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ABSTRACT 
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This study examines boundary work in the settings of substance and mental health organizations. This study 
aims to establish what kind of boundary work challenges workers face working in preventing substance abuse 
and promotive mental health and in which way multiprofessional collaboration can serve as a solution to these 
challenges. The research questions are: what kind of challenges occurs in workers’ descriptions of boundary 
work and how do workers describe collaboration practices to solve these challenges?  

The theoretical approach to this study comes from phenomenology and hermeneutics philosophy. The 
theoretical approach was seen in the study by describing workers’ views from their angle of view.  

The material of the thesis is from promotive mental health and preventive substance abuse organizations 
workers’ interviews which are made by substance use and mental health organization research program MIPA 
2.0. When I got the material, it was already transcribed by the research programs researcher. My research is 
a qualitative study and I have interpreted the research material by describing workers’ experiences with the 
phenomenon of boundary work and boundary crossings. 

As in the results I classified challenges of boundary work in four different categories. Challenges split into 
expertise, attitudes, culture, and structures. Workers described in what kind of ways multiprofessional 
collaboration is linked to boundary work challenges. Almost every worker described structural challenges in 
their interviews, and it was the most significant research result of this study. Multiprofessional collaboration 
showed benefits from the expertise, examination of working habits, recognition of working culture, and 
operational environment. The collaboration included affecting the structural factors and increasing the 
resources and meaning of research a bone of the work. Cultural factors were not remarkable result of this 
study, but it gives a societal perspective to understanding the phenomenon of boundary work.  

Based on this study it is found that workers face challenges of boundary work in their working organizations. 
It is also shown that multiprofessional collaboration gives resources to solve these problems. The results show 
that challenges in boundary crossings within boundary work can be seen in workers, workplaces and in society. 
Boundary crossings demands critical observation and versatile recognition. On a practical level, this is 
actualized in the identification of expertise, and a structural solution.  
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1 Johdanto 

 

Päihteiden käytön haitat kuormittavat yhteiskuntaa, läheisiä ja käyttäjiä eri tavoilla. Tutkimusten 

mukaan kaikki suomalaiset kohtaavat arkielämässään päihteiden käytön erilaisia ongelmia ja 

haasteita joko omasta tai muiden näkökulmasta. (STM 2021a). Päihde- ja riippuvuushaitat linkittyvät 

yhteiskunnallisesti eriarvoisuuteen ja selittävät näin eri väestöryhmien mahdollisia terveydellisiä- ja 

taloudellisia eroja (STM 2021b). Päihdehäiriöiden lisäksi mielenterveydenhäiriöt ovat suuria 

kansanterveydellisiä haasteita (STM 2020). Mielenterveysongelmien vaikutukset näkyvät 

Euroopassa kymmenellä miljoonalla asukkaalla joka vuosi (OECD EU/ 2018). 

Mielenterveydenhäiriöt aiheuttavat ihmisten toimintakyvyn menetyksiä, mitkä näkyvät 

työkyvyttömyyseläkkeiden suurena määränä (STM 2020). Päihde- ja mielenterveysongelmien 

yleisyys ja niiden vahva linkittyminen toisiinsa tuovat kehitystarpeen erilaisille palveluille niin 

sosiaali- kuin terveydenhuollossa. Mielenterveys- ja päihdetyön yhdistämisen tärkeyttä korosti jo 

aikaisempi sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 

2009–2015. Suunnitelmassa mainittiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen avo- ja peruspalvelujen 

painottaminen toimivalla palvelukokonaisuudella kuntien julkisten, kolmannen sektorin ja yksityisen 

sektorin yhteistyönä (THL 2010). 

 

Kansalaisjärjestöjen rooli on ollut suurten muutosten alaisena. Muutokset paikantuvat globaalitason 

hyvinvointivaltioiden toimintaedellytyksiin ja näkyvät sosiaali- ja terveysjärjestöissä roolien 

uudelleen määrittelemisessä. Muutospaineet ovat näkyneet pyrkimyksenä yhtenäistää järjestöjen 

toimintaedellytyksiä niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassakin. (Matthies 2007, 57.) Suomen 

kontekstissa päihde- ja mielenterveystyölle on linjattu toimintaohjelmia, strategioita ja 

ehkäisyohjelmia. Sosiaali- ja terveysministeriön ehkäisevässä päihdetyön toimintaohjelmassa 

tavoitellaan niin alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen kuin tupakoinnin vähentämistä. 

Toimintaohjelmassa tuetaan vuonna 2015 voimaan astunutta lakia ehkäisevän päihdetyön 

järjestämisestä tarjoamalla lisää työkaluja työntekijöille, työn johdolle sekä työtä tukeville toimijoille. 

(STM 2015.) Päihde- ja riippuvuusteeman äärellä on kehitetty uusi päihde- ja riippuvuusstrategia, 

jossa riippuvuushaittoja pyritään käsittelemään laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin (STM 2021b). 

Mielenterveyttä edistävä työ on saanut Suomessa oman lakinsa jo vuonna 1990, mutta teeman 

ajankohtaisuutta korostaa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2020 julkaisema 

kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 (STM 2020).  
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Tutkin pro gradu- tutkielmassani ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyttä edistävän työn kentällä 

työskentelevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä rajatyössä esiintyvistä haasteista ja ratkaisuista, 

joita moniammatillinen työ mahdollistaa. Sosiaalityön tutkimukselle oma tutkielmani on tärkeä, 

koska kolmannen sektorin palvelut täydentävät julkisen sektorin palvelukenttää. Sosiaalityön 

näkökulmasta kolmannen sektorin työ nähdään täydentävä työnä erityisesti kuntouttavan työn saralla 

(Juhila 2018, 182–183). Heidi Ristolainen ja Marion Fields (2017, 19) toteavat kolmannen sektorin 

merkityksen lisääntyneen 1990-luvulta lähtien niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa. 

Järjestöbarometrin (SOSTE 2020) teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisissa paikallisissa 

mielenterveysjärjestöissä toiminnan nähdään olevan kasvussa. Kolmasosa sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen paikallisyhdistyksen vastaajista näki myös yhteistyöverkostojen laajentuneen. 

Valtakunnallisissa järjestöissä toiminnan kasvua on nähty jonkin verran sillä kolmasosa 

järjestöjohtajista koki toiminnan olevan laajentumassa omassa järjestössään.   

 

Rajapintojen ja niiden ylitysten tutkiminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa on aiheellista kenttien 

vahvan toisiinsa linkittymisen vuoksi. Yhtäältä kummatkin kentät vaativat omanlaista osaamistaan ja 

toisaalta toistensa ymmärtämistä. Sosiaalityössä voi kohdata asiakkailla, joilla on päihde- ja 

mielenterveysongelmia ja tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

toimintaa. Tutkimukseni aineistona on päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 

2.0 -hankkeessa tehdyt päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden haastatteluaineistot. 

Tutkimusta on tehty verrattain vähän suomalaisista järjestötyöpaikoista (Ristolainen ja Fields 2017, 

19). Vähäisen tutkimuksen vuoksi on tärkeää nostaa suomalaista päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

työtä enemmän esille. Järjestöissä työskentelee eri taustoista olevia työntekijöitä, minkä vuoksi on 

mielenkiintoista tarkastella ehkäisevässä päihdetyössä ja mielenterveyttä edistävän työssä esiintyvää 

rajatyötä. Tutkimusmetodologista taustaa tutkimukselleni tuo fenomenologis-hermeneuttinen 

filosofian suuntaus. Analysoin järjestötyöntekijöiden haastatteluja sisällönanalyyttisin keinoin ja tuon 

esiin rajatyön haasteita sekä keinoja niiden ratkaisuun.  

 

Mielenkiintoni päihde- ja mielenterveysteemaan nousee päihde- ja mielenterveysongelmien 

ajankohtaisuuden vuoksi. Jurvansuu ja kumppanit (2020, 1) tuovat esiin koronapandemian 

alkuvaiheessa tehdyn tutkimuksen järjestön tavoittamien ihmisten päihteiden käytöstä, minkä 

mukaan koronan haittavaikutukset näkyivät eri ikäryhmillä eri tavoin. Tutkimuksen verkkokyselyyn 
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vastanneista 15 prosenttia ilmoitti päihteiden käyttönsä lisääntyneen ja kolmannes vastanneista 

läheisistä ilmaisi läheisensä päihteen käytön lisääntyneen korona-aikana. Heidän tutkimuksessaan 

päihteiden käytön lisääntymisen taustalla nähtiin psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia, toimeentulon 

epävarmuuden tunnetta sekä yksinäisyyden kokemuksia. Nostan tutkimuksen esiin, koska 

koronapandemia on tuonut omat vaikutuksensa päihde- ja mielenterveysongelmien esiintyvyyteen.  

Tämän vuoksi onkin tärkeää nostaa juuri päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työtä tarkemmin 

tarkasteluun. 

 

Johdannon jälkeen siirryn teoriaosuuteen, jossa ensimmäinen pääluku taustoittaa järjestöissä tehtävää 

päihde- ja mielenterveystyöstä. Käsittelen ensin järjestöissä tehtävää työtä päihde- ja 

mielenterveystyön määritelmien kautta. Päihde- ja mielenterveystyön taustan kautta perustelen 

rajatyössä tehtävän moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Seuraavassa alaluvussa erittelen 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja roolia kolmannella sektorilla. Tämän jälkeen valotan 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen historiaa 1800-luvulta kohti nykypäivää. Toisessa pääluvussa käsittelen 

rajatyötä osana moniammatillista yhteistyötä. Määrittelen ensin rajatyön käsitettä, mistä siirryn 

yhteistyönäkökulman esiin tuomiseen.  Kolmas alaluku kuvastaa rajatyössä ilmeneviä haasteita. 

Teoriaosuuden jälkeen seuraa tutkimuksen toteutusta kuvaava pääluku. Tässä luvussa esittelen ensin 

tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymykset. Näiden jälkeen seuraa aineiston kuvausta, josta 

siirryn tutkimusfilosofisen näkökulman esittelyyn. Tutkimusfilosofia antaa pohjan analyysin 

lähtöasetelmille. Aineiston analyysista kertova luku kertoo analyysin menetelmästä sekä vaiheista 

enemmän. Luvun päättää eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelu oman tutkimuksen kautta. 

Analyysin tuloksia kuvaan kahden pääluvun kautta, jotka ovat rajatyössä tehtyjen rajojen ylitysten 

haasteet sekä yhteistyön keinot haasteiden ratkaisuun. Kumpikin luku sisältää neljä alalukua, joissa 

esittelen tuloksia. Lopuksi seuraa johtopäätöksistä kertova luku. Tässä peilaan teoriaa ja analyysin 

tuloksia toisiinsa tehden niistä havaintoja. Esittelen myös tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä 

ja jatkotutkimusaiheita. 
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2 Järjestöissä tehtävä päihde- ja mielenterveystyö 

 

2.1 Päihde- ja mielenterveystyön määrittelyä 

 

Päihde- ja mielenterveystyötä on määritelty tutkimuksessa eri lähestymistapojen kautta. Päihdetyössä 

nähdään korostuvan enemmän sosiaalihuollollinen työote, kun taas mielenterveystyössä painottuu 

hoidollinen lähestymistapa (Juhila 2018, 236). Sosiaalihuoltolain pykälien 24 § ja 25 § mukaan 

sosiaalihuollon piirissä tehtävän päihde- ja mielenterveystyön tarkoituksena on toimivan 

palvelukokonaisuuden muodostaminen. Mielenterveystyö näkyy sosiaalihuoltolaissa tarkoituksenaan 

vahvistaa suojaavien tekijöitä ja vähentää mahdollisia vaarantavia tekijöitä. (Sosiaalihuoltolaki 

2014/1301.) Mielenterveyslaki lisää mielenterveystyöhön pyrkimyksen ehkäistä ja parantaa sekä 

lieventää asiakkaiden mielenterveydenhäiriöitä (Mielenterveyslaki 1116/1990). Sosiaalihuollon 

päihdetyössä korostetaan ohjausta ja neuvontaa sekä ohjaamista sosiaalihuollon erityispalveluiden 

pariin tarvittaessa. Päihdetyö tavoittelee yksilön hyvinvointia vaarantavien tekijöiden vähentämistä 

ja pyrkii tukemaan asiakkaan päihteettömyyttä. (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301.) Päihteitä 

ongelmallisesti käyttävien oikeutta saada huoltoa määritellään vuoden 1986 päihdehuoltolaissa. 

Laissa määritelleen asiakkaan oikeus saada huoltoa, vaikka se ei olisi hänen haluamaansa 

muodoltaan. (Kuusisto & Kalliomaa-Puha 2020, 86.) Lain mukaan asiakkaan tulee saada apua 

päihteiden ongelmakäyttöön ja mielenterveysongelmiin (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).  

 

Erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat määritellään asiakkaisiin, joilla on päihteiden ongelmallista 

käyttöä, psyykkisiä sairauksia tai monia tuen tarpeita yhtäaikaisesti (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). 

Päihteitä ongelmallisesti käyttävät täyttävät erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kriteerit. 

Sosiaalihuoltolaki tuo päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden hoitoon erilaisia tukimuotoja 

ja omatyöntekijän nimeäminen asiakkaalle on yksi menetelmä. (Kuusisto & Kalliomaa-Puha 2020, 

86.) Sosiaalihuoltolain mukaisesti omatyöntekijä vastaa asiakkaan tilanteen koordinoimisesta ja tekee 

yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman asiakkaan tarvitsemasta palvelukokonaisuudesta (Juhila 

2018, 68). Sosiaalityöntekijöiden rooli asiakkaan palveluihin pääsemisessä näkyy siinä, että miten he 

tulkitsevat lainsäädäntöä ja toimivat sen pohjalta (Poikonen & Kekoni 2019, 52–55). 

Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu myös suunnitelmallinen työote, jossa pyritään muutokseen ja 

ongelmanratkaisuun. Asiakkaan elämän suunnittelemista tehdään yhdessä asiakkaan, hänen 

läheistensä ja eri ammattilaisten kanssa. Sosiaalityötä koskee myös erityslait, joissa suunnitelmien 
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tekeminen on määrätty laissa. Kolmannella sektorilla omatyöntekijän kanssa työskentely näkyy siten, 

että omatyöntekijäsuhteen tulisi olla säännöllistä ja jatkuvaa vaikka asiakas olisikin mukana 

kolmannen sektorin toiminnassa. (Juhila 2018, 65–66, 184.) 

 

Sosiaalihuoltolaissa päihdetyötä määritellään päihteiden käytön vähentämisenä ja päihteettömyyden 

tukemisena. Mielenterveystyön määritelmässä korostuu mielenterveyden vahvistaminen. 

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) Päihde- ja mielenterveystyö perustuvat joiltain osin erilaisiin 

lähtökohtiin. Päihdejärjestöt keskittyvät päihteiden käyttöä ehkäisevään työhön ja 

mielenterveysjärjestöt pyrkivät terveyden edistämiseen. (Valkonen 2017, 3.) Päihteiden kysynnän 

vähentäminen näkyy yhtenä yhteisenä tavoitteena sekä ehkäisevässä päihdetyössä että 

mielenterveyttä edistävässä työssä (THL 2010). Terveyden edistämiseen vaikuttavat sosiaaliset, 

ekonomiset ja poliittiset muutokset, mitkä testaavat yksilön kykyä selvitä muutoksista (Erikkson & 

Lindström 2008, 196–197). Terveyden edistämistä voidaan tarkastelle myös sosiaalisen näkökulman 

kautta. Sosiaalinen näkökulma tuo esiin terveyden edistämisessä yhteisöjen, naapuruston, perheiden 

ja ystävien tuen korostamisen. Tällöin palveluiden käyttäjiä ja heidän läheisiään yritetään saada 

aktiivisesti etsimään sosiaalista tukea ja verkostoa, jota he voivat hyödyntää muulloinkin. (Vandiver 

2009, 15.)   

 

Ehkäisevä päihdetyö on lain mukaan terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen 

vähentämistä (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015). Ehkäisevän päihdetyön keinoja 

ovat päihdeilmiöiden ymmärryksen lisääminen, päihdehaittojen vähentäminen ja päihteettömien 

elämäntapojen edistäminen (THL 2010). Päihderiippuvuuksiin liittyy pakonomainen ja toistuva 

päihteen käyttäminen (STM 2020). Päihdekentällä ainevalikoimassa on yhä enemmän erilaisia aineita 

ja niiden käyttötavat ovat painottuneet eri tavoin (Pehkonen, Kekoni & Kuusisto 2019, 9). Päihteiden 

käytön ongelmallisuuden määrittely vaatii ymmärrystä siitä, että mitä ongelmia käyttö aiheuttaa 

yksilölle. Päihteissä tietty määrä tai tyyppi ei tarkoita automaattisesti ongelmallista käyttöä vaan 

haitat ovat yksilöllisiä. (Galvani 2008, 106.)  Päihteiden käytöstä koituu haittoja niin fyysiseen kuin 

psyykkiseen terveyteen. Päihteettömyys tai käytön vähentäminen edistävät yleistä terveyttä. 

Päihdetyössä toiminta keskittyy ehkäisemään, korjaamaan tai kuntouttamaan asiakasta. (Valkonen 

2017, 6.) Päihteiden käytön yhteys mielenterveyteen näkyy siinä, että riippuvuudet kuuluvat 

mielenterveyden häiriöiden diagnoosiryhmään (STM 2020). Päihteitä väärinkäyttävillä on harvoin 

pelkästään yksi ongelma. Useat ongelmat johtuvat tai ovat pahentuneet päihteiden käytön 
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seurauksena. Mielenterveydelliset ja fyysiset ongelmat yhdessä taloudellisten ongelmien kanssa ovat 

yleisiä päihteiden käyttäjillä. (Galvani 2008, 105.)  

 

Mielenterveyttä edistävä työ pohjautuu terveyden edistämiseen ja kaikkeen toimintaan, jolla väestön 

mielenterveyttä voitaisiin parantaa (THL 2010). Mielenterveyttä edistävässä työssä 

mielenterveydenhäiriöiden ehkäisyn nähdään olevan olennaisena tavoitteena. Edistävässä työssä 

pyritään myös kehittämään ympäristöjä, jotka pystyisivät tukemaan paremmin palvelujen 

järjestämisessä. Elinympäristön kehittämisessä mielenterveydenhäiriöiden syntymisen ja 

mielenterveystyön edistäminen on merkittävä tavoite. (Mielenterveyslaki 1116/1990.) 

Mielenterveystyössä edistävään työhön on vakiintunut positiivisen mielenterveyden käsite (Valkonen 

2017, 3).  Positiivinen mielenterveys käsittää mielen hyvinvoinnin- ja pahoinvoinnin olevan eri 

asioita. Tällöin mielenterveyttä ei nähdä kaksijakoisena, jossa toinen pääte on mielenterveys ja toinen 

mielenterveydenhäiriö. Positiivinen mielenterveyskäsitys korostaa näkemystä siitä, että käsitettä 

voidaan ajatella synonyymina mielen hyvinvoinnille. Mielenterveys ei ole kuitenkaan pysyvä tila 

vaan muokkautuu ihmisen elämän aikana kasvun ja kehityksen myötä.  (Appelqvist-Schmidlechner 

ym. 2016, 1759.) Mielenterveyden käsitetään olevan hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy 

selviytymään normaaleista arkeen kuuluvista haasteista, osallistumaan työelämään ja ottamaan osaa 

yhteisön toimintaan (STM 2020). Tukevat ja vakaat ihmissuhteet ovat merkityksellisiä 

mielenterveyden edistämisessä (Boyle ym. 2007, 553–554).  

 

Päihde- ja mielenterveysongelmien linkittymistä kuvastaa sosiaali- ja terveysministeriön 

mielenterveysstrategiassa julkaistut tilastot, joiden mukaan noin 10–30 prosentilla masennusta 

sairastavista on päihdehäiriö. Toinen tilasto osoittaa noin puolella päihteen takia asioivista on lääkärin 

toteama mielenterveydenhäiriö. (STM 2020.) Päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikaisuus 

vaikuttaa laajaan joukkoon päihde- ja mielenterveyden kentän eri sektoreihin sekä niissä 

työskenteleviin asiantuntijoihin (Todd ym. 2004, 581). Päihde- ja mielenterveysongelmien yhteys 

näkyy myös aiemmissa tutkimuksissa, joissa mielenterveysongelma-asiakkailla on todettu olevan 

usein myös alkoholi- tai huumeongelmia (O’Hare ym. 2010, 58). Brian Rush (2014, 27–28) toteaa 

myös aiempien tutkimusten osoittavan päihteitä väärin käyttävien kokevan odotettua enemmän 

mielenterveyden ongelmista, kuten sosiaalisista ongelmista.  Tästä voidaan todeta, että aiempi 

tutkimus osoittaa ongelmien yhteyden toisiinsa molemmin suuntaisesti.  
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Päihteidenkäytön ongelmilla ja mielenterveyden häiriöillä yhteistä on se, että ne ovat toistensa 

riskitekijöitä. Ongelmat voivat silti esiintyä yksilöillä myös erillisinä ja toisistaan riippumattomina. 

Yhteistä aluetta päihde- ja mielenterveystyönkentillä ovat kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoito. (THL 

2010.) Päihderiippuvuuksissa toiminta muuttuu pakonomaiseen toimintaan, josta voi seurata 

mielenterveyden heikkenemistä lyhytaikaisesti tai pidempikestoisesti (STM 2020).  Päihde- ja 

mielenterveysongelmat jäävät usein diagnosoimatta ja hoitamatta yhteisössä, vaikka ongelmat ovat 

suhteellisen yleisiä (Thomas & Staiger 2012, 635). Ongelmien yhteen linkittymisen vuoksi päihde- 

ja mielenterveysongelmien hoitoa, tutkimusta ja palveluita tulisi yhä enemmän integroida (O’Hare 

ym. 2010, 58). Päihde- ja mielenterveysongelmien liitännäisongelmat ovat lisänneet 

moniammatillisen ja integroituneen työotteen nousua monessa maassa (Rush 2014, 28). Eri alojen 

yhteistyössä tavoitteena on ollut asiakkaan edun toetutuminen. Päihdeongelmien ratkaiseminen 

edellyttääkin monialaista työotetta. (Pehkonen ym. 2019, 15.) Moniammatillinen työ on ehdotonta, 

koska kaikkia palveluita ei löydy samasta toimistosta (Galvani 2008, 105). Päihde- ja 

mielenterveysongelmien parissa työskennellessä moniammatillinen työ osoittautuukin tärkeäksi niin 

asiakkaan, työntekijöiden kuin palvelujen näkökulmasta. 

 

2.2 Sosiaali- ja terveysjärjestön rooli kolmannella sektorilla 

 

Kolmas sektori on laaja kokonaisuus, jossa erilaiset järjestöt ja säätiöt järjestävät kansalaistoimintaa 

(Juhila 2018, 181). Eurooppalaisessa näkemyksessä kolmannen sektorin toimijat voidaan nähdä 

kuuluvan yleishyödylliseen sektoriin ”non-profit sector” ja siten eroavat muista voittoa tavoittelevista 

organisaatioista (Evers ym. 2004, 13–17).  Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna esimerkiksi 

Iso-Britanniassa kolmanteen sektoriin kuuluvat myös sosiaaliset yritykset, osuuskunnat ja keskinäiset 

yhtiöt (Bloice & Burnett 2015, 125–126). Kolmannen sektorin toiminnan tärkeitä yhteistyötahoja 

ovat valtio, markkinat ja yhteisöt. Yhteisön tasolla kotitaloudet ja perheet sekä yksilöt ovat tärkeitä 

tekijöitä. (Evers ym. 2004, 13–17.) Liisa Hokkanen (2003, 255) yhtyy näkemykseen perheen ja 

kansalaisten keskinäisen huolenpidon merkityksellisyydestä.  

 

Järjestöjä voidaan tarkastella ensinnäkin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. 

Kansalaisyhteiskunnan kautta toiminta näkyy vapaana kansalaisten aktiivisuutena, jonka kautta 

pyritään edistämään muun muassa osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Toinen 
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näkökulma sisältää hyvinvointivaltiollisen toimintaperiaatteen, jossa järjestöt nähdään olennaisina ja 

välttämättöminä työpareina sosiaali- ja terveyspolitiikassa. (STM 2021c.) Hokkanen (2003, 255) 

nostaa esiin hyvinvointiyhteiskunnan ajatuksen, jossa julkisen sektorin lisäksi muut toimijat ottavat 

vastuuta kansalaisten tarvitsemista palveluista.  Hyvinvointiyhteiskunnassa korostetaan kansalaisten 

vastuuta ja luottamusta sekä aktiivista kollektiivista vastuuta (Toikko 2012, 21–24).  

 

Kolmannen sektorin toiminta perustuu voittoa tavoittelemattomuuteen (Hokkanen 2003, 257). 

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat kohdentaa palveluitaan koskemaan tiettyä ilmiötä tai 

laajempaa asiakaskuntaa (Boyle ym. 2007, 554). Australiassa voittoa tavoittelemattomia järjestöjä 

rahoittaa usein hallitus tai osavaltio. Lahjoitukset ja rahankeräykset ovat pienemmässä roolissa 

rahoituksessa. (Boyle ym. 2007, 556.) Suomessa järjestöjä avusti pitkään Raha-Automaatioyhdistys 

(RAY), mikä keräsi varoja rahapelitoiminnan kautta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan 

tukemiseksi. Vuonna 2017 kolme rahapeliyhteisöä yhdistyi valtion omistamaksi monopoliksi ja 

RAY:n avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen yhteyteen. (STM 

2018.) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA jakaa avustuksia järjestöjen toimintaan, 

hankkeisiin ja joiltain osin erinäisiin investointeihin. Rahoitusta voi saada myös monen lähteen 

kautta, jolloin mukana voi olla kansainvälistä toimintaa. Kunnat tukevat myös yhdistyksiä 

vuosittaisilla avustuksillaan. (STM  2021c.)  

 

Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) vuoden 2020 järjestöbarometrin mukaan järjestöjä on 

vaikeaa luokitella sosiaali- ja terveysalan toimijoiksi. Tätä perustellaan sillä, että sosiaali- ja 

terveysala itsessään on jo hankala määritellä. Kuitenkin useat lait ja asetukset, kuten 

sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, luovat pohjaa työn reunaehdoille. (SOSTE 2020.) 

Järjestöissä työntekijöiltä vaaditaan oman järjestön erityisalan asiantuntemusta, johon työntekijän 

tulee hankkia lisäkoulutusta tarpeen tullen. Järjestöissä työskentelee sekä vapaaehtoisia että 

palkkatyötä tekeviä. Järjestön palkkatyössä työntekijöiltä vaaditaan järjestön aatteen mukaista 

työotetta ja johtamistaitojen omaamista. (Ristolainen & Fields 2017, 20–21.) Kolmannella sektorilla 

vapaaehtoisuus näkyy siinä, että palvelut ovat vapaaehtoisia niin työntekijöille kuin asiakkaille 

Vapaaehtoisuuden nähdään olevan jo käsitteenä olennainen osa kolmannen sektorin toimintaa. 

Vapaaehtoisuus tarkoittaa ihmisen työskentelevän tärkeäksi koetun ilmiön ympärillä ilman 

osallistumisen pakkoa. (Hokkanen 2003, 257.)  
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Kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhtenä tavoitteena on tuottaa julkista ja 

yhteistä hyvää yhteiskunnalle (Morris 2000, 27). Sosiaali- ja terveysjärjestöjen työssä on tyypillistä 

tiedon välittäminen ja tuottaminen, kansalaisten edunvalvonta, vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen 

järjestäminen (Juhila 2008, 38–39). Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnat tarjoavat 

asiakkaille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Matalan kynnyksen paikat ja avoimet 

yhteisöt ovat esimerkkejä järjestöjen toiminnasta. (Valkonen 2017, 6.) Matalan kynnyksen paikat 

ovat institutionaalisia tiloja, joihin asiakkaalla on helppo pääsy. Paikkoihin pääsemiseksi asiakkaalta 

ei vaadita ajanvarauksia eikä elämäntapamuutoksia. (Juhila 2018, 134.)  Järjestöt tarjoavat myös 

asiantuntijatietoa ja sosiaalista asianajoa asiakkailleen. Kansalaisjärjestöt ovatkin merkittävä 

sosiaalisen tuen antaja sekä kansalaisyhteiskunnan rakentaja. (Metteri 2004, 141.) Kirsi Juhila (2018, 

184) nostaa esille, ettei julkisen puolen sosiaalityön resurssit aina riitä asiakkaan asioiden 

hoitamiseksi ja tällöin kolmannen sektorin palveluiden kuntouttava ja materiaalinen apu ovat 

merkittävässä asemassa.  

 

Kansalaisjärjestöjen perustana nähdään olevan aatteellisuus, mikä näkyy pyrkimyksenä 

yleishyödyllisyyteen (Särkelä 2016, 37). Yleishyödyllisyys näkyy yhteisvastuuna ja yhteisenä 

tekemisenä järjestön toimintaperiaatteiden mukaisesti.  Sosiaali- ja terveysjärjestöt perustuvat myös 

ajatukseen yhteisestä toiminta-areenasta ja palveluista. (Hokkanen 2003, 256.) Sosiaali- ja 

terveysjärjestöillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisten hyvinvoinnin turvana 

(Juhila 2008, 38–39). Sosiaalipalveluissa tarkoituksena on hyvinvoinnin edistäminen ja sen 

ylläpitäminen (Toikko 2005, 21–24). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään olevan 

yhteydessä yhteisöllisyyteen. Sosiaalisten ongelmien ratkaisussa yhteisöllisyys toimii välineenä 

työhön. Yhteisöllisyyteen liittyy vahvasti yhteinen kulttuurinen tausta, joka yhdistää ihmisiä. 

Yhteisöissä yksilöt ovat osa sosiaalisten suhteiden verkostoa, johon liittyy usein paikallisuus. 

(Koskinen 2003, 207–228.) Kolmannen sektorin toimintaan liittyy olennaisesti sosiaaliset verkostot, 

vapaaehtoistyö ja oma-apuryhmät, joiden pohjana on yhteisöllinen ajattelutapa (Roivainen 2002, 

224–225).  
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2.3 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen nykyisen aseman kehittyminen 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen historia osoittaa, että Suomessa 1800-luvun loppu oli 

yhteiskunnallisten liikkeiden aikaa. Tällöin osan sosiaalisista ongelmista nähtiin olevan 

pohjimmiltaan yhteiskunnallisia ja edellyttävän siten valtiotason ratkaisuja. Kansalaisten päihteiden 

käyttö sekä lasten kasvatuksen ja kehityksen turvaaminen olivat kuitenkin sellaisia haasteita, joihin 

kansalaiset pystyivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan. (Toikko 2005, 59–60.) Järjestöjen avun 

nähtiin alun perin olleen vapaaehtoisuuteen perustuvia ja lähestymistavaltaan joko uskonnollista, 

kasvatuksellista tai hyväntekeväisyyttä korostavia (Hall 2006, 57). Hyväntekeväisyystyö syntyi 

teollistumisen ja kaupungistumisen myötä. Olennaista hyväntekeväisyydessä oli ihmisten 

arkielämässä esiintyvän sosiaalisen hädän lievitys käytännönläheisesti ja yksilökohtaisesti. 

(Roivainen 2002, 219.) Kansalaisliikkeet rakentuivat tilanteissa, joissa yhteiskunnan resurssit eivät 

enää riittäneet reagoimaan yhteiskunnan ongelmiin. Kansalaisjärjestöt nähtiin olevan niin 

merkittäviä, että niistä tuli virallisen järjestelmän täydentäjiä. Kansaisliikkeiden toiminta perustui 

ajatukseen aktiivisesta autettavasta, mikä perustui valistuksen ja ennaltaehkäisyn toimintaan. (Toikko 

2005, 73–75.) 

 

1800-luvun lopulla sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi pyrittiin luomaan järjestelmä, mikä näkyi 

omien järjestön kehittämisessä tiettyä ongelmaa varten. Ongelmiin perustetut järjestöt kehittivät 

toimenpiteitä tietyn kohderyhmän asioiden parantamiseksi. (Toikko 2005, 73–75.) 1800-luvulla 

perustettiin ensimmäisiä sosiaali- ja terveysjärjestöjä auttamaan yksilöitä vaikeissa elämäntilanteissa.  

(Särkelä 2016, 36–37). 1900-luvulle siirryttäessä Iso-Britanniassa sosiaalisten ongelmien nähtiin 

kuuluvan yhteiskunnalle, mutta myös vapaaehtoisjärjestöille ja muille ammattilaisille. Merkittävää 

oli, että sosiaalisten ongelmien ei nähty enää olevan vain yksilöiden vastuulla. (Morris 2000, 106.) 

Vuonna 1922 Suomessa tuli voimaan köyhäinhoitolaki, jossa korostettiin avohuollon toimenpiteitä.  

Köyhäinhoitolain jälkeen vuonna 1936 astui voimaan huoltolait, mitkä koskivat muun muassa 

irtolaisia ja alkoholisteja. Huoltolait määrittelivät laitoshoidon olevan viimesijainen hoitoratkaisu.  

(Toikko 2005, 140–142.) 1800-luvun kehityksessä voidaan nähdä käsityksen laitoshoidon 

viimesijaisuudesta tarkoittavan kehitystä kohti avohoitoa ja järjestöjen tuen merkityksen 

kasvamiselle tuen tarjoajina.  
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1900-luvulla ongelmien tarkastelussa korostui terapeuttinen näkökulma (Toikko 2005, 176–187). 

Ehkäisevää päihdetyötä vastaavaa työtä kutsuttiin raittiustyöksi. Vuonna 1945 Suomessa melkein 

joka kunnassa oli oma raittiuslautakunta, minkä toiminta tukeutui järjestöjen ja yhdistysten 

vapaaehtoiseen toimintaan. (THL 2011.) 1950-luvuilla perustettiin ensimmäiset A-klinikat, joissa 

sosiaalityöntekijät tekivät terapeuttista hoitotyötä. Klinikoiden toimintatapa perustui asiakkaiden 

vapaaehtoisuuteen, mutta ajan näkemys päihdeongelmien pakkohoidosta vaikeutti A-klinikoiden 

asemaa.  (Toikko 2005, 176–187.)  Päihdeongelmien osalta alkoholistilain korvaaminen 1960-luvulla 

päihdyttävin aineiden väärinkäyttäjien koskevalla lailla sai aikaan avohuollon korostamisen. 

Huumeiden osalta huumeiden käyttö kriminalisoitiin vuonna 1972, jolloin huumeiden käyttäjien 

hoito toteutui päihdehuollon erityispalveluissa. (Kuusisto & Ranta 2020, 122–123.) Päihdetyön osalta 

kehitys kulki vuoden 1982 raittiustyölain kautta kohti 1986 vuoden päihdehuoltolakia (THL 2011). 

 

Ensimmäinen mielisairaslaki tuli voimaan vuonna 1937, jossa kunnat valtioiden ohella määrättiin 

huolehtimaan mielenterveyden ongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Avohoidon korostuminen näkyi 

huoltotoimistojen nimen vaihtumisessa mielenterveystoimistoiksi.  (Nykäsenoja 2015, 105.) 1970- ja 

1980-luvuilla mielenterveystyössä ehkäisevä työ nousi olennaiseksi osaksi työmenetelmiä. 

Mielenterveystoimistojen nähtiin olevan hyviä paikkoja riskitilanteessa olevien ihmisten 

löytämiseksi. (Helen ym. 2011, 19–20.) Ennaltaehkäisevää näkökulmaa tuo esiin myös Reijo Väärälä 

(2003, 79) ja perustelee mutkistuvien sosiaalisten ongelmien nostavan tarvetta ongelmien syiden 

tarkasteluun. Jaakko Nykäsenoja (2015, 108) nostaa esille vuoden 1991 mielenterveyslain, mikä 

kumosi edelliset lait ja tällöin mielenterveyttä alettiin korostamaan häiriöiden sijasta ja asiakkaiden 

vaatimus oma-aloitteisesta hoitoon hakeutumisesta kasvoi. Lisäasetuksia toi vuoden 1993 

valtionosuuslaki, mikä antoi kunnille mahdollisuuden valita palveluiden järjestämisestä. Yhtenä 

vaihtoehtona kunnilla oli lain mukaan ostaa palveluita yrityksiltä ja järjestöiltä.   

 

1980–1990-lukujen vaihteessa järjestöjen rooli alkoi nousta yhä selvemmin esille (Kuusisto & Ranta 

2020, 127). 1990-luvun lamakauden jälkeen järjestöt ovat siirtyneet kohti ammatillistumista (Smolej 

2017, 5). Ammatillistuminen on näkynyt 1980-luvulta alkaen järjestöjen lisääntyneenä huolenpitona 

jäsenistöstään. Eri asiakasryhmille suunnattuja järjestöjä alkoi myös syntymään. (Särkelä 2016, 37.) 

Riikka Haahtela (2013, 207) yhtyy Riitta Särkelän ja Mirka Smolejin näkemyksiin kolmannen 

sektorin palveluiden lisääntymisestä lamakauden jälkeen. Projektit saivat tuolloin lisää rahoitusta ja 

niiden hyödyksi nähtiin juuri se, että ne keskittyivät tietyn ongelman pariin. Suomen kontekstissa 
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kehityssuuntana järjestöissä näyttää olevan läheisempi kiinnittyminen julkiseen sektoriin, mikä näkyy 

järjestöjen roolina julkisen sektorin palveluiden täydentäjänä (Mathies 2007, 66). Useat järjestöt ovat 

vakiinnuttaneet asemansa kuntien palvelukokonaisuudessa ja järjestöjen palvelut voivat olla 

merkittävässä asemassa. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön järjestötoiminta on 

aikuissosiaalityön näkökulmasta merkittävä palvelumuoto. (Juhila 2008, 38–39.) Kolmannen 

sektorin järjestöt ovat koko ajan myös yhä merkittävämpi palkkatyön alue. Sosiaali- ja terveysalalla 

ehkäisevä ja kuntouttava toiminta ovat tärkeät palkkatyötä tarjoavat kentät järjestötyössä. (Smolej 

2017, 5.) 

 

Tarkasteltaessa tilannetta 1990-luvulta tähän päivään nousevat vastuullistaminen, kilpailuttaminen ja 

markkinoistuminen olennaiseksi palveluita ohjaaviksi tekijöiksi (Kuusisto & Ranta 2020, 127). 1990-

luvun lamakauden jälkeen järjestöt ovat siirtyneet yhä enemmän kohti palvelutuotantoa (Smolej 

2017, 5).  Kirsi Günther ja Johanna Ranta (2019) tuovat kilpailutuksen haasteeksi tilanteen, jossa 

asiakkaalle ei löydy hänen tarvitsemaansa palvelua. Kilpailuttamisessa näkyy yksityisten yritysten ja 

vapaaehtoisjärjestöjen kilpailu julkisen palvelutarjonnan kanssa (Helen ym. 2011, 46). Palveluita 

ohjaavat myös kustannustehokkaat vaatimukset ja tiukka talouden pitäminen. Tällöin palveluita 

integroidaan ja työ näkyy moniammatillisena sektorirajat ylittävänä työnä. (Juhila 2018, 236.) 

Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä kehitetään monia yhteistyöhankkeita. (Roivainen 

2002, 224–225.) Vertaistalo on yksi esimerkki yhteistyöhankkeesta julkisen ja kolmannen sektorin 

välillä. Vertaistalo-palvelulla tavoitellaan asiakkaiden helppoa pääsyä vertaistukipalveluihin ja 

pyritään helpottamaan yhdistysten vertaistuen välittämistä asiakkaille. (STM 2021 c)  
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3 Rajatyö 

 

3.1 Rajatyö ja rajojen ylitys käsitteinä 

 

Käytän tutkimuksessani rajatyön käsitettä. Rajatyö (”boundary work”) käsitteen alkuperä pohjautuu 

Thomas Gieryn tutkimuksiin, joissa rajatyön nähdään olevan ideologinen näkökulma tieteelle 

kuvaamaan eri keinoja erottaa tieteellinen näkökulma tieteen ulkopuolisista toiminnoista (Giery 

1983). Rajatyön voidaan käsittää olevan eri toimijoita toisistaan erottavaa työtä. Ewa Wikström 

(2008, 60–61) kuvaa rajatyön tarkoittavan prosesseja, joissa rajoja pyritään rakentamaan. 

Prosesseissa tapahtuu rajojen uudelleen määrittelyä sekä neuvottelua. Rajatyön prosesseihin liittyy 

oman asiantuntijuuden ja position rakentaminen sekä hahmottaminen. Sirkka Alho (2021, 75–80), 

yhtyy asiantuntijuuden näkökulmaan, jossa rajatyö näyttäytyy neuvotteluna asiantuntijuuden 

tehtävistä yhteistyön kautta. Neuvottelun kautta esiin tulevaa rajatyötä korostaa myös Günther 

kumppaneineen (2013, 89), jotka kuvailevat rajatyössä olevan kyse oman asiantuntijuuden 

määrittelemisestä ja siitä, miten oma asiantuntijuus tulee esiin palveluverkostoissa. Organisaatio luo 

omien tavoitteiden ja ideologioiden kautta pohjan, jossa neuvottelutyö tapahtuu (Jokinen & Suoninen 

2000, 57). Konkreettisesti vastuuneuvottelut tapahtuvat verkostoneuvotteluissa, joissa mukana ovat 

eri organisaatioiden ammattilaisia sekä asiakas (Juhila 2018, 179). Aiemman tutkimuksen valossa 

rajatyön havaitaan liittyvän vahvasti asiantuntijuuteen ja yhteistyöhön, mitkä ilmenevät erilaisten 

neuvottelujen muodossa. 

 

Sosiaalityö kohtaa monen tyyppisiä rajoja työssä kohdattavien kompleksisten tilanteiden vuoksi 

(Adams 2007, 102).  Rajapinnoille astumalla sosiaalityö rikkoo perinteistä vastakkainasettelua 

yhteisöjen ja julkisten toimijoiden välille (Juhila 2006, 128–131). Aikaisemmassa tutkimuksessa 

rajatyössä olevien rajojen on käsitetty olevan reunoja ja esteitä erillisten sosiaalisten systeemien 

välillä (McAllym 2018, 536–537). Malcolm Payne (2002, 256) havainnoi rajojen erottavan yleisesti 

hyväksytyt alueet toisistaan ja osoittavan alueiden sosiaaliset säännöt. Kirstie McAllymin (2018, 

536–537) mukaan rajatyössä on erotettavissa kahdenlaista suuntausta. Ensimmäinen näkee rajatyön 

mahdollisuutena monenlaisten yksilöiden välisiin projekteihin. Toinen näkökulma käsittää rajojen 

muodostuvan sosiaalisen kanssakäymisen kautta eikä rajojen nähdä olevan pysyviä tai kiinteitä. 

Rajojen ylityksessä yksilöt aaltoilevat erilaisissa konteksteissa monenlaisten kognitiivisten 

työkalujen, sääntöjen ja sosiaalisten käyttäytymisen kautta. Jotta rajatyö välttäisi työmenetelmiin- tai 
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työkäytäntöihin liittyviä esteitä, täytyy rajatyön yhdistää erilaisia sosiaalisia systeemejä yhteen. 

Payne (2014, 191) jatkaa kuvaillen systeemien olevan rajallisia kokonaisuuksia, joissa fyysinen ja 

mentaalinen energia vaihtuvat sisäisesti muutenkin kuin rajan ylittämällä. Systeemien läpi kulkeva 

energia voidaan käsittää työksi, rahaksi, ajaksi ja informaatioksi.   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän näkökulman kautta tarkasteltuna organisaatioiden 

ja ammattien rajapintoja voidaan tarkastella suhteessa yhteisiin asiakkaisiin. Rajapintoja syntyy niin 

eri valtioiden, palvelujärjestelmän organisaatioiden kuin ammattien välille. (Juhila 2018, 175.) Rajoja 

voi syntyä globaalisti, mikä voi näkyä valtioiden eroina sosiaalityön tarjoamisessa, palveluissa ja 

antajissa (Adams 2007, 102–106). Taru Kekoni ja kumppanit (2019, 16) kuvailevat rajapintojen 

olevan raja-aluetta, joka jää työtehtävien välimaastoon. Paynen (2002, 256) mukaan rajat auttavat 

määrittelemään rajoituksia suhteessa johonkin. Rajojen tiedostaminen on tärkeää, jotta ymmärtää 

milloin on kontaktissa toisten toimintaan, muiden asiantuntijoiden huolenaiheisiin sekä vieraaseen 

tieteen alueeseen. Organisaatiorajat ovat myös yksi rajojen ylityskohta (Adams 2007, 102). Tor 

Hernesin (2003, 37) mukaan organisaatioiden väliset rajat näkyvät fyysisesti, henkisesti ja 

sosiaalisesti. Fyysiset rajat ovat organisaatioita sääteleviä tekijöitä ympäristössä ja säännöissä. 

Mentaalit rajat koskevat muun muassa kommunikoinnissa käytettyjä symboleita, jotka luovat 

merkityksiä. Sosiaaliset rajat liittyvät identiteetin määrittelyyn ja tätä kautta käyttäytymisen 

normeihin organisaatiossa. Lewis (2008, 126) nostaa esiin, että voittoa tavoittelemattomat kolmannen 

sektorin tahojen yhdistyvät muihin sektoreihin huomaamattomasti ihmisten ja resurssien välityksellä.  

 

Rajatyön lisäksi tutkimuksessani esiintyy rajojen ylityksen käsite. Rajojen ylityksen tutkimuksessa 

ylityksiä voidaan jakaa rajojen ylitykseen (boundary crossing) ja rajojen kohteisiin (boundary 

objects). Rajojen ylitys viittaa henkilön siirtymistä ja vuorovaikutusta eri puolien kanssa. Rajojen 

ylityksen objektit sen sijaan ovat esineisiin, jotka siirtyvät eri osapuolien välillä. Rajojen ylitys 

tarkoittaa tilanteita, joissa ammattilaiset joutuvat työssään tuntemattomalle alueelle. Alueella 

ammattilaiset kohtaavat neuvottelujen haasteita, kun erilaiset tiedot kohtaavat. (Akkerman & Bakker 

2011.) Rajojen ylityksissä voidaan havaita tapahtuvan rajojen vahvistamista, jolloin esteet 

organisaatioissa, ammateissa ja ihmisissä määritellään tarkasti. Rajojen poistaminen näkyy taas siten, 

että ammatit ovat ikään kuin sulautuneet ja ihmiset jakavat rooleja. Rajaliikehdinnäksi kutsutaan 

tilannetta, jossa organisaatio tai ammatti kohtaa uuden alueen tai roolin toisen alueella. Rajojen ylitys 

tarkoittaa sen sijaan tilannetta, jossa työskentely on yhteistyötä. (Adams 2007, 102.) 
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 Rajojen ylityksissä rajat säilytetään käytännössä kunnioittamalla toisen asiantuntemusta (Launis 

1997, 129). Asiantuntijuuden rajojen ylitykset näkyvät työntekijöillä osaamisen kehittämisessä, 

toisten asiantuntijuuden hyödyntämisessä ja yhteisen tietämyksen rakentamisessa. (Kekoni ym. 2019, 

30.) Kolmannen sektorin rajojen ylitys näkyy joko yksilön siirtyessä toiselle sektorille töihin tai 

yksilön toistuvasti osallistunut toisen sektorin toimintaa. Kummassakin näkökulmassa voi näkyä 

toisen sektorin tiedon omaksumista ja sektorien välisten siirtymien hallitseminen. (Lewis 2008, 126.) 

Tiedon omaksumista on havaittu tutkittaessa vankilan huumehoidon työntekijöiden ja vankilan 

vartijoiden työtä. Tutkimuksissa ympäristön havaittiin vaikuttavan tiedon omaksumiseen 

työntekijöiden lähestymistapojen välillä. Huumehoidon työntekijät omaksuivat vankilaympäristössä 

kontrollin, kurin ja järjestyksen lähestymistapoja omaan työhönsä. Vartijoiden työskennellessä sen 

sijaan huumehoidon parissa nähtiin heidän työotteessaan vastavuoroisesti huumehoidolle tyypillisiä 

välittämisen, luottamuksen ja tasa-arvoisuuden menetelmiä. (Kolind ym. 2015, 312.)  

 

3.2 Moniammatillinen yhteistyö rajojen ylityksen keinona 

 

Päihde- ja mielenterveysongelmat esiintyvät usein yhdessä, jolloin tarvitaan ammattilaisten 

yhteistyötä ja rajapintojen osaamistyötä. Ammattilaisten yhteinen keskustelu ja sektorirajojen 

ylittäminen ovat tärkeässä asemassa yhteistyössä. (Juhila 2018, 178.) Yhteistyö näyttäytyy 

päihdehaittojen vähentämisessä olemaisena ja tiivis yhteistyö takaa alueellisesti toteutettuja 

palveluita (STM 2021). Moniammatillinen työ näkyy yhdessä työskentelynä niin eri ammattien kuin 

organisaatioiden rajoilla (Juhila ym. 2020, 12–13). Englannin kielessä alkuliitteet ”multi”- ja ”inter” 

luovat eroa moniammatillisuudelle. Ensimmäisessä toimistot, organisaatiot ja työntekijät säilyttävät 

omat organisaatiolliset, tieteelliset ja ammatilliset rajansa. Jälkimmäisessä on tarkoituksen mukaista 

pyrkiä vuorovaikutuksellisen suhteen kautta integroimaan ja omaksumaan tietoa. (Whittington 2003, 

16.) Moniammatillista työn voidaan nähdä kuvaavan sosiaali- ja terveysalalla asiakastyötä, jossa eri 

asiantuntijat työskentelevät yhteisen asiakkaan tilanteen äärellä (Isoherranen 2004, 14). 

Sosiaalityöntekijöiden moniammatillista yhteistyön tutkimuksessa on havaittu, että 

moniammatilliseen työskentelyyn vaikuttavat ammatillinen rooli, rakenteelliset tekijät, persoonalliset 

tekijät ja yhteistyön historia. (Bronstein 2003, 303.)   Rajojen ylittämiseen ei riitä yhteiset kokoukset 

ja palaverit, joissa jokaista asiantuntijaa kuullaan vuorotellen. Rajojen ylittäminen edellyttää erilaisia 

kokeiluja, yhteisiä hankkeita ja siirtymistä toisen reviirille.  (Alho 2021, 80.)  
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Moniammatillista yhteistyötä voidaan lähestyä rajojen ylitysten kautta. Rajojen ylitys näkyy 

asiakaslähtöisessä ja joustavassa työskentelytavassa eri organisaatioiden, yhteisöjen ja roolien 

kanssa. (Isoherranen 2004, 15.) Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen perustuu 

asiakaslähtöisyyteen. Hyvinvointipalveluissa asiakaslähtöisyys toimii ohjaavana periaatteena, joka 

on kirjattuna erilaisiin hallinnollisiin ohjelmiin. Asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaan 

kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen pyritään eri ammattiryhmien yhteistyön kautta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon arvot taustoittavat asiakaslähtöisyyttä sisältämällä muun muassa yksilöllisyyden ja 

neuvottelevan yhteistyön, ihmisarvon ja kokonaisvaltainen ihmisen ja itsemääräämisen sekä 

yhdenvertaisuuden. (Kokko 2018, 123–124.) Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostetaan asiakkaan 

subjektiutta ja itseohjautuvuutta. Samaan aikaan asiakkaiden auttamiseen sisältyy erilaisia 

luokitteluja ja oletuksia ongelmien syistä ja seurauksista. Asiakkaiden elämänongelmia 

tarkasteltaessa vallitsee käsitys siitä, että tapahtumat ovat edeltävien syiden seurausta. 

Päihdeongelmien parissa tämä näkyy asiakkaan oman toiminnan merkityksen korostamisena, mutta 

samaan aikaan alkoholismin käsittämisen hoitoideologien mukaan etenevänä sairautena. 

(Mönkkönen 1996, 57.)  

 

Kirsti Launis (1997, 132) nostaa yhdeksi rajakohdaksi asiantuntijan ja asiakkaan väliset rajat. 

Asiakkaan mielipiteen kuunteleminen on tärkeää moniammatillisissa yhteistyöneuvotteluissa eikä 

asiakas saa jäädä neuvotteluissa sivuutetuksi (Juhila 2018, 179). Moniammatillisessa toiminnassa 

tarkoituksena on käsitellä asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti eri asiantuntijoiden tietoja ja taitoja 

yhdistäen. Asiantuntijat tuovat tilanteeseen uusia näkökulmia sekä uudenlaisia ratkaisu- ja 

interventiomalleja, joiden kautta voidaan nähdä asiakkaan elämäntilanteen erityispiirteet. 

Moniammatillinen työskentely edellyttääkin sitä, että tunnetaan eri asiantuntija-alojen työalueet ja 

työtavat. (Mönkkönen ym. 2019, 66–73.) Mielenterveyden kentällä moniammatillinen työ näkyy 

työntekijöiden tehtävänä pohtia jokaiselle asiakkaalle sopiva hoitopaikka ja neuvotella tästä eri 

toimijoiden kanssa. Neuvottelun kautta pyritään asiakkaan mahdollisimman sujuviin 

palvelusiirtymiin. (Saario ym. 2015, 610.) Rajojen ylitysten yhteistyötilanteissa olennaista on 

rajakohteen määrittely. Rajakohde tarkoittaa työn konkreettisia kohteita arvoissa, tavoitteissa ja 

toiminnassa. (Launis 1997, 129.) 
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Yhteistyössä synergian käsite tarkoittaa tilannetta, jossa yhteisesti tehty työ tuottaa parempia tuloksia 

kuin yksittäisen työntekijän suoritus. Moniammatillisessa työssä pyritään löytämään yhteisiä 

merkityksiä yhteisen keskustelun kautta. Vuorovaikutustietoisuus näkyy siinä, että työntekijät 

tunnistavat vuorovaikutuksen merkityksen työssään. Verkostot sen sijaan ovat organisaatioiden ja 

ihmisten yhdistäviä suhteita. (Isoherranen 2004, 15.) Yhteistyön käsitetään olevan aktiivisempi 

muoto yhdessä työskentelystä. Yhteistyö rakentuu tiedon, taidon, arvojen ja yhteisten motiivien 

kautta. Käytännön työssä yhteistyö näkyy palveluiden tarjoamisessa ja arvioimisessa 

moniammatillisissa verkostoissa. (Whittington 2003, 15–16.) Integroitu yhteistyö näkyy sosiaali- ja 

terveyspalveluissa yhteisten asiakkaiden kautta. Asiakkaiden hoito ja palvelu onnistuvat vain, jos eri 

tahojen yhteistyö toimii. (Kekoni ym. 2019, 38.) Moniongelmaisten asiakkaiden kanssa työskentelyä 

tehostaa ammattilaisten, organisaatioiden ja eri sektorien yhteistyö (Salomon 2019, 319). Yhdessä 

työskentelyä voidaan jäsentää eri tasojen kautta. Yhdessä työskentely näkyy kommunikointina, jossa 

eri työkenttien työntekijät keskustelevat keskenään. Toisella tasolla yhteistyössä havaitaan 

työntekijöiden tulevan yhteen yhteisen asiakastapauksen myötä. Rinnastamisen tasolla yhteisen 

asiakkaan kanssa työskentely on virallisempaa. Syventynyt yhteistyö näkyy seuraavalla tasolla, jossa 

organisaatiot kokoontuvat yhteisen edun tavoittelun kautta. Integraatio on yhteistyön tiivein muoto, 

jolloin organisaatiot muodostavat uuden identiteetin. (Horwath & Morrison 2007, 56.)  

 

Asiantuntemuksen reviirirajat ovat yksi rajojen ylityksen paikka (Launis 1997, 132). Työ, mikä 

sisältää opettamista, johtamista, suunnittelua tai ihmisten auttamista ja ongelmien moninaisuutta 

edellyttää yhteistyötä. Yhteistyön esteenä voidaan pitää liian heterogeenistä asiantuntijajoukkoa 

(Alho 2021, 79.) Yrittäjien moniammatillisissa tiimejä tutkittaessa on havaittu samankaltaisia 

tuloksia. Yhteinen ymmärrys ja yhteneväisyys muodostuvat siitä, että jäsenet tietävät 

vuorovaikutuksessa käytettävien objektien merkityksen. Objektit voivat olla metaforia, anekdootteja 

tai malleja. Keinot ymmärryksen luomiseen perustuvat tiimin jäsenten vuorovaikutuksellisuuteen, 

jossa tärkeää roolia näyttelevät kokeileminen, virheistä keskustelu ja palautteen saaminen. 

Vuorovaikutuksen kautta jäsenet saavuttavat yhteisen ymmärryksen tavoitteista, säännöistä ja 

rutiineista.  On tutkittu, että tiimin jäsenten yhteinen ymmärrys olennaisista työmenetelmistä näkyy 

keskittyneenä kommunikaationa, yhteneväisyytenä ja yhteisenä ymmärryksenä. (Robbins 2021, 308.) 

Tehokas moniammatillinen työ edellyttää ymmärrystä toisten työntekijöiden rooleista ja tavoitteista 

(Galvani 2008, 111). 
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Yhteisen tiedon rakentaminen ja oman tiedon sulauttaminen toiseen tietoon tarkoittaa kollektiivista 

asiantuntijuutta. Kollektiivinen asiantuntijuus näkyy ikään kuin liimana eri osapuolten välillä, jossa 

rakennetaan uutta ymmärrystä tilanteesta.  (Alho 2021, 72.)  

 

3.3 Rajatyötä haastavia tekijöitä  

 

Rajatyötä tehdään sosiaalityön ja kolmannen sektorin rajapinnoilla. Rajatyön yksi piirre näkyy 

työtehtävien jakamisena osapuolten kesken. Julkisella sektorilla tehtävä sosiaalityö ei voi luovuttaa 

täyttä vastuuta kolmannelle sektorille. Sosiaalityön puolella vastuun siirtämistä tapahtuu kuitenkin 

käytännössä ja asiakkaita saatetaan käännyttää pois sosiaalityön asiakkuudesta kolmannen sektorin 

puolelle. (Juhila 2018, 184.)  Vastuiksi voidaan käsittää tehtävät, velvollisuudet, työt ja toimet 

yksilöille, ryhmille tai instituutioille. Vastuuttaminen näkyy työntekijöille ensinnäkin siten, että 

heidän vastuullaan on saada asiakkaat kantamaan vastuuta enemmän sekä lisätä heidän tietämystään. 

Toisekseen työntekijät ovat vastuuttamisen kohteita, mikä näkyy lisääntyvänä vastuuna työnsä 

sisällöstä ja lopputuloksista. Hallinnollinen vastuu sisältää työntekijöiden velvollisuuden arvioida 

asiakkaita ja toimittaa tarvittavia dokumentteja hallinnollisia tehtäviä varten. Ruohonjuuritason 

työntekijöillä tämä näkyy tehokkuuden ja asiakkaiden tarpeiden suhteen tasapainotteluna. (Räsänen 

& Saario 2016, 153.)   

 

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden palvelurakenteiden haasteita on käsitelty tutkimuksessa 

ongelmien samanaikaisuuden kautta. Günther ja Ranta (2019, 219–224) kuvaavat 

mielenterveyspalveluiden ja päihdeongelman samanaikaisuuden yleistyneen, mikä on tuottanut 

haasteita palvelujärjestelmälle tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Asiakkaille ei usein riitä 

pelkästään päihde- tai mielenterveyshoito, vaan palvelujärjestelmässä tulisi olla asiantuntemusta ja 

yhteistyötä ongelmien yhtäaikaiseen hoitoon. Kansalaisen voi olla tämän vuoksi vaikea saada apua 

ja tukea sairastuessaan päihde- ja mielenterveysongelmaan. Päihde- ja mielenterveysongelman 

nivoutuminen voi tuottaa haasteita siten, että päihdeongelma vaikeuttaa mielenterveyden ongelmasta 

toipumista ja toisin päin. Ongelmat ovat myös kaksisuuntaisia ja altistavat siten toisen syntymiselle. 

Pirstaloitunut palvelujärjestelmä heikentää kokonaisvaltaista palvelutarpeisiin vastaamista heikentää 

päihde- ja mielenterveysongelma-asiakkailla. Pirstaloituneet palvelut tarkoittavat tilannetta, jossa 

palvelut ovat eriytyneet omiksi kokonaisuuksiksi.  
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Asiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikaisuuden lisäksi haasteet paikantuvat 

aiemmassa tutkimuksessa asiakkaan palveluihin pääsemisen haasteisiin.  Rajatyössä voi tapahtua 

asiakkaiden poissulkemista, jolloin eri ammattikunnat pohtivat asiakkaan paikkaa (Alho 2021, 80). 

Sosiaalityön kentällä instituutiot ovat järjestäytyneet siten, että ne ottavat vastaan tietynlaisista 

ongelmista kärsiviä ja siten rajaat toisia pois. Järjestöillä on usein tapana järjestää palveluita tarkasti 

määritellyille kohderyhmille. (Juhila 2006, 218–221.)  Suomessa päihde- ja mielenterveysongelmiin 

erikoistuneita palveluita on rajallisesti ja palveluissa ei ole aina osaamista samanaikaisten ongelmien 

kohtaamisesta. Päihde- ja mielenterveongelmasta kuntoutuvat voivat joutua siirtymään palvelusta 

toiseen tuen tarpeen muuttuessa. (Günther & Ranta 2019, 220–221.)  Organisaatioiden välisessä 

työnjaossa näyttää olevan tyypillistä se, että ihmisillä voi olla asiakkuuksia useissa eri 

palvelujärjestelmän paikoissa samanaikaisesti. Palvelut voivat näyttäytyä asiakkaiden näkökulmasta 

hajanaisilta ja he voivat kokea myös palvelujärjestelmän sisällä paikasta toiseen kulkemisen 

hankalana, koska monet haluaisivat tulla kohdatuiksi tilanteessaan kokonaisvaltaisesti. (Juhila 2018, 

168–169.)  Huumeriippuvaisten hoitoon pääsemisessä haastaviksi tekijöiksi nousee joustamattomat 

päihteettömyys- tai sitoutumisvaatimukset. Huumeriippuvaiset pääsevät usein palvelujärjestelmään 

matalan kynnyksen palveluiden avulla, joissa pyritään tavoittamaan huumeita käyttäviä ja ohjaamaan 

heitä palvelujen piiriin. (Ranta 2019, 254.)  

 

Palvelujen tuntemattomuuden lisäksi tutkimuskirjallisuudessa havaitaan asiakkaisiin liittyvät tekijät. 

Päihde- ja mielenterveysongelma-asiakkaita tutkittaessa on havaittu, että haasteiksi hoitoon 

hakeutumisessa nousee palvelujen tuntemattomuus. Asiakkaat eivät tällöin tiedä mistä hakea apua, 

vaikka haluaisivatkin sitä. (Staiger ym. 2011, 49.) Tutkimuskirjallisuudessa väliinputoaja-asiakkaiksi 

kuvaillaan sellaisia asiakkaita, joita mikään instituutio ei näytä haluavan. Ongelmallista 

väliinputoamisessa on se, että huonoksi määritelty maine voi siirtyä instituutioista toiseen 

työntekijöiden keskinäisissä neuvotteluissa. (Juhila 2006, 227–228.) Asiakkaiden kokema 

hylkäämisen tunne ja syrjäytyminen näkyvät stressinä ja ahdistuneisuutena. Nämä johtuvat usein 

siitä, ettei palveluissa tunnisteta tai ymmärretä asiakkaan tilannetta. (Valentine ym. 2018, 195.) 

Päihde- ja mielenterveysongelma-asiakkaita tutkittaessa on havaittu haasteita palveluiden 

osallistumisessa. Tutkittavan asiakkaan mielenterveystiimi ei suostunut kokoontumaan, kun asiakas 

oli juonut alkoholia. (Staiger ym. 2011, 51.) Aikuissosiaalityössä ongelmien hahmottaminen, erittely 

ja syiden etsiminen on usein vaikeaa juuri niiden kompleksisuuden vuoksi. Ongelmien ratkaisussa 



 

20 
 

tyypillistä on löytää paras mahdollinen tilanteeseen sopivia ratkaisuja eikä oikeita tai vääriä ratkaisuja 

suoranaisesti ole. Haasteita tällöin tuottaa asiakkaan ohjaaminen oikean avun ja palvelun piiriin, 

koska ongelmien alkuperää on lähes mahdoton tunnistaa. (Alho 2021, 73–82.)  

 

Asiakkaiden haasteiden ollessa moniulotteisia voidaan puhua ilkeistä ongelmista. Tällöin asiakkaan 

ongelmia voidaan yrittää ratkaista useissa paikoissa tai sitten ongelmien ei katsota kuuluvan minkään 

organisaation vastuulle. (Juhila 2018, 174–177.) Päihdeongelmat ovat yksi esimerkki ilkeistä 

ongelmista, joissa tyypillisiä piirteitä ovat myös hyvinvoinnin vajeet terveydessä, taloudessa, 

koulutuksessa, työllisyydessä, ihmissuhteissa ja asumisessa (Pehkonen ym. 2019, 9). Ilkeiden tai 

pirullisten ongelmien teoriapohjaa ovat luoneet Horst Rittel ja Melvin Webber jo vuonna 1973. 

Heidän mukaansa ilkeiden ongelmien määrittely on haastavaa sillä ongelman ymmärtäminen ja 

ratkaisu vaativat ongelman mahdollisten ratkaisujen havainnoimista etukäteen. Ongelmissa on myös 

monia mahdollisia ratkaisuja, mikä tekeekin niistä ainutlaatuisia. Ilkeä ongelma voi olla myös 

seurausta toisesta ongelmasta ja ilkeiden ongelmien ymmärtämistapa määrittelee ratkaisujen 

tekemistä. (Rittel & Webber 1973, 161–167.) Moniammatillinen yhteistyö onkin yksi keino yhdistää 

tietoa ja taitoa samanaikaisten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon (Günther & Ranta 2019, 

220–221). 

 

Asiakkaisiin ja palveluihin liittyvien haasteiden lisäksi tutkimuksessa voidaan havaita työkenttien 

välisiä haasteita. Tieteen väliset rajat näkyvät sosiaali- ja terveysalalla erilaisina lähestymistapoina. 

Sosiaalityölle tyypillinen kokonaiskuvan tavoittelu ei ole välttämättä 

terveydenhuollonorganisaatioissa tyypillistä. Vastaavasti sosiaalipedagogisesti painottuneissa 

organisaatioissa lääkäri taas voi kokea autonomian menetystä erilaisen työtavan ja vastuujaon vuoksi. 

Organisaatioiden ideologiat sisältävät kuitenkin toisistaan eroavia näkemyksiä eivätkä ole ehjiä 

kokonaisuuksia. (Ojuri 1996, 123.) Tieteen ideologisia eroja nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon 

välillä. Moniammatillisessa mielenterveystyössä sosiaalityöntekijöiden haasteena nähdään olevan 

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehokas yhteistyö. Sosiaalihuolto käsittää ymmärryksen 

sosiaalisesta inkluusiosta, toipumisesta ja käyttäjien osallisuudesta, kun taas 

terveydenhoidonpalveluissa keskitytään terveydellisiin tekijöihin. (Davis ym. 2008, 96.) 

Päihdehoidossa hoitomallit voivat perustua erilaisiin teoreettisiin ja menetelmällisiin 

lähestymistapoihin. Päihdehoidon taustalla on usein ihmiskäsitys yksilöstä biopsykososiaalisena 

kokonaisuutena. (Poikonen & Kekoni 2019, 55.) Bio- viittaa biokemialliseen tasoon aivotoiminnassa. 
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Psyko- viittaa ajatuksiin, tunteisiin ja vastaanottamiseen. Sosiaalinen- sen sijaan ottaa huomioon 

ihmissuhteet ja kokemukset. (Bailey 2002, 173.)  

 

Aikaisempi tutkimuksen perusteella rajatyötä tehdessä voi ilmetä asiantuntijuuden haasteita. 

Ammattien välillä voi olla erilaisia rajoja, mitkä näkyvät arvojen, lähestymistapojen, metodien ja 

taitojen eroavaisuuksissa. (Adams 2007, 102–106.) Työmenetelmiin liittyvissä rajoissa oman 

ammatillisen identiteetin hyväksyminen on tärkeää. Ammatillisessa identiteetissä tärkeää on oman 

alan taitojen ja tietojen omaksuminen sekä yhteistyötaidot. (Kekoni ym.2019, 31–35.) Ammatillisen 

identiteetin hyväksymistä voidaan havaita diakoniatyön naistyöntekijöiden työn tutkimuksessa, jossa 

työntekijät kuvasivat joutuneensa perustelemaan omaa ammatillista toimintaansa ja identiteettiään 

työtoiminnan alkaessa. (Haahtela 2013, 211.) Työmenetelmien erot voivat tuottaa rajoja yhteisen 

kielen puuttumisen tai toisen työnkuvan epäselvyyden kautta (Kekoni ym. 2019, 31–35). (Launis 

1997, 129) täydentää yhteisen kielen puuttumisen syiksi sen, että työntekijät näkevät tilanteen oman 

tieteenalasta näkökulmasta ja jakavat tietoa sen mukaan. Kirsi Juhila ja kumppanit (2021, 15) näkevät 

asiantuntijuuden haasteiden näkyvän ammattilaisten tiedollisissa eroissa. Ratkaisuksi nähdään 

muodostuvan tiedon yhteen sulauttaminen. Ammatillisuus voidaan myös käsittää rajatyön tulokseksi, 

kun eri tahot rajaavat työkenttiään. Sosiaalityön sisällä eroja voi näkyä siinä, kuinka paljon eri 

kenttien työntekijät tietävät alkoholi- ja huumeongelmista sekä niiden hoidosta (Galvani 2008, 110). 

Erot voivat juontaa juurensa koulutusten erilaisista tietoperustoista, arvoista ja kulttuureista (Kekoni 

ym. 2019, 24).  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

 

Pro gradu -tutkielmani pyrkimyksenä on kuvata päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehtävää 

rajatyötä. Päihdeongelmilla käsitän tutkimuksessa niin alkoholi-, huume-, tupakka kuin päihdyttävien 

lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia. En tarkastele päihde- ja mielenterveysongelmia sairauden 

näkökulmasta vaan päihdejärjestöjen työntekijöiden haastatteluissa esiintyvien rajatyön ja rajojen 

ylitysten kuvauksien kautta. Rajatyö ovat suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa jokseenkin vähän 

tutkittu aihe. Kansainvälisesti sosiaalityön tutkimuksessa rajatyötä on yleisesti ottaen tutkittu hiukan 

enemmän, mutta rajatyön tutkimus painottuu organisaationäkökulmaan. Tutkimukseni yksi tarkoitus 

on tuoda teemaa enemmän esille suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksessani 

tarkastelen sisällönanalyyttisin keinoin, kuinka päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden 

kuvauksissa ilmenee rajatyötä tehdessä esiintyvät haasteet. Tutkin myös moniammatillisen yhteistyön 

tuomia keinoja rajatyön tuottamiin haasteisiin. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni viittaa rajatyössä 

ilmeneviin eroihin ammateissa, asenteissa, työmenetelmissä, työkulttuurissa ja palveluissa. Toinen 

tutkimuskysymys tarkentaa rajojen ylitystä moniammatillisen yhteistyön kautta tuoden esiin keinoja 

toimivaan rajojen ylitykseen. Moniammatillinen yhteistyö kohdistuu tutkimuksessani järjestöjen 

keskinäiseen yhteistyöhön, mutta myös järjestöjen tekemään yhteistyöhön eri sektoreiden toimijoiden 

kanssa.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Minkälaisia haasteita rajatyössä ilmenee työntekijöiden kuvausten kautta?  

2. Miten työntekijät kuvaavat moniammatillisen yhteistyön keinoja rajojen ylitysten haasteisiin? 
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4.2 Aineiston kuvaus  

 

Tutkimusaineistonani on päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0) tehdyt 

mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden haastattelut. 

Tutkimukseni aineisto on toisen tahon keräämä aineisto, minkä vuoksi en ole itse käyttänyt 

aineistonkeruumenetelmiä. Hain tutkimusluvan A-klinikkasäätiöltä pro gradu -tutkielmaani varten ja 

allekirjoitin vaitiolositoumuksen. Yhteyshenkilönäni A-klinikkasäätiöltä on toiminut A-

klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. Aineisto koostuu päihde- ja 

mielenterveysjärjestöissä ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveyttä edistävää työtä tekevien 

työntekijöiden haastatteluista, jotka sain MIPA 2.0. hankkeelta valmiiksi litteroituina. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on yksi yleisimmistä menetelmistä. Haastattelussa ollaan 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. (Hirsjärvi ym. 2007, 199–200.) Haastattelua 

voidaan tehdä monin eri tavoin ja erilaisista lähtökohdista käsin. Haastattelun kautta pystytään 

kuvaamaan vastaajien subjektiivista kokemusta ja tuomaan esiin merkityksiä sekä tulkintoja.  

Haastattelun tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta aiheesta ja monipuolinen 

katsaus ilmiöön.  (Puusa 2020, 104–107.) Tutkimushaastattelu on systemaattinen tiedonkeruumuoto, 

jossa on selkeät tavoitteet luotettavan ja pätevän tiedon hankkimiseksi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 202). Tästä voidaan päätellä, että haastattelut kuvaavat yksilöiden kokemuksia, jotta valitusta 

ilmiöstä saadaan mahdollisimman monipuolinen kuvaus. 

 

MIPA 2.0-tutkimusohjelmaan kuuluu A-klinikkasäätiön koordinoimat kymmenen järjestöä, joita 

ovat A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, 

Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sininauhaliitto ry 

ja Tukikohta ry. Yhteistyökumppaneina tutkimusohjelmassa ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma. Hankkeen 

rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, joka rahoittaa 

tutkimusohjelman veikkausvoittovaroista. MIPA 2.0. -hankkeen tutkimusta varten haettiin lupa A-

klinikkasäätiöltä, joka on kysynyt lupaa varten suostumuksen muilta MIPA 2.0 -hankkeen järjestöiltä. 

Säilytin tutkimusaineistoa tutkimuksen teon ajan omassa tiedostokansiossaan. Tutkimuksen 

valmistuttua hävitin aineistot ja analysoidut taulukot tuloksista asianmukaisesti. 
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Tutkimusaineistossa on haastateltu 15 työntekijää, joista seitsemän työskenteli mielenterveys- ja 

kahdeksan päihdeorganisaatiossa. Litteroitua haastatteluaineiston tekstiä on yhteensä noin 164 sivua 

fonttikoolla 12 Word -tekstinkäsittelyohjelmaan laitettuna. Haastatelluista kuusi on kouluttajia, viisi 

asiantuntijoita ja neljä muissa tehtävissä. Päihde- ja mielenterveysteeman parissa he olivat 

työskennelleet noin puolesta vuodesta yli 20 vuoteen. Haastattelukysymyksiä aineistossa on 12, 

joissa on myös tarkentavia kysymyksiä. Heli Ringbomin (2019,1) mukaan aineistossa tarkoituksena 

oli perehtyä järjestötyöntekijöiden näkemyksiin mielenterveyttä edistävän ja ehkäisevän päihdetyön 

eroista ja yhtäläisyyksistä. Aineistoa tutkiessa havainnoin haastateltavien kertovan omasta työstään, 

sen tavoitteista ja merkityksestä. Työntekijät kuvailevat myös aineistossa mitä edistävä tai 

ehkäisevä työ heidän mukaansa on. 

 

Keskityin mielenterveyttä edistävän ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden 

haastatteluaineistossa havainnoimaan rajatyötä omien tutkimuskysymysteni kautta. Pyrin rajatyön ja 

rajojen ylitysten tarkasteluun laajemmalla palvelujen toiminnan tasolla. Päätin, etten erottele 

tutkimuksessani järjestötyöntekijöiden vastauksia työntekijän työroolin mukaan. Tiedostan 

työroolien vaikuttavan työn luonteeseen, mutta tarkoituksenani oli havainnoida rajatyötä sosiaali- ja 

terveysjärjestötyön toiminnan kautta.  Tutkimukseni ei myöskään suuntaudu vertailevaan otteeseen 

mielenterveyttä edistävää- ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen välillä. Tarkastelen 

tutkimuksessani koko aineistoa.  On relevanttia valita tarkasteluun kummatkin aineistot, koska 

valitsin näkökulmakseni tarkastella päihde- ja mielenterveysjärjestöissä ilmenevää rajatyötä.  

 

4.2 Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa  

 

Opinnäytetyöni pohjautuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimusperinteeseen. Laadullisen 

tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että siinä pyritään tuottamaan yksityiskohtaista ja monipuolista 

tietoa valitusta ilmiöstä (Juuti & Puusa 2002, 11). Laadullisessa sosiaalityön tutkimuksessa tärkeää 

on ongelmien tutkiminen ja niiden esiintuominen. Olennaista tutkimukselle on myös sellaisten 

ilmiöiden tutkiminen, jotka yhdistävät tietoa, merkityksiä, kokemuksia, tunteita tai reflektiivistä 

ymmärrystä sosiaalityön käytännöstä. (Carey 2012, 8–9.) Laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkittavan 

ilmiön ymmärtämistä tutkittavien henkilöiden näkökulmasta. Tällöin kiinnostuksen kohteena on 

tutkittavien kokemukset, ajatukset, tunteet ja ne merkitykset, joita tutkittavat antavat edellä 
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mainituille. (Juuti & Puusa 2020, 9.) Tutkittavat henkilöt ovat tutkielmassani päihde- ja 

mielenterveysjärjestöjen työntekijät ja pyrin tutkimaan heidän tuottamiaan näkemyksiään rajatyöstä 

mielenterveyttä edistävän ja ehkäisevän päihdetyön välimaastossa. Kvalitatiivista aineistoa voidaan 

kutsua myös palaksi tutkittavaa maailmaa, sillä se on näyte tutkimuksen kohteena olevasta 

maailmasta. (Alasuutari 1999, 88.) Anu Puusa ja Pauli Juuti (2020, 74) toteavatkin, että tutkimuksella 

pyritään ymmärtämään tutkimushenkilöiden elämismaailmaa. 

 

Tutkimuksen eri vaiheet toivat omaan ajatteluuni koko ajan uusia näkökulmia ja huomasin oppivani 

aiheen moniulotteisuudesta prosessin edetessä yhä enemmän. Puusa ja Juuti (2020,73) kuvailevat tätä 

kehämäisyyttä hermeneuttisella kehällä, jossa ymmärrys alkaa esiymmärryksestä. Esiymmärrys 

tarkoittaa aiempaa tietoa tai kokemusta aiheesta. Esiymmärrys luo pohjan teoretisoinnin vaiheelle. 

Tällöin tutkija selvittää, että mitä tietoja hänen tulee ymmärtää tutkittavasta ilmiöstä tarkemmin. 

Tästä seuraa tutkimuksen suuntauksen tarkennus tai muuttaminen. Kehämäisyys näkyy siten, että 

tutkijan ymmärrys lähtee liikkeelle tietyistä lähtökohdista ja uuden tiedon jäsentyessä hän palaa 

aiemman tiedon pariin. Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2018, 40) mukaan pohjana 

ymmärrykselle on aiempi tieto. Ymmärtäminen on myös toisin sanoen tulkintaa. Tämä näkyy omassa 

tutkimuksessani siten, että teorian ymmärtäminen on tapahtunut vaiheittain ja tietoa on karttunut 

kumulatiivisesti aiemman tiedon ympärille.  

 

Tieteenfilosofian taustaa tutkimukselleni luo fenomenologinen lähestymistapa. Fenomenologian 

käsite pohjautuu kreikan sanoista ”fainomenon” ja ”logos”, jolloin fenomenologia tarkoittaa suoraan 

käännettynä oppia ilmenevästä (Huhtinen & Tuominen 2020, 298). Edmund Husserlin nähdään 

olevan yksi fenomenologisen filosofian perustajahahmo ja Husserlin näki fenomenologian olevan 

järkeen pohjautuva lähestymistapa (Raatikainen 2004, 100). Husserlin ajatuksiin pohjautuvassa 

fenomenologiassa kokemukset eli merkityssuhteet rakentuvat yksilön ymmärryksessä, jossa ajatus 

suuntautuu kohteeseen ja tämä kohde selkeytyy tajunnalle. Hermeneuttis-fenomenologisissa 

suuntauksissa merkitykset ilmentyvät tajunnalle, mutta edellyttävät tulkintaa. (Tökkäri 2018, 65.) 

Aki-Mauri Huhtinen ja Juha Tuominen (2020, 297–298) ovat tarkastelleet Husserlin ajatuksia myös 

ja lisäävät fenomenologian pyrkimyksen tutkia tietoisuuden rakenteita havaintojen kokemuksissa. He 

tuovat esiin Husserlin kehotuksen siitä, että meidän tulee palata asioihin itseensä. Käytännössä tämä 

näkyy tutkijan tavoitteena ymmärtää tutkittavien henkilöiden elämysmaailmaa.  
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Fenomenologisessa suuntauksessa tutkimus kohdistuu ihmisten kokemuksiin. Fenomenologian 

tutkimusperinteessä ihmisen nähdään olevan niin tutkimuksen kohteena kuin tutkijana. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 39.) Tutkielmassani fenomenologia kytkeytyy tutkittavien maailman ymmärtämiseen 

ja heidän kokemuksiinsa rajatyöhön liittyvistä ilmiöistä. Fenomenologiassa ollaan kiinnostuneita 

siitä, kuinka ihmiset kokevat itse elämysmaailmansa sisällä erilaisia ilmiöitä. Toinen tärkeä seikka 

on merkitysyhteyksien rakentaminen ilmiön sisällä. Ihmiset ovat tällöin niin vaikutusten kohteena 

kuin vaikuttajina. (Puusa & Juuti 2020, 71.) Lähestymistavassa totuus näkyy tapana käsittää ilmiö 

tietyssä ajassa ja paikassa. Kieli ei kuitenkaan näyttäydy fenomenologiassa todellisuuden peilinä, 

vaan kieli muokkaa ajatuksia ja elämysmaailmaamme. Laadullisessa tutkimuksessa merkityksien 

luominen on yksi olennaisimmista tehtävistä. (Huhtinen & Tuominen 2020, 302.)  Merkityksiin 

liittyy ilmiön käsitteellistäminen ja jo tunnetun tekeminen tiedetyksi. Tutkimuksessa on tarkoitus 

nostaa esiin sellaisia ilmiöitä, joita pidetään ehkä itsestään selvinä tai huomaamattomina. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 41.) Omassa tutkimuksessani järjestöissä tehtävän yhteistyön voidaan nähdä olevan 

itsestäänselvyys, mutta on tärkeää nostaa esiin työntekijöiden näkökulmaa käytännön työstä.   

 

Fenomenologia pohjautuu hermeneuttisuuteen, jossa vain toiminnan tulkinta on mahdollista. Tämä 

näkyy muun muassa siinä, että henkilöiden tarkoitusperiä ymmärtääkseen täytyisi tehdä 

lisäkysymyksiä ja oletuksia.  (Huhtinen & Tuominen 2020, 305–306.) Tulkinta tarkoittaa tutkittavien 

kokemusmaailman merkitysten käsitteellistämistä (Puusa & Juuti 2020, 74). Aineistoni tutkittavat 

henkilöt vastaavat oman kokemusmaailmansa kautta haastattelijan kysymyksiin. Oma roolini 

tutkijana on tulkita vastauksia valitsemieni tutkimusta ohjaavien menetelmien kautta.   Tuomi ja 

Sarajärvi (2018, 42) tuovat esiin hermeneuttiset kaanonit eli säännöt, jotka ohjaavat tutkijaa 

tulkitsemiseen. Säännöissä korostuu tutkimuskohteen autonomisuus, merkityksen yhteneväisyys, 

ymmärtämisen todenmukaisuus ja uudelleen ymmärtäminen.  Tulkintaa haastaa se, ettei henkilöiden 

tarkoitusperiä saavuteta ja tulkinnallisessa kielessä ilmiöt voivat jäädä häilyviksi (Huhtinen & 

Tuominen 2020, 306). Hermeneuttisessa tieteenperinteessä tärkeää on myös merkitysten 

ymmärtäminen (Puusa & Juuti 2020, 74). Pyrin tutkimuksessani ymmärtämään järjestötyöntekijöiden 

merkityksiä ja tulkitsemaan näiden pohjalta havainnoiden hermeneuttiset säännöt. Säännöt 

muistuttavat myös eettisesti tärkeästä ymmärtämisen todenmukaisuudesta ja merkitysten 

yhteneväisyyksien havainnoimisen.  
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4.3 Analyysimenetelmänä sisällönanalyysi  

 

Tutkimusaineiston analyysissa keskityin tutkittavien kokemusten tulkitsemiseen sisällönanalyyttisin 

menetelmin. Laadullisen tutkimuksen analyysissa pyritään tuottamaan monipuolista ja perusteltua 

tulkintaa, jotka ilmaistaan johtopäätöksinä ilmiöstä (Puusa 2020, 148). Laadullisen tutkimuksen 

analyysissa nähdään olevan tärkeää myös havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. 

Analysoin työntekijöiden haastatteluaineistoa sisällönanalyysin keinoin pyrkien johtopäätösten ja 

havaintojen tekemiseen. (Alasuutari 1999, 39.) Pertti Alasuutari (2011, 60–62) näkee 

merkityksenannon olevan hermeneuttinen systeemi. Todellisuus näyttäytyy yksilöille 

merkitysvälitteisesti ja maailma nähdään aina jonkin suhteen kautta. Tutkimusaineiston 

analysoinnissa tulkinta on keino, jolla käsitteellistän tutkittavien kokemusmaailmaa haasteista ja 

keinoista rajatyössä. Tiedostan haasteen siitä, ettei tutkittavien todellisia tarkoitusperiä välttämättä 

saavuteta sillä se voisi vaatia lisäkysymyksiä ja tarkennuksia tarkoitusperistä. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 117) mukaan sisällönanalyysin kohteena voivat olla erilaiset kirjalliseen 

muotoon muodostetut materiaalit, kuten kirjat, artikkelit ja haastattelut. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysia, jossa tekstistä etsitään merkityksiä. Tavoitteena analyysissa on tuoda esiin 

dokumenttien sisältö sanallisesti. Sisällönanalyysia ei käsitetä yksittäiseksi menetelmäksi vaan 

enemmänkin keinoksi jäsentää aineistoa tulkittavaksi (Aaltio & Puusa 2020, 184). Sisällönanalyysi 

eroaa sisällön erittelystä siten, että analyysissa dokumenttien sisältöä kuvaillaan sanallisesti ja 

erittelyssä sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 119). Sisällönanalyysi sopii 

tutkimukseeni, koska tavoitteenani on selvittää työntekijöiden kuvauksien kautta esiin tulevaa 

rajatyötä ja siihen liittyviä haasteita sekä keinoja. Ennen analyysin aloittamista tutkijan tulee päättää 

analysoiko hän selvästi ilmaistuja yksiköitä vai keskittyykö hän analyysissa piilomerkityksien 

tarkasteluun (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Aineiston analysointini keskittyy selvien ilmauksien 

tutkintaan, mutta kuten Helvi Kyngäs ja Liisa Vanhanen (1999, 11) toteavat niin ilmaisujen 

pelkistäminen on jo tulkintaa. Induktiivisessa tulkinnassa ajatus suuntautuu yksittäisestä yleiseen. 

Tutkijan on kuitenkin hyvä huomioida induktiivisen tulkinnan ongelmallisuus, koska uusi teoria ei 

voi syntyä vain havaintojen pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107.)  

 

Ilmiöt, jotka minua kiinnostavat aineistossa pohjautuvat rajatyössä tehtävään yhteistyöhön. En pohjaa 

analyysiani tiettyyn teoreettiseen kehikkoon vaan tarkastelen sitä, millaisia haasteita ja keinoja 
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työntekijät tuovat esiin rajatyöhön ja rajojen ylityksiin liittyen. Tuomen ja Sarajärven (2018, 122–

125) mukaan aineistolähtöisessä analyysissa analyysi jakautuu kolmeen vaiheeseen. Aluksi aineisto 

redusoidaan eli pelkistetään, jolloin aineistosta etsitään pelkistettyjä ilmauksia. Tämän jälkeen seuraa 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja pelkistetyistä ilmauksista etsitään alaluokkia 

luokitteluyksiköiden mukaan. Alaluokkien yhdistyessä muodostuu yläluokkia ja yläluokista 

pääluokkia ja lopuksi tutkimustehtävään yhteydessä oleva luokka.  Viimeisessä vaiheessa aineisto 

abstrahoidaan eli käsitteellistetään, mikä näkyy empiirisen aineiston liittämisenä teoreettisiin 

käsitteisiin.   

 

Teen aineistolähtöistä sisällönanalyysia koodaamalla aineiston dokumentteja laadullista aineistoa 

varten tarkoitetulla Atlas -ohjelmalla. Puusa (2020, 152) kuvailee koodaamisen tarkoittavan yhteisten 

merkitysten etsimistä aineistosta ja niiden merkitsemistä koodeilla. Aloitin analyysin lisäämällä 

aineiston dokumentit Atlas.ti- ohjelmaan. Aineiston dokumentit ovat nimettynä ohjelmassa 

päihdejärjestötyöntekijöiden kohdalla P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9 ja P11 -lyhenteillä. 

Mielenterveysjärjestötyöntekijöiden haastatteluissa lyhenteet ovat nimettyinä M5, M6, M10, M12, 

M13, M14 ja M15.  Analyysini alkoi tutustumalla aineiston dokumentteihin lukemalla aineistot 

muutaman kerran lävitse. Tämän jälkeen päätin jaottelemalla haastattelut kahteen ryhmään. Järjestin 

dokumentit siten, että päihdejärjestötyöntekijöiden P- nimiset haastattelut ovat toisessa ryhmässä ja 

mielenterveysjärjestötyöntekijöiden M- nimiset haastattelut toisessa ryhmässä. Tämän jälkeen tein 

Excel -taulukot kummastakin ryhmästä, mistä näkee dokumentin nimen, kommentin ja sen kuinka 

monta lainausta kyseisestä dokumentista on huomioitu. Valitsin Excel taulukoiden tekemisen sen 

vuoksi, että taulukoiden avulla on helpompi hahmottaa aineistoa.  

 

Alkujaottelun ja Excel-taulukoiden tekemisen jälkeen aloin tarkastelemaan aineiston dokumentteja 

etsien niistä tutkimuskysymykseen vastaavia analyysiyksiköitä. Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) 

mukaan analyysiyksiköt ovat sanoja, lauseita tai ajatuskokonaisuuksia, joihin vaikuttaa 

tutkimustehtävä sekä aineiston tyyppi. Päätin tarkastella aineistosta ajatuskokonaisuuksia, jotka 

liittyvät rajatyöhön ja rajojen ylityksiin jollakin tavalla. Aloitin pelkistämisen korostamalla 

tutkimuskysymysten ja ilmiöiden kannalta olennaisia ajatuskokonaisuuksia aineistosta. Kirjoitin 

lainaukseen kommentin siitä, mitä lainaus merkitsee tutkimuskysymykselle. Tämän jälkeen 

muodostin alkuperäisilmauksille koodit, jotka ilmaisevat maalatun ajatuskokonaisuuden 

ydinajatuksen.  Tuomi ja Sarajärvi (2018, 105) muistuttavat koodimerkkien olevan tutkijan itse 

valittavissa, mutta niiden tulee toimia tekstin kuvailun välineenä. Koodeina käytin kahdeksaa eri 
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käsitekokonaisuutta; ammatillisuuteen liittyvät haasteet, asenteisiin liittyvät haasteet, rakenteisiin 

liittyvät haasteet, tieteen eroihin liittyvät haasteet, vastuuseen liittyvät haasteet, yhteistyöhön liittyvä 

kohtaaminen, yhteistyön rakenteelliset keinot ja yhteistyön työnjako. Tämän jälkeen muodostin 

pelkistettyjä ilmauksia käsitekokonaisuuksista. Koodeina käyttämäni käsitekokonaisuudet toimivat 

ohjaavina sisällönanalyysin työkaluina, joiden avulla pystyin tarkastelemaan isoa aineistoa 

sujuvammin.   

 

Ryhmittelyvaiheessa havaitsin analyysiyksiköiden sisältämien käsitekokonaisuuksien limittäytyvän 

osin keskenään. Tämän vuoksi tein Excel-taulukot jokaisesta pelkistysvaiheen käsitekokonaisuudesta 

ja muodostin kahdeksasta käsitekokonaisuudesta omat ala- ja yläluokat. Taulukoissa näkyi valitun 

sitaatin alkuperäisilmaus, pelkistetty ilmaus, alaluokka ja yläluokka. Huomasin 

käsitekokonaisuuksissa samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, joiden perusteella pelkistin ja tiivistin 

tekemällä uudet taulukot. Tiivistämällä Tällöin analyysini jakautui rajatyön haasteiden osalta neljään- 

ja yhteistyön keinojen osalta neljään osa-alueeseen. Käsitteellistämisvaiheessa muodostin rajatyön 

haasteista ja yhteistyön keinoista pääluokat, jotka muodostavat analyysini tulokset. Liitin aineiston 

tulokset teoreettisiin käsitteisiin, jotka kuvasivat kutakin analysoitua teemaa. Sisällönanalyysin 

käsitteellistämisvaiheessa käsitteet jakautuivat selvästi haasteisiin ja keinoihin neljän eri teeman 

kautta. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 107) kuvaavat teemoittelun näkyvän siten, että aineistosta pyritään 

löytämään tutkittavaa ilmiötä kuvaavia aiheita.  

 

 

Alla olevassa taulukossa on esimerkki, kuinka rakenteelliset epäkohdat- pääluokka muodostui. 

Taulukosta huomataan alkuperäisilmaukset, pelkistetyt ilmaukset, alaluokat, yläluokat ja pääluokka. 

Taulukkoon on poimittu muutamia havaintoja analyysista, jotta aineistolähtöisen analyysin vaiheet 

tulisivat selkeämmin esille. Analyysini tiivistyi ja selkeytyi alkuperäisilmausten kautta kohti 

pelkistettyjä ilmauksia, alaluokkia, yläluokkia ja tätä kautta päädyin pääluokkaa kuvaavaan 

käsitteeseen. Rakenteelliset epäkohdat kuvastavat analyysissani rakenteisiin liittyviä haasteita. 

Tulosluvussa aion esitellä analyysini tuloksia käyttäen aineiston sitaatteja kuvaamaan rajatyön 

haasteiden ja yhteistyön keinojen ajatuskokonaisuuksia. Valitsin sitaattien käyttämisen analyysin 

tuloksien kuvaamiseen, sillä koen niiden sopivan fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan 

kautta tapahtuvaan kokemusten havainnointiin ja tulkintaan.  
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Taulukko 1. Esimerkki rakenteelliset epäkohdat- pääluokan muodostumisesta 

 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt 

ilmaukset 

Alaluokat Yläluokat Pääluokka 

”mielenterveys ja   

päihdeyksikköön niinku 

kaupungin puoleltaki että 

heillä lisääntyy koko ajan 

asiakkaat” 

”ennenku saa 

mielenterveytee liittyvää 

palvelua ni pitäis olla 

päihteetön ja näin niinku 

ehkä enemmän aikuisten 

niitten sen korjaavan 

puolen niinku asioita mut 

ku nehän on niinku 

yhteydessä yleensä et se 

toinen on oire toisesta 

yleensä” 

Asiakasmäärien 

kasvu 

 

Asiakkaiden 

vaikeus päästä 

hoitoon 

Asiakkaiden 

palveluihin 

pääseminen 

Asiakkaan 

asemaan 

liittyvät 

haasteet 

 

 

 

 

 

 

 

Rakenteelliset 

epäkohdat 

”no okei yks semmonen 

niinku iso mikä on tietenki 

resurssikysymys” 

”se että sitä ehkäisevän 

päihdetyön omistajuutta ei 

niinku oo kenelläkään et 

se näkyy siinä et ei oo 

niitä opiskelijoiden 

päihdeohjelmia niinku 

olemassakaan ja kukaan ei 

tavallaan se pallo ei oo siel 

kenelläkään et kukaan ei 

tee sitä ehkäisevää työtä et 

Taloudellinen 

resurssipula 

Kolmannen 

sektorin 

vastuuttaminen 

Resurssipula Resursseihin 

liittyvät 

haasteet 
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sitä ei oo niinkun 

organisoitu ja se on kyl 

niinkun yks este sit siellä 

myöskin” 

 

”esteitä ehk semmonen et 

en voi sanoo ajan puute 

mutta tietysti ku päivässä 

on se seittemän 

kolkytkuus tuntia ni 

tuntuu että se ei kyllä 

niinku aina riitä” 

 

Ajalliset 

haasteet 

 

Työntekijöiden 

kuormittuminen 

Työntekijöihin 

liittyvät 

haasteet 

 

 

 

4.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen tieteen eetosta voidaan tarkastella Mertonin vuonna 1957 määriteltyjen 

normien kautta. Ensimmäinen on universalismi, mikä näkyy väittämien perustelemisena. Toinen 

normi korostaa julkisen tiedon merkitystä ja yhteistä ymmärrystä tiedeyhteisön kesken. Kolmantena 

on puolueettomuus, jossa tieteen nähdään olevan kutsumus ilman henkilökohtaisia voiton tavoitteita 

ja viimeisenä piirteenä havaitaan järjestelmällisen kritiikin löytyminen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

148–149.)  Luotettavuutta tarkasteltaessa on tärkeää huomioida tutkimuksen reliaabelius, mikä näkyy 

toistettavuutena (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Jane Lewis ja kumppanit (2014, 354–355) yhtyvät 

näkemykseen kvalitatiivisessa tutkimuksen reliabiliteetin näkymisestä luotettavuutena. He lisäävät 

reliaabeliuuden käsitteeseen olennaiseksi ymmärryksen siitä, että aineiston sisällön tulee olla 

toistettavissa.  Cynthia S. Franklin ja kumppanit (2019, 2) tarkentavat toistettavuuden ilmenevän 

laadullisessa tutkimuksessa siinä, että muiden tutkijoiden tulee onnistua saamaan samankaltaisia 

tuloksia. Yhteinen näkemys tutkittavasta ilmiöstä kahden tai useamman tutkijan kanssa on olennaista 

reliabiliteettia käsiteltäessä.   
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Sirkka Hirsjärvi ja kumppanit (2007, 226–227) toteavat reliaabeliuden lisäksi luotettavuutta 

arvioitaessa tärkeäksi tutkimuksen validiuden eli pätevyyden. Validius näkyy siinä, että valittu 

tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä asiaa mitä tutkijalla on tarkoitus tutkia. Validiteetti näkyy 

laadullisessa tutkimuksessa toistettavuudessa, mikä tarkoittaa totuudellisuutta tutkimuslöydöksissä 

(Franklin ym. 2019, 9–10). Validiteetti on myös vahvasti yhteydessä kvalitatiivisen tutkimuksen 

pyrkimyksessä aineiston yleistämiseen (Lewis ym. 2014, 356–357). Jari Eskola ja Juha Suoranta 

(2000, 213) tuovat esiin realistisen luotettavuusnäkemyksen, missä validiteetin käsitettä jaetaan 

ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti osoittaa pätevyyttä ja havainnoi teoreettisen 

näkökulmien sekä käsitteiden yhteensopivuuden. Ulkoinen validiteetti näkyy tulkintojen ja 

johtopäätösten sekä aineiston suhteen pätevyytenä. Aaltio ja Puusa (2020, 180) tarkentavat sisäisen 

validiteetin merkityksen päättelyketjujen tarkassa kuvailussa.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa yleistämisen haasteeksi nousee tutkimustulosten yleistäminen 

koskemaan erilaisia ympäristöjä kuin mitä alkuperäisessä tutkimuksessa on mainittu.  (Lewis ym. 

2014, 348.) Laadullisessa tutkimuksessa yleistäminen ratkaistaan usein viittaamalla muuhun 

tutkimukseen ja tilastotietoihin (Alasuutari 2011, 250). Tutkimuksessani on hyvä huomioida, että 

haastateltavat edustavat pientä osaa mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevistä 

työntekijöistä. Tällöin tulokset eivät tuo kattavaa kuvaa rajatyön haasteista ja yhteistyön keinoista. 

Tulosten voidaan kuitenkin nähdä tuovan esiin uusia näkökulmia yhdistäen rajatyön teoriaa ja 

järjestötyöntekijöiden kokemuksia. Aaltio ja Puusa (2020, 178–179) muistuttavat, että täydellistä 

objektiivisuutta on mahdoton saavuttaa, vaikka se nähdäänkin tieteessä ihanteena. Objektiivisuus 

näkyy tutkijan erottamisena tutkimuskohteesta. Tutkijan tulee myös tunnistaa oma 

subjektiivisuutensa ja sellaiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen. Huhtinen 

ja Tuominen (2020, 298) tuovat esiin, ettei laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa objektiivisuus 

näyttele niin merkittävää osaa kuin havaintojen ja tulkinnan selvittäminen niille, jotka ovat aiheesta 

kiinnostuneita.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta havainnoidaan tutkimusasetelman ja tutkimuskysymysten 

kautta.  Luotettavuuden tarkastelussa olennaista on tutkijan valitsemien tutkimusmenetelmien ja 

tutkittavan ilmiön yhteensopivuus. (Aaltio & Puusa 2020, 182.) Eskola ja Suoranta (2000, 210) 

lisäävät luotettavuuden näkökulmaksi käsitteiden avaamisen, jotta ymmärretään sisällön merkitys.  

Aaltion ja Puusan (2020, 180) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella 
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näkökulmalla idean siirrettävyydestä. Tämä tarkoittaa pohdintaa aiheen tutkimisesta toisessa 

ympäristössä, jolloin nähdään, havaitaanko ilmiöstä samankaltaisia tutkimustuloksia. Käyttämäni 

aineisto edustaa eri organisaatioiden ja järjestöjen työntekijöitä eri työrooleissa, mikä voi tuoda 

vastauksiin hajontaa. Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa organisaatioiden voidaan havaita olevan 

tutkimuskohteena käsiteherkkiä. (Aaltio & Puusa 2020, 177). Järjestötyöntekijän subjektiiviseen 

kokemukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi työntekijän tieto, osaaminen, koulutus, asenteet, 

motivaatio, kokemus, erinäiset tilannetekijät, yksityiselämä, työkaverit ja työyhteisö (Puusa 2020, 

110). Analyysissani on hyvä huomioida työntekijöiden erilaiset koulutustaustat ja työkokemus. 

Edellä mainitut tekijät voivat olla syy siihen, miksi kaikki työntekijät eivät koe rajatyön haasteita ja 

keinoja samalla tavalla. Aineistossa on paljon kouluttajia, mikä tuo työhön vahvan 

kehitysnäkökulman. Kehitysnäkökulman esiin tuleminen oli yksi syy, minkä takia pohdin rajatyön 

istuvan hyvin tämän aineiston tutkimiseen.  

 

Eskola (2000, 151) kuvailee aineistolähtöisessä analyysitavassa tutkijan omaavan tietoa aiheesta 

ennalta ja mahdollisesti oletuksia tutkittavasta ilmiöstä. Oletukset nousevat tutkimuskysymyksistä, 

jotka ohjaavat tutkijan näkökulmaa aineiston tarkastelemisessa. Tuomen ja Sarajärven (2018, 109) 

mukaan aineistolähtöisessä analyysissa tavoitteena on teoreettisen kokonaisuuden muodostaminen 

valitun tarkoituksen ja tehtävänasettelun kautta. He tuovat esiin myös aineistolähtöisen tutkimuksen 

haasteen siitä, että havaintojen nähdään perustuvan teoriaan. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa 

haaste voidaan ratkaista teoriaohjaavalla analyysilla, jossa analyysissa näkyy teoreettinen tausta. 

Analyysiyksiköt perustuvat tällöin aineistoon ja aikaisempi tieto ohjaa analyysia. Aineistolähtöisen 

analyysin haasteena on myös tutkijan omien mahdollisten ennakko-oletuksien tunnistaminen. 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa tätä pyritään välttämään siten, että tutkija kertoo 

omat ennakkokäsityksensä ilmiöstä. Omat ennakkokäsitykseni kiteytyvät siihen, että tiedostan 

päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehtävän työn periaatteita ja mahdollisia rajatyön 

näkymäpaikkoja. Ennakkokäsityksistäni ja omasta aiemmasta tiedosta huolimatta koin pystyväni 

tarkastelemaan aineistoa fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan ja valittujen 

tutkimuskysymysten kautta.  
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5 Rajatyössä tehtävien rajojen ylitysten haasteet 

 

Tuloksissa esittelen rajatyössä ilmenevien rajojen ylitysten haasteita, joita työntekijät kuvaavat 

haastatteluissaan. Analyysini tuo esiin haasteita asiantuntijuuden, asenteiden, kulttuurin ja 

rakenteiden näkökulmista. Rajojen ylitykset näkyvät aineistossa moniammatillisen yhteistyön kautta. 

Moniammatillinen yhteistyö sisältää yhteistyön niin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välillä kuin 

järjestöistä ulospäin tehtävän yhteistyön eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö näyttelee vahvaa roolia 

päihde- ja mielenterveysjärjestötyöntekijöiden haastatteluissa. Kokemukset rajojen ylitysten 

haasteista näkyivät monipuolisesti työntekijöiden kuvauksissa. Haasteet jakautuvat tässä luvussa 

asiantuntijuuden eroihin, asenteissa piileviin oletuksiin, kulttuurien yhteensovitukseen sekä 

rakenteellisiin epäkohtiin.  

 

5.1 Asiantuntijuuden erot 

 

Järjestötyöntekijöillä näkyi rajatyön näkökulmasta haasteita asiantuntijuuden erojen muodossa. 

Asiantuntijuuden erot jakautuivat työntekijöiden kuvauksissa asiantuntijuutta haastaviin tekijöihin 

ja yhteisen tiedon löytämisen vaikeuksiin. Asiantuntijuutta haastoi työntekijöiden kuvauksien 

perusteella ammatillisen roolin epäselkeys ja yhteisen tiedon muodostumista vaikeutti yhteisten 

intressien löytäminen. Kolmasosa työntekijöistä kuvasi asiantuntijuutta haastavia tekijöitä työssään 

ja muutamalla haastateltavalla näkyi yhteisen tiedon löytämisen hankaluutta työkuvauksissaan.  

 

Ammatillisen roolin epäselkeys näkyi työntekijöiden kokemana huolena oman työroolin 

olemassaolon säilymisestä.  Työn olemassaoloa haastateltavat kuvasivat työn perustelemisena ja 

merkityksellisyyden esiin tuomisella. Alla olevassa otteessa työntekijä kuvaa oman työnsä hyötyjen 

perustelemisen tarvetta: 

 

meidän täytyy perustella meidän olemassaolon tarkotus meidän täytyy perustella 

rahottajalle että miksi tätä meidän työtä tarvitaan mitä hyötyjä tästä meidän työstä on 

mitä vaikutuksia meidän työstä on 

 

Otteesta huomataan, että työn perustelun kohde on rahoittaja. Syynä perustelulle näkyy hyötyjen ja 

vaikutusten arvioiminen työstä. Otteesta voidaan päätellä, että työn olemassaoloon asetetaan 



 

35 
 

vaatimuksia ja työntekijät joutuvat tekemään selontekoa oman työn merkityksellisyydestä. Työn 

perusteleminen rahoittajalle vahvistaa resurssien olevan työssä olennainen tekijä.  

 

Asiantuntijuuden haasteet näkyivät myös työntekijöiden asiakaskohtaamisissa. Seuraavassa otteessa 

työntekijä kuvaa järjestötyön ja muiden sektorien yhteistyön haastetta: 

 

hänet siirrettiin sit toisen palvelun piiriin että ja hän oli muutenki jo vähän kokenu 

olevansa niinku et on liian haasteellinen et vähän ihmeteltiinki et kuinka tämmönen 

nyt näin näin niinku haasteellinen annettiinki vapaaehtoselle mut (h:joo) et hän pääsi 

nyt niinku vähän ammattilaisten tiiätkö piiriin 

 

Otteessa työntekijä kuvailee järjestötyössä kohdattavan asiakkaan haasteellisuutta. Työntekijä pohtii 

syitä sille, että miksi haastava asiakas on vastuutettu hänelle. Otteen mukaan asiakas ohjattiin 

asiakkaan tarpeita vastaavan avun piiriin. Tästä voidaankin päätellä, että kunnat voivat siirtää 

haastavia asiakkaita kolmannen sektorin piiriin. Järjestöt voivat joutua kolmannella sektorilla 

ohjaamaan asiakkaat oikean avun piiriin, jos huomaavat asiakkaan tarpeiden vastaavan toisenlaista 

palvelutarvetta kuin mitä järjestöllä olisi tarjota.  

 

Järjestötyöntekijöillä ei noussut merkittävästi kuvauksia haasteista yhteisen tiedon löytämisessä. 

Yhteinen tieto muodostuu yhteisten intressien kautta ja muutamalla työntekijällä oli kuvauksia 

erilaisista tiedonintresseistä. Työntekijät toivat esiin mielenterveyttä edistävän ja ehkäisevän 

päihdetyökenttien erilaiset suuntautumistavat. Toinen työntekijä tuo esiin päihdetyökentällä 

päihdekasvatuksen haasteita vastaavanlaisesti: 

 

 

meiän haaste täs koko päihdekasvatuksen kentällä on se että et jokainen pelaa omaan 

maaliin eikä me ymmärretä aina että tää on yhteinen peli et jokainen haluis oman 

maalin ja oman korin johon tehä pisteitä 

 

 

Työntekijä tuo esiin haasteeksi yhteisen pelin puuttumisen. Hän kuvaa työntekijöiltä puuttuvan 

ymmärryksen yhteisestä pelistä, jossa kaikki pelaisivat samaan maaliin. Työntekijä viittaa pelillä 

työn tekemiseen ja korilla yhteisiin tavoitteisiin. Maalit ja pisteet sen sijaan voidaan tulkita 

onnistumiseksi. Päihdetyönkentällä haasteita tuottaa toisin sanoen yhteistyön puute. Kentällä 
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voidaan tulkita olevan monia eri tahoja, jotka eivät aina työskentele yhdessä vaan toimivat 

itsenäisesti. Näin ollen yhteistyön puuttuminen voidaan käsittää asiantuntijuutta koskevaksi 

rajatyön haasteeksi.  

 

 

5.2 Asenteissa piilevät oletukset  

 

 

Järjestötyöntekijöiden haastatteluissa voidaan havaita asenteissa piileviä oletuksia. Oletukset 

näkyvät eri sektoreilla ja järjestöillä tietynlaisina asenteina. Oletuksia voidaan erotella 

työntekijöiden kuvauksista työmenetelmiin- ja työkenttään liittyviksi. Työmenetelmissä näkyi työlle 

ominaisten piirteiden eroja. Työkentällä asenteet näkyvät oletuksina ja ennakkoluuloina liittyen 

työkenttiin ja eri sektoreihin.  

 

Työmenetelmiin liittyen työntekijöiden kuvauksia haasteista voidaan tulkita tiedon paikallaan 

olemiseksi. Työntekijä kuvastaa mielenterveyden ilmiöihin liittyvää ymmärtämättömyyttä 

seuraavasti: 

 

ymmärtämättömyys näistä toisaalta tietämättömyys toisaalta ymmärtämättömyys 

vaikka mielenterveyden ilmiöistä tai sit ylipäätään siitä että mielenterveydessä on kyse 

muustakin kun siit oireitten poissaolosta tai että mielenterveys ois pelkästään sitä 

sairastamista 

 

Työntekijä kuvailee ymmärtämättömyyden näkyvän mielenterveyden ilmiöihin liittyvissä ennakko-

oletuksissa. Hän laajentaa mielenterveyden -käsitteen koskevan muutakin kuin oireita ja 

sairastamista. Ymmärtämättömyys ja tietämättömyys ilmiöistä näyttää otteen mukaan näyttäytyvän 

oletuksissa siitä, mitä mielenterveys on. Tiedon paikallaan oleminen voi johtua siitä, että 

ajankohtaista tietoa mielenterveyden ilmiöistä ei ole saatavilla kaikilla sosiaali- ja terveysalan 

toimijoilla. Tämän vuoksi ilmiöitä ei aina ymmärretä ja näin tuottaa haasteita rajatyön tekemiselle, 

missä yhteinen ymmärrys on yhtenä tavoitteena.  

 

ihminen on kokonaisuus se on jännä miten me suhtaudutaan niinkun mielenterveyteen 

niin erilailla ku esimerkiks fyysisiin haittoihin 
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Yllä olevassa otteessa työntekijä tuo esiin erilaiset suhtautumistavat asiakkaisiin. Erilainen 

suhtautuminen voi juontaa juurensa työkulttuurin omista piirteistä. Työntekijä kuvailee 

suhtautumisen erojen aiheuttaman ihmetystä. Otteessa kuvataan mielenterveyteen suhtautumisen 

olevan erilaista kuin suhtautumisen esimerkiksi fyysisiin haittoihin. Hän myös tuo esiin ihmisen 

olevan kokonaisuus. Tämä käsittää ajatuksen siitä, että niin ihmisen hyvinvointiin liittyy niin 

psyykkinen kuin fyysinen näkökulma. Ihmiskäsityksien voidaan käsittää liittyvän 

tieteenideologioihin ja näiden ollessa erilaisia, voivat työn painotukset näyttäytyä eri tavoilla.  

 

Työntekijöillä näkyy myös kuvauksia siitä, miten eri ammattiryhmien työtä ei tunneta. Osa 

työntekijöistä kuvaa haastatteluissa oman työkenttänsä tuntemattomuuden haasteita. Alla olevissa 

otteissa työntekijät kuvailevat oman työnsä tuntemattomuutta vastaavasti: 

 

 hoitotyössä a-klinikallakin näkyy se että jos ihmiset ei tunne mun työtä ni ne ei jaksa 

niinku kiinnostuu ne ei uskalla antaa mahollisuutta ku ne ei tiedä mitä mä teen et pitäs 

saada ensin se paikka kohdata paikka vaikuttaa ja vakuuttaa ne et hei tää on tärkee 

juttu 

 

mun mielest tiedetä et mitä se aina ei ku ihmiset ei tiedä et mitä se ehkäisevä päihdetyö 

on ja sit ku kertoo ni tavallaan se on kyl sitä mitä he jo tekee mut (h:nii) he ei vaan tiedä 

et se on ehkäisevää päihdetyö  

 

Ensimmäisessä otteessa työntekijä nostaa esiin sen, ettei saa mahdollisuuksia ennen kuin vakuuttaa 

työnsä tärkeyden. Työntekijän kertoo kokemuksestaan hoitotyöstä A-klinikalla, missä hänen 

erityisosaamistaan ei tunneta. Järjestön työntekijä joutuu vakuuttamaan tehtävänsä tärkeyden. 

Toisessa otteessa paikantuu ehkäisevän päihdetyön tuntemattomuus yleisesti. Työntekijät toisin 

sanoen tietävät itse tekevänsä ehkäisevää päihdetyötä, mutta muut eivät tarkalleen ottaen tiedä 

miten työtä määritellään. Työkenttien tuntemattomuus voidaan nähdä oletuksina ja uskomuksina 

työkentästä. Tästä voidaan päätellä, että rajat näyttäytyvät epäselvinä sillä työkenttiä ei tunneta.  
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5.3 Kulttuurien yhteensovittaminen 

 

 

Työntekijöiden kuvauksissa nousi esiin kulttuurien yhteensovittamisen tuomat haasteet. Jaoin 

kulttuurin yhteensovittamisen haasteet työn toimintakulttuuriin ja työtapoihin. Näiden alaluokkina 

toimivat analyysissani yhteisten alueiden löytämisen haasteet ja ammatillisen lähestymistavan erot.  

 

Osa työntekijöistä kuvailee haasteita järjestön toimintakulttuurin kautta. Toimintakulttuuri näkyy 

työalueissa eri tavoin ja otteessa työntekijä kuvastaa yhteiseen kieleen liittyviä haasteita:  

 

sit jos meillä on ainoostaan joku englannin tai vaikka jonkun turkin turkin kansalaisen 

kielitaidon tavottava tota avin paperi ni se on aika niukkaa se kommunikaatio et jos se 

yhteinen kieli puuttuu ni se on semmonen haitta ja este (h:joo) että tota sitä kautta 

 

Työntekijä nostaa esiin esteeksi kommunikaation niukkuuden yhteisen kielen puuttuessa. 

Työntekijä kuvailee aluehallintoviraston papereiden suppean kielivalikoiman voivan vaikuttaa 

kommunikaatioon. Tästä voisi päätellä, että papereita tulisi olla monipuolisemmin eri kielillä. 

Rajatyö vaikeutuu, jos eri toimijoiden välille ei muodostu yhteistä kieltä.  

 

Kulttuurien yhteensovituksessa asiantuntemuksen jakaantuminen voi näyttäytyä haasteena, kun 

yhteisiä alueita ei tunnisteta. Työntekijä tuo esiin otteessa toimintaan liittyvän haasteen järjestöissä 

tehtävästä päihde- ja mielenterveystyöstä: 

 

edistävästä ja ehkäisevästä ni sit tavallaan senki ymmärtäminen että ne on kaksi eri 

asiaa (h:joo) niin niin jotenki sen edi niinku sen mielenterveyttä vahvistavan työn 

ymmärrys on niinku lisääntyny  

 

Työntekijä kuvastaa sitä, että olisi tärkeää ymmärtää edistävän ja ehkäisevän työn eroja. Sen sijaan 

mielenterveyttä vahvistavan työn ymmärrys on hänen mukaansa lisääntynyt. Edistävä ja ehkäisevä 

työ kuvastaa rajanvetoa päihde- ja mielenterveystyön välillä. Edistävä työ nähdään kuuluvan 

mielenterveystyöhön ja ehkäisevä työ päihdetyöhön. Haasteena rajatyötä tehdessä muodostuu 

yhteisten alueiden tuntemattomuus, mikä näkyy työntekijöiden jakaantuneina asiantuntemusalueina.  
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Ammatillinen lähestymistapa tuo myös eroja työtapoihin. Erityisesti mielenterveyden kentällä 

kulttuuriset käsitykset mielenterveydestä nousevat esiin. Päihdetyön kentällä eroavat käsitykset eri 

päihteiden vakavuudesta voivat myös nostaa hankaluuksia työskentelyyn. Tällöin työtapojen 

yhteensovituksessa muodostuu haasteita, mikä vaikeuttaa rajatyön tekemistä. Ammatillisen 

lähestymistavan haasteena työntekijä kuvailee mielenterveyskäsityksiä vastaavanlaisesti:  

 

Mut vieläki jos niinku kysyy just et mitä tulee mieleen mielenterveydestä ni ne on tosi 

silleen diagnoosikeskeisiä ja sellasia et sieltä tuele sit se masennus ja paniikkihäiriö 

ja terapia ja psykiatria tai siis et ne on (h:joo) tosi semmosta 

 

 

Otteessa työntekijä tuo esiin mielenterveyteen liittyvän diagnoosikeskeisen ajattelutavan. 

Diagnoosikeskeisyys näkyy vahvana terveydenhuollon näkökulmana, jossa korostuu 

mielenterveysongelmien diagnoosit sekä terveydenhuollon hoitomenetelmät. Tällöin 

mielenterveyskäsitys korostuu sairauspainotteisena. Rajatyössä mielenterveyskäsitykset voivat 

näkyä ammatillisten lähestymistapojen eroina ja vaikuttaa näin kulttuurien yhteensovittamiseen.  

 

 

5.3 Rakenteelliset epäkohdat 

 

 

Työntekijät kuvailivat rakenteisiin liittyviä haasteita erityisesti asiakkaan ja työntekijöiden 

asemassa sekä resurssien muodossa. Asiakkaan asemassa haasteita näkyi asiakkaan palveluihin 

pääsemisen vaikeudessa ja asiakasmäärien kasvun tuomissa haasteissa palvelujärjestelmälle. 

Työntekijöiden haasteet paikantuivat työn kuormittavuuteen. Rakenteisiin liittyvissä tekijöissä 

näkyi resursseihin liittyvät haasteet, mitkä tulivat esiin resurssipulan kuvauksina. Resurssipula 

näkyi taloudellisina tekijöinä ja kolmannen sektorin vastuuttamisena. Kolmannen sektorin 

vastuuttaminen näkyi kuvauksina järjestöjen vastuun merkityksestä eritoten päihdetyössä. 

Merkittävin tulos analyysissani oli resursseihin ja asiakkaan asemaan liittyvät havainnot. 

Työntekijöiden omia haasteita nosti esiin muutama työntekijä, mutta asiakkaan asemaan ja 

resursseihin liittyviä haasteita nousi esille suurimmalla osa mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää 

päihdetyötä tekevillä työntekijöillä. 
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Resursseihin liittyvät haasteet nousivat useammalla työntekijällä esiin. Alla olevassa otteessa 

työntekijä kuvaa järjestön haasteita resursseihin liittyen: 

 

Järjestöhaasteena usein on se että että ei oo resursseja vastata siihen kysyntään ja 

tarpeeseen mitä mitä kentältä herää tai yhteiskunnassa nousee esille (h:joo) niin se että 

miten jos saadaan hankerahotusta jonkin asian kehittämiselle      

 

Työntekijä nostaa esiin järjestön kohtaavan usein haasteita resurssien riittämättömyyden kanssa. 

Resursseja tarvittaisiin enemmän sillä järjestöt eivät pysty vastaamaan yhteiskunnassa esiin 

nouseviin huoliin nykyisellä rahoituksella. Otteessa havaitaan työntekijän kokemus siitä, että 

järjestöjen työ on tarpeellista, mitä hän kuvaa kysynnällä ja tarpeella kentältä. Järjestöissä 

työskentelevät työntekijät kokivat yhteiskunnassa olevien rakenteiden tuottavan haasteita rajatyölle. 

Tämä voidaan havaita resurssien puuttumisessa. Kun resursseja ei ole, järjestöt eivät pysty 

vastaamaan yhteiskunnasta herääviin huoliin. 

 

Taloudellisten resurssien lisäksi resurssipulan voidaan käsittää kattavan kolmannen sektorin 

vastuuttamisen haasteet. Tällöin resurssipula ei kohdistu järjestöihin vaan muihin toimijoihin. Alla 

olevassa otteessa työntekijä kuvaa vastuuttamisen haastetta palvelujen järjestämisen tasolla: 

 

  yks este että koulut ihan kokonaan ajattelee että tää ei oo meidän hommaa että 

 otetaan kolmannen sektorin niinku ehkäsevän päihdetyön järjestö hoitaa meidän tän 

 et me ei oteta mitään kantaa me tehdään vaan opetustyötä 

 

Vastuuttaminen havaitaan otteesta siten, että koulu näkee ehkäisevän päihdetyön kuuluvan järjestön 

huolehdittavaksi. Työntekijä kuvastaa tämän olevan este työn tekemiselleen. Koulu ei otteen 

mukaan ota kantaa vaan pyrkii tekemään opetustyötä. Tällöin rajatyössä koulujen ja järjestöjen 

välillä muodostuu haasteita. Haasteet näkyvät palvelujen toteuttamisen erilaisissa suunnitelmissa.  

 

Asiakkaan asemaan liittyvissä haasteissa näkyi työntekijöiden kuvauksissa haasteet saada apua ja 

tukea päihde- ja mielenterveysongelmien esiintyessä samaan aikaan. 
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aika usein oon törmänny tähän että jos on mielenterveysongelma ja päihdeongelma ni 

et oikeen pääse mihinkää hoitoon koska (h:joo) toinen pitäs ensin hoitaa pois mut se 

on siinä vaiheessa aika hankala ihmisen itse hoitaa itseään kun tarviis apua 

 

joku masennuskin niin eihän sitä pysty edes diagnostisoimaan, kolme kuukautta pitää 

helposti olla korkki kiinni ennenku voidaan lähtee miettimään diagnoosia     

  

Työntekijät kuvailevat yllä olevissa otteissa asiakkaiden haasteeksi muodostuvan hoitoon 

pääseminen, jos heillä on sekä päihde- että mielenterveysongelma. Otteessa työntekijä kuvaa 

törmänneensä ongelmaan melko usein, mikä kertoo ongelman yleisyydestä. Ehtona hoitoon 

pääsemiselle esitetään toisen ongelman pois hoitaminen ennen kuin yksilö saa apua. Tämä kuvastaa 

sitä, että asiakkaille on tarjolla apua, mutta tietyin ehdoin. Toisessa otteessa nähdään haasteeksi 

päihteettömyysvaatimukset konkreettisesti. Asiakas ei saa mielenterveysdiagnoosia ennen kuin on 

ollut kolme kuukautta päihteettömänä. Rajojen ylitys ei tällöin suju ongelmitta asiakkaiden 

näkökulmasta. Rajojen ylitys näyttäytyy asiakkaalla eri palvelujen käyttämisen muodossa, ja 

asiakkaan haasteet tulevat esille työntekijöiden huolena asiakkaiden tilanteesta.  

 

Toisaalta asiakkaisiin liittyviä haasteita koettiin myös palvelurakenteissa, jotka saattavat vaikuttaa 

asiakkaan hoitoon:  

 

tässäki on niinku tavallan tämmösiä niinku rakenteellisia vois joskus tarkastella 

suurennuslasilla että onks meiän Kelarakennelmat (h:mmm) ihan niinku tätä 

edistävää työtä tukevia (h:nii) mmm koska pitää aina mennä sairauden kautta ja 

sairaus leimaa sut aina 

 

Työntekijä tuo esiin palvelurakenteiden toimivuuden haasteet.  Hän toteaa asiakkaan kulkevan 

palvelupolkuaan sairauden kautta. Työntekijä ehdottaa, että rakenteita voisi tarkastella tarkemmin, 

jotta huomattaisiin rakenteiden haasteita. Otteesta voidaan tulkita, että rakenteet voivat myös tuottaa 

rajoja asiakkaan sujuvaan palvelusiirtymiseen. Näin ollen työntekijät voivat kokea haasteita siinä, 

että työtä koskee tietyt rakenteelliset reunaehdot.  

 

Työntekijöiden kuormitukseen liittyvissä haasteissa työntekijöillä esiintyi erityisesti ajallisia 

haasteita. Työntekijä kuvaa otteessa ajan käyttöön liittyvää ongelmaa: 
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esteitä ehkä se semmonen en nyt voi sanoo et ajan puute mutta tietysti ku päivässä on 

se seittemän kolkytkuus tuntia ni tuntuu et se ei kyllä niinku aina riitä 

 

Otteesta havaitaan ajan tuomat haasteet päivän aikana. Hän kuvastaa viikkotyömäärän 

riittämättömyyttä suhteessa työmäärään. Tämä ote tuo esiin työntekijän kuormittavuuteen liittyvän 

ongelman. Työnkuormittavuus voidaan katsoa kuuluvan rakenteellisiin rajatyön haasteisiin, koska 

työntekijöiden työmäärät ja työtehtävät määräytyvät järjestöjen toimintaohjeiden mukaan.  
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6 Moniammatillisen yhteistyön keinoja ratkaista rajatyön haasteita 

 

Esittelen tässä luvussa työntekijöiden kuvauksia rajatyön haasteiden ratkaisukeinoista. Luvussa 

keinot pohjautuvat kokemuksiin yhteistyöstä ja moniammatillisuudesta, joita järjestötyöntekijät 

kohtaavat työssään. Työntekijöiden kuvaukset jakautuivat analyysissäni asiantuntemuksen, 

toimintatapojen, toimintakulttuurin sekä toimintaympäristön keinoihin. Keinot linkittyvät edellisessä 

luvussa esitettyihin haasteisiin ja avaavat ratkaisukeinoja rajatyössä kohdattaviin haasteisiin. 

Vahvimpana tuloksena näkyi toimintaympäristöön liittyvät rakenteelliset, taloudelliset ja palveluihin 

liittyvät keinot. Työntekijät tuottivat vähiten näkemyksiä toimintakulttuurissa ilmenevien haasteiden 

ratkaisuihin.  

 

6.1 Asiantuntemuksen hyödyntäminen 

 

Työntekijöiden kuvailuissa esiintyi asiantuntemuksen hyödyntämistä, mikä näkyi asiantuntijuuden 

rajojen ylityksinä. Käsitän tutkimuksessani asiantuntemuksen sisältävän niin tiedollisen kuin 

taidollisen puolen, jota ammatti tai työrooli tuo työntekijälle. Asiantuntijuuden rajojen ylityksiin 

sisältyi aineiston perusteella yhteisen tiedon rakentaminen neuvottelun kautta ja toisen tiedon 

hyödyntäminen yhteistyössä. Asiantuntemuksen hyödyntämisen voidaan nähdä olevan rajojen 

ylityksen kannalta yksi ratkaisukeino asiantuntijuuden haasteisiin. Monet haasteet kohdistuivat 

asiantuntijuuden eroissa erilaisiin asiantuntijuuden haasteisiin ja yhteisen tiedon muodostamiseen.  

 

Osa työntekijöistä toi esiin kuvauksia neuvottelun kautta muodostuvan yhteisen tiedon rakentumisen 

tärkeydestä. Tiedon rakentuminen näkyi työntekijöillä erityisesti neuvotteluissa toisilta oppimisen 

muodossa. Työntekijä kuvailee toisilta oppimista verkostoissa: 

 

sitte taas nää verkostot on ehkä enemmän semmosta niinku toisilta oppimista ja niinku 

semmosta niinku et jotenki et mietitään yhdessä ja pohditaan et voisko olla semmosia 

niinku enemmän tähän mennessä ku mä oon siis vasta puoli vuotta (h:joo) reilu puoli 

vuotta nyt ollu ni ei oo hirveesti vielä tullu mutta enemmän just semmosta ehkä et oisko 
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jotain yhtymäkohtia ja myöski se et niinku pysytään sit vähän niinku kärryillä siitä et 

mitä muut toimijat sillä sama samassa skenessä sit tekee 

 

Yllä olevassa otteessa työntekijä tuo esiin verkostoissa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa tärkeää 

olevan toisilta oppimisen ja yhtymäkohtien etsimisen. Tärkeää on myös ymmärtää toisten toimijoiden 

työtä samalla työalueella. Yhteisen tiedon voidaan kuvata rakentuvat vuoropuhelun ja toisilta 

oppimisen kautta. Otteen perusteella voidaan havaita rajatyössä asiantuntemuksen hyödyntämisen 

olevan tärkeä keino, mikä näkyy muilta oppisen ja keskustelun muodossa.  

 

Yhteistä tietoa rakentaessa työntekijät nostivat esiin kuvailuja oman ymmärryksen ja näkökulman 

laajentamisesta. Oman ymmärryksen laajentamisessa osa työntekijöistä koki tärkeäksi vuoropuhelun 

käymisen eri toimijoiden kanssa ja tätä kautta uusien näkökulmien omaksumisen omaan työhön. 

Ymmärryksen laajentaminen näkyy työntekijäkuvausten mukaan vuorovaikutuksen 

vastavuoroisuutena, jossa korostuu keskustelu alan aiheista.  

  

sillä tavalla että ottaa niinku ottaa useampia ja näkökulmia on nii hirvee määrä (h:joo) 

tällee tällee vois tehä että tavallaan sai ää sais meidän näkökulman muille aloille ja 

(h:mmm) sitte muita näkökulmia meidän alalle (h:joo) ni sillä tavalla 

 

et vois aina kysyä että millä ihmiskäsityksellä me niinku ihmistä koh ihminen kohdataan 

että onkse vaan fyysinen vai onkse fyysinen psyykkinen vai voisko se olla vielä jotain 

muutakin 

 

Ensimmäisessä otteessa työntekijä tuo esiin, että yksi keino olisi näkökulmien jakaminen puolin ja 

toisin eri toimijoiden välillä. Tämän voidaan käsittää tarkoittavan oman tiedon jakamista muille 

aloille ja muiden alojen tiedon omaksumista omalle alalle. Otteessa kuvataan oman näkökulman 

pohtimista asiantuntemuksen hyödyntämisessä. Toisessa otteessa työntekijä pohtii ihmiskäsitystä, 

jolla ihmisiä kohdataan. Hän ehdottaa uuden näkökulman tuomista kohtaamiseen. Ihmiskäsitykset 

voivat työntekijän mukaan perustua fyysiseen, psyykkiseen tai johonkin muuhun lähestymistapaan. 

Ihmiskäsityksen ollessa jotain muuta korostuu asiantuntijuudessa oman näkökulman laajentaminen 
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käsittämään ilmiötä eri näkökulmista. Rajojen ylityksiin liittyvässä yhteistyötä tehdessä on tärkeää 

pystyä reflektoimaan omaa tietoa suhteessa toisten tietoon, jotta työntekijät pystyvät luomaan yhteistä 

tietoa ilmiöstä.  

 

Kolmasosa työntekijöistä toi esiin kuvauksia toisen tiedon hyödyntämisestä yhteistyössä. Tiedon 

hyödyntäminen näkyi työntekijöillä ilmiöiden keskusteluun nostamisena, skaalautuvan hyödyn 

saamista ja oman alan tietojen jakamisena muille. Alla olevassa sitaatissa työntekijä kuvailee toisen 

tiedon hyödyntämistä omasta työroolistaan käsin: 

 

Yritän pitää hirveen paljon lankoja käsissä yhdistää ihmisiä ja yhdistää asioita ja 

nostaa keskusteluun jotain ilmiöitä mitä siellä nyt on    

 

Työntekijä kuvaa tehtäväkseen ilmiöiden nostamisen keskusteluun. Hän myös toimii neuvotteluissa 

vastuullisessa roolissa, koska hän kuvaa yrittävänsä hallita tilannetta. Työntekijä tuo esiin myös 

ihmisten ja asioiden yhdistämisen. Tällä hän voi tarkoittaa neuvotteluissa omaa rooliaan ikään kuin 

muut ammattilaiset yhteen kokoavana henkilönä. Otteessa asiantuntijuuden rajoja ylitetään siten, että 

eri ihmiset, asiat ja ilmiöt kohtaavat neuvottelussa.  

 

Järjestötyöntekijöiden haastatteluissa havaitaan yhteistyön muodossa tapahtuvaa toisen tiedon 

hyödyntämistä. Työntekijä kuvastaa ilmiötä vastaavasti: 

 

sellasta yhteissuunnittelua että miten miten tosiaan niinkun voisimme toinen toistamme 

vahvistaa ja silleen niinku et meillä on niinku jotain osaamista mitä me voitais heidän 

kauttaan viedä (h:joo) viedä sinne yhteisöön mut meillä ei oo tavallaan niitä kontakteja 

eikä sitä kieltä niin et koitetaan just yhdistää voimat (h:joo) voimat sitten 

 

Edellisiin otteisiin toisen tiedon hyödyntämisestä täydennystä tuo yllä olevan otteen kuvailema 

voimien yhdistäminen. Työntekijä havainnoi yhteissuunnittelun olevan paikka, jossa työntekijät 

vahvistavat toinen toistaan. Yhteissuunnittelussa tarkoituksena on osaamisen vieminen yhteisöön eri 
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työntekijöiden yhdistäessä voimansa. Työntekijä tuo myös esiin, ettei heillä ole tarvittavia kontakteja 

osaamisen eteenpäin viemiseen. Rajojen ylityksien yhteistyössä on mukana eri toimijoita ja tällöin 

kontakteja muodostuu enemmän.  

 

6.2 Toimintatapojen tarkasteleminen  

 

Järjestötyöntekijöiden kuvaukset toimintatapojen keinoista paikantuivat asenteellisiin rajojen 

ylityksiin. Käsitän analyysissani toimintatapojen tarkastelemisen ennakkokäsitysten kriittisenä 

tarkasteluna ja laajentamisena. Asenteellisia rajojen ylitysten keinoja jaoin analyysissani uusien 

näkökulmien saamiseen neuvotteluissa, työalueiden jakamiseen yhteistyössä ja asenteisiin liittyviin 

keinoihin. Uusien näkökulmien saaminen näkyi työntekijöillä työnjaon pohdinnalla ja yhteisten 

intressien löytämisessä. Työalueiden jakaminen näkyy kuvauksissa sektorirajat ylittävänä työnä. 

Asenteisiin liittyviä keinoja olivat asenteiden lieventäminen ja yleisen ymmärryksen lisääminen 

ilmiöstä.  

 

Osa työntekijöistä kuvaili rajatyössä uusien näkökulmien saamista yhteistyön muodossa. Nämä 

jakaantuivat toimintavoissa työnjaon pohtimiseen ja yhteisten intressien löytämiseen.  

 

yhteistyö eri instanssien välillä sais niinku horisontteja toinen toisiltaan että ei istuta 

pöydillä toinen toisiaan vastakkain ja toisia vastaa vaa huomattas et on yhteisiä 

intressejä 

jos mä rupeen jonku kaa tekee enemmän yhteistyötä ni se lähtee siitä että meillä on joku 

projekti tulossa tai (h:joo) meillä on projekti meillä on yhteinen rahotus yhteinen niinku 

semmonen yhteisen työn intressi 

 

Ylempänä olevassa otteessa työntekijä kuvaa eri sektoreiden välisten horisonttien jakamista 

neuvotteluissa. Horisontit voivat tarkoittaa niin työntekijöiden kuin järjestöjen näkökulmia ilmiöihin. 

Yhteistyössä tärkeää olisi näiden horisonttien avaaminen ja ymmärtäminen. Toisessa otteessa 

työntekijä kuvastaa näkemystä siitä, että yhteinen työn intressi on olennaista yhteistyön 
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aloittamisessa. Rajojen ylitykseen liittyvässä yhteistyössä otteen perusteella voidaan nähdä uusien 

näkökulmien omaksumisessa tärkeäksi yhteisten intressien löytäminen ja uusien lähestymistapojen 

jakaminen.  

 

Osa työntekijöistä kuvasi työalueiden jakamista yhteistyön avulla. Sektorirajoja ylittää työtä 

kuvaillaan alla olevassa otteessa: 

 

ku tehään tätä mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä ni ei voida ajatella että nyt me 

tehtiin me hoidettiin myöski ehkäsevä päihdetyö ku me tehtiin tää (h:joo) että se on 

niinku. Ne on eri kentät, niillon sama pohja (h:mmm) ja siihen samaan pohjaan me 

voitas ottaa todella monta muuta toimijaa niinku kaikki nää seksuaalisuusjutut ni 

pienellä fiksauksella me saatas ne tämmöset niinku miten miten tuetaan niinku tosi 

monia 

 

Työntekijä kuvastaa otteessa mielenterveystyötä ja päihdetyötä sekä sitä, kuinka lisäämällä muita 

sektoreita mukaan voisi palveluita kehittää. Otteessa näkyy mielenterveyden yhteys hyvinvoinnin 

tekemiseen. Työntekijä myös kuvailee työalueiden jakamista siten, että mielenterveyttä hoitaessa 

hoidetaan myös ehkäisevän päihdetyön tehtäviä. Hän tunnistaa työkenttien olevan erilaiset, mutta 

näkee niiden omaavan samanlaisen pohjan. Yhteistyö olisi tärkeää esimerkiksi seksuaalisuuden 

asiantuntijoiden kanssa, jotta työ tukisi mahdollisimman monia asiakkaita. 

 

Työalueiden jakamista nimitin alaluokan mukaan sektorirajat ylittäväksi työksi. Osa työntekijöistä 

kuvasi sektorirajat ylittävän työn kehitysehdotuksia: 

 

ja sitte tällästä niinkun sektorirajat ylittävästä mielenterveystyöstä eli miten muiden 

sektoreiden toimintaa saataisiin mielenterveyttä vahvistavammaksi tai sitä 

mielenterveystietosuutta vietyä muiden sektoreiden kautta ihmisten tietosuuteen 

 

Mielenterveystyössä sektorirajoissa näkyy otteen mukaan mielenterveystietoisuuden eteenpäin 

vieminen. Asenteisiin liittyvissä haasteissa nousi esiin mielenterveyden ymmärtämättömyys ja 

ratkaisuehdotuksena tälle voidaan nähdä mielenterveyden kentän toiminnan vahvistaminen. 
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Keinoiksi sektorirajat ylittävässä yhteistyössä voidaan käsittää olevan työkentän toiminnan 

vahvistaminen. 

 

Asenteiden lieventäminen näkyi ennakkokäsitysten purkamisena ja ymmärryksen lisäämisenä 

ilmiöstä osalla työntekijöistä. Ennakkokäsitykset ja asenteet paikantuivat työalueen ja työn ilmiön 

tekijöihin. Työntekijä kuvailee, että toimijoiden tulee ymmärtää myös toisten työalueita, jotta he 

pystyisivät toteuttamaan palveluita paremmin.  Työntekijä kuvailee syitä tälle: 

 

talon ulkopuolisille yhteistyötahoille niin sitten siellä siellä siinä on ehkä 

voimakkaammin sit myös semmosta niinku jotenki asenteiden ja niinku tämmösen 

muokkaamisen ainakin nyt mahollisuutta että voi niinkun sitä semmosta ajantasasta 

ymmärrystä ja niinku faktatietoo tuomalla tota vähentää sit semmosia esimerkiks 

ennakkoluuloja 

 

Otteessa havaitaan ennakkoluulojen vähentämisen olevan yksi työn tavoite. Keinoina tälle nähdään 

eri yhteistyötasojen mahdollisuus ajantasaiseen faktatietoon päihde- ja mielenterveystyön ilmiöistä. 

Rajatyöhön pohjaten voidaan havaita, että yhtenä keinona rajatyön haasteisiin nähdään 

ennakkoluulojen vähentäminen faktatiedon päivittämisellä eri toimijoille.  

 

6.3 Toimintakulttuurin huomioiminen 

 

Toimintakulttuuri käsittää tutkimuksessani kulttuuriset rajojen ylitykset. Haastatteluaineiston 

perusteella jaoin kulttuuristen rajojen ylitysten keinot oman organisaation edustamiseen ja yhteisen 

ymmärryksen löytämiseen neuvotteluissa. Oman organisaation edustaminen näkyi työntekijöillä 

selkeydessä oman toiminnan lähtökohdista ja arvoista.  Yhteinen ymmärrys käsittää tässä eri 

toimijoiden tavoitteitta löytää toiminnastaan samankaltaisia periaatteita.  
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Osa järjestötyöntekijöistä toi oman organisaation edustamisen näkökulman esiin haastatteluissaan. 

Oman organisaation edustamisen kuvauksissa nousi esiin työtehtävien ja työjaon selkeyden 

näkökulmat. Alla olevat otteet kuvastavat organisaation edustamista: 

 

mullon järjestöyhteistyö elikkä mä olen tosiaan ku päihdejärjestöjä kutsun koolle ni 

heidän yhdyshenkilönä sit et päihdejärjestöjen ääni tulis kuuluvii ja siinähä nousee 

vahvasti myöski sitte kokemusasiantijuuden ääni et koitan antaa sille sijaa siellä  

joku ottaa position hoitaa jotain, ni sit se pitäis olla sillä tavalla rehellistä et pitäis 

myöski kertoa sit se että et et miltä lähtökohdilt me tehää tai milt arvopohjalt me tehään 

tätä     

 

Ensimmäisessä otteessa työntekijä kuvaa, että hänen tehtäväänsä on tuoda oman järjestönsä ääni esiin 

ja antaa tilaa kokemusasiantuntijan omalle äänelle. Hän muodostaa jaettua asiantuntijuutta 

kutsumalla eri päihdejärjestöjä koolle ja toimimalla yhdyshenkilönä. Toisen otteen työntekijä kuvaa 

otteessa yhteistyössä olennaiseksi selkeyden eri työtehtävien rooleista. On tärkeää, että oma 

arvopohja ja lähtökohta ovat itselle ja muille selkeät. Työntekijän mukaan olisi rehellistä, että järjestöt 

kertovat miltä lähtökohdilta tekevät työtään. Otteista voidaan päätellä, että yhteistyön onnistuminen 

edellyttää selkeyttä työrooleista. Selkeyttä työhön voi tuoda oman järjestön äänen esiin tuominen 

neuvotteluissa.  

 

Muutama työntekijä toi haastatteluissaan esiin keinoja toimintakulttuurin huomioimiseen 

yhteistyössä. Toimintakulttuurit kohtaavat erityisesti neuvotteluissa. Niissä yhteisen ymmärryksen 

löytäminen olisi olennaista. Työntekijä kuvaa tilannetta näin: 

 

 kun istuu niissä palavereissa usein ni tavallaan se et me löydetään yhteinen ymmärrys 

niistä asioista. Oivalletaan et me ollaan tärkeitten asioitten äärellä 

 

Otteessa työntekijä toteaa, että palavereissa on tärkeää löytää yhteinen ymmärrys. Rajatyössä 

tehtävän yhteistyön näkökulmasta yhteinen ymmärrys on tärkeässä roolissa, ettei haasteita 
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toimintakulttuurissa muodostuisi. Otteesta voidaan päätellä, että yhteistyössä tärkeää on yhteisten 

tavoitteiden muodostaminen. Rajatyön näkökulmasta yhteinen ymmärrys eri ammattilaisten kesken 

näkyy yhteisissä tavoitteissa.  

 

6.4 Toimintaympäristön ratkaisumenetelmät 

 

Analyysissani toimintaympäristön ratkaisumenetelmät olivat merkittävä keino rajojen ylitysten 

haasteisiin. Rakenteelliset rajojen ylitykset toimivat yläluokkana toimintaympäristön ratkaisuille. 

Ratkaisut paikantuvat työntekijöiden kuvauksissa erityisesti rakenteisiin ja resursseihin. Yli puolella 

haastateltavista työntekijöistä merkittävänä keinoja rakenteellisiin haasteisiin olivat erilaiset 

toimintaympäristöön liittyvät ratkaisut. Rakenteelliset rajojen ylitysten keinot sisältävät 

tutkimuksessani rakenteelliset-, taloudelliset ja palveluihin liittyvät keinot. Tutkimuksessani 

rakenteelliset keinot sisältävät rakenteisiin liittyvän hallinnollisen vaikuttamisen. Taloudelliset keinot 

sisältävät tuen lisäämisen järjestöillä ja resursseihin liittyvät ratkaisut. Palveluihin liittyvät keinot 

sisältävät palvelujen kehittämisen tutkimustiedon ja käytännön toimien avulla.  

 

Kolmasosa työntekijöistä kuvasi rakenteellisia keinoja rajojen ylityksiin. Työntekijä kuvaa otteessa 

eri sektoreiden välisen yhteistyön näkymistä palveluohjauksessa: 

 

on alettu niinku sillee löytää tai on ohjataan ihmisiä ja asiakkaita ihan sitten niinkun 

lääkäreitä myöten tai työterveyshuoltoo myöten että ku kysyy sit jotenki ihmisiltä ni joo 

ei meiän työterveyslääkäri ohjas tänne (h:joo) et jotenki sem semmost on mut se on ollu 

jotenki kauheen hidasta 

 

Työntekijä kuvastaa asiakkaiden löytävän yhä useammin järjestöjen piiriin julkisten palveluiden 

kautta, vaikkakin hitaasti. Kolmannen sektorin järjestöt tekevät yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. 

Otteessa työntekijän kokemus osoittaa, että järjestö on tunnistettu tukimuodoksi kyseiselle 

asiakkaalle julkisella sektorilla ja ohjattu järjestön avun piiriin. Rakenteisiin voi vaikuttaa järjestöjen 

välisen yhteistyön kautta. Alla kaksi otetta kuvaavat yhteistyötä järjestöjen välillä: 
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miten vois enemmänki vaikuttaa että mut yksittäinen tietenki työn tekijä ni yhtenä olla 

mut sitte kun on enemmän järje iso järjestö mukana ja muita järjestöjä ni miten me 

voitas yhdessä niinku jotenki saada tätä no kaikenlaista liittyen huumeisiin ja 

saatavuuteen ja käyttöön 

 

että jos me kehitetään niinkun sanoin ni mä oon ollu niissä sisäisissä kehittämisen 

prosesseissa joilla vaikka luodaan rakenteita jotka niinku tekee helpommaks sen muun 

ajantasasen tutkimustiedon integroimisen näihin kehittä kehitettäviin koulutuksiin niin 

oletettavasti niitten laatu niinku tän meiän niinku muitten koulutusten laatu tulee 

paranemaan         

  

Ensimmäisessä otteessa kuvataan isojen järjestöjen mukana oloa vaikuttavuuden lisääntymisen 

näkökulmasta. Rakenteelliset keinot näkyvät vaikuttavuuden lisääntyessä huumeiden saatavuuteen 

ja käyttöön liittyvien keinojen kehittämisessä yhteistyön avulla. Toinen ote tuo esiin rakenteisiin 

vaikuttamisessa tutkimustiedon integroimisen kehittäviin koulutuksiin. Työntekijä tuo esiin, että 

olisi hyvä luoda rakenteita laadukkaampia koulutuksia varten.  

 

Taloudellisia keinoja rajojen ylityksiin nosti esiin muutama työntekijä. Taloudelliset keinot näkyivät 

resurssien lisäämisenä järjestöjen työhön: 

 

ei pitäis olla pelkästään järjestöjen vastuulla mmm et kyllä siinä mm kyllä se jotenki 

täytys linjata linjata tämmösessä niinku poliittisessa päätöksenteossa ja resursseissa 

niin että sitä sille annettais resursseja kaikissa näissä ympäristöissä ja sitten jotenki se 

tuki sieltä resurssillisesti myös järjestöille et se nähtäisiin merkityksellisenä 

 

Työntekijä kuvaa poliittisen päätöksenteon merkitystä resurssien jakamisessa. Hän toivoo, että 

järjestöt nähtäisiin merkityksellisenä ja että resursseja annettaisiin laajasti eri ympäristöissä. Otteesta 

voi päätellä rakenteelliseksi keinoksi resurssien lisäämisen järjestötyöhön.  
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Palveluihin liittyvät keinot näkyivät osalla työntekijöistä. Keinoissa työntekijöillä nousi esiin 

näkemyksiä palvelujen kehittämisestä:  

 

kuntien johto tai opiskeluhuollon johtotaso tai muu joiden kanssa tehään sitten sitä 

yhteistyötä suunnitellaan sitä että miten kunnassa kuntatasolla me voidaan viedä niitä 

meidän mielenterveyden edistämistä sitä osaamista sinne kentän työntekijöille 

 

Otteessa työntekijä tuo esiin yhteistyön tekemiseen johtotason toimijoiden kanssa. Tarkoituksena 

tällä on mielenterveyden edistämisen osaamisen vieminen kentän työntekijöille. Rakenteellinen 

rajojen ylitys näkyy otteessa yhteistyön kautta. Yhteistyötä kuvatessa työntekijä näkee suunnittelun 

liittyvän yhteistyöhön. Yhteistyön avulla voidaan pohtia keinoja, miten kunnassa mielenterveyden 

osaamista vietäisiin työntekijöille. Yhteistyö näyttäytyy otteessa eri tasojen kautta. Johtotasolta 

kuntatasolle ja kuntatasolta kentän työntekijöille.  
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää sisällönanalyysin avulla rajatyön haasteita ja rajojen 

ylitysten keinoja yhteistyön näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena oli päihde- ja 

mielenterveysjärjestöissä mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien 

järjestötyöntekijöiden haastattelut. Opinnäytteeni pyrkimyksenä on ollut lisätä rajatyön ja rajojen 

ylityksen ilmiöiden ymmärrystä erityisesti mielenterveyttä edistävän ja ehkäisevän päihdetyön 

näkökulmasta. Analyysissani määrittelin haasteet neljän pääluokan mukaisesti, joita olivat 

asiantuntijuuden erot, asenteisiin liittyvät oletukset, kulttuurien yhteensovittaminen ja rakenteelliset 

epäkohdat. Haasteiden ratkaisukeinoissa esiintyi myöskin neljä pääluokkaa, jotka paikansin 

käsitteisiin; asiantuntemuksen hyödyntäminen, toimintatapojen tarkasteleminen, kulttuurin 

huomioiminen ja toimintaympäristön ratkaisumenetelmät. Päätin muodostaa tutkimukseeni 

pääluokat neljän teeman mukaisesti, koska ne kuvasivat hyvin työntekijöiden tuottamia näkökulmia 

rajatyöhön. Analyysissani rakenteelliset tekijät esiintyivät vahvimpana tuloksena niin haasteissa kuin 

keinoissa. Analyysitapani oli aineistolähtöinen ja tulkitsin aineistoa tutkimuskysymysteni pohjalta 

ilman ennakko-oletuksia pyrkien olemaan avoin aineiston tuottamalla sisällölle. Analyysin edetessä 

pääluokat vahvistuivat ja huomasin niiden mukailevan Kaarina Mönkkösen ja kumppaneiden vuonna 

2019 julkaiseman teoksen havaintoja moniammatillisuuteen liittyvistä rajojen ylityksistä.  

 

Ringbom (2019, 14) pohtii artikkelissaan ehkäisevän ja edistävän työn pyrkivän vaikuttamaan 

yksilöön, ihmissuhteisiin, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyviin tekijöihin. Analyysini tulokset 

näkyivät samankaltaisuuksissa yhteiskuntaan liittyvien tekijöiden osalta. Keskityin tutkimuksessani 

rajatyössä rajojen ylityksiin ja siihen liittyvään yhteistyöhön rakenteellisen tason kautta. Tämän 

vuoksi en tarkastellut yksilötason ilmiöitä. Isoherranen (2004, 15) nostaa esiin rajojen ylityksen 

näkyvän erityisesti asiakaslähtöisessä ja joustavassa työskentelyotteessa eri toimijoiden välillä. 

Tutkimuksessani rajatyössä ilmenevien rajojen ylitykset näkyivät mielenterveyttä edistävää ja 

ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden ylittäessä oman työnsä ammatillisesti, 

asenteellisesti, kulttuurisesti tai rakenteellisesti. Paynen (2014, 191) mukaan eri systeemejä kehystää 

rajat, jotka näkyvät psyykkisesti ja fyysisesti. Rajojen kautta kulkeutuu energian muodossa erilaisia 

toimia ja resursseja sekä tietoa. Havaitsin tutkimuksessani ammatillisia, asenteellisia, kulttuurisia ja 

rakenteellisia haasteita, mitkä voidaan nähdä eri toimijoiden välillä kulkeutuvaksi energiaksi. 
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Ammatilliset, asenteelliset, kulttuuriset ja rakenteelliset tekijät voivat sisältää omanlaisia toimia, 

resursseja ja tietoa, mitkä näkyvät työssä.  

 

Rakenteellisten haasteiden merkitys oli ennakoitavissa sosiaali- ja terveysalalla, mutta yllättävää oli 

sen ulottuminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työhön näin vahvasti. Analyysini tulosten 

perusteella voidaan todeta, että vaikka järjestöt eivät tavoittele työssään taloudellisia voittoja, 

joutuvat ne silti perustelemaan, vakuuttamaan ja arvioimaan työtään. Järjestötyöntekijät nostivat 

esiin tutkimustiedon merkityksen rakenteellisten epäkohtien ratkaisumenetelmissä. Tutkimustieto 

syventää ymmärrystä päihde- ja mielenterveysilmiöistä, mutta myös lisää järjestötyön 

tunnettavuutta ja vaikuttavuutta eri sektoreille. Kolmannen sektorin toiminnassa vapaaehtoisuus ja 

yhteisöllisyys ovat olennaisia periaatteita (Roivainen 2002, 224–225). On hyvä huomioida, että 

järjestötyöhön ei liity viranomaistyöhön kuuluvaa vastuuta ja valtaa. Juhila (2006, 99) tuo 

sosiaalityön näkökulmassaan esiin sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden sisältävän valta-asetelman 

suhteessa asiakkaaseen. Järjestöjen toimintaperiaatteiden perusteella voikin todeta, että 

järjestötyössä työntekijä ja asiakas ovat kummatkin vapaaehtoisesti asemassaan, kun taas 

sosiaalityössä kohtaamisessa näkyy vallan tuoma hierarkia. Tämä ei tarkoita sitä, että järjestötyö 

olisi aina puhtaasti vapaaehtoistyötä ilman palkkaa vaan järjestötyötä tehdään myös palkkatyönä.  

 

Käsittelin tutkimuksessani moniammatillista yhteistyötä, millä tarkoitin eri järjestöjen tekemää 

yhteistyötä. Yhteistyö kattaa tutkimuksessani myös järjestöjen tekemän työn toisten toimijoiden 

kanssa. Adams (2007, 102) kuvailee rajojen ylityksen tarkoittavan tilannetta, jossa työskentely 

näkyy yhteistyönä. Moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijuus näkyi työntekijöillä 

asiantuntijuuden rajojen ylityksinä, mutta myös asiantuntijuuden haasteissa. Asiantuntijuuden 

haasteissa työntekijöillä nousi esiin huoli ammattinsa olemassaolon säilymisestä, liian haastavien 

asiakkaiden kohtaaminen sekä yhteisten intressien puuttuminen. Analyysissa havaitsin 

työntekijöiden kuvauksia järjestötyössä esiintyvistä liian haastavista asiakkaista. Juhila (2006, 192–

195) nostaa esiin joidenkin kuntien siirtävän vaikeimpia asiakkaita vapaaehtoistyön pariin. 

Ongelmia nousee tilanteesta, jossa kolmannen sektorin työntekijät kohtaavat liian raskaita 

auttamistehtäviä. Haastateltavat kuvailivat asiantuntijuuden rajojen ylityksissä olevan tärkeää niin 

oman kuin toisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Tämä näkyi oman ymmärryksen ja 

näkökulman laajentamisena. Neuvottelut ja verkostot olivat reitti toisilta oppimiseen ja tätä kautta 

uuden tiedon muodostumiseen. Alho (2021, 75–80) tuo esiin rajatyön näkyvän yhteistyön kautta 
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tapahtuvana neuvotteluna asiantuntijuuden tehtävistä. Asiantuntijuuteen liittyvät keinot sisälsivät 

neuvottelua, missä toisilta opitaan, omaa osaamista vahvistetaan ja yhteistä tietoa löydetään. 

 

Rajojen ylitykset käsittivät tuloksissani myös asenteelliset rajojen ylitykset, mitkä näkyivät 

erilaisissa asenteellisissa haasteissa. Asenteisiin liittyen työntekijät nostivat esiin ammattinsa 

tuntemattomuuden, ymmärryksen paikallaan olemisen ja erilaiset suhtautumistavat. Pienten 

järjestöjen työntekijöillä työn vastuualueet voivat olla laajoja eivätkä aina pysty määrittelemään 

itselleen selkeää ammattia. (Ristolainen & Fields 2017, 21). Asenteisiin liittyvissä haasteissa 

voidaan havaita työhön ja työntekijöihin liittyviä tekijöitä. Työssä olisi hyvä jakaa työalueita ja 

löytää yhteisiä intressejä toisten kanssa. Työntekijöillä taasen näkyi toimintatapojen kriittinen 

tarkastelu ja toisten työntekijöiden valistaminen omasta työalueestaan. Rajatyöhön liittyvässä 

yhteistyössä asenteellisia haasteita voi tuottaa työreviirien tuntemattomuus sekä oman tiedon 

siilottuminen (Kekoni ym. 2019, 29). Asenteellisia rajojen ylitysten keinoja näkyi tuloksissa 

asenteiden, oletusten ja ennakkokäsitysten purkamisessa. Työnjakoa ja uusia näkökulmia pohdittiin 

myös neuvotteluissa. Yleisen ymmärryksen lisääminen päihde- ja mielenterveysilmiöistä nousi esiin 

työntekijöiden kuvauksissa.  

 

Kulttuurisia rajojen ylityksiä tapahtui työntekijöillä työn toimintatapojen kautta. Kulttuurien 

yhteensovittaminen heijastui haasteissa yhteisen kielen puuttumisen, ammatillisen jakaantumisen ja 

ammatillisen lähestymistapojen eroina. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa palvelut ovat 

rakentuneet eri osaamisen alueisiin (Hokkanen 2003, 255).  Sosiaali- ja terveydenhuollon parissa 

työskentelee ammattilaisia eri työrooleissa. Järjestöjen sisälläkin löytyy vaihtelua työn 

toimintakulttuureissa. Akkerman ja Bakker (2011) toteavat rajatyössä haasteeksi muodostaa 

yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välille. Kulttuurisia rajojen ylitysten keinoja työntekijöillä 

näkyi eri työtavoissa ja yhteistyön tekemisessä. Työtapoihin liittyen työntekijät toivat esiin, että 

tärkeää on työn lähtökohtien selkeys ja toimintatapojen yhteensovitus. Järjestöjen välinen yhteistyö 

näkyi yhteisen ymmärryksen muodostamisena ja jaetun asiantuntijuuden jakamisena.  

 

Rakenteelliset rajojen ylitykset näkyivät tuloksissa vahvoina ja miltei jokainen haastateltava toi 

esiin rakenteellisia tekijöitä niin haasteissa kuin keinoissa. Rakenteellisissa haasteissa työntekijät 

toivat esiin asiakkaiden asemaan liittyen haasteita hoitoon pääsemisessä. Instituutiot voivat rajat 
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asiakkaita pois, jos asiakkaat eivät vastaa palvelun kohderyhmää. Tämä johtuu siitä, että instituutiot 

ovat keskittyneet hoitamaan rajattuja ongelmia. (Juhila 2006, 218–219.) Rajattujen ongelmien 

hoitaminen näkyi työntekijöiden kuvauksissa erikoistumisessa tietylle ilmiölle tarkemmin, jolloin 

asiakkaille pystytään tarjoamaan asiantuntevaa apua. Työntekijät perustelivat tätä mielenterveyden 

ja päihdeilmiöiden laajuudella. On kuitenkin hyvä havainnoida, etteivät kaikki päihde- ja 

mielenterveysjärjestön asiakkaat ole moniongelmaisia. Juhila (2006, 178–179) muistuttaa, etteivät 

päihde- ja mielenterveysongelmat esiinny aina samaan aikaan. Tilanteen ollessa kuitenkin näin 

tarvitaan sektorirajojen ylityksiä ja vuorovaikutuksen keinoja, jotta asiakkaille löytyisi oikeanlaista 

apua. 

 

Järjestötyöntekijöihin liittyvät haasteet osoittautuivat työntekijöiden kuormittavuutta esiin tuoviksi 

ja taloudelliset haasteet näkyivät resurssien puutteena. Kekoni ja kumppanit (2019, 21) toteavat 

rakenteellisten haasteiden haittaavan moniammatillista työskentelyä. Päihde- ja mielenterveystyössä 

on myös tuotu esiin huolia siitä, että nykyisillä resursseilla syrjäytyneiden liittäminen yhteiskuntaan 

on mahdotonta (Juhila 2006, 94).  Bloice ja Burnett (2016, 126) tuovat kuitenkin esille, että kolmas 

sektori voi toimia tärkeänä auttajana julkisen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa. Työntekijät 

kuvailivat ratkaisuja haasteisiin sen sijaan taloudellisina ja palveluihin liittyvinä keinoina. Keinot 

näkyivät resurssien lisäämisen ja järjestöjen merkityksellisyyden näkemisessä. Järjestöjen 

vaikuttavuutta voidaan lisätä analyysin mukaan isojen järjestöjen mukana olossa hankkeissa. 

Tutkimustiedon käsitettiin myös olevan keino rakenteisiin vaikuttamisessa. Yhteistyö ilmeni eri 

sektoreiden välisessä asiakasta koskevissa palveluohjauksissa julkisen sektorin ja järjestöjen välillä.   

 

Tuloksia tulkitessa on myös hyvä muistaa, että mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä 

tekevät järjestötyöntekijät toimivat työssään erilaisista ammatillisista lähtökohdista käsin. Analyysin 

tuloksissa tämä on saattanut näkyä siinä, että työntekijät tuottivat tietyistä näkökulmista enemmän 

kuvauksia kuin toisista. Vastaajista suurin osa oli kouluttajia ja asiantuntijoita, mikä saattoi vaikuttaa 

tulosten painottumisessa rakenteellisiin näkökulmiin. Kouluttajan näkökulma rajatyössä tehtävään 

yhteistyön tekemiseen voi olla erilainen kuin vapaaehtoistyötä tekevän. Pohdin aluksi työntekijöiden 

vastausten esittelemistä työroolien mukaan. En kuitenkaan eritellyt tuloksissa vastaajien ammattia, 

koska halusin keskittyä rajatyön haasteiden ja keinojen tarkasteluun laajemmalla tasolla. Analyysia 

tarkastellessa on myös tärkeää nostaa esille se, että työntekijät eivät ilmaisseet haastatteluissaan 

käsitteitä rajatyö tai rajojen ylitys. Tämä tuotti haasteita aineiston rajaukseen ja tutkijana olikin 
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tärkeää muistaa omat rajaukset ja tutkimuskysymykset. Käsitteiden selventäminen ja ymmärtäminen 

olivat olennaista, jotta aineistosta pystyi rajamaan rajatyötä ja rajojen ylityksiä koskevia ilmauksia.  

 

Sosiaalityön näkökulma näkyy tutkimuksessani rakenteellisen sosiaalityön muodossa. Adams 

(2007, 100) näkee kompleksisuuden ja epävarmuuden luovan sosiaalityölle perusteen työskennellä 

rajojen yli eri tavoin. Rajat nousevat käytännön työssä erilaisissa tieteenaloissa, tiedossa ja monissa 

muissa alueissa. Tutkimuksessani työntekijöiden puheesta voitiin huomata samankaltaista 

kompleksisuutta niin asiakkaiden hoidossa kuin työntekijöiden työrooleissa. Järjestöissä 

työntekijöiden kuvausten perusteella voidaankin havaita rajojen ylityksiä niin eri järjestöjen välillä 

kuin järjestöjen muiden sektorien välillä. Kekoni ja kumppanit (2019, 42) tuovat esiin, että 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveystyössä rajojen ylitys nousee yhä merkittävämmäksi 

työskentelytavaksi. Tähän ajaa yhdistyneet palvelukokonaisuudet ja tätä kautta moniammatillisen 

työn kasvu. Analyysini tuloksissa näkyy työntekijöiden ymmärrys yhteistyön tärkeydestä ja niihin 

vaikuttavista haasteista. Työntekijät näkivät tuloksissa sosiaali- ja terveysalan haasteita niin 

käytännön-, koulutuksen- kuin kehittämisen tasolta.  

 

Opinnäytetyössäni integroin sosiaalityön tutkimuksessa esiintyvää rajatyön tutkimusta sosiaali- ja 

terveysjärjestötyön tutkimusasetelmaan. Tämän kautta pyrin tuottamaan lisää näkökulmia päihde- ja 

mielenterveysjärjestöissä tehtävästä rajatyöstä ja rajojen ylityksistä. Toivon työni lisäävän 

suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestötyön tuntemusta niin alan ammattilaisten, tutkijoiden kuin 

kehitystehtävissä olevien keskuuteen. Payne (2002, 252) tuo esiin sosiaalityön näkökulmasta rajojen 

helpottavan työn reunaehtojen määrittelemisessä esimerkiksi eri ammattien, toimistojen tai 

tieteenalojen välillä. Tutkimuksessani päihde- ja mielenterveysjärjestöissä esiintyvä rajatyö tuotti 

haasteita rajojen ylityksiin. Moniammatillisen yhteistyön onnistuminen sen sijaan nosti esiin 

keinoja rajojen tuottamiin ongelmiin. Tutkimustulosteni perusteella olennaista järjestötyössä on 

päihde- ja mielenterveysongelmien ymmärtäminen ja palvelurakenteiden hahmottaminen. Juhilan 

(2018,178) mukaan onnistunut rajatyö ja rajojen ylitys näkyy siinä, että asiakkaat pääsevät 

tarvitsemansa hoidon piiriin. Rajatyötä ja rajojen ylitystä voidaankin kutsua työmenetelmäksi, jossa 

neuvottelun kautta havainnoidaan oma ammatillinen rooli suhteessa toisiin toimijoihin.  
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Tutkimuksessa kiinnostukseni kohdistui mielenterveyttä edistävän ja ehkäisevän päihdetyön 

järjestötyöntekijöiden kuvauksiin rajatyöstä ja rajojen ylityksistä. Jatkotutkimusta ajatellen olisi 

mielenkiintoista tarkastella tarkemmin sosiaalityöntekijän roolia kolmannen sektorin toiminnassa. 

Olisi kiinnostavaa selvittää, että millaisin perustein asiakkaille tarjotaan kolmannen sektorin 

palveluita. Olisikin antoisaa haastatella sosiaalityöntekijöitä julkisen tai yksityisen sektorin parissa 

ja tarkastella heidän näkemyksiään kolmannen sektorin merkityksestä asiakkaiden tukemisessa. 

Tutkimuksessani nostin sosiaalityöntekijän roolia esiin teoriataustan kautta, mutta aineistossa 

sosiaalityön näkökulma ei ollut vahvassa roolissa. Tämän takia en valinnut tarkasteluun sosiaalityön 

näkökulmaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työssä. Järjestöissä voi työskennellä myös 

sosiaalityöntekijän koulutuksen saaneita eri tehtävissä. Kuitenkin se, että järjestöissä työskentelee 

eri alojen ammattilaisia saman asian parissa tuo työhön monipuolista tietoa ja taitoa. Asiakkaiden ja 

yhteiskunnan tarpeita vastaavien palveluiden kehittäminen edellyttääkin yhteistyötä eri toimijoiden 

välillä, missä rajoja ylitetään ja rajatyön haasteita pohditaan.  
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