusteella pitää toimivan ja 
oikeudenmukaisen työnjaon kehittämistä. 
Sekä sosiaalityöntekijät että sosiaaliohjaajat 
ovat samaa mieltä siitä, että työnjaon tulee olla 
joustava ja selkeä. Käytännössä kuitenkin 
työnjaon selkeyttä voidaan pitää edellytyksenä 

joustavalle yhteistyölle. Joustava 
moniammatillinen yhteistyö on mahdollista, 
mikäli työntekijöillä on selkeä käsitys omasta 
roolistaan ja työtehtävästään.  

 

Lisäksi sosiaalialalle on tarpeen luoda 
yhteinen visio sosiaalialan paikasta ja 
tehtävästä yhteiskunnasta. Yhteisen vision 
avulla voidaan välttyä turhilta eri 
ammattikuntien välisiltä ”reviiririidoilta” ja 
luoda uskoa siihen, että olemme samassa 
veneessä.  

 

Tiimityöhön siirtyminen ja uudet 
toimintatavat mahdollistavat sekä työn että 
oman ammatti-identiteetin kehittämisen. 
Todennäköisesti kaikenlainen pinttyneiden 
ajattelu- ja toimintatapojen tuulettaminen on 
hyväksi. Nähdäkseni kehittämistyössä 
voitaisiinkin käyttää menetelmiä, jotka 
pakottavat ajattelemaan uudella tavalla. 
Esimerkkinä tästä on haastatteluissa 
käyttämäni tulevaisuuden muistelu, joka  
haastaa ajattelemaan ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisesti. Tulevaisuuden 
muistelua käytetään menetelmänä myös 
työelämän kehittämisessä. 
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