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Tässä  tutkielmassa  tarkastellaan  terveydenhuollon  sosiaalityössä  jaksamiseen  vaikuttavia  tekijöitä
vertaistuen  eli  kollegoilta  saatavan  tuen  näkökulmasta.  Tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää
vertaistuen  merkitystä  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiselle
sosiaalityöntekijöiden  itsensä kokemana. Tutkimusongelmaa on  jäsennetty tarkastelemalla: mitä  ja
millaista vertaistuki terveydenhuollon sosiaalityössä on ja kuinka se toteutuu sosiaalityöntekijöiden
kesken sekä mitkä tekijät vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen terveydenhuollossa.
Tutkimuksen  tavoitteena  on  muodostaa  kuva  terveydenhuollossa  toimivien  sosiaalityöntekijöiden
kokemusten  kautta  heidän  erilaisille  vertaistukitapahtumille  antamistaan  merkityksistä  ja  niiden
suhteesta työssä jaksamiselle.

Tutkimus  on  laadullinen  tutkimus,  jonka  aineisto  on  kerätty  teemahaastattelemalla  kahdeksan
terveydenhuollossa  psykiatrisessa  sairaalassa  työskentelevää  sosiaalityöntekijää.  Aineiston
analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua.

Tutkimuksen  perusteella  voidaan  todeta,  että  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijät  jaksavat  hyvin
työssään.  Työssä  jaksamista  edistävät  ensisijaisesti  työyhteisötyöhön  liittyvät  tekijät,  kuten
työtovereilta  saatu  sosiaalinen  tuki  ja  vertaistuki,  työyhteisöjen kulttuuri  sekä  työyhteisöistä  saatu
arvostus.  Myös  mielekäs  työ  lisää  työssä  jaksamista.  Hyvästä  jaksamisesta  huolimatta  työstä  on
löydettävissä myös jaksamista heikentäviä tekijöitä, kuten työn organisointi, palautteen puute sekä
sosiaalityön  yleinen  yhteiskunnallinen  arvostus.  Kokemattomien  sosiaalityöntekijöiden  työssä
jaksamista vaikeuttaa myös moniammatillinen työryhmätyö.

Tutkimukseni perusteella  sosiaalityöntekijät  saavat ainakin  jonkinlaista  vertaistukea kollegoiltaan.
Tärkeintä  sosiaalityöntekijöille  on  tieto  siitä,  että  tukea  on  tarpeen  tullen  saatavilla.  Vertaistukea
voidaan saada ns. virallisissa tapaamisissa,  joita ovat esimerkiksi ammattiryhmän omat kokoukset.
Tärkeintä  tukea  saadaan  kuitenkin  epävirallisista,  jokapäiväisistä  keskusteluista  ja  tapaamisista
kollegoiden  kanssa  esimerkiksi  kahvitunneilla  ja  ruokatauoilla.  Vertaistuen  antamiselle  ja
saamiselle  pidetään  tärkeänä  yhteisiä  kokemuksia  ja  samanlaisia  työn  lähtökohtia,  joten  koko
sosiaalityöntekijöiden  ryhmän  kesken  vertaistuki  ei  aina  välttämättä  toimi.  Tärkein  vertaistukija
löytyykin  usein  samanlaista  työtä  tekevästä  ja  samantyyppisellä  osastolla  työskentelevästä
kollegasta.

Vertaistuki  edistää  työssä  jaksamista  tukemalla  sosiaalityöntekijöiden  ammatillista  kehittymistä
sekä  vahvistamalla  henkistä  työssä  jaksamista.  Ammatillista  kehittymistä  vertaistuki  edistää  tuen
osaalueiden  tiedollisen  ja  emotionaalisen  tuen  avulla.  Henkistä  työssä  jaksamista  vertaistuki
vahvistaa  emotionaalisen  tuen  sekä  sosiaalityöntekijöiden  keskinäisen  yhteisöllisyyden  kautta.
Vertaistuen  merkitys  korostuu  etenkin  terveydenhuollon  sosiaalityössä  kokemattomien
sosiaalityöntekijöiden työssä, vaikka se onkin tärkeää tukea työuran jokaisessa vaiheessa.



Hyvin toimivan vertaistuen avulla olisi mahdollista kehittää sosiaalityötä ja parantaa sen asemaa ja
roolia  terveydenhuollon  kentällä.  Myös  uusien,  kokemattomien  sosiaalityöntekijöiden  asema
moniammatillisessa  työryhmässä  helpottuisi  ja  heidän  ammattiidentiteetti  mahdollisesti
vahvistuisi.  Tämä  vaatisi  yhteistä  vastuunottoa  koko  ammattiryhmältä  sosiaalityöstä
terveydenhuollon  toimipisteessä  sekä  kokemusten  jakamista  yhteisesti  koko  ammattiryhmän
kesken.  Koska  vertaistuen  saaminen  ei  ole  kaikille  sosiaalityöntekijöille  itsestäänselvyys,
ammattiryhmän tulisi yhteisesti huolehtia siitä, että kaikki sen jäsenet saavat tarvitsemansa tuen.
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1 JOHDANTO

Suomen  työikäisen  väestön  työuupumusta  koskeneen  tutkimuksen  mukaan  vuonna  1997  arviolta

165 000 suomalaista oli vakavasti uupunut työssään (Kalimo & Toppinen 1997). Vastaava aineisto

vuodelta 2004 osoittaa,  että  suomalaisten palkansaajien  työtyytyväisyydessä  tai  työhyvinvoinnissa

ei  ole  tapahtunut  merkittäviä  muutoksia,  vaikka  työelämän  laatua  onkin  pyritty  parantamaan

esimerkiksi erilaisin kehittämisohjelmin (Aitta 2006, 32).

Työuupumus  syntyy,  kuin  työtilanne  ylittää  ihmisen  voimavarat  määrällisesti  tai  laadullisesti.

Työssä väsymisen riski kasvaa myös silloin, kun työn tavoitteet ovat moninaiset, epäselvät tai jopa

ristiriitaiset.  Väsymisen  riskiä  lisää  myös  palautteen  ja  tuen  puuttuminen.  Työuupumus  on

yleisempää  niissä  työpaikoissa,  joissa  on  ollut  irtisanomisia  tai  lomautuksia  tai  joissa  on  jätetty

sijaisuuksia  täyttämättä.  Myös  epävarmuuden,  turvattomuuden,  työmäärän  lisääntymisen  ja

viikoittaisten  työtuntien  kasvun  on  todettu  lisäävän  riskiä  uupua.  Epäsäännöllinen  työ,  jossa  on

yövuoroja,  koettelee  sekin  tavanomaista  enemmän.    Työuupumus  lisääntyy  jonkin  verran

työntekijän vanhetessa. Tutkimuksen mukaan työuupumusta esiintyy eniten vanhimpien työikäisten

ikäluokassa  eli  55–65  vuotiailla.  Myös  pitkällä  työuralla  on  vaikutuksensa  työuupumuksen

kokemiseen. Naisten on  todettu  sairastavan  työuupumusta  hieman  miehiä enemmän. Naiset  myös

hakevat terveyspalveluista apua uupumukseen miehiä enemmän. (Kalimo & Toppinen 1997, 10–11,

19–20, 22, 28, 30, 39.)

Työssä  jaksamista  heikentäviä  tekijöitä  on  tutkittu  myös  sosiaalityössä.  Esimerkiksi  Tanja

Viinamäen  (1997)  tutkimuksen  mukaan  sosiaalityöntekijät  ovat  psyykkisesti  rasittuneita.

Psyykkiseen rasittuneisuuteen yhteydessä ovat vähäinen sosiaalinen tuki, riittämätön mahdollisuus

keskustella  työtovereiden  kanssa  työhön  liittyvistä  asioista  sekä  runsaat  omasta  sairaudesta

johtuneet työstä poissaolot.

Niemelä  ja  Hämäläinen  (2001,  18–19,  98)  puolestaan  tarkastelevat  sosiaalityössä  jaksamiseen

vaikuttavia  tekijöitä  eri  tasoilla.  Työ  kuin  työyhteisölähtöisten  tekijöiden  näkökulmasta  työssä

jaksamista  uhkaavat  liian  suuri  työmäärä,  työn  vaativuus  tai  helppous,  ihmissuhdeongelmat

työpaikalla  sekä  epäoikeudenmukainen  ja  sekava  työn  ja  vastuunjako.  Sosiaalityöntekijän

henkilökohtainen  suhde  työhön  sekä  muut  henkilökohtaiset  tekijät,  kuten  työntekijän  heikko

työmotivaatio,  vaikeudet osaamisessa  ja ongelmat  työn ulkopuolisessa  elämässä  voivat vaikeuttaa

jaksamista.  Näiden  lisäksi  sosiaalityöntekijöiden  työuupumuksen  taustalla  voivat  olla  myös
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yhteiskunnalliset  muutokset  mm.  sosiaalisten  ongelmien  lisääntyminen  ja  samalla  ongelmien

vaikeutuminen.  Myös  muilla  yhteiskunnallisilla  tekijöillä,  kuten  heikolla  työn/ammatin

arvostuksella ja heikolla palkkatasolla on merkitystä sosiaalityöntekijän jaksamiselle.

Sosiaalityössä jaksaminen vaihtelee sen mukaan missä työtä tehdään. Samalla vaihtelevat myös ne

tekijät,  jotka  heikentävät  työssä  jaksamista.  Terveydenhuollon  sosiaalityötä  tehdään  erilaisessa

ympäristössä  esimerkiksi  kunnan  sosiaalitoimessa  tehtävään  työhön  verrattuna.  Kun

sosiaalitoimistossa  työssä  jaksamiseen  vaikuttavat  kiire  ja  suuret  asiakasmäärät,  terveydenhuollon

sosiaalityössä ongelmia aiheuttavat  työn epäitsenäinen  ja  epäselvä  rooli.  (Niemelä  & Hämäläinen

2001; Sosiaalityö terveydenhuollossa 1989, 9. )

Sosiaalityössä  jaksamista  on  viime  vuosina  pyritty  parantamaan  muun  muassa  ammatillisia

tukirakenteita kehittämällä. Internetissä toimii keskusteluareenoita, joissa sosiaalityöntekijät voivat

keskustella työhönsä liittyvistä asioista sekä saada tukea ongelmiinsa muilta saman ammattiryhmän

jäseniltä.  Työn  tueksi  on  pyritty  kehittämään  myös  konsultaatiota  niin  työyhteisön  sisällä

tapahtuvana kuin erilaisista vertaistukiryhmistä saatavana.

Olen  itse  työskennellyt  muutaman  vuoden  ajan  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijänä  lähinnä

psykiatrian toimialueella. Tänä aikana olen tutustunut sairaalassa tehtävään sosiaalityöhön ja myös

kokenut työn  hyvät  ja  huonot puolet. Kokemukseni mukaan  työ on  itsenäistä,  mutta välillä  hyvin

yksinäistä  työtä.  Koska  sosiaalityöntekijä  toimii  yksin  ammattikuntansa  edustajana

moniammatillisessa  työryhmässä,  kollegan  tuki  olisi  varsinkin  kokemattomalle  työntekijälle  mitä

tärkeintä. Tätä tukea on kuitenkin joskus hyvin vaikea saada  jo sosiaalityöntekijöiden työpisteiden

erillään olon vuoksi. Kollegoihin on ollut myös vaikea tutustua, koska ensisijaiseksi  työyhteisöksi

on muodostunut osaston moniammatillinen työryhmä eli ne työntekijät, joiden kanssa on päivittäin

tekemisissä.  Moniammatillisessa  työryhmässä  olen  kuitenkin  kokenut  oman  työni  erilaiseksi

terveydenhuollon  työntekijöiden  työhön  verrattuna,  myös  työni  lähtökohdat  ovat  olleet  erilaiset.

Tästä syystä omaa ammattiidentiteettiä on ollut kokemattomana vaikea kehittää,  joskus olen  jopa

kokenut  sen  ikään  kuin  sulautuvan  terveydenhuollon  työn  sekaan.  Omaa  työaluetta  olen  usein

joutunut  selittämään  ja  perustelemaan  terveydenhuollon  henkilökunnalle.  Tämän  olen  kokenut

vaikuttavan  työssä  jaksamiseeni  ja  tästä  syystä olen  halunnut  tutkimuksessani paneutua aiheeseen

tarkemmin.
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Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää ammatillisten tukirakenteiden eli vertaistuen merkitystä

terveydenhuollon  sosiaalityössä  jaksamiselle.  Mitä  vertaistuki  on  sosiaalityöntekijöiden  työssä?

Mitkä  asiat  vaikuttavat  tuen  toteutumiseen  ja  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiseen?  Mikä

merkitys  vertaistuella  on  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiselle?  Vertaistuki  merkitsee  tässä

tutkimuksessa  kollegoilta  saatavaa  tukea,  joka  voi  olla  esimerkiksi  apua  ja  neuvoja  vaikeisiin

asiakastilanteisiin.  Käytän  siitä  myös  käsitettä  kollegatuki.  Tutkimuksessa  paikoitellen  esiintyvä

työtoverituki on näiden yläkäsite ja terveydenhuollon sosiaalityöhön liitettynä tukea, jota voi saada

kaikilta työtovereilta ammattikunnasta riippumatta.

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka tutkimuskohteeksi olen valinnut psykiatrisen sairaalan

sosiaalityön  lähinnä  oman  mielenkiintoni  mukaan.  Tämän  ei  kuitenkaan  pitäisi  vaikuttaa

tutkimuksen  yleistämiseen  psykiatriassa  tehtävästä  sosiaalityöstä  laajemmin  terveydenhuollon

sosiaalityötä  koskevaksi,  koska  käsitykseni  mukaan  työn  tekemisen  lähtökohdat  ovat  muussakin

terveydenhuollon sosiaalityössä, jos eivät samanlaiset, ainakin samansuuntaiset.

Tutkimukseni  koostuu  yhdeksästä  pääluvusta.  Tutkimukseni  teoreettisessa  viitekehyksessä

(pääluvut 15) kuvaan  terveydenhuollon sosiaalityötä  ja sille ominaista  moniammatillista  työtapaa

sekä  kerron  aikaisemmista  aihetta  käsitelleistä  tutkimuksista.  Määrittelen  myös  tutkimuksessani

keskeisen vertaistuen käsitteen niin sosiaalisen tuen osana kuin sosiaalityön näkökulmasta. Lisäksi

tarkastelen  sosiaalityössä  jaksamista  niin  työntekijätason  kuin  työ  ja  työyhteisötason

näkökulmasta. Lisäksi kuvaan  tutkimukseni metodologisia  lähtökohtia  ja kerron  tutkimuksen teon

vaiheista  haastatteluista  niiden  analyysiin.  Tutkimuksen  empiirinen  osio  (pääluvut  68)  pyrkii

vastaamaan tutkimuskysymyksiini käsittelemällä vertaistukea ja työssä jaksamista terveydenhuollon

sosiaalityössä  sekä  vertaistuen  toteutumiseen  vaikuttavia  asioita.  Erittelen  myös  vertaistuen

merkitystä  työssä  jaksamiselle.  Johtopäätösluvussa  (pääluku  9)  käyn  läpi  tutkimuksen  keskeiset

tutkimustulokset  sekä pyrin  liittämään ne  laajempaan  teoreettiseen kontekstiin. Lopuksi käsittelen

tutkimukseni  luotettavuutta  ja  yleistettävyyttä  laajemmin  terveydenhuollon  sosiaalityötä

koskevaksi.
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2 TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖ

Koska  tutkimukseni  kohteena  on  terveydenhuollossa  tehtävä  sosiaalityö,  tarkastelen  seuraavassa

lähemmin  siihen  liitettäviä  piirteitä.  Terveydenhuollon  sosiaalityötä  tehdään  sosiaalityön

erityistoimipisteissä,  joissa  työn  keskiössä  on  moniammatillinen  työtapa.  Kuvaan  tämän  työtavan

piirteitä  siltä  osin  kuin  katson  sen  tutkimukseni  kannalta  tarpeelliseksi.  Kerron  myös

terveydenhuollon  sosiaalityöstä  aiemmin  tehdyistä  tutkimuksista,  joilla  samalla  taustoitan  myös

omaa tutkimusaihettani.

2.1 Terveydenhuollon sosiaalityöntekijän työ

Sosiaalityön  tehtävänä  on  aina  auttaminen,  toisin  sanoen  kansalaisten  hyvinvoinnin  edellytysten

turvaaminen  niin,  että  asiakas  tai  potilas  voi  varmistaa  elinmahdollisuutensa  sekä  arkielämänsä

sujuvuuden.  Koska  terveydenhuollon  sosiaalityötä  tehdään  organisaatioissa,  joita  ovat  mm.

terveyskeskukset,  sairaalat,  mielenterveystoimistot  ja  kuntoutuslaitokset  (Sosiaalityö

terveydenhuollossa 1989, 6)  ja koska niissä hoidettavien asiakkaiden toimintakyky on heikentynyt

jonkun  sairauden,  sairastamisen  tai  vamman  vuoksi,  korostuu  terveydenhuollon  sosiaalityön

auttamistyössä sairauden, sairastamisen ja vammaisuuden aiheuttamat sosiaaliset syyt ja seuraukset.

(Terveydenhuollon  sosiaalityön  luokitus  1998,  89.)  Tällöin  myös  väistämättä  terveydenhuollon

yksiköissä tehtävää sosiaalityötä määrittää sosiaalityön yleisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden

lisäksi  terveydenhuollon  organisaation  ja  tietyn  toimipisteen  tavoitteet  ja  toimintatapa  (Tulppo

1991, 22).

Terveydenhuollon  sosiaalityöntekijän  työ  voidaan  luokitella  viiteen  pääluokkaan,  jotka  ovat

sosiaalinen arvio, sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, toimeentulon turvaaminen, asiantuntija  ja

koulutustehtävät  sekä  hallinto  ja  kehittäminen.  Nämä  työhön  liittyvät  tehtävät  ovat  jaettavissa

kolmeen  tasoon.  Yksilöllisten  tehtävien  tasolla  sosiaalityöntekijä  pyrkii  toimimaan  potilaan

edunvalvojana  ja  arkielämän  asiantuntijana,  jolloin  hän  pyrkii  edistämään  potilaan  ja  perheen

mahdollisimman  hyvää  selviytymistä.  Organisatoristen  tehtävien  tasolla  sosiaalityöntekijä  toimii

sosiaalityön  vastuun  kantajana,  professionsa  asiantuntijana,  sosiaalisten  päätösten  tekijänä  sekä

oman työn ja yhteistyön kehittäjänä,  jolloin hän vastaa organisaatiossa sosiaaliturvan ja palvelujen

ajankohtaisuudesta sekä tiedon välittämisestä potilaalle, perheelle ja henkilökunnalle sekä osallistuu

yhteistyösuunnitteluun.  Yhteiskunnallisten  tehtävien  tasolla  hän  toimii  yhteiskunnallisten
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palvelujen  jäljittäjänä,  ympäristön  muutostyöntekijänä  sekä  sosiaalipoliittisten  suhteiden

asiantuntijana  ja  sosiaalisten  oikeuksien  asianajajana,  jolloin  sosiaalityöntekijä  tuo

hoitotapahtumaan  yhteiskunnallisen  näkökulman  sosiaaliturvan  ja  palvelujen  tarjonnan

asiantuntijana.  Nämä  luokat  ja  tehtävien  tasot  kuvaavat  osaltaan  terveydenhuollon  sosiaalityön

monipuolisuutta,  mutta  tuovat  myös  hyvin  esiin  sosiaalityön  erot  suhteessa  muihin

terveydenhuollon toimenpiteisiin. Sosiaalityö ei rajoitu tapahtuvaksi ennen ja jälkeen toimenpiteen,

vaan  sen  kohde  ja  tavoite  voi  olla  sairaalan  organisaation  ulkopuolella,  jolloin  se  siis  pyrkii

mahdollistamaan asiakkaan arkielämän sujuvuuden  ja normaaliuden ennen kaikkea sairaalahoidon

jälkeen. (Terveydenhuollon sosiaalityön luokitus 1998, 26; Linden 1999, 110–113.)

Metterin  (1996,  153)  mukaan  sosiaalityöntekijän  rooli  asiakkaan  hoidossa  onkin  kauaskantoinen.

Jos  sosiaalityöntekijä ei  voi pitää  jatkohoidon  vastuuta  itsellään esimerkiksi oman  toimenkuvansa

takia,  hän  siirtää  moniammatillisena  työnä  tehtyjen  suunnitelmien  seurannan  paikallisten

viranomaisten vastuulle.

Sosiaalityöntekijän  työ  terveydenhuollossa  perustuu  neuvojen  ja  ohjauksen  antamiseen  sekä

viranomaisverkostojen ja asiakkaan sosiaalisten verkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työssä

oleellista on kokonaisnäkemys asiakkaiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä palvelujärjestelmistä

sekä  näiden  palvelujen  koordinoimisesta.  (Raunio  2000,  43.)  Linden  (1999,  116)  näkee

terveydenhuollon sosiaalityöntekijän auttavan potilasta  yhteiskunnallisten palvelujen avulla,  mutta

hän toimii myös sosiaaliterapeuttisesti auttaessaan yksilöä käsittelemään ongelmiaan. Ammatillisen

kokemuksen  lisäksi  sosiaalityöntekijän  elämänkokemus  sekä  henkilökohtaiset  suhtautumis  ja

reagointitavat ovat merkittäviä työssä onnistumiselle.

2.2 Työtä moniammatillisessa työryhmässä

Koska  sairaanhoidon  toiminnan  lähtökohtana  on  tarjota  potilaalle  mahdollisimman  laadukasta

hoitoa, on eri ammattiryhmien tehtävä yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi. Tästä johtuen on työ

esimerkiksi  sairaalassa  lääketieteellisestä  orientaatiostaan  huolimatta  aina  myös  moniammatillista.

Fyysisen  avun  lisäksi  sairaalassa  onkin  alettu  kiinnittää  entistä  enemmän  huomiota  myös

psyykkiseen, sosiaaliseen ja hengelliseen hyvinvointiin. (Linden 1999, 115.)
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Isoherrasen  (2005,  14)  mukaan  moniammatillinen  yhteistyö  on  eri  asiantuntijoiden  yhteistä

työskentelyä,  jolloin  työn  keskiössä  on  asiakkaan  elämäntilanteen  kokonaisuuden  huomioiminen.

Tässä  vuorovaikutusprosessissa  pyritään  rakentamaan  yhteinen  tavoite  ja  käsitys  niistä

toimenpiteistä,  joita  ongelman  ratkaisu  vaatii.  Asiantuntijoiden  ja  tarvittaessa  myös  asiakkaan,

omaisen, läheisen tai muun vapaaehtoisen auttajan vuorovaikutteinen keskustelu tapahtuu yhteisesti

sovitulla  foorumilla  ja  yhteisesti  sovituin  toimintaperiaattein.  Moniammatillisessa  yhteistyössä

korostuu  aina  viisi  kohtaa:  asiakaslähtöisyys,  tiedon  ja  eri  näkökulmien  kokoaminen  yhteen,

vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset sekä verkostojen huomioiminen.

Terveydenhuollon  toimipisteissä  ensisijainen  asiantuntemus  on  yleensä  aina  terveydenhuoltoon

koulutetuilla  ammattiryhmillä,  kuten  lääkäreillä.    Sosiaalityöntekijä  tuo  tähän  yhteistyöhön  oman

asiantuntemuksensa,  joka  liittyy  perinteisesti  asiakkaiden  toimeentuloon  ja  toimintakykyyn

kuuluviin  etuuksiin  ja  palveluihin  sekä  sosiaalisen  elämäntilanteen  selvittämiseen.  (Raunio  2000,

43.)

Vaikka  moniammatilliseen  työryhmään  saattaa  kuulua  useiden  eri  ammattiryhmien  edustajia,

työryhmä on  usein  rakentunut  niin,  että  vain  osa  sen  asiantuntijoista  kuuluu  tiimiin  ydinjäseninä,

kuten  esimerkiksi  sairaalassa  lääkärit  ja  sairaanhoitajat.  Nämä  työntekijät  osallistuvat  kaikkeen

tiimin  toimintaan.  Osa  asiantuntijoista  on  osaaikaisia  tai  avustavia  jäseniä,  jotka  kuuluvat

hallinnollisesti  muualle  eli  heillä  on  oma  ammatillinen  esimiehensä  ja  he  osallistuvat  tiimin

toimintaan  tarpeen  mukaan  esimerkiksi  konsultoijina.  (Isoherranen  2005,  105–106.)

Sosiaalityöntekijät  ovat  usein  tällaisessa  osaaikaisen  jäsenen  roolissa,  jolloin  asetelma  saattaa

vaikuttaa tiedonkulkuun työryhmän sisällä ja vaikeuttaa sen osaaikaisen jäsenen tiimityöhön sisälle

pääsemistä.  Parhaimmillaan  työryhmätyö  toimii  kuitenkin  niin,  että  kaikki  sen  työntekijät

ammattikunnasta riippumatta ovat tasaarvoisia ryhmän jäseniä.

Sosiaalityöntekijän  rooli  voi  vaihdella  erilaisissa  työryhmissä  ja  eri  sairaaloissa.  Norjalainen  Siv

Oltedal  (1992;  ref.  Metteri  1993,  97)  on  luokitellut  aikuispsykiatriset  sairaalat  neljään  luokkaan

organisaation  toimintarakenteen  hierarkkisuuden  ja  tässä  toimintarakenteessa  työskennelleen

sosiaalityöntekijän  vastuun  ”tyypin”  mukaan.    Luokitusten  mukaan  sosiaalityöntekijä  saattaa

työskennellä  toimenpidekeskeisessä  työssä  avustajan  roolissa,  jolloin  sosiaalityöntekijän  rooli

halutaan  rajata  ulkoapäin,  muiden  ammattikuntien  toimesta,  tietyksi  suppeaksi  työksi,  kuten

pelkäksi  taloudellisten  asioiden  hoidoksi.  Toiseksi  sosiaalityöntekijällä  voi  olla  tasaarvoon

perustuvassa toimintarakenteessa itsenäisen konsultin rooli. Tällöin konsultti  itse määrittelee oman
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asiantuntijuutensa perusteella tehtävänkuvansa ja vastuualueensa. Kolmanneksi sosiaalityöntekijällä

voi  olla  suora  hoitovastuu  potilaasta  eli  hänellä  on  ns.  omia  potilaita.  Neljänneksi

sosiaalityöntekijällä  voi  olla  suora  vastuu  potilaasta  tasaarvoon  perustuvassa  organisaatiossa  eli

hän  osallistuu  potilaan  hoitoprosessiin  muiden  työryhmän  jäsenten  tavoin,  jolloin  hänellä  on

mahdollisuus  tuoda  näkemyksensä  esiin,  niitä  arvostetaan  ja  ne  otetaan  huomioon

moniammatillisessa päätöksenteossa.

Moniammatilliseen yhteistyöhön voi liittyä ongelmia sosiaali ja terveydenhuollon töiden erilaisten

lähtökohtien  vuoksi.  Nämä  erilaiset  näkemykset  ja  arvoperustat  saattavat  vaikeuttaa  eri

ammattiryhmien  välistä  yhteistyötä.  Sosiaalityö  ei  ole  terveydenhuollon  organisaation

työryhmätyössä  keskiössä  eikä  siis  sosiaaliyöntekijä  moniammatillisen  työryhmän  keskeinen

asiantuntija.  Esimerkiksi  Raunion  (2000,  42)  mukaan  nämä  näkemysten  ja  arvojen  erot  voivat

tuottaa  etenkin  työyhteisöjen  ainoille  ammattiryhmänsä  edustajille  kuten  sosiaalityöntekijöille

ongelmia,  jotka  vaikuttavat  työntekijän  itsenäiseen  ammatilliseen  osaamiseen  ja  tietopohjan

vahvistamiseen.  Työ  voi  tuottaa  Pellisen  (1996,  137,140)  mukaan  esimerkiksi  liukenemisen,

sulautumisen  ja  toissijaisuuden  kokemuksia  ja  työntekijä  saattaa  siis  tuntea  hukkaavansa  oman

näkökulmansa  ja  identiteettinsä.  Jos oman näkökulman  ja  sen esille  tuomisen  taito ei ole  selkeää,

moniammatillisessa yhteistyössä on vaarana jäädä ”näkymättömäksi”.

Mutka  (1986, 69–70) pohtii  sosiaalityöntekijän ammattiidentiteetin  muodostumisen  vaikeuksia  ja

toteaa  identiteettikysymysten  olevan  enemmän  esillä  sellaisissa  työryhmissä,  joissa  työskentelee

useiden eri ammattiryhmien edustajia. Esimerkkinä hän mainitsee psykiatriset työryhmät. Ammatti

identiteetin  heikko  muodostuminen  saattaa  tulla  esille  esimerkiksi  oman  paikkansa  löytämisen  ja

sen  vakiinnuttamisen  vaikeutena  työryhmässä.  Työryhmän  jäsenet  eivät  välttämättä  ole  selvillä

sosiaalityöntekijän tiedoista  ja taidoista, eivätkä ne aina ole selviä sosiaalityöntekijällekään. Oman

paikan  löytäminen  ja  toimenkuvan selkeyttäminen  voi olla  työntekijälle  raskasta,  sillä  tehtävä  jää

usein  työntekijän  oman  persoonallisuuden  ja  henkisten  voimavarojen  varaan.  Jos  jokaisen

sosiaalityöntekijän  on  löydettävä  oma  ammatillinen  identiteettinsä  yksin  ja  erikseen,  käytännössä

hankittu  tieto  ja  kokemus eivät  kiinnity  itse  ammattiin  vaan vain  sen  yksittäisiin  edustajiin.  Näin

ollen jokainen uusi työntekijä joutuu käymään saman prosessin läpi.

Ammatillisen  osaamisen  ja  tietopohjan  vahvistumisen  vuoksi  olisi  tärkeää,  että  varsinkin

terveydenhuollon uudet, kokemattomat sosiaalityöntekijät saisivat ohjausta ja neuvontaa työasioihin

kokeneemmilta kollegoiltaan  tai ammatilliselta esimieheltään. Tämä kollegoilta  saatava  tuki,  josta
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käytän  jatkossa  käsitettä  vertaistuki,  helpottaisi  todennäköisesti  työhön  sisälle  pääsemistä  eikä

moniammatillinen  työryhmätyöskentelykään  toisi  uudelle  työntekijälle  kohtuuttomia  vaikeuksia.

Palomäen  (2004,  68)  mukaan  terveydenhuollossa  toimivan  sosiaalityöntekijän  saama  vertaistuki

tukisi samalla myös sosiaalityöntekijöiden ammatillista identiteettiä.

2.3 Aiempia terveydenhuollon sosiaalityötä koskevia tutkimuksia

Terveydenhuollon  sosiaalityötä  on  tutkittu  vielä  vähän.  Tutkimukset  ovat  keskittyneet  varsinkin

sosiaalityön  asemaan  terveydenhuollossa,  myös  itse  sosiaalityöntekijöiden  työstä

terveydenhuollossa on tehty tutkimuksia. Esittelen seuraavassa näistä muutamia.

Esimerkiksi  Niemelä  (1985)  on  tutkinut  sosiaalityön  ammattikuvaa  terveydenhuollossa

selvittämällä  sosiaalityöntekijöiden,  sairaanhoitajien  ja  lääkäreiden  näkemyksiä  sairaalan

sosiaalityöstä  ja  sosiaalityöntekijöistä. Tulppo  (1991)  on  tutkinut  sosiaalityötä  ammatillisena

toimintana  sairaalassa  ja  sosiaalityön  nivoutumista  sairaalan  lääketieteelliseen  ja  hoitotieteelliseen

toimintaan.  Linden  (1999)  on  puolestaan  tutkinut  terveydenhuollon  sosiaalityötä

moniammatillisessa  toimintaympäristössä  eli  kuinka  sosiaalityön,  hoitotyön  ja  lääketieteen

yhteistyö  toteutuu  sairaalassa.  Näiden  mainitsemieni  tutkimusten  perusteella  sosiaalityöhön

sairaalassa kohdistuu erilaisia rooliodotuksia,  jotka voivat aiheuttaa sairaalassa eri ammattikuntien

välillä ristiriitoja.

Peltonen  (1993)  on  käsitellyt  tutkimuksessaan  professionaalisten  ehtojen  toteutumista

terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  työssä  ja  samalla  sosiaalityöntekijöiden  oman

ammattikunnan yhtenäisyyttä sairaalan sisällä. Oman ammattikunnan yhtenäisyys ja kollegiaalisuus

ei tutkimusjoukossa toteutunut ja koettu mehenki sosiaalityöntekijöiden kesken oli heikkoa. Tämä

johtui  pitkälti  toisistaan  erillään  olevista  työpisteistä  ja  työalueiden  erilaisuudesta.  Tapaamisia

ryhmän kesken oli harvoin, useimmiten vain kerran kuukaudessa yhteisissä kokouksissa.

Terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamista  on  tutkittu  vain  vähän  varsinkin

itsenäisenä  ryhmänä.  Useimmin  terveydenhuollon  sosiaalityötä  on  sivuttu  tutkittaessa  yleisesti

sosiaalityötä  ja  työuupumusta.  Näistä  mainittakoon  Niemelän  ja  Hämäläisen  (2001)  tutkimus

työuupumuksen ehkäisystä sosiaalialan asiantuntijatehtävissä  sekä Viinamäen  (1997) opettajien  ja

sosiaalityöntekijöiden  psyykkistä  rasittuneisuutta  koskeva  tutkimus.  Savolainen  (2002)  on
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puolestaan  tutkinut  sosiaalityöntekijöiden  työn  kuormittavia  tekijöitä  sekä  näiden  tekijöiden

vaikutuksia.

Erityisesti terveydenhuollon sosiaalityötä käsittelevä tutkimus on Laaksosen (1999) pro gradu, joka

käsittelee terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työuupumuksesta ja sen hallinnasta.

Tutkimuksen mukaan työuupumusta aiheuttavat liiallinen työmäärä ja kiireinen työtahti sekä omat

rajalliset auttamismahdollisuudet potilaiden monimutkaistuneiden ongelmien vuoksi. Työtovereiden

antama  tuki  ja  palautteen  saaminen  työstä  ovat  merkittäviä  tekijöitä  työuupumuksen  hallinnan

kannalta.

Sosiaalityöntekijöiden keskinäisestä vertaistuesta tai tuen merkityksestä sosiaalityössä  jaksamiselle

en löytänyt aiempia tutkimuksia, vaikka useissa pro gradutasoisissa tutkimuksissa (esim. Leinonen

2001, 97; Palomäki 2004, 68) on mainintoja sosiaalityöntekijöiden saaman vertaistuen tärkeydestä

työssä jaksamiselle. Näissä aihetta ei ole kuitenkaan tarkasteltu laajemmin.
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3 VERTAISTUKI

Vaikka perhe  ja  läheiset ovat useimmiten tärkein tuki erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa, työstä

aiheutuvassa  stressin  hallinnassa  korostuu  työpaikan  ihmissuhteiden  merkitys.  Esimiehiltä  ja

työtovereilta  saatua  sosiaalista  tukea  pidetäänkin  eräänä  tärkeimmistä  voimavaroista  työelämän

stressin hallinnassa. (Leskinen 1987, 115, 118.)

Tässä  tutkimuksessa  työtoveritukea  tarkastellaan  terveydenhuollon  sosiaalityössä  toisilta

sosiaalityöntekijöiltä  saaman  sosiaalisen  tuen  eli  vertaistuen  näkökulmasta.  Työtoverituki  voi

moniammatillisessa tiimityössä olla tukea myös muilta oman työryhmän jäseniltä, ei siis pelkästään

toisilta  sosiaalityöntekijöiltä,  joten  tässä  tilanteessa  vertaistuen  käsite  kuvaa  mielestäni  hyvin

kollegoilta saatavaa tukea.

Vertaistuki  voidaan  käsitteenä  liittää  sosiaaliseen  tukeen  ja  siitä  on  löydettävissä  samat  elementit

kuin sosiaalisesta tuesta. Sosiaalisesta tuesta sen erottaa tuen tarjoaja. Kun sosiaalista tukea voidaan

saada  keneltä  tahansa  yksilön  läheiseksi  kokemalta  henkilöltä:  ystävältä,  sukulaiselta  tai

työelämässä  työtoverilta,  vertaistukea  saadaan  aina  samassa  tilanteessa  olevalta  ihmiseltä.

Työelämässä  se  tarkoittaa  kollegaa,  tässä  tutkimuksessa  toista  sosiaalityöntekijää.  Seuraavassa

tarkastelen sosiaalista tukea lähinnä työyhteisötekijöiden näkökulmasta, jolloin pyrin tuomaan esiin

myös  vertaistukeen  liittämiäni  sosiaalisen  tuen  piirteitä.  Tämän  lisäksi  kuvaan  tarkemmin

vertaistukea sosiaalityön näkökulmasta.

3.1 Vertaistuki sosiaalisen tuen kaltaisena tukena

Sosiaalinen tuki voidaan käsittää monella eri  tavalla  ja se on usein  jaoteltu erilaisiin osaalueisiin.

Esimerkiksi Caplan  (1974;  ref.  Kumpusalo  1991,  13)  on  määritellyt  sosiaalisen  tuen  yksilöiden

välisiksi  tai  yksilöiden  ja  ryhmien  välisiksi  kiinnikkeiksi,  joiden  avulla  yksilö  muodostaa  oman

identiteettinsä.  Identiteetti  kehittyy  omasta  käyttäytymisestä  saadun  palautteen  avulla.  Nutbeam

(1998, 363) puolestaan käsittää sosiaalisen tuen yhteisöjen tarjoamaksi avuksi ja tueksi, joka auttaa

yksilöjä ja ryhmiä selviytymään negatiivisista elämäntapahtumista ja vaikeista elämäntilanteista. Se

käsittää  emotionaalisen,  tiedollisen  ja  aineellisen  tuen  sekä  palvelut.  Kumpusalo  (1991,  14)  lisää

tähän jakoon palvelujen tilalle toiminnallisen ja henkisen tuen luokat.
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Koska  tutkimukseni  käsittelee  työyhteisössä  annettavaa  tukea,  käsitän  sosiaalisen  tuen  ja  samalla

myös vertaistuen Leskisen (1987) määritelmän mukaiseksi tueksi. Tuen osaalueita tarkentaakseni

olen liittänyt määritelmään La Gaipan (1990) ja Wills’n (1985) huomioita sosiaalisen tuen piirteistä.

Leskinen  (1987,  119)  on  tarkastellut  sosiaalista  tukea  tarkemmin  työyhteisöissä  ja  jakanut

työyhteisöissä  saatavan  sosiaalisen  tuen  emotionaalisen,  tiedollisen,  välillisen  ja  arvostusta

välittävän tuen osaalueisiin.

Emotionaalinen  tuki  voi  Leskisen  mukaan  olla  hyväksymisen  ilmaisemista,  toisen

huomioonottamista,  aitoa  läsnäoloa,  luottamuksen  osoittamista  ja  kuuntelemista.  Parhaimmillaan

emotionaalinen  tuki  tarjoaa  tuen  saajalle  yksinkertaisesti  mahdollisuuden  ilmaista  tunteitaan  (La

Gaipa 1990, 125).

Tiedollinen  tuki on ajatusten vaihtamista,  tietojen, neuvojen  ja ohjauksen antamista  ja ehdotusten

tekemistä.  Se  on  työryhmässä  yhteisesti  käytävää  keskustelua  työstä  ja  työympäristössä  esille

nousevista ongelmista ja näihin havaittuihin ongelmiin ratkaisujen etsimistä. Konkreettisten työtä ja

työympäristöä  koskevien  parannusehdotusten  ideoimisen  lisäksi,  keskustelut  jo  sinänsä  ovat  eräs

tärkeä sosiaalisen tuen muoto stressin hallinnassa. (Leskinen 1987, 119; Wills 1985, 69.)

Välillinen tuki käsittää henkilöstön tarpeista huolehtimisen, ammatillisen kehittymisen turvaamisen

ja työympäristön kehittämisen. Arvostusta välittävä tuki  ilmenee työpaikoilla palautteen saamisena

työsuorituksista.  (Leskinen 1987,  119.) Kun esimieheltä  saatu  tuki on  lähinnä  välillistä,  vastaavat

työtoverit  etenkin  emotionaalisen  tuen  (Karasek  ym.  1982,  191)  mutta  myös  tiedollisen  tuen

tarpeisiin.

Sosiaalista  tukea on tutkittu työelämässä ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksikin sosiaalista

tukea on tutkittu suhteessa työn koettuun kuormitustekijään.  Näissä tutkimuksissa tuen on todettu

vähentävän työn koettua kuormittavuutta,  jolloin  sama kuormittava tilanne on tuntunut vähemmän

stressaavalta  sosiaalisen  tuen  vaikutuksesta.  Tämän  yhteisesti  otetun  vastuun  avulla  yksilö

selviytyykin  Johnsonin  (1989;  ref.  Vahtera  &  Soini  1994,  27)  mukaan  paremmin  työn

vaatimuksista.  Toiseksi  sosiaalista  tukea  on  tutkittu  kuormitustekijöiden  haittavaikutusten

puskurina.  Esimerkiksi  Buunk  ym.  (1989;  ref.  Vahtera  1993,  29–31)  havaitsivat  tutkimuksissaan

sosiaalisen  tuen olevan  lähinnä  yhteydessä  henkiseen  jaksamiseen, erityisesti  ahdistukseen, ei  sen

sijaan ruumiilliseen terveyteen.



12

Sosiaalisen  tuen  saaminen  ei  kuitenkaan  ole  aina  mutkatonta,  sillä  persoonallisuuden  on  todettu

vaikuttavan sosiaalisen tuen saamiseen ja sen pyytämiseenkin voi liittyä joskus ongelmia. Vähäinen

sosiaalinen  tuki  liittyy  sosiaaliseen  kyvyttömyyteen,  huonoon  itsetuntoon  ja  huonoihin

ongelmaratkaisukeinoihin  (Sarason  ym.  1990,  190).  Tuen  pyytäminen  taas  voi  viestiä  muille

pyytäjän kyvyttömyyttä selvitä ongelmistaan, heikentää autettavan  itsetuntoa ja  lisätä riippuvuutta

ja  avuttomuutta.  Saatu  tuki  voi  lisätä  tuen  saajan  kuormittuneisuutta,  koska  hän  voi  tuntea

joutuneensa kiitollisuudenvelkaan tuen antajalle. Tehokkainta tuki onkin silloin, kun sitä ei tarvitse

erikseen  pyytää.  (Eckenrode  ja  Wethington  1990,  91–93; Goldsmith  ja  Parks  1990,116.)  Avun

pyytämisen  vaikeudessa  voi  olla  kyse  myös  ammattiylpeydestä,  jolloin  esimerkiksi

sosiaalityöntekijä  haluaa  suoriutua  itse hänelle annetuista  tehtävistä. Avun pyytäminen voi  viestiä

muille  henkistä  epävarmuutta  ja  ammatillista  epäonnistumista,  jolloin  työntekijä  voi  kokea  tuen

pyytämisen  vaikeammaksi.  Tärkeää  olisikin,  että  tuen  antaminen  kollegoille  kuuluisi  olennaisesti

työyhteisön toimintaan, jolloin tuen pyytäminen olisi luonnollinen osa sosiaalityöntekijän työtä.

Tuen  saannin  suhteen  on  havaittu  eroja  sukupuolen  mukaan,  sillä  esimerkiksi  Ek  ym.  (2003)

havaitsivat  tutkimuksessaan  nuorten  aikuisten  työssä  jaksamisesta,  että  erityisesti  miehillä

stressaavassa työssä saatu runsas  työyhteisötuki oli yhteydessä huonoon  jaksamiseen. Naisilla  sitä

vastoin työssä  jaksaminen oli erinomaista stressaavassakin työssä,  jos se sisälsi paljon työyhteisön

tukea.  Runsas  työyhteisön  tuki  vaikutti  myös  Kivistön  ja  Kalimon  (2000,  123)  mukaan  etenkin

naisilla parempiin henkilökohtaisiin kehittymismahdollisuuksiin työssä.

Parhaimmillaan  sosiaalisen  tuen  on  todettu  vaikuttavan  vähentämällä  työntekijöiden  ahdistusta,

masennusta,  ärtyneisyyttä  ja  ruumiillista  oireilua.  Erityisen  merkittäviksi  ovat  osoittautuneet

sosiaalisen tuen osaalueista käytännön tuki, tiedollinen tuki sekä emotionaalinen tuki. Työperäisen

kuormittumisen kannalta on hyvin tärkeää saada työperäisiin ongelmiin tukea niin esimieheltä kuin

työtovereiltakin. (Vahtera 1993.)

Useiden  tutkimusten  mukaan  tukitapahtumien  perusteella  ei  kuitenkaan  voi  varsinaisesti  ennustaa

terveyttä ja työssä jaksamista, vaan tärkeintä on, että ihminen luottaa tuen saamiseen, jos tilanne sitä

esimerkiksi vaatii (Sarason ym.1990,121). Merkittävää sosiaalisen tuen saannille ei siis pelkästään

ole  yksilön  kuuluminen  yhteisöön,  vaan  myös  yhteisön  mahdollisuudet  tarjota  apuaan  (Nutbeam

1998,  363).  Sosiaalista  tukea  on  mahdollista  saada  ennen  kaikkea  terveestä  työyhteisöstä,  jossa

työntekijöiden keskinäiset suhteet ovat kunnossa, työntekijät luottavat toisiinsa ja kokevat olevansa
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tasavertaisia työryhmän jäseniä. Tästä syystä olisikin hyvin tärkeää pyrkiä kehittämään työyhteisön

sisäistä toimivuutta ja valmiutta tuen antamiseen.

3.2 Vertaistuki sosiaalityössä

Vaikka tämän tutkimuksen mukaisesta vertaistuesta on löydettävissä edellä esittelemäni sosiaalisen

tuen piirteet, se kuitenkin eroaa sosiaalisesta tuesta  jossain määrin. Nylundin (2005, 203) mukaan

vertaistukea  voi  saada  kahden  henkilön  välillä,  ryhmissä  tai  verkostoissa.  Olennaista  vertaistuelle

on, että henkilöt ovat samanlaisessa elämäntilanteessa keskenään.

Mead  ym.  (2001,  135)  perustavat  vertaistuen  vuorovaikutukselle,  jossa  sen  osapuolet  saavat  ja

antavat  tukea. Tuen periaatteisiin kuuluvat  luottamus,  jaettu vastuu  sekä yhteinen  ymmärrys siitä,

millä tavalla vaikeassa elämäntilanteessa toista on mahdollista auttaa. Vertaistuki on toisen tilanteen

ymmärtämistä  ja  siihen  empaattisesti  suhtautumista.  Hyväri  (2005,  214,  219,  225) on  puolestaan

kuvannut  vertaistukea  kohdattujen  vaikeuksien,  kuten  sairastumisten,  menetysten  ja  vaativien

elämäntilanteiden,  keskinäiseksi  jakamiseksi.  Vertaistukijat  ovat  tasavertaisia  auttamistoiminnan

osapuolia. Vertaistukeen perustuvien  suhteiden  luominen  edellyttää aina kokemusten  jakamista  ja

vuorovaikutteista kohtaamista.

Vertaistukea voi saada erilaisista vertaisuuteen perustuvista ryhmistä työelämän ulkopuolelta, mutta

sitä  on  mahdollista  saada  myös  työelämässä  esimerkiksi  omalta  ammattikunnalta.  Sosiaalityössä

kollegoilta saatavaa vertaistukea voidaan saada esimerkiksi ryhmätyönohjauksesta, jossa työntekijät

voivat  keskustella  kollegoidensa  kanssa  vaikeista  työtilanteista.  Vertaistukea  voi  saada  myös

konsultaatioista.  Saarisen  (2003,  14)  mukaan  konsultaatio  merkitsee  neuvon  kysymistä  ja

neuvottelua  ja  on  prosessi,  jossa  konsultoitava  saa  tietoja  ja  suosituksia  omaa  päätöksentekoaan

varten.  Konsultaatiota  saadaan  ja  usein  pyydetään  saman  ammattiryhmän  kokeneemmalta

edustajalta,  mutta se voi olla myös kaksisuuntainen  vuorovaikutusprosessi. Tällöin  voidaan kysyä

neuvoa  kokeneemmalta  työntekijältä,  annetaan  vastaavasti  neuvoja  ja  neuvotellaan  yhdessä

(Vesterinen 2004, 120).

Sosiaalityön konsulttina toimineen Hannele Metsärannan (Saarinen 2003, 14) mukaan konsultaatio

on vielä vieras työmuoto kunnan sosiaalityöntekijöille,  joille hän on palvelua pyrkinyt tarjoamaan.

Hän arvelee, että osasyynä tähän on, että työntekijä tuntee itsensä jotenkin epäpäteväksi joutuessaan
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turvautumaan  ulkopuoliseen  apuun.  Asiaan  vaikuttanee  myös  konsultaation  vieraus  ja  se,  että

sosiaalityössä  konsultaatiolla  ei  ole  vahvaa  perinnettä  esimerkiksi  terveydenhuollon  tapaan,  vaan

sosiaalityöntekijät ovat tottuneet tekemään työtään yksin.

Konsultaation  ja  ryhmätyönohjauksen  lisäksi  vertaistukea  voi  saada  myös  jokapäiväisissä

keskusteluissa kollegoiden kanssa. Tuki voi olla neuvoja ja apua vaikeisiin asiakastapauksiin tai se

voi olla tukea esimerkiksi työryhmässä esiin tulleisiin ongelmiin. Tällöin vertaistuki koetaan usein

epäviralliseksi tueksi. (Saarinen 2003, 14; Vesterinen 2004, 122. )

Erilaiset  vertaistukiryhmät  ovat  yleistyneet  viime  vuosina  myös  sosiaalityössä  etenkin  pienillä

paikkakunnilla,  joilla  kollegoita  on  vähän,  mahdollisesti  ei  yhtään.  Tällöin  vertaistukiryhmät

kootaan  naapuripaikkakunnan  sosiaalityöntekijöistä  ja  niiden  tarkoituksena  on  mahdollistaa  työn

herättämien  ajatusten  vaihto  sekä  vaikeisiin  asiakastapauksiin  ratkaisujen  etsiminen  kollegoiden

kanssa.  Ryhmän  tavoitteena  on  sen  jäsenten  keskinäisen  tuttuuden  ja  luottamuksen  lisääntyessä

verkostoitumisen vahvistuminen ja sen jäsenten ammatillisen tietouden ja valmiuden lisääntyminen.

(Haaki 2004.)

Vaikka  vertaistukiryhmiä  toimii  sosiaalityöntekijöiden  keskuudessa  ja  myös  vertaistuki  on

tunnistettu  ilmiö,  tämän  tutkimuksen  mukaista  vertaistukea  on  tutkittu  vähän  sosiaalityön

näkökulmasta.  Sen  sijaan  esimerkiksi  sairaanhoitajien  työssä  vertaistukea  on  tutkittu  hieman

enemmän.  Tutkiessaan  sairaanhoitajien  asiantuntijuuden  kehittymistä  ja  sen  yhteyttä  koettuun

stressiin Hart ja Rotem (1995, 3, 78) havaitsivat vertaistuen viiden muun tekijän ohella vaikuttavan

sairaanhoitajien asiantuntijuuden eli  tietojen,  taitojen  ja asenteen kehittymiseen. Tämän  lisäksi  he

tutkivat stressin ja asiantuntijuuden kehittymisen välistä yhteyttä. Vaikka näiden väliltä ei  löytynyt

suoranaista  yhteyttä,  muun  muassa  koetun  stressin  määrällä  oli  merkittävä  negatiivinen  yhteys

saatuun  vertaistukeen.  Toisin  sanoen  mitä  huonommin  työntekijä  koki  jaksavansa  työssään,  sitä

vähemmän  hän  myös  koki  saavansa  vertaistukea.  Dewen  (1989,  318)  tutkimuksen  mukaan

sairaanhoitajien osastotyössä saama vertaistuki paransi heidän työhyvinvointiaan.

Aiheen  tärkeyttä  on  kuitenkin  viime  vuosina  herätty  tarkastelemaan  myös  sosiaalityössä

Esimerkiksi  Viinamäki  (1997,  154–155)  ehdottaa  työtoverituen  parantamista  osaksi  työssä

jaksamisen  edistämistä.  Hankalista  asiakastapauksista  keskusteleminen  työtoverin  kanssa  saattaisi

vähentää  yksittäisen  työntekijän  mahdollisesti  kokemaa  epävarmuutta  päätöksen  oikeellisuudesta,

jolloin  myös  työperäinen  rasittuneisuus  vähenisi.  Ratkaisuksi  hän  ehdottaa  työnohjausta,  jossa



15

työntekijät voisivat käydä läpi työhön liittyviä ongelmiaan ja samalla myös avautuisi mahdollisuus

keskustella työtovereiden kanssa. Toinen vaihtoehto olisi toimipaikan tukiverkostojen kehittäminen,

jolloin  työntekijöillä  olisi  mahdollisuus  keskustella  toistensa  kanssa.  Samalla  he  saisivat  tukea

toisiltaan, mutta myös mahdollisesti uusia oivalluksia, tietoja ja taitoja työhönsä liittyen.

Koska  terveydenhuollon  sosiaalityö  on  yksinäistä,  kollegoista  erillään  tehtävää  työtä,  vertaistuen

tarve  näyttäytyy  työssä  jaksamisen  kannalta  erityisen  tärkeänä.  Tulpon  (1991,  79)  mukaan

työnohjauksen lisäksi myös muiden ammatillisten tukiverkkojen luonne korostuu, sillä ammatilliset

tukiverkot  tarjoavat  mahdollisuuden  sosiaalityön  aseman  ja  sisällön  pohdintaan  ja  samalla  myös

työn  kehittämiseen  esimerkiksi  terveydenhuollon  organisaation  sisällä.  Sosiaalihallituksen

julkaisemassa Sosiaalityö terveydenhuollossa (1989,22) teoksessa ehdotetaan työn yksintekemisen

luonteen  vuoksi  sosiaalityön  tietoperustaa,  tehtäväaluetta  ja  oman  työn  tekemistä  kehittävää

ammatillista työnohjausta sekä konsultaatiota tukemaan työntekijöiden jaksamista.
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4 SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMINEN

Yhteiskunnan taloudellisten  ja sosiaalisten rakenteiden muuttuminen on ollut nopeaa 1990luvulta

lähtien. Nämä yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet sosiaalialan työn vaativuutta ja

työn  määrää.  Sosiaalisten  ongelmien  lisääntyminen  ja  monimutkaistuminen  ovat  asettaneet

sosiaalityölle entistä suurempia vaatimuksia. (Hämäläinen & Niemelä 2006, 7.) Nämä sosiaalisten

ongelmien  muutokset  näkyvät  terveydenhuollon  sosiaalityössä,  etenkin  sairaalassa,  vaativampina

potilasryhminä,  joiden  elämää  leimaavat  monet  elämänlaatua  heikentävät  tekijät  kuten

asunnottomuus  ja  velkaantuminen.  Esimerkiksi  jatkohoidon  järjestämisestä  on  tullut

sosiaalityöntekijöiden  näkökulmasta  entistä  haastavampaa,  sillä  potilaille  sopivien

kuntoutuspaikkojen löytäminen on vaikeutunut.

Yhteiskunnassa  tapahtuneiden  muutosten  vuoksi  työyhteisöissä  ollaankin  uudenlaisten  haasteiden

edessä.  Työntekijöiden  työssä  jaksaminen  on  noussut  yhdeksi  tärkeäksi  teemaksi  niin  työntekijän

kuin  työnantajan  näkökulmasta.  (Hämäläinen  &  Niemelä  2006,  7.)  Viime  vuosien  aikana  työssä

jaksamista, sitä heikentäviä ja toisaalta sitä tukevia tekijöitä on alettu tutkia osana työhön liittyvää

tutkimusta.  Työssä  jaksaminen  eli  työntekijän  henkinen  hyvinvointi  voidaan  ymmärtää  monista

lähtökohdista  käsin.  Henkinen  hyvinvointi  on  usein  määritelty  erilaisten  psyykkisten  oireiden,

stressin  ja  työuupumuksen  vähäisyydeksi  tai  poissaoloksi.  Henkinen  hyvinvointi  voidaan  käsittää

myös  työntekijöiden  voimavaroiksi,  terveydeksi,  työkyvyksi  ja  työtyytyväisyydeksi.  (Simola  &

Kinnunen 2005, 120.)

Työssä  jaksaminen  ja  siinä  kohdattavat  ongelmat  voidaan  liittää  laajempiin  työelämän  ilmiöihin,

kuten  työmarkkinatilanteeseen  ja  työelämän rakenteellisiin seikkoihin. Esimerkiksi yhteiskunnassa

vallitseva  suuri  työttömyys  voi  lisätä  työssäkäyvien  epävarmuutta  ja  stressiä  oman  työpaikkansa

säilyttämisestä  (Kalimo  &  Toppinen  1997,  11).  Useimmat  määritelmät  tarkastelevat  kuitenkin

työssä  jaksamista  suppeammasta  näkökulmasta,  jolloin  jaksamisessa  on  kyse  yksilön

henkilökohtaisten  edellytysten  ja  työolojen  sekä  itse  työn  välisestä  vuorovaikutuksesta.  Keskityn

näihin  suppeamman  määritelmän  esiin  tuomiin  tekijöihin  sosiaalityön  näkökulmasta.  Laajennan

työssä jaksamisen teemaa terveydenhuollon sosiaalityöhön tutkimuksen empiirisessä osassa.

Olen  jakanut tarkastelun kolmeen osaan työntekijätason, työtason  ja työyhteisötason näkökulmiin.

Työntekijätaso  liittyy  työntekijän  henkilökohtaisiin  työssä  jaksamiseen  vaikuttaviin  tekijöihin,
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työtaso  itse  työn  piirteisiin  ja  työyhteisötaso  työyhteisön  johtamiseen  ja  sisäiseen  kulttuuriin

liittyviin tekijöihin. Työyhteisötasoon liittyvää sosiaalista tukea tarkastelin jo edellisessä luvussa.

4.1 Työntekijätason näkökulma

Työssä  jaksamiseen vaikuttavat aina  ihmisen omat henkiset voimavarat kohdata työn vaatimukset.

Merkittävää työssä jaksamiselle on yksilön fyysinen ja psyykkinen terveys sekä psyykkiset stressin

hallintakeinot.  Näillä  tarkoitetaan  yksilön  kykyä  selviytyä  itsensä  tai  ympäristönsä  työlle

asettamista vaatimuksista ja työssä ilmenneistä ongelmista, jotka yksilö arvioi esimerkiksi itselleen

liian vaativiksi ja kuormittaviksi. (Ek ym. 2003, 20–24.)

Sosiaalityössä  on  tärkeää  kyky  asettua  toisen  ihmisen  asemaan  sekä  kyky  ymmärtää  toista.  Työ

vaatii  siten  herkkyyttä  toisen  ihmisen  tunteille.  Niin  ikään  työntekijän  vuorovaikutustaidot  ovat

tärkeitä työvälineitä, sillä sosiaalityössä painottuvat yhteistyö sekä kyky toimia vuorovaikutuksessa

muiden  ihmisten  ja  yhteisöjen  kanssa.  Pöyhösen  (1987,  268)  mukaan  ihmissuhdetyössä  nämä

työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ovatkin keskeisessä asemassa.  Schreyn, Lindströmin ja

Bergströmin  (1998)  mukaan  työssä  jaksamiseen  vaikuttaa  henkilön  persoonallisuus.  Tutkimusten

mukaan  ahkera  ja  tunnollinen  sekä  työhönsä  voimakkaasti  sitoutunut  ja  itsensä  ja  oman

suoriutumisensa suhteen vaativainen työntekijä on taipuvainen kokemaan työuupumusta. Tällainen

työntekijä voi helposti ajautua tilanteeseen, jossa hän yrittää jatkuvasti selviytyä omista tai muiden

asettamista liian suurista vaatimuksista tai ylipäätään liian suuresta työmäärästä. Edellä mainittujen

tekijöiden  lisäksi  myös  työntekijän  osaaminen  ja  ammattitaito  sekä  hänen  elämäntilanteensa

vaikuttavat työntekijän henkiseen hyvinvointiin työssään (Ek ym. 2003, 1).

Jotta työssä jaksaminen parantuisi ja työntekijä hallitsisi työnsä kuormittavuutta, täytyy omaa työtä

organisoida,  työajankäyttöä  suunnitella  sekä  asettaa  henkilökohtaiset  työtehtävät

tärkeysjärjestykseen. Myös työn  ja vapaaajan täytyy olla  tasapainossa keskenään. (Hämäläinen &

Niemelä  2006,  25.)  Pelkillä  työntekijätason  keinoilla  ei  kuitenkaan  voi  hallita  sosiaalialalle

tyypillisiä kuormittavuutta aiheuttavia tekijöitä. Esimerkiksi Niemelän ja Hämäläisen (2001, 92–93;

2006,  23–24)  sosiaalityön  kuormittavuutta  koskevassa  tutkimuksessa  työssä  jaksamista

heikentävistä tekijöistä voitiin erottaa myös työ ja työyhteisöperäiset tekijät.
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4.2 Työtason näkökulma

Työ  voi  vaikuttaa  työntekijän  jaksamiseen  monella  tavalla.    Ekin  ym.  (2003,  20–24)  mukaan  on

tärkeää, että työntekijä kokee työnsä itselle merkityksellisenä ja henkilökohtaisesti tärkeänä. Mutka

puolestaan (1986, 42) mainitsee palautteen saannin tärkeyden. Sosiaalityöntekijän voi kuitenkin olla

vaikeaa  saada  palautetta  työstään  ja  palaute  onkin  usein  tulkittava  itse  jostain,  esimerkiksi  hyvin

edenneestä  asiakassuhteesta.  Muuten  asiakkailta  saatu  palaute  on  lähinnä  negatiivista.  Kollegoilta

palautetta saa vain yhteistyötä vaativista tehtävistä.

Ulkopuolelta  tuleva  arvostus  on  tekijä,  joka  vaikuttaa  väistämättä  sosiaalityöntekijöiden

jaksamiseen (Niemelä & Hämäläinen 2001, 19). Vaikka sosiaalityöntekijät arvostavatkin itse omaa

työtään,  työn  (esimerkiksi palkkauksessa näkyvä)  yhteiskunnallinen arvostus koetaan ongelmaksi.

Tämä heijastuu työmotivaatioon mutta myös työhön sitoutumiseen ja alalle hakeutumiseen. (Vataja

& Julkunen 2004, 29.)

Sosiaalityö on henkisesti kuormittavaa työtä, jossa on usein kyse  jonkinlaisesta ristiriitatilanteesta.

Työssä  on  kyettävä  tekemään  valintoja  ja  pyrittävä  punnitsemaan  näiden  valintojen  seurauksia.

Toisaalta  työn  seurauksia  voi  olla  vaikea  mitata  yksiselitteisesti  ja  tuloksetkin  saattavat  näkyvät

vasta  pidemmissä  ajallisissa  jaksoissa.  (Viinamäki  1997,  33–34;  Pöyhönen  1987,  268.)  Myös

sosiaalityön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioiva mittaristo puuttuu lähes kokonaan.

Sosiaalityöntekijä ottaa työssään usein vastuuta toisesta  ihmisestä,  joskus  jopa enemmän kuin hän

voi  tosiasiassa  tilanteeseen  edes  vaikuttaa.  Vaikka  vastuu  tuo  työhön  mielekkyyttä,  se  myös

kuormittaa.  Työ  ei  myöskään  rajoitu  aina  työaikaan  ja  työpaikkaan,  vaan  työasiat  voivat  painaa

mieltä  vielä  työpäivän  jälkeenkin,  jolloin  työ  voi  olla  henkisesti  hyvin  raskasta.(Viinamäki  1997,

33–34; Pöyhönen 1987, 268.) Kemppaisen ym. (1998, 125) tutkimuksen perusteella kolme neljästä

sosiaalityöntekijästä kokeekin työnsä stressaavaksi.

Työn  organisointi  on  myös  asia,  joka  on  puhuttanut  viime  vuosina  sosiaalityössä.  Kasvanut

työmäärä, yleinen kiireisyys ja vähentyneet resurssit kuormittavat väistämättä sosiaalityöntekijöitä.

Näiden  lisäksi  työssä  jaksamiseen  voivat  vaikuttaa Niemelän  ja Hämäläisen  (2001,  92–93;  2006,

23–24)  mukaan  itsensä  hajottaminen  moniin  asioihin  ja  töihin,  jatkuvat  keskeytykset  työssä  sekä

Lindströmin  (1987,  22)  mukaan  huono  tiedonkulku  ja  muutosten  ennakoimattomuus.

Suunnitelmallinen  työ,  selkeät  tavoitteet  ja  tehtävänkuvat  sekä  yhteinen  keskustelu  näistä
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tavoitteista sekä toimintaa ohjaavista arvoista vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin ja

työyhteisön toimivuuteen (Vataja & Julkunen 2004, 28.)

Puutteellinen  työhön  perehdyttäminen,  oppimismahdollisuuksien  vähäisyys  ja

etenemismahdollisuuksien puute saattavat heikentää  työntekijän  jaksamista  (Lindström 1987, 22).

Toisaalta  huomioimalla  etenkin  perehdyttämisen  tärkeys,  voidaan  uuden  työntekijän  jaksamiseen

vaikuttaa  todennäköisesti  huomattavasti.  On  myös  tärkeää,  että  työntekijällä  on  mahdollisuus

hyödyntää  omaa  osaamistaan  ja  asiantuntijuuttaan  (Vataja  &  Julkunen  2004,  36).  Työntekijän

työmotivaatiota  voidaan  ylläpitää  esimerkiksi  mahdollistamalla  työhön  liittyvä  ammatillinen

kehittyminen (Lindströn 1987, 22).

4.3 Työyhteisötason näkökulma

Yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi työskentelevän ryhmän eli työyhteisön (Laine ym. 1999, 230)

merkitys työssä jaksamiselle on kahtalainen. Niemelä ja Hämäläinen (2001, 18; 2006, 93) toteavat,

että  vaikka  työyhteisö  voi  aiheuttaa  toimimattomuudellaan  työuupumusta,  se  voi  myös

parhaimmillaan olla merkittävä voimavara  ja sosiaalisen tuen  lähde  ja samalla parantaa oleellisesti

työntekijän henkilökohtaisia voimavaroja.

Työyhteisön  johtamisella  ja  siihen  liittyen  etenkin  lähiesimiesten  johtamistavoilla  voidaan edistää

työhyvinvointia.  Oikeudenmukainen  ja  työyhteisöä  tukeva  vuorovaikutteinen  johtaminen  edistää

henkilöstön hyvinvointia ja vaikuttaa myös työyhteisön toimivuuteen (Vataja & Julkunen 2004, 34).

Niin  ikään  esimiehen  kannustus  ja  saatavilla  olo  sekä  työntekijöille  annettu  mahdollisuus

keskustella  työssä  kohdatuista  ongelmista  ja  jakaa  taakkaa  esimiehensä  kanssa  vaikuttavat

positiivisesti työntekijöiden jaksamiseen (Niemelä & Hämäläinen 2001, 20–21).

Myös  organisaation  ja  työyhteisön  kulttuureilla  on  merkitystä  työssä  jaksamisen  kannalta.

Yksittäisen  työntekijän  näkökulmasta  työyhteisön  merkittäviä  voimavaroja  ovat  myönteiset

ihmissuhteet,  mahdollisuus  keskustella  työtoverien  kanssa  sekä  työntekijöiden  keskinäinen

avoimuus.  Näiden  lisäksi  mahdollisuus  osallistua  työyhteisön  kehittämiseen  sekä  tunne

kuulumisesta  toisten  yhteyteen  edistävät  työntekijän  työssä  jaksamista.  (Niemelä  &  Hämäläinen

2001, 20–21.)
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Työntekijöiden keskinäisen yhteistyön kannalta aihetta tarkasteltaessa työyhteisön hyvien suhteiden

ja  hyvän  ilmapiirin  on  todettu  tukevan  työntekijöiden  välistä  yhteistoimintaa.  Ristiriidattomassa

työyhteisössä työntekijä voi keskittyä perustehtävänsä suorittamiseen eikä psyykkistä energiaa kulu

ristiriitojen  selvittelyyn.  Hyvä  työilmapiiri  koostuu  työntekijöiden  keskinäisestä  luottamuksesta  ja

hyvistä  keskinäisistä  suhteista,  hyvästä  yhteistyöstä  ja  moraalista,  työtovereilta  saatavasta  tuesta,

työryhmän kyvystä käsitellä  ristiriitoja  rakentavalla  tavalla  sekä  työryhmän  jäsenten keskinäisestä

yksimielisyydestä  työhön  oleellisesti  liittyvistä  asioista.  Tämä  kuvaamani  hyvä  työilmapiiri  on

yhteydessä  työntekijän  jaksamiseen.  Jos  työntekijöiden  keskinäiset  suhteet  ovat  hyvät  ja

työtovereilta  saatava  sosiaalinen  tuki  on  riittävää,  henkilöstö  kokee  henkisen  hyvinvointinsa

hyväksi. (Simola & Kinnunen 2005, 136.)

Jotta yksittäinen työntekijä jaksaisi työssään, on tärkeää, että hän saa työlleen tukea työtovereiltaan.

Esimerkiksi  Viinamäki  (1997,  154–155)  on  tarkastellut  tätä  työtoverituen  merkitystä  myös

sosiaalityön näkökulmasta. Hänen mukaansa vähäiset mahdollisuudet keskustella työtoverin kanssa

työasioista  ovat  yhteydessä  opettajilla  ja  sosiaalityöntekijöillä  todettuun  mielenterveyshäiriöön  ja

masentuneisuuteen.  Työn  itsenäisestä  luonteesta  huolimatta  työtoverit  ovat  myös  Mutkan  (1986,

43–45) mukaan sosiaalityöntekijöille erittäin tärkeitä. Työtovereiden merkitys tuen antajana koetaan

suureksi,  sillä  työtovereilta  saatava  tuki  voi  liittyä  niin  työasioihin  kuin  yksityisasioihin.

Sosiaalityössä työyhteisön merkitys korostuu, koska työntekijällä on vaitiolovelvollisuus työhönsä

liittyvissä  asioissa,  eikä  työpaikan  paineita  ole  mahdollista  purkaa  ystäville  tai  perheelle.

Työtovereiden merkityksestä huolimatta työyhteisössä saattaa esiintyä myös riitoja ja yhteenottoja.

Työssä  jaksamisen  monitasoisuutta  ja  monimuotoisuutta  selventääkseni  olen  koonnut  seuraavaan

taulukkoon  (taulukko  1)  esittelemäni  sosiaalityössä  jaksamiseen  eli  sosiaalityöntekijän  henkiseen

hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

Taulukko 1. Sosiaalityössä jaksamiseen vaikuttavat tekijät
Työntekijätaso Työtaso Työyhteisötaso

Osaaminen ja ammattitaito

Fyysinen ja psyykkinen terveys

Psyykkiset stressinhallintakeinot

Persoonallisuus

Elämäntilanne

Oman työn hallinta

Työn mielekkyys ja merkitys itselle

Yleinen arvostus

Palaute

Henkinen kuormitus

Työn organisointi

Johtaminen

Organisaation ja työyhteisön kulttuuri

Sosiaalinen tuki
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Työssä  jaksaminen  on  aina  niin  työntekijä,  työ  kuin  työyhteisötason  välistä  vuorovaikutusta.

Myös  tässä  tutkimuksessa  jaksaminen  nähdään  näiden  tasojen  keskinäisenä  vuorovaikutuksena.

Vaikka rajaankin huomioni koskemaan työssä  jaksamista  lähinnä työyhteisötason ja etenkin siihen

liittyvän vertaistuen merkityksellisyyden näkökulmasta, tuon esiin terveydenhuollon sosiaalityössä

jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä myös laajemmin kokonaiskuvan saamiseksi aiheesta.

Käsitykseni  mukaan  toimivalla  ja  tukea  antavalla  työyhteisöllä  on  mahdollisuus  parantaa

työntekijöiden  työssä  jaksamista.  Etenkin  sosiaalityön  kaltaisessa  henkisesti  vaativassa  työssä

toimiva työyhteisö vähentää työn tuomaa kuormitusta.

Terveydenhuollon sosiaalityötä  tehdään moniammatillisessa  työryhmässä,  johon  voi kuulua usean

eri  ammattiryhmän  edustajia.  Vaikka  työtä  tehdään  yhteisten  päämäärien  hyväksi,  oma

ammattiryhmä  on  työntekijälle  tärkeä  voimavara  samanlaisen  ammatillisen  orientaation  vuoksi.

Tämän vuoksi  tutkimuksessani korostuu omalta ammattikunnalta saadun sosiaalisen tuen merkitys

työssä jaksamiselle.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Vaikka sosiaalityöntekijöiden ammatillista vertaistukea ei olekaan tutkittu, tukea kuitenkin annetaan

ja  saadaan  työntekijöiden  kesken.  Viime  vuosien  aikana  erilaisia  vertaisuuteen  perustuvia

foorumeja  on  perustettu  etenkin  internetiin.  Myös  erilaiset  ammatillisuuden  tueksi  perustetut

vertaisryhmät  voivat  kuulua  sosiaalityöntekijöiden  työhön,  vaikkakin  harvemmin.  Tukea  on

mahdollista saada myös työpäivän aikana kohtaamisista kollegoiden kanssa.

Sairaala  työympäristönä  asettaa  kuitenkin  tiettyjä  haasteita  vertaistuen  toteutumiselle.  Työn

luonteeseen  kuuluu  moniammatillinen  työ,  joka  merkitsee  sitä,  että  jokainen  sosiaalityöntekijä

toimii  yksin  omassa  työryhmässään  erilaisilla  osastoilla.  Tämä  tuo  sosiaalityöntekijöiden  työhön

yksinäisyyttä  ja  samalla  hajauttaa  kollegoista  koostuvaa  ryhmää,  eikä  sosiaalityöntekijä  saa

tarvitsemaansa kollegatukea päivittäiseen potilastyöhönsä  (Sulman  ym. 2004, 287–288). Fyysinen

erillään olo kollegoista saattaa aiheuttaa tilanteen, että kollegoita ei näe useisiin päiviin.

Miten vertaistuki sitten näkyy terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työpäivässä,  jonka kuluessa

kohtaamisia kollegoiden kanssa voi olla moniammatillisten työryhmien vuoksi harvemmin ja mikä

merkitys  tuella  on  työntekijöiden  jaksamiselle?  Tähän  kysymykseen  pyrin  antamaan  vastauksen

tutkimuksessani.

Tutkimustani  taustoittaakseni  ja  täsmentääkseni  kuvaan  vielä  tarkemmin  tutkimusongelmaani,

tutkimukseni  näkökulmaan  liittyviä  taustaoletuksia  sekä  kerron  tarkemmin  tutkimuksen

etenemisestä aineistonkeruusta analyysiin. Tuon tässä esiin ne tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät

asiat, jotka yhdistän omaan tutkimukseeni.

5.1 Tutkimusongelma

Terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  rooli  työyhteisöissään  voi  olla  ristiriitainen  sekä  itse  työ

raskasta ja vaativaa. Tämän lisäksi oman ammattiryhmän kesken yhteisyys ei ole aina riittävää, eikä

kollegoilta saatavaa tukea ole tarjolla riittävästi. Esimerkiksi Leinonen (2001, 96) näkee vertaistuen

merkityksen korostuvan etenkin työyhteisöissä, joissa jokin ammattikunta on henkilöstön määrässä

vähäisempi  tai  sekundaarisessa  asemassa  suhteessa  muihin  ammattiryhmiin.  Terveydenhuollon

organisaatioissa toimivat sosiaalityöntekijät ovat tällaisessa asemassa.
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Kuten  aiemmin  olen  todennut,  vertaistukea  voi  saada  monella  tavalla.  Keskityn  tutkimuksessani

tarkastelemaan sosiaalityöntekijöiden jokapäiväisessä työssä saamaa vertaistukea. Tuki voi osittain

olla  myös  konsultaatiotyyppistä,  eli  kokeneemmalta  kollegalta  saatuja  ohjeita  ja  neuvoja,  mutta

virallista  konsultaatiota  se  ei  sosiaalityöntekijöiden  ryhmän  sisällä  ole.  Ryhmätyönohjausta

tutkimusjoukkoni sosiaalityöntekijät eivät tutkimushetkellä saaneet.

Tarkastelen  vertaistuen  merkitystä  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamisen  näkökulmasta,  sillä

oletukseni  mukaan  vertaistuella  on  merkitystä  terveydenhuollon  monesti  ristiriitaisessa

toimintakentässä  sosiaalityöntekijöiden  jaksamiselle.  Koska  työssä  jaksaminen  on  monitahoinen

asia  ja  vertaistuki  kuitenkin  vain  yksi  siihen  vaikuttava  tekijä,  tuon  tarkastelussani  esiin

sosiaalityöntekijöiden  jaksamiseen  liittyviä  asioita  laajemmin  niin  työ  kuin  työyhteisötason

näkökulmasta hahmottaakseni kokonaiskuvaa terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden jaksamisesta.

Tutkimukseni  tarkoituksena  on  selvittää,  mikä  merkitys  vertaistuella  on  sosiaalityöntekijöiden

työssä  jaksamiselle  sosiaalityöntekijöiden  itsensä  kokemana.  Tutkimusongelmaani  pyrin

jäsentämään  tarkastelemalla  mitä  ja  millaista  vertaistuki  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden

työssä  on  ja  kuinka  se  toteutuu  sosiaalityöntekijöiden  kesken.  Tutkimusongelmani  kannalta  on

myös  tärkeää  selvittää,  mitkä  tekijät  vaikuttavat  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiseen

terveydenhuollossa.  Tutkimukseni  tavoitteena  on  muodostaa  kuva  terveydenhuollossa  toimivien

sosiaalityöntekijöiden  kokemusten  kautta  heidän  erilaisille  vertaistukitapahtumille  antamistaan

merkityksistä ja niiden suhteesta työssä jaksamiselle.

5.2 Kokemusten ja merkitysten tutkiminen

Laadullinen  tutkimus  tapahtuu  aina  elämismaailmassa,  jossa  käsitteellistämme  asioita  erilaisten

merkitysyhteyksien avulla. Myös tutkija on osa tutkimiaan merkitysyhteyksiä. Koska ihminen ei voi

päästä  tämän  elämismaailman  ulkopuolelle,  hänen  oma  tapansa  ymmärtää  tutkimansa  asiat

vaikuttaa  aina  hänen  tutkimisessaan.  Tämän  vuoksi  kysymys  tutkimuksen  lähtökohdista  nousee

laadullisessa tutkimuksessa erityisen tärkeäksi. (Varto 1992, 26.)

Tutkimukseni  keskiössä  ovat  siis  ne  merkitykset,  joita  sosiaalityöntekijät  antavat  kokemuksilleen

vertaistuesta.  Näitä  merkityksiä  pyrin  ymmärtämään  ja  tulkitsemaan  niin,  että  löydän

haastateltavien  kuvaamista  kokemuksista  mahdollisimman  oikean  tulkinnan.  Tämän  vuoksi
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tutkimuksessani  on  havaittavissa  niin  fenomenologisia  kuin  hermeneuttisia  piirteitä.

Fenomenologinen  ihmiskäsitys  pohjautuu  tutkimuksen  teon  kannalta  keskeisiin  kokemuksen,

merkityksen  ja  yhteisöllisyyden  käsitteisiin,  kun  taas  hermeneutiikalla  tarkoitetaan  teoriaa

ymmärtämisestä ja tulkinnasta (Laine 2001, 26, 29).

Kokemuksen käsite voidaan ymmärtää ihmisen kokemukselliseksi suhteeksi omaan todellisuuteensa

eli  yksilön  elämismaailmaan.  Kokemus  muotoutuu  aina  vuorovaikutuksessa  yksilölle

merkityksellisen  todellisuuden  kanssa.  Merkitykset,  joiden  avulla  todellisuus  meille  näyttäytyy,

eivät  ole  meissä  synnynnäisesti,  vaan  ne  syntyvät  yhteisössä,  jossa  meidät  on  kasvatettu.  Toisin

sanoen kyse on sosiaalistumisesta yhteisön  jäseneksi. Tämän  yhteisön  jäsenenä  meillä on  yhteisiä

piirteitä,  eli  annamme  kokemuksillemme  yhteisiä  merkityksiä,  joita  tutkimalla  paljastamme  myös

jotain  yleistä.  Jokaisen  yksilön  ainutlaatuisuus,  erilaisuus,  johtaa  siihen,  että  annamme

kokemuksillemme  myös  erilaisia  merkityksiä.  Näitä  merkityksiä  voidaan  lähestyä  vain

ymmärtämällä  ja  tulkitsemalla,  jolloin  tulkinnalla  tarkoitetaan  tutkimuksessa  havaittujen

merkityssuhteiden  avaamista.  Ymmärtämisessä  puolestaan  on  kyse  tulkinnassa  esille  nousseiden

osien ja tasojen yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi, merkitysyhteydeksi. (Laine 2001, 27–29;

Varto 1992, 64.)

Tutkimuksessani  pyrin  tuomaan  esiin  sosiaalityöntekijöiden  kokemuksilleen  antamiaan  yhteisiä

mutta  myös  erilaisia  merkityksiä.  Näiden  eroavuuksien  uskon  laajentavan  kokonaiskuvaa

tutkimusaiheestani.  Näitä  merkityksiä  tulkitsemalla  ja  merkitysyhteydeksi  yhdistämällä  saadaan

kuva,  joka  ilmentää  tutkimuskohteeni  sisäistä  tukikulttuuria  eli  miten  tukea  annetaan  ja  saadaan

työyhteisön  sisällä  ja  mikä  merkitys  sillä on  yksittäiselle  sosiaalityöntekijälle. Sen avulla  voidaan

kuitenkin  kertoa  aiheesta  myös  jotain  yleistä,  jolloin  aihe  voidaan  liittää  osaksi  laajempaa

terveydenhuollon sosiaalityön kokonaisuutta.

5.3 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Työssä  jaksamista  on  usein  lähestytty  kvantitatiivisesti,  jolloin  on  tutkittu  esimerkiksi  tiettyjen

asioiden  tai  tapahtumien  määrällistä  vaikutusta  jaksamiseen.  Koska  halusin  tutkia  nimenomaan

sosiaalityöntekijöiden  kokemuksilleen  antamia  merkityksiä  tutkimusaiheeseen  liittyen,  valitsin

laadullisen tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi teemahaastattelun.
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Teemahaastattelussa edetään etukäteen valittujen teemaalueiden varassa. Vaikka kuhunkin teema

alueeseen  liittyy  tarkentavia  kysymyksiä,  yksityiskohtaista  kysymysluetteloa  ei  ole.

Teemahaastattelun  avoimuus  auttaa  tuomaan  tutkittavien  äänen  kuuluviin,  eikä  haastattelu  etene

pelkästään  tutkijan  näkökulman  varassa.  Teemahaastattelun  avulla  voi  tuoda  esiin  haastateltavien

tutkimusaiheeseen liittyville asioille antamat merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.)

Eskolan  ja Vastamäen  (2001, 33) mukaan  teemahaastattelun  teemaalueet  voidaan valita kolmella

tavalla:  intuition  perusteella,  kirjallisuudesta  tai  johtamalla  ne  aihetta  käsittelevästä  teoriasta.

Haastatteluni  teemaalueet  on  johdettu  osin  kirjallisuudesta  ja  osin  tutkimukseni  viitekehyksen

mukaan,  kuten  Tuomi  ja  Saramäki  (2002,  78)  ehdottavat.  Heidän  mukaansa  haastattelun  teema

alueet  perustuvat  usein  tutkimuksen  viitekehykseen  eli  siihen,  mitä  tutkittavasta  ilmiöstä  jo

tiedetään. Näin uskoin saavani tutkimuksestani mahdollisimman loogisen kokonaisuuden ja voivani

tarkastella tutkimustuloksia aiheesta myös aiemmin tehdyn tutkimuksen valossa.

Koska  haastattelussa  on  tärkeää  saada  mahdollisimman  paljon  tietoa  halutusta  aiheesta,  voi

kysymykset  antaa  haastateltaville  tai  ainakin  tutustuttaa  heidät  haastattelun  aiheeseen  etukäteen

esimerkiksi  haastatteluajankohdasta  sovittaessa  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  75).  Olin  kuvannut

haastateltavilleni tutkimuksen aihepiiriä ja siihen liittyviä teemaalueita yhteydenottokirjeessä (liite

1), joten tutkimuksen aihe oli heille tuttu. Näin heillä oli jo etukäteen tilaisuus miettiä tutkimukseni

aihepiiriä ja mahdollisuus valmistautua haastatteluun.

Tuomen ja Sarajärven (2002, 75) mukaan haastattelun etuja on sen joustavuus. Haastattelun aikana

haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää kysymystensä

sanamuotoja  ja  käydä  yleensäkin  keskustelua  haastateltavan  kanssa.  Koska  teemahaastattelussa

haastattelun aihepiirit eli teemaalueet ohjaavat haastattelun kulkua, on alueet käytävä haastattelussa

läpi, vaikka teemaalueiden järjestys ja laajuus voivatkin vaihdella haastattelusta toiseen (Eskola &

Suoranta 1998, 87).

Tutkimukseni teemahaastattelurunko (liite 2) muodostui  työssä  jaksamisen,  työntekijöiden saaman

sosiaalisen  tuen  ja  kollegoilta  saatavan  vertaistuen  teemaalueista.  Tekemäni  haastattelut  sujuivat

pitkälti  vapaasti  keskustellen,  vaikka  keskustelua  ohjasivatkin  teemaalueet  ja  näitä  aihepiirejä

tarkentavat  kysymykset.  Pyrin  kysymään  kaikilta  haastateltavilta  samoja  kysymyksiä,  mutta

haastattelujen  keskustelevasta  luonteesta  johtuen,  kysymykset  myös  poikkesivat  toisistaan

haastateltavan  kertomien  asioiden  mukaan.  Haastattelut  avasivat  mielenkiintoisia  aiheita,  joita  en
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ollut  huomioinut  haastattelurunkoa  tehdessäni.  Kysyin  seuraavilta  haastateltaviltani  myös  näistä

uusista  aiheista  saadakseni  niistä  kattavamman  kuvan  ja  pystyäkseni  myöhemmin  tarkastelemaan

niitä myös analysoidessani haastatteluja.

5.4 Aineiston hankinta

Tutkimukseni  aineisto  on  hankittu  haastattelemalla  erään  LänsiSuomen  läänin  sairaanhoitopiirin

psykiatrian  toimialueen  sosiaalityöntekijöitä.  Kyseinen  psykiatrian  toimialue  on  jaettu

vanhuspsykiatrian, akuuttipsykiatrian ja oikeuspsykiatrian osastot sisältävään aikuispsykiatrian sekä

nuorisopsykiatrian  vastuualueisiin.  Sosiaalityöntekijöitä  toimialueella  työskenteli  haastattelujen

ajankohtana yhteensä 11, joista 8 työskenteli aikuispsykiatriassa ja 3 nuorisopsykiatriassa.

Tutkimusluvan  saatuani  vastuualuejohtajalta otin  yhteyttä  toimialueen  vastaavaan

sosiaalityöntekijään,  jolta  sain  toimialueella  työskentelevien  sosiaalityöntekijöiden

sähköpostiosoitteet. Lähestyin sosiaalityöntekijöitä sähköpostilla, jossa kuvasin tutkimusaihettani ja

tiedustelin työntekijöiden halukkuutta osallistua tutkimukseen. Sosiaalityöntekijöistä ensin kuusi ja

uusiessani  kyselyn  vielä  kaksi  lupautui  haastateltavikseni.  Näin  ollen  tutkimusaineistoni  koostuu

kahdeksasta  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijän  haastattelusta.  Heistä  5  työskentelee

aikuispsykiatriassa  ja  3  nuorisopsykiatriassa. Haastateltavat ovat kaikki  naisia. Haastattelin  heidät

yksitellen,  jotta  haastatteluaineistossa  nousisi  esiin  jokaisen  työntekijän  henkilökohtaiset

kokemukset työssä jaksamisesta ja siihen liittyvistä tukitapahtumista. Haastattelut suoritin keväällä

2005. Haastattelujen kestot vaihtelivat yhdestä ja puolesta tunnista kahteen tuntiin. Nauhoitin kaikki

haastattelut.  Suoritin  haastattelut  haastateltavien  työajalla  heidän  työpaikallaan,  haastateltaville

tutussa ympäristössä, koska se oli aiheen ja haastattelujen tekemisen kannalta luontevin ympäristö.

Kahdeksasta  haastattelemastani  sosiaalityöntekijästä  viidellä  on  yhteiskuntatieteiden  maisterin

tutkinto  pääaineenaan  sosiaalityö.  Yhdellä  työntekijällä  on  sosiaalihuoltajan  tutkinto  ja  yhdellä

yhteiskuntatieteiden kandidaatin  tutkinto. Yhden sosiaalityöntekijän  yhteiskuntatieteiden  maisterin

opinnot  sosiaalityössä  olivat  haastatteluajankohtana  vielä  kesken.  Sosiaalityöntekijät  ovat  iältään

27vuodesta  55vuoteen,  keskimäärin  37,4vuotiaita.  Näin  ollen  he  ovat  keskimäärin  nuorempia

kuin sosiaalityöntekijöistä vuonna 2003 tehdyn selvityksen (KarvinenNiinikoski ym. 2005, 20–23)

mukaan,  jolloin  tyypillinen  sosiaalityöntekijä  oli  keskimäärin  45,3  vuotta.  Terveydenhuollon

sosiaalityön  työkokemusta  työntekijöille  on  kertynyt  puolesta  vuodesta  17vuoteen,  jolloin
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työkokemuksen  keskiarvoksi  muodostuu  noin  5  vuotta,  kun  mainitsemani  selvityksen  mukaan

tyypillinen sosiaalityöntekijä on työskennellyt sosiaalialalla 15–20 vuotta. Työntekijöistä vakituisia

työntekijöitä  on  viisi,  loput  toimivat  erimittaisissa  sijaisuuksissa.  Selvityksen  mukaan  80,5  %

sosiaalityöntekijöistä  työskentelee  vakituisessa  virassa  tai  toimessa,  kun  vastaava  osuus  tässä

tutkimuksessa on 62,5 %.

Tutkimusjoukkooni  kuuluvat  sosiaalityöntekijät  ovat  siis  keskimääräistä  nuorempia  ja

kokemattomampia  työssään.  Tähän  vaikuttaa  haastateltavien  ryhmän  sijaisten  suuri  määrä.

Kyseisessä  sairaalassa  sosiaalityöntekijöiden  vaihtuvuus  on  ollut  viime  vuosina  suurta,  vakituisia

työntekijöitä  on  ollut  pitkillä  sairaslomilla  tai  muilla  vapailla  ja  heidän  tilallaan  on  työskennellyt

useimmiten  vastavalmistuneita  tai  valmistumassa  olevia  sijaisia.  Tämä  asetelma  vaikuttaa

todennäköisesti  tutkimuksen  yleistettävyyteen,  mutta  se  antaa  myös  mielenkiintoisen

mahdollisuuden  vertailla  sosiaalityöntekijöiden  kokemuksia  vertaistuesta  ja  työssä  jaksamisesta

työkokemuksen  mukaan.  Tutkimusta  suunnitellessani  en  valinnut  tätä  aihetta  yhdeksi

tarkastelunäkökulmakseni, mutta koska haastateltavat ja heidän vertaistuelle antamansa merkitykset

jakautuivat  paikoitellen  selkeästi  työkokemuksen  mukaan  kahteen  ryhmään:  kokemattomiin  ja

kokeneisiin sosiaalityöntekijöihin, otin tarkasteluun mukaan myös työkokemuksen.

Sosiaalityöntekijöiden  työmäärät  vaihtelevat  toimipisteen  mukaan.  Haastateltavista

sosiaalityöntekijöistä  kolme  työskentelee  vain  yhdellä  osastolla.  Neljällä  työntekijällä  on

hoidettavanaan  kaksi  osastoa  tai  osasto  ja  poliklinikka.  Yhden  työntekijän  työnkuvaan  kuuluu

kolmen  osaston  lisäksi  poliklinikka.  Työmäärän  voi  siis  olettaa  vaihtelevan  runsaastikin

työntekijöiden välillä. Tämän voi olettaa vaikuttavan tutkimuksen tuloksiin jonkun verran. Etenkin

se vaikuttaa siihen, kuinka tiiviiksi voi usealla osastolla työskentelevän sosiaalityöntekijän jäsenyys

yhdessä työryhmässä muodostua. Jos sosiaalityöntekijä työskentelee vain yhdellä osastolla, pystyy

hän  todennäköisesti  paremmin  tuomaan  sosiaalityön  roolia  esiin  osastolla,  keskittymään

osastotyöhön  täysipainoisesti  ja  tutustumaan  myös  osaston  työtovereihin  paremmin.  Näin  ollen

yhdellä osastolla työskentelevä sosiaalityöntekijä saa myös osastolta tukea työhönsä enemmän kuin

usealla  osastolla  työskentelevä  sosiaalityöntekijä.  Tästä  syystä  useammalla  osastolla

työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työssä jaksaminen voi olla haastateltavien omien kokemusten

mukaan heikompaa.

Kvalitatiivisessa  tutkimuksessa aineistonkeruun yhteydessä herää myös kysymys aineiston koosta.

Kuinka  paljon  aineistoa  tulisi  kerätä,  jotta  aineisto  olisi  edustava  ja  yleistettävissä?  Esimerkiksi
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Eskola  ja  Suoranta  (1998,  62)  puhuvat  aineiston  kyllääntymisestä,  saturaatiosta,  jolloin  aineistoa

voidaan ajatella olevan riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta

uutta  tietoa.  Haastatteluja  tehdessäni  koin,  että  haastattelut  alkoivat  toistaa  toisiaan  ja  viimeisten

haastattelujen anti alkoi olla kokonaisuuteen nähden vähäisempää etenkin vähemmän työkokemusta

omaavien  sosiaalityöntekijöiden  näkökulmasta.  Tästä  syystä  uskon,  että  saturaatio  täyttyi  ainakin

joiltain  osin,  vaikka  lisähaastattelut  olisivatkin  vakuuttaneet  minut  tästä.  Kokeneita

sosiaalityöntekijöitä  olisin  kuitenkin  kaivannut  enemmän  etenkin  kokeneiden  ja  kokemattomien

ryhmien  tasoittamiseksi  mutta  myös  ammatillisen  näkemyksen  vuoksi.  Koska  toimialueella  ei

kuitenkaan  ollut  enempää  haastatteluun  halukkaita  sosiaalityöntekijöitä,  tyydyin  saamaani

aineistoon.

5.5 Teemahaastatteluaineiston analysointi

Laadullista aineistoa analysoimalla luodaan aineistoon selkeyttä ja tätä kautta tuotetaan uutta tietoa

tutkittavasta aiheesta. Laadullisen aineiston analyysitapoja on useita  ja niiden soveltamiseen liittyy

osittain aineiston laatu. (Eskola & Suoranta 2001, 138.)

Kokemusten  ja  merkitysten  tutkimisessa  korostuu  niin  fenomenologisesta  kuin  hermeneuttisesta

näkökulmasta  tarkasteltuna  tutkimuksen  kaksitasoinen  rakenne.  Tutkittavan  koettu  elämä

muodostaa  perustason,  jossa  toimimme  luontaisen  ymmärryksemme,  esiymmärryksen,  varassa.

Toisella tasolla tapahtuu varsinainen tutkimus,  joka kohdistuu ensimmäiseen tasoon. Haastateltava

siis kuvaa ensin omia kokemuksiaan ja niihin liittyvää ymmärrystään tutkittavasta ilmiöstä. Tämän

jälkeen  tutkijan  tehtävänä  on  reflektoida,  tematisoida  ja  käsitteellistää  nämä  merkitykset.

Lähtökohtana  merkitysten  ymmärtämiselle ovat  tutkittavan  ja  tutkijan  yhteiset  ja  tutut kulttuuriset

piirteet. (Laine 2001, 30–31.)

Perttulan  (1995,  69)  mukaan  tutkijan  on  pyrittävä  saamaan  kokonaisnäkemys  aineistosta  siihen

huolellisesti  tutustumalla.  Aineistoon  tutustumisen  yhteydessä  tutkijan  on  pyrittävä  sivuuttamaan

omat  ennakkooletuksensa  tutkittavasta  ilmiöstä  ja  irtautumaan  omasta  asenteestaan  voidakseen

eläytyä tutkittavien kokemuksiin.
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Laadullisen  tutkimuksen  luotettavuutta  arvioitaessa  otetaan  huomioon  koko  tutkimusprosessi.

Tämän  vuoksi  tutkijan  olisikin  pyrittävä  kertomaan  tutkimustekstissään  mahdollisimman  tarkasti,

mitä aineiston keräämisessä ja sen jälkeen on tapahtunut. (Eskola & Suoranta 2000, 210.)

Haastattelut  suoritettuani  litteroin  ne  sanatarkasti  tietokoneelle.  Tutkimukseni  kannalta  ei

kuitenkaan  ollut  tarpeellista  litteroida  haastatteluja  pikkutarkasti,  enkä  siis  näin  ollen  huomioinut

esimerkiksi  haastateltavien  taukoja  tai  huokauksia. Litteroitua aineistoa kertyi  yhteensä 131  sivua

1,5  rivivälillä  kirjoitettuna.  Luin  aineistoani  läpi  lukuisia  kertoja.  Jokaisella  lukukerralla  kirjoitin

ylös huomioitani ja ajatuksiani haastattelusta esiin nousseista aiheista. Omat työkokemukseni kautta

syntyneet  terveydenhuollon  sosiaalityöhön  liittyvät  ennakkooletukset  pyrin  tunnistamaan  ja

irtautumaan  niistä.  Helppoa  se  ei  etenkään  alussa  ollut,  mutta  tunnistamalla  omat  käsitykseni

terveydenhuollon sosiaalityöstä ja niiden mahdollisen vaikutuksen tekemääni tulkintaan, uskon, että

olen saanut analyysissäni esiin juuri haastateltavieni kokemukset erotuksena omistani.

Jaoin  aineistoni  teemahaastattelurungon  mukaisiin  työssä  jaksamisen,  työntekijöiden  saaman

sosiaalisen  tuen  ja  kollegoilta  saatavan  vertaistuen  teemaalueisiin. Teemaalueittainen  aineiston

analysointi mahdollisti kaikkien haastateltavien tietylle alueelle antamien merkitysten yhtä aikaisen

tarkastelun. Asetin kullekin teemaalueelle Moilasen ja Räihän (2001, 53) ohjeiden mukaisesti omia

kysymyksiä.  Esimerkiksi  työssä  jaksamisen  teemaalueeseen  liittyen  halusin  löytää  vastauksen

kysymykseen:  ”Mitkä  tekijät  vaikuttavat  haastateltavien  työssä  jaksamiseen?”.  Uusia kysymyksiä

syntyi sitä mukaa, kun olin edennyt analyysissäni.

Analyysimenetelmänä käytin teemoittelua. Teemoittelussa aineistosta nostetaan tutkimusongelmaa

kuvaavia  teemoja,  jolloin  voi  vertailla  teemojen  esiintymistä  aineistossa  sekä  poimia  aineistossa

esiintyvät  tutkimusongelman  kannalta  olennaisimmat  asiat.  Esiin  nostamani  teemat  olen  johtanut

yhdistelemällä  haastateltavieni  kokemuksilleen  antamia  merkityksiä  toisiinsa  niin,  että  samaa

aihepiiriä kuvaavat asiat on koottu yhteen yhdeksi teemaksi. Esimerkiksi työssä jaksamisen teema

alueesta löytyi seitsemän teemaa, kuten työn organisointi ja työn arvostus. Vertaistuen teemaalueen

jaoin  kolmeen  teemaan,  tiedolliseen  ja  emotionaaliseen  tukeen  sekä  yhteisöllisyyteen.  Sosiaalisen

tuen teemaaluetta en tarkastele itsenäisesti vaan osana työssä jaksamista.

Analyysissä  teemat  on  ryhmitelty  osin  kirjallisuudesta  johdettujen  ja  osin  itse  nimettyjen

yläkäsitteiden  alle.  Työssä  jaksamisen  teemaalueen  yläkäsitteitä  ovat  työtaso  ja  työyhteisötaso.

Vertaistuen teemaalueella ne ovat ammatillinen kehittyminen ja henkinen työssä jaksaminen.
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Eskolan ja Suorannan (1998, 175) mukaan onnistunut teemoittelu näkyy tutkimustekstissä teorian ja

empirian vuorovaikutuksena ja niiden lomittumisena toisiinsa. Teemojen avulla pyritään löytämään

aineiston merkityskokonaisuuksien ydin,  jolloin teemat siis  liittyvät aineiston sisältöön eivätkä sen

yksittäisiin kohtiin (Moilanen & Räihä 2001, 53).

Moilanen ja Räihä (2001, 54) varoittavat tulkitsijaa tuomasta tekstiin sellaisia teemoja, joita siellä ei

todellisuudessa  ole.    Tekstille  on  siis  maltettava  pysyä  uskollisena.  Tähän  päästään  teemojen  ja

merkitysverkostojen  kriittisellä  tarkastelulla  ja  tekstin  huolellisella  läpikäynnillä.  Tämän  vuoksi

kävinkin tekstiä läpi useaan kertaan ja etsin sieltä sellaisia asioita, jotka ovat ristiriidassa tulkinnan

kanssa.  Muutaman  kerran  korjasinkin  tulkintojani,  koska  en  ollut  huomioinut  kaikkia  oleellisia

asioita tulkintaa tehdessäni.

Tulkintani  perustelun  tueksi  olen  liittänyt  analyysitekstin  lomaan  aihetta  kuvaavia  sitaatteja

sosiaalityöntekijöiden haastatteluista. Olen merkinnyt haastattelut käyttäen tunnisteita S1  S8. Jotta

haastateltavieni  tunnistaminen  vaikeutuisi,  olen  poistanut  sitaateista  esimerkiksi  sanoja,  jotka

kuvaavat  tarkemmin haastatellun  työntekijän  työaluetta. Näihin kohtiin olen kirjoittanut  sulkeisiin

yleisemmän termin poistetusta sanasta, jotta sitaatin ymmärtäminen ei kärsisi. Joihinkin sitaatteihin

olen  myös  liittänyt  sulkeisiin  aiheen,  josta  haastateltava  puhuu,  jos  se  ei  muuten  käy  sitaatista

selville.  En  ole  myöskään  tuonut  analyysissäni  esiin  sellaisia  yksittäisten  sosiaalityöntekijöiden

esiin  tuomia  teemaan  liittyviä  eroavaisuuksia,  jotka  liittyvät  selkeästi  vain  heidän  kokemuksiinsa

esimerkiksi työssä jaksamisesta ja joista työntekijän todennäköisesti tunnistaisi.

Analyysissäni  käytän  käsitteitä  kokematon  ja  kokenut  sosiaalityöntekijä.  Kokemattoman

sosiaalityöntekijän  käsitteen  liitän  alalla  alle  kolme  vuotta  työskennelleeseen  sosiaalityöntekijään.

Haastateltavien ryhmässä heitä on viisi. Heidän työkokemuksen keskiarvoksi muodostuu yksi vuosi

ja  kolme  kuukautta.  Tutkimukseni  kokeneet  sosiaalityöntekijät  ovat  työskennelleet

terveydenhuollon  sosiaalityössä  keskimäärin  11  vuotta.  Haastateltavista  kolme  kuuluu  tähän

ryhmään.

Jakoni perustuu puhtaasti haastateltavien työkokemusvuosiin terveydenhuollon sosiaalityössä, eikä

se  näin  ollen  huomioi  työntekijän  mahdollista  aiempaa  työkokemusta  muussa  sosiaalityössä.

Aiempi työkokemus saattaa näkyä työntekijän vahvempana tai selkeämpänä ammattiidentiteettinä,
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mutta  tutkimustuloksiini  se  tuskin  vaikuttaa merkittävästi  terveydenhuollon  sosiaalityön  erilaisten

lähtökohtien vuoksi vaikkapa kunnassa tehtävään sosiaalityöhön verrattuna.
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6 TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN

Terveydenhuollon  sosiaalityössä  jaksaminen  on  yleisesti  parempaa  verrattuna  esimerkiksi  kunnan

sosiaalityöhön,  jossa  kiire  ja  suuret  asiakasmäärät  kuormittavat  työntekijöitä.  Haastattelemani

sosiaalityöntekijät  kokivat  työssä  jaksamisensa  pääsääntöisesti  hyväksi  joitakin  uupumuspiikkejä

lukuun ottamatta. Nämä uupumispiikit olivat  yksittäisiä  tilanteita,  joissa  haastateltava koki  työnsä

kuormittavan  itseään  niin,  että  työasioista  oli  vaikea  päästä  työpäivän  päätteeksi  eroon.  Yksi

sosiaalityöntekijä  koki  työmääränsä  liian  suureksi  ja  jaksamista  helpotti  vain  tieto  työsuhteen

päättymisestä.   Muilla nämä kuormittavat  tilanteet eivät kuitenkaan  jatkuneet,  jolloin kuormitus ei

muuttunut  ylitsepääsemättömäksi.  Yksi  haastateltavista  oli  ollut  varsinaisesti  uupunut  ja

sairaslomalla sen vuoksi.

Vaikka  työssä  jaksaminen  oli  sosiaalityöntekijöiden  kokemusten  mukaan  hyvää,  he  toivat  esiin

terveydenhuollon  sosiaalityöstä  piirteitä,  jotka  vaikuttivat  heidän  jaksamiseensa.  Olen  jakanut

työssä  jaksamisen  tarkastelun  kahteen  osaan.  Ensimmäisessä  osassa  tarkastelen  haastattelemieni

sosiaalityöntekijöiden  työtä  työtason  näkökulmasta  ja  toisessa  työyhteisötason  näkökulmasta.

Molemmissa osissa tarkastelen jaksamista sitä edistävien ja heikentävien tekijöiden suhteen.

On  kuitenkin  muistettava,  että  työssä  jaksamiseen  vaikuttavat  aina  myös  työntekijän

henkilökohtaiset  voimavarat.  Tässä  tutkimuksessa  keskeisimmiksi  työntekijätason  vaikutuksiksi

nousivat  sosiaalityöntekijän  oma  elämänhallinta  eli  se,  kuinka  asiat  ovat  kotona  ja  muussa

lähipiirissä. Jos perhesuhteet ovat kunnossa ja kotona on hyvä olla,  jaksaa myös työssä paremmin.

Perhesuhteiden lisäksi ystävät ja muut sukulaiset ovat tärkeä työssä jaksamista edistävä voimavara

ja  sosiaalisen  tuen  lähde.  Toimivien  ihmissuhteiden  lisäksi  ulkoilu,  liikunta  ja  muut  harrastukset

sekä  työkokemus  edistävät  työssä  jaksamista.  Jaksamista  heikentäviksi  tekijöiksi  koettiin

vastaavasti  työntekijän  persoonallisuudenpiirteet.  Esimerkiksi  kiltin  työntekijän  on  vaikea  sanoa

”ei”  niin potilaille kuin  työtovereillekin. Tehtävien  rajaaminen  tuotti  etenkin uusille  työntekijöille

vaikeuksia, mutta se saattoi olla vaikeaa kokeneellekin työntekijälle.

Nämä työntekijätasoon liittyvät tekijät eivät kuitenkaan näkemykseni mukaan vaikuta suoranaisesti

jaksamiseen,  vaan useimmin ne heikentävät  työssä  jaksamista muiden asioiden kautta eli vaikutus

on  välillinen. Tästä  esimerkkinä on  vaikkapa  henkilön  persoona.  Liian  kiltin  työntekijän  voi  olla

vaikea  kieltäytyä  hänelle  annetuista  ylimääräisistä  tehtävistä  ja  tästä  syystä  työntekijä  voi  kokea

työnsä raskaampana ja henkisesti kuormittavampana kuin se todellisuudessa onkaan.
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6.1 Jaksamiseen vaikuttavat tekijät työtasolla

Olen  jakanut  työtason  näkökulman  erilaisiin  terveydenhuollon  sosiaalityössä  jaksamiseen

vaikuttaviin  teemoihin.  Olen  käyttänyt  jakoni  perustana  tekemääni  taulukkoa  (ks.  s.  20)  sekä

Vatajan  ja  Julkusen  (2004,  26)  sosiaalitoimistojen  työhyvinvointiin  liittyvää  jaottelua.  Työtason

näkökulmasta työssä jaksamiseen vaikuttavat työn organisointi, työn arvostus, työstä saatu palaute

sekä  terveydenhuollon  sosiaalityön  erityinen  luonne.  Näistä  osa vaikutti  jaksamista  heikentävästi,

osa  pelkästään  parantavasti  ja  osan  vaikutus  oli  kahtalainen  riippuen  siitä,  kuinka  asia  oli

esimerkiksi osaston työyhteisössä järjestetty.

Työn organisointi

Sosiaalitoimistojen  työssä  jaksamiseen  tunnetusti  vaikuttaneet  kiireinen  työtahti  sekä  liian  suuri

työ  ja  asiakasmäärä  ovat  terveydenhuollon  kasvavan  kilpailun  ja  markkinoinnin  sekä  palvelujen

priorisoinnin  ja  toimintojen  supistamisen  myötä  tulleet  osaksi  myös  terveydenhuollon

sosiaalityöntekijän työtä (Linden 1999, 17–18; Niemelä & Hämäläinen 2001). Tämä kehitys näkyi

haastateltavieni  työssä.  Osa  heistä  koki  työmääränsä  liian  suureksi  ja  työnsä  raskaaksi.  Tähän

vaikuttivat epätasaisesti  jakautuneet työalueet, kun osalla hoidettavia osastoja oli yksi, osalla kaksi

tai  kolme.  Näiden  lisäksi  työalueeseen  saattoi  kuulua  polikliinista  työtä.  Eräs  sosiaalityöntekijä

kuvasi työmääränsä vaikutuksia näin:

Eli  mua  kuormittaa  se,  että  mä  en  pysty  ihan  kaikkia  ihmisiä  edes  tapaamaan,  en
mitenkään pysty, vaikka se ois tavoitteena, et jokainen ihminen käytäis läpi sillä tavalla,
et  kysyttäs  ainaki,  et  kuinka  voit,  et  voidaanko  jotain  jossain  muodossa  auttaa,  tehdä.
Mut se on ihan mahdotonta. Et nyt pystyy tekemään sen, mikä tulee eteen, toisin sanoen
osastolta  lähestytään…   Sellainen  oman  pään  käyttäminen  siinä  suhteessa  puuttuu,  et
lähtis oikeesti tekemään jotain jonkun hyväksi ilman, et hän on jotain sen kummemmin
edes vaatinut, et se tilanne ei ole vielä ihan kaoottisessa tilanteessa. Se on harmi, koska
sehän on sitä ennaltaehkäisyä, joka säästää niitä euroja. (S1.)

Potilaskierto oli  nopeutunut  ja  hoitoajat  lyhentyneet  etenkin akuuttipsykiatrian puolella.  Avohoito

koettiin  osin  puutteelliseksi,  jolloin  esimerkiksi  sopivan  jatkohoitopaikan  järjestäminen  oli

haastavaa. Tästä seurauksena oleva kiireinen työtahti olikin aika ajoin työssä jaksamista heikentävä

tekijä. Työn  luonteen vuoksi kiireiset ajat eivät kuitenkaan  jatkuneet  loputtomasti, vaan tieto siitä,

että  jossain  vaiheessa  helpottaa,  auttoi  jaksamaan.  Useampi  haastateltavani  oli  pyrkinyt

parantamaan työn huonosta organisoinnista aiheutuvaa kuormitusta aikatauluttamalla työtään. Tämä
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ei  kuitenkaan  aina  onnistunut  ja  aikataulujen  tekeminen  ja  niissä  pysymättömyys  saattoivat  lisätä

kuormitusta.

Työn  organisoinnista  aiheutuvat  sosiaalityöntekijää  kuormittavat  tekijät  ovat  verrattavissa

Laaksosen  (1999)  tutkimustuloksiin  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöitä  työssään  uuvuttavista

tekijöistä.  Liiallisen  työmäärän  ja  kiireisen  työtahdin  lisäksi  terveydenhuollon

sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät.

Työn arvostus

Työn  arvostusta  voidaan  tarkastella  kolmella  tasolla:  sosiaalityön  yhteiskunnallisen  arvostuksen,

terveydenhuollon  sosiaalityön  arvostuksen  ja  työryhmän  arvostuksen  näkökulmista.  Sosiaalityön

yleinen yhteiskunnallinen arvostus on ollut jo pitkään huonoa. Vaikka Mutkan (1986, 51) tutkimus

onkin  jo  vanha,  palkkaus  turhauttaa  edelleen  sosiaalityöntekijöitä.  Myös  haastattelemani

sosiaalityöntekijät  kokivat  tyytymättömyyttä  palkkaukseensa  liittyen.  Muutama  haastattelemistani

uusista työntekijöistä koki voineensa  itse vaikuttaa palkkaukseen, koska osalla se oli  jopa noussut

keskusteltuaan  esimiehensä  kanssa.  He  olivatkin  palkkaukseensa  tyytyväisempiä  kuin  muut.

Pääsääntöisesti palkkauksessa koettiin kuitenkin olevan edelleen parantamisen varaa. Kauan alalla

olleet kokivat vaikuttamismahdollisuutensa palkkaansa vähäisiksi ja se aiheutti turhautumista.

Terveydenhuollon sosiaalityön arvostus näkyy organisaation sisällä. Esimerkiksi  terveydenhuollon

sosiaalityöhön  liittyvän  selvityksen  mukaan  psyykkistä  kuormittuneisuutta  lisäävät  sosiaalityön

epäitsenäinen  asema  ja  epäselvä  rooli  sekä  näistä  aiheutuvat  yhteistyöongelmat  (Sosiaalityö

terveydenhuollossa  1989,  9).  Myös  Tulppo  (1991,  70–71,  73)  on  tutkimuksessaan  todennut

sairaalassa tehtävän sosiaalityön aseman olevan epävakaa ja epäselvä. Epäselvän tehtävänkuvan on

todettu rasittavan eniten vähän (alle 5 vuotta) sosiaalityön kokemusta omaavia sosiaalityöntekijöitä

(KarvinenNiinikoski 2005, 43) eli tähän tutkimukseen liitettynä juuri kokemattomiksi määriteltyjä

sosiaalityöntekijöitä.

Tässä  tutkimuksessa  osalle  uusista,  kokemattomista  sosiaalityöntekijöistä  työn  arvostus

näyttäytyikin  huonona  ja  sosiaalityön  yleisellä  arvostuksen  puutteella  terveydenhuollossa  nähtiin

olevan vaikutusta omaan työnkuvaan ja työryhmään sisälle pääsyyn osastolla.
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Huonoja  puolia  voi  sanoa  sen,  että  se  sosiaalityön  rooli  ei  oo  riittävän  näkyvä
kuitenkaan.  Se  herkästi  toimitetaan  ja  tehdään  muualla  ku  siinä  terveydenhuollon
yhteisessä  kentässä.  Vaikka  me  istutaan  yhteisissä  palavereissa  ja  lääkäri  puhuu  omat
asiansa suhteellisen avoimesti, niin tuntuu, et meillä ei ole siihen mahdollisuutta…  Tai
no on meillä mahdollisuus, se oli ehkä huonosti sanottu, mut se että meidän asiat ei ehkä
painais  siinä  mittakaavassa  ku  joku  lääkärin  lääkemuutokset  tai  joku
olosuhdemuutoksiin  vaikuttavat  asiat,  se  arvostus  terveydenhuollossa  ei  sosiaalityön
osalta ole täysin kohdallaan.(S1.)

Kokeneet  sosiaalityöntekijät  eivät  sitä  vastoin  nähneet  sosiaalityötä  epäarvostetuksi  sairaalan

sisällä.  Tämän  voi  olettaa  johtuvan  siitä,  että  kokeneet  sosiaalityöntekijät  ovat  tottuneet  tähän

sosiaalityön  ristiriitaiseen  rooliin  sairaalan  sisällä,  eivätkä  enää  koe  mahdollista  arvostuksen

puutetta itselleen ongelmaksi. Myös heidän työkokemuksellaan saattaa olla merkitystä siihen, miten

he sosiaalityön aseman ja arvostuksen sairaalassa näkevät. Toisaalta taas vastavalmistuneet korkean

koulutuksen  saaneet  sosiaalityöntekijät  voivat  olla  ammattiylpeämpiä  ja  kokea  moniammatillisen

työryhmän yleensä toisarvoisen roolinsa rasittavampana verrattuna vanhempiin työntekijöihin, joilla

ei välttämättä ole nykyistä maisteritason koulutusta ammattiidentiteettiinsä pohjana. Mahdollisesti

myös  moniammatilliseen  työryhmään  sisälle  pääseminen  ja  oman  roolin  löytäminen  siinä  vaatii

aikaa  ja  siksi  nämä  ongelmat  korostuvat  juuri  uuden,  ehkäpä  vielä  sijaisuutta  tekevän,

sosiaalityöntekijän kokemuksissa.

Vaikka  osa  haastattelemistani  sosiaalityöntekijöistä  näki  sosiaalityön  roolissa  ja  asemassa

parantamisen  varaa,  tämä  ei  kuitenkaan  heijastunut  omaan  rooliin  työyhteisön  sisällä.  Useimmat

sosiaalityöntekijät  kokivat  kuuluvansa  osaston  moniammatilliseen  työryhmään  ja  olevansa

hyväksyttyjä,  tasaarvoisia  työryhmän  jäseniä.  Työryhmän  hyväksyntä  ja  omalle  työlle  antama

arvostus olivat työn tekemisen kulmakiviä. Ilman näitä työssä jaksaminen olisi vaikeutunut.

Rooliepäselvyyksiä  ja  yleensäkin  sosiaalityön  asemaa  terveydenhuollossa  parantamaan  Metteri

(1993,  98)  ehdottaa  sosiaalityön  ammatillisen  työyhteisön,  kollektiivin,  vastuunottoa  oman

ammattinsa  ja  tietämisen  alueen  tunnetuksi  tekemisestä  alueilla,  joilla  sosiaalityöntekijöitä

työskentelee. Vastuu työnsä tunnettuudesta on siis viimekädessä sosiaalityöntekijöillä itsellään.

Palaute

Sosiaalityöntekijät  kokivat  saavansa  työlleen  tyypillisesti  vähän  palautetta  työstään  (esim.  Mutka

1986,  42).  Palautetta  voitiin  saada  niin  esimieheltä,  työtovereilta  kuin  potilailtakin.  Palautteen
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saaminen  vaihteli  kuitenkin  osastoittain  ja  potilasryhmittäin.  Vaativien  potilaiden  osastolla

palautetta  oli  vaikea  saada  ja  sosiaalityöntekijä  joutuikin  usein  ristipaineeseen  kahdenlaisten

vaatimusten  edessä.  Vaatimuksia  esittivät  niin  potilas kuin  tämän  läheisetkin,  mutta  joskus  myös

avohuollon  viranomaiset.  Yleensä  palaute  täytyi  itse  lukea  hyvin  menneestä  hoidosta  ja  joskus

potilaan tilanteesta saatettiin kuulla terveisiä avohuollosta.

Se  mikä  tietenkin  vaikuttaa  jaksamiseen  on  se  palaute.  Mitään  varsinaista  suoraa
palautetta  täällä  saa  yleensä  harvoin.  Kyllä  mä  joskus  oon  kuullu,  et  kiitos,  et  olipas
hyvä  näin,  mut  pääsääntöisesti  se  palaute  pitää  lukee  sit  jostain.  Jonkun  potilaan
kohdalla  siitä,  et  se pääsi  sinne  mihin  sitä  haettiin, et  tän  tyyppistä. Se vaikuttaa mun
jaksamiseen, et asiat menee niin kuin on suunniteltu. (S1.)

Etenkin  negatiivisen  palautteen  antaminen  koettiin  kuitenkin  vaikeana,  sillä  sen  pelättiin

loukkaavan  työtoverin  tunteita.  Tämän  vuoksi  sitä  ei  oletettu  itsekkään  saatavan  niin  usein.  Tätä

palautteen annon vaikeutta eräs haastateltava kuvasi näin:

Et  sitä  negatiivista  palautetta  on  kaikkien  aika  vaikeaa  antaa  työtovereilleen,  ei  se
helppoa ole. Ja itsekin sen miettii tarkkaan, et miten sen tekee. Ei ehkä kenenkään tarvis
miettiä niin tarkkaan, mut se voi sit vaikuttaa taas sitten niin moniin muihin asioihin. Et
kyllä sellasta varmaan on, et ei tuu kaikkea sanottua. (S4.)

Palautetta  voitiin  saada  myös  työtovereilta  ja  esimieheltä.  Näitä  kokemuksia  oli  kuitenkin  vain

osalla ja palaute oli tällöin yleensä positiivista. Palautteen saaminen koettiin tärkeäksi ja sen vähyys

jaksamista heikentäväksi tekijäksi.

Vennisen  (2005,  288–290)  mukaan  palautteen  antaminen  tukee  työntekijän  ammatillista

kehittymistä  ja  asiantuntijaksi  kasvua,  joten  sen  saaminen  olisi  työntekijöille  hyvin  tärkeää.

Vähäisen palautteen saannin  vuoksi eräs sosiaalityöntekijä  liitti oman  työn  reflektoinnin  tärkeäksi

osaksi työssä jaksamistaan:

Koska  tästä  saa  niin  vähän  palautetta  tästä  työstä,  niin  sitä  vois  yrittää  itte  aika  ajoin
arvioida, et miten teki ja miksi. (S4)

Sosiaalityöntekijän olisi  siis otettava  itse vastuu oman  työnsä arvioinnista. Tämä edistäisi  samalla

ammatillista  kehittymistä  ja  tätä  kautta  oletettavasti  myös  jaksaminen  paranisi.  Mahdollista  olisi

myös  ammatillisen  ryhmän  yhteinen  vastuunotto  työnsä  arvioinnista  ja  keskinäisestä  palautteen

antamisesta  esimerkiksi  työhön  liittyvien  keskustelujen  kautta  tai  mittaamalla  työnsä
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tuloksellisuutta  esimerkiksi  potilaskyselyjen  avulla.  Yleistä  hoidon  onnistumista  mitataan

terveydenhuollossa  aika  ajoin  myös,  mutta  arviointi  kohdistuu  valitettavan  usein  vain

hoitohenkilökunnan työhön, jolloin erityistyöntekijöiden työpanos jää näkymättömiin.

Terveydenhuollon sosiaalityön luonne

Työn  kokeminen  mielekkääksi  on  tärkeä  työssä  jaksamista  edistävä  tekijä.  Mielekäs  työ  lisää

haastateltavien  kokemuksen  mukaan  työmotivaatiota,  joka  taas  antaa  eväitä  oman  työn

kehittämiseen. Terveydenhuollon sosiaalityötä kuvailtiin haastavaksi, vaihtelevaksi, monipuoliseksi

ja  laajaalaiseksi  työksi,  jonka  suomia  ammatillisia  kehittymismahdollisuuksia  pidettiin  tärkeinä.

Myös  moniammatillisen  työtavan  mahdollistama  vastuunjakautuminen  lisäsi  työn  mielekkyyttä.

Haastateltavani vaikuttivatkin olevansa hyvin motivoituneita työhönsä.

Terveydenhuollon  sosiaalityöntekijät  toimivat  kukin  omalla  vastuualueellaan,  jolloin  työ  on

itsenäistä  mutta  toisaalta  myös  yksinäistä.  Sosiaalityöntekijällä  ei  ole  yksin  työskennellessään

jokapäiväisessä  työssään  tukenaan  sellaista  taustaryhmää  kuten  esimerkiksi  osaston  muulla

henkilökunnalla  on,  mutta  samalla  heillä  ei  ole  myöskään  paineita  yhdenmukaiseen

käyttäytymiseen.  (Tulppo 1991, 47 48, 78.) Myös  tässä  tutkimuksessa  sosiaalityöntekijät kokivat

työn  tuoman  itsenäisyyden  tärkeäksi  asiaksi.  Muutama  sosiaalityöntekijä  tunnisti  lisäksi  työn

tuoman  yksinäisyyden.  Tähän  liittyi  fyysinen  erillään  olo  kollegoista  ja  sitä  kautta  myös

heikomman vertaistuen saaminen. Työn tuomaa yksinäisyyttä eräs sosiaalityöntekijä piti kuitenkin

valintakysymyksenä:

Kyllä  mä  sen  koen,  mutta  se,  et  se  on  sellaista  yksinäisyyttä,  jonka  tietyssä  mielessä
valitsee. On myös mahdollisuus olla olematta yksinäinen. Voi myös viettää paljon aikaa
osastolla.  Tosin  kaikkea  ei  pysty  tekemään  siellä.  Kyllä  mä  niinku  niitten  töiden
tulosten ja töiden tekemisten kanssa olen joo yksin. (S1.)

Yksinäisyyden  lisäksi  työhön  liittyi  muutamia  epämieluisia  piirteitä,  jotka  eivät  kuitenkaan

vaikuttaneet  jaksamiseen  erityisesti.  Työuralla  etenemisen  huonot  mahdollisuudet  tiedostettiin.

Työn ennakoimattomuus vaihtuvien potilastilanteiden takia toi  jonkun verran henkistä kuormitusta

ja  työ  koettiin  ainakin  aika  ajoin  henkisesti  raskaaksi.  Kuten  aiemminkin  tuli  ilmi,  työntekijät

joutuivat  aika  ajoin  vaatimusten  ristipaineeseen  toimimalla  ikään  kuin  terveydenhuollon  ja

sosiaalihuollon  välisessä  erilaisista  työorientaatiosta  johtuvassa  kuilussa.  Tätä  kuilua  eräs

sosiaalityöntekijä kuvasi lastensuojeluun liittyen näin:
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Lastensuojelu  ja  sairaalamaailma  toimivat  eri  tavalla,  eri  nopeudella.  Sairaalassa
toimitaan  aika  nopealla  aikataululla.  Lastensuojelussa,  jos  aletaan  tekemään
huostaanottoa,  niin  kyllähän  siellä  tehdään  selvityksiä  ja  pyydetään  lausuntoja  ja
kuullaan,  ei  se  tapahdu  kahdessa  viikossa.  Sairaalapuolella  on  vaikea  ymmärtää,  että
siihen menee aikaa. Ehkä sijoituspaikka ei löydy heti. Ei tunneta toisten työtä tarpeeksi
ja  se  aiheuttaa,  että  lähdetään  helposti  nokkapokkasille  ja  arvostellaan  toisia.
Sosiaalityöntekijä  joutuu  ristipaineeseen  sen  suhteen,  että  on  kahdenlaisia  odotuksia.
(S2.)

Terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  kokemukset  työssä  jaksamiseen  liittyvistä  työtason

tekijöistä vastaavat yleisesti sosiaalityössä jaksamiseen liitettyjä tekijöitä. Henkistä kuormittavuutta

todennäköisesti  helpottavat  työn  raskaasta  luonteesta huolimatta  joko sosiaalityöntekijöiden  hyvät

psyykkiset stressin hallintakeinot  tai muut työyhteisöön  liittyvät  tekijät, kuten  ilmapiiri, koska  työ

painaa heidän mieltään harvoin työpäivän jälkeen (vrt. Viinamäki 1997, 34). Mahdollista on myös,

että koska työn luonteesta johtuen raskaita päiviä seuraa usein kevyempi työjakso, kuormitus ei ehdi

nousta liian suureksi, eikä työssä jaksaminen kärsi raskaista työpäivistä liikaa.

6.2 Työyhteisöt ja johtaminen jaksamisen näkökulmasta

Työn  luonnetta  korostuneempana  sosiaalityöntekijöiden  haastatteluissa  kuitenkin  näkyi

työyhteisötason  näkökulma  niin  jaksamista  edistävänä  kuin  heikentävänä  tekijänä.  Johtaminen  ja

työyhteisötyö sekä sosiaalinen tuki vaikuttivat jaksamiseen työyhteisötasolla.

Johtaminen

Hyvin  toimivan  johtamisen  avulla  on  mahdollisuus  edistää  työntekijän  hyvinvointia.

Haastattelemieni  sosiaalityöntekijöiden  näkökulmasta  johtaminen  näyttäytyi  kuitenkin

ongelmallisena.  Tässä  sairaalassa  sosiaalityöntekijät  eivät  muodostaneet  varsinaista  ammatillista

yksikköä, eikä heillä näin ollen ollut yhteistä esimiestä. Vastaavan sosiaalityöntekijän toimenkuvaa

hoiti yksi sosiaalityöntekijä oman osastotyönsä ohella. Hänen tehtävänään oli vastata mm. sijaisten

rekrytoinnista,  mutta  kollegoidensa  esimiehenä  hän  ei  toiminut.  Ammatillinen  esimies,  johtava

sosiaalityöntekijä,  työskenteli  eri  sairaalassa,  joten  kontaktit  häneen  olivat  vähäiset.

Sosiaalityöntekijöiden  virallisina esimiehinä  toimi esimieslääkäreitä  vastuualueiden  mukaan,  joten

hallinnollisella  tasolla  sosiaalityöntekijöiden  ryhmä  oli  jakautunut  kahteen.  Yhteisen  esimiehen
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puute  yhdisti  sosiaalityöntekijöitä  jonkun  verran  osaston  työryhmiin,  mutta  hajotti  taas  oman

ammatillisen ryhmän kiinteyttä.

Pelkästään  kyseistä  työtä  tekevän  vastaavan  sosiaalityöntekijän  puuttuminen  vaivasi  useimpia

haastateltaviani.  Vastaavan  sosiaalityöntekijän  työn  tekeminen  oman  työn  ohella  koettiin  liian

raskaaksi  ja  kuormittavaksi  tekijäksi  ja  työlle  toivottiinkin  omaa  työntekijää  pelkästään  kyseistä

työtä hoitamaan. Myös varsinaiseksi esimieheksi olisi useimpien haastateltavien mukaan soveltunut

paremmin  sosiaalityön  ammattilainen.  Esimiehenä  toimivan  sosiaalityön  ammattilaisen  uskottiin

voivan  edistää  lääkäreitä  paremmin  sosiaalityön  roolia  sairaalan  sisällä.  Myös  työn  yhteiseen

kehittämiseen sekä koulutusasioista vastaamaan kaivattiin ammatillista esimiestä.

Kun se on kuitenkin lääkäri, sillä on nää lääketieteelliset asiat ykkössijalla ja hyvä niin,
mut  kyllä  mun  mielestä  ois  hirveen  kiva,  jos  mun  esimies  ois  kuitenkin  sosiaalityön
ammattilainen. Enkä tarkota sitä, et tarvis olla niinkään asiakastyön ammattilainen, se ei
oo  ehkä  se  merkityksellisin  mulle,  vaan  se  et  siinä  ois  se  ajankohtainen  tietotaito  ja
sitten väylät meille, jota pitkin me voitais sit miettiä, et mikä meidän persoonaan sopii,
et  mitä  me  voitais  kehittää  itsessämme.  Sen  tyyppinen  joka  on  itte  ihan  aidosti
innostunut sosiaalityöstä niinku myös tämmösellä universaalilla tasolla,  joka on valmis
miettimään.  Semmostahan  me  tarvitaan.  Eihän  me  aina  jakseta  olla  yhtä  innostuneita
itte. Et kyllä meillä pitäis olla joku joka meidän puolesta innostuis kanssa. (S1.)

Tästä  huolimatta  oman  nykyisen  lääkäriesimiehen  toimintaan  oltiin  kuitenkin  pääsääntöisesti

tyytyväisiä. Tärkeänä ja oman työn arvostustakin lisäävänä tekijänä pidettiin lääkäriesimiehen aitoa

kiinnostusta  omasta  työstä  ja  siihen  liittyvistä  asioista.  Etäisen  esimiessuhteen  koettiin  lisäävän

oman työn itsenäisyyttä ja tämän vuoksi esimiesasiaa pidettiin hyvänäkin ratkaisuna.

Mä oon kyllä saanut aivan vapaat kädet ja ihan sellaista tukea siihen, että ihan näin voi
tehdä  ja  olet  osannut  tehdä  ja  hoida  edelleenkin.  Et  ei  silleen,  et  ois  tullu  tunne,  et
anteeksi kun olen olemassa ja teen tässä näitä hommia…  En silleen kaipaa (ammatillista
esimiestä) ja kun silleen miettii, et on niin pitkään tehnyt töitä ja hoitanu itsenäisesti sen
mukaan mitä työryhmässä on päätetty, et mulle on ihan sama kuka se mun esimies on.
Kun tiedän mitä mun pitää tehdä ja jos mahdollista mä saan tehdä enemmänkin.  (S8.)

Vaikka  kaikki  sosiaalityöntekijät  eivät  omaa  ammatillista  esimiestä  kaivanneetkaan,  ammatillinen

esimies helpottaisi todennäköisesti joidenkin haastateltavieni huonoksi kokemaa sosiaalityön roolia

sairaalan  sisällä,  sillä  ammatillinen  esimies  voisi  ajaa  sosiaalityöntekijöiden  etua  toimialueen

hallinnollisella  tasolla  ja  voisi näin paremmin edistää sosiaalityön tunnettuutta toimialueen sisällä.

Koska  tällä  hetkellä  sosiaalityöntekijät  joutuisivat  itse  ottamaan  vastuuta  asioidensa  ajamisesta
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muiden  töiden  ohella,  aseman  ja  roolin  pohdintaan  ei  juurikaan  käytetä  aikaa,  vaan  varsinainen

osastotyö koetaan tärkeämmäksi.

Työyhteisötyö

Työyhteisötyön merkitystä  työssä  jaksamiseen voidaan tarkastella  niin työyhteisön kulttuurin kuin

moniammatillisen  työn  näkökulmasta,  jolloin  työhön  liittyy  olennaisesti  myös  aiemmin

käsittelemäni  sosiaalityöntekijän  arvostus  työyhteisössä.  Niin  työyhteisön  kulttuuri  kuin

moniammatillinen työ voivat olla jaksamista heikentävää tai sitä edistävää.

Osaston  työyhteisön  merkitys  koettiin  erityisen  tärkeäksi  työssä  jaksamista  edistäväksi  tekijäksi.

Suurin osa haastateltavista koki osastotyönsä sujuvan ilman suurempia ongelmia, henkilöristiriitoja

ei työtovereiden kanssa ilmennyt. Sosiaalityöntekijät kokivat tärkeänä, että saivat moniammatillisen

työryhmän tuen työlleen. Osaston keskusteleva ja avoin ilmapiiri edisti yhteenkuuluvuutta osastoon,

mutta  se  oli  myös  tärkeä  jaksamista  edistävä  voimavara,  koska  tällä  tavoin  sosiaalityöntekijät

kokivat  saavansa  oman  äänensä  kuuluviin  potilastyössä.  Moniammatillisen  työn  hyvinä  puolina

pidettiin sen tuomaa vastuun jakamista. Ongelmien kanssa ei tarvinnut taistella yksin, vaan vaikeat

asiat oli mahdollisuus jakaa osaston työryhmässä. Omista ratkaisuista oli mahdollisuus puhua koko

työryhmän kesken ja saada näin hyväksyntää mielipiteilleen ja työlleen.

Suurimmalla  osalla  oli  kuitenkin  myös  huonoja  kokemuksia  osastotyöstä,  jos  ei  nykyiseen

työryhmään niin aikaisempiin liittyen.

Se voi olla hyvinkin rakentava tai  toisaalta hyvinkin hajauttava. Se voi  tehdä sen työn
tekemisen  jollain  lailla  helpommaksi  tai  selkeemmäksi,  tai  sitten  se  voi  tehdä  sen
vaikeammaksi.  Et  jos  kaikki  tieto  pitää  onkia,  jokainen  asia  pitää  erikseen  kysyä,  et
kukaan ei astu esiin ja sanoo, et minäpä kerron sulle tästä ihmisestä nämä asiat ja onko
kysyttävää. Niin sehän on tietenkin hankalampaa, jos joutuu jokaisen tiedon napsimaan
erikseen ja eri ihmisiltä. (S1.)

Tiedonkulku  moniammatillisen  työryhmän  sisällä  tuotti  suurimmalle  osalle  joskus  ongelmia,  eikä

yhteistyökään ammattiryhmien kesken toiminut aina parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän liitettiin

oma erityistyöntekijänä toimimisen rooli ja sitä kautta ulkopuolisuus muuhun työryhmään nähden.

Kai niissä aina parannettavaa on, et ei voi niin loistavaa ollakaan (työryhmää), et kaikki
sujuis. Se mikä mulle tulee niin on se tiedonkulku. Se on tietysti kun asioista sovitaan ja
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on kiire  ja pitäis  joka paikkaan  tiedottaa, niin  siinä  huomaa,  että voi pudota  joukosta,
kun  on  ulkopuolella.  Ja  sit  sanotaan  vaan,  et  ai  jaa,  eikö  sulle  oo  muistettu  ilmoittaa.
Mut kun ei siinä oo aina. (S7.)

Näiden lisäksi etenkin kokemattomat sosiaalityöntekijät toivat esiin myös muita moniammatillisen

työn  tuottamia  vaikeuksia  jaksamiseensa  liittyen.  Moniammatillisessa  työryhmässä

yhteistyöongelmia  saattoivat  aiheuttaa  sosiaalityön  erilainen  orientaatio  ja  ”kieli”  suhteessa

terveydenhuollon  muihin  ammattiryhmiin  (Sosiaalityö  terveydenhuollossa  1989,  9  ).  Tämä  näkyi

myös  haastateltavieni  kokemuksissa,  sillä  ammattikuntien  erilaisten  työn  lähtökohtien  koettiin

hankaloittavan  joskus  työtä.  Varsinkin  terveydenhuollossa  kokemattomille  sosiaalityöntekijöille

puheen  oirekeskeisyys  tuntui  vieraalta  tavalta  tarkastella  asiakkaan  tilannetta.    Eräs

sosiaalityöntekijä kuvasi tätä näin:

Itseä myös kuormittaa joskus se sellainen oirekeskeisyys, että kauhean hoitotieteellisesti
puhutaan  kaikista  asioista.  Joskus  tekisi  mieli  kysyä,  että  miten  ihan  tällainen
maalaisjärjellä  toimiva  käytännön  arki.  Joskus  pitäisi  pysähtyä  miettimään  enemmän
sitä,  että  miten  tästä  jatketaan.  Että  nää  on  ne  ongelmat,  että  ehkä  ripaus  sellaista
ratkaisukeskeisyyttä ei olisi pahitteeksi. (S2.)

Sosiaalityöntekijä  on  moniammatillisessa  työryhmässä  ammattikuntansa  ainoa  edustaja,  eikä  näin

olleen  voi  peilata  osastotyössä  omaa  työtapaansa  kollegaansa  ja  saada  tämän  työltä  omalleen

vahvistusta, vaan rooli ryhmän sisällä on itse löydettävä. Työ on persoonakohtaista, jolloin jokaisen

työntekijän on löydettävä oma tapansa tehdä työtä ja näin löytää oma paikkansa työryhmän sisällä.

Kokemattomat työntekijät kuvasivat usein tätä roolinoton vaikeutta.

En ole ollut uupunut. Ehkä se on enemmänkin sellaista kiukkua, et oma näkemys on
vähän erilainen. Ja nyt kun on ollut sijaisena niin ei sitten ihan selkeästi uskalla tuoda
sitä omaa näkemystä esille. Että siinä minun on vielä petrattava. Mutta en minä ole
uupunut tästä työstä, mutta välillä kiukuttaa niin kuin kai kaikessa työssä. (S2.)

Työkokemus  on  oleellinen  tekijä  moniammatillisen  työn  tarkastelussa,  sillä  kokeneille

sosiaalityöntekijöille  moniammatillinen  työtapa  ei  tuottanut  samanlaisia  vaikeuksia,  eivätkä  he

tuoneet esille työryhmätyöskentelyyn liittyvää keskustelun tarvetta, ainakaan koko ammattiryhmän

kesken.  Keskustelu  aiheesta  oli  korkeintaan  hyvin  epävirallista  liittyen  esimerkiksi  omaan

harmistumiseen työryhmässä. Nämä tilanteet olivat kuitenkin harvinaisempia ja niistä puhuttiin vain

itselle läheiseksi koetun kollegan kanssa.
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Moniammatilliseen  työhön  liittyvät  ongelmat  liittyivätkin  yleisesti  työuran  alkuvaiheisiin,  sillä

myös kokeneet,  terveydenhuollossa pitkän uran  tehneet  työntekijät  tunnistivat moniammatillisessa

työryhmässä työskentelyn vaikeuden  ja kertoivat näistä aiemmista vaikeuksistaan. Työkokemus  ja

itseluottamuksen kasvu helpottivat työntekoa, mutta omat vaikuttamismahdollisuudet nähtiin myös

henkilökemiaan liittyviksi.

Ei  ole  varmaan aina ollut  yhtä  helppoa vaikuttaa.  Luulen,  että  silloin  kun  olin  uutena
työntekijänä,  niin  silloin  ei  ollut  niin  itsellä  uskallusta  sanoa.  Tai  jos  oli  niin  pitkään
työssä olleita  hoitajia,  niin  sit  tavallaan, et ei  siellä  niin  saanut ääntänsä kuuluviin.  Ja
nyttenkin  joskus,  et  kyllä  se  on  välillä  sellainen  persoonakohtainenkin,  et  kaikkien
kanssa ei vaan saa sitä ääntään kuuluviin. Mut toisaalta sitten, tällä hetkellä ajattelee, et
kun oon ollut niin kauan tässä näin, niin ei mua kauheesti enää kyseenalaisteta et mitä
mä sanon. Kokemuksen kautta tullut ihan selkeesti.  (S5.)

Eräs  sosiaalityöntekijä  kiteytti  kuitenkin  osuvasti  työryhmätyöhön  liittyvien  vaikeuksien

tarkastelun.

Ei  voi  niinku osoittaa, että työyhteisö on  mätä, koska  itse on  työyhteisön  jäsen.  Kyllä
sen  oman  osuuden  tekeminen  ja  hoitaminen  siinä  ryhmässä  on  ihan  yhtä  vastuullista
kuin et  joku  toinen  tekee  jollain  lailla asiat. Kyllähän  niistä asioita voi puhua. Siitä ei
tuu mitään,  jos ei  mitään puhu  tai kysy  vaan, että onko  tässä nyt  joku  mieli, kun  tätä
lappua ei ole täytetty. (S1)

Vaikka  moniammatilliseen  työyhteisöön  liitettiin  esittelemiäni  työssä  jaksamista  vaikeuttavia

tekijöitä,  haastateltavani  kokivat  työryhmätyön  suhteellisen  vaivattomaksi  ja  ennen  kaikkea

jaksamista  edistäväksi  tekijäksi.  Nämä  kokemukset  poikkeavat  sosiaalityön  asemasta  ja  roolista

sairaalassa  tehdyistä  tutkimuksista  (vrt.  esim.  Tulppo  1991,  Linden  1999),  joissa  sosiaalityö  on

nähty selkeästi  erillisempänä  työotteena  muihin  terveydenhuollon  työtapoihin  verrattuna. Voidaan

siis  olettaa,  että  ammatillisen  esimiehen  puutteesta  huolimatta  sosiaalityöllä  on  sairaalassa  pitkät

perinteet  ja  se  on  saanut  positiivista  jalansijaa  osastoilla.  Myös  moniammatillisen  työtavan  voi

katsoa  toimivan  hyvin,  koska  työntekijät  kokevat  pääsääntöisesti  kuuluvansa  työryhmään

ammattikunnasta  riippumatta  sen  tasavertaisina  jäseninä.  Psykiatrinen  työ  on  potilaiden  tilannetta

kokonaisvaltaisemmin  tarkastelevaa  ja  heidän  hoitoonsa  olennaisena  osana  liittyy  myös

sairaalahoidon  jälkeinen  aika.  Tästä  näkökulmasta  tarkasteltuna  sosiaalityön  asiantuntijuus  ja  sen

merkitys potilaiden hoidoissa on kiistaton ja sosiaalityön rooli keskeinen.
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6.3 Työlle saatu sosiaalinen tuki ja vertaistuki

Vaikka  olenkin  liittänyt  sosiaalisen  tuen  edistämään  työssä  jaksamista  työyhteisötason

näkökulmasta,  käsittelen  tässä  aihetta  sen  laajuuden  ja  tutkimukseni  keskeisen  roolin  vuoksi

erillisenä  kokonaisuutena.  Työntekijän  saama  sosiaalinen  tuki  on  merkittävä  työssä  jaksamista

edistävä  tekijä.  Myös  haastattelemani  sosiaalityöntekijät  nostivat  sosiaalisen  tuen  yhdeksi

keskeiseksi  jaksamistaan  edistäväksi  voimavaraksi.  Etenkin  esimieheltä  ja  työtovereilta  saatavaa

sosiaalista  tukea  pidettiin  merkittävänä  työntekijän  työssä  jaksamisen  kannalta  (Vahtera  1993),

vaikka haastateltavani korostivat myös kodin ja vapaaajan toimivien ihmissuhteiden merkitystä.

Sosiaalinen  tuki,  merkitseehän  se paljon,  tottakai.  Se  on  se,  et on  perhe  ja  ystäviä,  ja
sitte  jos  sulla  on  jotain  murheita,  sä  voit  jakaa  niitä  jonkun  kanssa  ja  myöskin  iloiset
asiat…   Sillä  on  suuri  vaikutus  työssä  jaksamiselle.  Kyllä  mä  luulen,  et  jokaisen
kohdalla, jos esimerkiksi perheasiat ei oo kunnossa, niin se heijastuu työn tekoon tai sit
jos  töissä  ei  oo  sosiaaliset  verkostot  kunnossa  niin  se  heijastuu  myös  vapaaaikaan  ja
siihen  työssä  jaksamiseen  kovastikin… Tärkeimpiä  tukijoita,  jos  aloitetaan  työn
ulkopuolelta,  niin  ne  on  perhe  ja  ystävät  ja  työssä  kollegat  ja  tietyt  muut  osastojen
työntekijät. (S5.)

Sosiaalinen tuki voidaan jakaa kolmeen osaan: perheeltä ja ystäviltä, työtovereilta sekä esimieheltä

saatavaan tukeen. Työtovereilta saatavaa tukea on kahdenlaista: joko osaston työtovereilta saatavaa

tai omilta ammatillisilta kollegoilta,  vertaisilta,  saatavaa  tukea. Haastattelemani  sosiaalityöntekijät

liittivät  osaston  työtovereilta  saadun  tuen  pitkälti  työyhteisön  hyvään  työilmapiiriin.  Eli  jos

työilmapiiri koettiin hyväksi, saatiin sieltä myös tukea omalle työlle.

Voi sitä (vertaistukea) saada myöski tuolta osastoilta, siis tältä tiimiltä, et samalla lailla
siellä,  jos  on  joku  vaikea  potilastapaus  tai  joku,  niin  sit  voi  tavallaan  niitä  omia
tuntojaan jakaa ja testata, et miks tältä tuntuu. (S5.)

Suurin osa haastateltavista piti kollegoilta saatavan vertaistuen merkitystä tärkeänä. Haastateltavieni

kuvaama vertaistuki mahdollisti ohjeiden ja neuvojen pyytämisen kollegoilta. Kollegoiden läsnäolo

toi  myös  tilaisuuden  vaikeista  työasioista  keskusteluun  ja  niihin  liittyvien  ajatusten  vaihtoon.

Vertaistuki oli myös kokemusten jakamista toisten sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Kollegoilta saatava vertaistuki toteutui kahdella tasolla. Tukea oli mahdollista saada ns. virallisissa

tapaamisissa,  joita  olivat  lähinnä  kaksi  kertaa  kuukaudessa  pidettävät  yhteiset  kokoukset.  Näissä

kokouksissa  käsiteltiin  koko  ammattiryhmälle  yhteisiä  asioita  ja  kokousten  luonne  koettiinkin
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useimmiten  tiedottavaksi.  Osa  sosiaalityöntekijöistä  osallistui  kerran  kuukaudessa  ulkopuolisen

konsultin vetämään ryhmään. Ryhmä oli perustettu alun perin sosiaalityön kehittämiseksi sairaalan

sisällä, mutta osallistujien vaihtuessa tiheään, se toimi siihen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden

mukaan työnohjauksen tavoin heille tärkeänä kokemusten ja ajatusten vaihtopaikkana. Suurelta osin

tuki  oli  kuitenkin  epävirallisempaa  eli  jokapäiväisten  keskustelujen  kautta  saatavaa.  Näitä

epävirallisia keskusteluja käytiin esimerkiksi kahvitunneilla ja ruokatauoilla. Yleistä oli myös käydä

tapaamassa tai soittaa kollegalle, jos tarvittiin esimerkiksi neuvoja vaikeisiin työtilanteisiin.

Vertaistukeen  liitettiin  olennaisesti  yhteisen  työnkuvan  ja  samanlaisen  työhön  liittyvän

viitekehyksen  merkitykset.  Yhteiset  kokemukset  olivat  keskeisiä  vertaistuen

vuorovaikutteisuudelle.  Eräs  sosiaalityöntekijä  koki  vertaisille  asioiden  jakamisen  osittain  myös

vastuun jakamisena:

Ois  ikävä,  jos  ei  vois  oikeesti  niistä  raskaista  asioista  neuvotella  ja  ettiä  sitä  oikeeta
ratkaisua.  Kyllä  se vastuu ois silloin paljon enemmän  yhdellä  ihmisellä  ja  se ois mun
mielestä huono juttu. Et kun mä en voi kuitenkaan niistä asioista päättää, niin kyllä mä
haluan  jakaa  sen  ja  vaikka  voisinkin  päättää  niin  haluaisin  jakaa  ne  näkemykset  ja
tietämykset. En mä usko, et yks ihminen pystys niin paljon nähdä sen asian ytimeen, et
se ois järkevää. (S2.)

Vaikka  tuen  toteutuminen  koettiin  sosiaalityöntekijöiden  näkökulmasta  suhteellisen  hyväksi,  sitä

vaikeutti kuitenkin sairaalan toimialuejako. Tämä merkitsee sosiaalityöntekijöiden ryhmän kannalta

sitä,  että  ryhmä  ei  ole  kiinteä  kokonaisuus,  vaan  kiinteys  työntekijöiden  kesken  ilmenee

ennemminkin toimialueittain. Näiden toimialueiden työn erilaiset lähtökohdat aikuispsykiatriassa ja

nuorisopsykiatriassa  hankaloittivat  tuen  pyytämistä  koko  sosiaalityöntekijöiden  ryhmältä.

Useimmin  tukea  pyydettiinkin  kollegalta,  jonka  työllä  koettiin  olevan  samanlainen  viitekehys

omaan  työnkuvaan  verrattuna.  Nämä  kollegat  työskentelivät  samantyyppisillä  osastoilla,  yleensä

siis  samalla  toimialueella.  Käytän  tässä  näistä  kollegoista  käsitettä  lähikollega.  Kollegoiden

tunteminen pitemmältä ajalta edisti osaltaan tuen pyytämistä. Myös työntekijän persoonalla koettiin

olevan  vaikutusta  sille,  kuinka hyvin  hän  kykeni  ottamaan  tukea vastaan  tai  kuinka paljon  halusi

jakaa toisille omia työssään kokemiaan ongelmia.

Kaikki  sosiaalityöntekijät  kokivat  saavansa  ainakin  jonkinasteista  vertaistukea  kollegoiltaan.

Tärkeintä työntekijöille oli tieto siitä, että tukea on tarvittaessa saatavilla. Vahteran (1993) mukaan

työntekijän  työssä  jaksamisen  edistäjinä  erityisen  merkittäviksi  sosiaalisen  tuen  osaalueiksi  ovat

osoittautuneet  käytännön  tuki,  tiedollinen  tuki  sekä  emotionaalinen  tuki.  Leinosen  (2001,  96–97)
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mukaan terveydenhuollon sosiaalityössä vertaisten merkitys korostuu emotionaalisen tuen antajina,

mutta yhteisissä keskusteluissa  vaihtuu  myös paljon sosiaalityön ammatinharjoittamiseen  liittyvää

konkreettista  tietoa. Tässä  tutkimuksessa  haastateltavat kuvasivat useimmin  vertaistuen  tiedollisen

ja  emotionaalisen  tuen  piirteitä  erilaisista  tukitapahtumista  kertoessaan.  Tarkastelen  seuraavassa

pääluvussa  näiden  tukimuotojen  suhdetta  työssä  jaksamiseen.  Sosiaalisen  tuen  yhteydessä

käsittelemääni  Leskisen  (1987)  määritelmän  mukaisia  muita  tukimuotoja  (arvostusta  välittävää,

välillistä sekä käytännön tukea) saatiin harvemmin tai ei ollenkaan.

6.4 Yhteenveto

Olen  jaotellut  jaksamiseen  liittyvät  teemat  oheiseen  taulukkoon  (taulukko  2)  sen  mukaan  kumpi

jaksamista edistävä vai heikentävä näkökulma korostui haastatteluhetkellä enemmän haastateltavien

ryhmässä.  Jotkut  teemat  ovat  jaettavissa  kahteen  osaan  eli  toinen  teemaan  liittyvä  tekijä  edistää

jaksamista ja toinen heikentää sitä. Tällainen on esimerkiksi työlle saatu arvostus, joka työyhteisön

sisällä  parantaa  työssä  jaksamista,  mutta  yhteiskunnan  ja  koko  organisaation  tasolla  se  koetaan

huonoksi.  Työyhteisön  sisäisen  arvostuksen  olen  liittänyt  aiemmasta  poiketen  työyhteisötason

näkökulmaan, koska se selkeästi liittyy itse sosiaalityötä enemmän työyhteisön toimintaan.

Täytyy  kuitenkin  muistaa,  että  jaottelusta  huolimatta  jotkut  vaikutukset  ovat  osastokohtaisia.

Jollekin  sosiaalityöntekijälle  esimerkiksi  työyhteisön  kulttuuri  näyttäytyi  työhyvinvointia

heikentävänä tekijänä, vaikka koko ryhmän kesken tarkasteltuna sen edistävä näkökulma korostui.

Välilliset tekijät ovat tekijöitä, jotka eivät vaikuta suoranaisesti työssä jaksamiseen, mutta niillä voi

olettaa  olevan  myös  vaikutusta.  Näistä  suurin  osa  on  juuri  persoonaan  liittyviä  tekijöitä,  joiden

välillistä luonnetta kuvasin jo aiemmin.
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Taulukko 2. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät
Työhyvinvointia

edistävät tekijät

Työhyvinvointia

heikentävät tekijät

Välilliset tekijät

Työtaso Työn luonne:
mielekkyys, itsenäisyys,

tiimityö

Työn organisointi:
työtahti, työmäärä, raskaus

Työn arvostus:
yhteiskunnallinen

(palkkaus), organisaation

sisäinen (asema, rooli)

Palautteen puute

Työntekijän persoona

Työmotivaatio

Oma elämäntilanne

Työkokemus

Työyhteisötaso Sosiaalinen  tuki  ja

vertaistuki

Työyhteisötyö:
työyhteisön kulttuuri

(keskusteleva ja avoin

ilmapiiri),

moniammatillinen

työ(vastuun jakautuminen)

Työn arvostus:
työyhteisön sisäinen

(henkilökohtainen)

Johtaminen

Työyhteisötyö:
moniammatillinen

työ(tiedonkulku, työn

erilaiset lähtökohdat,

roolinoton vaikeus)

Jakoa  tarkastelemalla  voidaan  päätellä,  että  työntekijöiden  hyvänä  näyttäytyvä  työssä  jaksaminen

liittyy  pitkälti  työyhteisön  työhyvinvointia  edistävään  toimintaan.  Työyhteisötyö  näyttäisi

sosiaalityöntekijöiden  kokemusten  mukaan  toimivan  hyvin.  Sosiaalista  tukea  on  saatavilla

riittävästi,  työntekijöiden  henkilökohtainen  arvostus  on  hyvää  ja  sosiaalityöntekijöiden  rooli

työyhteisöissä  tasaarvoinen  muihin  ammattiryhmiin  verrattuna.  Tähän  liitettynä  mielekkäänä

pidetty työn luonne lisää työmotivaatiota ja ylläpitää työssä jaksamista.

Työhyvinvointia  heikentävät  tekijät  liittyvät  suurelta  osin  työtason  tekijöihin,  joihin  työntekijä  ei

välttämättä  koe  voivansa  itse  vaikuttaa.  Esimerkiksi  työn  organisointiin  liittyvät  asiat  vaatisivat

aikataulutusta, jotta suuri työmäärä olisi helpommin hallittavissa, mutta tähän ei kuitenkaan aina ole

mahdollisuuksia työn luonteen vuoksi. Tottumus asioiden tilaan saattaa myös vahvistaa työntekijän

käsitystä siitä, että asiat ovat ja pysyvät sellaisina, eikä niihin voi itse puuttua. Tämän vuoksi nämä
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asiat  näyttäytyivät  ehkä  uusien  työntekijöiden  silmissä  kokeneita  työntekijöitä  suurempina

kysymyksinä ja niihin olisi haluttu puuttua myös yhteisesti.

Terveydenhuollon  sosiaalityössä  jaksamiseen  vaikuttavia  tekijöitä  tarkastelemalla  näyttäisi  niin

ikään  siltä,  että  kokeneiden  ja  kokemattomien  sosiaalityöntekijöiden  näkemykset  työssä

jaksamiseen  vaikuttavista  tekijöistä  eroavat  etenkin  työyhteisötason  moniammatillisen  työn

näkökulmaan  liittyvien  tekijöiden  suhteen.  Moniammatillinen  työ  on  helpompaa  kauan  alalla

olleille  sosiaalityöntekijöille,  sillä  he  ovat  löytäneet  oman  paikkansa  osaston  työryhmässä.  Myös

itseluottamuksen kasvu suhteessa omaan ammattitaitoon vaikuttaa työn hallintaan. Työkokemuksen

merkitys  näkyy  moniammatillisen  työtavan  hallinnan  lisäksi  sosiaalisen  tuen  ja  vertaistuen

tarpeessa.  Kokemattomat  sosiaalityöntekijät  tarvitsevat  kokeneempia  enemmän  tukea  etenkin

työyhteisötyöhön, jotta jaksaisivat uudessa työssään.

Vaikka  sosiaalityöntekijät  toivatkin  esiin  toimivan  osastotyöryhmän  merkitystä  tuen  antajana,

terveydenhuollon  sosiaalityössä  on  erityisen  tärkeää  saada  tukea  myös  omalta  ammattikunnalta.

Yhteisellä  vastuunotolla  sosiaalityöstä  organisaation  sisällä  sosiaalityöntekijät  voisivat

todennäköisesti vaikuttaa työhyvinvointia heikentäviin tekijöihin, kuten palautteen saamiseen sekä

moniammatillisen  työn  tuomiin  vaikeuksiin  ja  yleensäkin  sosiaalityön  tunnettuuden  lisäämiseen

organisaation  sisällä.  Näiden  lisäksi  vertaistuki  vaikuttaa  jaksamiseen  mahdollistamalla

ammatillisen kehittymisen sekä se toimii merkittävänä henkisenä voimavarana työntekijöille.  Näitä

asioita tarkastelen seuraavassa enemmän.
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7 VERTAISTUKI TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISEN EDISTÄJÄNÄ

Työyksikön  vertaistuen  voi  nähdä  suurena  rikkautena  sekä  työssä  jaksamista  edistävänä

voimavarana (Leinonen 2001, 96–97). Esimerkiksi Metteri (1993, 99) näkee kollegatuen parantavan

yksittäisen  työntekijän  työssä  jaksamista  ja  samalla  se  ylläpitää  asiantuntijuutta  ja  edistää

ammatillista kehittymistä. Myös haastateltavani kokivat vertaistuen edistävän työssä  jaksamistaan.

Ammatillisen kehittymisen lisäksi vertaistuen koettiin parantavan henkistä jaksamista.

Tämän perusteella olen  jakanut vertaistuen merkityksen kahteen osaan: ammatillisen kehittymisen

sekä  henkisen  työssä  jaksamisen  näkökulmiin.  Näihin  työssä  jaksamiseen  liittyviin  näkökulmiin

vertaistuki vaikuttaa sosiaalisen tuen osaalueiden (emotionaalisen ja tiedollisen tuen) kautta. Myös

sosiaalityöntekijöiden vertaistuen kautta muodostuva keskinäinen yhteisöllisyys edistää jaksamista.

Emotionaalinen  ja  tiedollinen  tuki  sekä  yhteisöllisyys  muodostavat  tämän  osion  teemat,  joita

tarkastelen ammatillisen kehittymisen ja henkisen työssä jaksamisen näkökulmista.

Kuten  aiemminkin  jo  mainitsin,  sosiaalisen  tuen  osaalueista  tärkeitä  työssä  jaksamisen  kannalta

ovat  emotionaalinen  ja  tiedollinen  tuki.  Wills’n  (1985,  70)  mukaan emotionaalinen  ja  tiedollinen

tuki ilmenevät usein yhdessä, joten niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Tämä voi johtua siitä, että

tuen  vastaanottaja  saattaa  kokea  esimerkiksi  neuvojen  antamisen  huolenpidon  ja  huolehtimisen

ilmauksena  ja  mieltää  tiedollisen  tuen  emotionaaliseksi.  Tämän  vuoksi  näitä  tuen  osaalueita  voi

olla vaikea mitata tutkimuksissa erillään, itsenäisinä osaalueina.

Tuen  osaalueiden  raja  on  häilyvä  etenkin  moniammatillisuutta  tarkasteltaessa,  eli  siihen  liittyvät

aiheet olisi  mahdollista  liittää kumpaankin osaalueeseen. Haastatteluissa painottui kuitenkin  tuen

emotionaalinen luonne hieman enemmän, joten tässä moniammatillisuuteen kollegoilta saatua tukea

tarkastellaan siis emotionaalisen tuen kautta.

7.1 Tukea ammatilliseen kehittymiseen

Vertaistuen  merkitys  sosiaalityöntekijöiden  ammatillisen  kehittymisen  tukena  korostui

sosiaalityöntekijöiden  haastatteluissa.  Esimerkiksi  Laakkonen  (2004,  13,  25,  54–55)  määrittelee

ammatillisen  kehittymisen  niin  työyhteisön  kuin  yksittäisen  työntekijän  kehittymiseksi  työssä  ja

työstä kohti asiantuntijuutta. Koulutus luo pohjan ammatilliselle kehittymiselle ja se jatkuu työssä ja
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työtehtävien  kautta.  Ammatillinen  kehittyminen  vaatii  suotuisan  ammatillisen  kasvuympäristön,

sillä  organisaatio  ja  siellä  vallitseva  ammattikulttuuri  voivat  olla  joko  kasvua  tukevia  tai  sitä

rajoittavia.

Työtovereiden  merkitys  on  tärkeää  ammatillisen  kehittymisen  kannalta  (KarvinenNiinikoski  ym.

2005, 71). Työtovereilta saadaan ammatillista tukea, jonka tarve jatkuu läpi sosiaalityöntekijän uran

(Sulman  ym.  2005,  246).    Tuen  tarve  ja  sen  merkitys  kuitenkin  muuttuvat  työkokemuksen

kasvaessa eli työtovereiden rooli muuttuu ammatillisen kehittymisen eri vaiheissa.

Tämä  ammatillisen  kehittymisen  vaiheisuus  ilmeni  myös  tutkimuksessani.  Koulutuksella  saadut

tiedot  ja  taidot  ovat  hyvä  pohja  työn  tekemiselle,  mutta  koulutuksella  ei  voi  kuitenkaan  antaa

käytännön  valmiuksia  työtä  varten  ja  näin  ollen  vastavalmistunut  työntekijä  voidaankin  sijoittaa

ammatillisen  kehittymisensä  alkuun.  Kollegoilta  saatava  vertaistuki  mahdollistaa  osaltaan

terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  ammatillisen  kehittymisen  ja  edistää  sitä  kautta  myös

työssä jaksamista.

Tarkastelen  ammatillisen  kehittymisen  ja  vertaistuen  suhdetta  työkokemuksen  näkökulmasta  eli

miten  kollegoilta  saatavan  tuen  merkitys  vaihteli  kokemattomien  ja  kokeneiden

sosiaalityöntekijöiden  haastatteluissa  sekä  vertaistuen  vastavuoroisuuden  näkökulmasta.

Ammatilliseen  kehittymiseen  liittyivät  myös  vertaistuen  osaalueet,  tiedollinen  ja  emotionaalinen

tuki. Liitän myös nämä näkökulmat tarkasteluuni.

Ammatillisen kehittymisen ja vertaistuen suhde työkokemuksen näkökulmasta

Työkokemus  on  sosiaalityön  kaltaisessa  ammatissa  yksi  ammattitaidon  kulmakivistä  (Karvinen

Niinikoski  ym.2005,  30,  43).  Sosiaalityöntekijä  on  työuransa  alkuvaiheissa  ammatillisen

kehittymisensä alussa, jolloin työntekijän työssä korostuu myös vertaistuen tarve.

Haastattelemani  sosiaalityöntekijät  saivat  ammatilliseen  kehittymiseensä  tukea  kollegoiltaan

vertaistuen  osaalueiden  välityksellä.  Tuen  tiedollinen  luonne  korostui  kehityksessä,  mutta  myös

emotionaalisella tuella oli vaikutuksensa. Tiedollisen tuen eli neuvojen ja avun saaminen käytännön

työhön  oli  tärkeää  erityisesti  uusille,  kokemattomille  työntekijöille.  Suurin  osa  heistä  koki

tarvitsevansa  tiedollista  tukea  suhteellisen  usein,  jopa  päivittäin.  Kollegoiltaan  saadun  tiedollisen
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tuen  avulla  työntekijät  kehittivät  omaa  osaamistaan,  mutta  saivat  siitä  myös  vahvistusta  omille

ajatuksilleen.

Haastattelemieni  sosiaalityöntekijöiden tiedolliselle  tuelle antamat merkitykset noudattivat osittain

aiemmin  esille  tuomaani  Leskisen  (1987,  119)  ja  Wills’n  (1985,  69)  määritelmää  tiedollisesta

tuesta. Tiedollinen tuki nähtiin sosiaalityöntekijöiden kesken neuvojen ja ajatusten vaihtamiseksi ja

avun saamiseksi käytännön työssä kohdattuihin ongelmiin, useimmiten vaikeisiin potilastapauksiin,

joissa  työntekijä  ei  tiennyt,  miten  pitäisi  edetä.  Yhteisesti  käytyjen  keskustelujen  kautta  saatava

tiedollinen  tuki  nähtiin  mahdollisuudeksi  kehittää  omaa  ammattitaitoa.  Eräs  sosiaalityöntekijä

kuvasi kollegoilta saatavan tiedollisen tuen tarvetta näin:

Niitä on aika paljon. Et tietääkö joku potilaan tilanteesta aikaisemmalta ajalta, et oisko
jotain osviittaa siihen, et miten edetä. Jos on ollut aikaisemmin hoidossa jollain toisella
osastolla.  Toki  niistä  on  kirjaukset,  mut  sit  keskusteltaessa  voi  tulla  vielä  jotain
enemmän esille. Ja sit mihin ottaa yhteyttä tietynlaisessa ongelmassa  ja mitä kuponkia
käytetään harvinaisempaan etuuteen. Niitä on monia asioita ja jos ei ihan päivittäin niin
monta kertaa viikossa. (S4.)

Vaikka  sosiaalityöntekijät  kokivat  vertaistuen  vastavuoroiseksi  tueksi  eli  tukea  voitiin  pyytää

kollegoilta ja antaa kollegoille, vastavuoroisuus tiedollisen tuen suhteen oli kuitenkin ryhmän sisällä

vain osittaista. Kokemattomille sosiaalityöntekijöille tiedollinen tuki oli usein ohjeiden ja neuvojen

kysymistä  kokeneemmalta  kollegalta,  jolloin  se  oli  vastavuoroisuuden  sijaan  enemmänkin

konsultaatiotyyppistä (ks. Saarinen 2003; Vesterinen 2004). Muutama kokematon sosiaalityöntekijä

kyseenalaisti  tuen  vastavuoroisuuden,  koska  he  kokivat  olevansa  erilaisessa  ammatillisen

kehittymisen  vaiheessa  kokeneisiin  verrattuna.  Myös  kokemattoman  työntekijän  epävarmuus

heijastui tuen vastavuoroisuuden kokemuksissa.

En mä kyllä koe, että voisin antaa vertaistukea vanhemmille, koska ne on jo niin siinä
omassa  tavassaan  tehdä  työtä.  Mut  ehkä  me  tuodaan  sellaista  piristystä,  et  on  joskus
sanottu, et on hauska kun tulee virkeitä uusia, mut tuskin siihen ammatilliseen puoleen
itte  kauheesti,  ehkä  sellasia  tietokonejuttuja  voi  neuvoo,  mut  ei  sellaisia  ammatillisia
juttuja sisällöllisesti. (S3.)

Emotionaalisen  tuen  liitän  ammatillisessa  kehittymisessä  työntekijöiden  itseluottamukseen  omista

tiedoista  ja  taidoista,  jolloin  kollegoiden  emotionaalisen  tuen  tarve  korostuu  kokemattomien

sosiaalityöntekijöiden  ammattitaitoonsa  liittämässään  epävarmuudessa.  Janhosen  ja  Vanhanen

Nuutisen (2004, 24) mukaan ammatillisen kehittymisen alkuvaiheessa epävarmuus omista kyvyistä
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on yleistä. Omat riittämättömät tiedot ja taidot tuottavatkin eniten huolta niille sosiaalityöntekijöille,

joilla  työkokemusta  on  alle  2  vuotta  (KarvinenNiinikoski  ym.  2005,  43).  Epävarmuus  omasta

ammattitaidosta  sai  osan  haastattelemistani  kokemattomista  sosiaalityöntekijöistä

kyseenalaistamaan  omat  tietonsa  ja  taitonsa  ja  usein  tiedollista  ja  samalla  emotionaalista  tukea

pyydettiin asioiden varmistamiseksi.

Monta kertaa soitto on sitäki, että sä tiedät sen asian jo, sä tiedät kuinka sä toimit, mut
haluat kuulla sen vielä joltain muultaki.(S1.)

Työkokemuksen myötä työtä koskevat tiedot  ja taidot kasvavat  ja monien tehtävien suorittaminen

muuttuu  rutiininomaiseksi.  Kokemus  kasvattaa  itseluottamusta  ja  näin  ollen  työntekijä  luottaa

enemmän  myös  omaan  ammattitaitoonsa.  Samalla  tiedollisen  vertaistuen  tarve  vähenee.    Eräs

kokenut sosiaalityöntekijä kuvasi suhdettaan vertaistukeen näin:

Kyllä  kai  sitä  jokainen  tarvii,  mut  kyllä  mä  näen  sen  korostuneempana  uusilla
työntekijöillä.  Et  ei  sitä  sillain  ajattele,  et  mitä  se  on  omalla  kohdalla.  Et  se  tuki  on
tietysti tärkeetä, et se tulee keltä tahansa täältä. Et on se kollega tai muu työntekijä. Mut
en mä usko, et sitä yksin jäis, jos tukea tarvis, et kyl sitä saa. (S7.)

Kokeneet  sosiaalityöntekijät  pyysivät  tiedollista  tukea  muita  harvemmin  ja  usein  sosiaalityön

käytännön asioista puhuttiin perehdytettäessä uusia työntekijöitä. Perehdyttämiskeskustelut avasivat

joskus  yhteistä  pohdintaa  koko  kollegaryhmän  kesken.  Nämä  yhteiset  perehdytykseen  liittyvät

keskustelut  nähtiin  mahdollisuudeksi  pohtia  omia  työkäytäntöjään  ja  kehittää  tätä  kautta  omaa

ammattitaitoaan.

Ja  toisaalta  sit  niin  päin,  kun  olen  itse  se  seniori,  niin  tapaan  sijaisia,  jotka  tulee
kysymään  ihan työasioista. Lähes päivittäin  joku multa kysyy  jotain…  Toisaalta  se on
ihan  kivaki,  siinä  tulee  ittekki  mietittyä  ja  kyseenalaistettua  se,  et  mitä  tekee.  Että
näinkös tää meniki. Ja varsinki, jos siinä on useempi keltä kysytään, niin siinä, et ai sää
teit noin. Et siinä tulee testattua niitä omia työtapoja, et ei se mua haittaa. (S5.)

Vaikka  kokeneet  sosiaalityöntekijät  pyysivät  usein  apua  toisilta  kokeneemmilta  työntekijöiltä,  he

eivät  suinkaan  vähätelleet  uusien  työntekijöiden  merkitystä  tiedon  antajina,  vaan  näkivät

työkokemuksen  terveydenhuollon  sosiaalityötä  laajempana  kokonaisuutena.  Esimerkiksi

aikaisemman työkokemuksen merkitystä arvostettiin.

Ehkä se on mullakin, et kysyn niiltä,  jotka on jo pitempään töissä olleita, tai sit tiedän,
et  on ollu sellaisen asian kanssa tekemisissä tai törmännyt. (S5.)
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Jos  joku on vaikka ollut sosiaalitoimessa, sehän olis  tosi hyvää kokemusta täällä  ja on
heille, joilla sitä on. Et totta kai heillä on sitä annettavaa sieltä näkökulmasta. Ja siinä on
pelkästään hyviä puolia, et tulee uusia ihmisiä. Ei niin, että vanhoissa olisi jotain vikaa,
mutta  kyllä  sitä  uutta  näkökulmaa  tarvitaan.  Ja  se  on  ollut  sellaista,  et  muualta  tänne
tulevat  työntekijät  näkee  tän  systeemin  erilailla  ja  se  on  kyllä  hyvä,  koska  tää  on
sellainen  aika  jähmeä  organisaatio,  et  täällä  ei  helposti  tapahdu  muutokset  ainakaan
asenteissa ja sit sellaisissa hoitojen sisältöihin vaikuttavissa jutuissa. (S4.)

Vertaistuki  ammatillisen  kehittymisen  näkökulmasta  tarkasteltuna  auttoi  siis  sosiaalityöntekijöitä

kehittämään  omaa  asiantuntijuuttaan.  Lähinnä  tähän  kehittymiseen  liittyi  tiedollinen  tuki,  mutta

myös  emotionaalinen  tuki  oli  tärkeää  etenkin  kokemattomille  sosiaalityöntekijöille,  joiden

itseluottamus  ammattitaitoaan  kohtaan  saattoi  horjua.  Emotionaalisen  tuen  tarve  ei  kuitenkaan

vähentynyt  työkokemuksen kasvaessa  samalla  tavalla  kuin  tiedollinen  tuki,  vaan  sen  merkitys oli

tärkeää työuran jokaisessa vaiheessa myös kokeneille sosiaalityöntekijöille. Tällöin emotionaalinen

tuki  ei  niinkään  liittynyt  ammatilliseen  kehittymiseen  vaan  sosiaalityöntekijän  henkiseen  työssä

jaksamiseen, jota kuvaan tarkemmin luvussa 8.2.

Vertaistuen vastavuoroisuus

Kun työuran alussa sosiaalityöntekijöiden tuen tarve korostuu, työkokemuksen myötä omat tiedot ja

taidot kasvavat ja tuen tarve vähenee ja työntekijällä on mahdollisuus antaa enemmän tukea uusille

työntekijöille. Venninen  (2005, 288) näkeekin uutta asiaa sisäistävän  ja  harjoittelevan  työntekijän

noviisiksi,  joka pitkällisen harjoittelun kautta voi kehittyä todelliseksi ekspertiksi  työssään.   Vasta

silloin  hänellä  on  mahdollisuus  hyödyntää  täysipainoisesti  ammattiin  liittyvää  tietoaan  kollegan

ammatillisen  kehittymisen  tukemisessa.  Eräs  kokematon  sosiaalityöntekijä  kuvasi  ammattitaidon

kehittymistä vastavuoroiseksi prosessiksi suhteessa työuran eri vaiheessa oleviin kollegoihin:

Sehän on kurjaa, et se on aina  semmosta ottamista näiltä kokeneemmilta, mut ehkä se
sit  joskus kääntyy silleen, et voi taas itte olla  jollekin hyödyksi. Sehän jatkuu se kierre
sitte. (S1.)

Tuen antajan  tai ottajan  rooleista  huolimatta  vertaistuella oli  merkitystä  molempien ammatilliseen

kehittymiseen.  Tuen  luonne  vain  muuttui  työkokemuksen  kasvaessa.  Kun  työuran  alkuvaiheessa

työntekijä  tarvitsi  tukea  tietojensa  ja  taitojensa  lisäämiseen,  kokeneempi  sosiaalityöntekijä  saattoi

kehittyä  ammatillisesti  peilaamalla  omia  työtapojaan  kollegoidensa  tapaan  työskennellä.

Kokeneempi työntekijä siis syvensi omia taitojaan hallitessaan jo työn tiedollisen puolen paremmin.
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Ammatillista  kehittymistä  edistäessään  tiedollinen  tuki  vaikutti  osaltaan  työntekijän  työssä

jaksamiseen.

Sosiaalityöntekijöiden saama ja antama vertaistuki ammatillisen kehittymisen tukena voidaan liittää

esimerkiksi  Leskelän  (2006)  ja  Ruohotien  (2000)  tutkimaan  mentoroinnin  ideaan,  jossa  tuen

antamisesta  ja  saamisesta hyötyvät  molemmat  sen osapuolet eli  se on siis  vastavuoroista. Leskelä

(2000,  164)  määrittelee  mentoroinnin  kokemustiedon  välittämiseksi  kokeneelta  työntekijältä

kokemattomalle. Leskelän (2006, 166, 174) mukaan mentorin eli kokeneemman työntekijän antama

tuki vaikuttaa kokemattomamman työntekijän eli aktorin ammatilliseen kehittymiseen ja tätä kautta

myös työssä jaksamiseen.

Ruohotie (2000, 223) puolestaan tarkastelee mentorointia mentorin näkökulmasta. Hänen mukaansa

mentoroinnista  on  hyötyä  myös  mentorille,  sillä  tukiessaan  aktorin  ammatillista  kehittymistä  ja

työssä jaksamista mentorin omanarvontunne, tyytyväisyys ja motivaatio paranevat. Samalla pitkän

uran  tehneen  työntekijän  työnkuva  rikastuu  (Leskelä  2000,  164). Toimiessaan  mentorina kokenut

työntekijä joutuu samalla pohtimaan omia työtapojaan ja tarkastelemaan itseään työntekijänä. Tätä

kautta  mentorointi  tarjoaa  myös  kokeneelle  työntekijälle  mahdollisuuden  ammatilliseen

kehittymiseen.  Tässä  prosessissa  työntekijöiden  toisiltaan  saaman  ammatillisen  tuen  voi  samalla

olettaa vaikuttavan niin kokeneen kuin kokemattomankin sosiaalityöntekijän työssä jaksamiseen.

7.2 Tukea henkiseen työssä jaksamiseen

Ammatillisen  kehittymisen  lisäksi  vertaistuki  toimi  sosiaalityöntekijöiden  henkisen  työssä

jaksamisen  edistäjänä.  Kuten  olen  jo  edellä  maininnut,  terveydenhuollon  sosiaalityö  saattaa

näyttäytyä  yksinäisenä  työnä.  Vaikka  työn  yksinäisyys  hyväksytään  ja  sitä  pidetään  itsenäisyyttä

lisätessään hyvänä asiana, samaa työtä tekeviä kuitenkin kaivataan rinnalle. Vertaistuki voidaankin

nähdä tärkeänä henkisenä voimavarana terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työssä. Tarkastelen

seuraavassa  vertaistuen  suhdetta  henkiseen  työssä  jaksamiseen  emotionaalisen  tuen  ja

yhteisöllisyyden kautta.
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Emotionaalinen tuki henkisenä voimavarana

Haastateltavani  kokivat  emotionaalisen  tuen  Vesterisen  (2004)  mukaisesti  epäviralliseksi,

jokapäiväisistä  keskusteluista  saatavaksi,  tueksi.  Sosiaalityöntekijät  näkivät  emotionaalisen  tuen

vaikuttavan  jaksamiseensa  kolmella  tavalla.  Ensiksikin  tuen  koettiin  liittyvän  mahdollisuuteen

keskustella  työssä  kohdatuista  vaikeuksista  kollegoiden  kanssa  (Leskinen  1987,  119;  La  Gaipa

1990,  125).  Vaikeudet  saattoivat  liittyä  esimerkiksi  moniammatilliseen  työhön,  eli  ne  liittyivät

organisaation työtapaan ja siitä seuranneisiin ongelmiin ja ne olivat tyypillisempiä kokemattomille

sosiaalityöntekijöille.  Vaikeudet,  jotka  syntyivät  esimerkiksi  eri  ammattiryhmien  erilaisista  työn

viitekehyksistä  tai  sosiaalityön  roolista  moniammatillisessa  työryhmässä, saattoivat  hämmentää

uusia  työntekijöitä.  Jotta  kollegan  kanssa  voitaisiin  jakaa  ammatillista  näkemystä  ja  saada  tukea,

haluttiin niistä keskustella.

Toiseksi  emotionaalinen  tuki  mahdollisti  kokemusten  jakamisen  kollegoiden  kanssa.  Kokemusten

jakamisessa oli työssä kohdattuihin vaikeuksiin verrattuna kyse enemmänkin työntekijän henkisestä

jaksamisesta,  jolloin  kollegan  kanssa  saatettiin  puhua  myös  omista  henkilökohtaisista  ongelmista.

Useimmin tarve kokemusten jakamiseen liittyi tunteita herättäneisiin potilastapauksiin, esimerkiksi

potilaan itsemurhasta oli tärkeää pystyä keskustelemaan kollegan kanssa. Eräs sosiaalityöntekijä toi

esiin tämän työhön liittyvien kokemusten jakamisen tärkeyden kollegoiden kanssa. Kokemuksistaan

kertomalla  oli  mahdollisuus  jakaa  henkisesti  raskaita  aiheita  ja  toisaalta  myös  laajentaa  omaa

työhön liittyvää näkökulmaa. Kollegalta saatu emotionaalinen tuki toimi siis työnohjauksen tavoin.

Ja sit (raskaaseen työasiaan liittyvät) jutut, niistähän haluaa sit puhua muutenkin. Ne on
aika  tunteita  herättäviä  juttuja.  Et  vaikka  tietääkin  minne  pitää  soittaa  niin  kyl
mielellään sit niinkun et istuppa tuohon niin mä vuodatan tässä, et olipa hirvee juttu. Et
niistä  haluaa  puhua  muutenki.  Et  kyllähän  meillä  (lähikollegan)  kans  on  tällasta
epävirallistaki,  jos  on  joku  rankka  juttu,  et  mikä  tässä  sun  mielestä  ois  nyt  järkevää.
Työohjauksellista tietyllä tapaa.(S2.)

Näiden lisäksi tukea tarvittiin ammatillisen itseluottamuksen rakentamiseen. Etenkin kokemattomat

sosiaalityöntekijät  hakivat  kollegoilta  tukea  ja  varmistusta  työtilanteisiin,  joissa  omiin  tietoihin  ja

taitoihin  liitettyjen  puutteiden  vuoksi  ei  päästy  eteenpäin.  Tätä  epävarmuutta  käsittelin  hieman  jo

ammatillisen  kehittymisen  yhteydessä,  tässä  siitä  työryhmätyön  ja  siihen  liittyvän  ammatti

identiteetin merkityksen näkökulmasta.
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Esimerkiksi  osallistumisen  moniammatillisen  työryhmän  toimintaan  saattaa  tuottaa  aloittelevalle

työntekijälle  epävarmuuden  tunteita,  jolloin  aloittelija  tarvitsee  tukea,  kannustusta  ja  rohkaisua

esimerkiksi  vertaisryhmältä  (Janhonen  &  VanhanenNuutinen  2004,  24).  Tähän  kokemattomien

sosiaalityöntekijöiden  kokemuksiin  moniammatillisen  työtavan  vaikeuksista  saattaa  liittyä  myös

työntekijän  kehittymätön  ammattiidentiteetti.  Lindenin  (1999,  123–124)  mukaan  usean

ammattialan  työryhmän  jäsenyys  vaatii  siihen  osallistujalta  ammatillisen  tietopohjan  ja  normiston

hallintaa sekä selkeää ammattiidentiteettiä. Voidaankin siis olettaa, että kokemattomalle työuraansa

vasta aloittelevalle sosiaalityöntekijälle moniammatillinen yhteistyö voi tuottaa suurempia ongelmia

kokeneempiin  työntekijöihin  verrattuna,  koska  terveydenhuollon  sosiaalityöhön  liittyvä

ammatillinen tietopohja ei ole vielä kasvanut, eikä ammattiidentiteetti ole tarpeeksi vahva. On siis

mahdollista,  että  juuri  tästä  syystä  kokemattomammat  sosiaalityöntekijät  kokivat  tarvitsevansa

enemmän  kollegatukea  sekä  yhteistä  keskustelua  myös  moniammatillisen  työn  tuottamista

vaikeuksista  kuin  työtä  jo  kauan  tehneet  sosiaalityöntekijät.  Epäselvän  ammattiidentiteetin  ja

kehittymättömän  tietopohjan  vuoksi  he  mahdollisesti  näkivät  oman  roolinsa  työryhmässä

heikommaksi  ja työnsä epäarvostetummaksi, vaikka todellisuudessa kokeneempi sosiaalityöntekijä

samassa  työryhmässä  olisi  saattanut  löytää  oman  paikkansa  helpommin  ja  kokea  enemmän

arvostuksen tunteita.

Emotionaaliseen  tukeen  ja  sen  tarpeeseen  liittyy  myös  työntekijän  työkokemus.  Esimerkiksi

Venninen (2005, 291) näkee aloittelevan työntekijän tarvitsevan osaamisensa syventämiseksi  sekä

varmuuden  saamiseksi  työskentelyynsä  kokeneempien  kollegoiden  kanssa  käytävää  keskustelua.

Haastateltavani  puhuivat  kuitenkin  ryhmänä  vähän  moniammatillisuuteen  liittyvistä  asioista  ja

etenkin  kokemattomat  sosiaalityöntekijät  olisivat  kaivanneet  enemmän  keskustelua  vaikeiksi

kokemistaan työasioista.

Mutta  jotenkin  kaipais  enemmän  sellaista  suorempaa  ja  totuudenmukaisempaa,  mut
tietenkin  on  asioita,  joita  täytyy  käsitellä  (yhteisissä  kokouksissa),  mut  jotenkin  se,  et
onko se enemmän sitä omaa toimintaa tai…  Tässä on kuitenkin jokaisella mietittävänä
nää moniammatillisuuden kirot ja seuraukset. Ja ne jotka on ollu täällä pitkään, niin ei
se varmaan niille yllätyksenä tuu, et ne tois enemmän sellaista oikeeta yhteisöllisyyttä.
(S6.)

Mistä  sitten  johtuu,  että  yhteistä  puhetta  vaikeista  aiheista  oli  koko  ryhmän  kesken  niin  vähän,

vaikka  sosiaalityöntekijät  kokivatkin  vertaistuen  merkityksen  henkisenä  voimavarana  tärkeäksi?

Ensiksikin työntekijän persoonalla oli vaikutusta sille, kuinka avoimesti hän halusi kokemuksistaan

puhua.  Raskaista  työtilanteista  puhuminen  vaati  työntekijöiden  keskinäistä  luottamusta,  joten
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vaikeuksista  puhuminen  ei  ollut  helppoa  itselle  vieraampien  kollegoiden  kanssa.  Kysyttäessä

voivatko kollegat auttaa uupumisen tunteisiin jollakin tavalla, eräs sosiaalityöntekijä vastasi näin:

Jotkuthan niistä puhuukin silloin, kun ollaan oltu porukassa  ja osa ei  taas halua puhua
niistä.  Mut  ehkä  se  on  helpompi  sit  jossain  pienemmässä  porukassa  tai  vaan  yhden
ihmisen kanssa jonka tuntee paremmin, et en mä ehkä pystyis puhumaan siitä jos meitä
ois joku isompi porukka koolla. Tuntuu, et se on niin henkilökohtainen asia. (S7.)

Suurimmalla  osalla  sosiaalityöntekijöistä  oli  kollega,  jonka  kanssa  he  keskustelivat  itselleen

vaikeista  aiheista,  joten  tämä  vähensi  tarvetta  keskustella  niistä  yhteisesti.  Sosiaalityöntekijöiden

ryhmän  sisällä  ei  myöskään  ollut  muodostunut  tavaksi  käydä  keskustelua  laajemmin  sosiaalityön

sisältöihin  liittyvistä  asioista,  vaan  yhteisiä kokouksia  luonnehdittiinkin  tiedottaviksi.  Mahdollista

on,  että  ryhmä  olisi  tarvinnut  ulkopuolisen  vetäjän  herättelemään  ryhmän  sisälle  keskustelua

muistakin asioista, sillä esimerkiksi  jo päättyneessä ryhmätyönohjauksessa näistä vaikeista asioista

oli puhuttu myös laajemmin.

Aiheen  henkilökohtaisuudesta  huolimatta  työssä  jaksamisesta  työntekijöiden  kesken  kuitenkin

puhuttiin  jonkun  verran  ainakin  yleisemmällä  tasolla.  Etenkin  kokeneemmat  sosiaalityöntekijät

kokivat  antavansa  uusille  työntekijöille  emotionaalista  tukea  perehdytyksen  kautta,  jolloin  uusia

kannustettiin  muun  muassa  rajaamaan  työtään.  Tätä  kautta  kokeneet  sosiaalityöntekijät  kokivat

antavansa kokemattomille eväitä työssä jaksamiseen.

Kyllä  me  aina  sanotaan,  kun  tänne  uusia  tulee,  et  evästetään,  et  ei  täällä  tarvi  yksin
ongelmia  ratkaista,  et  siihen  ei  saa  mennä,  et  se  sit  ajaa  loppuun.  Et  ihan  sillain
rohkaistaan,  et  ei  tarvi  ottaa  kaikkee  vastaan  ja  niellä,  et  täytyy  sanoa  se,  et  tällaisia
yksin pysty hoitaan, et tarvii siihen muitakin. (S7.)

Uusien  työntekijöiden  tukeminen  työssä  jaksamisessa  toimi  myös  toisinpäin,  sillä  se  auttoi  erään

sosiaalityöntekijän mukaan samalla myös itseä jaksamaan:

Yritän nyt korostaa uusille työntekijöille sitä, että ei tarvitse raataa niskalimassa, koska
laiskoja  meistä  ei  saa.  Sen  muistuttaminen  muille  helpottaa  myös  omaa  jaksamista,
koska samalla muistuttaa sitä myös itselleen. (S4.)

Sosiaalityöntekijöitä  sitoo  vaitiolovelvollisuus,  joka  estää  heitä  jakamasta  kokemuksiaan  ja

keskustelemasta  työasioistaan  ystävien  tai  perheensä  kanssa  (Mutka  1986,  45).  Tämän  vuoksi

sosiaalityöntekijä  tarvitsee  työssään  kollegoita,  joiden  kanssa  voi  puhua  raskaista  työasioista  ja
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jakaa  vaikeita  kokemuksiaan,  saada  emotionaalista  tukea  henkiseen  työssä  jaksamiseensa.  Koska

työssä  saatu  emotionaalinen  tuki  on  todettu  tärkeäksi  voimavaraksi  työssä  jaksamiselle,  voidaan

olettaa, että tuen puute lisää riskiä uupua työssään.

Vaikeista  asioista  puhuminen  koettiin  kuitenkin  hyvin  henkilökohtaiseksi  asiaksi  ja  se  vaati

tuttuutta  ja  keskinäistä  luottamusta  työntekijöiden  välille.  Terveydenhuollon  sosiaalityössä

vaaravyöhykkeellä  ovatkin  ne  sosiaalityöntekijät,  joilla  ei  ole  sellaista  kollegaa,  jonka  kanssa

voisivat  vaihtaa  kokemuksiaan  tai  ajatuksiaan  työstään.  Erityisen  tärkeää  olisi  järjestää  heille

esimerkiksi työnohjausta työnsä tueksi. Ammatillisten tukiverkostojen luominen kollegoiden välille

toimisi  myös  hyvänä  jaksamista  edistävänä  tekijänä,  sillä  se  mahdollistaa  työntekijöiden

keskinäisen vuorovaikutuksen ja sitä kautta kollegoille annettavan tuen.

Yhteisöllisyys henkisen jaksamisen tukena

Emotionaalisen  tuen  lisäksi  henkistä  työssä  jaksamista  paransi  ammattiryhmän  sisäinen

yhteisöllisyys.  Yhteisön  jäsenyys  on  yksilöille  aina  merkityksellistä,  sillä  se  tuo  turvallisuutta  ja

mahdollisuuden  samaistua  johonkin  yhteisöön  tai  sen  jäseniin.  Yhteisöön  kuuluminen  on

kaksisuuntaista  eli  sen  jäsenyys  perustuu  yhteisön  ja  ryhmän  vuorovaikutukseen  ja  sen  tärkein

ominaisuus  on  yhteishengen,  mehengen,  tunne.  (Hyyppä  2002,  26–27.)  Mehengen  vahvistama

yhteenkuuluvuuden  tunne  voidaan  nähdä  jopa  rahapalkkaa  tärkeämmäksi  tekijäksi  työyhteisön

hyvinvointia kohennettaessa (Hyyppä 2005, 44).

Vertaistuen  suhde  yhteisöön  ja  yhteisöllisyyteen  ja  sitä  kautta  myös  työssä  jaksamiseen  on

kaksijakoinen.  Ilman  yhteisöä,  tässä  tapauksessa  sosiaalityöntekijöiden  muodostamaa

ammattiryhmää  ja  heidän  keskinäistä  vuorovaikutustaan,  ei  olisi  myöskään  työntekijöiden

keskinäistä  vertaistukea  ja  työssä  jaksaminenkin  vaikeutuisi.  Vertaistuen  antaminen  ja  saaminen

vaikuttaa puolestaan työntekijöiden keskinäisen yhteisöllisyyden kokemuksiin, eli  tukea antamalla

myös mehenki työntekijöiden kesken vahvistuu ja yhteisöllisyys siis edistää työntekijöiden työssä

jaksamista. Tarkastelen tätä yhteisöllisyyden näkökulmaa seuraavassa enemmän.

Mahdollisuus vertaistuen antamiseen ja saamiseen loi sosiaalityöntekijöiden ryhmään merkittävänä

pidettyä  yhteenkuuluvuuden  tunnetta,  kokemuksen  yhteisöllisyydestä.  Yhteisöllisyyden  kautta

sosiaalityöntekijät saivat tukea omiin työtehtäviinsä, tunne kuulumisesta laajempaan ryhmään auttoi

jaksamaan.  Yhteisöllisyys  lisäsi  joidenkin  sosiaalityöntekijöiden  kokemuksen  mukaan  oman  työn
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arvostusta,  sillä  kollegat  muistuttivat  olemassa  olollaan,  että  samaa  työtä  tehtiin  laajemminkin.

Tietoisuus  samaa  työtä  tekevistä  kollegoista  toi  turvallisuuden  tunnetta,  sillä  tieto  lähettyvillä

olevista  henkilöistä,  joilta  oli  mahdollista  kysyä  neuvoja  niitä  tarvittaessa,  auttoi  omaan

epävarmuuteen.

Et  ei  oo  aivan  yksikseen,  et  löytyy  saman  alan  edustajat  keltä  voi  kysyä,  jos  ei  tiedä
mitä pitää tehdä. Ja sit nuo (toisen toimialueen) sossut, että tietää, et täällä on aina tosi
paljon tietotaitoa, et voi soittaa, jos tulee sellainen tilanne, et ei osaa. (S8.)

Vaikka  sosiaalityöntekijät  kokivat  saavansa  vertaistukea,  ammattiryhmän  keskinäisen

yhteisöllisyyden  kokeminen  vaihteli  kuitenkin  työntekijöiden  työkokemuksen  ja  toimialueen

mukaan. Kokeneemmat työntekijät  tarkastelivat ammattiryhmän kiinteyttä pitemmällä aikajaksolla

ja  kokivat  kiinteyden  ja  mehengen  parantuneen  viime  vuosien  aikana  ja  olivat  näin  ollen

tyytyväisiä  ryhmän  toimintaan.  He  näkivät  yhteisen  puheen  työstä  sekä  yhteisen  kokoontumisten

lisääntyneen ja tätä kautta myös mehengen parantuneen. Kysymykseen onko sosiaalityöntekijöiden

kesken mehenkeä eräs sosiaalityöntekijä vastasi näin:

Koen ja se on oikeestaan aika vahvakin. Tässä on aika paljon vaihtunut työntekijät,
mutta enemmän kuin aikaisemmin. Siihen vaikuttaa varmaan moni juttu, eikä vähiten
sellaiset ongelmat mitä on tässä lähivuosien aikana tullut… et hoidot on lyhentyny ja
työtahti kiristynyt ja resurssit vähentynyt, mut sitä kautta ainakin itse näkisin, et on
sellainen yhteishenki vahvistunut, ja se on tosi hyvä tälläkin hetkellä. (S4.)

Kokemattomille  sosiaalityöntekijöille  mehenki  näyttäytyi  etenkin  toimialueittain,  sillä  osastojen

erilaisuus,  fyysinen  etäisyys  ja  erilaiset  työnkuvat  nähtiin  yhteisöllisyyttä  heikentäviksi  tekijöiksi.

He kokivat yhteisen työtä koskevan pohdinnan puuttuvan ja olisivat myös kaivanneet lisää suoraa ja

avointa puhetta koko ryhmän kesken.

Jos se (vertaistuki) toimis kuinka sen toivois toimivan, niin se ois avoimimmillaan sitä,
et vois vapaasti tuntemuksia sanoa, et toinen tietää sen ilman, et sitä pitää sanoa, et miks
tää  nyt  tuntuu  tältä.  Et  jos  samaa  asiaa  puhuis  hoitajalla,  niin  se  vinkkeli  ois  niin
erilainen.(S6.)

Yhteisöllisyyden  kokemuksista  huolimatta  haastattelemistani  sosiaalityöntekijöistä  etenkin

kokemattomat näkivät yhteisen vastuunoton puuttuvan sosiaalityöntekijöiden ryhmästä. Esimerkiksi

Metterin  (1993,  99)  mukaan  sosiaalityön  asiantuntijuuden  on  koettu  tarvitsevan  vieraassa

isäntäorganisaatiossa,  kuten  terveydenhuollon  organisaatiossa,  erityistä  tukea  ja  aktiivista

ylläpitämistä  kollegoiden  keskinäisen  vastuuoton  kautta.  Muuten  asiantuntijuudella  on  vaarana
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hukkua tai sulautua terveydenhuollon toimintatapaan, eikä se silloin pysty tarjoamaan täydennystä

yhteiseen työhön.

Kokemattomista  sosiaalityöntekijöistä  sosiaalityön  rooli,  asema  ja  arvostus  sairaalan  sisällä

vaikuttivat  huonoilta.  He  toivoivatkin,  että  sosiaalityöntekijät  voisivat  ottaa  ryhmänä  vastuuta

sosiaalityön  roolin  ja  aseman  parantamisesta  sekä  työn  kehittämisestä,  sillä  koko

sosiaalityöntekijöiden  ryhmänä  työn  kehittämisestä  tai  työhön  liittyvistä  ongelmista  ei  juurikaan

puhuttu.

Koen, et  yhteenkuuluvuus on  hyvä,  mut  se on eri  asia,  et  mikä on sosiaalityön asema
täällä  sairaalassa,  se  on  musta  tosi  retuperällä,  vaikka  totta  kai  se  johtuu  myös
työntekijöistä,  mut  ehkä  se  liittyy  siihen,  et  ois  vastaava  sosiaalityöntekijä  joka  tekis
sitä. (S3.)

Eräs  kokematon  sosiaalityöntekijä  liitti  yhteisen  vastuunoton  merkityksen  persoonana  tehtävään

työhön  ja  uskoi,  että  tehtäväkuvan  selkeyttäminen  vähentäisi  työntekijän  persoonallisuuden

merkitystä  osastotyössä  ja  työntekijöiden  ammatillisuus  otettaisiin  selviönä.  Tällöin  yksittäisen

työntekijän  ei  tarvitsisi  todistaa  omaa  ammattitaitoaan  uudella  osastolla,  vaan  jokainen

sosiaalityöntekijä  nähtäisiin  sosiaalityön  ammattilaisena  työkokemuksesta  huolimatta. Näin uuden

työntekijän  roolinotto  osastotyöryhmän  sisällä  helpottuisi  ja  työntekijä  pystyisi  paneutumaan

kokonaisvaltaisemmin itse potilastyöhön.

Ammattiryhmän  sisäinen  kiinteys  ja  yhteisöllisyys  ovat  merkittävää  tukea  yksittäiselle

sosiaalityöntekijälle.  Yhteisesti  otettava  vastuu  ja  kollegiaalinen  tuki  tuottavat  ammattiryhmän

kesken voimaa, joka voidaan hyödyntää niin asiakkaiden kuin ammattikunnankin hyväksi.  (Sulman

ym. 2005, 255–256.) Ammattiryhmän tulisi ottaa yhteistä vastuuta työnsä kehittämisestä  ja pyrkiä

yhteisesti huolehtimaan siitä, että kaikki ammattiryhmän edustajat saavat tarvitsemansa tuen.

Sosiaalityöntekijöiden  kokema  yhteisöllisyyden  ja  mehengen  tunne  oli  siis  vahvistunut  vuosien

saatossa,  vaikka  se  jakautuukin  osittain  toimialueiden  mukaan.  Näen  kuitenkin  ammattiryhmän

yhteisen  toiminnan  ja  vastuunoton  toimialueittain  toimimisen  ohella  tärkeäksi,  sosiaalityötä

vahvistavaksi  asiaksi.  Tätä  sosiaalityöntekijöiden  yhteistä  vastuunottoa  työstään  sairaalan  sisällä

voitaisiin edistää ja samalla vaikuttaa työssä jaksamista heikentäviin tekijöihin (palautteen saantiin,

tunnettuuden  lisäämiseen  ja  työn  organisointiin)  esimerkiksi  perustamalla  vertaisryhmä,  jossa

käsitellään  yhteisesti  vaikeaksi  koettuja asioita, mutta myös kehitetään sosiaalityötä organisaation
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sisällä.  Vertaisryhmän  perustaminen  vaatisi  todennäköisesti  työnohjauksen  tavoin  ulkopuolisen

vetäjän,  joka  johtaisi keskustelua  ja edistäisi vaikeista asioista puhumista ryhmän sisällä. Yhteinen

vastuuotto  ammattikunnan  asioista  parantaisi  todennäköisesti  ammatin  roolia  koko  organisaation

sisällä ja antaisi yksittäisille työntekijöille voimavaroja jaksaa työssään.

7.3 Yhteenveto

Kaaviossa 1 selkeytän tulkintaani vertaistuen suhteesta sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen eli

heidän  henkiseen  hyvinvointiinsa.  Tulkintaa  olen  tehnyt  empiirisen  aineistoni  perusteella,  mutta

liittänyt sen tueksi myös aiempaa kirjallisuutta, jos sitä on ollut aiheesta saatavilla.

Kaavio 1. Vertaistuki sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamisen edistäjänä

AMMATILLISET KOLLEGAT
antavat vertaistukea työkokemuksensa mukaan

tai koko ammattiryhmänä

TIEDOLLINEN TUKI

neuvot ja apu käytännön ongelmiin

EMOTIONAALINEN TUKI

keskusteluun työssä kohdatuista
vaikeuksista, kokemusten jakamiseen,

ammatillisen itseluottamuksen
rakentamiseen

MAHDOLLISTAA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN

YHTEISÖLLISYYS

ilmenee yhteisenä toimintana ja
vastuunottona sosiaalityöstä

terveydenhuollossa

PARANTAA HENKISTÄ TYÖSSÄ JAKSAMISTA

EDISTÄÄ TYÖNTEKIJÄN HENKISTÄ
HYVINVOINTIA
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Tutkimukseni  mukaan  vertaistuen  rooli  sosiaalityöntekijän  henkisen  hyvinvoinnin  edistäjänä  on

kahtalainen.  Se  mahdollistaa  osaltaan  ammatillisen  kehittymisen  sekä  parantaa  henkistä  työssä

jaksamista  tiedollisen  ja  emotionaalisen  tuen  sekä  yhteisöllisyyden  avulla.  Vertaistuen  rooli

ammatillisessa  kehittymisessä  korostuu  kokemattomien  sosiaalityöntekijöiden  kohdalla,  koska

heidän työuransa on vasta alussa, eivätkä työhön liittyvät tiedot ja taidot ole vielä ehtineet kehittyä.

Vertaistuen  merkitys  henkisen  työssä  jaksamisen  edistäjänä  on  kaikille  sosiaalityöntekijöille

tärkeää, vaikka kokemattomien ja kokeneiden sosiaalityöntekijöiden näkemykset eroavatkin joiltain

osin toisistaan. Kaikki sosiaalityöntekijät kaipasivat työhön liittyvistä vaikeuksista ja kokemuksista

keskustelua  kollegoiden  kanssa.  Osa  kokeneista  sosiaalityöntekijöistä  halusi  jakaa  nämä

vaikeutensa  ja  kokemuksensa  mieluiten  tutuille  kollegoilleen,  jolloin  luottamuksen  merkitys

työtoverisuhteessa oli tärkeä. Suurin osa kokemattomista sosiaalityöntekijöistä taas kaipasi yhteistä

puhetta  sosiaalityöhön  liittyvistä  asioista  ja  he  halusivatkin  laajentaa  yhteisen  keskustelun  myös

työn kehittämisnäkökulmaan sekä sosiaalityön kokonaisvaltaiseen parantamiseen sairaalan sisällä.

Olen aiemmin käsitellyt näihin eroihin mahdollisesti vaikuttavia asioita työkokemuksen ja ammatti

identiteetin  näkökulmasta.  Näihin  eroihin  voivat  vaikuttaa  myös  koulutukselliset  erot,  jolloin

vastavalmistuneet  korkeasti  koulutetut  sosiaalityöntekijät  ovat  ammattiylpeämpiä  ja  näkevät

sosiaalityön  roolin  vahvaksi  ja  tasaveroiseksi  ammatiksi  terveydenhuollon  ammattiryhmien

kentässä. Myös työntekijän persoonalla on vaikutuksensa siihen, kuinka aktiivisesti hän haluaa ottaa

vastuuta esimerkiksi työn yhteisestä kehittämisestä tai kuinka keskeiseksi hän näkee oman roolinsa

työryhmässä. Työn kehittäminen  yhteisesti  merkitsee aina  myös  ylimääräistä  työtä usein hektisen

osastotyön lisäksi, joten tästä syystä innostusta siihen ei aina työntekijöiden keskuudesta löydy.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimukseni  tarkoituksena  on  ollut  selvittää  vertaistuen  merkitystä  terveydenhuollon

sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiselle  sosiaalityöntekijöiden  itsensä  kokemana.

Tutkimusongelmaani olen jäsentänyt tarkastelemalla: mitä ja millaista vertaistuki terveydenhuollon

sosiaalityöntekijöiden  työssä  on  ja  kuinka  se  toteutuu  sosiaalityöntekijöiden  kesken.  Olen  myös

selvittänyt, mitkä tekijät vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden työssä  jaksamiseen  terveydenhuollossa.

Tutkimuksen  tavoitteena  on  ollut  muodostaa  kuva  terveydenhuollossa  toimivien

sosiaalityöntekijöiden  kokemusten  kautta  heidän  erilaisille  vertaistukitapahtumille  antamistaan

merkityksistä  ja  niiden  suhteesta  työssä  jaksamiselle.  Olen  keskittynyt  tutkimuksessani

tarkastelemaan sosiaalityöntekijöiden jokapäiväisessä työssä saamaa vertaistukea.

Aineistoni  olen  kerännyt  teemahaastattelemalla  kahdeksan  psykiatrian  vastuualueella

työskentelevää  sosiaalityöntekijää.  Heistä  viisi  työskentelee  aikuispsykiatrian  toimialueella  ja

kolme  nuorisopsykiatrian  toimialueella.  Olen  jakanut  haastateltavat  työkokemuksen  mukaan

kokemattomiin ja kokeneisiin sosiaalityöntekijöihin niin, että viisi heistä on kokematonta ja kolme

kokenutta  sosiaalityöntekijää.  Aineistoa  olen  analysoinut  pyrkien  teemoittelemaan  sitä  niin,  että

olen  saanut  esiin  aineistossa  esiintyneitä  yhtäläisyyksiä,  mutta  jonkin  verran  myös  eroavuuksia

näkökulmaa laajentamaan ja rikastuttamaan.

Olen  jakanut analyysini  terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiseen  ja  vertaistuen

merkitykseen liittyviin teemoihin. Työssä jaksamista olen tarkastellut työ sekä työyhteisötekijöiden

näkökulmasta.  Työyhteisötekijöihin  liittyvää  vertaistukea  olen  tarkastellut  tämän  lisäksi  omana

kokonaisuutenaan ja tuonut esiin tutkimusongelmani mukaisesti sen merkitystä työssä jaksamiselle.

Kokoan seuraavassa yhteen tutkimukseni keskeisimmät tulokset sekä tarkastelen niitä laajemmassa

kontekstissa. Lopuksi arvioin tutkimukseni luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavia asioita.

8.1 Tutkimuksen tulokset

Terveydenhuollon  sosiaalityötä  on  tutkittu  vielä  vähän,  eikä  sosiaalityöntekijöiden  jaksamisesta

työssään ole tehty juurikaan itsenäisiä tutkimuksia. Myös vertaistuki on vähän tutkittu aihe etenkin

terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  työhön  liitettynä.  Aikaisemman  tutkimuksen  perusteella
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voidaan  kuitenkin  todeta,  että  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  jaksaminen  työssään  on

parempaa  esimerkiksi  kunnan  sosiaalityöntekijöiden  työssä  jaksamiseen  verrattuna.

Moniammatillinen  työryhmätyö  tuo  kuitenkin  työhön  omat  erityispiirteensä,  joiden  vuoksi

kollegoiden antaman vertaistuen voi nähdä erityisen tärkeäksi työssä jaksamisen näkökulmasta.

Työyhteisö ja mielekäs työ edistävät jaksamista

Tutkimukseni  perusteella  terveydenhuollon  sosiaalityöntekijät  jaksavat  yleisesti  ottaen  hyvin

työssään. Työssä jaksamista edistävät ensisijaisesti työyhteisötason tekijät, kuten sosiaalinen tuki ja

vertaistuki  sekä  työyhteisötyöhön  liittyvät  tekijät.  Perheen  lisäksi  niin  osaston  työtovereilta  saatu

sosiaalinen  tuki  kuin  kollegoilta  saatu  vertaistuki  ovat  tärkeitä  jaksamista  edistäviä  tekijöitä,  sillä

tuki mahdollistaa vaikeista työasioista keskustelun ja niihin liittyvän ajatusten vaihdon niin muiden

työtovereiden  kuin  etenkin  kollegoiden  kanssa.  Tämän  lisäksi  työyhteisötyö  moniammatillisessa

työryhmässä  toimii  sosiaalityöntekijöiden  näkökulmasta  hyvin  ja  he  kokevatkin  kuuluvansa

työryhmään sen tasavertaisina ja arvostettuina jäseninä.

Työ terveydenhuollossa koetaan monipuoliseksi, haastavaksi, ja laajaalaiseksi työksi, jonka suomia

ammatillisia  kehittymismahdollisuuksia  pidetään  tärkeinä.  Myös  moniammatillisen  työtavan

mahdollistama  vastuunjakautuminen  sekä  työyhteisöjen  keskusteleva  ja  avoin  ilmapiiri  lisäävät

työn mielekkyyttä.

Hyvästä  työssä  jaksamisesta  huolimatta  terveydenhuollon  sosiaalityöhön  liittyy  myös  jaksamista

heikentäviä tekijöitä. Työ on epätasaisesti jakautunut sosiaalityöntekijöiden kesken ja joitakin heistä

vaivaakin kiire ja raskas työ. Potilaskierto on nopeutunut ja potilasaines muuttunut vaativammaksi.

Tämä muutos näkyy sosiaalityöntekijöiden työssä vaikeutena hoitaa potilaiden monitahoisia asioita

sekä löytää heille sopivia jatkokuntoutuspaikkoja. Palautteen saaminen omasta työstä on harvinaista

ja  myös  sosiaalityön  esimerkiksi  palkkauksessa  näkyvä  huono  yleinen  arvostus  vaivaa

sosiaalityöntekijöitä.

Haastattelemieni  sosiaalityöntekijöiden  ryhmä  sairaalan  sisällä  on  jakautunut  toimialueiden

mukaan,  eikä  heillä  ole  yhteistä  esimiestä.  Useimmat  kaipaavatkin  omaa  ammatillista  esimiestä

hoitamaan  ammattiryhmän  asioita  hallinnollisella  tasolla.  Tästä  huolimatta  myös  omaan

lääkäriesimieheen ollaan tyytyväisiä.
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Moniammatillinen  työ  tuottaa  etenkin  kokemattomille  sosiaalityöntekijöille  vaikeuksia.  Työ  eri

ammattiryhmistä koostuvassa työryhmässä on vaativaa työtä, jossa oman äänen kuuluviin saaminen

ei  aina  ole  helppoa.  Oman  paikan  ja  roolin  löytäminen  työryhmässä  vie  aikaa,  mutta

työkokemuksen kasvaessa sosiaalityöntekijän asema työryhmässä parantuu.

Monipuolisin vertaistuki lähikollegoilta

Tutkimukseni perusteella  sosiaalityöntekijät  saavat ainakin  jonkinlaista  vertaistukea kollegoiltaan.

Tärkeintä  sosiaalityöntekijöille  on  tieto  siitä,  että  tukea  on  tarpeen  tullen  saatavilla.  Vertaistukea

voidaan saada ns. virallisissa tapaamisissa,  joita ovat esimerkiksi ammattiryhmän omat kokoukset.

Tärkeintä  tukea  saadaan  kuitenkin  epävirallisista,  jokapäiväisistä  keskusteluista  ja  tapaamisista

kollegoiden  kanssa  esimerkiksi  kahvitunneilla  ja  ruokatauoilla.  Vertaistuen  antamiselle  ja

saamiselle  pidetään  tärkeänä  yhteisiä  kokemuksia  ja  samanlaisia  työn  lähtökohtia,  joten  koko

sosiaalityöntekijöiden  ryhmän  kesken  moninaisella  terveydenhuollon  kentällä  vertaistuki  ei  aina

välttämättä  toimi.  Tärkein  vertaistukija  löytyykin  usein  samanlaista  työtä  tekevästä  ja

samantyyppisellä osastolla työskentelevästä kollegasta, josta olen käyttänyt käsitettä lähikollega.

Casselin (1976) sosiaalisen tuen terminologiaa lainaamalla terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden

saama ja antama vertaistuki voidaan jakaa kolmeen tasoon (primaari, sekundaari  ja tertiääritason

vertaistukeen)  sosiaalisten  suhteiden  läheisyyden  perusteella  eli  kuinka  läheiseksi  henkilö  kokee

verkostonsa  ihmiset.  Kun  primaaritason  tukirakenne  koostuu  yksilölle  läheisimmistä  ja

tärkeimmistä  henkilöistä,  työssä  ne  ovat  sosiaalityöntekijän  samalla  toimialueella  työskentelevät

lähikollegat. Lähikollegoilta saatava sosiaalinen tuki on monipuolista, sillä siinä korostuu niin tuen

emotionaalinen kuin tiedollinenkin luonne.

Sekundaaritaso  käsittää  puolestaan  muut  yksilön  elämänpiiriin  kuuluvat  henkilöt,  jotka  tässä

vertaistukeen  liitettynä  ovat  vastuualueen  muut  sosiaalityöntekijät  eli  koko  ammattiryhmän

työntekijät.  Sekundaaritason  tukea  sosiaalityöntekijät  kokevat  saavansa  huonommin  ja  se  on

pääasiassa  tiedollista  tukea,  mutta  se  korostaa  myös  yhteisöllisyyttä.  Tuen  heikompaan

toteutumiseen  vaikuttavat  tässä  tutkimuksessa  työntekijöiden  työhuoneiden  fyysinen  etäisyys

toisistaan sekä erilaiset työnkuvat. Koska yhteisiä epävirallisia tapaamisia on harvemmin, vähentää

se  sosiaalityöntekijöiden  keskinäistä  spontaania  puhetta,  eivätkä  yhteydet  eri  toimialueiden

sosiaalityöntekijöiden  välille  muodostu  välttämättä  tiiviiksi.  Sekundaarin  tuen  parantaminen



65

vahvistaisi  kuitenkin  sosiaalityön  roolia  sairaalan  sisällä  ja  se  edistäisi  myös  työn  yhteistä

kehittämistä sairaalassa.

Tertiääritasoon  voidaan  katsoa  kuuluvan  laajemmat  yhteisöt,  esimerkiksi  terveydenhuollon

sosiaalityöntekijät  ja  ammattiliitto.  Tätä  tukea  ei  kuitenkaan  koeta  tärkeäksi  vertaistuen  saannin

kannalta,  tai  ylipäänsä  mielletä  vertaistueksi.  Toisin  sanoen  vertaistuki  on  sosiaalista  tukea

suppeampaa  tukea  sen  sosiaalisten  suhteiden  perusteella.  Parhaiten  sitä  saadaan  henkilöiltä,  jotka

ovat välittömästi läsnä.

Vertaistuki auttaa ammatillisesti ja vahvistaa henkistä jaksamista

Tutkimukseni  perusteella  vertaistuen  työssä  jaksamista  edistävä  merkitys  on  kahtalainen.  Se

vaikuttaa  sosiaalityöntekijöiden  jaksamiseen  mahdollistamalla  osaltaan  ammatillisen  kehittymisen

ja  vahvistamalla  sosiaalityöntekijöiden  henkistä  jaksamista.  Ammatilliseen  kehittymiseen  se

vaikuttaa tuen osaalueiden, tiedollisen ja emotionaalisen tuen, kautta.  Ammatillinen kehittyminen

korostuu vastavalmistuneiden kokemattomien sosiaalityöntekijöiden työssä etenkin tiedollisen tuen

osalta, mutta sillä on merkitystä myös kokeneemmille sosiaalityöntekijöille.

Kun vertaistuen merkitys ammatilliselle kehittymiselle korostuu sosiaalityöntekijän työuran alussa,

työkokemuksen  kasvaessa  tuen  tarve  vähenee  ja  työntekijä  voi  antaa  enemmän  tukeaan  uusille

työntekijöille.  Tästä  tuen  vastavuoroisuudesta  hyötyy  myös  kokeneempi  sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijöiden  antama  ja  saama  vertaistuki  ammatillisen  kehittymisen  tukena  voidaankin

liittää  mentorointiin  (ks.  Leskelä  2006;  Ruohotie  2000),  jossa  tuen  antamisesta  ja  saamisesta

hyötyvät  sen  molemmat  osapuolet.  Auttaessaan  kokematonta  sosiaalityöntekijää  työssään  myös

kokenut  sosiaalityöntekijä  voi  testata  omia  taitojaan  esimerkiksi  yhteisissä  keskusteluissa

työntekijöiden ryhmän kesken ja samalla myös hänen taitonsa kehittyvät.

Ammatillisen  kehittymisen  lisäksi  vertaistuki  vahvistaa  sosiaalityöntekijöiden  henkistä  työssä

jaksamista  kahdella  tavalla,  emotionaalisen  tuen  ja  yhteisöllisyyden  avulla.  Kollegoiden

emotionaalisen  tuen  avulla  kokemattoman  sosiaalityöntekijän  itseluottamus  ammattitaidostaan

kasvaa.  Vaikeista  potilastapauksista  sekä  mieltä  painavista  kokemuksista  on  tärkeää  keskustella

samanlaisen  työorientaation  omaavan  kollegan  kanssa.  Tämä  helpottaa  näiden  tapausten

mahdollisesti tuomaa henkistä kuormitusta ja parantaa työssä jaksamista.
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Sosiaalityöntekijöiden  välille  muodostunut yhteisöllisyys  ilmenee puolestaan  yhteisenä  toimintana

ja yhteisenä vastuunottona sosiaalityöstä sairaalassa. Tutkimusryhmän sosiaalityöntekijöiden tilanne

on  joiltakin  osin  parempi  verrattuna  Peltosen  (1993)  tutkimustuloksiin  terveydenhuollon

sosiaalityöntekijöiden  ammattikunnan  yhtenäisyydestä.  Mehenki  koetaan  sosiaalityöntekijöiden

kesken  melko  hyväksi  ja  yhteinen  toimintakin  on  lisääntynyt  aikaisempiin  vuosiin  verrattuna.

Suurin  tekijä  yhteisöllisyyden  kokemuksille  on  useimpien  työntekijöiden  lähekkäin  olevat

työhuoneet,  mikä  mahdollistaa  satunnaiset  tapaamiset  päivittäin.  Yhteisiä  kokouksia  on  myös

tiiviimmin.  Nämä  koetaan  tärkeiksi  jaksamiseen  vaikuttaviksi  tekijöiksi,  vaikka  yhteinen

vastuunotto  ei  kaikkien  mielestä  toteudukaan  toivotulla  tavalla.  Tähän  liittyy  kokemattomien

sosiaalityöntekijöiden  erilainen  näkökulma  sosiaalityön  asemasta  sairaalassa,  myös  työn

kehittämiseen toivotaan yhteistä panostusta.

Uudet työntekijät tarvitsevat perehdyttäjää

Tutkimuksessani korostuu työkokemuksen merkitys  terveydenhuollon sosiaalityössä. Työkokemus

liittyy  työn  hallintaan  niin  tiedollisella  kuin  sosiaalityöntekijöiden  muodostaman  yhteisön  tasolla.

Työkokemuksen  kasvaessa  työntekijän  tiedot  ja  taidot  kasvavat  ja  samalla  tiedollisen  vertaistuen

tarve vähenee. Myös moniammatillinen työ helpottuu kokemuksen kasvaessa. Oma paikka osaston

työryhmässä löytyy ammattiidentiteetin vahvistumisen ja ammattitaitoa koskevan itseluottamuksen

kasvun myötä. Oman roolin löytäminen työyhteisössä helpottuu, kun työntekijä kokee hallitsevansa

työnsä  ja  tunnistaa  oman  osuutensa  potilaiden  hoidossa.  Vertaistuen  tarve  korostuukin

terveydenhuollon sosiaalityössä kokemattomien työntekijöiden työssä.

Koska  uusien  ja  kokemattomien  työntekijöiden  vertaistuen  tarve  on  suuri,  asettaa  tämä  haasteita

työntekijän  perehdytykselle.  Uudella  työntekijällä  tulisi  olla  aikaa  tutustua omaan  työalueeseensa

esimerkiksi  yhdessä  työn  jättävän  työntekijän  kanssa.  Näin  kokeneempi  kollega  kulkisi  jonkun

matkaa uuden työntekijän rinnalla ja voisi samalla siirtää omaa tietotaitoaan eteenpäin.  Äkillisissä

sijaista vaativissa tapauksissa taas perehdyttäjän merkitys korostuu, koska työn jättävä työntekijä ei

ole opastamassa uutta työntekijää. Tällöin perehdytykseen tulisi varata riittävästi aikaa ja antaa tilaa

myös esimerkiksi viikoittaisille keskusteluille työhön liittyvistä asioista. Tällöin perehdyttäjän rooli

muistuttaisi mentoroinnin tai työnohjauksen ideaa.  Ihannetapauksessa työntekijöiden ammatillinen

esimies  toimisi  tässä roolissa,  jotta toisen samaa työtä  tekevän kollegan ei  tarvitsisi ottaa vastuuta

uusista työntekijöistä oman työnsä ohella. Myös työntekijöiden keskinäiset vertaistukiryhmät ovat

yleistyneet  sosiaalityössä.  Tällaisessa  ryhmässä  työntekijät  voisivat  keskustella  työhön  liittyvistä
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kokemuksistaan  ja  ongelmistaan  sekä  samalla  perehdyttää  uutta  työntekijää  työhönsä  koko

ammattiryhmän voimin.

Vertaistuki voi helpottaa ammattiidentiteetin löytämistä

Tutkimuksesta  käy  ilmi,  että  moniammatillinen  työtapa  tuottaa  enemmän  vaikeuksia

kokemattomille sosiaalityöntekijöille. Moniammatillisen työtavan tuomat vaikeudet voidaan  liittää

kehittymättömään  ammattiidentiteettiin,  sillä  esimerkiksi  Lindenin  (1999,  123–124)  mukaan  eri

ammattiryhmien edustajista kootussa työryhmässä vaaditaan työntekijältä ammatillisen tietopohjan

lisäksi  selkeää  ammattiidentiteettiä.  Kokemattomien  sosiaalityöntekijöiden  ammattiidentiteetti  ei

välttämättä  ole  vielä  tarpeeksi  vahva  ja  tästä  aiheutuukin  epävarmuuden  ja  työn  vaikeuden

kokemuksia enemmän verrattuna kokeneisiin sosiaalityöntekijöihin.

Kokemattoman  sosiaalityöntekijän  voi  myös  olla  vaikea  ylläpitää  omaa  näkemystään  monien

erilaisten  ammatillisten  näkemysten  joukossa  ja  oma  näkökulma  saattaakin  sulautua  muiden

ammattiryhmien  toimintamalleihin. Eteläpelto  ja  Vähäsantanen  (2006, 44)  selittävät  tätä  ammatti

identiteetin  muodostumiseen  liittyvää  oman  näkökulman  sulautumista  muiden  toimintamalleihin

sosiaalistumisprosessilla.  Työuraansa  aloittelevan  työntekijän,  noviisin,  ammatillisen  identiteetin

rakentumisessa  korostuu  sosiaalistuminen  työyhteisöön.  Koska  työntekijältä  puuttuu  tällöin  vielä

valta  ja  kontrolli  sekä  muiden  työntekijöiden  hallitsema  kulttuurinen  pääoma,  rakentuu  noviisin

ammatillinen  identiteetti  omaksumalla  yhteisön  toimintatavat,  arvot  ja  normit  sellaisena  kuin  ne

työyhteisössä  esiintyvät.  Kokemuksen,  vallan  ja  yhteisöön  kuulumisen  vahvistuttua  alkaa

työntekijän  oma  yksilöllinen  ammatillinen  identiteetti  rakentua.  Toisin  sanoen  työkokemuksen

kasvaessa  ja  työyhteisön  toimintatavan  omaksuttuaan  alkaa  sosiaalityöntekijän  oma  ammattiin

liittyvä  identiteetti  vahvistua  ja  tätä  kautta  myös  omaa  työtä  määrittävä  sosiaalityön  näkökulma

tarkentua.

Kollegoiden  merkitys  ammattiidentiteetin  muodostumisen  ja  vahvistumisen  tukena  on  suuri.  Jos

jokaisen työntekijän on löydettävä oma ammatillinen identiteettinsä yksin ja erikseen, vaikeuttaa se

käytännössä  hankitun  tiedon  ja  kokemuksen  kiinnittymistä  itse  ammattiin  (Mutka  1986,  69–70).

Yhteisesti  työtä  kehittämällä,  toimenkuvaa  selkeyttämällä  ja  rajaamalla  kollegat  voivat  helpottaa

toistensa  roolin  ottoa  työyhteisössä  sekä  parantaa  sosiaalityön  roolia  koko  organisaation  sisällä.

Tällöin  uusi  työntekijä  ei  joudu  käyttämään  vain  omia  henkisiä  voimavarojaan  ja  omaa
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persoonaansa  työyhteisöön  sisälle  pääsemiseen,  vaan  sosiaalityön  rooli  olisi  työyhteisössä  jo

valmiina ja myös kokemuksen tuoma tieto siirtyisi eteenpäin.

Tutkimukseni  perusteella  voi  myös  todeta,  että  työntekijän  persoona  on  oleellinen

moniammatillisen  työn  hallintaan  liittyvä  tekijä.  Potilastyötä  tehdään  oman  persoonan  kautta,

jolloin  jokaisen  sosiaalityöntekijän  työtapa  muodostuu  omanlaisekseen.  Persoona  vaikuttaa

työntekijän  moniammatilliseen  työyhteisöön  sisään  pääsyyn,  sillä  joillekin  tiimityö  on  helpompi

omaksua, kun taas toiset kokevat sen potilastyötä vaikeammaksi ja haastavammaksi. Persoonalla on

vaikutusta  myös  sille,  kuinka  paljon  tarvitsee  työhönsä  tukea  kollegoiltaan  tai  muilta

työtovereiltaan.

Ammattiryhmän yhteinen vastuunotto tärkeää

Tutkimuksestani  ilmenee, että sosiaalityöntekijät arvostavat kollegoiden kanssa yhteisesti käytäviä

keskusteluja,  vaikka  keskustelut  ovatkin  suhteellisen  harvinaisia  koko  ryhmän  kesken.  Etenkin

kokemattomat sosiaalityöntekijät kaipaavat näitä yhteisiä keskusteluja niin työn kehittämiseen kuin

sosiaalityön  aseman  ja  roolin  parantamiseen.  Yhteisen keskustelun  puutteeseen  tai  vähyyteen  voi

etsiä  vastauksia  esimerkiksi  Mutkan  (1998,  123–131)  käyttämästä  hiljaisuuden  kulttuurin

käsitteestä.  Mutkan  mukaan  hiljaisuuden  kulttuuri  näkyy  sosiaalityöntekijöiden  työssä

haluttomuutena  jakaa  omaan  työhönsä  liittyviä  asioita  esimerkiksi  kehittämistöidensä  tuloksia

laajemmin sosiaalityöntekijöiden ammattiryhmälle tai joskus edes oman työryhmän kesken. Vaikka

kollegoiden  kokemustietoa  kaivataankin,  vaikenemisen  syntyyn  johtavia  asioita  voidaan  etsiä

sosiaalityöntekijöiden  näkökulmasta  muun  muassa  uupumuksesta,  heikosta  ammatillisesta

itsetunnosta,  ammatin  kehittymättömästä  tietopohjasta  ja  hierarkkisten  sekä  autoritaaristen

organisaatioiden  aiheuttamista  esteistä.  Yhteisesti  jaettu  kokemustieto  kuitenkin  helpottaisi

jokapäiväistä työntekoa.

Yhteisen  keskustelun  ja  vastuunoton  puute  vaikeuttaa  kokemusten  jakamista  etenkin  uusille

työntekijöille,  joille  kokeneempien  kollegoiden  tietotaito  olisi  tärkeää  ammatillisen  kehittymisen

kannalta.  Yhteinen  vastuunotto  sosiaalityöstä  organisaation  sisällä  vahvistaisi  todennäköisesti

sosiaalityön roolia ja asemaa sekä toisi työtä tunnetummaksi muiden ammattiryhmien keskuudessa.

Se  lisäisi  yhteisöllisyyden  ja  mehengen  kokemuksia,  jotka  hyödyttäisivät  koko  ammattikuntaa

myös jaksamisen näkökulmasta.
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8.2 Tutkimuksen arviointi

Vaikka  tässä  tutkimuksessa  tutkimuskohteena  olleet  sosiaalityöntekijät  työskentelevät  psykiatrian

vastuualueella, tutkimus on joiltakin osin yleistettävissä myös koko terveydenhuollon sosiaalityötä

koskevaksi.  Työn  tekemisen  lähtökohdat  ovat  käsitykseni  mukaan  samankaltaiset  kaikessa

terveydenhuollon  sosiaalityössä.  Työ  on  pääsääntöisesti  moniammatillista  työtä,  jota

sosiaalityöntekijä  tekee  yksin  erillään  omasta  ammattikunnasta.  Tämän  vuoksi  ammatillinen

vertaistuki on tärkeää tukea kaikessa terveydenhuollon sosiaalityössä. Ammatillisesta vertaistuesta

tehdyn tutkimuksen vähäisyyden vuoksi voin vain vertailla tuloksiani yleisempään tietoon aiheesta

tai  sen osaalueista  ja perustella  tuloksiani  niin,  että niiden  luotettavuus ei anna aihetta epäilyille.

Työssä  jaksamiseen  liittyvät  tekijät vastaavat yleisiä sosiaalityöhön  liitettyjä tekijöitä,  joten niiden

yleistettävyyttä ei voine kyseenalaistaa.

Tutkimustulokset poikkeavat kuitenkin osittain aiemmasta terveydenhuollon sosiaalityöstä tehdystä

tutkimuksesta.  Näihin  eroihin  voi  etsiä  vastauksia  ammattiryhmän  hallinnollisesta  jaosta  ja

organisaatiorakenteesta.  Nämä  tekijät  vaikeuttavat  tutkimustulosten  yleistämistä  laajemmin

terveydenhuollon  sosiaalityöhön  liittyväksi.  Sosiaalityöntekijöiden  ammatillinen  ryhmä  on  joskus

hajautettu  eri  toimialueittain,  kuten  tässä  tutkimuksessa,  tai  ryhmä  voi  olla  hallinnollisesti

kiinteämpi ryhmä, jota johtaa oma ammatillinen esimies. Tämä voi vaikuttaa sosiaalityön asemaan

organisaation sisällä, sillä myös hallinnollisella tasolla on työntekijä ajamassa ammattiryhmän etua.

Ammattikunnan asemaa voi parantaa tai heikentää myös erilaiset organisaatiorakenteet ja sitä kautta

muodostunut  sosiaalityöntekijän  rooli  organisaatiossa  ja  työyhteisössä.  Tässä  tutkimuksessa

voidaan  olettaa  Oltedalin  (ref.  Metteri  1993)  jaon  mukaisesti  korostuvan  demokraattinen

organisaatiorakenne,  jossa  sosiaalityöntekijät  toimivat  joko  konsultin  roolissa  tai  peräti  suorassa

vastuussa  potilaasta.  Hierarkkisessa  organisaatiossa  sosiaalityöntekijän  työ  voi  olla  muuta

työryhmää  avustavampaa,  jolloin  sosiaalityön  rooli  muodostuu  muulle  työryhmälle  alisteiseksi  ja

tyytymättömyys sosiaalityöntekijöiden kesken voi olla suurempaa.

Haastattelututkimuksessa  voi  aina  myös  pohtia  sitä,  kuinka  totuudenmukaisesti  haastateltavat

vastasivat  tutkijan esittämiin kysymyksiin. Työssä  jaksaminen oli osalle  haastatelluista  vaikeahko

aihe,  josta  ei  haluttu  esimerkiksi  keskustella  koko  kollegoista  koostuvan  ryhmän  kanssa.

Haastattelussa he kuitenkin kertoivat käsitykseni mukaan mietteistään niin työssä jaksamiseen kuin

vertaistukeen  liittyen suhteellisen avoimesti,  joten voidaan olettaa tulosten olevan ainakin suuntaa
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antavia.  Tähän  avoimuuteen  saattoi  vaikuttaa  osaltaan  oma  terveydenhuollon  sosiaalityön

työkokemukseni,  joka  edisti  vuorovaikutteisen  keskusteluilmapiirin  syntymistä

haastattelutilanteissa.

Toivon,  että tutkimukseni avaa uusia näkökulmia siihen,  mitkä asiat vaikuttavat  terveydenhuollon

sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen ja ennen kaikkea, miten työntekijöiden työssä jaksamista

voidaan  terveydenhuollon  sosiaalityössä  parantaa.  Tutkimus  nostaa  esiin  sosiaalityöntekijöiden

työlle  ja  työssä  jaksamiselle  merkittävän,  mutta  vähän  tutkitun,  kollegoilta  saatavan  vertaistuen

merkityksen.  Terveydenhuollon  sosiaalityöntekijöiden  yhteisöllisyyden  ja  mehengen

parantamisella keskinäisen vastuunoton avulla sosiaalityön terveydenhuollon organisaatioissa usein

huonoina  näyttäytyneet  asema  ja  rooli  todennäköisesti  selkeytyisivät  ja  vahvistuisivat.

Ammatillisten  tukiverkostojen  luominen  kollegoiden  välille  toimisi  hyvänä  jaksamista  edistävänä

tekijänä mahdollistaessaan  työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen  ja sitä kautta kollegoiden

keskinäisen  vertaistuen.  Tutkimukseni  avaa  näkökulmaa  kokemattomien,  vastavalmistuneiden

sosiaalityöntekijöiden  mahdollisista  vaikeuksista  heidän  astuessaan  terveydenhuollon  sosiaalityön

erityiselle  kentälle  ja  korostaa  perehdytyksen  merkitystä  uusien  työntekijöiden  työyhteisöön

sisäänpääsyn avaimena, mutta myös työssä jaksamisen edistäjänä.
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LIITTEET:

Liite 1. Yhteydenottokirje haastateltaville

Hei kaikille!

Olen  tekemässä  pro  gradututkimustani  aiheesta  "Vertaistuen  merkitys  terveydenhuollon

sosiaalityössä  jaksamiselle"  ja  sitä  varten  toivoisin  voivani  haastatella  sairaalanne  tällä  hetkellä

työssä  olevat  sosiaalityöntekijät  eli  kaikki  Te,  joille  olen  tämän  kirjeen  lähettänyt.  Tarkoitukseni

olisi  haastatella  kaikki  sosiaalityöntekijät  kerran,  haastattelu  veisi  aikaasi  noin  tunnista

puoleentoista.

Haastattelussa käsiteltäviä teemoja ovat terveydenhuollon sosiaalityössä jaksaminen (eli mitkä asiat

jaksamiseen vaikuttavat, miten työntekijä on työssään jaksanut yms.), työntekijän saama sosiaalinen

tuki  (eli  keneltä  ja  minkälaista  tukea  työntekijä  kokee  saavansa  työlleen)  sekä  työntekijän  saama

vertaistuki eli kollegoilta saatava sosiaalinen tuki ja sen merkitys työssä jaksamiselle.

Liitteeksi  olen  laittanut  haastatteluaikoja,  joista  voit  valita  itsellesi  sopivan.  Toivon,  että  valitset

kaksi aikaa,  jotka parhaiten Sinulle  sopivat. Kokoan ajat  sitten  yhteen  ja  ilmoitan  teille  lopulliset

haastatteluajankohdat.  Jos näistä ajoista ei yksikään Sinulle sovi, mutta haluat kuitenkin osallistua

tutkimukseen, voimme sopia vielä lisää haastatteluaikoja sopivampaan ajankohtaan.

Toivoisin, että Te kaikki osallistuisitte tutkimukseeni.

Keväisin terveisin,

Aila Vartiainen
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Liite 2. Teemahaastattelurunko

I Taustatietoja

Osasto/osastot, joilla työskentelet?

Syntymävuotesi

Siviilisäätysi

Lasten lukumäärä, iät

Koulutuksesi ja valmistumisvuodet

Työn vakituisuus

Kauanko olet hoitanut nykyistä virkaasi/ työtäsi?

Kauanko olet tehnyt sosiaalityötä?

Missä muissa sosiaalialan tehtävissä olet toiminut?

II Sosiaalityöntekijöiden työssä jaksaminen

Kerro työstäsi.

Tavallinen työpäivä

Tehtävät

Miten olet kokenut työskentelyn terveydenhuollossa?

Työn hyviä ja huonoja puolia, vaikutus jaksamiseen

Työssä viihtymisestä.

Kuormittavista työtilanteista? Millaisia? Mistä johtuneet? Niistä selviytyminen?

Työpaikan vaihtosuunnitelmia?

Heijastuuko työ vapaaaikaasi?

Ajatteletko vapaaaikanasi työasioita?

Miten pääset/ vai pääsetkö irti työpäivästäsi?

Oletko miettinyt työssä jaksamistasi?
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Kerro työssä jaksamisestasi.

Minkä asioiden koet vaikuttavan työssä jaksamiseesi? Mitkä helpottavat/

vaikeuttavat sitä?

Koetko olleesi uupunut työssäsi? Minkälaisista asioista uupumus on aiheutunut?

Miten se on ilmennyt? Miten olet selvinnyt uupumuksesta?

Minkälaiset asiat parantaisivat työssä jaksamistasi?

Työn kehittämisajatuksia?

Koetko hallitsevasi työsi? Miten se ilmenee?

Miten kehittäisit työtäsi? Oletko voinut kehittää sitä?

Miten osastolla on suhtauduttu kehittämisideoihisi?

III Sosiaalinen tuki

Kerro saamastasi sosiaalisesta tuesta.

Tärkeimmät tukijasi?

Keneltä ja minkälaisista asioista koet saavasi tukea jaksamiseesi työpaikalla/

työpaikan ulkopuolella?

Koetko saavasi tukea riittävästi? Minkälaista tuki on?

Mikä merkitys tuella on työssä jaksamiseesi?

Kerro työyhteisöstä/ yhteisöistä, joihin kuulut työpaikallasi.

Mihin työyhteisöön/ työyhteisöihin kuulut työpaikallasi?

Kuinka hyvin tunnet työyhteisön jäsenet?

Vietätkö vapaaaikaa heidän kanssaan?

Työyhteisön merkitys työssäsi?

Kerro työyhteisön/yhteisöjen merkityksestä työssä jaksamiseesi.

Miten työyhteisö vaikuttaa jaksamiseesi?

Saatko tukea työyhteisöltä?
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IV Vertaistuki

Kerro sosiaalityön yksikön toiminnasta.

Millainen yhteenkuuluvuus/yhteishenki toimialueen sosiaalityöntekijöillä on?

Miten se ilmenee?

Oletko tyytyväinen sosiaalityön yksikön toimintaan?

Onko mielestäsi jotain parannettavaa sosiaalityön yksikön toiminnassa?

Kerro suhteistasi kollegoihisi.

Kuinka hyvin tunnet kollegasi?

Kuinka paljon olet heidän kanssaan tekemisissä työpäiväsi aikana?

Minkälaisissa merkeissä tapaatte työssä/työpäivän ulkopuolella?

Tarvitsetko kollegoidesi apua/ tukea työhösi?

Kuvaile tilanteita, kun tarvitset kollegoiden tukea.

Milloin tarvitset kollegoiden tukea?

Kuinka usein pyydät apua kollegoiltasi?

Koetko voivasi pyytää apua, jos sitä tarvitset?

Keitä nämä kollegat ovat? Miksi juuri heiltä?

Minkälaisissa asioissa pyydät apua/ haluat keskustella kollegasi kanssa?

Kuvittele tilanne, että tukea ei ole saatavilla, minkälaisia ongelmia tai hyviä puolia

työssäsi silloin on?

Kerro ajatuksiasi vertaistuesta.

Mitä vertaistuki mielestäsi on?

Mitä vertaistuki / kollegoilta saatava tuki sinulle merkitsee? Mistä saat

vertaistukea? Toimialueen kollegoiltasi, laajemmin esimerkiksi

sosiaalityöntekijöiden liitolta, muista foorumeista?

Ajatuksia vertaistuen hyödyistä? Haitoista?

Mikä merkitys vertaistuella on mielestäsi työssä jaksamisellesi?

Vaikuttaako tuki työssä jaksamiseesi?
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Esimieheltä saatavan tuen merkitys?

Esimieheltä saatava tuki? Tuen merkitys? Minkälaisissa asioissa sitä tarvitset?


