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ESIPUHE

Helsingin sosiaalivirastossa toteutettiin vuonna 2005 organisaatiouudis-
tus, jonka myötä aikuisille tarjotuissa sosiaalialan palveluissa siirryttiin 
eriyttämään muutos- ja sosiaaliturvatyöt toisistaan. Uudistus muodosti 
institutionaalisen kontekstin Heikki Waris -instituutin kehittämishank-
keelle, josta yhtenä tuloksena on tämä raportti.  Varsinaisen sysäyksen 
kehittämistyölle on kuitenkin antanut ennen kaikkea aikuissosiaalityön 
sisältä nousseet sisällölliset kehittämistarpeet. Raportissa hahmotetaan ja 
avataan muutossosiaalityön käsitettä, konteksteja, ydinproblematiikkaa ja 
haasteita sekä menetelmiä. 

Hankkeen toteuttamisasetelmassa käytännön työntekijät muodostivat 
kehittämisryhmän, joka tutki ja käsitteellisti omaa työtään yhdessä tutkija-
sosiaalityöntekijä Anna-Kaisa Koskisen kanssa. Kehittämisryhmänä toimivat 
Helsingin sosiaaliviraston Eteläisen sosiaaliaseman Kampin ja Kallion 
sosiaalisen muutostyön työryhmät. Tutkimusasetelma on rakennettu siten, 
että tieto tuotetaan jo alusta saakka lähellä tutkittavaa ilmiötä ja yhdessä 
sosiaalityön tekijöiden kanssa. Tutkijasosiaalityöntekijän tehtävänä on ollut 
kirjata ja edelleen kehittää hankkeessa syntyneitä yhteisiä jäsennyksiä ja 
palauttaa tehdyt jäsennykset ja tekstit säännöllisesti kehittämisryhmälle 
dialogiin ja jatkokehittelyyn. 

Työskentelyn aikana muutossosiaalityön asiakasprosessi jäsentyi si-
sällöllisesti erilaisiksi työskentelyvaiheiksi. Prosessi etenee alkuvaiheen 
intensiivisestä työskentelystä, tarinan kertomisen vaiheesta vaihtoehto-
jen tarjoamiseen ja lopulta asiakkaan tarinan ja yhteisen työskentelyn 
näkyväksi tekemisen vaiheeseen. Vaihtoehtojen tarjoamisen vaiheessa 
käytetään asiakkaan kanssa yhdessä tehtyjä suunnitelmia eräänlaisina 
tutkimuspintoina, jotka auttavat elämänhallinnassa, vaikka suunnitelman 
tavoitteet eivät toteutuisikaan. Viimeisessä eli tarinan näkyväksi tekemisen 
vaiheessa tuodaan esiin asiakkaan selviytymistarina, jolla on asiakkaalle 
eheyttävä merkitys. 

Raportissa muutossosiaalityö jäsennetään toisin kuin perinteisessä 
sosiaalityökirjallisuudessa; ei niinkään ongelmanratkaisuna, vaan asiakkaan 
tarinan kuulemisena. Muutoksen uskotaan tapahtuvan tai tulevan mahdol-
liseksi syvällisessä kuulluksi tulemisen kokemuksessa. Asiakas valtaistuu 
rakenteellisesti monitasoisessa osallisuudessa, jonka ytimessä on asiakas 
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ja hänen tarinansa. Erilaisilla toiminta-areenoilla etsitään yhteisöllisyyttä 
ja vaikutetaan yhteiskunnallisesti. 

Raportissa on kuvattu Heikki Waris -instituutissa tehtävän käytän-
tötutkimuksen peruspiirteitä, siten kuin ne nykyisessä käytännön tiedon-
muodostuksen kehitysvaiheessa ymmärretään. Elävä yhteys käytäntöön 
syntyy siitä kun tutkija-kehittäjä on osa työyhteisöänsä. Tärkeää on antaa 
työryhmälle runsaasti mahdollisuuksia oman työnsä näkyväksi tekemiseen, 
siitä keskustelemiseen ja käsitteiden muodostamiseen. Raportissa tulee esiin 
vakuuttavalla tavalla, että teorian ja käytännön välinen kuilu on ylitettävissä 
ja että teoretisointeja on mahdollista rakentaa arjen sosiaalityössä. 
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1. Johdanto – hankkeen 
paikannus

Sosiaalisen muutostyön tutkimisen taustalla on aikuissosiaalityön näkyväksi 
tekemisen ja kehittämisen tarve. Myös toimintaympäristön muutokset 
vaikuttavat voimakkaasti aikuissosiaalityön kehittämistarpeisiin ja -suun-
tiin. Hankkeen kehittämiskontekstina on Helsingin sosiaalivirasto, jossa 
toteutettiin vuonna 2005 organisaatiouudistus. Uudistuksessa aikuisten 
palveluissa siirryttiin aluesosiaalityöstä erilaisiin muutos- ja sosiaaliturva-
töihin, jolloin toimeentulotukityö erotettiin pääosin sosiaaliturvatyöhön. 
Organisaatiomuutoksen myötä tuli tarve avata sosiaalisen muutostyön 
käsitettä. Vaikka organisaatiomuutos onkin ollut tämän kehittämishank-
keen käynnistämisen taustalla, näen kuitenkin tärkeämpänä ennen kaikkea 
aikuissosiaalityön sisällöllisen kehittämisen tarpeet. Käsitteet ja työnkuvat 
ovat ehtineet jo tämänkin kaksivuotisen hankkeen aikana muuttua orga-
nisaatiomallin hakiessaan muotoaan.

Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi olemassa olevia käytän-
töjä, menetelmiä ja osaamista aikuissosiaalityössä, tuottaa syventävää tietoa 
sosiaalisen muutostyön sisällöistä, luoda yhteisiä käsitteellistyksiä arjesta sekä 
kirkastaa ja kehittää työorientaatioita ja menetelmiä aikuissosiaalityössä.

Hankkeessa on keskitytty erityisesti asiakkaita osallistavien työmuoto-
jen ja menetelmien kehittämiseen. Hanke ei painotu työn organisointiin ja 
työnjakoihin, vaan sosiaalityön sisällöllisiin kysymyksiin. Organisatorisissa 
muutospaineissa on tärkeää esittää kysymys: tutkitaanko työmuotoja vai 
ihmisten elämää? Painopiste saattaa helposti liukua pelkästään työmuotojen 
tutkimiseen ja työnjaollisiin kysymyksiin, jolloin kehittämistyö vieraantuu 
liiaksi asiakkaiden elämästä. Asiakasosallisuutta vahvistavia menetelmiä 
ei ole mahdollista tutkia ja kehittää irrallaan asiakkaista. Hankkeessa 
kulkevat rinnakkain asiakkaiden positiivisen muutoksen tukeminen ja 
työtapojen muutos.

Hanke on kehittämistutkimusta, jolloin se on lähempänä tietoa tuotta-
vaa ja oppivaa kehittämistä kuin organisaatiolähtöistä ”muutoskehittämistä” 
(mukaillen Viirkorpi 2006). Hanke on toteutettu toimintatutkimuksen 
periaatteella, jolloin työntekijät ja asiakkaat ovat olleet aktiivisia osallistujia 
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tutkimusprosessissa ja täten tasavertaisia tiedontuottajia. Kehittämis- ja 
tutkimuskysymykset ovat nousseet yhteisen työskentelyn edetessä. Laadul-
lisen tutkimuksen aineistolähtöisyyttä on pyritty kunnioittamaan, jolloin 
aineiston on annettu ”kehkeytyä” ja tutkimuskysymysten tarkentua matkan 
varrella. Kehittämisasetelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman 
kenttälähtöisesti, ja toimintatutkimuksen strategia on sopinut yhteisen 
kehittämistyön toteuttamiseen. Toimintatutkija kuuluu itse siihen sosiaa-
liseen yhteisöön, jota hän tutkii. Hän osallistuu tutkimaansa toimintaan 
tehden tutkimuskohteeseensa tarkoituksellisen, muutokseen tähtäävän 
väliintulon (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 19). Toimintatutkija on 
aktiivinen vaikuttaja ja toimija, eikä hän ole perinteisen tutkimuksen teon 
tapaan täysin ulkopuolinen ja objektiivinen. Oma käytäntötutkijan positioni 
on ollut kahtalainen: yhtäältä olen ollut osa kehittämisryhmää osallistuen 
asiakastyöhön sekä muihin toimintoihin ja toisaalta olen ottanut etäisyyttä 
jäsentäessäni ja kirjoittaessani toiminnasta sekä yhteisestä kehittämisestä. 
Nämä pohdinnat olen palauttanut takaisin kentälle testattaviksi. 

Sosiaalityöntekijän pohjavirkani on Eteläisellä sosiaaliasemalla, jossa 
jo olemassa olleista kehittämisiduista tämä kehittämishanke on saanut 
alkunsa. Tekstissä käytän sekä kehittämisen että tutkimuksen käsitteitä, 
koska ne ovat kietoutuneet yhteen työskentelyprosessissa. Käytäntötutki-
muksellisena kehittämishankkeena toteutus ja raportointi eivät noudata 
perinteisen tutkimuksen muotoa. Tämän käytäntötutkimushankkeen 
tarkoitus on käytännöstä nousevan tiedon tutkiminen ja jäsentäminen 
siten, että käsitteellistämisprosessin ja teoretisointien pitäisi tapahtua 
yhdessä tekijöiden kanssa, ei yksipuolisesti kehittäjä-sosiaalityöntekijän 
toimesta. Käytäntötutkimus hyödyntää käytäntöä, mutta sen lisäksi sen 
tulisi myös hyödyttää asiakastyön käytäntöjä. 

On tärkeää, että tutkimusasetelma on rakennettu siten, että tieto 
tuotetaan jo alusta saakka lähellä tutkittavia/tutkittavaa ilmiötä. Tällainen 
tutkimusasetelma, jossa asiakkaat voivat osallistua heitä koskevan tiedon 
tuottamiseen ja palvelujen kehittämiseen voi olla jo sinällään voimauttava 
kokemus heille. Mieke Balia (1988) puhuu ”toisen tiedon” tuottamisesta, 
jossa huono-osaisille rakentuu subjektiasemia. Toisen tiedon tuottaminen 
tarkoittaa virallisen ylhäältä päin ja yksisuuntaisesti tehdyn tutkimuksen 
haastamista, jolloin tutkijan strategiana voi olla virallisen tiedon hor-
juttaminen tai huono-osaisten elämänolosuhteiden esiin nostaminen. 
(Törrönen 2005, 15.)
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Kehittämisryhminä ovat toimineet Eteläisen sosiaaliaseman Kampin ja 
Kallion sosiaalisen muutostyön työryhmät. Kampin toimipisteen kehittä-
misryhmässä ovat olleet mukana: Pekka Savolainen/johtava sosiaalityönteki-
jä, Päivi Kekkonen/sosiaalityöntekijä, Marketta Siponen/sosiaalityöntekijä, 
Johanna von Bonsdorff/sosiaalityöntekijä, Anita Pesonen/sosiaalityöntekijä, 
Tarya Thomasén/sosiaalityöntekijä, Annika Muthumbi/sosiaalityönte-
kijä, Pekka Kauppinen/sosiaalityöntekijä (v.2005), Carita Laakso/sosi-
aalityöntekijä (nyttemmin kumppanuustalo Betanian koordinaattori). 
Kallion toimipisteen kehittämisryhmässä ovat olleet mukana erityisesti 
nuorten tiimin työntekijät: Katriina Haarala/johtava sosiaalityöntekijä, 
Ulla Ruotsalo/sosiaalityöntekijä, Annika Riska/sosiaalityöntekijä, Pia 
Vattulainen/sosiaalityöntekijä, Jorma Piiroinen/sosiaalityöntekijä. Myös 
kumppanuustalo Hannassa työskentelevät työntekijät ovat osallistuneet 
hankkeeseen.

Eteläisellä sosiaaliasemalla on kokemusta ryhmätoiminnasta ja kump-
panuustyöstä jo ennen sosiaalisen muutostyön eriyttämistä omaksi työ-
alueekseen. Työntekijät ovat käyneet erilaisia vuorovaikutuskoulutuksia, 
muun muassa NLP- ja narratiivisia koulutuksia.

Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet Erja Saurama/käytäntö-
tutkimuksen professori Heikki Waris -instituutti, Heidi Hållman/esimies 
Heikki Waris -instituutti, Timo Kauppi/suunnittelija Uusix-verstaat, 
Kerttu Nurmi/sosiaaliasemapäällikkö Eteläinen sosiaaliasema, Pekka 
Savolainen/johtava sosiaalityöntekijä Eteläinen sosiaaliasema, Marjatta 
Vesterinen/sosiaaliohjaaja Kumppanuustalo Hanna.
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2. Sosiaalityö muutostyönä

Sosiaalisen muutostyön1 painopisteasiakasryhmiksi on määritelty alle 
25-vuotiaat nuoret, uudet asiakkaat, vaikeasti työllistyvät työttömät, maa-
hanmuuttaja-asiakkaat ja kriisityön asiakkaat. Noin kymmenen prosenttia 
toimeentulotukiasiakkaista on sosiaalisessa muutostyössä intensiivisessä 
työskentelyssä. Vuonna 2006 Kampin toimipisteessä oli 3672 muutostyössä 
mukana ollutta asiakasta, joista ryhmätoiminnoissa mukana oli 126. Kal-
lion alueella mukana oli samana vuonna 433 asiakasta3, joista noin puolet 
oli nuoria. Näistä asiakkaista noin 50 prosenttia oli päihteiden käyttäjiä 
(kaikissa ikäryhmissä). Mielenterveysongelmia koko asiakasmäärästä oli 
noin kolmasosalla. Sosiaalisessa muutostyössä on ollut mukana myös 
muutamia yksilötyön asiakkuuksia, joilla ei ole ollut taloudellisen tuen 
tarvetta. (Eteläisen sosiaaliaseman toimintakertomus 2006, 17, 26.)

Olen ollut mukana työparina erityisesti nuorten asiakkaiden asia-
kastyössä. Sen lisäksi olen ollut mukana erilaisissa asiakkaille suunnitel-
luissa toimintamuodoissa (erityisesti 35–64-vuotiaat) sekä osallistuen että 
havainnoiden.

2.1 Uudenlaista työtapaa etsimässä:                         
Työskentely nuorten kanssa 
Keväällä 2005 muutossosiaalityön käynnistyttyä herättiin nuorten kohdalla 
kiinnittymisen problematiikkaan. Vanhat mallit eivät näyttäneet toimivan, 
eikä nuoria saatu mukaan työskentelemään. Todettiin, että muutostyössä

1 Tässä hankkeessa sosiaalinen muutostyö on määritelty muutokseen tähtääväksi 
suunnitelmalliseksi sosiaalityöksi, jota tehdään kuntouttavan sosiaalityön orien-
taatiolla siten, että hyödynnetään empowermentin yksilöllisen voimaantumisen ja 
yhteisöllisen sekä yhteiskunnallisen valtaistumisen näkökulmia. Näkökulmia hyö-
dynnetään asiakasprosessissa, erilaisissa toimintamuodoissa ja menetelmissä.
2 Vuonna 2005 Kampin muutostyössä oli yhteensä 465 asiakasta (Eteläisen 
sosiaaliaseman toimintakertomus 2005).
3 Vuonna 2005 Kallion muutostyössä oli yhteensä 540 asiakasta (Eteläisen 
sosiaaliaseman toimintakertomus 2005).
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alle 25-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla oli tyhjäkäyntiä ja hukkakäyntien 
määrä oli suuri. Esimerkiksi kuukauden havainnointijaksoni aikana ajan-
varauksia oli 40 nuorelle asiakkaalle, joista vain 15 saapui varatulle ajalle. 
Olimme kevään aikana pitäneet kirjaa muutostyöhön tulleista nuorista 
ja arvioineet asiakaskuntaamme. Suuri osa asiakkaista näytti olevan niin 
kutsuttaja piipahtelijoita, jotka eivät olleet vielä sitoutuneet yhteiseen muu-
tostyön työskentelyprosessiin. Kiinnittyneempien asiakkaiden kohdalla 
taas oli hahmoteltavissa karkeasti kolme asiakasryhmää:

1) Lastensuojelutaustaiset nuoret tai edelleen jälkihuollossa olevat nuoret. 
Tyypillistä tälle ryhmälle on, että he ovat sosiaalistuneet tai ”urautuneet” 
sosiaalihuollon asiakkaiksi ja ovat tottuneet säännöllisesti asioimaan 
sosiaalityöntekijän luona. 

2) Mielenterveysongelmista kärsivät nuoret, joilla yleisimpiä ongelmia 
ovat jännittäminen, sosiaaliset pelot ja paniikkioireet. Nämä ongelmat 
estävät toimintaa ja osallistumista ja vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin. 
Usein tällaiset nuoret ovat ”kotiin lukittautujia”, jotka kuitenkin pi-
tävät kiinni sovituista ajanvarauksista sen jälkeen, kun ovat voittaneet 
pelkonsa ja kyenneet tulemaan ensimmäiseen tapaamiseen.

3) Päihteitä käyttävät nuoret, joilla käyttö on usein jokapäiväistä. Päih-
teidenkäytöstä puhutaan suhteellisen avoimesti, mutta sen sanotaan 
olevan hallinnassa. Tällä asiakaskunnalla on erilainen ja oma rytminsä, 
ja he tulevat tapaamisiin tämän oman rytminsä ja tarpeidensa mukai-
sesti, eivät useinkaan sovittuja aikatauluja noudattaen. 

Edellä mainittuja asiakasryhmiä ei voi puhtaasti erottaa toisistaan, vaan 
esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia on pääsääntöisesti jokaisessa 
ryhmässä. Tyypillistä on, että opiskelut tai työt ovat jääneet kesken tai ovat 
”vaiheessa”. Useilta puuttuu peruskoulun päästötodistus. Aloitteettomuus 
kuvaa nuorta asiakaskuntaa.

Hukkakäynnit ja kiinnittyneempienkin asiakkaiden omarytmisyys, epä-
suunnitelmallisuus, ”poukkoilevuus”, epärationaalisuus, motivoitumattomuus 
ja muutoshaluttomuus saivat työntekijät pohtimaan sosiaalisen muutostyön 
tarkoituksenmukaisuutta heidän kohdallaan. Pysähdyttiin arvioimaan, mitä 
muutostyö voisi näille nuorille tarjota. Kuinka heidän omaehtoisuuttaan olisi 
mahdollista korostaa? Tuntui siltä, että nuoret kävivät sosiaalitoimistossa 
vain, koska olivat tottuneet asioimaan siellä, koska ”sosiaalityöntekijän 
juttusilla kuuluu käydä”. Moni asiakkaista tuntui pitävän tilannettaan ja 
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elämäntyyliään itselleen riittävän hyvänä, eikä tarvetta muutokseen siten 
heidän mielestään ollut. Sosiaalityön (tekijän ja yhteiskunnan) näkökulmasta 
heidän elämässään näytti kuitenkin olevan paljonkin tarvetta muuttaa asi-
oita. ”Nyt ryhdistäydytään ja laitetaan asiat kuntoon yhdessä” saattoi olla 
ensimmäisenä mieleen tuleva toiminnan logiikka sosiaalityölle. Ongelmana 
oli kuitenkin se, että juuri niin heidän kanssaan oli sosiaalitoimessa tehty 
aiemminkin, jo useita vuosia. Asiakastietojärjestelmässä oli pitkältä ajalta 
muistiinpanoja ja tehtyjä sosiaalityön suunnitelmia. Tuntui, että heidän 
kanssaan oli siis tehty jo paljon työtä, mutta jostain syystä suunnitelmat 
tuntuivat jäävän retoriselle tasolle. Nuorten oma toive kuitenkin oli, että 
”tarttis olla jotain järkevää tekemistä”.  

Asiakaskunnan hahmotuttua kasvoi halu ymmärtää paremmin heidän 
kokemusmaailmaansa ja nuorisokulttuuria laajemminkin. Se, mikä näyttäytyi 
työntekijöille asiakkaan epärationaalisena toimintana tai toimettomuutena, 
saattoikin olla asiakkaalle täysin loogista ja elämäntyyliin kuuluvaa. 

Itse asiassa näytti siltä, etteivät asiakkaat olleetkaan välinpitämättömiä 
omien suunnitelmiensa ja toiveidensa suhteen, vaan kyse oli ennemminkin 
siitä, että takana oli niin monia epäonnistuneita yrityksiä, keskeytyneitä 
kursseja, aloitettuja opintoja, pieleen menneitä suunnitelmia. Taustalla oli 
myös traumaattisia perhetilanteita ja vahvaa osattomuuden kokemusta. 
Asiakkaat olivat sisäistäneet ongelmansa ja epäonnistumisensa jo melkeinpä 
osaksi identiteettiään. 

”Milla hei sun täytyy muuttuu
sun elämältä suunta puuttuu
sä aina tartut tikkuun lyhimpään 
se ei johda mihinkään
sä et oo mikään tyttö enää
sun täytyis tehdä jotain järkevää
ja lapselliset leikkis lopettaa.”

(Anssi Kela, ”Milla”)

Pitääkö Millan muuttua vai pitäisikö meidän muuttua? Täytyykö työnteki-
jöiden muuttaa työtapojaan? Asiakastilanteiden ja -kunnan hahmottamisen 
ja arvioinnin kautta tavoitteeksi asetettiin työtapojen yhteinen kehittäminen 
nuorten muutostyön asiakkaiden kohdalla ja heidän kanssaan. Työtapojen 
muutoksen tulisi ulottua psykososiaalisen yksilötyön prosessiin, mutta 
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samalla pitäisi olla mahdollisuus tarjota ”jotain järkevää tekemistä” osana 
muutostyön palveluja: tilaa, paikkaa, tekemistä, toimintaa ja yhteisöä.

Seuraavassa kuvaan, kuinka työtapaa alettiin tietoisemmin muuttaa 
tavoitteena kehittää vuorovaikutuksellisuutta yksilöllisessä sosiaalityön 
prosessissa. Taustalla oli kysymys, mitkä voisivat olla erilaiset keinot ra-
kentaa kiinnipitäviä säikeitä nuorten muutostyöhön?

Asiakastapaamisilla alettiin työskennellä parityönä ja tietoisesti hyödyn-
tää uudenlaista työotetta ja erilaisia työskentelytekniikoita. Tavoitteena oli 
päästä dialogisempaan työskentelyyn ja saada nuoren oma ääni kuuluviin ja 
tätä kautta luoda vahvempaa pohjaa työskentelylle. Alettiin myös kokeilla 
narratiivisten sosiaalityön suunnitelmien tekemistä. Niiden tarkoituksena 
on avata asiakkaan tilannetta eri näkökulmista ja lisätä moniäänisyyttä, 
jolloin myös työntekijöiden näkemykset ja mieltä askarruttavat asiat oli 
mahdollista tuoda näkyviin. Koska ei ole yhtä totuutta eikä yhtä oikeaa 
näkemystä, asiakkaan näkemykset ja mielipiteet ovat yhtä tosia ja oikeita 
kuin työntekijöiden. Tarkoituksena tällaisella dialogis-narratiivisella työ-
otteella oli herättää asiakkaassa ajatuksia. Joidenkin kohdalla toimivaksi 
koettiin pieni provosointikin, kunhan se tehtiin tietoisesti ja asiakkaalle 
läpinäkyvästi. Pyrkimyksenä oli avoimuus keskustelutilanteessa ja se, 
ettei asiakas miettisi tapaamisen aikana tai jäisi pohtimaan sen jälkeen, 
että ”mitäköhän tuo sosiaalityöntekijä nyt ajatteli minusta ja tästä mitä 
sanoin ja mitäköhän se kirjoittaa koneelle?” Tarkoituksena oli myös välttää 
toimenpidekeskeisyyttä ja nopeita ongelmanratkaisuja, koska aiempien 
kokemusten perusteella ne pohjautuvat vain työntekijän näkemykseen 
eivätkä johda todellisiin muutoksiin. Parityö valittiin tukemaan uuden-
laisen työotteen kokeilua.

Narratiivisen työotteen hyödyntämisessä nuorten kanssa, kuten myös 
muiden ikäryhmien kanssa, on keskeistä ihmisen identiteetin erottaminen 
ongelmasta. Ongelmista puhutaan erillään ihmisestä ja hänen identiteetis-
tään. Tätä voi tehdä ulkoistavien keskustelujen ja erilaisten tekniikoiden 
kautta. Kirjassaan Johdatus narratiiviseen terapiaan Alice Morgan antaa 
esimerkin narratiivisesti työskentelevästä asiakastyöntekijästä:

Asiakas: ”Olen masentumaan taipuvainen, eikä minua huvita käydä missään”, 
Minulla ei ole motivaatiota eikä energiaa tehdä mitään”, ”Olen huolestuja. 
Ahdistun aina kun yritän jotain uutta”.
Työntekijä (em. asiakkaan lauseisiin): ”Onkohan niin, että masennus on tehnyt 
uloslähtemisen sinulle vaikeaksi? tai ”Kun ongelma on voimallisimmillaan, se saa 
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sinut ajattelemaan ettei sinulla ole motivaatiota”, ”Näyttää siltä, että ongelma 
on vaikuttanut energiatasoosi”, ”Huoli yrittää estää sinua yrittämästä uusia 
asioita”.
                                                                                          (Morgan 2004, 25)

Nämä ovat esimerkinomaisia lauseita, joiden tarkoitus on avata narratiivisuu-
den ulkoistamisen näkökulmaa. Niitä ei ole tarkoitettu selkeiksi ohjeiksi tai 
esimerkeiksi oikeasta tavasta keskustella oikealla kielellä asiakkaan kanssa. 
Narratiivisessa työotteessa on kyse tietynlaisesta asenteesta ja suuntautu-
misesta, ei pelkästään tekniikoista ja taidosta. Ulkoistaminen voi tapahtua 
myös hyvin konkreettisesti, esimerkiksi kirjaamalla asiakkaan ongelmia ja 
ahdistavia asioita paperille tai fl äppitaululle, jolloin ne auttavat asiakasta 
hahmottamaan hänen tilannettaan ja ongelmiaan, mikä jo sinänsä voi olla 
helpottavaa. Usein asiakkaalle on suuri helpotus, kun hänelle avautuu mah-
dollisuus yhdessä muiden kanssa tarkistaa ja/tai muuttaa omaa suhdettaan 
ongelmaan. Kun ihminen erkaantuu ongelmasta, hänen taitonsa, kykynsä, 
kiinnostuksensa ja sitoumuksensa tulevat paremmin esiin, jolloin niitä on 
helpompaa hyödyntää. Myös syyllisyyden- sekä syytetyksitulemisen tunteet 
vähenevät. Silti, ja juuri sen vuoksi, mahdollistuu vastuunottaminen omasta 
tilanteesta (Morgan 2004, 31–32.) Kun asiakas vapautetaan syyllisyydestä, 
syntyy valtavasti potentiaalia ja energiaa muuhun – muutokseen? Kun 
asiakkaat tiedostavat, että heillä on mahdollisuus valita, se on heille hyvin 
tärkeä kokemus ja oivallus. Varsinkin nuoret olivat kokeneet, että ”asiat 
tapahtuvat mulle, en voi itse vaikuttaa”. 

Nuorilla ei useinkaan ole kiire muutokseen, koska muutos ei kuulu 
heidän senhetkiseen elämänvaiheeseensa. Muutos tapahtuu ennemminkin 
nuoruuteen kuuluvien ristiriitojen ja mokien kautta. Tutkivan työotteen 
mukaisesti toimittaessa asiakkaiden elämää ja kulttuuria tutkitaan yhdessä 
heidän kanssaan. Kulttuurisuus tuo esiin ihmisten tavan ratkaista asioita 
toisella tavalla. Valmiit ja selkeät (työntekijän) mallit eivät useinkaan istu 
nuorten kanssa työskentelyyn, vaan saattavat muuttua pahimmillaan jopa 
alistamisen mekanismeiksi. Sosiaalityön rooli ei siten voi olla lukkoon lyöty. 
Tarkoituksenmukaisempaa ja tavoitteellisempaa on vaikuttaa yksilökoh-
taisesti asiakkaan omaan potentiaaliin. Narratiivisuudessa korostetaan 
kulttuurisuutta ja juuri nuorten asiakkaiden kanssa työskennellessä tämä 
on erittäin keskeinen näkökulma. Miten nuoret ylipäänsä kohdataan sosi-
aalityössä? Kuinka luodaan yhteistä kulttuuria? Voisiko kumppanuustyöllä, 
verkostoitumisella ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä päästä lähemmäksi 
tätä? Olisiko aika puhua (taas) nuorisososiaalityöstä? 
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2.2 Sosiaalisen muutostyön kysymyksiä
Sosiaalityön hahmottaminen muutostyöksi ei ole uusi ilmiö eikä sosiaalinen 
muutostyö ole uusi käsite. Yhteiskunnallisen muutostyön näkökulmaa 
sosiaalityön kentässä on tutkittu ja korostettu erityisesti 1970-luvulla. 
1980-luvulla muun muassa Harald Swedner pohti sosiaalityötä suhteessa 
makro- ja mikroperspektiiveihin. Swednerin mukaan sosiaalityö hakee 
tasapainoa ja paikkaansa rakenteellisesti ja yksilökohtaisesti suuntautu-
neen sosiaalityön maastossa. Myös sosiaalityön tutkimuksen tulisi hänen 
mielestään olla muutossuuntautunutta ja pystyä vastaamaan yhteiskunnan, 
paikallisten alueiden ja yhteisöjen sosiaalisiin ongelmiin. Tähän Swedner 
tarjoaa keinoksi kenttälähtöistä tutkimusta sekä tiedontuottamista. Hän 
puhuu ”kenttäyksiköistä” (fältstation), joissa tutkija toimisi läheisessä yhte-
ydessä käytännön työntekijöiden kanssa ja tutkimusprojektit kytkeytyisivät 
alueella oleviin sosiaalisiin ongelmiin, jolloin muutostyöllä lisättäisiin myös 
päättäjien ja poliitikkojen perehtymistä alueen ongelmiin ja kiinnostusta 
niiden parantamiseen. Sosiaalityön tutkimuksen tulisi siis olla läheisessä 
yhteydessä kenttään ja kiinteässä yhteistyössä poliittisiin päättäjiin sosiaa-
listen ongelmien ratkaisemiseksi. (Swedner, 1983, 44–45, 204–205.) 

Stefan Morén etsii muutoksen olemusta sosiaalityössä 1990-luvun 
alussa ilmestyneessä kirjassaan ”Förändringens gestalt”. Sosiaalityön nä-
keminen ongelmanratkaisutyönä on hänen mielestään arveluttavaa muun 
muassa siihen sisältyvän ihmisen objektivoinnin vuoksi (ongelma – arvio 
– luokittelu – toimenpide – tulos). Hän haluaa laajentaa sosiaalityön roolia 
pois ongelman ratkaisusta kohti inhimillistä tukea ja muutostyötä, jolloin 
keskitytään mahdolliseen muutokseen, ei ratkaisuun. Hän korostaa, että 
sosiaalityöntekijöiden tulee olla avoimia vaihtoehtoisille toimintatavoille, 
koska muutos (luonteeltaan) ei ole suunniteltavissa. Yhteiskunnallista sosiaa-
lityötä ei myöskään tarvitse nähdä yksilökohtaisen sosiaalityön vastapuolena. 
Sosiaalityö koskee yksilöitä ja ryhmiä sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa 
tilanteissa. Elämänmuutokseen/elinolosuhteissa tapahtuvaan muutokseen 
tähtäävä sosiaalityö täytyy aina ymmärtää psykososiaalisessa yhteydessä. 
Käsite ”psykososiaalinen työ” on Morénin mukaan kuitenkin usein väärin 
ymmärretty ja käytetty. Termiä käytetään ensisijaisesti tarkoitettaessa yksilö- 
ja käyttäytymissuuntautunutta työtä, joka on lähellä psykoterapiaa. Kaikki 
sosiaalityö on kuitenkin kirjoittajan mielestä psykososiaalista luonteeltaan 
ja hän pitääkin sitä metateoreettisena, ei niinkään metodisena tai toimin-
nallisena käsitteenä. Sosiaalityön tulee rakentaa ymmärrystä inhimillisen 
toiminnan ja muutostyön edellytyksistä sosiaalisessa/yhteiskunnallisessa kon-
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tekstissa.  Ei ole mahdollista muuttaa ulkoista elämäntilannetta muuttamatta 
myös sisäistä elämäntilannetta, ja päinvastoin.  Termin ”psykososiaalinen” 
käyttö sisältää samanaikaisesti ”psykologisen” ja ”sosiaalisen” – mikron 
ja makron (yksilötason ja sosiaalisen systeemitason). Morén haluaa lisätä 
mahdolliseksi kolmanneksi väyläksi suhteellisen tason (”relationsnivån”). 
Sosiaalityö ei rakennu yksilönäkökulmasta eikä yhteiskunnallisesta näkö-
kulmasta; sosiaalityö lähtee psykososiaalisesta näkökulmasta sekä yksilön 
että yhteiskunnan kohdalla ja on näin ollen metateoria korostaessaan 
suhteita molempiin. (Morén 1992, 14–16.) 

Kyösti Raunio rinnastaa ”sosiaalisen muutostyön” uudistajasosiaali-
työntekijän työn perustavaksi lähtökohdaksi, jolloin muutostyöllä vastataan 
muuttuvan maailman haasteisiin ja tartutaan erilaisiin mahdollisuuksiin. 
Tällöin on kyse myös vaatimuksesta omaksua sosiaalityöhön uusia, perin-
teisestä sosiaalitoimistotyöstä poikkeavia työskentelytapoja. (Raunio 2000, 
60). Juhila (1997) puhuu työotteitaan uudistavasta sosiaalityöntekijästä 
muun muassa muutostyöläisen positiosta. Tällöin tehtävänä on katkaista 
syrjäytymisen prosesseja niin yksilö- kuin aluetasollakin. Usein syrjäyttävän 
prosessin katkaisemista ei pidetä muutostyön varsinaisena tavoitteena, vaan 
lähtökohtana muutostyölle. (mts, 61.)

Kananoja näkee, että hyvinvointijärjestelmän ja sosiaalihuollon tulisi 
ohjautua ihmisten elämästä ja juuri ”sosiaalinen muutostyö” on työskentelyä 
ihmisten elämäntilanteiden, toimintaedellytysten tai sosiaalisten olosuhtei-
den parantamiseksi. Sosiaalista muutosta ei ole mahdollista ”antaa” samalla 
tavalla kuin palveluja ja etuuksia, vaan elämäntilanteista lähtevä muutostyö 
luo uudenlaisia yksilöllisten ja sosiaalisten kokemusten areenoita, jolloin 
tavoitteena on vahvistaa ihmisen toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. (Ka-
nanoja 2004, 26–29.)

Sosiaalityön teoriahistoriasta huolimatta uudessa organisatorises-
sa ympäristössä sosiaalisen muutostyön ”lanseeraaminen” herätti jopa 
hämmennystä. Se ei ollut käsitteenä täysin ristiriidaton, ei myöskään sille 
suunniteltujen sisältöjen osalta. Sosiaalinen muutostyö -termi aiheutti 
mielleyhtymiä siitä, että sosiaalityön tavoite olisi muuttaa asiakkaita. Jotkut 
asiakkaatkin halusivat ensimmäisillä tapaamisillaan selvennystä siitä, mi-
hin oikeastaan olivat tulleet. Luultavimmin muutostyö käsitteenä aiheutti 
kuitenkin enemmän ahdistusta ja sopeutumisvaikeuksia työntekijöille 
kuin asiakkaille, vaikka sosiaalinen muutostyö työorientaationa oli ollut 
jo aiemmin sosiaalityön olennaisin ydin. Työntekijät huolestuivat muu-
tostyön mahdollisesta sisäänrakennetusta aikarajoitteesta. Kuinka kauan 
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asiakkaat saavat viipyä muutostyössä ja missä ajassa muutosta on saatava 
aikaan? Koettiin jopa pelkoa siitä, että johdossa ja hallinnossa on yhtä 
äkkiä hävinnyt käsitys siitä, että prosessit vaativat aikaa niin asiakastyössä 
kuin organisatoristen muutostenkin kohdalla. Myös asiakkaiden muualle 
ohjaaminen mietitytti, kun asiakasohjauslomakkeet tuli ottaa käyttöön. 
Onko muutos sitä, että asiakas ohjataan muualle? Lasketaanko suoritteita 
asiakaslähtöisyyden kustannuksella ja ajavatko organisatoriset muutokset 
toimenpidekeskeisyyteen sosiaalityössä? 

Fragmentaatio-ongelma sektoroituneessa palvelujärjestelmässä herätti 
kysymyksiä. Erityisen hankalalta palveluiden pirstaloitumisen kasvu näytti 
verkostotyön kannalta. Mistä asiakas tietää, mihin palveluputkeen kuuluu? 
Eriytymiskehityksessä on ambivalentisti myönteisiä piirteitä, jolloin erikois-
tuminen syventää osaamista, mutta se sisältää myös riskin siitä, että palvelut 
ja asiakkaat viipaloidaan ongelmien mukaan (Karjalainen 2006).

Eettiset kysymykset herättivät paljon keskustelua. Joudutaanko sosi-
aalityön asiakaskuntaa priorisoimaan? Ketkä pääsevät sosiaalityöhön, keillä 
on siihen oikeus?  Onko vain motivoituneilla ja pärjäävimmillä ihmisillä 
mahdollisuus sosiaaliseen muutostyöhön? Kuka määrittelee sosiaalisen 
muutostyön ja kuinka työ legitimoidaan? 

Sosiaalityöntekijät ovat käyneet keskustelua siitä, tuleeko muutostyö 
kohdentaa ensisijaisesti työllistämiseen. Strategisena päämääränä aikuisten 
palveluissa on tavoite asiakkaiden kuntoutumisesta ja kiinnittymisestä 
työhön. Tämä on nostanut monia kysymyksiä. 

”Mikä on sosiaalityön paikka ja tehtävä? Tuleeko sosiaalityö kutistaa työllistämis-
palveluksi? Onko sosiaalityön uutena missiona työllistäminen? Perussosiaalityössä 
lähtökohtana on ihminen ja hänen suhteensa ympäröivään yhteiskuntaan. Ky-
symys työllistämisestä ja työllistymisestä onkin asetettava yksilöstä lähtien, niistä 
merkityksistä, joita hän liittää omaan työssä tai sen ulkopuolella olemiseen.”
                                                                                             (Pesonen 2006) 

”Ensisijaisen etuuden saaminen on tavoite, mutta myös elämänhallinnan ja 
-laadun parantaminen. Usein se ensisijainen etuus on muuta kuin palkka, eikä 
suojatyö tai työllistämistyö välttämättä poista asiakasta sen enempää toimeen-
tulotuen kuin sosiaalityön asiakkuudesta. Asiakkaan saaminen työelämään ja 
pois sosiaalitoimen asiakkuudesta on hyvä tavoite, mutta se ei voi olla ainoa eikä 
useinkaan kovin lyhyellä tähtäimellä mahdollinen.” 
                                                                                           (Nurhonen 2005)
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Muutostyön alkuasetelma koettiin monilta osin ristiriitaiseksi. Kes-
keinen kysymys koski vaatimusta, että työllistäminen ja aktivointityö ovat 
sosiaalityön keskeisin tehtävä. Yhteiskunnan rakenteellisten ongelmien 
yksilöllistäminen oli keskusteluissa vahvasti esillä. Sosiaalityö halutaan 
aktiivisen sosiaalipolitiikan kumppaniksi, mutta sosiaalityöntekijät toivat 
esiin yhteiskunnallisen näkemyksen työttömyyteen ja sosiaalityön todellisiin 
mahdollisuuksiin työttömyyden torjunnassa. Rakennetyöttömyyteen ei 
sosiaalityö tai edes Työvoiman palvelukeskus pure (ks. myös esim. Telén 
2006, 75, 79-80). Sosiaalityön ydintehtävä ja työllistämiselle vaihtoehtoinen 
missio kuvattiin muun muassa seuraavasti:

”Sosiaalityön panos voikin olla vahvimmillaan siinä, että järjestetään erilaisia 
toiminta-areenoja, joilla ihmisillä on mahdollisuus selvittää elämänsä murtuma-
kohtia ja ratkaisuaan odottavia ongelmia, ja että tuetaan ja opastetaan ihmisiä 
löytämään ne.”
                                                                                               (Pesonen 2006) 

Epäsuotuisana kehityssuuntana nähtiin yhteiskunnallisten ongelmien 
yksilöllistämistendenssi, joka johtaa moralisoivaan asenteeseen ja jopa 
ihmisten syyllistämiseen. Sosiaalityöhönkin on valumassa täten ”jokainen 
on oman elämänsä seppä” -ajattelu. Onko kyse postmodernin maailman 
solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden murentumisesta? Suuntana näyttäisi 
olevan se, että syitä etsitään yksilöistä ja psykodynamiikasta, ei järjestelmistä 
tai yhteiskunnallisista epäkohdista. Puhutaankin yksilöllistyneestä, mutta 
”riskialttiimmasta” yhteiskunnasta (risk society). Kun ei ole sosiaalisia 
luokkia tai ympäristöjä, vaan ainoastaan yksilöjä, eikö enää tarvitse ottaa 
huomioon niitä sosiaalisia rakenteita, jotka tuottavat vähäosaisten ihmisten 
elinolosuhteita ja heikentävät elämän ehtoja (Bittlingmayer 2006, 110)?

Myös vaikuttavuuskysymykset ja -vaatimukset ovat mietityttäneet 
koko sosiaalisen muutostyön työskentelyn ajan. Vaikuttavuuden arviointi ja 
evidence-based practice -ajattelu (vaatimus, että sosiaalityön ja sosiaalisten 
interventioiden vaikuttavuudesta on tutkimuksellista näyttöä) on tullut 
osaksi sosiaalityön arkipäivää. Näyttöön perustuvaa sosiaalityötä tarvitaan 
toiminnan näkyväksi tekemiseksi ja sosiaalityön profession vahvistami-
seksi. Sosiaalityöltä vaaditaan vastuuvelvollisuutta (accountability) sekä 
sosiaalipalvelujen käyttäjiä että omaa ammattikuntaa kohtaan profession 
kehittämiseksi (Sommerfeld 2006).  Näyttöön perustuva sosiaalityö voi 
olla myös sellaiseen laadulliseen tutkimukseen ja tietoon perustuvaa, jos-
sa hiljainen tieto tulee eksplikoiduksi. Sosiaalityön dokumentoimatonta 
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työtä ja eksplisiittisesti perustelemattomia ratkaisuja saatetaan perustella 
hiljaisella tiedolla ja sen olemassa ololla, vaikka hiljainen tieto päinvastoin 
antaa vahvan eettisen velvollisuuden tehdä näkyväksi se, mitä työssään 
havainnoi ja ajattelee (Kuusisto-Niemi & Kääriäinen 2005, 45). Eettinen 
perustelu (”ethical reasoning”) on Grayn ja Mcdonaldin mukaan erin-
omainen keino edistää näyttöön perustuvan sosiaalityön hyviä eettisiä 
tarkoituksia, mutta ilman siihen sisältyvää uusliberalismin4 politiikan 
hyväksymistä. Kriittinen reflektio osana eettistä perustelua johtaa näiden 
tutkijoiden mielestä kypsään ja kestävään sosiaalityön ammatillisuuteen. 
(Gray & Mcdonald 2006, 15–16.) 

Kiinnostavaa on, millaisen tulkinnan vaikuttavuus saa. Johdon näkö-
kulmana on sellaisen ammatillisen toiminnan kehittäminen, joka lisää työn 
sujuvuutta tehokkailla prosesseilla ja näin ollen myös kustannustehokkuutta. 
Kentän työntekijöiden näkökulmana on mahdollisimman asiakaslähtöisten, 
ihmisten elämänehtoihin vastaavien työn sisältöjen kehittäminen ja laadun
parantaminen. Yhdistävä tekijä näissä näkökulmissa on vaikuttavuuden 
hyvinvointihyödyn ulottuvuus: kuinka vastata asiakkaiden tarpeisiin. (ks. 
myös Viirkorpi 2006.) 

Tämäntyyppiset vaikuttavuuskeskustelun teemat ovat seuranneet 
mukana kehittämisryhmien keskusteluissa, vaikkakaan muutostyön vai-
kuttavuuden arviointi ei ole hankkeen varsinaisissa tavoitteissa. 

4 Kritiikin mukaan sosiaalityö pyrkii sopeutumaan liikaa vallitsevaan mana-
gerialistiseen ajatteluun (New Public Management) ja uusliberalistiseen yhteis-
kuntakontekstiin, jolloin taloudellisuus- ja tehokkuusajattelu voi pahimmillaan 
johtaa sosiaalityön arvojen ja etiikan vastaiseen toimintaan. Tällöin näyttöön 
perustuvaa sosiaalityötä kritisoidaan sen vastuuvelvollisuudesta vain poliittisia 
päättäjiä ja hallintoa kohtaan. On myös nähty, että ebp-ajattelun mukaiset 
(tutkimus)menetelmät ovat tiukan positivistisia (perinteinen tiedekäsitys) ja em-
piristisiä, jolloin ne eivät sovellu postmodernin ajan monimutkaisten ja vaativien 
sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen eikä niillä ole sellaisenaan informaatioarvoa 
sosiaalityössä. Pelkkään empiriaan perustuvat yritykset ymmärtää sosiaalisia 
ilmiöitä ja ihmisten elämismaailmaa jäävät riittämättömiksi.
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2.3 Sosiaalityön uusia orientaatioita
Sosiaalityön työorientaatiot ovat toimineet yhtenä kehyksenä hankkeen 
kehittämiskysymyksissä ja muutostyön sisältöjen avaamisessa ja sanal-
listamisessa. Sosiaalisen muutostyön ydinalueeksi on tämän hankkeen 
kehittämisprosessissa määrittynyt kuntouttavan sosiaalityön työorientaatio. 
Muita muutossosiaalityön orientaatioita ovat yhteisöllinen sekä raken-
teellinen työorientaatio. Orientaatiot ovat toisiinsa kietoutuvia ja toisiaan 
täydentäviä sekä usein samanaikaisesti toteutettavia. 

Työorientaatiolla tarkoitetaan sosiaalityön prosessia rakentavaa meto-
dista toimintamallia. Työorientaatio tarkastelee työn kohdetta strategisesta 
näkökulmasta ammattikäytännön tarjotessa vision. (Liukko 2006, 11.) Tässä 
hankkeessa työorientaatioilla käsitetään myös toimimisen taustalla olevia 
perusteluja, arvoja ja ihmiskäsitystä. Sosiaalityöntekijä tutkii toimimistaan 
työorientaation kautta pyrkien ymmärtämään toimimisensa perusteita eli 
sitä, miten hänen toimimisensa kautta työn tarkoitus toteutuu ja miksi 
(Eskola 1991, 1). Työorientaatiot suuntaavat toimintaa. 

Työorientaatioiden on tarkoitus toimia sosiaalisen muutostyön si-
sältöjen kuvaamisen kehyksenä, ei sisältöjen määrittäjänä. Hankkeen 
kehittämisryhmä korosti mikrotyöorientaatioita (ks. luku 3.1) laajempien 
työorientaatioiden sijaan. Sosiaalisen muutostyön kontekstualisoinnin 
helpottamiseksi tuon työorientaatiot jo tässä luvussa esiin korostaen kui-
tenkin sitä, että käsitteellistämisprosessi on edennyt sisältöjen tutkimi-
sen ja sanallistamisen kautta, jolloin ”makrotyöorientaatiot” ovat olleet 
taustalla enemmänkin laajempana peilauspintana. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön raportin ”Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015” 
mukaan sosiaalityön uudistaminen edellyttää seuraavia työorientaatio- ja 
erikoistumisperustoja: kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen 
sosiaalityö, ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen (Karjalainen 
& Sarvimäki 2005, 12, 37–49).

Seuraava kuvio on tässä hankkeessa hahmottunut. Työorientaatioiden 
tasolla kuntouttavaa (empowerment) sosiaalityötä ei voi erottaa yhteisö- ja 
rakenteellisen työn orientaatioista. Kuvion mukaisesti ne kulkevat samalla 
kehällä ja vaihtelevat asiakaskohtaisesti ja voivat olla samanaikaisia yhden 
asiakkaan kanssa työskenneltäessä.
Kuntouttavassa sosiaalityössä tulee olla omia aktiivisia toimintamuotoja, 
joilla asiakkaan kuntoutumista voidaan edistää ja joissa työntekijä toimii 
asiakkaan kanssa (Liukko 2006, 116). Kentän kehittämisryhmän kanssa 
empowermentia on avattu siitä näkökulmasta, millä tavalla voimaannuttava 
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ja valtaannuttava työote näkyy perustyössä erilaisissa toimintamuodoissa 
ja työotteessa. Usein empowermentin vaarana on sen jääminen pelkästään 
iskusanaksi. Onko sitä mahdollista ja tarkoituksenmukaista konkretisoida? 
Tässä hankkeessa empowerment-lähtöinen kuntouttava sosiaalityö sisältää 
sekä asiakas- että menetelmänäkökulman.

Kuntouttava työorientaatio 
(empowerment)

hyödyntää empowermentia: 
voimaantuminen (yksilöllinen)

- sisältää myös aktivoivaa orientaatiota,
mutta tavoitteena ei aina voi olla 
työllistyminen, vaan toimintakyvyn ja 
työllistymisedellytysten parantaminen –
ihmisten toimintavoiman kasvattaminen (ks. 
myös Kananoja 1997).

Yhteisötyö ja rakenteellinen 
työorientaatio

hyödyntää empowermentia: 
valtaistuminen (yhteisöllinen ja 

yhteiskunnallinen)

- sisältää kuntouttavan sosiaalityön 
elementtejä

sosiaalinen 
muutostyö

Aikuissosiaalityön työorientaatiot

Asiakasnäkökulma:
– Ihmisen kuntoutuminen yksilöllisen voimaantumisprosessin kautta 
sekä valtaistuminen yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden 
lisäämisen avulla.
Menetelmänäkökulma:
– Sosiaalisessa muutostyössä empowerment nähdään teoriana ja 
läpivirtaavana periaatteena sekä yksilökohtaisessa, yhteisöllisessä että 
rakenteellisessa työorientaatiossa. 
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Narratiivisuuden mikrotyöorientaation nähdään tulevan lähelle empo-
wermentia siten, että narratiivinen työote voi tukea empowerment-lähtöisen 
kuntouttavan sosiaalityön toteuttamista ja kehittämistä. Menetelmällisestä 
näkökulmasta asiakasosallisuutta lisäävät toimintamuodot ja menetelmät 
ovat tärkeitä. Kun osallisuus omaan elämään katoaa (ekskluusio), tapahtuu 
syrjäytymistä. Empowerment pyrkii inkluusioon osallisuuden lisäämisen 
kautta.

  Empowermentin sisältöjä:

  • ”Tietoisuuden kasvu omasta tilanteesta sekä siihen vaikuttavista 
tekijöistä ja sen myötä lisääntynyt luottamus omiin mahdollisuuksiin 
saada aikaan muutoksia (Jarvis, 1990). 

  • Vallan saaminen, ihmisestä itsestään lähtevää voimaantumista.
  • Edellyttää muutosta sekä yksilössä että hänen ympäristössään ja 

yhteiskunnassa.
  • Haetaan muutosta, jossa alistetussa asemassa olevat ihmiset nousevat 

aidosti oman elämänsä subjekteiksi, mutta jossa myös koko valta-
järjestelmä asetetaan muutokselle alttiiksi.”

           
                                                                            (Heinonen 2006)

Muita Empowermentia käsitteleviä kirjoja: Payne 1997, Adams 1996, ks. 
tämän raportin lähdeluettelo. 
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3. Muutossosiaalityön 
asiakasprosessi

Sosiaalisen muutostyön asiakasprosessia lähdettiin avaamaan yhteisten 
keskustelujen kautta. Keskusteluissa nousi esiin se, että työntekijöillä on 
intuitiivisesti olemassa vahva käsitys muutostyöstä ja sen ytimestä. Nämä 
asiat ja elementit oli tehtävä nyt näkyviksi. Mikä on muutostavoitteen tai 
-tavoitteiden osuus työskentelyprosessissa? Mistä yksilökohtaisen sosiaali-
työn prosessi muutostyössä koostuu? Päädyimme siihen, että muutostyön 
prosessia avattaisiin asiakastapausten kautta.

Jotta saataisiin näkyväksi se mitä sosiaalityöntekijät pitävät muutosso-
siaalityönä, hankkeessa mukana olevat sosiaalityöntekijät koostivat yhteensä 
kahdeksan asiakastapausta (yhdessä asiakastapauskuvauksessa oli sosiaali-
ohjaaja työparina), joiden he katsoivat kuvaavan muutostyön työskentelyä 
parhaiten. Puolet asiakastapauksien asiakkaista oli 19–24-vuotiaita nuoria, 
joista yksi mies, loput naisia sekä puolet 35–60 -vuotiaita, joista yksi mies 
ja loput naisia. Yhden asiakkaan kanssa työskentely oli aloitettu jo aiemmin 
sosiaalipalvelutoimisto-organisaatiomallissa, muiden asiakkaiden kanssa 
työskentely oli alkanut muutostyö-mallin aikana. Asiakastapaukset tuotet-
tiin siten, että työntekijät kirjoittivat lyhyen kuvauksen prosessista, jonka 
jälkeen haastattelin heitä. Yhdessä asiakastapauskuvauksessa asiakas oli itse 
mukana. Tämä asiakas oli kirjoittanut ennen haastattelua monisivuisen 
tekstin elämäntilanteestaan ja yhteisestä työskentelystä sosiaalityönteki-
jänsä kanssa. Tapauskuvausten jälkeen tein kaksi asiakashaastattelua lisää, 
joiden tarkoitus oli saada esiin asiakasnäkökulmaa suhteessa työntekijöiden 
tuottamaan aineistoon. 

Tukena asiakastapausten tutkimisessa käytettiin McWhirterin muu-
tostyyppi-kehikkoa (Kauppi 2006). Asiakastapausten kautta oli tarkoitus 
saada esiin muutostyön kriittiset elementit. Kriittisillä elementeillä tarkoi-
tetaan muutostyön ydintä, sellaisia ”lainalaisuuksia” tai periaatteita, jotka 
näyttävät olevan erityisen olennaisia työskentelyssä asiakkaan kanssa. 
Nämä ovat eritasoisia, sekä havaintospesifejä, mutta myös periaatteellisia ja 
abstraktimpia huomioita siitä, mikä näyttäisi toimivan asiakasprosessissa. 
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Lopultakin tarkoitus oli siis vastata perustavanlaatuiseen kysymykseen: 
Mistä sosiaalinen muutostyö syntyy?

Tehtävänanto sosiaalityöntekijöille asiakasprosessien kuvauksien tuot-
tamiseen oli:

1) kartoittaa asiakkaiden muutosta (tarvittaessa Mc Whirterin muu-
tostyyppien kautta) ja pohtia, kuinka työntekijänä edistää ja tukee 
asiakkaan muutosta

2) sanallistaa työskentelyprosessin vaiheita ja paikantaa mahdol-
lisesti asiakkaan kanssa käytettyjä menetelmiä tai tekniikoita 
(vuorovaikutusprosessissa).

Aineiston perusteella näyttää siltä, että yksilökohtaisessa muutossosiaalityön 
prosessissa on väljästi mallinnettavissa eri vaiheita. Seuraavassa on sekä 
työntekijöiden että asiakkaiden tuottaman aineiston perusteella poimit-
tuja yleisemmän tason periaatteita työskentelyprosessista ja menetelmä-
paikannuksia kertomuksista/asiakastapauskuvauksista. Olen palauttanut 
aineistosta nostamani teemat työntekijöille takaisin tarkistettavaksi ja 
kommentoitavaksi. Saatujen kommenttien pohjalta rikastin kuvauksia. 
Varsinaisesti sisältöihin ei kuitenkaan tullut suuria muutoksia.

Seuraavilla vaiheilla ei ole tarkkarajaisia siirtymäkohtia, vaan ne 
limittyvät toisiinsa.
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KUVIO 1

Kaavioon on merkitty alleviivauksella ne kohdat, jotka nousevat esiin 
myös asiakashaastatteluissa. Seuraavien alalukujen asiakaslainauksissa 
asiakkaita ei ole numeroitu (asiakas 1, asiakas 2 ja asiakas 3) tai yleensä 
nimetty, jotta pienen asiakasotannan vuoksi asiakkaiden tunnistamatto-
muus voidaan varmistaa. 

3.1 Alkuvaiheen intensiivinen työskentely
Neuvotteluvaiheessa olennaisimmaksi asiaksi nostettiin asiakkaan kuul-
luksi tuleminen. Pelkkä kuuntelu interventiona oli tärkeää alkuvaiheen 
työskentelyssä. Erityisesti kriisitilanteessa alkuvaiheen työskentely näytti 
painottuvan hyvin pitkälle pelkkään kuunteluun. Onkin sanottu, että asia-
kastyössä 30% on kiinni menetelmistä ja 70% kuuntelemisesta (Heikkilä 
2005). Tämä oli myös asiakashaastatteluista saatu palaute.
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”Muutostyössä pystyvät ainakin kuuntelemaan, mä tarviin ennen kaikkea sitä. 
Ku kotona mä en kertonut mun miehelle eikä mulla ollut ketään semmosta kenen 
kanssa voisin puhua näin paljon. En mä voinut vaatia keltään tällasta. Sit ku 
nää työntekijät alko kuunteleen mua oikeesti niin se helpotti mua hirveesti. Mä 
sain purkaa tän koko jutun. Ensimmäiset kuukaudet mä itkin. Ryystin ja itkin. 
Ja tätä omaa kurjuuttani.” 

Työntekijät sekä asiakkaat pitivät tärkeänä sitä, että työntekijällä ei ole 
ennakko-oletuksia eikä valmiita ongelmadiagnooseja asiakkuuden alka-
essa. Painotettiin myös sitä, että alussa ei ole tarkoitus tehdä tulkintaa, 
vaan kuunnella asiakasta aktiivisesti ja antaa asiakkaan puhua kaikista 
asioista. 

Dialogi on näkyväksi tekemistä; tulkitsemisen sijaan kysytään. Tarkoi-
tuksena on saada merkitykset näkyviin; se miksi ihminen toimii näin voi olla 
hänelle hyvin merkityksellistä toimintaa, vaikka näyttäytyisi muille (esim. 
työntekijöille) erilaisena ja epäsopivana toimintana (Heikkilä 2005.)

”Mä oon ihan kaikkine asioineni saanut tulla tänne. Ei niinku erotella, että 
mun tarttee mennä näitten ja näitten asioitten kanssa tonne ja täällä ei ole kri-
teerejä, että mitä, mistä puhutaan. Että saa sitä kokonaistilannetta selvitettyä. 
Eikä sitten keskitytä pelkästään tunteisiin ja mun ahdistuksiin niinku mielenter-
veystoimistossa, tottakai mä oon ahdistunut kun asiat on ajautunut tähän pistee-
seen, mutta se, että täällä voi puhua myös siitä, kuinka näitä asioita vois viedä 
eteenpäin. Se ei mene eteenpäin pelkällä oxypamilla, vaan tarvitaan toimintaa.” 
”Jäi elävästi mieleen sosiaalityöntekijän lähettämä kirje (kutsu ajanvaraukselle). 
Kutsussa oli tikku-ukkokuva, jossa ajatuskuplia tikku-ukon ympärillä. Oli hel-
pottava ja tosi hyvä ja kiva tietää, että saa puhua sitten kaikista näistä asioista, 
mitä ajatuskuplissa oli (arjen asiat, ihmissuhteet, terveys jne.).”

Avoimuus ja salliva ilmapiiri tulivat esiin sekä työntekijöiden että asiak-
kaiden puheissa. Erityisesti alkuvaiheen työskentelyssä tämä korostui ja 
oli merkittävää asiakassuhteen rakentamisessa. Avoimuus ja moralismin 
välttäminen välittyivät läpi koko aineiston ja tämä tuli esiin jokaisen 
asiakkaan haastattelussa. Se liittyi koko asiakasprosessiin, ei pelkästään 
alkuvaiheeseen.

Asiakas: ”Lähipiirin ihmiset syyllistää, täällä ei syyllistetä. No...kun olen heille 
ittelle (sukulaisille) sanonu, että mä en tykkää ku sitä vatvotaan..ku se ei sen 
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kummammaks tuu, vaikka sata kertaa päivässä.... Ei mun ystävillekään sisaruk-
set sano koskaan, että sä et töitä saa.. Niin mä sanoin, että mitä mulle koko ajan 
toitottavat, kymmenen kertaa päivässä, että sä et töitä saa.. Ja ethän sä töitä saa, 
sähän tiedät Tiina sen ittekin. Mä sanoin, että voi hyvänen aika ku mä tiiän 
varsin hyvin etten mä töitä saa. Mä oon kolmetoista vuotta hakenu, että kai mä 
nyt itte tiiän omat asiani, mä sanoin näin, aattele. Niin aika kovaa on.”
A-K: Onks täällä sitten sosiaalityöntekijän kanssa toitotettu sitä?
Asiakas: Ei oo. Ei oo syyllistetty.
(A-K=haastattelija)

Tämän asiakkaan kohdalla häpeäpuhe kulki läpi koko haastattelun. Kyse 
oli työttömän identiteetin vaikeudesta. Lähipiirissä hänelle oli koko ajan 
toistettu sitä, ettei hän tule saamaan työtä ja miksi edes yrittää. Muutos-
työssä asiakkaan oli tärkeä puhua työstä. Asiakas tuli työllistävän sosi-
aalityön projektin kautta ja hänen oma tavoitteensa oli työllistyä ja sitä 
kunnioitettiin. Muutostyössä aloitettiin ”work fi rst” -tyyppisesti5, jolloin 
työskentely painottui alusta saakka työpaikan saamiseen. Lähdettiin 
nopeasti liikkeelle, koska asiakas halusi töitä. Asiakas ei tuonut alussa 
muita asioita elämästään esille. Hän hoiti asiansa ja sopimukset hyvin (cv, 
työhakemukset yms. mukana tapaamisilla). Asiakkaalle saatiinkin melko 
pian palkkatukityö. Hänen tilanteensa kuitenkin kriisiytyi, ja kun töihin 
olisi pitänyt mennä, hän hakeutui sairaslomalle. Tästä seurasi, että työsken-
telyprosessi jatkui neuvotteluvaiheena, pitkänä tilannearvion tekemisenä 
sekä uudelleenneuvotteluna. Asiakkaan kannalta tärkein kokemus oli se, 
että häntä ei syyllistetty, vaikka hän ei kyennytkään työhön. Tästä alkoi 
muiden asioiden kanssa työskentely, jotka liittyivät työllistymisedellytysten 
vahvistamiseen kuntouttavan sosiaalityön otteella. Asiakkaan oli tärkeä 
kertoa haastattelussa, että hän on muutostyössä työllistämisprojektissa ja 
sitten kun hän alkaa olla työkunnossa, hän kyllä pääsee töihin. 

5 Work fi rst (työ ensin) lähestymistavalla tarkoitetaan mallia, jossa työttömille 
tarjotaan ensi sijassa työtä työllistymisen edistämiseksi. Taustalla on ajatus 
”työ/toiminta kuntouttaa”. Lähestymistapa on vaihtoehtoinen mallille, jossa 
työtön kuntoutetaan ja kun asiakas on työkuntoinen, hänelle tarjotaan työtä. 
Työttömille pyritään löytämään työtä ripeästi, jotta sosiaaliturvalta siirryttäi-
siin mahdollisimman pian palkkatuloihin. Ajatus on Työllistävä sosiaalityö 
-projektin toimintaidea. (Leena Luhtasela 2007, Helsingin sosiaalivirasto 
Työllistävän sosiaalityön hankemateriaalit.)
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Syyllisyyden tuntemuksissa ja moralismissa näyttäisi olevan yhtymä-
kohtia yksilöllistymisen yhteiskuntaan. Ranskassa puhutaan ”syyllisyyden 
kulttuurista”, joka on tulossa aiemman häpeän kulttuurin tilalle. Työttömien 
ja marginaalissa olevien häpeän kokemukset ovat tavanomaisia silloin, kun 
yhteiskunnassa on vahva samankaltaisuuden paine ja kun työttömänä ei 
pysty siihen mihin muut, vaan tarvitsee yhteiskunnan erityisjärjestelyjä. 
Yksilöllistymisen yhteiskunnassa yhteisöllinen kontrolli on vaihtunut 
yksilön itsekontrolliin ja kyvykkyyden korostamiseen, jolloin epäonnis-
tujassa (näiden mittapuiden mukaan) herää syyllisyyden tunteita omasta 
taitamattomuudesta. Modernisoituvan yhteiskuntakehityksen sosiaaliset 
seuraukset ajautuvat yksilön harteille kannettaviksi. (Karjalainen & Lahti 
2005, 284.)

Myös muissa asiakashaastatteluissa moralismin ja syyllistymisen 
teemat nousivat vahvasti esiin.

”Ja sitten se miten tämä yhteiskunta kohtelee ihmistä. Kun mä olen itse ajautu-
nut tähän, aiheuttanut tilanteen, velkaantumisen, mutta kun sitten se etten mä 
saa tätä anteeksi ihan vähällä. Ei ole samoja mahdollisuuksia.”

”Vaikeuksiakin oli. Alkutaipale olikin asioiden selkiintymistä minulle ja tilan-
teeseen sopeutumista. Olen aina ollut äärimmäisen huono sopeutuja enkä ole 
osannut sitoutua pitkäaikaisiin suunnitelmiin. Myös uuteen ihmiseen suhteen 
muodostaminen ja luottaminen eivät ole olleet vahvimpia puoliani. Myös ma-
sennus ja perheongelmat vaivasivat. Joitain aikojakin peruutin asian tähden. 
Tällaiset tilanteet ovat edelleen äärimmäisen vaikeita minulle. Koen suurta syyl-
lisyyttä, heikkoutta ja huonommuutta näissä tilanteissa. Myös ein sanominen on 
vaikeaa kun tahtoo ja osaa, mutta kokee ettei kykene jostain syystä.” 

Asiakas jatkaa kertomustaan, kun yhteisesti sovittu kurssi ei toteutunut-
kaan:

....” kurssipäivien kestot tuntuivat liian pitkiltä ja sisältö liian paljolta ma-
sentuneelle ja väsyneelle mielelleni. Kerroin tämän sitten sosiaalityöntekijälle 
(puhuttelee työntekijää etunimeltä) ja päätimme yhdessä hyllyttää ajatuksen. 
Keskityimme seuraavat kerrat tämän jälkeen vain juttelemaan tilanteestani ja 
tunteistani ja siitä kaaoksesta, jossa elin. Olin jälleen ahdistuksessani lyönyt laimi 
paperiasioitani ja ne painoivat lisänä hartioillani. Tällaisessa tilanteissa tuntui 
kuin seinät olisivat kaatumassa päälleni. Nyt en kuitenkaan ollut yksin. On vain 
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aina niin vaikeaa ja häpeällistä myöntää tällainen tilanne, kun tuntuu, ettei 
kykene sitten mihinkään. Niinpä otimme jälleen lehtiön ja kynän ja aloitimme 
asioiden järjestelyn yksitellen paperille. Nämä helpotuksen tunteen hetket ovat 
olleet parhaita koko sosiaalihuollosta saamani avun aikana. Kun tuntee, ettei ku-
kaan syyllistä, on hyväksytty sellaisena kuin on, ongelmineen päivineen ja tietää, 
että tämä on jonkun ihmisen työtä, ettei vie jonkun ihmisen ylimääräistä aikaa 
ja voimavaroja ja tarvitse sen tähden hävetä ja syyllistää itseään. Aikaisemmin 
koin aina vastaavanlaisissa tilanteissa olevani taakka äidilleni.”

Alkuvaiheen työskentelyssä on tärkeää, että asiakkaan kokonaistilannetta 
saadaan selvitettyä. Tavoitteena on saada asiakkaalle hallinnan tunnetta. 
Usein tähän liittyy konkreettisia asioita kuten se, että asiat ja ongelmat 
jäsennellään yhdessä asiakkaan kanssa ja tehdään ne näkyväksi. Vältettiin 
myös ”open ended” -prosessia (ks. myös Kananoja 2005), eli tärkeäksi 
tuli sopia tietystä työskentelyjaksosta ja rajata se ajallisesti. Alkuvaiheen 
tapaamiset sovittiin usein lyhyin väliajoin. Nuorten asiakkaiden kohdalla 
käytössä oli alkuvaiheen työskentelymalli, jossa nuorille kerrottiin, että 
muutostyöhön liittyy alussa 1-3 kuukauden alkuarviointijakso, jolloin 
tavataan tiiviisti ja jonka aikana on mahdollista rauhassa miettiä omia 
tavoitteitaan ja suunnitelmaa yhdessä työntekijän kanssa. 

Asiakas kirjoittaa: Rupesimme yhdessä selvittämään paperille elämääni opiske-
luineen, rahasotkuineen ja sairauksineen, joka tuntui minusta yhdeltä suurelta 
möykyltä. Kävimme rauhassa kaikki lävitse ja kun saimme tilanteen päivän ta-
salle, kävimme miettimään tulevaisuuttani ja siihen selviytymiskeinoja. Tajusin, 
että vaadin itseltäni liikoja ja jo sen aiheuttama paine vei toimintakykyäni. 

Työntekijät korostivat ulkoistamisen merkitystä erityisesti sekavassa alkuti-
lanteessa ja asiakkaan ahdistavissa kokemuksissa. Usein asioiden paperille 
tai fl äppitaululle jäsentäminen jo auttoi siirtämään ahdistavaa tunnekoke-
musta ”pois itsestä” ja käsittelemään sitä enemmän ulkoapäin neutraalisti ja 
pohtimaan konkreettisia ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tilanteeseen.

Seuraavassa esimerkissä työntekijät kuvaavat, kuinka he onnistuivat 
purkamaan asiakkaan ahdistunutta pakkomielteistä ajatusmallia, joka 
johtui rahasotkuista.

(Taustaa: sosiaalityön tavoitteet suunnitelman työstämisen vaiheessa: Ta-
voitteena kriisitilanteen rauhoittaminen, itsemurhan ehkäisy. Työskentelyn 
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tavoitteena on se, kuinka saada asioita haltuun ja selviytyä niistä. Ei työskentelyä 
taloudellisen kanssa, vaan pääpaino selviytymisen tukemisessa sekä voimavarojen 
löytämisessä. Taloudellinen tilanne velkatilanteen vuoksi sellainen, ettei ole tässä 
vaiheessa rahalla autettavissa).

”Tavattu alussa intensiivisesti ja sovittu asiakkaan kanssa, että hän ilmoittaa 
työntekijöille ennen kuin tekee itsemurhan. Siitä tehtiin sopimus. Seuraavilla ta-
paamisilla asiakas sanoi, ettei halua puhua raha-asioistaan, mutta sitten kuiten-
kin puhui. Päässä pyöri iso ’ kela’ ja niin nopeasti, ettei päähän mahdu muuta. 
Kelassa on laskujen numeroita, jotka ovat mustia ja välissä on punaisia lukuja. 
Kelasta keskusteltiin pitkään. Asiakas halusi tarkentaa sitä, kuinka huonossa ti-
lanteessa talous on edelleen. Hän oli edelleen itkuinen ja allapäin.. Myöhemmin 
tästä kelasta tuli symboli, joka kuvasi hänen hyvinvointiaan.” (työntekijäpari3). 

Asiakkaan kanssa tehtiin NLP6-harjoitus, jonka tarkoituksena oli purkaa 
ahdistava ajatuskuvio.

”Asiakas puhui ahdistuksestaan. Korostimme työskentelyssä sitä, milloin ahdistus 
alkoi ja milloin loppui. Asiakas huomasi, että perjantai-illasta sunnuntai-iltaan 
hän pystyy siirtämään ’ kelan’ sivuun. Ihastelimme ääneen asiakkaan kykyä jä-
sentää rytmiä ja tunnetilojaan. Silloin alettiin korostaa, mitä silloin tapahtuu, 
mitä miellyttäviä asioita hän tekee. Pohdittiin, miten elämään tulisi lisää hyviä 
hetkiä. Tämän jälkeen työskentelyä oli helpompi rytmittää/jaksottaa ja työsken-
telyprosessin aikana kelasta tuli ulkoistettu symboli raha-asia sotkusta, joka toimi 
siten, että asiakas pystyi välillä siirtämään sen pois päästään ahdistavan tunne-
tilan tasolta, jolloin tuli tilaa työskennellä voimavarojen kanssa. Välillä asiakas 
kuitenkin halusi kelan takaisin ja miettikin, että mitä tapahtuu jos se poistuu, 
mitä tulee tilalle, kun rahasotku kela ei enää pyöri päässä... (Työntekijäpari3).”

Alkuvaiheen työskentelyssä tilannearvion ja vastaanottotyön kysymykset 
mietityttivät myös työnjaollisena kysymyksenä. Mikäli tilannearvio teh

6 NLP (NeuroLinguisticProgramming) on malli, jolla voi tutkia ja kehittää 
inhimillistä kommunikaatiota sekä tutkia ja tarvittaessa muuttaa reaktioita, 
ajattelua, taitoja tai tunteita. NLP on tutkimussuuntaus, joka selvittää, miten 
toimimme silloin, kun saamme systemaattisesti aikaan jonkun tuloksen (hyvän 
tai huonon). NLP ei ole maailmanselitys, ideologia tms., joka kertoisi, kuinka 
asioiden pitäisi olla. (Arasola 2004.) 



 | 33

dään sosiaaliturva- tai erillisessä vastaanottotiimissä, se ei poista kokonaan
tilannearvion tekemistä muutostyössä. Muutostyössä ei ollut mahdollista 
hypätä suoraan suunnitelmallisen työskentelyn vaiheeseen. Sosiaalityön 
prosessin eri vaiheet eivät ole tarkkarajaisia. Erityisesti pitkäjänteisessä 
kuntouttavan sosiaalityön asiakasprosessissa alkuvaiheen työskentelyn 
merkitys korostuu vastavuoroisen asiakassuhteen rakentamisessa.

Sosiaalisen muutostyön alkuvaiheen työskentelyssä oli käytössä 
erilaisia alkuarviointimenetelmiä. Osittain alun ”neuvotteluvaiheessa” 
on kyse asiakassuhteen rakentamisesta, jolloin dialogisuuteen pyrkivät 
tilannearvion menetelmät painottuvat. Nuorten asiakkaiden kohdalla 
”Puun tarina” -alkuarviointimalli7 nähtiin käyttökelpoiseksi menetelmäk-
si. Asiakastyöskentelyesimerkkien valossa nuorten kohdalla alkuvaiheen 
työskentely muutostyössä oli pitkälti ”Emmätiiä”- puheen avaamista. 
Kokemus näytti myös sen, että erityisesti nuorten kohdalla ongelma- ja 
tavoitekielellä puhuminen johti usein retoriseen sosiaalityön suunnitel-
maan, johon nuori ei sitoutunut. Asiakkaat saattoivat hyvinkin helposti 
puhua sosiaalityöntekijälle sellaisia asioita, joita olivat sosiaalitoimistossa 
tottuneet puhumaan. Tällöin tavoitteista tuli enemmänkin sellaisia, joita 
kuuluu sanoa sosiaalitoimistossa. Todellisuudessa näillä tavoitteilla tai 
ongelmanasetteluilla ei siis ollut juurikaan kosketuspintaa käytännön 
työskentelyyn. Lähtökohtana ei voinut olla se, että tavoitteet ovat ylhäältä 
asetettuja ja ”hyväksyttyjä”. Kokemus oli, että tämä ei erityisesti nuorten 
asiakkaiden kohdalla johtanut mihinkään. 

7 Asiakas kertoo tarinansa puumallin avulla; asiakas piirtää väljästi ohjeistettuna 
puun, johon tulee hänelle merkityksellisiä asioita. Asiakas valitsee itse värit, joilla 
maalaa mieleisensä ja omannäköisensä puun tyhjälle paperille. Juuristo kuvaa 
menneisyyttä. Runkoon ja oksistoon hän kirjaa tällä hetkellä merkitykselliset asiat 
tai tapahtumat ja latvaan tavoitteensa. Piirtämisen jälkeen asiakas kertoo tarinansa 
puun avulla. Puun on tarkoitus kulkea mukana asiakasprosessissa - siihen voidaan 
aina palata ja sitä voidaan muuttaa.  Malli toimii ulkoistamisen apuvälineenä 
helpottaen vaikeiden asioiden kertomista ja käsittelyä.Työskentelymenetelmään 
kuuluu myös palautteen antaminen. Palautteen tulee olla läpinäkyvää. Työkalua 
voidaan käyttää myös sosiaalityön suunnitelman pohjana. Malli on asiakasläh-
töinen, koska asiakas itse valitsee hänelle tärkeät asiat. Työkalun lähtökohtana 
on suunnata työskentely tavoitteisiin ja keinoihin, nykytila ja tulevaisuus paino-
pisteenä. Menetelmällä luodaan keskustelulle uudenlainen tila, joka avaa uusia 
näkökulmia. (Kekkonen & Koskinen 2005.)
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Tärkeämmäksi ja toimivammaksi nousikin ongelmista ja tavoitteista 
puhumisen sijaan arvostava puhe asiakastyössä ja hyvän tilan luominen.

Alun ”neuvotteluvaiheessa” pyrittiin siihen, että asioita avataan, ei 
suljeta eikä ratkaista. ”Reflektiivisyys on sitä, että voimme tulla itsellem-
me näkyväksi vain muiden kautta. Tämä pätee asiakastyössä mm. siten, 
että asiakas alkaa tulla tietoisemmaksi itsestään ja omasta elämäntilan-
teestaan reflektiivisyyden ja dialogisen keskustelun kautta. Haasteena on 
se, kuinka kutsua asiakas dialogiin” (Heikkilä 2005). Asiakastapausten 
valossa alkuvaiheen työskentely painottuikin juuri tuohon haasteeseen, 
kuinka kutsua asiakas dialogiin. Keinoina tähän voi olla esimerkiksi pee-
saaminen8 ja arvostava haastattelu9. Tärkeintä on se, että on vilpittömästi 
kiinnostunut siitä, mitä asiakas sanoo. Asiakkaalle voi myös kertoa avoi-
mesti, miten toimii työntekijänä ja mitkä ovat pelisäännöt. Asiakkaalla 
on oltava oikeus valita. 

Yksi työntekijäpareista kehitti alkuvaiheen muutostyöhön ”puolistruk-
turoidun alkuarviointihaastattelun sinne tänne -menetelmällä”10.

8 Peesaaminen (pacing) on toisen ihmisen rytmiin mukautumista samoja asentoja, 
äänenpainoja, hengitystä jne. Voimme myös peesata asenteita, uskomuksia, todel-
lisuuden karttoja tarkoituksena luoda yhteistyölle perusta. (Heikkilä 2004.)
9 Arvostava haastattelu on oppimisväline, jossa tutkitaan ihmisen omien subjek-
tiivisten kokemusten avulla. Arvostavalla haastattelulla voidaan lähteä avaamaan 
asioita ja se on väline hiljaisen tiedon löytämiseen. Tarkoituksena on haastatella 
ulos sitä, mistä ei olla itsekään tietoisia, asioista joihin ei kiinnitetä huomiota. 
Tutkitaan arkipäivän kokemuksia, koska niistä saadaan arvokasta informaatiota. 
Arvostava haastattelu luo kontaktin, avaa sanoja ja luo erilaisia peilipintoja. Siinä 
tutkitaan ihmisen parhaita ja arvokkaimpia muotoja. Arvostavaa haastattelua voi 
tehdä haastattelemalla, keskustelemalla ja toiminnallisin menetelmin. (Heikkilä 
2004.) Kirjallisuutta Arvostavasta haastattelusta esim. Hammond1998, ks. 
raportin lähdeluettelo. 
10 Haastattelun runkona on asiakkaasta saatujen tietojen (ATJ sekä mahdolliset 
asiakkaan yhteydenotossa antamat tiedot) perusteella etukäteen sovitut aiheet. 
Haastattelutilanteessa asiakasta kuunnellaan aktiivisesti täsmentämällä ja tois-
tamalla hänen sanomaansa. Sopivissa kohdissa kysytään rungossa sovitut asiat. 
Asiakkaan puheelle annetaan tilaa ja keskustelu voi kulkea aiheesta toiseen asiak-
kaan ehdoilla. Kysymykset sovitellaan hänen puheensa lomaan. (Anita Pesonen 
& Johanna Von Bonsdorff  2007.)
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Mikromenetelmiä ja tekniikoita neuvotteluvaiheessa:
   – Puun tarina – alkuarviointimalli
   – Puolistrukturoitu alkuarviointihaastattelu sinne tänne -menetelmällä
   – Peesaaminen, joining-periaate
   – Arvostava haastattelu
   – Ulkoistamisen tekniikat

3.2 Vaihtoehtojen tarjoamisen vaihe
Vaihtoehtojen tarjoamisen vaihe kuvaa sosiaalityön suunnitelmaan pe-
rustuvaa työskentelyä. Tässä vaiheessa korostui mahdollistava työote. 
Työntekijät puhuivat mahdollisen maailman luomisesta asiakkaalle. Se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijä voi ”istuttaa ajatuksia itämään” 
asiakkaalle, jotain erilaista ja uutta – vaihtoehtoista maailmaa. Usein 
nämä ”istutukset” kantavat hedelmää myöhemmin. Puhuttiin siitä, että 
muutos realisoituu asiakkaalla sitten kun realisoituu, sitä ei voi pakottaa 
eikä työntekijänä tehdä asiakkaan puolesta asioita tai aiheuttaa suoraan 
interventioilla muutosta. Mahdollisen maailman luomiseen liittyy asiakkaan 
valinnanvapaus: mahdollisuus – valinta – valinnanmahdollisuus.

Eräs sosiaalityöntekijä kuvasi prosessin tätä vaihetta konkreettisesti 
siten, että hänen tehtävänään on ollut tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja, joista 
asiakas voi valita. Oli päästy rehelliseen ja luottamukselliseen asiakassuh-
teeseen, jolloin pystyttiin keskustelemaan avoimesti esimerkiksi erilaisille 
kursseille osallistumisesta. Tässä tapauksessa alkuperäiset suunnitelmat 
ensimmäiselle nuorten kurssille osallistumisesta eivät olleet onnistuneet. 
Asiakas oli aluksi tuntenut epäonnistuneensa, mutta asia käsiteltiin sosiaa-
lityöntekijän kanssa. Tässä vaiheessa sosiaalityöntekijän roolissa korostui 
uusien mahdollisuuksien avaaminen. Asiakkaalle löytyikin uusi kurssi, 
joka oli paljon paremmin hänen voimavaroilleen sopiva ja niitä tukeva. 
Sosiaalityöntekijä ei asettanut lisäpaineita uusien kurssien tarjoamisella, 
vaan toi esiin matkan varrella työskentelyssä erilaisia mahdollisuuksia ja 
”uusien alkujen” löytämistä.  Tämä oli asiakasprosessin yksi vaikuttavim-
mista ja asiakkaan eniten korostamista asioista. 

Kysymys on asiakkaan omien intentioiden tunnistamisesta ja niiden 
esittämisestä työntekijälle. Asiakas alkaa arvioida tarjolla olevia vaihtoehtoja 
ja poimii niistä itselleen sopivimman. Kohtaaminen on eräänlainen tarjouma 
asiakkaan subjektiudelle, jolloin häntä kuunnellaan, hänen aikomuksiaan 
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arvostetaan ja hänelle tarjotaan uskottava mahdollisuus toimia toisin kuin 
aiemmin. (Vähämöttönen & Keskinen 1994; ks. Hänninen, Karjalainen 
& Lahti 2005, 287.)

Tärkeäksi työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksissa nousi se, että 
”on yhdessä etsitty juttuja”.

Myöskään valmiita vastauksia ei usein anneta työntekijän taholta.
”Niin no mua ei muutenkaan oikeen ohjailla voi. Oon kyllä joutunut ihan oi-
keesti tekemään työtä tän prosessin aikana, että mitään ei ole tullut valmiina...Ja 
sit on annettu mulle kuitenkin hirveen vapaat kädet.
...Että he on niinku avanneet mulle sen tien, että en ole niin käpristynyt.” 

Asiakas jatkaa eri yhteydessä:

...silti mä oon niinku lähteny aina jonkinlaisen eväspaketin kans. Ja mulla on 
pieni avain taas..ja mä teen seuraavaks kerraks näin ja näin ja yritän tehdä 
näin. Ja taas palaan tänne. Sit on myöskin puhuttu kevyemmistä asioista sitten 
kun on tullut tilaa sille... Ei mitään patistamista tai, on annettu ymmärtää, 
että sä voit elää noinkin, mutta ehkä helpompaakin vois olla. ... Ku jotain aika 
valosaa tästä tuli ja jotain sellasta pystyttiin antamaan, ihan selvästi luomaan 
uskoa.” 

Erilaiset välitehtävät korostuivat suunnitelmallisen muutostyön vaiheessa. 
Ne saattoivat olla joko konkreettisia tehtäviä tai ajatustyötä. Asiakkaat ko-
rostivat laajempien suuntatavoitteiden lisäksi täsmällisiä ajallisia pienempiä 
tavoitteita, jotta voi tarttua asioihin. Mutta myös aikaa tarvitaan.

”Minua motivoi se, että on jokin tavoite, että jaksaa välietapit. On kovaa työtä, 
tavoitteena normaali työ. Tajusin myös, että muutoksiin tarvitaan aikaa!” 

”No sit täällä mä kävin aina kertomassa tavallaan, että mitä oon saanu aikaseksi 
ja hakemassa vähän niinku kehuja. Sain tukea siitä. Nää välitehtävät on ollu 
ihan konkreettisia pieniä ehdotuksia, ei mitään patistamista”. 

Työntekijä kuvailee sosiaalityön suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden kans-
sa työskentelyä asiakkaan kanssa yhdessä käännekohdassa seuraavasti:

”Vuodenvaihteessa xx asiakkaan piti alkuperäisen suunnitelman mukaan jatkaa 
keskeytyneitä xx opintoja puolen vuoden keskeytyksen jälkeen. Oma arvioni oli, 
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että ajankohta oli liian aikainen ja että asiakkaalleni pitäisi saada tilaa ajatella 
omaa elämäänsä ja myös sitä, mihin suuntautuisi opinnoissaan. Mietin itsekseni 
tilanteen vaikeutta. Olin kuitenkin visusti päättänyt etten tarjoa valmiita rat-
kaisuja, korkeintaan heittämällä ilmaan ns. ihmetteleviä kysymyksiä.” (sosiaali-
työntekijä 7.)

Usein suunnitelmallinen sosiaalityö nähdään motivointityönä kouluun, 
töihin, hoitoon. Yksinkertaista, vai mitä? Suurin osa työntekijöistä oli sitä 
mieltä, että se ei ole niin yksinkertaista. Tärkeää onkin lähteä liikkeelle 
eri kautta. ”Lähdetään liikkeelle siitä, missä on jo liikettä”. Käytetään 
interventioina sparrausta ja tukea esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun 
asiakas on itse asettanut jonkun realistisen tavoitteen. Esimerkiksi pelkän 
motivoivan haastattelun tai vastaavan menetelmän käytön ei useinkaan 
nähty olevan toimivaa tai riittävää. Nuorten asiakkaiden sosiaalityöntekijät 
toivat esiin sen, että useita asiakkaita on viranomaisten taholta ja toimesta 
motivoitu jo 14-vuotiaasta lähtien erilaisia tekniikoita ja välineitä apuna 
käyttäen. Narratiivisuudella ja dialogisuudella pyritään avaamaan uuden-
laisia näkökulmia ja herättämään kysymyksiä. 

Välillä tuntui ongelmalliselta sanallistaa nimenomaan suunnitelmalli-
sen muutostyön vaihetta. Tilannearviotyö luo pohjaa koko työskentelylle ja 
tässä mielessä se on myös osa suunnitelmallista työtä. Alkuvaiheen työsken-
telyyn näyttää kuitenkin olevan helpompi paikantaa tiettyjä lainalaisuuksia 
ja menetelmiä kuin itse suunnitelmalliseen työskentelyvaiheeseen. Mitä 
asiakkaan kanssa aletaan tehdä sosiaalityössä, kun häntä ei ohjatakaan 
muihin palveluihin? 

Asiakas itse kuvaa työskentelyä (suunnitelmallisen työskentelyn vai-
hetta) seuraavasti:

”Kyllä se tärkein tässä on ollut niinku semmonen virikkeitä.. ylläpitää .semmosta 
sosiaalista kanssakäymistä. Ja sitten kuitenkin puhuu niistä työasioista, koska ne 
kuitenkin on semmosia tän päiväsiä, että en mä nyt osaa sen kummemmin sanoo.”

Muutostyön tapaamisia asiakas kuvailee seuraavasti:

A: ”No..ne on sellasia keskusteluja. Kuuntelua tottakai kun yksin on niin se on... 
Nyt on tullu  semmonen turvallisempi olo. Et muuten ku ittekseen on ja yksin 
niin sitä jää yksin niitten asioitten kans. ... Että ollu semmosta vankkaa pohjaa..
työjutuillekin.
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A-K: Osaisitteko vielä tähän loppuun kuvata, millainen sosiaalityöntekijän rooli 
on ollut tässä varsinaisessa työskentelyvaiheessa?
A: Se on niinku sellanen, hän on niinku sellanen kuuntelija ja vuorovaikutteinen 
henkilö ollu.
A-K: Kuuntelukin voi olla riittävää vai?
A: (alkaa itkeä) Niin. Kaikkee ei voi silleen mitata ulkosilla mittareilla, ei tosi-
aankaan...”
(A=asiakas, A-K=haastattelija)

Suunnitelmallisen sosiaalityön vaiheessa yksilökohtaisten tapaamisten ja 
keskustelujen merkitys (psykososiaalinen sosiaalityö) korostui. Toisaalta 
myös lähes jokaisessa asiakastapauksessa tuotiin esiin sekä työntekijän 
että asiakkaan taholta kokemus siitä, että toiminnan kautta tarjotaan 
asiakkaalle osallisuuden kokemuksia.

Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan tilannetta:

”Asiakkaani hyötyisi toiminnallisista ja yhteisöllisistä menetelmistä. Hän on yk-
sinäinen. Hän on aloitekyvytön ja väsynyt. Hänellä on hoitosuhde, mutta kokee, 
ettei se riitä. Hän tarvitsisi osallisuuden kokemuksia, kun hänen näköalansa 
tulevaisuuteen on päässyt epäonnistumisten vuoksi kapeutumaan.” (sosiaalityön-
tekijä 7)

Myös asiakkaan kokemus oli tässä tapauksessa ollut se, että tekeminen 
ja toiminta auttavat hänen kuntoutumistaan. Useimmat asiakkaat olivat 
kokeneet hyötyneensä kursseista, ryhmistä ja muista toiminnoista. Nuorten 
kohdalla räätälöityjen kurssien tarve oli erityisen suuri.

”Olen tosiaan kokenut suureksi oivallukseksi sen, että minua kuntouttava asia on 
ehdottomasti toiminta. Ei kurssi tosin paljoa vaatinut, mutta siinä tilanteessa se 
oli paljon minulle, sillä ennen makasin vain sängyssä eikä ruokakaan maistunut. 
Joten onnistumisen tunne oli suuri ja se saa minut jälleen tarttumaan seuraaviin-
kin kursseihin ja työkokeiluihin luottavaisin mielin.” 

Toisaalta taas vaihtoehtojen ja tilan antamiseen asiakkaalle liittyy myös 
se, että kuunnellaan asiakkaan toiveita eikä yksioikoisesti ajatella, että 
esimerkiksi toiminta ja yhteisöllisyys ovat kaikille sopivia.
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”Yks mikä tässä meidän kanssakäymisessä täällä sosiaalitoimistossa on se, että 
hirveen paljon erilaisia, kaikilla on hirveen erilaiset ongelmat ja minuun ei taas 
pure pätkääkään se, että on tällasta vapaa-ajan harrastusta ja toimintaa ja ryh-
miä. Mä en kestä yhtään. Mä en pääse niin paljon irti näistä mun ongelmista, 
että mä lähtisin teatteriin tai ottaisin vastaan jotain muuta. Ilmeisesti mulla on 
vielä jonkun verran työstettävää tässä. Et musta tuntuu kyllä hirveen turhalta 
kaikki tämmönen toiminta yms ja he kyllä ymmärtävät sen eikä mun ole pakko 
osallistua.” 

Suunnitelmallisen työskentelyn vaiheessa tärkeää oli yhteistyö eri viran-
omais- ja muiden verkostojen kanssa. Muutostyön sosiaalityöntekijä piti 
eri verkostoja ajan tasalla. Eräässä asiakastapauksessa palveluohjauksellinen 
työote korostui erityisesti, ja sosiaalityöntekijä näki roolinsa lähes pelkäs-
tään asioiden ja verkostojen koordinoijana. Tämä oli kuitenkin muusta 
aineistosta poikkeava asiakastapauskuvaus. 

Keskustelua on käyty työntekijöiden kanssa myös siitä, onko rahaton 
sosiaalityö eli muutostyö ”köyhän miehen terapiaa”. Työntekijät ovat sitä 
mieltä, että sosiaalinen muutostyö ei ehdottomasti ole terapiaa, vaikka 
siihen saattaakin sisältyä terapeuttisia elementtejä, kuten jokaiseen vuoro-
vaikutustyöhön. Työntekijät painottivat sitä, että näkökulma sosiaalityössä 
on aina ”sosiaalisessa” ja ihmisen suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 
Mielenkiintoinen huomio oli se, että muutostyö erotettiin terapiasta myös 
asiakkaiden puheissa. Eräässä mielessä sosiaalityö nähtiin vapauttavam-
maksi kuin terapia. Tämä näyttää liittyvän ainakin siihen, ettei ongelmia 
yksilöllistetä sosiaalityössä, vaan näkemys on kokonaisvaltainen. Asiakkaille 
oli tärkeää myös se, että sosiaalitoimistossa voi puhua myös siitä, kuinka 
asioita voisi viedä eteenpäin, ei keskitytä pelkästään asiakkaan tunteisiin 
ja ahdistuksiin.

”Mä oon niin monenlaista terapiaa joutunut käymään läpi, että mä en luokittele 
tätä terapiaksi. Vaan se, että kun ei ole ystäviä tai muita kelle puhua näin rau-
hassa ja näitä syvällisiä ongelmia, että mä voin täällä ihan hyvin tuhlata tunnin 
tuon työntekijän aikaa ja vuodattaa kaikki mitä haluan ja hän ei tee kuitenkaan 
musta diagnoosia tai määrää mulle mitään lääkitystä, vaan hän antaa ihan 
tämmösiä konkreettisia, ei välttämättä edes ohjeita, vaan voin rivien välistä 
saada tällasia vahvistuksia asioihin.”
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 Mikromenetelmiä ja tekniikoita vaihtoehtojen tarjoamisen vaiheessa:
– Narratiiviset tekniikat: esim. moniäänisyyden hyväksymisen tari-

na, narratiivinen sosiaalityön suunnitelma, sisäisten tarinoiden ul-
koistamistekniikat/välineet (kortit,” laputus”, sukutarinan visuali-
sointi, kirjoittamistehtävät asiakkaalle; mm. asiakas toi tarinoita 
työntekijöille, toi myös mukanaan valokuvia ja kertoi historiaansa) 

– Heittäytyvä työote; esim. NLP-tekniikat, huumori, nauru, luo-
vuus, absurdius, positiivinen peesaaminen, voimavarojen etsimi-
nen pienistä asioista

– Aikajaksotus menetelmänä + kotitehtävät (ajatustehtävät + konk-
reettiset tehtävät)

– Parityötekniikat (esim. työntekijät keskustelevat asiakkaan kuullen 
hänen tilanteestaan).

3.3 Asiakkaan tarinan ja yhteisen työskentelyn 
näkyväksi tekemisen vaihe 
Yhteisen työskentelyn näkyväksi tekemisen vaiheessa on tärkeää edisty-
misten korostaminen ja asiakkaan oman tarinan laajempi näkyväksi teke-
minen. Kaikki asiakastapauskuvaukset eivät olleet vielä tässä kolmannessa 
vaiheessa, joten johtopäätökset on tehty niiden tapausten pohjalta, jotka 
ovat enemmänkin loppuarvioinnin vaiheessa. 

Asiakas kirjoittaa:
”Alkutilanteesta olen edistynyt silmiin nähtävästi ja se myös lisää uskoa tulevai-
suuteen Olen saanut uskon, että jonain päivänä kykenen siihen mihin muutkin 
kykenevät. Tie ei tietenkään ole ollut helppo, päinvastoin, mutta nyt kun katson 
taaksepäin, näen, että olen onnistunut, sillä tieni on vienyt aina vain voittoisasti 
ylöspäin.” 
 

Prosessin loppuvaiheessa korostuu sosiaalityöntekijän haasteellinen tehtävä 
rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa menneestä ja sitä kautta myös tulevasta 
sellaista tulkintaa, joka auttaisi (pysymään) muutokseen johtavalla tiellä ja 
vahvistaisi asiakkaan luottamusta omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. 
Myös regressiivisellä narratiivilla – kertomuksella siitä, kuinka huonosti 
asiat ovat olleet ja menneet yhä vain huonompaan suuntaan – voi sosiaali-
työssä olla tärkeä tehtävä (Jokinen 2000, 165). Tässä yhteydessä asiakkaan 
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työskentelyprosessin tarkastelu ja näkyväksi tekeminen alusta loppuun piti 
sisällään myös regressiivisiä narratiiveja. Regressiivisistä narratiiveista oli 
kuitenkin pystytty siirtymään progressiivisiin narratiiveihin, vaikkakaan 
vanhasta jäsennyksestä tai toimintamallista ei ollut usein helppo luopua 
(ks. myös mts, 133). Kun asiakas ymmärtää, että hän on päässyt irti 
aiemmin elämäänsä hallitsevasta, lamaannuttavasta tai jopa tuhoavasta 
kertomuksesta, on se voimauttava kokemus. Tämän vuoksi asiakasprosessin 
loppuvaiheessa on tärkeää tuoda esiin asiakkaan koko edistymiskaarta. 
Regressiiviset polut huomioiden asiakkaalle on mahdollista antaa positiivista 
palautetta ja kiitosta hänen tämänhetkisestä tilanteestaan. 

Ongelmana saattoi olla jopa liikakin kiinnittyminen muutostyöhön, 
jolloin asiakkaan saaminen muihin sosiaalisiin verkostoihin tai toiminto-
jen piiriin oli vaikeaa, vaikka työntekijän arvion mukaan asiakkaalla oli 
voimavaroja siihen. Osa työntekijöistä piti tärkeänä, ettei asiakkuuksia 
aina lopetetakaan. Tällöin asiakkaan kanssa sovitaan, että mikäli tilanne 
kriisiytyy tai muutostyön tarvetta tulee jatkossa uudestaan, voi asiakas ottaa 
yhteyttä. Työskentelyn ydin on olla käytettävissä silloin kun asiakkaalla on 
siihen tarve. Joissakin jo päätetyissä asiakkuuksissa asiakas saattoi kuitenkin 
vielä pitää yhteyttä työntekijään ilmoitellen kuulumisistaan ja onnistumi-
sistaan. Tärkeä kysymys on, kuinka valmiita asiakkaat ovat ”päästämään 
irti” ja luottamaan omiin kykyihinsä? Tästä tulisikin keskustella asiakkaan 
kanssa kenties enemmän työskentelyprosessin loppuvaiheessa.

Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut mielenkiintoista tutkia myös sitä, miksi 
sosiaalityöntekijä valitsee juuri tietyn menetelmän tai toimintatavan juuri 
tietyllä hetkellä. Kuinka tietoisesti valinta tapahtuu? Se huomio oli kuitenkin 
tehtävissä, että parityötä tekevät työntekijät käyttivät enemmän tietoisia 
menetelmiä ja tekniikoita työskentelyssään. Usein asiakkaalta kysyttiin, 
voiko hänen kanssaan kokeilla parityönä esimerkiksi jotakin NLP-mene-
telmää, joka saattaisi sopia hänen tilanteeseensa ja ongelmaansa.
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Mikromenetelmiä ja tekniikoita asiakasprosessin kolmannessa 
vaiheessa: 

– Konkretisoidaan muutosta ja jatkumoa; mitä kaikkea on ta-
pahtunut, missä kaikessa on onnistuttu, tehdään asiakkaan 
tarina muutostyössä näkyväksi. Myös epäonnistumiset esiin, 
jotta niitä voidaan tarkastella yhdessä.

– Tehdään näkyväksi myös asiakkaan laajempi tarina, esim. 
asiakkaan historiallinen selviytymistarina. Asiakkaan ” liit-
tyminen”, kytketään laajempaan sosiaaliseen ympäristöön.

– Fläppitaulu, kynä ja paperi – tehdään näkyväksi.
– Kirjoittaminen: asiakas kirjoittaa omaa tarinaansa, jota 

käydään yhdessä läpi.
– Työntekijä voi kirjoittaa yhteenvedon, jota tarkastellaan. 

Asiakas voi tehdä sen myös itse. Molemmat kirjoittavat yh-
teisestä työskentelystä ja kokemuksistaan.

– Sosiaalityön suunnitelmaa voidaan käyttää pohjana työs-
kentelyprosessin läpikäymisessä.

3.4 Muutoksen monitasoinen tutkiminen
Miten ”asiakkaan muutosta” ylipäänsä jäsennetään työntekijöiden tuot-
tamissa aineistoissa? Tässä luvussa käsittelen työntekijöiden tekemää 
analyysia.

Työntekijät toivat esiin ainakin kahdenlaisia tavoitteita muutostyösken-
telyssä: suuntatavoitteita ja täsmätavoitteita (termit pohjautuvat McWhirterin 
käsitteistöön11). Suuntatavoitteet ovat nimensä mukaisesti laajempia ”ison 
linjan” tavoitteita, joihin myös arvot liittyvät. Täsmätavoitteet sen sijaan 
ovat täsmällisesti sanallistettavissa ja ovat havaintotasoisia ja konkreettisia. 
Erilaiset tavoitteet voivat vaihdella asiakaskohtaisesti sekä jonkin verran 
myös työntekijän työskentelyotteen mukaan. Tavoitteet eivät välttämättä 
ole toisiaan seuraavia. Usein täsmätavoitteet saavat merkityksen vasta 
kun suuntatavoite on pohdittu yhdessä asiakkaan kanssa. Alkuvaiheen

11 Ks. tämän raportin lähdeluettelo McWhirter 2005 ja McWhirter 2007 sekä 
Kauppi 2006 konsultaatiomateriaalit.
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intensiivisessä työskentelyssä saatetaan päästä suuntatavoitteen määrittele-
miseen, jonka jälkeen täsmätavoitteet toimivat työskentelyssä ikään kuin 
välietappeina. Toisaalta täsmätavoitteiden ja pienien työskentelyetappien 
kautta saattaa työskentelyprosessin tuloksena vasta syntyä suuntatavoite, 
jota alussa ei edes tiedetty. Tavoitteet voivat matkan varrella muuttua myös 
muuksi, kun asiat avautuvat ja uudelleen muotoutuvat. Tärkeää on, että 
tavoitteet ovat asiakkaan omia, jolloin täytyy tiedostaa se, että työntekijä-
kin voi suosia jotain muutosta. Huomion pitää aina olla siinä mikä lähtee 
asiakkaasta itsestään ja asiakkaan lähtötilanteesta.

Asiakastapauskuvausten tuottamisessa oli mahdollista suhteuttaa 
asiakkaan muutosta erilaisiin muutostyyppeihin. John McWhirter (2005; 
2007) on mallintanut muutosta subjektin etenemisenä maailmassa. Hänen 
esittämiään muutoksen tyyppejä voi asiakas (ja työntekijä) hyödyntää 
huomaamaan ja erittelemään omaa muutostaan sekä tutkimaan miten 
muutos tapahtuu. Työntekijä voi myös havaita helpommin, millaisiin asi-
akkaan muutoksen tyyppeihin oma työskentely liittyy. Muutoksen tyypit 
kohdentuvat siihen, millaisia muutoksia subjektilla tapahtuu. Taitavam-
maksi tuleminen liittyy vain osaksi asioiden taitavampaan tekemiseen; 
se perustuu myös laadukkaampaan tutkimiseen ja täsmällisempään sekä 
hyödyllisempään tietämiseen. Täsmällinen tietäminen edistää tekemään 
asioita tehokkaammin, mikä taas perustuu tarkkaan ja usein tapahtuvaan 
tutkimiseen. (Kauppi 2006.)

Rakentava muutos
(”Tuleminen”)
* myönteiseen                                         
* lisää voimavaroja, taitoja, tms.             
* ei kohdista ongelmaan, 
korjaamiseen                              
* ei erityistä suuntaa tai tavoitetta                         

Ylläpitävä muutos
(”Oleminen”)
* pitää yllä sujumista ja toimivuuden 
tasoa entiseen tapaan

Elämän oppien (käsityksen) muutos
(”Ylittäminen”)
* ei sisällöllistä, vaan perustava käsitys        
- mitä asiat ovat                                            
- miten maailma toimii / kaikki sopii yhteen   
- miten voi itse toimia maailmassa                
* rakentuu tehdyille muutoksille                   
* toisentasoista: ei lisää, vaan 
perustavanlaatuinen muutos                      
* kestävää muutosta

Korjaava muutos
(”En ole”)
* ongelmasta lähtien        
* sen korjaamiseen

KUVIO 3
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Muutoksen tyyppien avulla on mahdollista saada enemmän mieltä 
siihen, miten meneillään olevat muutokset sopivat yhteen. Mitä näistä 
muutoksista henkilö tavoittelee ja miten ne sopivat yhteen. Tuottaako 
yhdenlainen muutos jotakin muutosta muissa kolmessa? Muutostyypit 
ovat pikemmin havaintotasoisia kuin abstrakteja.

Asiakkaaksi tulevat ihmiset saattavat usein painottaa korjaavaa muu-
tosta. He eivät välttämättä ota hyötyjä ongelmastaan muuttuakseen ja 
kehittyäkseen. Tämä ei mahdollistu myöskään, jos työntekijä rajoittuu 
korjaavaksi. Työskentelyn tuottama muutos asiakkaalla voi kuitenkin olla 
enemmän kuin se, että elämä tuntuu taas toimivalta (korjaava) tai tuntee 
itsensä hyväksi ja pystyväksi (rakentava) tai oivaltaa ja ymmärtää (elämää 
oppiva). Se voi olla niitä kaikkia sekä perusta korkeamman tasoiselle ke-
hittymiselle ja oppimisesta oppimiselle.

Kun ihminen tuntee pahaa oloa, yrittää hän tavallisesti päästä tun-
teesta eroon. Silti työntekijä voi tarjota enemmän kuin asiakas osaa haluta 
tai pyytää. Tällaisen enemmän tarjoamisen tekee turvalliseksi se, että ei 
vain rakenneta vaihtoehtoisia, automaattisia reagointitapoja, vaan lisätään 
perusvaihtoehtoja ja ymmärtämisen tasoa. (Kauppi 2006, 19–20.)

Muutostyyppejä pidettiin pääosin hyvänä teoreettisena mallina ja 
kehyksenä jäsentää omaa ajattelua asiakkaan muutoksesta. Työntekijöi-
den mielestä muutoskehikkoa on mielekästä tutkia moniulotteisena, ei 
hierarkkisena mallina. Tuntui siltä, että joitakin asiakkaita pystyi mie-
lessään sijoittamaan tietyn muutostyypin työskentelyn suuntaan. Toisten 
asiakkaiden kohdalla muutoksen tyypit olivat limittäin ja tavoitteina oli 
osia eri tyypeistä. Muutoksen tyypit tuntuivat käyttökelpoisilta jäsentä-
mään asiakkaan tilannetta ja selkiyttämään asiakkaan omien tavoitteiden 
asettamista. Havaittavissa oli taistelua kausaalisuusajattelua vastaan, jolloin 
muutosprosessi/-prosessit haluttiin nähdä orgaanisina ja dynaamisina. 
Tähän ajatteluun erilaiset muutostyypit näyttivät sopivan, koska malli 
ei ole kausaalis-lineaarinen, vaan pikemminkin prosessimainen ja jättää 
vapauksia muutostavoitteille ja -työskentelylle.

Kaikissa asiakasprosessikuvauksissa ei ollut paljonkaan suoria viittauk-
sia muutostyyppeihin. Kommentoitiin, että oli vaikea lähteä kirjoittamaan 
muutoskehikon ympärille, koska muutostyypit ovat samanaikaisia, eivät 
kronologisia. Käytiin keskustelua siitä, onko ongelma mahdollisesti siinä, 
että ajattelemme liikaa niin, että meidän pitäisi työntekijöinä aiheuttaa 
muutos. Pohdittiin myös muutoksen esteitä ja vaikeutta, koska muutos 
on myös tasapainon järkkymistä – ”tuttu helvetti on turvallisempi kuin 
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tuntematon taivas”. Myös muutoksen aikajänne mietitytti; millä aikavälillä 
muutosta tutkitaan ja missä asiakasprosessin vaiheessa? 

Eräs sosiaalityöntekijöistä oli pohtinut asiakastapausta muutostyyppien 
kannalta seuraavasti:

”Asiakkaalle haettiin ´klassisesti’ ensin korjaavaa muutosta päihdehoitojen kaut-
ta. Asiakkaalla oli ongelma ja siihen tarvittiin hoitoa ja muutosta. Korjaavaa 
muutosta haetaan asiakkaalle edelleen. Kun korjaavaa muutosta oli yritetty aika 
pitkään, jatkettiin samanaikaisesti ylläpitävällä muutoksella, esim. tuettiin toi-
mintakyvyn ylläpitämistä eri keinoin mm. päihdehoidoilla (intervallit) ja tuke-
malla liikuntaa. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään vaikkapa rakentavaan 
muutokseen. Kaikki yllämainitut muutostyypit toimivat tässä samanaikaisesti. 
Lopuksi voidaan todeta, että nämä muutostyypit johtavat parhaimmillaan oppi-
vaan muutokseen.” (sosiaalityöntekijä 2)

Sama sosiaalityöntekijä pohti myös sitä, kuinka on uskottava siihen, et-
tä muutosta tapahtuu jossain vaiheessa. Siihen ei voi kuitenkaan pa-
kottaa ulkopuolelta. Työntekijä käytti ”parantumisen kellon” metaforaa 
tarkoittaen sitä, että vasta silloin tapahtuu, kun asiakas on itse valmis 
menemään eteenpäin/muutokseen. Kysymys on myös interventioiden 
oikea-aikaisuudesta.  

Yksi asiakastapauksista oli muista poikkeava. Työskentelyssä korostui 
enemmän sosiaalityöntekijän kontrolli, ja työntekijä toi esiin myös sosiaa-
libyrokratian näkökulmaa. Tässä verkostoja (erityisesti viranomaisia) oli 
paljon, joten palveluohjauksellinen rooli korostui. Asiakkuus alkoi vaiheesta, 
jossa asiakkaan eri verkostot olivat jo olemassa eikä muutostyöskentelyä 
aloitettu niin sanotusti puhtaalta pöydältä, joka sekin suuntasi työprosessia. 
Tätä asiakasta ei ole tavattu muutostyössä juurikaan ilman muita verkostoja, 
joten asiakassuhteen luominen on ollut erilaista siitäkin syystä. Työntekijä 
kuvaa, että ”työskentely on ollut jo tähän mennessä pitkäkestoista, puoli-
väkisin vääntöä muutokseen paljolti haluttoman asiakkaan kanssa”.  

Tuotiin esiin huomio, että työskentely on erilaista nuorten tiimissä ja 
aikuisten tiimissä. Nuorten kanssa työskentelyssä saattaa useammin pai-
nottua ylläpitävä muutos, jottei tilanne kehittyisi huonompaan suuntaan. 
Tällä viitattiin erityisesti työskentelyyn nuorten huumeidenkäyttäjien 
kanssa. Ratkaisemattomaksi kysymykseksi jäi myös ajatus siitä, voiko 
”yksin muuttua muuksi” tai ”mihin asiakkaat kuntoutuvat?” Ongelmana 
ei enää näyttänyt olevan asiakkaiden kiinnittyminen muutostyöhön, vaan 
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se, miten asiakas saadaan kiinnitettyä ympäristöönsä. Muutossosiaalityös-
sä tulisi erityisesti miettiä sellaista työskentelytapaa, joka mahdollistaisi 
asiakkaiden kiinnittymisen muuhun ”sosiaaliseen” ja jossain vaiheessa 
muutostyön ulkopuolisiin toimintoihin. 
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KOONTI ASIAKASPROSESSIN KESKEISISTÄ ELEMENTEISTÄ:

* Alkuvaiheen työskentelyyn panostamisen tärkeys
– muutostyö on mahdollistanut työskentelyä enemmän asiakkaan rytmin 

mukaan, erityisesti alussa tarvitaan tiiviimpää työskentelyä ja tiheitä 
tapaamisia

* Ei diagnosoida
* Asiakassuhteen yhteinen rakentaminen: luottamuksen saavuttaminen, 

kontaktin luominen
* Verkostotyön merkitys
– muutostyössä on ollut mahdollisuus vahvistaa verkostotyötä. Asiakkaan 

luonnolliset- ja viranomaisverkostot otetaan mukaan. Yhteistyökumppa-
nit eivät enää odota sosiaalityöltä pelkästään rahaa, työ on uudenlaisella 
pohjalla.

* Aika + tila (muutokselle): 
– muutostyössä on annettu aikaa. Asiakaskuntaa ovat erityisesti päihde- ja 

mielenterveyskuntoutujat, joiden kohdalla prosessit ovat pitkiä. Tämän ryh-
män ratkaisuksi ei ole löydetty ns. pikakuntoutusputkea muutostyössä.

– asiakas: ”Tajusin myös, että asioihin ja muutoksiin vaaditaan aikaa. Nyt 
on aikaa käydä sosiaalityöntekijäni kanssa juttuja läpi, mikä on tosi hyvä. 
Aiemmin sosiaalitoimistossa olen selvitellyt vain raha-asioita”.

* Vertaistuki ja toiminta
– kumppanuustyön ja ryhmien merkitys asiakkaan kuntoutumisprosessissa.
– yksilöllinen sosiaalityö kulkee rinnalla ryhmissä ja toiminnoissa.
– toiminta tukee kuntoutumista (erityisesti nuorten asiakkaiden kohdalla).
* Vapaaehtoisuus
– muutoksen mahdollistaa useimmiten parhaiten se, että ei painosteta, syyl-

listetä tai sanktioida.
* Asiakkaan voimavarojen esiin nostaminen
* Ei valta-asetelmaa
– muutostyössä valta-asetelmaa ei synny samalla tavalla asiakkaan ja työn-

tekijän välille, koska ei tehdä toimeentulotukipäätöksiä. Tätä on pidetty 
erityisen hyvänä asiana.

* Pidetty tärkeänä, ettei asiakasta ohjata heti jonnekin muualle
* Työntekijät pitävät tärkeänä, että asiakkaan annetaan puhua 

mistä haluaa, vaikka rahasta. 
* Ei lähdetä tulkitsemaan, vaan kuunnellaan. 
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4. Ongelmanratkaisusta 
asiakkaan tarinan kuulemiseen

Tuon tässä luvussa esiin suunnitelmallisen sosiaalityön prosessin erilaisia 
näkökulmia. Sosiaalityön prosessin eteneminen ja vaiheistaminen perus-
tuvat näkemykseni mukaan yleensä ongelmanratkaisu- ja ratkaisukeskei-
seen malliin. Kentältä kerätyn aineiston pohjalta nousee havaintotasoisia 
päätelmiä muutostyön asiakasprosessin väljästä mallista ja siitä, millai-
nen työorientaatio näyttäisi toimivan sosiaalisessa muutostyössä tämän 
hankkeen aineiston perusteella. Aineiston perusteella ”muutostyön malli” 
ilmentää sellaista työskentelyä, joka työntekijöiden kokemuksen mukaan 
(asiakashaastattelut tukevat) näyttäisi olevan toimivaa sosiaalisessa muu-
tostyössä. Muutostyön malli kuvataan ja avataan luvussa 4.2. Millaiseen 
tausta-ajatteluun havainnot ja päätelmät sosiaalisen muutostyön toimivista 
käytännöistä ja menetelmistä perustetaan? Mitä tarkoitetaan narratiivi-
suuden mikro-orientaatiolla?

Ilmari Rostila on jäsentänyt yksilökohtaista sosiaalityötä tavoitteellisena 
toimintana ”ongelmanratkaisun prosessimallin” avulla (Rostila 2001, 60; 
ks. myös Compton & Galaway 1994, 56–69). Tässä mallissa ongelman-
ratkaisu jakaantuu kolmeksi vaiheeksi: 1) tavoite työlle, 2) tavoitetta kohti 
ja 3) työskentelyn päättäminen.

 Muutostyön tavoitteista neuvotellaan sitten kun asiakas ja työntekijä 
ovat päässeet yksimielisyyteen ongelmasta ja siitä, mihin ne mahdollisesti 
liittyvät. Neuvottelu on prosessi, jossa pyritään yksimielisyyteen ongelman 
lievenemistä edesauttavasta toimintalinjasta ja tarvittavista muutoksista. 
Tavoitteiden määrittelyn jälkeen osapuolet tekevät sopimuksen, johon 
kirjataan mahdollisimman selkeästi työskentelyn tavoitteet ja osapuolten 
toiminta (Hepworth, Rooney & Larsen 1997 teoksessa Rostila 2001, 73 
-74). Ongelmanratkaisun toisessa vaiheessa toteutetaan sovittu suunni-
telma. Tavoitteisiin pääsemiseen käytetään erilaisia toimenpiteitä ja in-
terventioita. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan työskentelyä ja päätetään 
se. Ongelmanratkaisuprosessia kuvaa rationaalisuus ja tavoitteellisuus. 
Toki ongelmanratkaisun prosessimalli ei ole Rostilankaan näkemyksen 
mukaan näin yksinkertainen ja jokaiseen vaiheeseen liittyy monentasoisia 
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Vahvistaminen

Ankkurointi

Voimavarat
Nykytila

Tahtotila

pohdintoja muun muassa siitä, kuinka asiakas voi osallistua tilanteensa 
arviointiin ja suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn. Ongelmanratkaisun 
prosessimallia ei tule kirjoittajan mukaan ymmärtää joksikin kaavaksi, 
joka sovitetaan todellisuuden päälle. (Rostila 2001, 74.)

Ratkaisukeskeistä työotetta ja ongelmanratkaisun prosessimallia ei 
myöskään tarvitse nähdä toistensa vastakohtina. Ratkaisukeskeisessä ajat-
telussa tavoitteet ovat keskeisellä sijalla, ongelmista ei sen sijaan puhuta, 
vaan keskitytään ihmisen voimavaroihin, joita vahvistamalla pyritään 
tavoitetilaan ja ratkaisemaan asiat. Yhteistä ongelmanratkaisun prosessi-
mallissa ja ratkaisukeskeisessä mallissa on selkeiden tavoitteiden määrittely 
sekä asioiden ja ongelmien ratkaisu. 

Ratkaisukeskeisessä työotteessa selvitetään nykytila ja määritellään tavoite-
tila. Tärkeää on miettiä, mikä toimii. Hyvät puolet ja onnistumiset tuodaan 
esiin ja ajatellaan, että ihmiset ovat muutakin kuin ongelmansa. Nykytilasta 
pyritään ratkaisuun ja tavoitetilaan. Tämä tapahtuu vahvistamalla asiakkaan 
voimavaroja. Ratkaisut löytyvät suuntaamalla huomio tulevaisuuteen ja 
tässä mielessä ratkaisukeskeisyys on ”sitten kun” -kulttuuria. Ratkaisu-
keskeisyys perustuu systeemiseen ajattelutapaan, jolloin positiivisen asian 
löytäminen lisää muita positiivisia asioita (vuorovaikutuksellisten osien 
tarkastelu). (Alpola & Heikkilä 2006; Sundman 1994.)

Narratiivisessa työotteessa tavoitteet eivät ole itseisarvo, vaan kes-
kitytään edellytyksiin ja luodaan tilaa muutokselle. Työskentelyssä on 
kuitenkin aina oltava suunta. Narratiivisuudessa ei ratkaista, vaan muu-
tetaan suhdetta, ei ratkaista ongelmaa, vaan vapaudutaan ongelmasta. 
Narratiivisuudessa tietoa ei hierarkisoida, joten ei ole väliä käytetäänkö 
ongelma- vai ratkaisukieltä. Ratkaisukeskeisyydelle päinvastaisesti asiak-
kaalla on lupa puhua ongelmistaan eikä ongelmakieltä tarvitse välttää tai 
kääntää heti positiiviseksi kieleksi. 

Asiakkaan ongelmien ja ”regressiivisten tarinoiden” (kuinka huo-
nosti asiat ovat) kautta asiakkaalle voi olla mahdollista asettua positioon, 
jossa hän saa osakseen myötätuntoa ja ymmärrystä ja siten voidaan luoda 
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edellytyksiä negatiivisten tunteiden, kuten surun ja epätoivon, käsittelylle. 
Regressiivinen narratiivi voi myös olla motivoimassa muutokseen sitä kaut-
ta, että jokin tie hahmottuu umpikujaksi tai yhä pahenevaksi kierteeksi 
(Jokinen 2000, 133). 

Ratkaisukeskeisyydestä seuraa tiettyjä elementtejä mukaan narratii-
visuuteen. Yhteistä on ainakin se, että asiat pyritään tekemään näkyviksi, 
jotta niiden kanssa on mahdollista työskennellä. Narratiivisuudessa on 
ratkaisukeskeisyyden tapaan voimavaraistava näkökulma. 

”Ohut tarina”
Arvot

Voimavarat
”Tahtotila”

Alussa on ”ohut tarina” (yksipuolinen tarina), jota asiakas kertoo työnte-
kijälle ongelmastaan tai mistä tahansa elämänsä asiasta. Asiakkaalla on 
vastaanotolle tullessaan usein hyvin ohut tarina ja ohuet johtopäätökset 
tarinastaan. Usein ennen sosiaalityöhön tuloa ihmiset ovat itse yrittäneet 
vähentää ongelmien vaikutusta omaan elämäänsä. He ovat rakentaneet ohui-
ta päätelmiä elämästään ja heidän on usein vaikea havaita omia kykyjään, 
taitojaan tai omaa elämänkokemustaan. Tärkeää on saada työskentelyssä 
esille ihmisten tietämys, taidot ja kyvyt ja samalla vapautua ongelmallisesta 
asiasta. Ihmisen on tärkeä huomata, että ongelmat eivät koskaan hallitse 
aivan täysin hänen elämäänsä tai ihmissuhteitaan. Työntekijällä on hyvin 
aktiivinen rooli tapaamisissa. Hän kysyy kysymyksiä, jotka kyseenalaistavat 
vanhoja ajatuksia. (ks. myös Finnholm 2007.) Työntekijän tehtävä on avata 
asiakkaan puhetta ja pyrkiä täsmälliseen kieleen. Asiakkaan kertomusta 
aletaan tällä tavalla ”paksuntaa”, jossa on kysymys juuri asioiden avaami-
sesta ja näkyväksi tekemisestä sekä uusien näkökulmien aukeamisesta tätä 
kautta. Tarinallisuuden voima on siinä, että erityisesti työskentelyn alussa 
panostetaan siihen, että asiakkaan kertomuksen kautta työstetään hänelle 
tärkeät arvot esiin. Arvojen kautta löytyvät myös ihmisen voimavarat ja 
suunta työskentelylle. Lähdetään ajatuksesta, että ihmisinä meillä on pal-
jon kykyjä, sitoumuksia, uskomuksia, vahvuuksia ja arvoja, jotka voivat 
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lieventää ongelmien vaikutusta elämässä. Narratiivisen työtavan tärkeitä 
periaatteita ovat uteliaisuus ja halu aidosti kysyä kysymyksiä, joihin ei 
etukäteen tiedetä vastauksia (Morgan 2004, 10).

4.1 Narratiivinen mikrotyörientaatio
Sosiaalisen muutostyön työskentelykokemus on tuonut esiin narratiivisen 
eli tarinallisen lähestymistavan mielekkyyden ja soveltamismahdollisuudet 
asiakastyössä. Narratiivisuus tarjoaa apua ja uudenlaisia näkökulmia ni-
menomaan intensiiviseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn. Erityisesti 
asiakkaan muutoksen tukemisessa narratiivisuuden ajatukset ovat avanneet 
monia solmukohtia, sillä muutos on harvoin lineaarinen, eteenpäin menevä 
ja suoraan sosiaalityön interventioihin paikannettavissa. Narratiivinen 
mikrotyöorientaatio nähdään osana kuntouttavaa, empowerment-tyyppistä 
sosiaalityötä. Asiakkaiden kuntoutumiseen ja voimautumiseen liittyvissä 
prosesseissa narratiivinen työorientaatio painottaa asiakkaasta lähtevää 
työskentelyä ja muutosta. 

Narratiivisuus keskittyy siihen, miten ihmiset luovat merkitystä elä-
mälleen ja erityisesti sen muutoksille. Tarinat ovat ihmisen tapa jäsentää 
todellisuutta. Tarinoissa oman aseman määrittely on aivan keskeinen 
ulottuvuus: onko kertoja tilanteessa aktiivisena toimijana vai toisten toi-
mintojen kohteena. Narratiivinen lähestymistapa tarkastelee ihmistä 
aktiivisena, merkityksiä antavana toimijana (Hänninen 1999). Tämä on 
lähtökohtana aikuisten kanssa tehtävässä sosiaalityössä.

Vilma Hänninen erottelee kolme tarinallisuuden ulottuvuutta: ker-
tomus eli kerrottu tarina, sisäinen eli koettu tarina ja draama eli eletty 
tarina. 

”Elämän merkityksen kokemisen kannalta ensisijainen on sisäinen tarina, jossa 
ihminen tulkitsee itselleen elämänsä tapahtumia. Tämän tarinan avulla tehdään 
menneisyyttä ymmärrettäväksi ja ennakoidaan tulevaisuutta. Sisäinen tarina 
määrittelee tapahtumien merkitystä ja muotoilee niihin liittyviä tunteita sekä 
ohjaa toiminnallisia valintoja. Elävän elämän draamassa ihminen pyrkii toteut-
tamaan sisäisessä tarinassaan muotoilemiaan tulevaisuusvisioita. Siinä sisäinen 
tarina joutuu käytännön testiin ja muutoshaasteiden alaiseksi.”

”Elämänmuutos on tilanne, jossa elämäntarinaa joudutaan ikään kuin kirjoitta-
maan uudelleen siten, että muutos kutoutuu sen osaksi. Esimerkiksi työttömäksi 
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joutuminen on tällainen elämäntarinan jatkuvuuden katkaiseva muutos, sillä 
palkkatyötä arvostavassa yhteiskunnassa työttömyys nähdään usein jopa ’ kun-
nottomien’ ihmisten valitsemana elämäntapana. Toisaalta esimerkiksi riippu-
vuudesta vapautuminen voi taas olla esimerkki muutoksesta, jossa ihminen itse 
muuttaa umpikujaan joutunutta elämäänsä. Muutosta tukee tarina, joka tekee 
riippuvuuden ymmärrettäväksi, hahmottaa riippuvuudesta vapautumisen keino-
ja ja vapauttaa syyllisyydestä. Kuntouttava työ voidaan nähdä prosessiksi, jossa 
ongelman tai kriisin tuottama elämäntarinan katkos ylitetään. Kuntouttavassa 
sosiaalityössä pyritään tukemaan tätä prosessia erilaisin keinoin.”

(Hänninen 1999)

”Tarina jäsentää elämäntilannetta, elämänkulkua ja merkityksellisyyttä. Ta-
rinallinen kuntoutus pyrkii löytämään merkityksiä tilanteissa, joissa elämän 
jatkuvuus ja vakiintunut kulku ovat kyseenalaisia. Kuntoutuksen tavoitteena 
on muutos. Se voi tarkoittaa yksilön kohdalla tarinan uudelleen tulkintaa, 
jota hyödynnetään kuntoutustyössä ja selviytymisessä mahdollisimman pitkään 
työelämässä.” 

        (Nikkanen 2005)

Ihminen muuttaa suhdetta hallitsevaan tarinaan ja voi löytää uusia toisin 
toimimisen mahdollisuuksia, vaihtoehtoisia tarinoita. Työskentelyssä muu-
tetaan hänen omaa kertomusta itsestään ja suhdetta siihen. Vahvistetaan 
ja lisätään ihmisen omaa tietoisuutta itsestään ja elämäntilanteestaan. 

Asiakasprosessikeskusteluissa kehittämisryhmän kanssa puhuttiin 
paljon tavoitteiden määrittelystä. Esimerkkinä on Työllistävä sosiaalityö 
-projektin kautta muutostyöhön tullut asiakas. Työllistävän sosiaalityön 
mallissa taustalla näyttää olevan ratkaisukeskeinen ajatus, jossa asiakkaan 
lähtötilanne on työttömyys, ja tavoitetila on työ/työllisyys. Asiakkaan 
oma ääneen sanottu tavoite oli tässä esimerkkitapauksessa myös ”töihin 
pääseminen”. Miksi asiakkaan ongelmat eivät kuitenkaan ratkenneet, 
vaan enneminkin kriisiytyivät, kun hän sai projektin kautta palkkatuettua 
työtä? Asiaa alettiin avata (paksuntaa tarinaa) enemmänkin narratiivisen 
työotteen mukaisesti, jolloin asiakas tuli tietoiseksi omista toimintata-
voistaan. Asiakkaan arvojen läpikäymisen kautta tavoitteeksi ja suunnaksi 
löytyikin ”hyvä elämä ja hyvinvointi”, johon työ liittyi yhtenä osana. Työn 
saaminen ei kuitenkaan ristiriidattomasti ratkaissut hänen ongelmiaan 
eikä ollut yksinään sama asia kuin ”hyvä elämä”. Ihminen ei yleensä toimi 
sellaisen asian tai tavoitteen suuntaisesti, jota ei koe merkitykselliseksi. 
Arvojen kautta löytyi kuitenkin asiakkaalle merkityksellinen tavoite, 
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jolloin työskentely työllistymisen suuntaan osana muutostyötä oli myös 
tämän jälkeen uudella pohjalla. Prosessissa asiakas tuli tietoiseksi niistä 
toimintatavoista, ominaisuuksistaan ja vahvuuksistaan, joita hänen oli 
mahdollista kehittää. Työskentely suuntautui uudestaan keskittyen työl-
listymisen edellytyksien vahvistamiseen, mahdollisuuksien avaamiseen ja 
tilan luomiseen muutokselle. Prosessi vei aikaa noin vuoden ja tällä hetkellä 
asiakas on siirtynyt eteenpäin (ja saanut myös työpaikan) ja asiakkuus 
sosiaalityössä on lopetettu. 

Ratkaisukeskeinen ja narratiivinen malli eivät ole toisiaan poissulkevia, 
vaan toisiaan täydentäviä. Ne ovat hieman erilaisia lähestymistapoja, jotka 
eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään. Narratiivinen työskentely luo 
pohjaa ja edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle muutostyössä avaamalla 
erilaisia näkökulmia asiakkaalle kuten Työllistävän sosiaalityön asiakas-
esimerkissä. ”Kuntouttavan sosiaalityön tavoite on käynnistää muutoksia 
asiakkaan ajattelu- ja toimintatavoissa” (Tuusa 2005, 44). Työntekijät 
kokivatkin saaneensa narratiivisuudesta lisää vuorovaikutteisia keinoja 
kuntouttavaan (empowerment) sosiaalityöhön. 

Ihmisten kriisi muutostilanteessa haastaa muotoilemaan tarinaa uudel-
leen, jolloin siihen tarvitaan myös sosiaalityön välineitä. Lähestymistapana 
narratiivisuus voi toimia yhtenä ”luovana menetelmänä” muutostyön 
kirkastamisessa ja kehittämisessä. Korostaessaan dialogista toimintatapaa 
se lisää asiakkaiden osallisuutta.

4.2 ”Muutostyön malli” sosiaalityön hyvänä käytäntönä
Hankkeen empiiristen tulosten perusteella (asiakastapausaineisto sekä toi-
mintatutkimuksellisesti kertynyt muu aineisto) sosiaalisessa muutostyössä 
on paikannettavissa hyviä käytäntöjä12, jotka lisäävät muun muassa asiak-

12 ”Hyvä käytäntö” on käytäntö, joka on koettu toimintaympäristössään toi-
mivaksi ja arvioitu asiakkaalle hyvää tuottavaksi. Sen tulee olla myös eettisesti 
hyväksytty. Hyvä käytäntö kehittyy toimijoiden tavoitteellisella prosessilla ja 
perustuu tietoon vaikuttavuudesta. (Sosiaaliportti 2006.) Tässä hankkeessa 
muutostyön mallista on tehty tiivistetty kuvaus, joka on syntynyt yhteisessä 
kehittämisprosessissa työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, kuitenkin niin, että 
prosessi on jatkuva, eivätkä malli ja menetelmät ole valmiita ja muuttumatto-
mia. Hyvän käytännön kuvaus perustuu hankkeen aikana saatuun empiiriseen 
ja teoreettiseen tietoon, mutta myös työntekijöiden ja tutkijan persoonalliseen 
tietoon, käytännön kokemukseen sekä proseduuriseen tietoon (ks. myös Raunio 
2005: sosiaalityön ammatillisen tiedon lajit). 
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kaiden osallisuutta ja tätä kautta heidän hyvinvointiaan. Olen kuvannut 
muutostyön työskentelymallin sosiaalityön hyvänä käytäntönä. Mallin 
oletus-/käyttöteoria perustuu muutosdynamiikkaan. Muutosdynamiikka 
rakentuu erilaisista ammatillisuuden elementeistä vuorovaikutteisessa 
asiakastyössä. Työskentelymallissa on kolme tasoa. 1) Työorientaatioiden 
taso on työskentelyä suuntaava taso (ks. luvut 2.3 ja 3.1) ja se avaa myös 
työskentelyn taustalla olevaa ”fi losofi aa”, jopa ihmiskäsitystä.  2) Arvioivan 
työotteen taso on ohjaava, jolloin arvioiva työote ohjaa esimerkiksi sitä, 
mitä menetelmää käytetään, kuinka asiakkaan kanssa voi seuraavaksi 
edetä jne. 3) Menetelmien ja tekniikoiden taso on suorittava taso, mutta 
menetelmät ja tekniikat tulee nähdä laajasti, jolloin esimerkiksi kuuntelu 
interventiona voi kuulua tähän. 

Muutostyön mallin eri tasot ovat toisiaan täydentäviä, jolloin ne eivät 
”toimi” ilman muita tasoja. Muutostyön mallin voi nähdä läpäisevänä 
sekä yksilö- että ryhmätyössä. Tässä luvussa avataan enemmän arvioivan 
työotteen tasoa.

Muutostyön työskentelymall

Ajallinen edistyminen

Neuvotteluvaihe 
Vaihtoehtojen tarjoamisen vaihe 

Tarinan näkyväksi 
tekeminen 

ARVIOIVA TYÖOTE (jatkuvaa uudelleenneuvottelua muutostavoitteiden kautta)

menetelmät 
ja tekniikat 

menetelmät 
ja tekniikat

menetelmät 
ja tekniikat 

Työskentelyn päät-
täminen 

KUNTOUTTAVA TYÖORIENTAATIO narratiivinen mikrotyöorientaatio

KUVIO 3
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1) Alla olevassa kuvio 4:ssä on kuvattu, kuinka narratiivinen mikrotyö-
orientaatio osana kuntouttavan sosiaalityön laajempaa kehystä ilmenee 
asiakasprosessin eri vaiheissa.

KUVIO 4

(Kuvion sisällöissä on käytetty soveltaen lähteenä: Alpola & Heikkilä 
2006.)

2) Asiakastapausten pohjalta nousee luontaisen arvioinnin malli työpro-
sessissa, jota kutsun arvioivaksi työotteeksi. Aineiston perusteella arviointi 
asiakasprosessissa ei tapahdu suorana ”assessmentina”13 (interventioiden

13 Toiminnan arviointi on eri asia kuin tilannearviointi. Tilannearviosta käyte-
tään englannin kielessä usein sanaa ”assessment”. Toiminnan arviointia vastaa 
englanninkielinen sana ”evaluation”. Toiminnan arviointi (evaluaatio) on so-
siaalitieteellisten menetelmien systemaattista soveltamista yhteiskunnallisten 
toimenpideohjelmien, projektien jne. arvioimiseksi, suunnittelemiseksi, toi-
meenpanemiseksi ja hyödyllisyyden takaamiseksi. Toiminnan arviointi saattaa 
olla myös sosiaalityön menetelmien tai sosiaalityön yksittäisten interventioiden 
arviointia. (Arvo-hankkeen internetsivut 10.1.2007.)

Työskentelyn päät-
täminen 

* Tavoitteiden sijaan kartoitetaan ongel-

ma-alueet ja tehdään asiat näkyviksi; 

mitkä alueet ihminen hallitsee, mitä aluei-

ta ei.  

* Tärkeintä on hallita ongelmaa, selvittää 

suhde ongelmaan, ei ratkaista sitä.  

* Narratiivisuus korostaa hallintaa ja 

selkeyden tunnetta (=omatoimijuuden 

tunne)  

* On olemassa kahdenlaisia ongelmia: 

ratkaistavia ja ei ratkaistavia. Jälkimmäi-

siin haetaan narratiivisuudella hallinnan 

tunnetta. 

* Älä tulkitse, vaan kysy!  

* Työskentelyn alussa luodaan pohja 

dialogille. Dialogisuus on rinnakkainen ja 

narratiiviisuuteen sisältyvä, narratiivisuus 

mahdollistaa dialogin. 

* Ollaan kiinnostuneita yksilön sisäisestä 

tarinasta: ihmisen ajatellaan hahmottavan 

elämäänsä tarinana. Uudenlaisen, toisen-

laisen näkökulman omaavan tarinan 

”kertomisella” omasta elämästä voi olla 

voimaannuttava vaikutus.  

* Esim. nuorten asiakkaiden kanssa akti-

vointia on tehty vuosikausia ja heitä on 

motivoitu, mutta mitään ei tapahdu. Seu-

rauksena voi olla retorisia tavoitteita ja 

suunnitelmia – narratiivisuudella on saatu 

uutta näkökulmaa ja jotain liikahtamaan.

* Suunnitelmat toimivat tutkimuspintoina, 

vaikka tavoitteet eivät toteutuisikaan, 

auttavat elämänhallinnassa (elämänhal-

linnan tunteessa).

* Tulemme näkyviin tois-

temme kautta – reflektiivi-

syys.  

* ”Isolated” – ”Connect”; 

kytketään ihminen (takaisin) 

siihen, mikä hänelle on tär-

keää ja arvokasta. 

* Sosiaalityön toimien yksi-

lölliset seuraukset: miten 

elämäntarina jatkuu inter-

vention jälkeen?  

*Tuodaan esiin asiakkaan 

selviytymis- ja kasvutarinat 

asiakasprosessin loppuvai-

heessa, sillä voi olla eheyttävä 

merkitys (ks. myös Arja 

Ruisniemi 2006). 

NARRATIIVINEN MIKROTYÖORIENTAATIO

Neuvotte-
luvaihe

Vaihtoehtojen
tarjoaminen

Tarinan
näkyväksi
tekeminen 
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jälkeiset väliarvioinnit tms.), vaan tarina ennemminkin muuntuu koko 
ajan yhteisenä dialogina. Työntekijä tarkistaa kurssia jatkuvasti ja myös 
tarvittaessa uudelleen suuntaa työskentelyä. Kyse on uudelleenneuvotte-
luista ja työskentelyn läpinäkyvyydestä myös asiakkaalle. Interventio ei 
ole ulkokohtaisesti työntekijästä lähtevä toimenpide, vaan pikemmin-
kin yhteisen neuvottelun tulosta. Arvioiva työote korostaa tilannearvion 
prosessimaisuutta.   

Sosiaalityön prosessissa työntekijät painottivat sitä, etteivät lähde 
ennalta määrittelemään tilannetta, vaan pyrkivät tutustumaan syvenevästi 
asiakkaan toimintaan, ajatteluun ja asiakkaan kokemiin muutoksen esteisiin 
(ks. myös Kauppi 2004). Työskentelyprosessin arvioiva ulottuvuus koskee 
yhteistä tiedontuotantoa prosessissa. Sosiaalityön keskeinen ajatus siitä, 
että asiakkaalla on itsellään olennaista tietämistä juuri hänelle toimivien 
ratkaisujen löytämiseksi, on työskentelyn perustana. Haasteena on saada 
asiakkaan, ei useinkaan tietoinen, tietäminen esiin ja artikuloiduksi. 
Työntekijän tehtävänä on helpottaa asiakasta sanallistamaan/tuomaan esiin 
tarpeitaan, pyrkimyksiään, potentiaaliaan sekä niiden toteutumisen esteitä 
(ks. myös emt). Asiakkaan kokemuksien ja tietämisen esiin tuomiseen ja 
sanallistamiseen työntekijät käyttivät muun muassa tarinallisia menetelmiä. 
Arvioivan työotteen edellytys on asiakkaan toiminnan ja sitä mahdollisesti 
estävien muutosmekanismien (esim. hallitsevat ajattelumallit) avaaminen 
ja näkyväksi tekeminen. 

Arvioivan työotteen taso koskee muutosdynamiikan tutkimista vuo-
rovaikutussuhteessa, oman toiminnan jatkuvaa arviointia ja asiakaspro-
sessin uudelleen ohjaamista. Oma toiminta valitaan suhteessa asiakkaan 
yksilöllisiin tilanteisiin, ja arviointi on pääosin työskentelyprosessin ja 
sen toimivuuden systemaattista arviointia (ks. myös Heinonen 2007, 38).  
Asiakkaan mukaan ottaminen häntä koskevan asiakasprosessin arviointiin 
on keskeistä, jolloin arvioiva työote sisältää voimaannuttavan arvioinnin 
(empowerment evaluation) elementtejä. 

Relationaalinen arviointi kuvaa sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakas-
prosessin kausaalisuhteita ja avaa arvioivaa työotetta. Työntekijät eivät olleet 
löytäneet aiemmin työhönsä sopivaa, asiakasprosessia kuvaavaa arviointi-
mallia. Todellisuutta ei jäsennetä kahtiajakojen avulla, vaan suhteina.
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Arvioiva työote relationaalisena arviointina:

”Relationaalinen arviointi tutkii ja kuvaa sitä, miten muutosta tapahtuu asi-
akkaan, sosiaalialan työntekijän ja muiden mahdollisten toimijoiden teknisesti 
välittyneen (esim. työmallit, normit ja säännöt) vuorovaikutuksen tuloksena. 
Tapahtumaa muokkaavat siis ihmisten lisäksi monet erilaiset elementit. Inter-
ventiotapahtumassa neuvotellaan ja päätetään asiakkaan päämääristä, tarpeista 
ja ongelmista, nämä eivät ole etukäteen määräytyneet. Tapahtumaa seuraava 
muutos ei selity millään yksittäisellä elementillä. Interventiossa noudatetulla 
interventiomenetelmällä ei ole ominaisuutta hyvä tai huono. Käytettävän menet-
telyn arvo määrittyy sosiomateriaalisen verkoston suhteissa.” 

(Koivisto 2006, 58.)

Relationaalisen arvioinnin suhde kontekstiin ja interventioihin:

”Lähtökohtana ei ole kaksijakoisesti interventiomenetelmä tai -toiminnot ja 
toisaalla intervention kohteena olevien olosuhteet ja ongelmat (konteksti). Ennen 
interventiota interventiomenetelmä on pelkkä ajatus tai skripti ohjekirjassa, joka 
määrittelee millaisia toimijoita ja elementtejä interventioon kuuluu ja miten 
eri toimijoiden tulee toimia (sosiomateriaalinen verkosto). Tavoitteena on saada 
asiakas ja muut toimijat toimimaan halutulla tai yhteisesti sovittavalla tavalla. 
Menetelmä syntyy kuitenkin vasta eri toimijoiden vuorovaikutteisessa toiminnas-
sa. Sillä ei siis voi selittää intervention tulosta eikä sitä voi erottaa toimijoista. 
Lähtökohdaksi ei myöskään oteta asiakkaan elämäntilannetta jonkinlaisena 
kontekstina, joka ympäröi interventiotapahtumaa ja vaikuttaa siihen. Runsasta 
alkoholinkäyttöä harjoittavan Sepon juomakaverisuhteet ovat olemassa silloin, 
kun juodaan yhdessä. Ne eivät ole mukana sosiaalitoimiston vuorovaikutusta-
pahtumassa. Kaverisuhteet toki helposti uusiutuvat, kun Seppo lähtee toimistosta. 
Kontekstilla ei siis voi selittää intervention kulkua ja tulosta, koska konteksti on 
jatkuva toiminnan tulos. Interventiotapahtumassa Sepon sosiomateriaalista ver-
kostoa, ts. juomatapoja, kenties kaverisuhteita ja muita mahdollisia elementtejä 
yritetään muokata toisenlaiseksi.” 

(Koivisto 2006, 58.)

Arvioivassa työotteessa on elementtejä myös kriittisestä refl ektoinnista. 
Asiakasprosessin osana kriittisen refl ektion prosessi voi liittyä kriittisen 
sosiaalityön tavoitteisiin, koska se valtaistaa marginalisoituneita ryhmiä 
mahdollistamalla identiteetin uudelleen rakentamisen (vrt. narratiivisuus). 
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Kriittisen refl ektion prosessi pyrkii tarkastelemaan taustalla olevia oletuksia, 
paljastaa ihmisten itsestään kertomien tarinoiden taakse kätkeytyviä mer-
kityksiä ja tuo näin esiin heidän omat näkökulmansa kokemuksiinsa. Sen 
lisäksi, että ihmisten tarinat saavat näin oikeutuksensa, valta luoda näitä 
tarinoita annetaan ihmisille itselleen. Käytännön sosiaalityössä prosessia 
voidaan käyttää, kun pyrkimyksenä on vaurioituneen henkilökohtaisen 
identiteetin uudelleen rakentaminen tai kun tarkastellaan ihmisten omien 
tarinoiden vaikutusta heidän elämäänsä ja pyritään muuttamaan sellaisia 
vaikutuksia, jotka estävät ihmisiä käyttämästä valtaa oman elämänsä suh-
teen. Tällä kriittisen refl ektion käyttötavalla on yhtäläisyyksiä narratiivisen 
terapian kanssa. (Fook 2005, 23–24, 26.)

Tässä yhteydessä arvioiva työote painottaa itsearvioinnin sijaan (tai 
sen lisäksi) asiakkaiden osallistamista prosessiin. Työskentely asiakkaan 
kanssa nähdään yhteisenä oppimisprosessina, ekspansiivisena oppimise-
na ja oivallusprosessina. Luovan ongelmanratkaisun ja kontekstuaalisen 
työotteen (Yliruka 2006, 8) myötä muutos ja tulokset syntyvät asiakkaan 
ja työntekijän (+mahdollisten muiden toimijoiden) yhteisessä vuorovaiku-
tussuhteessa ja toiminnassa.

3) Muutosmalliin on koottu tiivistetysti mikromenetelmät ja tek-
niikat osana asiakasprosessia luvuissa 3.1–3.3.
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5. Avauksia erilaisille toiminta-
areenoille

Erilaisissa toimintamuodoissa on pyritty kehittämään erityisesti asiakas-
osallisuutta, kumppanuutta, verkostoitumista, toiminnallisuutta ja ver-
taistukea. Tavoitteena toimintamuodoissa on pyrkiä yhteisen toimijuuden 
alueelle asiakkaiden kanssa ja tarjota ihmisille erilaisia vuorovaikutuksen 
ja vaikuttamisen areenoja.

–  Nuorten Kulma: matalankynnyksen olohuone nuorille, tarjotaan 
”paikka missä olla”. Toimintamuodon kautta pyritään saattamaan 
vaikeasti kiinnittyviä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sosiaalityön 
piiriin ja vastaamaan nuorten omiin palvelutarpeisiin paremmin. 

– Camera Obscura: sosiaalista raportointia valokuvin.
– Kuntouttavan sosiaalityön ryhmät: pitkäaikaistyöttömien ryhmä ja 

naisten ryhmä, joissa yhdistyvät sekä sosiaalisen muutostyön yksilö-
työn prosessi että työ- ja toimintakyvyn ylläpito (joidenkin kohdalla 
myös aktivointi) toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

5.1 Nuorten Kulma
Raportin alussa (luku 2) kuvatuista lähtökohdista ja haasteista lähti käyn-
tiin nuorten matalankynnyksen olohuoneen ja avoimen tilan suunnittelu 
kumppanuustaloon. Sittemmin se on nimetty Nuorten Kulmaksi. Ensisi-
jaisena kohderyhmänä ovat sosiaalisen muutostyön yli 18-vuotiaat nuoret 
aikuisasiakkaat, jotka eivät kiinnity sosiaalityöhön ja joiden on vaikea 
päästä palvelujen piiriin tai jotka putoavat palveluista. Tavoitteena Kulma-
toiminnassa on uudenlaisella työtavalla vahvistaa nuoren viranomais- ja 
luonnollisia verkostoja. Tavoitteena on oppia ymmärtämään uudella tavalla 
nuorten aikuisasiakkaiden todellisuutta, sosiaalista toimintakykyä sekä 
mahdollisuuksia osana yhteisöään. Keinoina tähän ovat osallistaminen, 
vertaistuki, toiminnallisuus sekä yksilökohtainen suunnitelmallinen sosi-
aalityö. Kulmassa toimii kaksi opiskelijaa (Helsingin Diakonia-ammatti-
korkeakoulu), joiden panos on toiminnallisissa menetelmissä ja erilaisten 
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retkien suunnittelussa sekä toteutuksessa asiakkaiden kanssa. Muina 
yhteistyötahoina ovat Keski-Duuri, alueen päihdepalvelut sekä seurakunta. 
Sosiaalisen muutostyön sosiaalityöntekijät ovat mukana vastuullisina hen-
kilöinä ja heidän roolinsa on ennen kaikkea suunnitelmallisen yksilötyön 
asiakasprosessissa osana osallistavaa toiminnallista yhteisöä. 

Nuorten Kulma kumppanuustalo Betaniassa on auki perjantaisin 
koko päivän. Jokaisella kerralla mukana ovat opiskelijat ja ainakin yksi 
sosiaalityöntekijä Kampin tai Kallion toimipisteestä. Nuoret voivat tulla 
Kulmaan vain oleilemaan, juomaan kahvia ja lukemaan lehtiä. Kulmassa on 
aina mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijä. Halutessaan nuori voi osallistua 
myös erilaisiin toimintoihin (mm. valokuvaus-työpaja, elokuvissa käynti, 
tutustumiskäynnit nuorten työpajoihin ja työharjoittelupaikkoihin jne.) 
ja suunnitella tulevaa toimintaa. Toimintaperiaatteena on vapaaehtoisuus 
ja nuorten omista toiveista lähtevä toiminta. Kulma on ennen kaikkea 
olemisen paikka, jossa pyritään luomaan yhteisöllisyyttä. Jokaisella on 
kuitenkin yksilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelmat, jotka kulkevat rin-
nalla ja joiden kanssa työskennellään sosiaalityöntekijän kanssa. Kaiken 
lähtökohtana työskentelyssä on osallisuuden vahvistaminen.

Alussa Kulman ensisijaisena tavoitteena oli tavoittaa nuoria, jotka 
eivät tule toimistolle sovittuihin tapaamisiin. Ajatuksena oli luoda tilaa ja 
toimintaa osana muutostyötä, koska näytti siltä, että huonokuntoinen asia-
kaskunta (esim. ns. Subutex-nuoret) putoaa pois muiden tahojen järjestämiltä 
kursseilta ja toiminnoista, koska niissä vaaditaan päihteettömyyttä ja omaa 
motivaatiota. Muutostyön nuorista asiakkaista ei löytynyt tätä motivoitu-
nutta asiakasryhmää juuri lainkaan. Kuitenkin huonokuntoisemmillakin 
asiakkailla oli toive, että olisi jotain järkevää tekemistä. Ajatuksena Kulman 
tyyppisellä työtavalla oli saada tätä ”vaikeinta” asiakaskuntaa kiinnittymään 
sosiaalityöhön ja tarjota rakenne ja mahdollisuuksia olemisen paikkaan ja 
toimintaan. Sosiaalityöntekijä on paikalla säännöllisesti, jotta asiakkaat 
(vaikka eivät sitoutuisi toimistotapaamisiin) tavoittavat sosiaalityöntekijän 
tiettynä päivänä viikoittain. Kulmassa nuorille tarjoutuu mahdollisuus 
keskustella aikuisen ihmisen kanssa ja saada asioitaan vireille.

Tarkoituksena oli vahvistaa viranomaisyhteistyötä osana Kulman 
toimintaa, koska asiakkaita ei saatu ohjattua päihdehoitoon. Motivointi 
ei toiminut ilmeisesti siksi, että siitä välittyi patistamista (hoitoon). Idea-
listisena ajatuksena ja toiveena oli, että yhteistyökumppaneita (erityisesti 
päihdepalveluiden ammattilaisia) saataisiin saman katon alle, jolloin nuorilla 
olisi mahdollisuus keskustella heidän kanssaan ja saada tietoa. 
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Tässä vaiheessa, kun toimintamalli on ollut käytössä noin vuoden, 
näyttää kuitenkin siltä, että Kulmassa käyvät nuoret ovat muutossosiaali-
työhön jo kiinnittyneitä nuoria. Yksilötyön kautta on tehty motivointityötä 
ja nuoret ovat rohkaistuneet tulemaan osaksi ryhmää, yhteisöä ja mukaan 
toimintaan. Erityisesti mielenterveysongelmaiset ”jännittäjät” ovat olleet 
keskeinen Kulmassa kävijöiden ryhmä. Ryhmässä on mahdollisuus turval-
lisesti harjoitella sosiaalisia taitoja ja lähteä mukaan erilaisiin haastaviltakin 
tuntuviin sosiaalisiin tilanteisiin ja paikkoihin talon ulkopuolelle. Sosiaa-
lisista peloista kärsivät nuoret eivät lähde muihin ryhmiin tai paikkoihin, 
joten on helpompaa, kun Kulmassa on mukana tuttu työntekijä. Ideana 
on myös avoin olohuone ilman ”syöttömekanismia”, joten toimintaan ei 
myöskään ole aina pakko osallistua. Kulma ei pelkisty nuorille järjestettä-
vään valmiiseen toimintapakettiin, vaan korostaa asiakkaiden osallistumista 
itseään ja ryhmää koskeviin päätöksiin sekä toiminnan suunnitteluun. 
Nuorten kannalta olennaisinta on tarjota heille ”paikka, johon kuulua”. 
On myös mahdollista, että kiinnittyminen toimintaan avaa mahdollisuuk-
sia yksilökohtaiseen sosiaalityöhön. Joillekin puhuminen on helpompaa 
toiminnan kautta. Prosessi voi olla kaksisuuntainen. 

Mitä sitten voidaan tehdä haastavimman asiakaskunnan kanssa? 
Näyttäisi siltä, että tällä työmallilla ei ole alkuperäisen ajatuksen mukaan 
tavoitettu huonokuntoisimpia päihdeasiakkaita (jotka ilmaisivat kuitenkin 
haluavansa jotain järkevää sisältöä ja tekemistä elämäänsä). Mitä näiden 
asiakkaiden kanssa on mahdollista tehdä? Kuinka heidät tavoitetaan? 
Heillä itsellään ei ole halua hakeutua päihdehoitoon, koska käyttöä ei 
välttämättä edes koeta ongelmalliseksi. Näyttäisi myös siltä, että nuorilla ei 
ole kiirettä tehdä elämänmuutoksia, terveydentilan ollessa vielä suhteellisen 
hyvässä kunnossa päihteiden käytöstä huolimatta. Toisaalta elämäntyyli 
koetaan kuitenkin raskaaksi ja tilanteet kriisiytyvät usein. Tämä tuot-
taa nuorille jatkuvaa epäonnistumisen tunnetta ja pettymyksiä, jolloin 
saamattomuuden kehä ja ”hällä väliä”-asenne kenties vielä vahvistuvat. 
Olisiko tiivis yksilötyö sittenkin ainut ratkaisu tämän asiakaskunnan 
kanssa työskentelyyn? Olisiko rahalla ”kiristys” ja muut kontrollikeinot 
ainoita toimivia keinoja? Sosiaalityöntekijöiden mukaan ainoa työtapa ja 
-asenne on sitkeys. Vaikka asiakkaat eivät useinkaan tule tapaamiseen, 
heidät kutsutaan silti yhä uudestaan. Ei syyllistetä, vaan yritetään saavuttaa 
luottamus ja pyrkiä työskentelemään sen vähänkin kanssa, mikä on sillä 
hetkellä mahdollista. 
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Vantaalla tehdyn nuorten saamia palveluja koskevan selvityksen kes-
keinen sanoma oli, että ”nuoruuslähtöinen yksilöllisyys tulee huomioida 
palvelujärjestelmässä”. Tällä viitataan erityisesti ammattilaisten ja asiantun-
tijoiden kykyyn ja mahdollisuuksiin kuulla nuoren asiakkaan yksilöllisiä 
toiveita ja tarpeita sekä erityisesti nuorten elämäntilanteisiin kytkeytyvien 
tekijöiden huomioonottamista. Nuoruuslähtöisen yksilöllisyyden huomioon-
ottamisen tarpeesta puhuivat sekä haastatellut nuoret että heidän parissaan 
työskentelevät työntekijät. Nähtiin, että ohjaamalla nuoria automaattisesti 
tietylle polulle kuulematta nuoren omia intressejä ja huomioimatta heidän 
kykyjään haaskataan resursseja. Tällaisesta yksilöllisyyden sivuuttamisesta 
seuraa helposti keskeytyksiä ja näistä puolestaan palvelujen tyhjäkäyntiä. 
Nuorelle itselleen tilanne tuottaa pettymyksen tunteita, huonoa itsetuntoa 
ja entistä suurempaa epävarmuutta omiin kykyihin. (Lamminen 2004, 22.) 
Kulma-tyyppisellä ”palvelumallilla” on ollut tarkoitus vastata nimenomaan 
yksilöllisyyden huomioimisen tarpeeseen. Yksi ratkaisukeino edelliseen on 
viranomaisyhteistyön lisääminen. Jatkossa viranomaisverkostojen mukaan-
tuloa onkin vahvistettava, sillä se ei ole toiminut toivotulla tavalla Kulmassa. 
Yhteistyötä on kuitenkin lisätty muun muassa työvoimatoimiston (kuntou-
tusneuvojan) kanssa sopimalla ja kirjaamalla Kulmaan osallistuminen osaksi 
asiakkaan työnhakusuunnitelmaa. Kulmaan olisi myös mahdollista rakentaa 
työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan paikka jollekin nuorelle. 

Kulma on ollut yksi työtapa sosiaalisessa muutostyössä nuorten asi-
akkaiden parissa. Se on luonut toisenlaista ilmapiiriä ja tilaa asiakkaille. 
Volyymit ja asiakasmäärät eivät toistaiseksi ole olleet suuria, mutta toisaalta 
se ei olekaan ollut ensisijainen tavoite. (Tässä vaiheessa Kulman on löytä-
nyt 10 nuorta ja tapaamisissa on ollut 2–6 nuorta kerrallaan). Työmallin 
kautta haetaan myös tietoa työntekijöille itselleen nuorista ja siitä, kuinka 
heidän tarpeisiinsa voitaisiin vastata avohuollon perussosiaalityössä. Jatkossa 
suuntana on kehittää Kulma-mallia ja sen asiakasohjausta muutossosiaa-
lityön kautta eli tarkoituksena on saada yhteistyökumppaneiden kanssa 
”väylät suoraksi muutostyöhön”. Viranomaisyhteistyötä vahvistamalla on 
mahdollista tarjota asiakkaille yksilöllisempiä kuntoutus- ja jatkopolkuja. 
Tavoitteena Kulmassa ei niinkään ole palveluohjauspaketin tarjoami-
nen kaikille alueen nuorille, vaan ensisijaisesti uudenlaisten palvelu- ja 
työmuotojen kehittäminen osana peruspalvelujen sosiaalityötä vastaten 
nuorten omiin tarpeisiin. Myös uudenlaisten kumppanuuksien luominen 
tulisi ottaa tavoitteeksi jatkossa. Mitä voisikaan tuottaa yhteistyödialogi 
nuorisokulttuurin tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa?
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KUVIO 5

5.2 Sosiaalityön ryhmät
Sosiaalityön ryhmätoimintaa tutkittiin osallistuvan havainnoinnin me-
netelmällä. Toimintatutkimuksen osana osallistuvan havainnoinnin me-
netelmä oli hyvä tapa saada käsitystä ryhmistä, niiden dynamiikasta ja 
asiakaskunnasta. Osallistuin ryhmiin mielessäni kysymys: ”Mikä tekee 
ryhmätoiminnasta sosiaalityötä?” Havainnoinnin kohteena olivat pit-
käaikaistyöttömien ja naisten ryhmä. Havainnointikertoja ryhmissä oli 
yhteensä viisi. Tapaamiset olivat kumppanuustalossa ja kerran järjestettiin 
yhteinen elokuvakäynti. 

Klo 10. Paikalla 4 asiakasta, opiskelija, sosiaalityöntekijä ja minä. Paikalla 
uusi asiakas, jonka kanssa käyty läpi mm. hänen velka-asioitaan. On vel-
kaantunut, koska on tavaramania, nyt ollut itsemurha-ajatuksia. Asiakas 
lähtee keskustelujen jälkeen. ... Aletaan miettiä pikkujoulujen järjestämistä 
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sekä leffaan menoa. Yksi asiakas alkaa puhua sosiaalityöntekijöiden tulevas-
ta kotikäynnistä, joka ärsyttää. Asiakas vetänyt turpaan siskoaan, koska se 
seurustelee raiskaajan kanssa. Asiaa käydään läpi aamupalapöydässä. Toinen 
asiakas keskittyy aamupalatarjoilujen laittamiseen. Korttien kautta käytiin 
läpi erään ryhmäläisen isän kuolemaa (oli kuollut eilen). Samalla hetkellä yksi 
ryhmäläinen saa ikävän soiton, hänen kaverinsa on kuollut tulipalossa. Asiaa 
yritettiin käydä läpi pöydän äärellä ja rauhoitella asiakasta. Sosiaalityöntekijä 
tarttuu aktiivisesti tilanteeseen. Kuolema teema on äkkiä vallannut tilan. ... 
Asiat ovat vaihdelleet tänään ryhmässä rankoista kuolemaan liittyvistä asi-
oista arkipäiväisiin. En osaa ottaa rooliani. Huomaan keskittyväni muihin 
ryhmäläisiin ja yritän antaa rauhaa, mahdollisuutta ”kriisissä” oleville asi-
akkaille vetäytyä hieman sivummalle sosiaalityöntekijän kanssa puhumaan. 
Onneksi paikalla on kokenut sosiaalityöntekijä, ajattelen helpottuneena. 
Miten tällaista käsitellään ryhmässä, huomaan miettiväni. (Ote havainnoin-
tipäiväkirjasta 10/05.)

----------------------------------------------------------------------------

Klo 10.15. Paikalla 6 asiakasta, opiskelijat, 2 sosiaalityöntekijää ja minä. 
Lähdin aamiaisostoksille yhden asiakkaan kanssa. Aamupalapöydässä kes-
kusteltiin (väiteltiin) leffasta. Yksi asiakas on tuonut leipäjonosta kakkua 
(hyvää). Kertoo myös jakaneensa Pelastusarmeijasta saadut hernekeitot ja 
lenkit kavereille, koska ei itse syö niitä. Lenkkiä riitti myös yhden asiakkaan 
koiralle. Keskustelua siitä, mihin maitojauhetta voi käyttää. ... Sosiaalityön-
tekijä ollut aiemmin yhden ryhmäläisen luona kotikäynniltä opiskelijoiden 
kanssa. Asiakas oli hakannut koiraansa kotona, tilanne oli ollut vakava. Tätä 
käytiin nyt ryhmässä läpi. Ko. asiakkaalle erityishuomiota. Asiakas oli ollut 
kotikäynnillä hankala ja ilkeä. Nyt ryhmässä heti aluksi tulee työntekijän 
luo ja sanoo: anteeksi kun olin eilen niin huonolla tuulella (laittaa käden 
työntekijän olkapäälle). Alkaa kertoa samaiselle työntekijälle: ”hulluja noi 
porvarit. Oon ollu kantamassa monta tuntia antiikkikaappeja.... Yksi ryhmä-
läinen (nainen) kysyy: ”paljonko täällä kuulee miesten ääntä”? Naiset vaan 
koko ajan äänessä. Sanoo miehille:” voisitte tekin osallistua ja puhua jotain!” 
Eräs ryhmäläinen (mies) vastaa: ”me sentään harkitaan mitä me sanotaan.” ... 
Miehet tulevat mukaan keskusteluun pikkujoulujen järkkäämisestä. ”Men-
nään Savoyhin pikkujouluissa syömään!” (mies ehdottaa) ”Ei sinne kehtaa 
mennä sossujen lapulla” (nainen vastaa).  ... Päästään sopimukseen pikku-
joulujen ruokapaikasta. Yksi ryhmäläinen soittaa saman tien ravintolaan. 
Pöydän toisessa päässä eräs asiakas suomentaa ruotsinkielisiä kortteja meille 
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muille. Hän on ollut ennen tätä koko tapaamisen ajan hiljaa. Nyt innostuu 
korteista. (Korttien käyttö: otetaan 2 korttia johonkin ongelmaan, johon etsii 
vastausta. Ongelman voi kertoa muille tai olla kertomatta). ... Tulee esiin, 
että yksi ryhmäläinen on saanut asunnon, häntä onnitellaan! Muuttaa tänään 
uuteen kämppään, asunut 4 vuotta asuntolassa. Työntekijä kysyy, että onko 
hän miettinyt nyt työtä tai mahdollista eläkettä, kun kämppäasiakin järjes-
tyi? ”Ehkä eläke..sairaus on nyt ok vaiheessa”, hän vastaa. ... (Ote havain-
nointipäiväkirjasta 11/05.)

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu toimintaan. Olin kertonut 
ryhmässä oleville asiakkaille roolini (osallistun toimintaan yhdessä muiden 
kanssa, mutta enemmän ulkopuolisena henkilönä, koska teen havaintoja 
hanketta varten). Huomasin kuitenkin roolini vaihtelevan, pysyminen 
täysin osallistuvan havainnoijan roolissa oli haasteellista (havainnoija ei 
kuitenkaan ole varsinainen osa toimintaa). Teinkö siis sittenkin enemmän 
osallistavaa havainnointia, jonka mukaan toimittaessa tutkijan väliintulo 
aiheuttaa reaktion havainnoitavassa kohteessa? (Eskola & Suoranta 2000, 
98–102.) Päädyin lopulta siihen, että lipsuminen ajoittain enemmän 
sosiaalityöntekijän rooliin (osallistava) ei kuitenkaan ollut huono asia. 
Päinvastoin se saattoi ryhmän kannalta olla positiivinen asia, vaikka välillä 
en tämän vuoksi kyennytkään tekemään systemaattisia muistiinpanoja 
tilanteista. Havainnointiaikojen jälkeen tein vielä yksilöhaastatteluita, 
joilla oli mahdollista saada tietoa asiakkaiden kokemuksista ryhmistä. 
Haastattelin viittä asiakasta.

Aluksi asiakkaat kuvaavat, mitä ryhmissä tehdään.

”Se on nyt lähinnäkin..pyritään lisäämään harrastustoimintaa, annetaan opas-
tusta.. Esimerkiksi jos jotain niinku tarttee apua asunnon etsimiseen....tai...näis-
sä on moni semmonen ettei ne osaa oikeen hakee mitään...et se on oikeestaan, että 
nää muut opastaa.. kommunikaatiota lisätään näitten.. Opastus ei välttämättä 
tapahdu sosiaalityöntekijän taholta. Sitten on vielä se, että yritetään kaivaa jot-
kut jotka on hautautunu kämppiinsä, et ne ei millään tahdo lähteä ulos sieltä..
niitäkin on tällä alueella paljon. Ne ei lähe ku pakolliset asiat hoitaan, kaupassa 
käymään ja tolleen.”( mies 51-v.)

”Ihmiset vuorotellen valittaa elämästään. Se on semmonen paikka, missä pystyy 
kohtaamaan sosiaalityöntekijän, kysyä neuvoja ja sit saada...niinku myös po-



68 | 5. Avauksia erilaisille toiminta-areenoille

rukan näkemyksen tilanteesta. Ja sit voi tavata työvoimatoimiston edustajan. 
...  Joo..me käydään näyttelyissä, teatterissa ja golffaamasssa ja..sellasta niinku 
toimintaa. Ihan laidasta laitaan, vähän kiinnostuksen mukaan..syömässä ollaan 
käyty ja kampaajalla ovat käyneet ja meikkauksessa. Niin no mä en oo vielä 
maininnu sitä aamupalajuttua. Siellä on yleensä mahollisuus syödä. Kaikki on 
paremmalla päällä ku ne on syöny, ku yleensä köyhät ei muista aamupalaa, tai 
sit niillä ei oo varaa siihen. Se on ihan niinku huomattavaa, et miten se ilmapii-
ri..ku kaikki voi olla pahalla päällä tullessaan ja sitten ku vähän syö niin ihmiset 
jotenki kummasti leppyy. Ja seki on niinku yhdessä tekemistä ku se aamupala 
laitetaan ja mietitään, että mitä syödään ja kuka lähtee kauppaan. ... Siellä on 
ihmisiä joista ei pidä ja joista pitää. Ja sit pääsee jos on jotain paineita niin au-
komaan niille päätänsä. Ihmisten kohtaaminen on siinä tärkeetä.”
(nainen 22-v.)

”Ryhmissä..No..höpötellään kaikennäkösia ja sit puidaan jotain asioita..saa kai-
kennäkösiä hyviä vinkkejä jos on jotain ongelmia..kyselee ja sit saa tietenki sosi-
aalihoitajan, anteeks työntekijän.. (vaksi ei tykkää jos sanoo sosiaalihoitaja ku se 
on niinku sairaalassa) ..se on sosiaalityöntekijä..niin kyselee neuvoja niiltä ja sit 
niiltä jotka ryhmässä käy, joilla on ollut samanlainen ongelma tai..niin saa aina 
vinkkejä. Siin on semmosta niinku yhteenkuuluvuuden tunnetta.. On joku juttu 
ja ne lähtee rönsyilemään..siitä tulee kuitenkin aina keskustelua..sitten tietenki 
välillä toiset höpöttää yhtä ja toiset toista. Useimmiten lähtee aina viisaampana 
pois..”( mies 46-v.)

” ...on tää aamiaishomma..niin me niinku tehdään se. Ja sit mitä siellä puhu-
taan, niin se on yleensä sitä suunnittelua et mitä tehdään. Onks se taidenäyttely, 
onks se keilausta, onks se pienoisgolfia, mennääks kattoon joku leffa vai mitäs 
tehdään. Ja kuulumisten kertomista. Se niinku muotoutuu siinä paikalla, ketä 
on, montako meitä on..
 Siellä saattaa tulla, että ”hiljaa nyt mä sanon nyt”, tulee tämmösiä. Mut ei 
esimerkiks tytöt (työntekijät) vedä mitään ryhmää, vaan kyllä se koko ajan siinä 
sisällä muotoutuu.” (nainen 56–v.)

Ovatko ryhmät menetelmä vai toimintamuoto? Tässä raportissa ryhmät 
on jäsennetty yhdenlaiseksi muutossosiaalityön toiminta-areenaksi ja 
asiakasosallisuutta vahvistavaksi toimintamuodoksi. Asiakkaan näkökul-
masta ryhmät ovat toimintamuoto, jolloin ryhmät muuttuvat enemmän 
kontekstiksi kuin menetelmäksi. Ryhmien sisällä voidaan käyttää erilaisia 
menetelmiä, kuten tämänkin aineiston pohjalta on nähtävissä. Työnteki-
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jät pohtivat, kannattaako puhua lainkaan ryhmistä? He näkevät ryhmät 
ennemminkin yhtenä vuorovaikutuksen areenana. Voidaan ajatella, ettei 
kyse olekaan ryhmistä, vaan mahdollistavasta tilasta (ei niinkään fyysisenä 
tilana, vaan tilana narratiivisesta näkökulmasta). Ryhmissä ja toiminnoissa 
havainnoidaan asiakkaan voimavaroja sekä toimintakyvyn esteitä. Ryhmissä 
harjoitellaan sosiaalista vuorovaikutusta ja ne voivat olla keino murtaa 
sosiaalisia muureja. Kaiken lähtökohtana on se, että muutostyössä ryhmät 
ovat syntyneet asiakkaiden tarpeista. Ei ole järkevää, että toimintoja ja 
ryhmiä on olemassa ilman asiakkaiden tarvetta. Asiakkaat kertovat, mitä 
ryhmissä käyminen on merkinnyt heille.

”Niin..siinä on just se et näkee porukoita, ku ei sitä niin usein tuu nähtyä ku 
satunnaisesti välillä. Siel saa aina puida asioita ja sitten keksitään aina jotain 
hyviä menoja ja..tehään yhessä jotain juttuja, mitä ei yksinään tuolta himasta 
lähe välttämättä ees tekemään. Se on semmonen pieni kipinä tekemään jotain.” 
(mies 46-v.)

”Sanotaan nyt suoraan, että sitä jos ei tällasessa ryhmässä olis niin sitä joko istuis 
kotona ja tuijottais telkkarii tai jos ei tuijottais telkkarii niin lähtis tonne pubiin 
kattoon tuttuja. Ja sekään taas ei oo hyvä pitemmän päälle. Ainaki omast kohtaa 
oon huomannu etten oo kuukauteen ees kaljan kaljaa juonu. Ei oo huvittanu. 
Kyllä se monen kohdalla, ei tietysti kaikkien kohdalla, niin se on ollu vähän rai-
tistavaa piiriä. Sit ku kerhoon menee, niin ei sinne viitti niin humalassa mennä 
eikä sitä katotakaan ihan suopeasti jos tulee ihan käsi maata hipoen.. Se on oi-
keestaan aika inspiroivaa..siinä saa kontakteja. Ainakin kerran viikossa ainakin 
vähän piristyy.” (mies 51-v.)

”Hmm...no...mulla on tullut ehkä jonkunäkönen..vähän jonkinnäköstä aika-
taulua. Säännöllistä toimintaa. Ku ei oo niinku mitään, että syön aamupalan 
kaheksalta ja lounaan yheltätoista ja näin.. ja sit ku on edes kerran viikkoon joku 
aika että millon mennään mihinki. On hyvä ku on tullut rytmiä. Ylipäänsä se, 
että mahdollistetaan se..niinku..jos täältä (toimistosta) varaa ajan niin saattaa 
mennä kuukausikin, mut ku tietää, että ens viikolla selvii ja on mahollisuus edes 
kysyä sosiaalityöntekijältä. Se on niinku..mä sanoin, että tää on aika hyvä jut-
tu.”( nainen 22-v.)

”Ulostulo sai mut tulemaan ryhmiin (naurahtaa). Se tarkottaa sitä, että joku 
rytmi tulee päivään, tulee lähdettyä jonnekin. Sulle se on itsestäänselvää ku sun 
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täytyy lähtee töihin. Mut mulle se on se et ku ei tarvi lähtee mihinkään, niin ei 
tuu lähettyä mihinkään. Sitä on vaan himas tai sit sitä menee kaljalle. ... Ja sä oot 
oppinu tuntemaan ryhmissä ihan erilaisia ihmisiä..siis esimerkiks joku xxx...en 
mä vois kuvitella, että mä muuten oisin koskaan tullu ees juttelemaan tän ihmisen 
kanssa mut täs ryhmässä se tulee tärkeeks...ja toihan on ihan hyvä tyyppi, vaik se 
on hyvin hiljanen. ... Ja jotkut tulee ehkä sen takia ettei niiden tarvi osallistua, 
mutta ne on kuitenki paikalla. Et sinne on kiva tulla ja siellä on muita jotka pitää 
huolen puhumisesta. Et siellä ei niinku pakoteta tekemään yhtään mitään. Sä saat 
olla semmonen oma ittes. Puhut sitten tai et puhu.” ( nainen 56 –v.)

Yksilö- ja ryhmä(sekä yhteisö)työn suhdetta on pohdittu paljon. Työntekijät 
näkivät, että päätyö sosiaalityössä on yksilötyön prosessissa, jolloin asiakkaita 
tavataan säännöllisesti. Havainnointien perusteella muutostyön mallin 
mukaista yksilöllistä sosiaalityötä tehdään kuitenkin myös ryhmäareenan 
sisällä. Työntekijän tehtävänä on huomioida yksilöt ryhmässä ja jokaisen 
asiakkaan yksilökohtainen asiakkuusprosessi laajemminkin. Ryhmissä 
käyvät asiakkaat voivat olla hyvin eri ”vaiheissa” omassa prosessissaan ja 
muutostavoitteissaan eikä ryhmä liiku tässä mielessä tasatahtisesti. Arvioiva 
työote seuraa yhtälailla ryhmiin, joissa se tarkoittaa herkkyyttä havaita 
myös asiakkaiden yksilökohtaisia tarpeita. Muutostyön mallin mukaisesti 
menetelmien valintaa ja käyttöä ohjaa myös ryhmässä arvioivan työotteen 
mukainen työskentely. Asiakas reagoi ryhmässä sosiaalisen kautta, jolloin 
työntekijän rooli on aktiivisesti havainnoida tätä dynamiikkaa ja tietoisesti 
nostaa asioita ryhmässä esiin ja tarttua hetkeen. Ammattitaito ja hyvä 
ammatillisuus on usein pienissä hetkissä. 

Ryhmien ja muiden muutostyön toimintamuotojen kautta on mahdol-
lisuus tarjota asiakkaille ”erilaisia juttuja”. Kun työntekijä on itse mukana 
ryhmissä ja muissa toimintamuodoissa, se tuo uudenlaista näkökulmaa 
asiakassuhteeseen ja asiakkaan tilanteeseen. Sama voima ei ole siinä, jos 
asiakas lähetetään perussosiaalityön ulkopuolisiin ryhmiin tai toimintoihin, 
koska silloin näkökulma on toinen. Asiakkaat kokivat tärkeänä sen, että 
sosiaalityön ryhmissä ei ole erityisiä kriteerejä tai pakkoja. 

”Ei oo mitään pakonomaisuutta, koska sehän nyt on ihan tyhmä juttu lähtee 
pakonomaisuutta vaatiin. Et se pitää olla jokaisen omasta halusta..koska näitä 
pakonomaisuuksia kyllä Työvoimatoimisto osaa esittää tarpeeks.” ( mies 51-v)
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”Ja on ollu aikasemminki tämmösiä kokeiluja, että ryhmätoimintaa..ku olin 
lastensuojelussa, ku mä olin nuori, niin sitten taas mä olin niin fiksu olevinaan 
etten mä kelvannu siihen ryhmään. Ja nyt oon keski-ikä neljäkymppisten työt-
tömien kanssa ryhmässä, niin en mä sit tiiä kuulunko mä sen enempää tähän-
kään. Et sitten..jos siellä itte kokee pärjäävänsä niin ei viranomaiset saa sitten 
rajoittaa, että kenelle tää on. Kaverit kutsuu muitakin mukaan...ja kaikki on 
tervetulleita. Ja lähtemäänkin. Sillon ku toimitaan silleen et toiminta on vapaa-
valintaista, niin sinne on niin paljon helpompi mennä.” (asiakas 22-v.) 

Asiakas jatkaa:

”Ku mulle on joskus sanottu, että mee sinne tyttöjen talolle Hakaniemeen, niin 
se ei oo ollenkaan sama juttu ku sanoo, että tuu tänne. Täällä on se toiminta. Se 
niinku ohjaaminen on ihan eri asia ku kutsuminen johonki. On niinku sanottu, 
että mene. Niin minua ei saa lähtemään ihan vieraaseen paikkaan..tollaviisiin. 
Mun mielestä se on ihan käsittämätöntä, että sanotaan, että mee sinne, sieltä sä 
tavallaan löydät sun ratkaisus tai..mä en tiedä edes, että minkä takia ku mä en 
oo koskaan käyny. Se ei yksinkertasesti toimi jos sanotaan, että mee sinne. Et se on 
niinku helpompi ottaa vastaan jos sanotaan, että tuu tänne.” (nainen 22-v.)

Ryhmissä ja toiminnoissa asiakkaan ja työntekijän roolit muuttuvat (esimer-
kiksi atk-kurssilla asiakas oli asiantuntija, työntekijä oppilas). Kun palataan 
toimistoon yksilöajoille, niin käsitys on joka tapauksessa laajentunut, mo-
lemmin puolin. Kysyin asiakkailta yksilötyön suhteesta ryhmätoimintaan. 
Päätulos oli, että yksilötyöhön näyttää olevan lisääntyvää tarvetta ryhmien 
rinnalla. Joidenkin asiakkaiden kohdalla ”valmius” yksilötyöhön on kyp-
synyt vasta ryhmissä käymisen kautta. Sosiaalityön ryhmien kautta on 
myös käynnistynyt asiakkuuksia. Toisaalta ryhmissä kävi myös muutamia 
ihmisiä, jotka katsoivat, ettei heillä ole tarvetta yksilötyöhön, ainakin niin 
kauan kun toimeentulotukiasiat ovat etuuskäsittelyssä kunnossa. 

A: ”Siinä ei oo mitään ulkopuolisia häiriötekijöitä sillon kun tapaa sosiaalityön-
tekijää yksilötapaamisella.”
A-K: ”Keskustellaanko siellä erilaisista asioista kuin ryhmissä?”
A: ”Hmm...itse asiassa mä en muistakaan mistä me ollaan puhuttu näiden sosi-
aalityöntekijöiden kanssa...yleensä käsitellään jotain perhejuttuja tai työjuttuja..
perus..että mistä on kiinnostunu ja mitä on tehny. Se on enemmän ryhmissä 
semmosta että itte kertoo ja yksilötapaamisella niin että sosiaalityöntekijä kysyy 
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enemmän. Siinä on ainaki aikaa jäädä miettimään sillon ku on esitetty joku 
kysymys...sille niinku prosessille on aikaa. Mut mä en oo myöskään semmonen et 
mä vastaisin heti.”

Asiakas jatkaa toisaalta myös siitä, että nimenomaan ryhmissä käymisen kaut-
ta on jokin ”liikahtanut hänen päässään” – kenties halu muutokseen?

A: ”Käytännössä on tehtykin jo muutamia kuukausia tätä..niinku näiden asioi-
den kanssa töitä..ja on saanu ryhmätoiminnan kautta alkunsa..”
A-K: ”Mitä sä tarkotat sillä, että on saanu ryhmätoiminnan kautta alkunsa?”
A: ”Silleen, että aikasemmin mä olin ihan tyytyväinen siihen, että mä makasin 
himassa ja...se niinku kelpas mulle. Et käytännössä ku miettii et mitä mä teen 
kymmenen vuoden päästä niin mullehan ois käytännössä sama vastata, että mä 
voisin ihan hyvin elää näin..mut ehkä mä nyt ajattelen, että mä voisin tehä 
jotain muutakin. ... No en mä oo koskaan ottanu stressiä että mun pitäis jotain 
tehä ja saavuttaa tässä elämässä. Mut ei mulla ollu sillon sellasta haluukaan tehä 
niinku nyt.” (A-K= haastattelija, A= nainen 22-v.)

A-K: ”Pitäiskö ryhmässä olla enemmän yksilökohtasempaa, ihmisille suunnitel-
mat ja niiden..”.
A: (keskeyttää) ”Sitähän tapahtuu koko ajan. Tapahtuu joo...jotku menee ker-
tomaan sosiaalityöntekijälle jonku asian...et siinä tapahtuu koko ajan sellasta 
ohjausta siellä ryhmässä..joku menee kysyyn tietoo tai mites mun täytyy käyttäytyy 
tällä ja tällä tavalla.. Infoo tytöt (työntekijät) antaa kuitenkin koko ajan. Just ku 
se ei oo sillä hetkellä...et tuut kirjaimellisesti sanomaan, että mulla on tällanen ja 
tällanen ongelma...vaan se kulkee siinä vierellä. Ja uskaltaa mennä kysymään sii-
nä ryhmässäkin, tai sitten voi sanoa et tuutsä vähäks aikaa tänne niin jutellaan 
tästä ...monta kertaa on tapahtunu niin, että me mennään sinne henkilökunnan 
huoneeseen et nyt mä juttelen tosta ton kans ja mä tuun kohta takas. Sitä tapah-
tuu.” (A-K=haastattelija, A= nainen 56- v)

Sosiaalityöntekijöiden lisäksi ryhmän ohjaukseen on osallistunut Kam-
pin työvoimatoimiston työvoimaohjaaja. Jokainen asiakas toi esiin sen, 
kuinka suhde Työvoimatoimistoon on muuttunut yhteistyön aloittamisen 
myötä. 

A: ”No se, että on taas pienempi askel mennä Työvoimatoimistoon ku siellä on 
joku tuttu.” 
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A-K: ”Onko sinne ollut vaikea normaalisti mennä?”
A: ”No en ois varmaan koskaan mennyt sinne ilman tota..että oisin tuntenut sen 
virkailijan ja siihenki meni kaks vuotta, että uskalsi mennä.” ( nainen 22-v.)

”Ei ne mitään työtä oo mulle järjestäny, mutta..mut kuitenkin ainakin positii-
vinen suhde on tullu siihen, moni muukin on sanonu..että Työvoimatoimistoon 
menee nyt muutenkin kuin varpaillaan. Ennen oli...no ehkä Työvoimatoimisto-
kin on vähän muuttanu asennettaan..” (mies 51-v.)

”No mehän tossa...xxx:n kanssa puhuttiin, että nyt on hyvä kun on nää vertais-
ryhmät..niin meno sosiaalitoimistoon on madaltunut, samoin Työvoimatoimis-
toon, että se ei ookaan se piinapäivä. Sitten on vielä toi Kela hoitamatta (nau-
rahtaa). Se on nyt se vielä että ässch, Kelaan pitää mennä...sieltä ku sais vielä 
yhden meidän ryhmään.” (nainen 56-v.)

Ryhmäläisille on mietitty henkilökohtaisia suunnitelmia työhön liittyvien 
asioiden suhteen. 

”No kyllähän mä työllistyin siinä vuodeksi välillä..ja.. Siinä mielessä, että kyllä 
siitä jotenki on ollut hyötyä.. Niin ja sitten näillä jäsenillä (ryhmäläisillä)...
muutamia on onnistuttu työllistämään määräaikaisesti..” (mies 51-v.)

Ryhmien ohjaukseen on osallistunut myös kaksi kuntouttavassa työtoi-
minnassa olevaa asiakasta, jolloin osa heidän kuntouttavan työtoimin-
nan suunnitelmaansa on ollut vertaisohjaajana toimiminen sosiaalityön 
ryhmissä.

”No onhan tää esimerkiks, että mä oon kuntouttavassa työtoiminnassa. Sehän 
on tullut ryhmän kautta. Ei ois tuskin muuten tullut. Mä oon ollu nyt kolme 
kuukautta ja nyt on kevääseen asti. Siinä on se, että sekin on vapaaehtoinen...eli 
ne sanktiot ei..että vaikka tuliskin putki päälle.. Täähän on tietyllä lailla opette-
lemista sellaseen suunnitelmallisuuteen tää kuntouttava.” ( nainen 56- v)

A-K: ”Haluisitko vielä töihin?”
A: ”Se riippuu ihan siitä kummalla jalalla aamulla nousee sängystä. Joskus on 
sellanen, että pursuu tarmoa ja joskus on niin ettei jaksais punkasta nousta. Se on 
vähän näiden mielialavaihteluiden mukaan.” (mies 51-v)
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A: ”...Hmm..nää nyt ei oo minun tavotteita, mutta Työkkärinhän tavote on koko 
ajan pommittaa mua sillä, että..eläkejuttua. Mut mä oon sanonu et tarviiks 
mun näin nuorena väkisin lähtee yrittään eläkkeelle.” 
A-K: ”Haluisitko töihin?”
A: ”En mä oikeen ittekään tiedä ku..ne ammatit mitä mul on ollu ja mitä oon 
tehny, niin en mä enää pysty niitä tekemään, siinä on se. Ne on sen verran rank-
koja, ku mulla on toi perustauti. Niin tuota..emmä oo oikeestaan..mä oon nyt 
ollu tässä vaan..”
A-K: ”Mutta se eläkkeelle hakeminen ei tunnu hyvältä?”
A: ”Kyl se vähän hassulta tuntuu, vaik lääkäritki sanoo et sähän pääsisit eläk-
keelle ku vaan sanot.  Eihän sitä tiiä ikinä ku löytää jonku jännän jutun ja 
alkaa tekemään jotain. Mut mähän olin tommosessa ihme lasten kerhossa..xxx..
miten työllistät ittes..nehän on ihan pelleilytouhua. Siellä liimaillaan lappuja 
paperikassiin, et mitkä on sisäiset tunteet ja mitkä ulkoiset..mut se on ihan pellei-
lyä, rahastustouhua jos suoraan sanoo. Et siinä tuhlataan neki rahat, mitkä vois 
käyttää johonkin..että opettaisivat uuden ammatin suoraan.” 
(A-K=haastattelija, A=mies 46-v.)

Pitkäaikaistyöttömien ryhmässä työn ja työllistymisen teemat olivat kes-
keisiä ja niistä puhuttiin ryhmissä paljon. Käytännössäkin ryhmät ovat 
lisänneet henkilökohtaisten (työllistymis)suunnitelmien tekemistä ja eteen-
päin viemistä. Työllistävän sosiaalityön näkökulma haluttiin nähdä osana 
ryhmiä. Peruspalvelujen työn eri osa-alueet on nähtävä limittäisinä, jolloin 
aktivoiva ja työllistävä ote toteutuu osana sosiaalityötä olemassa olevan 
asiakaskunnan kanssa erilaisilla toiminta-areenoilla. 

Pitkäaikaistyöttömien ryhmän tilanne on vuosi haastattelujen jälkeen 
edelleenkin se, että ryhmässä käyvät ovat melko heikkokuntoisia. On 
puhuttu muun muassa kapakkamasennusryhmän perustamisesta, koska 
ryhmän miehet ovat valmiita puhumaan masennuksestaan (vasta) nyt. 
Työntekijät kuvaavat asiakaskuntaa ”kapakan ja kodin välillä kulkeviksi 
ihmisiksi”. Heidän elämänsä on kaventunut tässä mielessä (erityisesti 
sosiaalisesti), jolloin sosiaalityön ryhmällä on ollut elämänpiiriä laventava 
merkitys. Itsensä liikkeelle saaminen on ollut merkittävä asia, vaikkakaan 
liikkeet eivät näyttäydy ulospäin kovin suurina. 

Havainnoidessani ulkopuolisempana sosiaalityön ryhmiä, koin ryhmä-
läiset välillä jopa häkellyttävän voimautuneina. Tällä tarkoitan sitä tahtoa ja 
voimaa, joka ryhmästä saattoi lähteä. Välillä se tarkoitti sitä, että ryhmässä 
kiisteltiin kovaankin ääneen, jopa huudettiin, mutta samalla vallitsi keski-
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näinen kunnioitus, jota ilmensi ”kaveria ei jätetä” -mentaliteetti ja suoraan 
puhuminen, eikä toisen selän takana puhuminen ollut suotavaa. Ryhmä 
toimi myös yhteisöllisesti esimerkiksi siten, että puuttuvien ryhmäläisten 
perään soiteltiin ja laitettiin kavereita asialle etsimään kadonneita. Usein 
tieto poissaolevien kuulumisista saatiinkin. Epätavallista ei myöskään 
ollut se, että joku ryhmäläinen haki toisen paikalle joko tämän kotoa tai 
kapakasta. Yhdenlainen voimaantumisen merkki on myös se, että asiakkaat 
olivat melko valveutuneita ryhmänä ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin 
asioihin tai ainakin puhumaan niistä ryhmässä. He kutsuivat omatoimisesti 
myös sosiaaliasiamiehen ryhmätapaamiseen. 

”Meillähän oli tuolla ryhmässä toi...se joka kattoo asiakkaan puolelta, juridises-
ti...sosiaaliasiamies. Lilli oli  kerran mukana. Et nää on tämmösii hirveen kivoja 
et tietää. Edelleenkin sosiaalitoimisto on tiukka paikka, se on mulle vaikka mä 
oon ollu 16 vuotta asiakkaana, niin se on vielä kuitenki semmonen kynnys, koska 
siinä on tietty se, että sä et oo omillas, et sä et pysty tietyllä tavalla määräämään 
itestäs millään tavalla. Tää on kuitenki semmonen, että sä oot hyödytön hyö-
dytön hyödytön. Se on aina ihmiselle aikamoinen kynnys sosiaalitoimisto ja sit 
vielä ottaa selvää siitä, että mitä oikeuksia sulle kuuluu ja kuuluuko sulle yhtään 
mitään ja miks pitäis kuulua.” (nainen 56-v.)

Eduskunnassa he olivat helmikuussa 2007 osallistumassa keskusteluun 
työpajatoiminnasta. Yksi ryhmäläinen piti spontaanisti puheen tilaisuu-
dessa ja toinen ryhmäläinen intoutui kertomaan muutostyön toiminnasta 
ja kuntouttavan työtoiminnan kokemuksistaan. Tapaamisessa oli paikalla 
edustaja jokaisesta puolueesta. Ryhmäläiset ja työntekijät tekivät havain-
non, että oikeistolla oli minä-teema ja muilla me-teema. Asiakkaat kokivat 
olevansa osa olennaisen tärkeää keskustelua.

Vuonna 2006 näihin ryhmiin on osallistunut säännöllisesti 44 hen-
kilöä (pitkäaikaistyöttömien ryhmään 22 henkilöä ja naisten ryhmään 22 
henkilöä). Kokoontumisia työttömien ryhmällä on ollut 41 kertaa ja naisten 
ryhmällä 22 kertaa. Ryhmissä on lisäksi ollut mukana noin 30 henkilöä, 
jotka eivät ole olleet Eteläisen sosiaaliaseman toimeentulotukiasiakkaita, 
mutta kuuluvat läheisesti ryhmäläisten sosiaaliseen verkostoon.

”Mul oli yhessä vaiheessa niin paljon sairaalakäyntejä, että..yks kerta jopa tulin 
sairaalastakin tippaletkuissa..tippaletku tossa suonessa..otin vapaata sairaalasta 
sit tulin lääkärin luvalla ryhmätapaamiseen.” (mies 46-v.)
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Sosiaalityön ryhmissä käy tällä hetkellä paljon asiakkaita ja näyttää, että 
tarve kasvaa. Tässä tutkitut ryhmät ovat monen vuoden kehittelyn ja 
työskentelykulttuurin muutoksen tulosta. Työntekijät ovat tehneet paljon 
etsivää työtä eri kaupunginosissa ja hahmottaneet ja paikantaneet kunkin 
alueen asukkaiden ja asiakkaiden erityisiä ongelmia ja haasteita. ”Ulos 
toimistosta” merkitsee jalkautumista alueelle tutustumaan asiakkaiden 
toimintaympäristöihin ja erilaisia vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kenttiä 
virastokontekstin sijaan (Vesterinen 2006, 28).  Eteläisellä sosiaaliasemalla 
(entinen Keskinen sosiaalikeskus ja Eteläinen sosiaalikeskus) on pitkät 
perinteet ryhmä- ja yhteisöllisestä työotteesta, jonka tuloksia on koottu 
Kumppanina kentällä -raporttiin. 

5.3 Camera Obscura
Camera Obscura syntyi kauniina kesäpäivänä puistonpenkillä vuonna 
2004. Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat pohtivat maailman menoa ja haa-
veilivat yhdessä. ”Ihmisillä on tavallisesti kuvia vain juhlista, mutta arkea 
kuvataan harvemmin. Joillakin ihmisillä ei ole lainkaan valokuvia. Mitä 
itse asiassa tiedämme ihmisten arjesta ja elinolosuhteista? Mitä poliitikot 
tietävät esimerkiksi tavallisen punavuorelaisen työttömän elämästä? Mil-
laisina erilaisina maailmoina ihmisten arki näyttäytyy?” Puistonpenkillä 
unelmoidessamme päätimme kokeilla kaikille uudenlaista toimintaa oman 
ja muiden elämän ymmärtämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Miten voisi 
mahdollistua vuorovaikutus erilaisten ja erilaisissa olosuhteissa ja kulttuu-
reissa elävien ihmisten välillä? 

Projektin tarkoitus on tehdä näkyväksi ihmisten jokapäiväistä elämää 
ja rakentaa visuaalista dialogia erilaisten elämäntyylien ja ihmisryhmien 
välille sekä edistää osallistumista yhteisessä sosiaalisessa ympäristössä. 
Projektissa otetaan valokuvia, keskustellaan niistä ja järjestetään valoku-
vanäyttelyitä. Tarkoituksena on käyttää valokuvia välineenä tehdä ihmisiä 
tietoisemmaksi omasta elämästään ja elinympäristöstään. Sosiaalityönte-
kijät ja asiakkaat ovat ottaneet kuvia omasta arjestaan prosessin aikana 
kertakäyttökameroilla ja käyneet keskustelua kuvista sekä valinneet yh-
teisesti kuvat näyttelyihin. Tällä hetkellä projektissa on 46 osallistujaa ja 
kuvia on kertynyt 1600 kappaletta. Kertakäyttökameroilla omasta arjesta 
otetuista kuvista on syntynyt jo viisi näyttelyä: Helsingin rautatieasemal-
la, Hollannin Groningenissa kansainvälisessä kongressissa, sosiaalityön 
päivillä Mikkelissä, Hangon kaupungintalolla ja Helsingin Wanhassa 
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satamassa Talentian asiantuntijapäivillä. Camera Obscura on ollut esillä 
myös tiedotusvälineissä.

Camera Obscura -projekti pyrkii sosiaaliseen raportointiin valokuvan 
keinoin. Projekti pyrkii vahvistamaan kansalaislähtöistä sosiaalityötä, jossa 
asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa 
pyritään lisäämään. ”Se on kansalaisvaikuttamisen ja uuden näkökulman 
ilmaisun kanava erityisesti ihmisille, jotka jäävät syrjään virallisesta ja 
kaupallisesta mediaosallistumisesta. Alusta alkaen yhtenä tavoitteena on 
ollut kansalaisvaikuttaminen ja näyttäytyminen poliittisille päättäjille 
– tehdään näkyväksi hyvinvointiyhteiskunnan toista puolta.” (Erään 
osallistujan määritelmä.) Camera Obscura pyrkii kehittämään ja tuomaan 
näkyväksi sosiaalityötä uudenlaisilla areenoilla ja vahvistamaan sosiaalityön 
yhteiskunnallista asemaa sekä saattamaan suomalaisen arjen todellisuus ja 
sosiaalityö kansainväliseen kontekstiin. Muuttuvissa yhteiskunnallisissa ja 
organisatorisissa olosuhteissa perussosiaalityön tulisi vahvistaa rakenteel-
lisen sosiaalityön menetelmiä. Aktivoivan sosiaalityön tulee olla aktiivista 
myös ulospäin, pyrkiä tuomaan syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen ihmisten 
elinolosuhteita ja sosiaalisia ongelmia esiin. Asiakkaille tulee tarjota mah-
dollisuuksia aktivoitua yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Sosiaalityön menetelmänä Camera Obscuraa voi kuvata moniulottei-
sena prosessina, jossa yhdistyy yksilökohtainen, yhteisöllinen ja yhteiskun-
nallinen taso. Yksilökohtainen sosiaalityö kulkee jatkuvasti rinnalla, sillä 
projektissa on mukana peruspalvelujen sosiaalityön asiakkaita. Yhteisöllinen 
ulottuvuus liittyy pienyhteisöön/ryhmään, jonka muodostavat projektin 
osalliset. Yhteiskunnallinen taso on projektin vaikuttamista ulospäin. Yh-
teisön/ryhmän sisäinen dialogi onkin kehittynyt yhteiskunnallisen dialogin 
suuntaan projektin edetessä (ks. myös Hannula 2006). Jatkossa on tarkoi-
tus pyytää poliittisia päättäjiä (kunnallispoliitikkoja ja kansanedustajia) 
mukaan projektiin ottamaan valokuvia omasta arjestaan ja herättämään 
tasavertaista dialogia erilaisten kansalaisryhmien välille. 

”Tämä hanke on ollut konkreettinen esimerkki haaveilun ja unelmoinnin voi-
masta. Miellämme maailman oppimallamme tavalla, olivatpa käytänteet miten 
järjettömiä tahansa. Valokuvaus kertakäyttökameralla nostaa esiin pieniä asioita 
ja sattumia. Se saattelee yhteisen dialogisen toiminnan kautta monta erilaista 
näkökulmaa yhä laajempiin yhteyksiin. Myyrän perspektiivi ja avaruusnäkymä 
päätyvät yhteiseen tanssiin.” 

(Thomasén 2007, 24.)
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Camera Obscuran ulottuvuudet sosiaalityön menetelmänä
Camera Obscura on monitasoinen ja -ulotteinen prosessi sosiaalityön menetelmänä. 
Kuviossa kolmion kärjet kuvaavat menetelmän yksilökohtaista, yhteisöllistä ja raken-
teellista ulottuvuutta. Ulottuvuuksiin/tasoihin liittyy sekä asiakasnäkökulma että 
työorientaatioiden näkökulma. Nämä ovat toisiinsa liittyviä parallelleja ulottuvuuksia. 
Yksilökohtainen taso koskee ihmisten omia kokemuksia ja tarinoita. Yhteisöllinen taso 
liittyy ryhmään ja yhteisöön, joka projektissa on ollut mukana. Rakenteellinen taso 
sisältää yhteiskunnallisen näkökulman. Kuviossa yksilökohtainen voimaantuminen 
ja yhteisöllinen/rakenteellinen valtaantuminen ovat syklisiä prosesseja. Yhteisöllinen 
osallisuus synnyttää yksilökohtaista voimaantumista ja päinvastoin, nämä ovat koko ajan 
muuttuvassa suhteessa toisiinsa. Rakenteellisen ulottuvuuden menetelmä saa tuomalla 
projektiin osallisten kokemukset ja toiminnan yhteiskunnalliseen dialogiin.
  Kuviossa kolmion päällä kulkeva kehä tuo esiin Camera Obscuran läpivirtaavat 
periaatteet: reflektiivisyys, tarinallisuus, dialogisuus ja kulttuurisuus. Menetelmän 
läpäisevinä periaatteina ne luovat myös eettistä perustaa työskentelylle projektissa ja 
koskevat jokaista menetelmän ulottuvuutta (yksilökohtainen, yhteisöllinen ja raken-
teellinen taso). Reflektiivisyys pitää sisällään itsereflektion sekä vuorovaikutteisen 
reflektiivisyyden. Yksilö pyrkii tunnistamaan toisen sisäisiä tiloja omien sisäisten 
tilojen kautta (ks. myös Tiuraniemi 2002). Reflektiivisyys liittyy tässä yhteydessä myös 
ammatillisen toiminnan tarkasteluun eri näkökulmista ja toiminnan kehittämiseen 
tämän pohjalta. Tarinallisuus tuo esiin ihmisten omat tarinat, kokemukset ja niiden 
merkitykset ja ne saatetaan yhteiseen dialogiin. Dialogisuus kuvaa vastavuoroista 
suhdetta toiminnassa ja tiedon yhteisessä rakentamisessa sekä korostaa avointa kom-
munikaatiota. Camera Obscurassa dialogisuus tarkoittaa sitä, että jokainen osallistuja 
on ”avaintoimija” ja perustana on tasavertainen kumppanuussuhde projektiin osal-
listujien kesken. Dialogisuus luo prosessissa yhteisöllistä asiantuntemusta (ks. myös 
Mönkkönen 2005.) Kulttuurisuus Camera Obscurassa tarkoittaa sosiokulttuurista 
näkemystä ihmisten arjesta. 

Camera Obscuran ulottuvuudet sosiaalityön 
menetelmänä (Koskinen, Siponen, Thomasén 2006)

yksilökohtainen

yhteisöllinen rakenteellinen

voimaantuminen

valtaantuminen

kultuurisuus
dialogisuus

tarinallisuusreflektiivisyys

KUVIO 6 
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Kuvaaja: Saara Sylman

Kuvaaja: nimetön
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Kuvaaja: nimetön

Kuvaaja: Mika Hellsten
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Camera Obscuraan osallistuneet asiakkaat tekivät valokuvanäyttelyn tätä 
raporttia varten. Näiden kuvien avulla he haluavat kutsua lukijat kanssaan 
dialogiin, ja viestit heille kulkevat Anna-Kaisa Koskisen välityksellä.

Kuvaaja: Mika Hellsten
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6. Johtopäätöksiä

Nuoret erottuvat omaksi ryhmäkseen sosiaalisessa muutostyössä. Heidän 
kanssaan työskentelyssä on erilaisia haasteita kuin vanhempien asiakkai-
den kohdalla. Sosiaalisessa muutostyössä pyritään tukemaan asiakkaan 
”uusia alkuja” ja mahdollistamaan asioita asiakkaalle hänen positiivisen 
muutoksensa tukemiseksi. Pakko näyttää olevan pahasta näiden nuorten 
kanssa työskenneltäessä, sillä monet heistä ovat joutuneet olemaan erilaisten 
toimenpiteiden ja vaatimusten kohteena eri viranomaisten taholta lähes 
koko elämänsä. Koska sosiaalisen muutostyön tavoite on tukea nuorta kohti 
mielekkäämpää elämää ja nuoren omien tavoitteiden saavuttamista, se ei siis 
voi tapahtua liian nopeasti tai ulkokohtaisesti työntekijän taholta. Erityi-
sesti nuorten muutostyössä on koettu erittäin hyväksi se, että taloudellisen 
tuen myöntäminen on irrotettu muutostyöstä. Työntekijöiden mielestä on 
mahdollista keskittyä asiakkaan kuntouttaviin ja aktivoiviin tavoitteisiin, 
kun asiakkaatkin tietävät, että raha-asiat käsitellään muualla. 

Nuorten kohdalla on edelleen (v. 2007 kevät) jonkin verran hukka-
käyntejä, mutta asiakkaat, jotka kiinnittyvät, hyötyvät työskentelystä. He 
myös sitoutuvat työskentelyyn. Psyykkisistä ongelmista (sosiaaliset pelot, 
masennus, paniikkioireilut) kärsivät nuoret käyvät säännöllisesti muutos-
työssä eikä heillä useinkaan ole muita kontakteja. Nämä nuoret kiinnitty-
vät ensin työntekijään ja tutun työntekijän kautta he ovat valmiita myös 
muuhun toimintaan. Myös lastensuojelutaustaiset nuoret ovat sitoutuneita 
työskentelyyn ja käyvät sovituilla ajoilla. He ovat tottuneet käymään sosi-
aalityöntekijän luona säännöllisesti ja kokevat nämä tapaamiset edelleen 
tärkeinä huolimatta siitä, ettei sosiaalityöntekijä tee toimeentulotukipäätöstä 
heille. Päihdeongelmista kärsivistä nuorista muutostyön asiakkuudessa 
ovat nuoret, jotka ovat olleet päihdehoidossa, joilla on hoitokontakti tai 
jotka hakevat hoitoa (esim. korvaushoitoa odottavat nuoret). He käyvät 
sosiaalityöntekijän luona mahdollisista retkahduksista huolimatta.

Nuoret, joilla on akuutti päihdeongelma (huumeidenkäyttäjät) eivät 
ole samalla tavalla sitoutuneet työskentelyyn muutostyössä. Kaoottisesta 
elämäntilanteestaan johtuen, he eivät kykene sitoutumaan mihinkään. 
Koska he kokevat ”saavansa huumeidenkäytöstä vielä jotakin irti”, ei lo-
pettaminen tai hoitoon hakeutuminen ole ajankohtaista. He ovat edelleen 
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enemmänkin pistäytyjiä sosiaali- ja päihdepalveluissa. Tämän asiakaskun-
nan osalta hukkakäyntejä tapahtuu myös sosiaaliturvassa. Raha on heille 
kaupankäyntiä ja tämä kaupankäynti siirtyy usein myös toimeentulotuen 
hakemiseen. On pidetty ehdottoman tärkeänä, että muutossosiaalityössä 
heille ei tehdä toimeentulotukipäätöksiä. Usein rahaan liittyy heidän 
maailmassaan väkivaltaa ja siitä puhuminen tai sillä ”pelaaminen” herättää 
heissä aggressiivisuutta. Sosiaalityön tavoite on luottamuksen saavuttaminen 
asiakkaan kanssa. Vasta sitä kautta (tai juuri siksi) on mahdollista herättää 
ajatus päihdehoidosta. Raha voi sosiaalityössä näiden asiakkaiden kanssa olla 
jopa haitallista. Muutossosiaalityön pääasiallinen tehtävä heidän kanssaan 
on hoitokontaktin alkuun saaminen, joka pitkällä tähtäimellä voi johtaa 
siihen, että asiakas pääsee kuntouttaviin ja työllistäviin toimenpiteisiin. 

Laajempana kysymyksenä muutostyöstä on noussut nuorten palvelu-
mallin kehittäminen. Kuinka palvelut ylipäänsä pitäisi rakentaa nuorille? 
Tulisiko heille olla erikseen ”nuorisososiaalityön sosiaaliasema”, jossa 
moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti olisi yhdistettynä sosiaalityö, 
päihdetyön ja psykiatrian (poliklinikan) sekä esimerkiksi työvoimatoi-
miston/työvoiman palvelukeskuksen palvelut? Kulman nuorten mielestä 
olisi tärkeää panostaa nuoriin aikuisiin omana ryhmänään, koska he 
kokevat olevansa väliinputoajia useassa mielessä. Heidän kulttuuriaan ja 
maailmaansa ei tunnuta ymmärrettävän riittävästi erilaisissa palveluissa, 
joissa normitetaan ja ohjeistetaan erilaisilla kriteereillä asioita sekä palve-
luihin pääsemistä tai niissä pysymistä. Nuorina aikuisina he eivät enää 
kuulu nuorisotyöhön, eivätkä toisaalta useinkaan kulje aikuispalveluiden 
palveluputkia pitkin. Nuorten asiakkaiden elämäntilanteet ovat muut-
tuvia ja olosuhteet epävakaita. Olisi tärkeää, että kun asiakas kiinnittyy 
sosiaalityöhön, palvelurakenteet olisivat mahdollisimman joustavia ja 
pysyvyyttä sekä jatkuvuutta tukevia. Usein kotiolosuhteet ovat (tai ovat 
olleet) rajattomia, joten tähän tulisi vastata pysyvällä rakenteella ja vastuu-
työntekijä-mallilla. Helsingin alueella nuoret asiakkaat muuttavat paljon 
ja myös työntekijät vaihtuvat asuinalueen mukaan. Nuorten kokemus 
on, että he joutuvat aloittamaan uuden alueen toimistossa uuden työn-
tekijän kanssa kaiken alusta. Muissa asiakas-ikäryhmissä asuinalueelta 
toiselle muuttaminen ei ole näin yleistä ja tiivistahtista kuin nuorten 
aikuisasiakkaiden kohdalla. 

Vanhempien aikuisasiakkaiden kohdalla sosiaalityön aloittamista ovat 
hankaloittaneet asiakkaiden vakavat mielenterveysongelmat, joita asiakkaat 
eivät itse tunnusta. Kuten nuortenkin kohdalla myös vanhemman asiakas-
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kunnan kanssa akuutti päihdeongelma on ollut työskentelyyn sitoutumisen 
este. Vanhemmista asiakkaista suurin osa on alkoholiongelmista kärsiviä, 
ei niinkään huumeidenkäyttäjiä. Suuri osa vanhemmista asiakkaista on 
kuitenkin kokenut muutossosiaalityön palvelut tarpeellisiksi. Työntekijöiden 
näkemyksen mukaan keskeisen asiakasjoukon muodostavat yksinelävät 
työttömät (tai eläkkeellä olevat) keski-ikäiset masentuneet miehet. Mie-
lenterveyspalveluissa heille ei ole tarjolla palveluja, ja muutossosiaalityössä 
he ovat kiitollisia kun heitä kuunnellaan. Asiakasprosessissa ei ole sosiaali-
työntekijöiden mukaan ”kaunista kaarta”, vaan kiinnittymisen aikajänne 
on oma-aikaista, jolloin asiakkaat tulevat, häipyvät, palaavat. Tarpeellinen 
kiinnittyminen mahdollistaa sosiaalityön, liika kiinnittyminen voi estää 
lähtemästä. Onnistuneita esimerkkejä oli myös ”liian kiinnittymisen” 
asiakkuuksien päättämisestä. 

Sosiaalityöntekijät kokivat, että vanhemmat aikuisasiakkaat ovat 
valmiita asioidensa käsittelyyn ja haluavat todellista muutosta elämänti-
lanteeseensa. Heitä on myös saatu liikkeelle ja he ovat valmiita lähtemään 
esimerkiksi Duuri-työskentelyyn (työvoiman palvelukeskus), jolloin heidän 
asiakkuutensa päätetään muutossosiaalityössä. Työntekijät ovat havainneet, 
että asiakkaat eivät tule enää sosiaaliseen muutostyöhön raha-asioissa. Sekä 
asiakkaat että työntekijät ovat oppineet, että sosiaalityöhön voi tulla, vaikka 
kyse ei olisikaan rahasta. Sosiaalityöntekijät pohtivat muutosta entisen 
aluesosiaalityömallin ja muutossosiaalityön välillä. Keskeisin havainto 
koski asiakaskunnan muutosta: niin sanottuja kevyehköjä asiakkaita ei 
enää ole. Tämänhetkisillä asiakkailla on ollut pitkään ongelmia, joita ei 
ole noteerattu. Kun muut palvelut pettävät, se näkyy muutostyössä. Pe-
rinteiset sosiaalitoimiston taloudellista avustamista tarvitsevat työttömät 
ovat poistuneet sosiaalityön asiakaskunnasta ja muutostyön asiakkailla on 
monia haasteellisia ongelmia samanaikaisesti, erityisesti vakavia päihde- ja 
mielenterveysongelmia.

Asiakkaita osallistavat menetelmät ja toimintamuodot sekä verkostotyö 
yhteistyökumppaneiden kanssa ovat lisääntyneet ja niiden käyttö on tullut 
systemaattisemmaksi. Aiemmassa mallissa ennen muutossosiaalityöjakoa 
voitiin vain pienen osan kanssa tehdä intensiivisempää työtä, vaikka tarve 
olisi nähty monien kohdalla. Muutossosiaalityön erilaisia toiminta-aree-
noita yhdistää pyrkimys ekskluusiossa olevien ihmisten kanssa tehtävään 
inkluusioon, jolloin osallisuuden kokemus nousee tärkeämmäksi kuin 
osallistaminen. Asiakasosallisuuden kannalta ryhmät nähdään vuorovai-
kutuksen, toiminnan ja vaikuttamisen areenoina ihmisille. ”Sosiaalityö 
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ryhmässä tapahtuu vapaassa kanssakäymisessä, keskusteluissa sekä tilan-
teissa, joissa asioihin reagoidaan ja joita arvioidaan. Tärkeän lisäarvon 
tuo se, että asiakkaan elämä näyttäytyy erilaisena, jotenkin enempänä ja 
oikeana. On mahdollista saada tietoa asiakkaan todellisuudesta paremmin. 
Sosiaalityö ’vapaudessa’ luo tilaa myös erilaisten työvälineiden käytölle.” 
(Kauppinen & Koskinen 2005, 10.) Tämä on myös asiakashaastatteluista 
saatu palaute. 

Parityö asiakastyössä on tukenut uusien käytäntöjen ja menetelmien 
kokeilemista sekä kehittämistä. Reaaliaikainen reflektointi on vahvistu-
nut, jolloin asiakastilanteissa on mahdollista reagoida tietoisemmin ja 
toisaalta taas asiakastilanteiden jälkeen asiat on voitu käsitellä työparin 
kanssa heti.

Kumppanuustoiminta osana muutostyötä on välillä ollut arvuuttelun 
kohteena. Kumppanuus on saatettu hahmottaa esimerkiksi pelkästään kump-
panuustaloissa tai muualla tapahtuvaksi toiminnaksi, eräänlaiseksi ”ekstraksi”, 
johon parhaimmillaan perussosiaalityön jälkeen on aikaa tai mahdollisuuksia. 
Kysymys on kuitenkin sosiaalityön yhteisistä tavoitteista ja asiakkuuksista, 
joissa erilaiset työmuodot tulevat kyseeseen. Yhdistävää kaikissa sosiaalityön 
muodoissa ja elementeissä on asiakaskulttuurin muutos osallisuudeksi. Tällöin 
kumppanuudella voidaan lisätä ihmisten osallisuutta ja kumppanuus näkyy 
myös yksilötason asiakasprosessissa (ks. myös Juhila 2004). Onko ihmisen 
valtaistuminen sitä, että osa asiakkuudesta korvautuu osallisuudella? ”Uusi 
asiakkuus” (cultural citizenship) tarkoittaa sitä, että kansalainen osallisena 
tuottaa myös itse omia palvelujaan. (Kinnunen 2006.)

Hankkeen aikana on pyritty etsimään uusia muotoja sille, mitä kä-
sitetään muutostyöksi. Onko sosiaalinen muutostyö ammattikäytän-
tö, eräänlainen metakäsite, joka antaa vision sosiaalityölle vai onko se 
omaksuttu konkreettiseksi työkäsitteeksi? Alussa esitettyjen muutostyön 
kysymyksien kautta on edetty siihen, että sosiaalinen muutostyö on sekä 
ammattikäytäntötasoinen metakäsite että konkreettinen työkäsite, joka 
näkyy työkäytäntöjen tasolla. Kirjallisuudessa sosiaalinen muutostyö on 
määrittynyt enemmänkin metakäsitteeksi. Tämän hankkeen yhteydessä 
sosiaalinen muutostyö ammattikäytäntönä viittaa ainakin siihen, että laa-
jana, jopa abstraktina käsitteenä se on pakottanut pohtimaan sosiaalityötä 
ja sen työorientaatioita toisentasoisesti, myös arkityön toisella puolen. 
Tähän on liittynyt esimerkiksi ihmiskäsitykseen ja eettisyyteen liittyviä 
pohdintoja, joiden kautta sosiaalityön ydintä on kirkastettu ja kehitetty.  
Toisaalta taas muutossosiaalityö konkreettisena käsitteenä on toiminut työtä 
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jäsentävänä, rajaavana ja syventävänä käsitteenä. Kun työntekijät löysivät 
siitä alkuhämmennyksen jälkeen mahdollisuuden, on aikuissosiaalityön 
sisältöjen kehittäminen avautunut uudella tavalla. Sosiaalityöntekijöille on 
tullut luottamus työhön, koska sosiaalisen muutostyön ydin on kirkastunut 
ja pysyvä. Työntekijöiden mukaan tapahtunut muutos mahdollistaa hah-
mottamaan sosiaalityön vahvemmin erilaisista jatkuvista organisatorisista 
muutoksista huolimatta. 

Muutostyö on rakenteena (ja työnjakona) mahdollistanut pysähtymisen 
asiakkaan kohtaamisessa. Muutossosiaalityön tehtäväksi on nähty tarjota 
asiakkaille pysähtymisen ja peilaamisen mahdollisuus oman elämänsä 
ongelmissa. Dialogis-narratiivisen työotteen voi nähdä sosiaalityön uutena 
tapana avata muun muassa casework-perinteen ja yhteiskuntakriittisen 
suuntauksen välistä jakoa. Millaisena ylipäänsä näemme puheen ja tekojen 
välisen suhteen? Ovatko puheet vain puheita ja teot sekä todellisuus niistä 
riippumattomia? Caseworkin psykososiaalista (jopa psykoanalyyttista), 
keskusteluun perustuvaa työskentelyä on mahdollista suunnata laajem-
malle, myös rakenteellisempaan sosiaalityöhön. Dialogis-narratiivisella 
työotteella passiivinen puhe kääntyy aktiiviseksi, melkein toiminnaksi. 
Kielenkäyttö ja muu toiminta ovat narratiivisuuden mukaan monin tavoin 
sidoksissa toisiinsa. Kielenkäyttö näyttäytyy keskeisen tärkeänä identiteetin 
ja toimijuuden rakentamisessa. Käsityksen siitä, millainen minä olen ja 
mitkä ovat toimintamahdollisuuteni sekä vaihtoehtoni nähdään syntyvän 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Keskusteluja ja muita tapahtumia ei 
tällöin ymmärretä toisistaan irrallisiksi, vaan toisiaan vastavuoroisesti ruok-
kiviksi, jolloin konkreettiset ei-kielelliset teot ovat mukana vahvistamassa 
asiakkaan positiivista muutosta korostavan kertomuksen syntymistä ja 
voimistamista, mikä puolestaan vahvistaa ja rohkaisee uusiin käytännön 
toimenpiteisiin – tekoihin (Jokinen 2000, 164). Tämän hankkeen asiakas-
prosessi ei koostunut pelkistä keskusteluista, vaan toiminnalla ja esimerkiksi 
konkreettisilla välitehtävillä oli keskeinen merkitys. Muutoksen virittäjä-
nä sosiaalityöntekijä ennemminkin narratiivisen työotteen kautta pyrki 
avaamaan mahdollisia maailmoja ja vaihtoehtoisia narratiiveja elettäväksi. 
Tämä voi tapahtua yksilöllisessä, yhteisöllisessä tai yhteiskunnallisessa 
muutossosiaalityössä. 

Arvioivasta työotteesta vaikutusten arviointiin?
Hankkeen tutkimusasetelmalla ei ole pyritty sosiaalisen muutostyön vai-
kuttavuuden arviointiin. Vaikuttavuuskysymykset ovat kuitenkin olleet 
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ajankohtaisia ja tärkeitä koko kehittämisprosessin ajan. Seurantatietoa 
muutostyön asiakkuuksista on kerätty osana käytännön työtä.14 

Relationaalinen arviointi ei tarjoa suoranaista käytännön mallia asia-
kasprosessin arviointiin. Se on enemmänkin ”filosofinen malli”, joka 
työntekijöiden mielestä soveltuu hyvin muutostyön prosessiin. Muutostyön 
mallin arvioivan työotteen mukaisten asiakkaan ja työntekijän työprosessien 
jalostaminen vaikutusten arvioinniksi vaatii vielä jatkokehittämistä. Rela-
tionaalisen arvioinnin ontologia15 näyttäisi sopivan sosiaalityön asiakaspro-
sessien arviointiin, ongelmana vielä tosin on kyseisen ”arviointifilosofian” 
käytännön sovellusten puute. Onko kyseessä enemmänkin ”mielentila” ja 
tavoitetila sekä toivottu lähtökohta työskentelylle vai selkeästi metodinen 
arviointiin pyrkivä työote?

Jotta voidaan arvioida, täytyy dokumentoida. Tässä mielessä pyrki-
myksessä asiakasprosessin arviointiin ja edelleen vaikutusten arviointiin,
 systemaattisen dokumentoinnin puuttuminen on vielä heikko kohta. Toi-
saalta asiakastietojärjestelmän (ATJ) jäykkyys estää myös työn mielekästä 
dokumentointia – kuinka dokumentoida arvioivan työotteen mukaista 

14 Tässä esimerkkinä Kallion toimipisteen seurantalukuja elokuun -06 tilanteen 
mukaan: Asiakkuudesta on poistunut vuoden aikana 112 asiakasta (mm. alueelta 
muuttaneita, asunnottomien sosiaalipalveluihin siirtyneitä, Duurin asiakkuuteen 
siirtyneitä, työllistyneitä, opiskelupaikan saaneita, eläkeselvitykseen siirtyneitä). 
Monien asiakkaiden tilanteissa on tapahtunut edistyksiä: Nuorista asiakkaista 
yhteensä 76 asiakasta oli vuoden aikana ollut työharjoittelussa (5 asiakasta), työko-
keilussa (2), työelämävalmennuksessa (1), työllistynyt vapaille markkinoille (15), 
työllistynyt kaupungille (2), ollut osa-aikatyössä (6), kesätyöprojektissa (1), saanut 
opiskelupaikan (3), kiinnittynyt päihdehoitoon (10), psykiatriseen hoitoon (16) tai 
kiinnittynyt johonkin toimintaan (6 asiakasta). Suunnitelmaa ei ole voitu tehdä 
22:lle, jotka joko eivät ole tulleet varatuille ajoille tai työskentely ei ole ollut mah-
dollista esim. huumeiden aktiivikäytön vuoksi. Vanhemmista asiakkaista yhteensä 
78 asiakasta oli vuoden aikana työllistynyt vapaille markkinoille (7 asiakasta), 
työllistynyt työllistävän sosiaalityön paikkoihin (5), työllistynyt kaupungille (1), 
aloittanut oppisopimustyön (1), ollut työharjoittelussa (2), työllisyyskurssilla (2), 
kuntouttavassa työtoiminnassa (1), kiinnittynyt päihdehoitoon (35), psykiatriseen 
hoitoon (7), kiinnittynyt ryhmiin tai Hannan toimintoihin (14), kiinnittynyt 
Vallilan Vintin toimintaan (3). Suunnitelmaa ei ole voitu tehdä 24:lle asiakkaalle. 
(Eteläisen sosiaaliaseman toimintakertomus 2006, 26-27, 31.)
15 Ontologia = oppi olevaisesta. Se tarkastelee todellisuuden yleistä luonnetta ja 
pohtii, millainen ympäröivä todellisuus on. Ontologian perimmäinen kysymys 
kuuluu: ”Mitä on olemassa?”
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”asiakkaan tarinaa ja edistymisiä” melko jäykkiin dokumentointikehik-
koihin, esimerkiksi suunnitelmapohjaan ja arviointilomakkeisiin ATJ:lla? 
Vahvuutena sen sijaan on asiakkaan mukaan ottaminen arviointiprosessiin 
ja erityinen panostaminen siihen, että asiakas kutsutaan dialogiin aivan 
työskentelyn alusta saakka. Asiakkuuksien päättäminen on nähty haas-
teellisena ja siihen tulisi jatkossa kehittää työvälineitä. Toisaalta aineiston 
asiakastapaukset eivät kaikki olleet vielä prosessin viimeisessä vaiheessa, 
joten tämä voi myös selittää osin sitä, että asiakkuuden päättäminen 
näyttäytyy jäsentymättömänä. 

Sosiaalityön ammatillisuuden kannalta ydinkysymys on, mitä on se 
sosiaalityö joka on organisaatiosta riippumatonta? (Kananoja 2006). Kysy-
mys on olennainen myös vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Sosiaalityön 
vaikuttavuuden arkipuheessa sekoittuvat mielestäni usein ammatillisen työn 
lähtökohdat. On olennaista erottaa työn viitekehys; onko lähtökohtana organi-
saatio vai ihmisten elämä? Sosiaalisen muutostyön työorientaatioissa korostuu 
pyrkimys ihmisten elämäntilanteista ja -olosuhteista lähtevään työskentelyyn. 
Tällöin vaikuttavuuden tutkimisessa ja todentamisessa nousee tiedon lisäksi 
keskeiseksi ymmärrys ihmisten elämästä ja sen moninaisuudesta. Ihmisten 
elämä ei useinkaan ole kronologista, jolloin voi olla vaikuttavaa mennä myös 
taaksepäin ”elinehdoissa”. Tätä voisi kutsua vaikuttavuuden paradoksiksi. 
Yhtenä suurena ristiriitana kehittämisryhmän kanssa käydyissä vaikutta-
vuuskeskusteluissa tuotiin esiin mekanistisen mallin vaara. Jos asiakastyön 
lähtökohdaksi otetaan virheettömyys, voidaan päätyä mekanistiseen malliin. 
Asiakastyössä ymmärrys ihmisten elämästä ei tarkoita arkipäiväistä empaat-
tisuutta, vaan ammatillista työotetta, joka korostaa asiakkaiden ihmisarvoa. 
Ymmärryksen kautta rakennetaan luottamuksellista asiakassuhdetta, joka 
on ammatillisuuden ohella sosiaalityön tärkein väline. 

Tavoitteeseen asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden välisestä vuo-
rovaikutuksesta, tiedonvaihdosta ja yhteisymmärryksestä on pystytty 
vastaamaan muutostyön dialogisella asiakasprosessilla sekä kehittämällä 
asiakkaita osallistavia toimintamuotoja ja menetelmiä asiakastyöhön. 
Käytännön sosiaalityö tuottaa jatkuvasti valtavasti tietoa asiakkaiden elä-
mästä ja haasteena on tällaisten elämäntilannekuvausten dokumentointi 
ja raportointi ulospäin. Kuinka tuottaa kumuloituvaa tietoa asiakkaiden 
elämisen ehdoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä? (ks. myös Rajavaara & 
Sirviö 1991, 42.) Näyttäisi siltä, että työyksikön sisällä tämä tieto muut-
tuu yhteisölliseksi tietoisuudeksi, mutta operationalisointi suunnittelun, 
hallinnon ja johdon käytettäväksi on hyvin haasteellista. Onko tässä 
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kyse erilaisten näkökulmien yhteentörmäyksestä kuten alussa toin esiin 
vai onko kyse yksinkertaisesti eri tavoista asemoitua suhteessa vaikutta-
vuuteen? Vaikuttavuuden arvioinnin kannalta ongelmalliseksi kentällä 
katsotaan hallinnolta ja johdolta tulevat toimenpidearvioinnin tyyppiset 
vaatimukset asiakastyöstä. Haluttaisiin tuottaa elämäntilannekuvauksia 
ja asiakastyön todellisuutta ja moninaisuutta paremmin kuvaavaa tietoa, 
mutta nähdään, että välineet ja mallit arviointitiedon tuottamiseen ovat 
liian strukturoituja ja normittavia.

 Mielestäni haasteena onkin löytää ”toimivia juttuja” ja tiettyjä sään-
nönmukaisuuksia tästä moniulotteisesta ja usein epärationaalisesta vuo-
rovaikutuksellisesta asiakasprosessista ja sosiaalityön käytännöistä. Tätä 
tukee sellainen vapaa käytännöstä nouseva tiedonmuodostuksen kulttuuri, 
joka ei ennalta määrittele liian tiukasti asioita ja rakenna liian tiukkoja 
tutkimusasetelmia, joihin työntekijät ja asiakkaat eivät mahdu (osallistu-
maan). Vielä kun induktivistiseen työotteeseen (Mäntysaari 1991, 167) 
sosiaalityössä saataisiin yhdistettyä pyrkimys kumuloituvan tiedon (koko 
asiakaskunnan hahmottaminen, eri asiakasryhmien keskeisimmät ongelmat 
ja tuen tarpeet) hankkimiseen, tutkimiseen, dokumentointiin ja tämän 
tiedon eteenpäin välittämiseen, voisimme mahdollisesti olla lähempänä 
ammatillisesti vahvaa näyttöön perustuvaa sosiaalityötä (ks. myös Paasio 
2000, 18–20, 27). Olisiko siis mahdollista ehdottaa, että vaikuttavuuden 
arvioinnissa siirrettäisiin painopiste sosiaaliseen raportointiin eli kumuloitu-
van tiedon raportointiin johdolle ja päättäjille ihmisten elinolosuhteista?

Tässä hankkeessa on tutkittu sosiaalista muutostyötä sosiaalityönä, ja 
aineiston valossa näyttää, että sosiaalityöntekijöiden haasteellinen rooli (ja 
kehittämistarpeet) aikuissosiaalityössä voisivat jatkossa painottua asiakas-
prosessien tutkimiseen, arvioivan työotteen syventämiseen ja sitä kautta 
mielekkääseen vaikutusten arviointiin asiakkaille. Dokumentointia tulisi 
kehittää asiakasta palvelevaan suuntaan, ei kuitenkaan siten, että lomakkeet 
ja välineet ohjaavat työtä. Vuorovaikutuksellinen asiakasprosessi näyttäytyi 
tässä aineistossa niin moninaisena ja menetelmällisesti rikkaana, että on pe-
rusteltua korostaa myös sitä, ettei sosiaalityöntekijän työ voi jatkossa pelkistyä 
”hallinnolliseen” asiakasprosessien johtamiseen, vaan asiakaskontaktit on 
säilytettävä työn ytimenä. On myös osoitettu, että arviointia ja rakenteellista 
sosiaalityötä on mahdollista tehdä asiakkaan kanssa. Rakenteellinen sosiaa-
lityö tulee laajentaa asiakkaan puolesta tehtävästä ”asianajotyöstä” asiakkaan 
kanssa tehtävään yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamistoimintaan 
mahdollistaen asiakkaille vaikuttamisen paikkoja. 
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7. Pohdintaa 
kehittämisprosessista

Hankkeen tavoitteiden osalta olemassa olevien käytäntöjen, menetelmien 
ja osaamisen näkyväksi tekemiseen on mielestäni päästy ainakin osittain. 
Tätä on tukenut työntekijöiden sitoutuminen työnsä esiin tuomiseen 
ja sen avaamiseen yhteisesti. Syventävää tietoa sosiaalisen muutostyön 
sisällöistä on pyritty tuottamaan asiakastapausten pohjalta hahmotellulla 
asiakasprosessikuvauksella. Yhteisiä käsitteellistyksiä arjen työstä on luotu 
erityisesti erilaisten toimintamuotojen/-areenoiden ja muutostyön mallin 
jäsentämisessä. Työorientaatioita on kirkastettu, ja on kehitetty narratii-
visen mikrotyöorientaation taso laajempaan kuntouttavan sosiaalityön 
kehykseen. Menetelmällistä paikannusta on pyritty tekemään asiakas-
prosessin eri vaiheisiin. Muihin osioihin (esimerkiksi toiminta-areenat) 
menetelmiä olisi voinut tuoda tietoisemmin mukaan. Menetelmiä olisi 
voinut myös mallintaa pidemmälle, mutta tähän ei valitettavasti ollut 
ajallisesti mahdollisuutta.  

Asiakkaiden osallistaminen varsinaiseen kehittämistoimintaan ei ole 
kaikilta osin onnistunut alun perin toivomallani, jopa idealistisella tavalla. 
Asiakkaiden kokemukset ja näkemykset ovat välittyneet enemmänkin 
toimintatutkimuksen kautta, osallistuttuani itse myös asiakastyöhön. Asi-
akkaiden näkökulmaa on pyritty tuomaan esiin koko hankkeen ajan, mutta 
se on tapahtunut enemmänkin välillisesti kehittävän sosiaalityöntekijän 
havainnointien ja tulkintojen sekä työntekijöiden kautta. Asiakashaas-
tatteluilla on pyritty varmistamaan asiakkaiden äänen esiin tuleminen. 
Itse kehittämisprosessiin asiakkaat eivät ole osallistuneet, paitsi heitä 
koskevien toimintamuotojen kehittämisessä (esim. Camera Obscura ja 
nuorten Kulma). Myöhemmin olenkin pohtinut, olisiko asiakkaita tullut 
pyytää osallistujiksi kehittämisryhmään työntekijöiden kanssa? Tai olisiko 
halukkaista asiakkaista ollut mahdollista koota oma kehittämisryhmä 
työntekijöiden ryhmän rinnalle? Kehittämisprosessin rakenteistamisessa 
olisi siis ollut monia mahdollisuuksia. Toisaalta näen, että myös amma-
tillinen keskustelu on tärkeää. Sosiaalinen muutostyö on ollut, ainakin 
organisatorisesti, uusi aikuissosiaalityön tekemisen tapa, jolloin on oltu 
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yhdessä uuden, jäsentymättömän ja käsitteellistämättömän asian äärellä. 
Sisältöjen avaaminen ja sanallistaminen on jo sinänsä ollut mittava työ. 
Tällöin asiakkaiden osallistuminen kehittämistoimintaan ei olisi ehkä 
ollut kaikilta osin tarkoituksenmukaista vielä tässä vaiheessa. 

KUVIO 7

Toimintatutkimuksen strategia16 on edennyt kehittämishankkeessa siten, 
että työntekijät ja asiakkaat tuottavat tietoa, jota käsitteellistetään ja viedään 
muihin konteksteihin, myös tutkimukselliseen kontekstiin. Toimintatut-

16 Toimintatutkimuksen ideana on toimintatapojen kriittinen tarkastelu. Paino-
piste on toiminnan sisällön kuvaamisessa ja käsitteellisessä jäsentämisessä. Kun 
toiminnasta tehdään näkyvää ja tiedostettua, on sitä mahdollista edelleen kehittää. 
Toimintatutkimukseen liitetään vahvasti vaatimus käytäntölähtöisyydestä: siitä 
pitäisi olla mahdollisimman paljon käytännön hyötyä. Käytännön asiakastyötä 
tekevät työntekijät ovat avainasemassa tiedon tuottajina ja kehittäjinä. Kehittävän 
sosiaalityöntekijän rooli on hanketyöskentelyssä koordinoiva, tietoa kokoava ja 
jäsentävä. (Myllärniemi 7.11.2006.) Toimintatutkimusta käsitteleviä kirjoja: 
Heikkinen, Rovio & Syrjälä toim. 2006, Kuula 2001, Heikkinen, Huttunen & 
Moilanen 1999, ks. raportin lähdeluettelo. 

Käytäntölähtöisen kehittämisen spiraali tässä hankkeessa

asiakastyöjakso kirjoittamisjakso
dialogi

kehittämisryhmässä

dialogi
kehittämisryhmässä

asiakastyöjaksokirjoittamisjakso

heittäytymisen vaihe, ei tarkkoja
ennakko-oletuksia tuloksista

testauttaminen, jäsentäminen, analyysi
ja teoretisointi

mitä yhteisessä prosessissa luodaan/syntyy
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kimuksessa kehittävän sosiaalityöntekijän rooli on ollut usein jopa sitä, 
että ”mennään sekaan ja aiheutetaan hämmennystä”.

Kehittämistutkimuksen voi nähdä syklisenä jatkumona, jolloin tie-
donmuodostuksessa on erilaisia vaiheita. Protosemioottinen tietoisuus 
on jotain, josta voi olla tietoinen, vaikkei se vielä ole noussut käsitteel-
listämisen ja sanallisen tulkinnan kohteeksi. Hankkeen alkuvaiheessa 
oli monia protosemioottisen tietoisuuden vaiheita ja ne ovat erityisen 
haasteellisia kehittämisprosessin kannalta. Vaatii herkkyyttä ja uskallusta 
kaikilta kehittämistyöhön osallistujilta malttaa olla myös epävarmuuden 
ja protosemioottisen tietoisuuden vaiheessa. Jos halutaan ”vain” kertoa, 
mitä on olemassa ja jäsentää käsitteet, ei välttämättä päästä asioiden ja 
ilmiöiden sisälle – yhteiseen tutkimiseen. Käsitteiden määrittelyt saattavat 
pahimmillaan muuttua itseisarvoiksi tai tyhjiksi käsitteiksi (Rajavaara 
2007).  Käsitteellistäminen kehittämistyön kautta on olennaista silloin, 
kun siitä on jotain hyötyä käytännön työlle. Tässä hankkeessa on tarvittu 
sanallistamista muutossosiaalityön sisällöistä yhteisen ymmärryksen ja 
”työnäyn” saavuttamiseksi. 

Tutkimuskysymyksillä pyritään vastaamaan siihen, millainen asia 
tai tutkittava ilmiö on, kun taas kehittämiskysymysten kautta pyritään 
vastaamaan siihen, millainen/miten jonkin pitäisi olla. Tutkimuksessa 
suunta on menneeseen sekä olemassa olevaan ja kehittämisessä suunta on 
usein tulevaan. Käytäntötutkimuksen viitekehyksessä tässä hankkeessa 
ovat sekoittuneet molemmat suunnat ja prosessi on pitänyt sisällään des-
kriptiivistä tutkimuksellista – ja samalla kehittämisnäkökulmaa, jolloin 
myös kyseenalaistetaan olemassa olevaa. 

Omaako kehittäjä tietyt tietorakenteet tai jonkun mallin, kun hän 
tulee kentälle kehittämään? Tässä hankkeessa oma sosiaalityöntekijyyteni 
ja kehittämiskentän tunteminen ovat varmasti vaikuttaneet myös siihen, 
että olen havainnoinut, tutkinut ja tulkinnut asioita tietyllä tavalla sekä 
suunnannut kehittämisprosessia osittain myös sen mukaan. Käytäntötut-
kimuksessa tutkijan objektiivisuus ei kuitenkaan ole vaatimus.  Olennaista 
on, että käytäntötutkimuksessa tutkija on valmis myös luopumaan omista 
tietorakenteistaan ja uusimaan niitä havainnointien kautta. Perinteiset 
tieteen tekemisen tavat ja metodologia eivät välttämättä sovellu käytäntö-
tutkimukseen. Onko esimerkiksi kokemuksen tutkiminen mahdollista? 
Mielestäni käytäntötutkimus pyrkii pääsemään hyvin lähelle käytäntöä 
ja ihmisten kokemuksia, jolloin kokemus voi olla tosi, vaikka sitä ei olisi 
tieteellisesti todistettukaan. Käytäntötutkimuksen ei tarvitse olla huo-
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nompaa tai epävalidimpaa kuin perinteinen, objektiivisuuteen tähtäävä 
tutkimus.

Koska en ole ollut tutkijana hankkeessa objektiivisessa roolissa, olen 
pyrkinyt lisäämään tiedon validisuutta palauttamalla tuotetut jäsennyk-
set ja tekstit aina kentälle. Olen pyrkinyt osallistamaan työntekijät myös 
kirjoittamisprosessiin. Käytäntötutkimuksen teko on usein hidasta, sillä 
abstrahoinnit nousevat tasoittain, koska ne palautetaan asteittain takaisin 
kentälle testattaviksi. 

Oppivassa tai tietoa tuottavassa kehittämisessä’ tavoitteita ei ole ase-
tettu etukäteen kovin seikkaperäisesti. Kehittämistoimintaa luonnehtivat 
toiminnallisuus, kokonaisvaltaisuus, analyyttisyys, vuorovaikutteisuus ja 
luovuus. Oppiva tai tietoa tuottava kehittäminen voi olla löyhemmin orga-
nisoitua ja raja kehittäjien ja kehitettävien välillä häilyvä. Siinä tavoiteltavia 
asioita voivat olla toiminnan kuvaaminen ja uudelleen käsitteellistäminen, 
vuorovaikutteisuus ja työntekijöiden ammatillinen kehittyminen. Muutos-
kehittämisen tulokset ovat usein niin sanottuja kovia tuloksia, jotka ovat 
organisaation kannalta heti havaittavissa tai mitattavissa, kuten uudet toi-
mintamallit tai konkreettiset uudistukset. Pehmeitä tuloksia on vaikeampi 
tunnistaa, sillä ne voivat liittyä menettely- tai ajattelutapoihin, merkitä 
vuorovaikutuskontaktien laajentumista, tiedon kokoamista ja analyysiä 
tai yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä. (Myllärniemi 7.11.2006.) 

Kehittämis- ja asiakasprosessissa on ollut havaittavissa samantyyp-
pisiä elementtejä. Esimerkiksi osallistavan toimintatutkimuksen strate-
gia käytäntötutkimuksen osana olisi mielestäni täysin hyödynnettävissä 
myös asiakastyöhön ja sitä tehdäänkin jo esimerkiksi Camera Obscura 
-pienprojektissa. Myös muutoksen olemuksessa on yhteneviä piirteitä 
kehittämis- ja asiakastyössä. Haradimos Tsoukas ja Robert Chia (2005) 
puhuvat muutosprosessin synoptisesta luonteesta. Pelkkä synoptinen tul-
kinta muutoksesta vie helposti harhaan. Synoptisuutta on esimerkiksi 
se, että muutos hahmotetaan selkeänä tavoitteellisena suunnitelmana, 
muutosprosessi voidaan vaiheistaa selkeisiin toisistaan erottuviin kokonai-
suuksiin ja muutosprosessin toimeenpano (yli)konkretisoidaan selkeiksi 
toimenpiteiksi. Tuloksena on kaavamainen, todellisuutta yksinkertaistava 
muutosmalli, joka ei vastaa todellisuutta. (Virtanen & Tonttila 2005, 
30.) Oppivassa ja tietoa tuottavassa kehittämisessä on mahdollista saada 
aikaan muutoksia, ainakin käytännön työn mikroprosesseissa. Hankkeen 
kehittämisprosessi ei ole edennyt lineaarisesti, vaan ennemminkin genera-
tiivisesti, jolloin kehittämistyön aikaan saamat pienet muutokset eivät ole 
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syntyneet selkeiden alussa tehtyjen suunnitelmien ja etappien mukaisesti, 
vaan usein sivupolkujen kautta. Työntekijät puhuvat ”mokaamisen filosofi-
asta”, joka on heidän mielestään oppimisen kannalta lähes suotavaa. Jotkut 
asiakastyön innovaatiot tai asiakassuhteen kannalta olennaiset muutokset 
ovat syntyneet ”mokaamisen” kautta, siten, että on uskallettu heittäytyä 
tilanteeseen ilman valmista karttaa tai tietoa oletetuista tuloksista. Mo-
kaamalla mahdollistuu kunnioitus, suvaitsevaisuus ja yhdessä oppiminen. 
Asiakasprosessin muutosmallin logiikka on hyvin samantyyppinen kuin 
koko kehittämisprosessin etenemisen logiikka on ollut. Sosiaalisen muu-
tostyön osallisina ja kohteina ovat olleet sekä asiakkaat että työntekijät, 
kummatkin omista positioistaan käsin.

Vahvan työyhteisön ja osaavan esimiestyön merkitys on korostunut läpi 
koko hankkeen. ”Toiminnan organisointi muutostyöhön on mahdollistanut 
tässä uudessa kontekstissa sosiaalityön kehittämisen mutta sen edellytyksenä 
on ollut paljon työntekijöiden intohimoa ja rohkeutta ja se varmaan onkin 
ollut käyttövoima, joka on mahdollistanut työn kehittämisen” (Eteläisen 
sosiaaliaseman päällikkö Kerttu Nurmi 2007). 
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