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1 Johdanto 
 

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Muutos on 

sosiaalityön kannalta merkittävä ja asettaa sosiaalityölle haasteen järjestää palveluita uudella 

tavalla (Blomgren 2016b, 3). Myös uudistunut sosiaalihuoltolaki on aiheuttanut kunnissa 

palveluiden ja toiminnan uudelleenjärjestelyä. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia muun 

muassa neuvonnan ja ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin sekä sosiaalisen kuntoutuksen 

järjestämiseen. (SHL 2014.) 

 

Aikuissosiaalityössä toimivien työntekijöiden huoli Kela-siirtoon liittyen on ollut, että tukea 

tarvitsevat asiakasryhmät jäävät tavoittamatta ja heidän ongelmiensa kasautumiseen ei päästä 

tarttumaan ajoissa. Asiakkaiden tavoittamiseksi on korostettu tarvetta kehittää uusia 

toimistokeskeisyydestä irtautuvia työmuotoja, kuten jalkautumista ja tiiviimpää yhteistyötä 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työn kehittämisen mahdollisuuksiin 

aikuissosiaalityössä on kuitenkin vaikuttanut työn niukka resurssointi asiakasmäärään nähden. 

(Blomgren ym. 2016a, 2–6.) Kela-siirtoa on kuitenkin pidetty aikuissosiaalityössä pääosin 

positiivisena asiana, sillä mahdollisuuksien suunnitelmalliseen työhön on arvioitu kasvavan 

(Karjalainen 2016, 125–126). Muutosvaateista huolimatta kuntien sisäinen valmistautuminen 

muutokseen on näyttäytynyt työntekijöille epämääräisenä ja odottavana ja työntekijöitä on 

osallistettu työn kehittämiseen heikosti. (Blomgren ym. 2016b, 158.)  

 

Toteuttamani käytäntötutkimus käsittelee eteläsuomalaisen suuren kaupungin nuorten 

suunnitelmallisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tiimin kokemuksia heidän työnkuvastaan 

käynnissä olevien muutosten aikana. Tehdyn tutkimuksen aihe esiteltiin tutkimuskohteena 

olevan kaupungin toimesta Helsingin yliopiston käytäntötutkimuksen päivänä syyskuussa 2016. 

Nuorten aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö on minulle aihepiirinä tuttu. Valmistuin kymmenen 

vuotta sitten sosionomi AMK:ksi ja olen työurani aikana työskennellyt työttömien nuorten 

parissa yhteensä noin neljän vuoden ajan. Kela-siirto on sosiaalityön kannalta historiallinen 

hetki ja halusin selvittää, millä tavalla muutosprosessi näyttäytyy asiakastyön arjessa. Minulla 

ei ole ollut työni kautta yhteyttä tutkimuksen kohteena olevaan kaupunkiin.  
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Tutkimusraporttini etenee seuraavasti: Esittelen tutkimuksen teoreettisessa osuudessa opiskelun 

ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelujärjestelmää sen rakenteellisten ongelmien 

näkökulmasta. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten sosiaalityötä tarvitsevat asiakkaat löytävät 

tiensä oikeiden palveluiden piiriin. Tähän liittyen kuvaan myös nuorten sosiaalityön 

asiakasryhmän ominaispiirteitä sekä muutostyön elementtejä, sillä asiakasryhmälle ominaiset 

toimintakyvyn vajeet tulisi huomioida palveluita suunniteltaessa. Nuoren oma motivaatio 

nähdään keskeisesti muutostyön toteuttamiseen vaikuttavana tekijänä, joten käsittelen 

teoreettisessa osuudessa myös motivaation muodostumiseen liittyviä teorioita. 

 

Tutkimusraportin kolmannessa luvussa kuvaan käytäntötutkimusta tutkimustapana ja esittelen 

tutkimuksen toimintaympäristön sekä tutkimuskysymykseni. Lisäksi kuvaan, miten 

tutkimuksen käytännön toteutus eteni aineiston keräämisestä tutkimustuloksiin. Neljännessä 

luvussa esittelen tutkimustulokset ja viimeisessä luvussa pohdin, miten nuorten 

suunnitelmallisen työn tiimin työnkuva ja organisaatiotason asiakasprosessi vastaa asiakkaiden 

tarpeisiin. Pohdin myös, minkälaista osaamista ja elementtejä suunnitelmallisen työn 

kehittämisessä tulisi nuorten sosiaalityössä ottaa huomioon ja miten käytäntötutkimuksen 

tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. 

 

2 Nuorten palveluprosessit ja asiakastyön elementit 
 

Jotta nuorten suunnitelmallisen sosiaalityön ja -ohjauksen palveluita ja työntekijöiden 

työnkuvaa voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisiksi, on välttämätöntä ymmärtää, mitkä 

nuorten sosiaalityön asiakkaiden ominaispiirteet ja tarpeet ovat (Flieβ & Kleinaltenkamp 2004, 

392). Nuoren päätyminen toimeentulotuen ja sosiaalityön pitkäaikaiseksi asiakkaaksi on 

useimmiten monivaiheinen, jo lapsuudessa käynnistynyt prosessi (Palola ym. 2012b, 312). 

Kaikista vaikeimmassa tilanteessa ovat ne nuoret, joiden ongelmat ovat kasautuneet (Harkko 

ym. 2016, 125–126). Asiakasymmärryksen pohjalta on pohdittava, millä tavalla asiakkaitten 

tarpeet ja ominaisuudet tulevat huomioiduiksi palvelujärjestelmässämme. Palveluprosessien 

toimivuus on merkittävä kysymys, sillä jos nuoret eivät löydä oikeanlaista apua oikeaan aikaan, 

on vaarana, että palveluiden tuottamisen kustannukset kasvavat ongelmien monimutkaistuessa. 

Jos taasen palveluissa ei onnistuta vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, resursseja käytetään 

väärin. (Flieβ & Kleinaltenkamp 2004, 392–393.)  
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2.1 Palvelujärjestelmän rakenteelliset ongelmat 
 

Sosiaalityön asiakkaina olevilla nuorilla on usein mielenterveys- ja päihdeongelmia, matala 

koulutustaso, ongelmia asumisessa sekä elämänhallinnassa. Pitkäjänteisiin suunnitelmiin 

sitoutuminen on monelle nuorelle vaikeaa. (Karjalainen 2016, 134; Aaltonen ym. 2015, 46.) 

Nuorten kasautuneet ongelmat ja psykososiaalisen toimintakyvyn rajoitteet haastavat 

monimuotoisuudessaan sektoreihin jakautuneen palvelujärjestelmämme, joka kaipaa ongelmiin 

selkeitä määrityksiä (Harkko ym. 2016, 128). Kun ongelmat ovat kasautuneita, tarvitaan 

palveluilta yksilöllistä ja joustavaa työotetta sekä jatkuvuutta (mt. 130). Nuoret joutuvat 

asioimaan monimuotoisten ongelmiensa vuoksi useissa eri palveluissa, mutta palveluiden 

yhteensovittaminen on usein toimimatonta, eikä nuori löydä sopivaa palvelua oikea-aikaisesti. 

(Tuusa ym. 2014, 10.)  

 

Mirja Määttä ja Anne Määttä (2015, 28–30) kuvaavat nuorten palveluiden muodostavan sisä- ja 

ulkoringin. Ulkoringille kuuluvat ne toimijat, joihin asiakas voi itse olla yhteydessä tarvitessaan 

apua. Nämä toimijat ovat portinvartijoita, sillä heillä on valta ohjata asiakas palveluissa 

eteenpäin tai vastavuoroisesti torjua hänen tarpeensa. Sisäringillä toimivat palvelut, joiden 

lähestyminen vaatii yleensä ulkoringillä toimivan työntekijän toimenpiteitä tai yhteydenottoa. 

Mikäli ulkoringin tahot eivät onnistu ohjaustyössään, on riski, että osa nuorista jää palveluiden 

välimaastoon. (Määttä & Määttä 2015, 8–9.) Viime vuosina resursseja on kohdennettu nuorten 

matalan kynnyksen palvelupisteiden, kuten Ohjaamojen, perustamiseen. Palvelupisteet on nähty 

keinona tavoittaa nuoret ajoissa, ennen kuin heidän ongelmansa ovat monimutkaistuneet. 

(Tuusa ym. 2014, 101.) Kaikista vaikeimmassa asemassa olevat nuoret eivät kuitenkaan tule 

palveluiden kehittämisessä riittävästi huomioiduiksi (Palola ym. 2012b, 314), sillä Ohjaamon 

kaltaisten palvelupisteiden toiminta-ajatus perustuu asiakkaiden nopealle läpivirtaukselle. 

Määttä ja Määttä (2015, 6, 8–9) korostavat, että matalan kynnyksen neuvontapalveluista 

tulisikin olla nopea ja toimiva väylä sosiaalisen kuntoutuksen ja pitkäaikaisemman tuen 

palveluihin niille nuorille, jotka näitä palveluita tarvitsevat. 

 

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä organisoida sosiaalityön palveluita. Monessa suuremmassa 

kunnassa, kuten myös kaupungissa jossa tutkimus toteutettiin, on otettu käyttöön front 

desk/back office ratkaisuja, joissa uudet asiakkaat ottavat ensin yhteyttä neuvonta- ja 
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arviointipalveluun, jonka kautta osa asiakkaista ohjataan suoraan toisiin palveluihin, 

esimerkiksi puhelinsoiton perusteella. Front desk palvelun tavoitteena on, että mahdollisimman 

suuri osa asiakkaista ei tarvitsisi ohjausta paneutuvampaan sosiaalityöhön. Asiakasvirtojen 

tehokkaasta läpivirtauksesta huolimatta front desk/back office mallin heikkoutena on, että osa 

asiakkaista saattaa palvelutarpeestaan huolimatta jäädä tarvittavien palveluiden ulkopuolelle, 

jos tilannetta ei selvitetä riittävästi. (Karjalainen 2016, 123.) Suunnitelmalliseen työhön 

ohjautuminen riippuu paljon asiakkaan omasta aktiivisuudesta, jota esimerkiksi tukea 

tarvitsevalla nuorella ei aina ole (Saikkonen 2016, 34, 37). Nuoret ovat palvelutarpeen 

arvioinnin kannalta haasteellinen asiakasryhmä, sillä moni nuori ei palveluun yhteyttä 

ottaessaan kerro tilanteestaan niitä asioita, jotka olennaisesti vaikuttavat hänen 

palvelutarpeeseensa. Tilanteen arviointi saattaa vaatia useita tapaamisia ja luottamuksen 

muodostamista. Arviointiin voidaan tarvita myös toiminnallisia menetelmiä, jos nuorella on 

haasteita sanoittaa tilannettaan. (Määttä & Määttä 2015, 30–31.) Organisaatiolähtöiset 

palveluiden rajoitukset ja työntekijöiden vaihtuminen lisäävät tarpeettomasti nuoren kokemaa 

epävarmuutta ja huonontavat palvelun laatua (Määttä & Määttä 2015, 11–12, 30–31).  

 

Arvioinnin ja suunnitelmallisen työn työvaiheet samalle työntekijälle yhdistävä työtapa antaa 

paremmat mahdollisuudet työn kehittämiselle, sillä se antaa työntekijälle paremman 

mahdollisuuden arvioida, olivatko tehdyt johtopäätökset asiakkaan palvelutarpeesta 

tarpeenmukaiset (Blom 2004, 36).  Arviointiin erikoistuminen saattaa kapeuttaa työntekijöiden 

ammatillista ajattelua ja toimintaa ja vaikuttaa tätä kautta arvioinnin laatuun, sillä työntekijän 

suhde asiakkaaseen on pinnallinen (Blom 2004, 34, 37). Richard Metters ja Vicente Vargas 

(2000, 674) kuvaavat front desk toimintaa kioskimaiseksi, sillä palveluvalikoima on kapea-

alainen ja toimintatavat standardoituja.  

 

Palveluihin ohjaaminen on sosiaalityön asiakkaiden kohdalla haasteellista, sillä he määrittyvät 

usein väliinputoajiksi, joiden ajatellaan kuuluvan ensisijaisesti muiden palveluiden piiriin 

(Palola ym. 2012a, 40–41). Määttä ja Määttä (2015, 5) toteavat, että nuorten 

palvelujärjestelmässä on monia avun saamisen esteitä ja palveluiden yhteensovittamattomuutta, 

joka aiheuttaa resurssien hukkaamista ja palvelusta toiseen pompottelua. Nuori voi kohdata 

palvelujärjestelmässä useita auttajia, jotka ohjaavat ja neuvovat häntä oman toimintakenttänsä 

puitteissa, mutta asiakkaan näkökulmasta ei tapahdu kohtaamista, eikä nuori koe saaneensa 
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tarvitsemaansa apua.  Siksi pitkäaikaista tukea ja monia palveluita tarvitsevalla nuorella tulisi 

olla oma luottotyöntekijä, joka kulkee nuoren rinnalla palvelujärjestelmässä. (Määttä & Määttä 

2015, 6, 8.) Tuloksellinen kuntoutumisprosessi on usein vähitellen etenevä ja vaatii nuorelta 

uskallusta yrittää ja innostua. Tässä prosessissa luottamuksellisella suhteella työntekijään on 

keskeinen merkitys. (Palola ym. 2012b, 312; Saikkonen ym. 2015b, 60.)  

 

Kela-siirron yhteydessä on puhuttu paljon siitä, että sosiaalityön tulisi enenevässä määrin 

jalkautua asiakkaitten luonnollisiin ympäristöihin (Blomgren ym. 2016a, 1), sillä jalkautumisen 

kautta on mahdollista madaltaa palveluiden piiriin pääsemisen kynnystä vaikeasti tavoitettavien 

asiakasryhmien kohdalla (Szeintuch 2015, 1925, 1928). Jalkautuvan työn kautta työntekijöiden 

on myös mahdollista havainnoida ja ymmärtää asiakkaiden sosiaalista todellisuutta ja kehittää 

työmuotoja, jotka vastaavat paremmin asiakkaitten tarpeisiin (Lee 2013, 36). Nykypäivän 

sosiaalityössä korostuu vahvasti palvelujärjestelmäkeskeisyys ja työ on toimistopainotteista 

yksittäisten asiakkaiden vaikeiden elämäntilanteiden selvittelyä ja lakisääteisten palveluiden ja 

tukitoimien järjestämistä sekä perustoimeentulon turvaamista. (Kivipelto 2016, 152; Saikkonen 

ym. 2015b, 61.) Aikuissosiaalityön yksilötyössä yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat neuvonta 

ja ohjaus muihin palveluihin, taloudellisen tilanteen selvittely, suunnitelmien tekeminen ja 

asiakkaan kanssa keskustelu. Asiakkaita myös tuetaan arjen asioinnissa ja erilaisten hakemusten 

teossa. Asiakastyötä tehdään pääosin toimistossa, muta myös kotikäynneillä, 

verkostotapaamisissa ja jalkautumalla asiakkaan kanssa palveluihin. (Karjalainen 2016, 128.)  

 

 

2.2 Nuorten sosiaalityö muutos- ja motivaatiotyönä 
 

Suunnitelmallisen työn asiakkuudessa oleminen on aikuissosiaalityön käsitteenä 

monitulkintainen, sillä kaikkia palveluun ohjattuja asiakkaita ei edes tavoiteta 

asiakastapaamisiin (Karjalainen 2016, 124). Toisaalta vain osan asiakkaista kanssa kirjataan 

asiakassuunnitelma, vaikka asiakkaan kanssa työskennelläänkin. Suunnitelmallisen työn 

ulkopuolelle jäävät usein moniongelmaisimmat ja huonokuntoisimmat asiakkaat, jotka eivät 

kykene saapumaan tapaamisiin tai sitoutumaan suunnitelmalliseen työskentelyyn. (Saikkonen 

2016, 34, 37).  
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Vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten suoraviivainen ohjaaminen työhön tai opintoihin on 

harvoin tarkoituksenmukaista, sillä nuoret ovat ensisijaisesti kuntoutuksen tarpeessa (Saikkonen 

ym. 2015b, 15, 17). Nuorilla on monesti takanaan useita pettymyksiä ja epäonnistumisia, jotka 

ovat vaikuttaneet heidän itseluottamukseensa. Suunnitelmallisessa työskentelyssä nuorten 

kanssa tulee huomioida nämä tekijät ja suhteuttaa tavoitteet nuoren toimintakykyyn ja aiempiin 

kokemuksiin (Bandura 2003, 3). Sosiaalisia ongelmia ratkottaessa on ymmärrettävä myös 

köyhyyteen liittyviä psykologisia mekanismeja, sillä erityisesti köyhyys näyttää vaikeuttavan 

yksilön kykyä sitoutua pitkäjänteiseen suunniteluun. Köyhyys heikentää myös tiedon 

prosessointia ja ongelmanratkaisukykyä. (Mullainathanin & Sharifin 2013, 151, 158; Isola 

2015, 9.) Köyhyyttä ei määritä yksinomaan rahapula, vaan myös niukkuuden mukanaan tuoma 

psyykkinen taakka, joka kaventaa yksilön kapasiteettia toimia itselleen edullisella tavalla 

(Mullainathanin & Sharifin 2013, 163). Kun kyky pitkäjänteisten suunnitelmien laatimiseen ja 

niihin sitoutumiseen on kapeutunut, sosiaalityössä asetettujen tavoitteiden tulee olla nuoren 

näkökulmasta tarpeeksi lähellä olevia, jotta motivaatio tavoitteiden saavuttamiseen on 

mahdollista syntyä (mt. 173).  

 

Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käsityksiä nuorista määrittää motivaatiopuhe. Nuoren 

oma motivaatio nähdään palveluihin osallistumisen edellytykseksi, mutta myös työn kohteeksi, 

sillä nuoret saattavat suhtautua ammattilaisten kanssa tehtyihin suunnitelmiin passiivisesti tai 

vastahakoisesti. (Harkko ym. 2016, 115.) Työntekijöiden näkökulmasta osa nuorista on 

haluttomia tekemään mitään ja hukkakäynnit ovat palveluissa yleisiä. Muutokseen ja 

palveluihin osallistumiseen haluttomat nuoret määrittyvät vaikeiksi asiakkaiksi. (Aaltonen ym. 

2015, 49, 53.)  

 

Motivaatiota ei tule tarkastella vain yksilössä sisäisesti tapahtuvana mekanismina, vaan 

sosiokulttuurisesti muodostuvana prosessina, johon voidaan vaikuttaa (Deci & Ryan 2008, 14). 

Motivaation puute on tila, jossa ihminen ei näe merkitykselliseksi edessä olevaa toimintaa tai 

tavoitetta, tai ei usko, että toiminnalla voidaan asetettu tavoite saavuttaa. Motivaation puute voi 

myös johtua siitä, että ihminen ei usko pystyvänsä suoriutumaan toiminnasta, jonka kautta 

tavoite olisi saavutettavissa. (Deci & Ryan 2008, 16–17.) Ihmisen toimintaa keskeisesti 

määrittävä tekijä on hänen kokemansa minäpystyvyys -tunne siitä, että edessä olevasta 

tehtävästä on mahdollista suoriutua. Nuoren minäpystyvyyden kokemusta on tärkeää arvioida, 
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sillä sen perusteella voidaan löytää sopivat työmenetelmät ja tuen taso. (Bandura 2003, 87, 91.) 

Henkilö, jolla on matala minäpystyvyyden kokemus, on herkkä tulkitsemaan kohtaamansa 

vaikeudet ylitsepääsemättömiksi (Bandura 2004, 145–146). Jotta matalan minäpystyvyyden 

omaavat ihmiset voivat onnistua muutostyöskentelyssä, he tarvitsevat paljon kasvokkaista tukea 

ja strukturoitua työskentelyä. Pienet edistysaskeleet rakentavat minäpystyvyyden kokemusta ja 

sitouttavat muutokseen vastoinkäymisistä huolimatta. (mt. 147–148.) Lukemattomissa 

motivaatiota käsitelleissä tutkimuksissa on todettu, että rangaistukset, negatiivinen palaute ja 

valvonta, mutta myös kannustaviksi ajatellut palkkiot, vähentävät yksilön sisäistä motivaatiota. 

Sen sijaan valinnanmahdollisuudet ja positiivinen palaute, joka annetaan kannustavassa 

ympäristössä, kasvattavat sisäistä motivaatiota. (Deci & Ryan 2008, 15.)  

 

Edward Deci ja Richard Ryan (14–15) ovat kehittäneet motivaation mekanismeja kuvaavan self-

determination theoryn (SDT), eli itseohjautuvuusteorian. Teorian keskeinen ajatus on, että 

kaikkien ihmisten perustarpeena on tuntea kyvykkyyttä, autonomiaa ja yhteyttä toisiin ihmisiin. 

Toiminta, joka tukee näiden kokemusten muodostumista, tukee ihmisen synnynnäistä tarvetta 

aktiivisuuteen ja edesauttaa tavoitteiden saavuttamiselle optimaalisen sisäsyntyisen motivaation 

syntymistä. Siksi sosiaalityössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota nuoren kyvykkyyden 

kokemusta rakentavien voimavarojen kartoittamiseen ja vahvistamiseen. (Määttä & Määttä 

2015, 36.)  Myös asiakkaan tilanteeseen liittyvän tiedon antaminen on tärkeää, sillä tiedon 

pohjalta ihminen voi hahmottaa valinnanmahdollisuuksiaan ja kasvattaa näin hallinnan tunnetta 

(Bandura 2004, 158). Asiakkaiden itse muotoilemien tavoitteiden löytäminen ja kielellinen 

muotoilu kasvattavat myös autonomian kokemusta (Romakkaniemi & Kilpeläinen 2015, 442, 

447). Muutosprosessi ei tapahdu tahdon voimalla, vaan vaatii yksilöltä itsesäätelytaitoja, kykyä 

löytää itselle sopivia kannustimia sekä tarvittavaa sosiaalista tukea muutokselle. Sosiaalisella 

turvaverkostolla on keskeinen rooli vastoinkäymisistä toipuessa (Bandura 2004, 151, 158). 

Sosiaalityössä tulisi myös auttaa nuorta näkemään itsensä resurssina itselleen, läheisilleen ja 

muille yhteiskunnassa (Forrest-Bank ym. 2015, 149), joka osaltaan tukee yhteenkuuluvuuden 

tunteen muodostumista. 
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3 Käytäntötutkimuksen toteutus 
 

Van Pelt ja kumppanit (2015, 291) nostavat sosiaalityön uudeksi asiantuntijuudeksi kyvyn 

hyödyntää tieteellistä tietoa käytäntöjen kehittämisessä ja vastavuoroisesti kyvyn muodostaa 

käytännön työstä tieteellistä tietoa. Sosiaalityön profession keskeisenä kehityssuuntana tulisi 

heidän mielestään olla käytäntöjen kehittämisen näkökulma, jossa sosiaalityön asiantuntijuus 

muodostuu kyvystä kehittää monitieteellisessä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimivia 

ratkaisuja ihmisten yhä monimuotoisempiin ja kasautuneisiin ongelmiin ja samalla kytkeä nämä 

ratkaisut ja ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. (van Pelt ym. 2015, 291.)  

 

Sosiaalityön kykyä soveltaa toiminnassaan tieteellistä tietoa on pohdittu tieteellisessä 

keskustelussa paljon. Keskustelu on kulminoitunut näyttöön perustuvan sosiaalityön, eli 

evidence-based practicen (EBP) ympärille. (Petersen & Olsson 2015, 1582.) EBP ei kuitenkaan 

ole tarjonnut keinoja, joilla metodia voitaisiin toimivasti soveltaa sosiaalityön asiakkaitten 

monisyisten ja tilannekohtaisten ongelmien ratkaisemisessa (mt. 1587). Koska 

näyttöperustaisen tiedon soveltaminen sosiaalityössä on osoittautunut haasteeksi, on tärkeää 

kehittää toimintaa, jossa tutkimustietoa tuotetaan yhdessä käytännön työn toimijoiden kanssa 

(mt. 1589), esimerkiksi kriittiseen ja reflektiiviseen ajatteluun orientoituneen 

käytäntötutkimuksen kautta (Satka ym. 2016, 11). 

 

Käytäntötutkimuksen kulku noudattaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita, mutta sen 

erityispiirteenä on pyrkimys löytää ratkaisuja sosiaalityön arjessa ja palveluissa ilmeneviin 

haasteisiin ja työyhteisöjen kehittämiseen. (Saurama 2016, 93.) Käytäntötutkimusessa kaikille 

tutkimukseen osallistuville osapuolille annetaan tiedon tuottajan ja tietämisen rooli. Kerätty 

tutkimustieto palautetaan siihen toimintaympäristöön, jossa tieto on muodostettu ja tulokset 

pyritään siirtämään käytännön työhön. (Satka ym. 2016, 11.) 

 

Toteuttamani käytäntötutkimuksen tavoitteena on edesauttaa käynnissä olevien muutosten 

käsittelyä nuorten suunnitelmallisessa työssä ja toisaalta myös viestiä käytännön asiakastyön 

näkökulmasta tuotettua tietoa organisaation ylemmille tahoille toiminnan kehittämisen tueksi. 

Olen pyrkinyt pohtimaan nuorten sosiaalityön palveluprosesseja myös yksittäisen tiimin 

työnkuvaa laajemmin, sillä työ kytkeytyy osaksi laajempaa palvelujärjestelmää. 
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Palvelujärjestelmän toiminta liittyy myös laajempiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin ja 

virtauksiin. Käynnissä olevissa sosiaalityötä koskevissa muutosprosesseissa on tärkeää kerätä 

tietoa muutosprosessin eri vaiheissa, jotta tapahtuneet muutokset voidaan ymmärtää ajallisessa 

jatkumossa. Kuntakentällä sosiaalityön järjestämisen toimintatavat vaihtelevat laajasti, joten 

analyysia Kela-siirtoon liittyen on syytä tehdä laajojen alueellisten tutkimusten ohella myös 

kuntakohtaisesti. (Blomgren ym. 2016b, 12, 39, 161.)  

 

 

3.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 
 

Tutkimuksen kohteena olevan nuorten suunnitelmallisen työn tiimin asiakaskuntana ovat 18–

24-vuotiaat asiakkaat. Hallinnollisesti nuorten sosiaalityö sijoittuu perhepalveluihin, 

aikuissosiaalityön alaiseen toimintaan. Nuorten sosiaalityön tiimissä työskentelee neljä 

sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa ja kaksi YAMK tutkinnon suorittanutta 

erityissosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin asiakkaaksi ohjautuvat ne nuoret, 

joiden on erillisessä aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin yksikössä toteutetun 

arvioinnin perusteella todettu tarvitsevan pitkäaikaista tukea tai sosiaalista kuntoutusta. Nuorten 

suunnitelmallisen työn tiimi muutti lokakuussa 2016 uusiin toimitiloihin, jolloin aiemmin 

kahdessa toimipisteessä toimineet työntekijät keskitettiin samoihin tiloihin. Lisäksi uudessa 

toimipisteessä käynnistettiin yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden ja aikuissosiaalityön 

palvelutarpeen arvioinnin kanssa yhteinen avoin palveluneuvonta. Suunnitelmissa on kehittää 

toimintaa hyvinvointikeskus toiminnaksi, jossa nuorten, aikuisten, perheiden sekä 

maahanmuuttajien palvelut työskentelevät yhteistyössä saman katon alla.  

 

 

3.2 Tutkimustehtävä 
 

Tutkimustehtäväni on tutkia nuorten suunnitelmallisen työn tiimin sosiaalityöntekijöiden, 

sosiaaliohjaajien ja erityissosiaaliohjaajien näkemyksiä työtehtävistään käynnissä olevien Kela-

siirron ja hyvinvointikeskustoiminnan muotoutumisen prosessissa. Vastaan tutkimuksessani 

seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Mitkä tekijät vaikuttivat työntekijöiden kokemuksiin omasta työnkuvastaan? 

2. Minkälaisia kehittämistarpeita työssä koettiin olevan? 

 

Muutosten pohtiminen työyhteisössä on tärkeää, sillä yhteisen keskustelun kautta työryhmässä 

on mahdollista muodostaa yhteistä käsitystä siitä, mitä muutokset käytännön työlle merkitsevät. 

Mikä on työryhmän perustehtävä? Täytyykö toimintatapoja muuttaa? Mitä halutaan kehittää? 

Organisaatioiden muutosprosesseissa on väistämättä paljon päätöksiä, jotka tehdään 

organisaation ylemmillä tasoilla. Ei voida kuitenkaan ajatella, että uuden työnkuvan ja päätösten 

omaksuminen olisi prosessi, jossa työntekijät yksinkertaisesti sisäistävät organisaation antamat 

ohjeet. (Alhanen 2015, 144.) Ratkaisut työn sisältöön liittyen muodostuvat viime kädessä 

tiimikohtaisesti, kun ohjeita ja muutoksia aletaan tulkita ja soveltaa. (Engeström 2002, 52.)  

Siksi yhteinen reflektointi on tärkeää. 

 

 

3.3 Tutkimuksen aineisto 
 

Käytäntötutkimukselle myönnettiin tutkimuslupa 28.11.2016. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

kolmessa suunnitelmallisen työn tiimin jäsenten 3–5 hengen fokusryhmähaastattelussa, jotka 

toteutettiin 29.11.–13.12.2016 nuorten tiimin toimitiloissa. Tiimin esimies ei osallistunut 

haastatteluihin. Yksi työntekijä jäi pois haastattelusta sairastumisen vuoksi. Työntekijät antoivat 

haastatteluiden jälkeen kirjalliset suostumukset haastattelumateriaalin käyttöön (Liite 1). 

Haastattelut kestivät kukin noin kaksi tuntia. Ryhmähaastattelussa käsiteltävät aiheet (kts. Liite 

2) muodostuivat nykyistä ja tulevaa työnkuvaa käsittelevistä teemoista. Äänitin haastattelut ja 

litteroin ne kirjalliseen muotoon. Litteroitua materiaalia muodostui 74 sivua 12 pisteen Times 

New Roman fontilla, rivivälillä 1.  

 

Analysoin aineiston Atlas.ti ohjelmistolla aineistolähtöisesti. Valitsin aineistolähtöisen 

analyysitavan, sillä halusin tutkimuksessa antaa tilaa niille teemoille ja kehittämistarpeille, joita 

työntekijät nostavat esiin. Analyysissä kävin läpi aineiston ja koodasin litteroituun tekstiin 

tutkimustehtävääni ja fokusryhmähaastattelun teemoihin liittyvät kohdat ja nimesin koodit 

puheen sisällön mukaan. Esimerkiksi työntekijöiden kuvatessa tekemäänsä asiakastyötä, jossa 

mielenterveysongelmista kärsivälle asiakkaalle järjestetään tukea ostopalvelun kautta, merkitsin 
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koodeiksi mielenterveysongelma ja ostopalvelut. Koodattuani tutkimusaineiston, aloin etsiä 

koodeista suurempia kokonaisuuksia, joiden alle merkitsemäni 53 eri koodiluokkaa asettuisivat. 

Samalla yhdistelin koodeja päällekkäisten tai hyvin läheisesti toisiinsa liittyvien 

kokonaisuuksien osalta, kuten tilannearvio, suunnitelman teko ja suunnitelman arviointi 

nimikkeen suunnitelmallinen työ alle. Loppujen lopuksi koodiluokkia oli 12. 

 

Muodostin koodiluokituksista kolme kokonaisuutta, jotka ilmentävät työntekijöiden 

kokemuksia työnkuvaansa vaikuttavista tekijöistä. Yhtenä osatekijänä oli nuorten tiimin 

asiakastyössä kohdattavat asiakkaiden ongelmat ja tarpeet. Toisena kokonaisuutena oli 

kaupungin organisaation sisällä tehdyt ratkaisut ja työnjaot. Kolmantena osatekijänä oli muiden 

palveluiden kanssa tehtävä yhteistyö. Nämä kokonaisuudet ja niiden alaluokat on esitelty alla 

olevassa kuviossa (Kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Nuorten sosiaalityön- ja ohjauksen tiimin työnkuvaan vaikuttavat tekijät 

 

Alustavan analyysin valmistuttua tapasin työryhmää uudelleen Kela-siirron toteuduttua 

tammikuussa 2017. Tapaamisessa oli läsnä tiimin yhdeksän työntekijää. Esittelin tiimille 

muodostamani luokituksen ja pyysin siitä palautetta. Lisäksi pyysin tarkennuksia 

haastatteluiden pohjalta heränneisiin kysymyksiini.  

 

 

3.5 Eettiset kysymykset 
 

TYÖNKUVAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ASIAKASTYÖ

- Asiakkaiden kasautuneet 
ongelmat

- Motivaation ja sitoutumisen 
ongelmat

- Suunnitelmallinen työ ja 
omatyöntekijänä toimiminen

- Päivystystyö

ORGANISAATIOSSA 
TEHTÄVÄT RATKAISUT

- Palvelutarpeen arvioinnin 
eriyttäminen

- Avoimen palveluneuvonnan 
toteuttaminen

- Työtilat

- Työn tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden seuranta

VERKOSTOTYÖ

- Etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo

- Ostopalvelut

- Terveydenhuolto

- Kela
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Pyrin tutkimusprosessin aikana kiinnittämään huomiota siihen, että tutkimuksen toteuttaminen 

olisi eettisesti kestävää ja perusteltua. Vierailin työryhmässä ennen tutkimushaastatteluja ja 

annoin työryhmälle tietoa käytäntötutkimuksesta, jotta työntekijät tietäisivät, minkälaiseen 

tutkimukseen ovat osallistumassa. Käytäntötutkimusaihe oli lähtöisin kaupugilta itseltään, 

mutta pyrin varmistamaan, että työntekijät ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, 

perustelemalla heille aihevalinnan merkitystä. Työntekijät antoivat haastattelujen jälkeen 

kirjalliset suostumukset haastattelumateriaalin käyttöön.  

 

Kun tutkimuksessa on mukana joukko erilaisia ammatillisia ajatuksia, koulutuksellisia taustoja 

ja työkokemuksen kautta muodostuneita näkemyksiä omaavia ihmisiä, on tutkimuksesta 

varmaankin mahdotonta muodostaa yhteneväistä ajatusta siitä, minkälainen työryhmän 

näkemys työnkuvastaan on. Korostin työntekijöille, että erilaiset mielipitet ja näkökulmat ovat 

tervetulleita. Tiimin yhteishenki vaikutti myös edesauttavan erilaisten näkemysten ilmaisua. 

Pyrin tuomaan moniäänisyyden elementtejä esiin myös kirjallisessa tutkimusraportissa, vaikka 

ei varmaankaan ole täysin tyhjentävästi mahdollista saada esiin kaikkia mielipiteitä. Pääosin 

työntekijöiden näkemykset olivat kuitenkin yhteneväisiä. Pyrin tutkimusprosessissa 

korostamaan tutkimuksen dialogista luonnetta käymällä läpi työryhmän kanssa myös aineiston 

analysointia ja sain heiltä vahvistusta analyysini paikkaansapitävyyteen heidän 

näkökulmastaan.  

 

 

4 Työnkuvaan vaikuttavat tekijät 
 

Suunnitelmallisen työn tiimin työntekijöiden näkökulmasta asiakaskunnan kasautuneiden 

ongelmien aiheuttamat tarpeet nähtiin työnkuvaa vahvimmin määrittävänä tekijänä. Tätä 

työskentelyä haluttiin kehittää järjestelmällisemmäksi. Kaupungin aikuissosiaalityön 

organisaatiossa tehtiin vuoden 2016 aikana sosiaalihuoltolain muutoksiin liittyviä uudistukia 

perustamalla erillinen palvelutarpeen arvioinnin yksikkö aikuissosiaalityön asiakkaille ja 

käynnistämällä matalan kynnyksen palveluneuvonta. Palvelutarpeen arvioinnin kautta 

asiakkaaksi tulo suunnitelmalliseen työhön oli monimutkaistanut uusien asiakkaiden 

ohjautumista tiimin asiakkaiksi. Uusissa toimitiloissa tiimin työhön kuului myös avoin 

neuvontapalvelu maahanmuuttajien palveluiden ja palvelutarpeen arvioinnin kanssa, mutta 
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toimintaa ei nykyisessä muodossaan nähty toimivana tai suunnitelmallisen työn ydintehtävään 

kuuluvana työtehtävänä.  

 

Uudet toimitilat, joihin tiimi muutti syksyllä 2016, nähtiin osin epäsopivina asiakastyölle 

äänieristysongelmien vuoksi. Myös johdon tasolta asetetut tuloskorttijärjestelmän 

tehokkuustavoitteet nähtiin epätarkoituksenmukaisina nuorten asiakkaiden kanssa tehtävän työn 

näkökulmasta. Suunnitelmallisen työn tiimin työnkuvaan liittyi paljon verkostotyötä, jossa 

keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Kela, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo, terveydenhuolto ja 

sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut. Työnjako ja yhteistyö näiden toimijoiden kanssa vaikutti 

suunnitelmallisen työn rooliiin. Yhteistyö nähtiin osin vaikeaksi työn päällekkäisyyksien, 

asiakkaiden pompottelun ja erilaisten toimintakulttuurien vuoksi, mutta toimivaa yhteistyötä oli 

esimerkiksi ostopalveluita tuottavien yhteistyökumppanien ja etsivän nuorisotyön kanssa. 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin työntekijöiden kokemuksia työnkuvastaan 

asiakastyön, sosiaalityön oman organisaation ratkaisujen ja verkostoyhteistyön kautta. Tämä 

jaottelu noudattaa aineiston analyysissa muodostamiani luokkia.  

 

 

4.1 Asiakastyö 
 

Kuten myös muualla Suomessa, tutkimuksen kohteena olevassa kaupungissa suunnitelmallisen 

työn tiimissä työntekijöillä oli paljon epätietoisuutta siitä, miten Kela-siirto tulee vaikuttamaan 

heidän työnkuvaansa. (Blomgren ym. 2016b, 4–5). Osaltaan työntekijät eivät pitäneet 

uudistamista tarpeellisena, sillä he eivät kokeneet Kela-siirron aiheuttavan suuria muutoksia 

työnkuvassaan, sillä suurin osa toimeentulotuen käsittelystä oli jo aiemmin eriytetty omaan 

etuuskäsittelyn yksikköön. Työntekijät olivat kuitenkin havainneet Kelan siirtymävaiheen 

yhteydessä, että toimeentulotukityöhön liittyvä asiakkaiden laskuihin liittyvä selvittely oli 

vähentynyt ja tämän he kokivat omaa työnkuvaansa selkeyttäväksi ja työaikaa vapauttavaksi 

asiaksi.   

 

Nuorten suunnitelmallisen työn tiimin työnkuvaan liittyvissä pohdinnoissa asiakkaiden 

monisyiset ja kasautuneet ongelmat sekä asiakkaitten puutteellinen toimintakyky nähtiin 

työnkuvaa ensisijaisesti määrittävänä tekijänä. Mielenterveys- ja päihdeongelmien, 
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taloudellisten vaikeuksien ja asumisen ongelmien lisäksi nuorilla ei ollut omien asioidensa 

hoitamiseen tarvittavia taitoja ja usein vain vähän sosiaalista tukiverkostoa itsenäistymisen 

taitojen opetteluun. Nuoret tarvitsivat kädestä pitäen ohjausta ja tukea muun muassa etuuksien 

hakemiseen ja arjen asioiden hoitamiseen. Nuorten sosiaalityön rooliksi määrittyykin usein 

asiakkaiden heikon sosiaalisen pääoman paikkaaminen (Saikkonen ym. 2015b, 49). 

Työskentelyä vaikeutti työntekijöiden näkökulmasta se, että monet nuoret vaikuttivat 

haluttomilta muuttamaan omaa tilannettaan ja halusivat jatkaa elämistä toimeentulotuen 

varassa. Nuorten asiakkaiden motivaatioon liittyvät vaikeudet ja huonot kokemukset 

opiskelusta, työelämästä ja terveydenhuollosta ovat sosiaalityössä usein kohdattuja ilmiöitä 

(Saikkonen ym. 2015b, 34). 

 

Monella nuorella motivaatio ottaa yhteyttä sosiaalityöhön liittyi taloudellisen tuen tarpeeseen ja 

vaikeuksiin suoriutua välttämättömistä menoista. Työntekijät pitivät tärkeänä, että he pystyivät 

reagoimaan nuorten päivystyksellisiin yhteydenottoihin ja palvelutarpeeseen antamalla 

tapaamisajan nopeasti. Päivystyksellisen työn ennustamattomuus kuitenkin pienensi resursseja 

suunnitelmallisen työn tekemiseen. Tämän vuoksi työntekijät pohtivat, lisääntyykö heidän 

mahdollisuutensa suunnitelmalliseen työhön Kela-siirron yhteydessä. Päivystyksellisen työn 

koettiin sitovan työntekijää toimistotyöhön ja vaikeuttavan esimerkiksi jalkautumista. 

Niukkojen resurssien vuoksi sosiaalityössä onkin korostunut toimistolähtöisyys ja reaktiivisuus 

akuutteihin ongelmiin, tavoitteellisten ja kuntouttavien prosessien sijaan (Karjalainen 2016, 

134), kuten sosiaalityöntekijä seuraavassa lainauksessa toteaa. 

 

Sosiaalityöntekijä: Sitä suunnitelmallista voi tehdä joidenkin, muutamien kanssa. 

Mut sit sieltä jää semmonen joukko sellasia, joiden kanssa olis ihan hyvä ja pitäis 

ja olis kiva tehdä, mutta se ei ole resurssien puolesta mahdollista. Että kyllähän sitä 

[suunnitelmallista työtä] varmaan tehdään, mutta se ei oo se päälinja siinä työssä, 

vaan just se päivystysluontoinen työ pysäyttää. 

 

Työntekijät näkivät nuorten palvelutarpeen akuuttia päivystyksellistä tilannetta laaja-

alaisempana kysymyksenä, jossa taloudelliset vaikeudet näyttäytyivät vain tulosyynä. He 

näkivat tarpeelliseksi tilanteen taustojen selvittelyn, vaikka nuoret itse eivät olleet aina tähän 

työskentelyyn motivoituneita. Nuorten motivoimisen palveluiden vastaanottamiseen koettiin 

olevan hyvin hidas ja aikaavievä prosessi, johon ehti resurssien vuoksi paneutua vain osan 

asiakkaista kanssa. Palveluihin motivoitumattomien nuorten kanssa työskentely oli pitkälti 



15 
 

tilanteen seurantaa ja osaa nuorista, jotka eivät saapuneet tapaamisiin toimistolle, ei tavattu 

ollenkaan. Suunnitelmallisen työn ulkopuolelle jäävät usein moniongelmaisimmat ja 

huonokuntoisimmat asiakkaat, jotka eivät kykene saapumaan tapaamisiin tai sitoutumaan 

suunnitelmalliseen työskentelyyn (Saikkonen 2016, 34, 37). Myös Kela-siirron arveltiin 

vaikuttavan osan asiakkaista motivaatioon tulla tapaamaan sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa, kun 

työntekijät eivät enää pysty suoraan vaikuttamaan nuoren saamaan perustoimeentulotukeen.  

 

Sosiaalityöntekijä: Ne on just ne angsti asiakkaat haaste, koska ne käy tällä hetkellä 

tapaamisilla vaaan, koska ne saa sen perustoimeentulotuen ja saa merkinnän, että 

ei tarvii työnhakua uusia. Että kun me vaikutetaan siihen perustoimeentulotukeen, 

niiden on pakko tavata meitä. Mutta nyt kun ei enää tarvii, kun ei ne koe saavansa 

muuta kuin rahaa meiltä, ja sitäkin liian vähän. Jos ei me jatkossa istuta rahakirstun 

päällä, niin niitä ei sitten tavoitakaan kovin helposti. - - Usein on se, kun niiden on 

vähän pakko olla yhteydessä meihin, siihen voi lisätä sitä muuta asiaa. Niin jos sitä 

pakkoo ei enää tuu, se on kyllä sitten vähän. Osa asiakkaista jää vähän 

tavoittamatta siinä vaiheessa. 

 

Sosiaalityöntekijä: Et jos se asiakas ei itse halua tai koe tarvitsevansa apua. Ni 

kauheen vähän on mitään keinoja… Mutta usein sit sekin, että on sille 

sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle se aika säännöllisesti. Ni sekin on jo 

kannattelua. Et se on parempi kuin ei mitään.  

 

Toimintasuositukset korostavat, että sosiaalityön tulisi jalkautua enenevässä määrin pois 

toimistosta sinne, missä nuoret ovat, fyysisesti ja virtuaalisesti (Määttä & Määttä 2015, 12; 

Karjalainen 2016, 129; Saikkonen ym. 2015a, 39). Tutkimushaastatteluissa jalkautuvan työn 

lisäämisen merkitys korostui enemmän sosiaaliohjaajien pohdinnoissa. He mielsivät 

jalkautuvan työn esimerkiksi hoitokontaktin käynnistämiseen liittyväksi tukemiseksi ja asioiden 

hoitamiseksi yhdessä. Muut ammattiryhmät pohtivat, että heidän ensisijainen roolinsa on 

koordinoida palvelukokonaisuuksia. Toisaalta työntekjät antoivat myös merkitystä sille, että 

kotiin jalkautumalla ihmisen arjesta sai erilaisen kuvan kuin vain toimistotapaamisten kautta. 

Haasteeksi koettiin se, että jalkautuvaa työ vei paljon aikaa ja jalkautumista tarvitsevat asiakkaat 

olivat usein myös motivoitumattomia työntekijän tapaamiseen. Esiin nostettiin myös 

sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien rooli virkamiehinä, joka vaikutti asiakkaan suhtautumiseen 

työntekijään ja nähtiin vaikeuttavan lähityön toteuttamista. Nuorten saattaakin joskus olla 

helpompi kiinnittyä viranomaisvelvoitteista vapaaseen nuorisotyöhön kuin sosiaalityöhön 

(Junttila-Vitikka 2016, 180). 
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Sosiaalityöntekijä: Se [jalkautuminen] on ajatuksena hyvä, mutta ainakin se, mitä 

meidän työltä odotetaan nyt näiden sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevien 

asiakkaiden kohdalla, niin kyllä sotii sitä ajatusta vastaan hieman.  - - Jotenkin mä 

näkisin, et tä jos joku toinen taho on jo kotikäynnin tehnyt ja ne on jo ollut siellä 

nuoren arjessa tapaamassa, niin jotenkin mä näkisin, et se ei säästä aikaa tai tuota 

mitään lisää, et minäkin lähden vielä jalkautumaan. Kun mun pitäis huolehtii siitä, 

et se prosessi etenee mahdollisimman nopeesti ja saadaan ne palvelut 

mahdollisimman nopeesti meidän puolelta haettuu.  

 

Jalkautuvan työn kehittämistarve on nähty ratkaisuna asiakkaiden parempaan tavoittamiseen 

(Blomberg ym. 2016a, 1). Asiakkaiden tavoittamiseen liittyen työntekijät olivat huomanneet, 

että sosiaalityön asiakkaana olevat nuoret liikkuivat hyvin vähän oman asuinalueensa 

ulkopuolella, eivätkä nuoret esimerkiksi halunneet lähteä toisella puolella kaupunkia sijaitseviin 

palveluihin. Lähiöissä kasvaneiden nuorten elinpiirin on todettu olevan monesti melko suppea 

(Palola ym. 2012a, 38). Saikkonen ja kumppanit (2015b, 50) toteavat, että nuorten palveluita 

suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota nuorten liikkumisen tapoihin ja haasteisiin ja uudistaa 

palveluita huomioiden perusteella. Tässä mielessä palveluiden keskittämisen kehitys voi olla 

nuorten asiointia vaikeuttava tekijä. Suunnitelmallisen tiimin työntekijät eivät nähneet 

tarpeelliseksi jalkautumista uusien asiakkaiden tavoittamiseksi, sillä he kokivat, että Ohjaamolla 

ja etsivällä nuorisotyöllä on keskeinen rooli tässä työssä. He kokivat myös, että nuorten 

sosiaalityössä on mielekästä profiloitua palveluita koordinoivaan työhön, jotta kaikissa 

palveluissa ei tehtäisi samaa työtä.  

 

Työntekijät kokivat, että keskeisin työväline jatkossakin oli asiakkaan kanssa toimistossa 

tapaamisella käytävä keskustelu, jonka tavoitteena on kartoittaa tilannetta, selvittää asiakkaan 

omia suunnitelmia, kertoa hänelle tarjolla olevista palveluista ja motivoida asiakasta ottamaan 

vastaan palveluita. Pienin askelin etenevän henkilökohtaisen ohjaustyön koettiin kuitenkin 

olevan nykyisessä toimintaorganisaatiossa haaste, sillä työntekijöiden näkökulmasta työtä 

ohjattiin liiallisesti lyhytjänteiseen neuvontatyöhön, vaikka tärkein tuloksellinen elementti 

työssä olisi pitkäjänteinen luottamuksellinen suhde (Saikkonen ym. 2015a, 39).  

 

Sosiaaliohjaaja: Vähän liiankin monesta tuutista tätä neuvontaa. Mä en tiedä 

pysyyks asiakkaatkaan kärryillä. Ohjaamossa neuvontaa, etsivässä nuorisotyössä 

neuvontaa, täällä on tota aulaneuvontaa ja sit on Kelassa neuvontaa. Mitä kaikkia 

neuvontoja on. Et tää vähän sirpaloituu tää… 

Sosiaalityöntekijä: Kukaan ei tee suunnitelmallista. Me vaan neuvotaan.  
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Työntekijät toivoivat mahdollisuuksia suunnitelmallisen työn kehittämiselle. Jos asiakas jätti 

tulematta tapaamiselle, jäi työskentelyn jatkaminen asiakkaan omalle vastuulle. 

Asiakasprosessien seuranta oli haasteellista, sillä työntekijöillä ei ollut tiedossa, ketkä heidän 

asiakkaansa ovat, sillä asiakastietojärjestelmästä tätä tietoa ei saanut. Työntekijät toivoivat 

tarkemman kuvan asiakkuuksista muodostuessa hahmottavansa paremmin työtään.  

 

Sosiaalityöntekijä: Et mulla olis joku käsitys siitä mun asiakaskunnasta ja mä voisin 

suunnitella sitä mun sosiaalityötä ja miten mä näitä auttaisin. Mutku tää on niin 

hirvittävän sekavaa. - - Ja sitte se asiakaskuntakin. Ne tulee ja menee ne asiakkaat, 

et en mä saa niitä pysähtymään niitä tähän, että mä pystyisin luomaan jonkun 

pitkäjänteisen asiakassuhteen. 

 

Sosiaaliohjaaja: Harvoin pääsee tekemään sitä motivaatiopuhetta niinku asiakkaan 

kanssa. Et se tilanne menis eteenpäin ja nähdään usein.  

 

Asiakkaiden järjestelmällisempää seurantaa ryhdyttiin kehittämään Kela-siirron jälkeen. 

Työntekijät alkoivat kerätä asiakaslistaa Excel-taulukkoon ja tavoitteena on tehdä seuranta 

mahdolliseksi myös asiakastietojärjestelmässä. Varsinaiseen suunnitelmalliseen työhön 

työryhmässä ei ollut yhtenäisiä käytäntöjä, esimerkiksi asiakassuunnitelman sisältöön liittyen. 

Jokainen työntekijä teki suunnitelmia omalla tavallaan ja myös kirjaamiskäytännöissä oli eroja. 

Kirjallinen suunnitelma vaikutti olevan ensisijaisesti dokumentti, joka kirjattiin 

tietojärjestelmään. Tavoitteet kirjattiin suunnitelmaan melko yleisellä tasolla hoitokontaktin 

käynnistämiseen, opintojen aloittamiseen ja työllistymiseen liittyen, eikä suunnitelma toiminut 

varsinaisesti strukturoidun työskentelyn työvälineenä. 

 

 

4.2 Organisaation sisäiset ratkaisut 
 

Kaupungin sisäinen valmistautuminen Kela-siirtoon näyttäytyi epämääräisenä. Työntekijät 

kokivat, että tulevaan muutokseen ei ollut valmistauduttu millään tavalla, tai suunnitemista ei 

ainakaan ollut tiedotettu työntekijöille. Heillä oli paljon epätietoisuutta siitä, miten täydentävän 

ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen prosessit organisaation sisällä toimivat Kela-siirron 

jälkeen ja miten toimenkuvan muutosta johdon näkökulmasta oltiin suunnittelemassa.  
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Myös organisaation sosiaalihuoltolain muutoksiin liittyvien ratkaisujen koettiin vaikuttavat 

työnkuvaan. Kaupungissa perustettiin vuoden 2016 alussa aikuissosiaalityöhön palvelutarpeen 

arvioinnin yksikkö, joka muutti asiakkaiden ohjautumista nuorten sosiaalityön tiimiin. Aiemmin 

asiakkaat tai yhteistyökumppanit olivat suoraan yhteydessä suunnitelmallisen työn tiimin 

työntekijöihin ja puhelimessa tapahtuneen yhteydenoton perusteella asiakkaalle varattiin aika. 

Keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin perustamisen tarkoituksena oli, että kaikki 

aikuissosiaalityön uudet asiakkaat ottavat yhteyttä ensin palvelutarpeen arviointiin, jossa heidän 

tilanteensa arvioidaan ja heitä ohjataan tarvittaviin palveluihin. Vain pitempiaikaista ja erityistä 

tukea tarvitsevat asiakkaat ohjataan nuorten suunnitelmallisen sosiaalityöhön. Käytännössä 

kuitenkin monet uudet asiakkaat ja yhteistyökumppanit ottivat edelleen suoraan yhteyttä 

nuorten sosiaalityön tiimin työntekijöihin. Näissä tilanteissa työntekijät joutuivat pohtimaan, 

voivatko he ottaa suoraan asiakkaaksi nuoren, jonka tilanne heidän arvionsa mukaan vaati 

suunnitelmallista sosiaalityötä, vai seurasivatko he organisaation toimintaohjetta, jossa uusien 

asiakkaiden tilanne arvioidaan ensin palvelutarpeen arvioinnissa. Työntekijöiden näkökulmasta 

palveluprosessin pilkkominen ei ollut asiakaslähtöistä, kuten sosiaalityöntekijä seuraavassa 

lainauksessa kuvaa. 

 

Sosiaalityöntekijä: Usein näitä palveluita suunnitellaan niin, että jos tulee joku 

lakimuutos, niin ylempänä mietitään, miten me tähän lakiin vastataan. Ja 

perustetaan joku uusi toiminta. Tehdään palvelutarpeen arviointi ja annetaan 

aulaneuvontaa, mutta sitä kokonaisuutta ei sitte katsella. Että mitä sille 

asiakkaalle käy.  

 

Palvelutarpeen arvioinnin havaittiin olleen hyvin ruuhkautunut ja työntekijät arvelivat, että osa 

suunnitelmallista työtä tarvitsevista nuorista ohjattiin pois lyhyellä neuvonnalla, vaikka nuoren 

toimintakyky oli heikko. Nuorten pompottelu palvelusta toiseen ja työntekijältä toiselle koettiin 

ongelmallisena ja osin tehottomana, sillä nuorten palvelutarve ei useinkaan tule esiin yhden 

tapaamisen perusteella. Ensialkuun toimintakykyiseltä vaikuttava nuori saattaa kertoa asioistaan 

vasta useiden tapaamisten jälkeen. Alkuperäinen ajatus siitä, että palvelutarpeen arvioinnin 

työryhmä voisi pitää nuorta asiakkuudessa ensimmäisen kuuden kuukauden ajan, ei toteutunut 

niukan työntekijäresurssoinnin vuoksi, vaan arvioinnit olivat lähinnä yhteen tapaamiseen tai 

puheluun perustuvia. Työntekijät pohtivat myös sitä, voiko koko aikuissosiaalityön ikäryhmistä 

vastaavassa arviointityöryhmässä olla riittävästi tietoa nuorten palveluista, jotta nuoret 

ohjautuisivat mahdollisimman nopeasti tarkoituksenmukaisiin palveluihin.  
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Sosiaaliohjaaja: Mun melestä se ei oo asiakasystävällistä, että sä ensin kerrot 

jollekin sun tilanteen, ehkä yhdellä tai kahdella tapaamisella ja sit sen jälkeen sut 

siirretään jollekin toiselle tyypille, jolle sä ehkä selität ne samat tilanteet tai samat 

asiat uudelleen. - - Ja ehkä pieni riski on siihen, että niitten ongelmat saattaa 

joillakin kasautua, jos ne ei saa sinne [palvelutarpeen arviointiin] läheskään niin 

nopeesti aikoja, kuin mitä ne sai tänne. 

Sosiaalityöntekijä: Joo, meidät tavoittaa ehkä helpommin. Paljon niitä valuukin 

meille, että ei oo sieltä [palvelutarpeen arvioinnista] kuulunut. - - Että ei ne niinku 

ihan heti saa sieltä aikaa ja tuntuu vähän turhalta, kun mä pystyisin auttamaan 

sua huomenna tai tässä nyt heti, mutta se ei… Että tää ei kuulu mulle vielä, että 

sitten vasta kun toi toinen on arvioinut, niin vasta sitten sä voit tulla tänne. Vaikka 

ei tätä asiakkaalle tällain sanota.  

 

Sosiaalityöntekijä: Et nyt he kiertää vähän välillä ehkä epäonnisestikin useamman 

palvelun kautta ja meille päätyy sit ehkä vaan murto-osa siitä nuorten määrästä, 

minkä pitäis päätyä.  

 

Lokakuussa 2016 suunnitelmallisen työn tiimi alkoi toteuttaa uusissa toimitiloissaan 

yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden ja palvelutarpeen arvioinnin työntekijöiden kanssa 

pidettävää avoimen palveluneuvonnnan pilotti-kokeilua kolmesti viikossa. Asiakkaiden on 

mahdollista hakeutua 3 tuntia avoinna olevaan palveluneuvontaan ilman ajanvarausta. Pilotti 

herätti työntekijöissä paljon negatiivisia tunteita. Työntekijät kokivat, että toimintaa ei ollut 

suunniteltu riittävästi, vaan moniammatillisen neuvonnan ajateltiin muotoutuvan itsestään. 

Neuvontatyö ei työntekijöiden näkökulmasta liittynyt heidän perustehtäväänsä nuorten 

asiakkaiden kanssa, sillä palveluneuvonnan asiakaskunta oli 80 prosenttia 

maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista koostuva. Työntekijät kokivat että heidän 

työnkuvakseen oli määritetty maahanmuuttajapalveluiden kaoottisen tilanteen paikkaaminen. 

Perehdytystä maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden asioihin ei oltu järjestetty, eivätkä 

nuorten tiimin työntekijät osanneet vastata maahanmuuttaja-asiakkaiden kysymyksiin. 

Työntekijät pohtivat myös, onko maahanmuuttajapalveluiden työntekijöitä perehdytetty nuorten 

palveluihin. Työntekijät olivat havainneet, että neuvontaan hakeutui useita kertoja samoja 

asiakkaita, jotka eivät olleet saaneet yhteydenottoa maahanmuuttajapalveluista, vaikka se oli 

heille neuvonnasta aiemmin luvattu. 

 

Sosiaaliohjaaja: Ollaan asiakkaitten puolesta jotenkin pahoillamme siitä, kun 

asiakkaat olettaa, et ne saa vastauksen johonkin kysymykseen ja me ei osatakaan 

siinä neuvoo.  
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Palveluneuvonta tapahtui toimipisteen avoimessa aulatilassa, jossa oli kolme pystypöytää 

vierekkäin, johon työntekijät menivät pitämään neuvontaa kannettavien tietokoneiden kanssa. 

Työntekijät pitivät tilannetta tietoturvan kannalta ongelmallisena, sillä asiakkaat joutuivat 

kertomaan asioitaan julkisessa tilassa muiden asiakkaiden kuullen. Työntekijät kokivat, että 

uudet työtilat vaikuttavat asiakastyöhön ja heidän työnkuvaansa, sillä tilat oli työntekijöiden 

näkökulmasta suunniteltu pintapuoliseen ja nopeatahtiseen neuvontatyöhön, jossa asiakkaan 

kanssa ei käydä luottamuksellisia keskusteluja. Uusissa toimitiloissa työntekijöillä ei ollut enää 

omia vastaanottohuoneita, vaan asiakastapaamisia varten oli toimipisteen aulassa maitolasilla 

toisistaan erotettuja tapaamistiloja. Työntekijät kokivat ongelmalliseksi sen, että tapaamistilojen 

äänieristys oli hyvin huono ja luottamuksellisten keskustelujen käyminen hankalaa, kun 

asiakkaan kanssa käydyt keskustelut kuuluivat sekä viereiseen tapaamistilaan että odotusaulaan. 

He pohtivat, että työtilat ohjasivat välttämään arkaluontoisista asioista keskustelua. Työn 

neuvontapainotteisuus huolestutti työntekijöitä, sillä he pelkäsivät työotteen johtavan asiakkaan 

tehottomaan pompotteluun ja ongelmien kasautumiseen. Työntekijät kuvasivat nuorten 

asiakkaiden vaativan usein paljon aikaa tutustumiseen ja luottamuksellisen suhteen 

rakentamiseen, eivätkä työtilat tukeneet tätä tarvetta.  

 

Sosiaalityöntekijä: Mun mielestä tää koko aulaneuvonta ja kun meidät on siirretty 

tonne tommosiin tapaamiskoppeihin, - - Niin tästä tulee sellanen käsitys, et 

kelläkään ei ole käsitystä siitä, mitä me tehdään työksemme. Tämmönen niinku 

pitkäkestoinen asiakassuhde, missä pääsis tutustumaan asiakkaaseen kunnolla, mut 

nyt me niinku tommosissa kopeissa neuvotaan nopeesti.  

 

Työntekijät pohtivat myös organisaationsa asettamia tuloskorttiin kirjattuja työn tehokkuuden 

vaatimuksia työnkuvaa ohjaavina tekijöinä. Tuloskortissa seurattiin muun muassa, kuinka 

monta asiakasta työntekijä tapasi ja kuinka monta suunnitelmaa oli kirjattu tietojärjestelmään. 

Työntekijöiden näkökulmasta tuottavuutta mittaamaan tarkoitetut määrälliset mittarit 

näyttäytyivät näennäisinä ja osin hyödyttöminä työn tuloksellisuuteen nähden, sillä ne eivät 

tuoneet esiin asiakkaan tilanteessa tapahtunutta muutosta tai työn substanssia.  Nuorten kanssa 

suuri osa kommunikaatiosta tapahtui whatsapp viesteillä ja sähköpostilla, eivätkä nämä 

kohtaamiset tilastoituneet tuloskortin seurantaan asiakastyöstä. Palveluiden koordinointityö ja 

yhteydenpito verkoston muiden toimijoiden kanssa nähtiin myös keskeiseksi tuloksellisuutta 

edistäväksi ja myös työaikaa vieväksi asiaksi, mutta tämä työ ei näyttäytynyt seurannassa 
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mitenkään. Toisaalta työtehtävien tilastoinnin nähtiin myös tekevän työtä näkyväksi. 

Työntekijöiden näkökulmasta tuottavuus oli onnistumista vaikuttamaan nuorten asiakkaiden 

tilanteeseen ja oikea-aikaisten palveluiden ja tuen tarjoamista ja he halusivat keskittää 

työnkuvansa niihin toimiin, jotka nähtiin asiakkaita hyödyttäviksi.  

 

Sosiaalityöntekijä: Jos joskus uhraat yhdelle asiakkaalle ja tapaamisiin vähän 

enemmän aikaan, niin siitä saattaa olla hirvee hyöty, mut se ei näy missään. Se on 

vaan yks tapaaminen. 

 

Sosiaaliohjaaja: Voisinhan mä tavata vaikka 5 nuorta päivässä ja luetella niille, et 

sun täytyy mennä kouluun tai töihin tai sun perusosaa alennetaan 20%. 

Sosiaalityöntekijä 1: Sä olisit kauheen tehokas. 

Sosiaaliohjaaja 2: Niin, se ois silleen hyvä, et suunnitelmien päivitykset ja tilastot 

ois upeet. 

 

On vaarana, että johdon asettamat tulostavoitteet ja tehokkuuden vaatimukset estävät erityistä 

tukea tarvitsevien nuorten tarkoituksenmukaista auttamista. Asiakasmäärän laskeminen ei 

mittaa työn vaikuttavuutta, sillä tämän asiakasryhmän kanssa työskentely vaatii paljon aikaa. 

Asiakaslähtöinen työ saattaa vaikuttaa asiakastapaamisiin liittyvään tulostavoitteellisuuteen 

keskityttäessä tehottomalta. (Määttä & Määttä 2015, 16.) Paperityön määrä ja siihen kuluvan 

ajan osoittamisen haasteet ja samanaikaisesti asiakastyön seuraamiseen liittyvät 

tehokkuusvaatimukset voivat aiheuttaa työntekijöissä turhautumista (Sullivan ym. 2015, 353–

354). Mirja Määttä & Anne Määttä (2015, 9 – 10) toteavat, että tukea tarvitsevien nuorten 

auttamisen palveluissa tulisi olla seuranta- ja ohjausjärjestelmä, joka ohjaa työntekijöitä 

panostamaan henkilökohtaiseen, pitempiaikaiseen ja kokonaisvalaiseen tukemistyöhön, sillä 

paljon tukea tarvitsevien nuorten kohdalla tuloksellisuus muodostuu näistä tekijöistä. 

 

 

4.3 Verkostoyhteistyö 
 

Sosiaalityön asiakastyössä verkostotyöllä on asiakkaiden moniongelmaisuuden vuoksi 

keskeinen merkitys, mutta yhteistyössä esiintyy paljon haasteita (Karjalainen 216, 124). 

Koordinointityön merkitystä korostetaan nuorten palvelusuosituksissa, sillä useiden eri 

sektorien tuottamista palveluista muodostuu harvoin saumaton kokonaisuus. Koordinoinnin 

kautta vältetään päällekkäisyyttä ja resurssit tulevat hyödynnetyksi tehokkaasti. (Määttä & 

Määttä 2015, 9). Suunnitelmallisen työn tiimin keskeiset yhteistyökumppanit olivat etsivä 
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nuorisotyö, nuorten matalan kynnyksen neuvontapiste Ohjaamo, terveydenhuollon palvelut 

perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, kaupungin hankkimat ostopalvelut, Kela sekä 

lastensuojelu. Nuorten tiimin työntekijät kävivät pitämässä neuvontaa sekä etsivän nuorisotyön 

toimipisteessä, että Ohjaamossa, mutta Ohjaamon neuvonnasta oltiin luopumassa. 

Suunnitelmana oli, että Ohjaamon työntekijä voisi jatkossa jalkautua suunnitelmallisen työn 

toimipisteeseen.  

 

Työntekijät kokivat, että ratkaisut muissa palveluissa vaikuttivat heidän työnkuvaansa. He 

kokivat turhauttavana sen, että marginaaliryhmien kohdalla sosiaalihuolto paikkaa puuttuvaa 

psykiatrista hoitokontaktia ja tähän tarpeeseen työntekijät eivät kokeneet voivansa vastata. 

Työntekijät kokivat, että heillä ei ollut ammattitaitoa terapeuttiseen tai mielenterveysongelmia 

käsittelevään työhön. Nuorten kohdalla psykiatrisen hoidon riittämättömyys ja avun tarpeen ja 

hoidon kohtaamattomuus vaikuttavat nuorten ongelmien pitkittymiseen ja he ohjautuvat usein 

sosiaalityön asiakkaiksi (Raitasalo & Maaniemi 2011, 7–8). Työntekijät toivat esiin, että heidän 

työnkuvaansa on asiakkaan rinnallakulkijuus esimerkiksi lääkärikäynneillä, sillä nuoret 

asiakkaat eivät useinkaan tule terveydenhuollossa kuulluksi. Kun nuoret olivat haluttomia 

hakemaan psykiatrista- tai päihdepalvelujen apua ongelmiinsa, jäivät nuoret sosiaalityön ja 

sosiaaliohjauksen vastuulle. 

 

Sosiaalityöntekijä:  Mitä vähemmän jotkut palvelut, mitä ennen on asiakkaat 

saaneet muualla vähenee, niin sitä enemmän sosiaalitoimistolla on niitä tehtäviä. 

 

Sosiaalityöntekijä: Niin niitä SHL ilmoituksia, että ne mitä mulle on tullut tässä 

vastaan, niin ne on semmosia, jotka tietyllä tavalla omasta mielestä kuuluisi 

johonkin palveluun, mikä on jo olemassa, mut ne ei jostain syystä saa sitä, taikka 

sieltä yritetään saada sitä vastuuta pois sen takia, et se on ollut niin pitkään siellä 

tai ei vaan jotenkin ehditä tai… Et se sosiaalihuoltolaki ei olis sellanen, jolla 

blokataan muista palveluista pois ja sanotaan, et selvittäkää te, mitä tän kanssa 

tehdään.  

 

Erityissosiaaliohjaaja: Et musta tuntuu, et meidän nuoret, jos ne pysyis siellä 

päihdehoidossa tai mielenterveyshoidossa, tai jos he tekis niin ku heille suositellaan 

niin sithän ne ei olis. Mut ne nimenomaan tekee päinvastoin ja sit me yritetään 

kannustaa, motivoida ja kannatella. 

 

Eniten vaikeuksia työntekijät kokivat niiden asiakkaiden kohdalla, joiden oli vaikea lähteä 

kotoaan, eivätkä olleet motivoituneita ottamaan vastaan tukipalveluita. Tämän asiakasryhmän 
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kohdalla keskeinen yhteistyökumppani oli etsivä nuorisotyö. Etsivän nuorisotyön jalkautuva ja 

nuoren arkeen osallistuva työote tavoitti nuoria toimistokeskeistä työskentelyä paremmin. 

Toisaalta etsivästä nuorisotyöstä myös ohjattiin nuoria takaisin suunnitelmalliseen työhön, kun 

etsivä nuorisotyö ei ollut onnistunut nuoren kanssa työskentelyssä. Myös Ohjaamoon ohjattuja 

nuoria palautui takaisin suunnitelmallisen työn vastuulle. Joiltakin osin eri palveluiden työn 

nähtiin olevan hyvin saman tyyppistä ja siksi osin päällekkäistä. Ohjaamosta ei voitu ohjata 

nuoria suoraan suunnitelmallisen työn tiimiin, vaan asiakkaat ohjattiin ensin palvelutarpeen 

arviointiin, josta nuori ei välttämättä edennyt suunnitelmallisen tiimin asiakkaaksi. 

 

Sosiaalityöntekijä: Se on sillain hassu, et etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kanssa 

me pallotellaan nuoria. Me ollaan tässä neliökilometrin sisällä. Et se yhteistyö on 

satunnaista ja työntekijästä johtuvaa, että miten se menee. 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa kaupungissa osa nuorille tarjottavasta tuesta järjestetään 

ostopalveluina sosiaalisen kuntoutuksen, kriisiasumisen ja kotiin vietävän tuen nimikkeillä. 

Ostopalveluiden keskeinen rooli oli tehdä tiivistä lähityötä ja jalkautua asiakkaan arkeen häntä 

tukemaan. Suunnitelmallisen tiimin työntekijöiden rooli oli laatia työskentelylle tavoitteet ja 

seurata suunnitelman etenemistä yhteisissä tapaamisissa ja pitää asiakkaaseen yhteyttä prosessin 

edetessä. Päätökset ostopalveluista tehtiin kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan työntekijän 

hakemuksen perusteella erillisessä esimiehistä koostuvassa asiakasohjausryhmässä. 

Työntekijöillä ei ollut tietoa siitä, tullaanko ostopalveluiden roolia Kela-siirron myötä 

muuttamaan, jos johdolla oli käsitys, että työaikaa vapautuu lähityöhön. Työntekijät myös 

pohtivat, että jos mielenterveys- ja päihdepainotteista lähityötä ei enää jatkossa ostettaisi, ei 

heillä olisi tarvittavaa ammattitaitoa tähän työhön. Työntekijät pohtivat, että sosiaalityön ja 

sosionomi AMK:n koulutuksessa ei anneta valmiuksia terapeuttisesti orientoituneeseen työhön. 

 

Yhteistyö Kelan kanssa oli Kela-siirron myötä kokemassa suuren muutoksen. Vaikka Kelan 

valmistautuminen uuteen rooliinsa nähtiin tehokkaana, oli työntekijöille edelleen joulukuussa 

2016 epäselvää, miten yhteistyö sosiaalihuollon tarpeessa olevien asiakkaiden kohdalla 

organisoidaan käytännössä. Myös Kelan käytännöt alentaa toimeentulotuen perusosaa 

mietityttivät. Kysymykset Kelan sanktiointitavoista ovat merkityksellisiä, sillä nuorten 

sosiaalityön käytännön työssä toimeentulotuen perusosan leikkaamisen on havaittu olevan 

lähinnä haitallista, sillä nuorten ongelmat ovat niin kasautuneita ja vaikeita, että tulojen 
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pienentämisellä on nuoren elämään lähinnä tilannetta entisestään kurjistuttavia vaikutuksia 

(Palola ym. 2012a, 35).  

 

Suurin huoli Kela-siirtoon liittyen oli, miten kaikista huonokuntoisimmat asiakkaat pystyvät 

toimeentulotuen hakemisesta ja siihen tarvittavien liitteiden toimittamisesta suoriutumaan. 

Työntekijät arvioivat, että nuoret asiakkaat eivät osaa tai ymmärrä ilmoittaa muutoksista Kelaan 

ja tästä on vaarana aiheutua tukien liikamaksuja ja vuokravelkoja. Pelkona oli, että osa ihmisistä 

jää vaille vähimmäisturvaa. Työntekijät pohtivat, miten nämä tekijät tulevat näyttäytymään 

heidän työssään ja kuinka paljon ohjauksia Kelasta tulee. Enemmän tukea tarvitsevat nuoret, 

jotka eivät ole kiinnittyneet mihinkään palveluun uhkaavat jäädä avun ulottumattomiin Kela-

siirron yhteydessä (Saikkonen ym. 2015a, 38). Työntekijät kokivat, että toimeentulotukiasioissa 

ohjaaminen oli Kela-siirronkin jälkeen keskeinen osa suunnitelmallista työtä, sillä Kelan 

toiminta oli toimeentulotuen päätöksenteossa hyvin jäykkää. 

 

Tarvetta verkostoyhteistyön kehittämiselle nähtiin. On kuitenkin tiedostettava, että 

sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat eivät voi ratkaista nuorten monitoimijaisen palvelujärjestelmän 

haasteita yksin (Blomgren 2016b, 136). Nuorten palveluiden parantaminen on prosessi, joka 

täytyy toteuttaa eri palveluiden ja sektorien yhteistyönä (Saikkonen ym. 2015b, 50). Myös työn 

vaikuttavuutta on arvioitava monialaisesti (Puuronen 2016, 144). Tutkimusraportissani en 

keskity monialaisen yhteistyön kehittämisen näkökulmiin, sillä tätä arviointityötä tulisi tehdä 

yhteistyössä muiden palveluiden kanssa ja siihen ei tässä tutkimusprosessissa ollut ajallisia 

resursseja. 

 

 

 

5 Pohdintaa 
 

Nuorten suunnitelmallisen työn tiimi halusi kehittää asiakastyön suunnitelmallisuutta 

järjestelmälliseksi. He kokivat, että matalan kynnyksen nopea neuvontatyö ei vastannut paljon 

tukea tarvitsevien nuorten palvelutarpeeseen, eikä tähän asiakaskuntaan kuuluvia nuoria 

tunnistettu palvelutarpeen arvioinnissa resurssien vähäisyyden vuoksi. Asiakkaiden sujuva 

ohjaus suunnitelmalliseen työhön ei toiminut ja nuorten palvelupolut olivat sattumanvaraisia. 

Osan nuorista arveltiin luovuttaneen avun hakemisessa näiden vaikeuksien vuoksi. 
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Tutkimukseni lopuksi pohdin suunnitelmallista työtä asiakaslähtöisen palveluprosessin 

näkökulmasta ja erittelen suunnitelmallisen työn tiimin työnkuvan kehittämisen näkökumia.  

 

 

5.1 Asiakaslähtöinen palveluprosessi 
 

Front desk / back office mallin tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on pohdittava 

organisaation kokonaistrategian ja asiakkaiden tarpeiden kautta, mitä hyötyjä palvelutarpeen 

arvioinnin ja suunnitelmallisen työn erottamisella saavutetaan (Zomerdijk 2007, 127; Metters 

& Vargas 2000, 664–665). Vaikuttaa siltä, että neuvonta- ja arviointipalvelut voivat huonosti 

organisoituina ja resurssoituina aiheuttaa nuorten turhaa pallottelua tiskiltä toiselle. Sirpaleisen 

palvelujärjestelmän ratkaisuyrityksenä matalan kynnyksen neuvontapalveluiden ja 

palvelutarpeen arvioinnin kehittämisestä on paradoksaalisesti vaarana tulla osa ongelmaa. On 

tiedostettava, että nuoren jatkuva ohjaaminen toiseen palveluun saattaa tuntua nuoresta 

poiskäännyttämiseltä ja johtaa nuoren vetäytymiseen avun hakemisesta (Määttä & Määttä 2015, 

28). Kokemus poiskäännyttämisestä voi muodostua myös pitkistä odotusajoista ja korkeasta 

kynnyksestä päästä varsinaisten palveluiden piiriin (Blomgren 2016b, 42). Asiakkaan 

näkökulmasta tehokas prosessi määrittyy sen kautta, kuinka nopeasti hän pääsee tarvitsemansa 

palvelun piiriin apua haettuaan (Metters & Vargas 2000, 673). Nuorten sosiaalityössä 

asiakasprosessi ei näiltä osin ollut saumaton, vaan monilta osin sattumanvarainen. Hyvinkin 

toimivien palveluiden vaikuttavuus kärsii, jos palveluita ei onnistuta järjestämään silloin, kun 

asiakas kokee ne tarpeellisiksi (Saikkonen ym. 2015b, 17). 

 

Palvelutarpeen arvioinnin ja suunnitelmallisen työn työryhmien välillä ei oltu pohdittu 

kriteerejä, joiden perusteella tarvetta suunnitelmalliseen työhön voitaisiin arvioida. Ohjaukset 

riippuivat siksi paljolti yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisista toimintatavoista. Vaikka 

palvelutarpeen arvion ja suunnitelmallisen työn tiimit pysyisivät erillään, olennaisinta on se, että 

palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallisen työn tiimi ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, 

jotta he tuntevat toistensa toimintatavat. Myös työkierto on mahdollisuus oppia toisen tiimin 

työtavoista.  (Metters & Vargas 2000, 676; Zomerdiijk 2007, 109.) On tärkeää käydä yhteistä 

keskustelua toteutuneiden ohjauksien pohjalta, jotta palvelutarpeen arviointi saa palautetta siitä, 
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ovatko tehdyt johtopäätökset asiakkaan palvelutarpeesta olleet tarpeenmukaiset (Blom 2004, 

36).   

 

Sndhil Mullainathan ja Eldnar Sharif (2013) kuvaavat teoksessaan Scarcity niukkuden 

psykologisia vaikutuksia yksilön toimintaan. He kuvaavat köyhän ihmisen toimivan kuin 

jonglööri, jonka on mahdollista keskittyä vain juuri putoamassa olevaan palloon, eikä 

pitkäjänteisiä suunnitelmia ole mahdollista pysähtyä tekemään. Kirjoittajat soveltavat samaa 

niukkuuden psykologiaa myös organisaatioiden toimintaan. Aikapulan ja niukkojen resurssien 

vuoksi tehdään lyhytjänteisiä ratkaisuja, jotka ratkaisevat käsillä olevan kysymyksen 

hetkellisesti, mutta aikaa ei tunnu riittävän asioihin paneutumiseen. Resurssien niukkuus 

muokkaa monin tavoin julkisen sektorin toimintaa (Farrell & Morris 2003, 147). Sosiaalityössä 

lyhytjänteiset ratkaisut johtavat kuitenkin pahimmillaan kasvaviin kustannuksiin, jos palvelun 

toimintaperiaatteena on poiskäännyttäminen. Kysymys nuorten toimivista palveluista on 

kansantaloudellisesti merkittävä kysymys, kun kasvava osa nuorista jää opintojen ja työelämän 

ulkopuolelle. Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamat kustannukset kunnille ovat merkittäviä 

(TEM 2012, 7), joten riittävän tuen tarjoaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on myös 

taloudellisesti ja tehokkuuden kannalta perusteltua.  

 

 

5.2 Työn kehittämisen näkökulmia 
 

Sosiaalipalveluiden uudelleenorgansointi vaikuttaa olevan jatkuva prosessi, jossa vaikuttimina 

toimivat ennemminkin vallalla olevat trendit kuin asiakkaitten tarpeet (Blom 2004, 25 – 26). 

Tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että asiakkaan näkökulmasta olennaisinta sosiaalityön 

prosessissa on henkilökohtainen suhde vastuutyöntekijän kanssa. Palveluorganisaatioiden tulisi 

pyrkiä vastaamaan tähän tarpeeseen. (mt. 28 – 29.) Nuorten tiimi nosti pitkäjänteisen 

asiakassuhteen keskeiseksi työn elementiksi ja halusivat tähän liittyen kehittää suunnitelmallista 

työskentelyä. Ensimmäinen askel suunnitelmallisuuden kehittämiseksi otettiin, kun työntekijät 

ryhtyivät Kela-siirron jälkeen keräämään asiakaslistoja. Organisaatiolta he toivoivat 

ymmärrystä asiakasryhmänsä vaatimasta työskentelystä. Kapea-alaista asiakastapaamisten ja 

suunnitelmien määrän seuraamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena, sillä suunnitelmille ei ollut 

yhteisesti sovittua muotoa. Työntekijät kokivat, että organisaatiossa tulisi ensisijaisesti perehtyä 
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työskentelyn substanssiin sekä sen arviointiin ja kehittämiseen. Nuorten sosiaalityön 

asiakasryhmää ajatellen, juuri tukityön substanssia tulisi pohtia tarkasti. Vahvemman 

minäpystyvyden asiakkailla lyhyt neuvonta ja esimerkiksi puhelimessa tarjottava tuki ovat 

riittäviä, mutta niiden nuorten kohdalla, jotka ovat kohdanneet opinnoissa ja työssä 

suoriutumisessa useita vaikeuksia ja heidän ongelmansa ovat kasautuneet, tarvitaan 

kasvokkaista, pitkäjänteistä ja strukturoitua työskentelyä. (Bandura 2004, 147–148; Määttä & 

Määttä 2014; Karjalainen 2016, 132). 

 

Työskentelyn strukturointi mahdollistaa myös työmenetelmien järjestelmällisen arvioinnin. 

Tästä esimerkkinä on THL:n aikuissosiaalityöhön kehittämä tapauskohtaisen arvioinnin 

AVAIN-mittari, joka rakentuu asiakkaan omiin tavoitteisiin perustuvaan tavoitelähtöiseen 

työskentelyyn. AVAIN-mittarissa eritellään työskentelylle asetettavia tavoitteita, yksilöllisiä- ja 

ympäristöön liittyviä ympäristötekijöitä sekä työskentelyssä käytettäviä menetelmiä. 

(Saikkonen ym. 2015b, 20.) AVAIN on nuorten kanssa tehtävässä työssä auttanut määrittämään 

jäsentyneemmin ja asiakaslähtöisemmin nuoren avun tarvetta ja nostanut esiin nuoren omaa 

motivaatiota.  Mittari on myös antanut asiakkaan arjesta tavanomaisia suunnitelmakeskusteluja 

laaja-alaisemman kuvan ja nuoret ovat olleet aiempaa motivoituneempia tulemaan tapaamisiin. 

(mt. 53.) Työn suunnitelmallisuuden strukturointi edesauttaa siis sekä työn tapauskohtaista 

arviointia ja työn kehittämista, mutta myös asiakaslähtöistä ja motivaatiota kasvattavaa 

työskentelyä.  

 

Gretchel ja kumppanit (2016, 194–195) toteavat, että vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä 

on keskeistä korostaa, että oman työn arviointi ei tarkoita laajan arviointitutkimuksen tekemistä, 

vaan perusteltujen päätelmien tekemistä omasta työstä omaa työtä tehdessä. Päätelmät voivat 

olla kokemustietoa, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palautetietoa tai muihin asioihin 

perustuvia päätelmiä, joiden kautta pohditaan, mikä on olennaista nuorten kanssa tehtävässä 

työssä ja miten nämä tekijät saadaan näkymään vahvasti käytännön toiminnassa arvioinnin 

avulla. Arvioinnin tiedostaminen osaksi työtä tulee tunnustaa myös organisaation johdossa, sillä 

työ vaatii aikaa ja resursseja. Panostus kannattaa, sillä laadukas arviointi johtaa myös tehdyn 

työn laadun parantumiseen. Myös asiakkaat tulee kytkeä arviointityöhön, mutta tulee muistaa, 

että asiakaspalautteen kysyminen ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen tulee erottaa 

toisistaan.  



28 
 

 

Sosiaalityön tietopohja on liian kapea-alainen monimutkaisten sosiaalisten ongelmien 

ratkaisemiseen. Siksi asiantuntijuutta tulee laajentaa myös muiden tieteenalojen tietopohjaan.  

(van Pelt ym. 2015, 291.) Tästä esimerkkinä on nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista 

kärsivien nuorten kanssa työskentely. Masennus näyttäytyy yksilön sosiaalisissa suhteissa, 

yhteisöllisissä rooleissa sekä taloudellisissa puitteissa ja toisaalta näiden tekijöiden puute 

aiheuttaa masennusta. Myös toipuminen mielenterveyden sairaudesta on sosiaalinen prosessi. 

Masennus kytkeytyy näin ollen vahvasti sosiaalityön ytimeen holistisen ihmiskäsityksen kautta. 

(Romakkaniemi & Kilpeläinen 2015, 440; Topor ym. 2011, 91.) Työntekijät pohtivat, että 

psykiatrisesta ja terapeuttisesta osaamisesta olisi paljon hyötyä nuorten kanssa tehtävässä 

asiakastyössä. Myös Määttä ja Määttä (2015) toteavat, että nuorten kanssa tehtävässä työssä 

työnantajan tulisi tukea työntekijöiden laaja-alaista kouluttautumista oman ammattinsa 

rajapinnoilla. Tässä mielessä myös lisäkoulutuksen kautta voidaan saavuttaa tehokkuutta, kun 

työntekijät kokevat omaavansa työvälineitä esimerkiksi psykiatriseen hoitoon hakeutumiseen 

motivoitumattomien nuorten kanssa työskentelyyn. Myös motivaation muodostumisen 

teoreettisen ymmärryksen kautta on mahdollista pohtia työnkuvan sisältöjä ja sitä, miten nuorten 

kanssa tehtävässä sosiaalityössä onnistutaan edesauttamaan autonomian, kyvykkyyden ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemuksia. 

 

Yksittäisen työntekijän osaamisen laajentamisen lisäksi myös verkostotyötä tulee tarkastella 

uudella tavalla. Blomgren ym. (2016b, 134) toteavat, että vallitseviin rakenteisiin sitoutunut 

sosiaalityö pystyy vastaamaan edessä oleviin haasteisiin huonosti. Sosiaalityössä tulisi heidän 

mukaansa pohtia uudella tavalla, minkälaisia yhteistyökumppaneita työhön on tarjolla. Laaja 

yhteistyö yritysten, järjestöjen ja muiden epävirallisten toimijoiden kanssa voi parhaimmillaan 

toimia asiakkaan sosiaalisia suhteita, toimijuutta, resilienssiä ja yhteisöllisyyttä vahvistavana 

tekijänä (Määttä & Määttä 2015, 8–9). Tutkimushaastatteluiden perusteella työskentely, jossa 

tavoitteena on asiakkaan luonnollisen sosiaalisen pääoman rakentaminen, oli vähäistä. 

Verkostotyö oli lähinnä toisten auttamisen ammattilaisten kanssa tapahtuvaa työtä. 

Yhteistyöverkoston udelleen määrittäminen voi olla hyödyllistä, sillä kontaktit samanlaisessa 

tilanteessa elävien ihmisten kanssa ovat esimerkiksi vaikeista mielenterveysongelmista 

toipumisessa merkityksellisiä. Vertaistuen kautta on mahdollista saada tukea omiin 

vaikeuksiinsa, mutta yhtä tärkeänä elementtinä on merkityksellinen tunne siitä, että voi olla 
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avuksi ja tärkeä muille.  (Topor ym. 2011, 92.) Myöskään motivaatioteorioiden näkökulmasta 

sosiaalityössä ei voida jättää huomioimatta sosiaalisten verkostojen ja kannustavien ja 

valtaistavien työmenetelmien merkitystä tuloksellisessa toiminnassa.  

 

Toimintasuositukset korostavat, että sosiaalityön tulisi jalkautua enenevässä määrin pois 

toimistosta sinne, missä nuoret ovat, fyysisesti ja virtuaalisesti (Määttä & Määttä 2015, 12; 

Karjalainen 2016, 129; Saikkonen ym. 2015a, 39). Osa sosiaalityön asiakkaista saattaa tarvita 

tapaamiselle epävirallisemman ympäristön. Asiakkaiden kokemukset merkityksellisistä hetkistä 

viranomaiskontakteissa liittyvät monesti tilanteisiin, joissa työntekijä on astunut ulos 

tavanomaisesta ammatillisesta roolistaan. (Isola ym. 2015, 83; Topor ym. 2011 92–93.) Tässä 

mielessä toimistotilojen ulkopuolella tapahtuva asiakkaan kohtaaminen voi edesauttaa 

merkityksellisen asiakassuhteen rakentumista ja sitä kautta tuloksellista työtä. 

Luottamuksellisen asiakassuhteen merkitys tuloksellisuudessa nostetaan esiin 

tutkimuskirjallisuudessa toistuvasti. Luottamuksen muodostumiselle otollisimmaksi 

ympäristöksi nähdään asiakkaan oma asuinympäristö. (Lee 2013, 37.) 

 

Vaikeasti tavoitettavien asiakasryhmien ja moniongelmaisten nuorten kanssa on saavutettu 

hyviä tuloksia jalkautuvilla palveluilla, joissa tapaamisajat ovat tiiviit ja joustavasti sovittavissa. 

Myös asiakaslähtöiset tavoitteet, osallistuva ja käytännönläheinen tuki sekä asiakkaan ja 

työntekijän luottamuksellinen yhteistyösuhde ovat motivaation muodostumisen ja 

tuloksellisuuden kannalta keskeisiä. (Schley ym. 2012, 182; Schley ym. 2008 198–199.)  

Tutkimushaastatteluissa osa työryhmästä kuvasi työn mahdollisia kehityssuuntia edellä kuvatun 

kaltaiseksi. Sosiaalityöntekijöiden työnkuvan ajatukset määrittyivät enemmän 

managerialistiseen työhön. Sosiaalityössä on ollut jo pitkään käynnissä uusliberalistiseen 

ajatteluun kytkeytyvä managerialistinen kehityskulku, jossa sosiaalityöntekijän työnkuvaksi 

määrittyy asiakkaiden tilanteisiin liittyvien riskien arviointi ja ostopalveluiden järjestämiseen 

littyvien byrokraattisten ja paljon paperityötä vaativien prosessien läpivieminen (Postle 2001, 

13 – 16). Managerialismin korostuminen asiakastyössä muokkaa sosiaalityötä omaksumaan 

työtapoja, jotka erkaantuvat henkilökohtaiseen ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen 

perustuvasta työstä ja painottuvat rationalistiseen tiedon keräämiseen. (Rogowski 2012, 921, 

927, 932; Trethvick 2014, 299.) 
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Sosiaalityön ei ole mahdollista sanoutua irti kontrolloinnin elementistä toiminnassaan, sillä 

riskien arviointi ja hallinta on kautta historian ollut keskeinen osa ammatillista toimintaa 

asiakkaiden tukemis- ja asianajotyön ohella (McGregor 2015, 1638). Tulisi kuitenkin tiedostaa, 

että palvelutarvetta kartoittavien kaavakkeiden täyttäminen ei lisää ihmisen itseymmärryksen 

muodostumista, sillä tähän prosessiin vaaditaan henkilökohtainen ja tunnetasolla tapahtuva 

kohtaaminen toisen ihmisen kanssa. Siksi sosiaalityössä tulisi pyrkiä kehittämään 

managerialistista työotetta olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta huomioimaan 

ihmissuhdeperustaisuuden merkitys tuloksellisessa työskentelyssä. (Trethvick 2014, 305, 307). 

Trevithick (2014, 303) pohtii, että managerialistisesti painottunut organisaatio pyrkii sulkemaan 

työstä pois asiakkaiden ja työntekijöiden tunteet. Tässä mielessä myös työtiloilla on merkitystä. 

Minkälaiselle tunneilmaisulle ja aiheille annetaan huonosti äänieristetyissä vastaanottotiloissa 

mahdollisuus, kun kaikki käydyt keskustelut ovat vieraiden ihmisten kuultavissa? 

 

Rogowski (2012, 929 – 930) toteaa, että managerialismin painotus sosiaalityössä estää 

sosiaalityötä kehittämästä uudenlaisia ja radikaaleja toimintatapoja. Hänen mukaansa on 

vaarana, että sosiaalityössä unohdetaan kiireen keskellä ne keskeisimmät arvot ja periaatteet, 

joiden tulisi ohjata toimintaa ja työ typistyy ihmisten prosessoinniksi. Sosiaalityössä tulisi 

haastaa manageralistinen vallalla oleva virtaus asiantuntijuuden voimalla, sillä 

ihmissuhdeperustaisen työskentelyn merkityksestä tuloksellisessa muutostyöskentelyssä on 

vahvaa monitieteistä näyttöä ja sitä vastoin managerialistisen työotteen tieteellisesti tutkituista 

hyödyistä tiedetään vähän. (Rogowski 2012, 936; Trevithick 2014, 287, 289, 300).  

 

Työelämää koskevassa keskustelussa korostetaan tänä päivänä paljon luovuuteen, 

sitoutumiseen, vapauteen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen perustuvaa kulttuuria organisaation 

ja työntekijän menestystä luovina elementteinä, hierarkian, tehokkuuden tavoittelun ja 

byrokratian edustaessa taakse jäänyttä maailmaa (Garrett 2014, 509–511, 515). Sosiaalityön 

suhde tähän muutokseen on paradoksaalinen, sillä työsuoritteiden seuraaminen on 

työyhteisöissä yleinen käytäntö ja resursseja kiristetään jatkuvasti. Silti asiakkaiden yhä 

monisyisemmät ja yksilölliset tilanteet vaatisivat juuri tilaa työntekijän luovuuden ja 

ammatillisen autonomian käytölle. (mt. 514–515.) Työntekijöiden käytännön työstä 

muodostama tieto tulisi hyödyntää palveluiden ja organisaation kehittämisessä, sillä 

tutkimustietoa ja käytännön luovuutta yhdistävä työtapa mahdollistaa palveluiden kehittämisen 
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joustaviksi ja tätä kautta paremmin asiakkaitten tarpeita vastaaiksi. Tässä suhteessa 

käytäntötutkimuksesta on työelämässä paljon hyödyntämismahdollisuuksia. 

 

 

5.3 Tutkimuksen arviointi ja tulosten hyödyntäminen 
 

Toteutetun käytäntötutkimuksen aihe oli peräisin tutkimuksen kohteena olevan kaupungin 

nuorten suunnitelmallisen sosiaalityön tiimistä, joten tutkimuksen tarkoituksena oli 

ensisijaisesti hyödyttää työryhmää. Tässä mielessä tutkimus on kanava viestiä työryhmän 

näkemyksiä ja asiantuntemusta omasta asiakasryhmästään organisaation ylemmille tahoille. 

Prosessi voidaan mieltää osaksi rakenteellista sosiaalityötä, jolla pyritään muuttamaan niitä 

yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän rakenteita, jotka pahimmillaan pahentavat nuorten 

syrjäytymistä. Tutkimuksessa esiin nostamani näkökulmat voivat auttaa työntekijöitä 

hahmottamaan minkälaiseen työtapaan heidän on mahdollista työssään suuntautua. Toteutettu 

tutkimus on kuitenkin luonteeltaan pintapuolinen. Jokaista aineiston pohjalta määritettyä 

kolmea osa-aluetta voisi käsitellä omassa erillisessä tutkimuksessa syvemmällä tasolla.  

 

Kuten edellä on todettu, vahvasti monitoimijaisessa nuorten palvelujärjestelmässä yksittäisen 

palvelun toimintaa ei ole mahdollista arvioida tai määrittää irrallaan muista toimijoista, sillä 

pitkäaikaista tukea tarvitsevien nuorten ominaispiirre on, että he tarvitsevat useita palveluita 

moninaisten ongelmiensa vuoksi. Nuoren palvelupolku sosiaalisen kuntoutuksen ja 

suunnitelmallisen työn asiakkaaksi alkaa usein toisesta palvelusta. Tämän vuoksi 

verkostoyhteistyössä on tärkeää pohtia, miten ja minkälaisella yhteistoiminnalla asiakkaat 

ohjautuvat sujuvasti ja nopeasti oikeanlaisen tuen piiriin. Tämän tavoitteen myös 

suunnitelmallisen työn tiimi nosti tärkeäksi kehitystehtäväksi. Tämä on toteutetulle 

tutkimukselle yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe. Esittelen tutkimukseni keväällä 2017 

kaupungin perhepalveluiden yhteisessä kehittämispäivässä. Näin tutkimuksessa tuotettu tieto 

saadaan laajempaan keskusteluun myös organisaation työntekijöiden yhteisessä tilaisuudessa. 

Käydyn keskustelun kautta on mahdollista löytää palveluiden kehittämiselle ja mahdollisille 

jatkotutkimuksille uusia tavoitteita. Palvelujärjestelmämme elää jatkuvassa muutoksessa. Siksi 

kriittiselle ja reflektiiviselle tutkimukselle on jatkossa paljon tarvetta. 
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Liitteet 
Liite 1: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Tutkimus: Nuorten sosiaalityön tiimin kokemuksia työnkuvan kehittämistarpeista 

Tutkimuksen tekijä: Liisa Jokinen 

Tutkimuksen julkaisu: Kaupungin oma käyttö ja Helsingin yliopisto 

 

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät 

tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Minulle on kerrottu, että tutkimukseen osallistuminen ei tule aiheuttamaan minulle kustannuksia 

ja että henkilöllisyyteni haastatteluissa jää vain tutkijan tietoon. Tutkimuksen aineisto hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua. Litteroitua ja anonymisoitua haastattelumateriaalia voidaan käyttää 

aineistona mahdollisessa jatkotutkimuksessa.  

 

Suostun siihen, että ryhmähaastattelun nauhoitetta ja havainnointimateriaalia voidaan käyttää 

tutkimuksessa aineistona. Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin 

tahansa, ilman että siitä aiheutuu minulle mitään seurauksia. 

 

Suostumuslomakkeen allekirjoittamisen yhteydessä minulle on esitelty ryhmähaastattelun 

runko ja havainnointisuunnitelma. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Paikka ja aika 

 

 

________________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Liite 2: Fokusryhmähaastattelu 
 

 

Työnkuvan kehittyminen: 

Mitä nykyisestä toiminnasta halutaan säilyttää? 

Minkä täytyy muuttua työnkuvassa? 

Työpäivän rakenne ja puitteet (Mihin työaika kuluu? Missä työtä tehdään?) 

Minkälaisia tilanteita ja ongelmia työssä kohdataan? 

Kenen kanssa tehdään yhteistyötä?  

 

Tarvittava osaaminen ja asiantuntijuus: 

Minkälaisia työmuotoja ja -tapoja halutaan kokeilla ja kehittää? 

Minkälaisissa tilanteissa esiintyy keinottomuutta? 

Minkälaisia uusia taitoja uudet työmuodot vaativat? 

Mistä asioista täytyisi tietää tai osata enemmän? 

Minkälaista ja mistä tahoilta tarvitaan tukea?
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