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Sosiaalityön asiantuntemus ja erityisosaaminen on perinteisesti ollut yksilöasiantuntijuutta, jota on 

ensisijaisesti toteutettu kuntien sosiaalitoimistoissa. Viime vuosikymmeninä on korostettu lähiammattien 

yhteistyön tarvetta ja taloudellista järkevyyttä palvelujen tehostamiseksi. Asiantuntijatyön luonne on 

muuttumassa samalla, kun ollaan siirtymässä kohti uudenlaista palvelukulttuuria. Auttamisammateissa 

yksilöasiantuntijuudesta ollaan siirtymässä yhteisölliseen asiantuntijuuteen, mikä yhdistää eri alojen 

osaamista ja huomioi kokonaisuutena asiakkaiden monimutkaistuneita palvelutarpeita. 

 

Tutkimuksen taustoituksessa on käsitelty sosiaalityötä ja sen asemaa osana aktiivisen sosiaali- ja 

työvoimapolitiikan kehitystä. Sosiaalityön kentällä aktivoinnin tarve on kasvanut ja samanaikaisesti työ- 

ja elinkeinohallinnossa on huomattu, ettei se yksin pysty vastaamaan asiakkaiden monimutkaistuneisiin 

tilanteisiin. Yhtenä ratkaisuna näihin ongelmiin perustettiin työvoiman palvelukeskukset, jotka ovat 

kuntien, työ- ja elinkeinohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen yhteinen palvelumalli pitkäaikaistyöttömille. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mikä on sosiaalityön merkitys työvoiman palvelukeskuksen 

moniammatillisessa työskentelymallissa. Millaista sosiaalityön asiantuntijuus ja erityisosaaminen 

Työvoiman palvelukeskuksessa on ja millainen rooli sosiaalityölle muodostuu.  Tutkimuksessa 

tarkastellaan työvoiman palvelukeskuksen uudenlaista moniammatillista työskentelymallia ja sen 

erityispiirteitä. 

 

Tämä tutkimus on suoritettu Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksessa ja se on 

luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelemalla kahdeksaa 

urasuunnittelijaa, joista puolet on työhallintotaustaisia ja toinen puoli sosiaalityöntekijätaustaisia 

työntekijöitä. Tämä tutkimus on strategialtaan tapaustutkimus, joka pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan 

yksittäistä tapausta sen omassa erityisessä kontekstissa. Aineiston analyysissä on käytetty teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin menetelmää.  

 

Tutkimustulosten mukaan sosiaalityö Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa painottuu asiakkaan 

tilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, palveluverkoston tuntemiseen ja palveluihin ohjaamiseen 

sekä asiakkaan kannustamiseen. Tampereen Työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisen työskentelyn 

malli mahdollistaa kokonaisvaltaisen yhteisen käsityksen muodostumisen asiakkaan tilanteesta ja hänen 

palvelutarpeistaan. Kiinteä parityö moniammatillisen työskentelyn muotona on tuonut asiakastyöhön 

tehokkuutta, laajempaa näkökulmaa ja osaamista. Se on vaatinut työntekijöiltä ammatillisten rajojen 

ylittämistä ja uuden työkulttuurin oppimista.  Moniammatillinen työskentely vaatii työntekijöiltä aikaa, 

vuorovaikutustaitoja, toisen osaamisen arvostamista ja yhteisiä tavoitteita. 
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Traditionally, the expertise in social work has been based upon the individual know-how of a single 

worker. During the last decades, the need of co-operation amongst the professionals working in the same 

field has been recognized. The goal is to enhance services to be more productive and economically 

rational. The nature of expertise is changing and at the same time the world is shifting towards a new kind 

of service culture. New communal expertise combines the know-how of different fields and helps to 

respond to the ever more complex needs of clients.  

 

The key theme of this study is social work’s status as a part of the active social and employment policy. 

Social work’s clientele needs to be activated more. At the same time the employment administration has 

discovered that it can’t respond to the ever more complex needs of its clientele all by itself. As a solution 

to these problems the Regional Labour Force Service Centres were created. Their main task is to provide 

services for those clients whose access to employment has become difficult.  

 

The aim of this study is to find out the meaning of social work placed in the multiprofessional working 

method of Regional Labour Force Service Centres. What is the essence of expertise and what is the role of 

social work? In this paper we study the special features of multiprofessional working method.  

 

This is a case study made in Tampere City Region Labour Force Service Centre. The research method was 

qualitative. We interviewed eight employees. Four of them work in the employment administration and 

four of them are social workers. The analysis of the material was done using theory guided content 

analysis. 

 

According to the results of this study social work in Tampere City Region Labour Force Service Centre is 

multifaceted. The different situations of clientele are evaluated using a holistic approach. The social 

worker has to be aware of the health and social services. One has to be able to guide the client to the most 

effective service. The multiprofessional working method enables the workers so that they can achieve a 

holistic and mutual perception of the clients’ situation and service needs. Working together as a pair has 

created efficiency, wider perspective know-how. The workers have to cross professional boundaries. 

Amongst other things multiprofessional working acquires time, communication skills, and the 

appreciation of other professionals. 

 

Key words: social work, expertise, activational policy, multiprofessionalism, collaboration, 

interprofessionalism  
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1. JOHDANTO 

Sosiaalityö mielletään usein kuntien sosiaalitoimistoissa tapahtuvaksi työskentelyksi. 

Todellisuudessa tilanne ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Käytännössä suurin osa 

sosiaalityöntekijöistä sijoittuu kyllä kuntien sosiaalitoimeen, mutta tämän lisäksi 

sosiaalityöntekijät sijoittuvat myös kolmannen sektorin, valtiollisten organisaatioiden ja 

yksityisten palveluyritysten palvelukseen (Raunio 2010, 50).  Siitä huolimatta, että 

erityistoimipisteiden merkitys sosiaalityöntekijöiden työllistäjänä on toissijainen kuntien 

sosiaalitoimistoihin nähden, ei niidenkään merkitystä pidä unohtaa. Tällöin vaarana on, että 

sosiaalityön erityisosaaminen ja asiantuntijuus jäävät liian kapea-alaiseksi. Myöskään 

sosiaalityön asiantuntemusta ei hyödynnetä kaikissa niissä tehtävissä, joissa se olisi 

mahdollista. Sosiaalityön asiantuntijuuden tarkastelu on oleellisessa asemassa, kun uusia 

toimintamalleja kehitetään palvelujen tehostamiseksi ja muuttuneissa olosuhteissa paremmin 

asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi. 

 

Työvoimapolitiikka on yksi niistä uudehkoista alueista, jonne sosiaalityön asiantuntijuutta on 

tuotu. Työttömyyden hoito ja aktivointi ovat perinteisesti kuuluneet työvoimapolitiikan 

vastuulle, mutta korkean työttömyysasteen ja pitkäaikaistyöttömyyden sekä niistä aiheutuvien 

lisäongelmien vuoksi on vastuu siirtynyt myös sosiaalipolitiikan alueelle. Syynä tähän ovat 

erityisesti kuntien korkeaksi nousseet toimeentulotukimenot, jonka varassa monet 

pitkäaikaistyöttömät elävät. Lisäksi vuonna 2006 toteutettu työmarkkinatukiuudistus on 

lisännyt kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä. Uudistuksen myötä kuntien 

velvollisuudeksi tuli maksaa puolet yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden 

pitkäaikaistyöttömien tuesta. 1990-luvun lopulta asti on keskeiseksi poliittiseksi teemaksi 

nostettu työttömien aktivointi. Aktivoinnin tehostamiseksi on lähdetty etsimään uusia 

keinoja, joista yksi on aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan yhdistäminen siten, että 

työhallinnon ja kuntien sosiaalitoimien yhteistyö lisääntyisi ja tiivistyisi. Näin eri sektoreilla 

työskentelevien viranomaisten asiantuntijuus tulisi paremmin hyödynnetyksi. Uusia 

konkreettisia toimia aktivoinnin tehostamiseksi ovat olleet laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

(189/2001) sekä yhteispalvelupistekokeiluina alkaneet ja kahden vuoden kokeilun jälkeen 

paikkansa vakiinnuttaneet työvoiman palvelukeskukset. Uudistusten tarkoituksena on 

parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia sekä kehittää valtion ja kuntien 

yhteistä toimintaa.  
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Laki kuntouttavasta työtoiminnasta pitää sisällään aktivointisuunnitelman laatimisen, missä 

sovitaan asiakkaan työllistymistä edistävistä toimista (Laki Kuntouttavasta työtoiminnasta 

2.3.2001/189). Vaikka kuntouttavan työtoiminnan lain toteutus kytkeytyi yhteispalveluun 

vain osittain, niin niiden toimintamallit ovat yhteneväiset siltä osin, että 

aktivointisuunnitelman laatiminen tapahtuu työvoimaviranomaisen, sosiaaliviranomaisen ja 

pitkäaikaistyöttömän kesken. Lisäksi työvoiman palvelukeskuksissa laaditaan paljon 

aktivointisuunnitelmia, koska niiden asiakaskunta keskittyy pitkäaikaistyöttömiin. 

Esimerkiksi Tampereella suurin osa kaikista tehdyistä aktivointisuunnitelmista tehdään 

työvoiman palvelukeskuksessa. Työvoiman palvelukeskukset olivat osa Matti Vanhasen 

hallituksen työllisyysohjelmaa ja niiden päätavoitteeksi on määritelty rakenteellisen 

työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (Arnkil & Karjalainen & Aho & 

Lahti & Lyytinen & Spangar 2004, 21). Näiden uudistusten myötä sosiaalityö on tullut 

uudenlaiseen moniammatilliseen toimintaympäristöön, missä sosiaalityön rooli ja 

asiantuntijuus pitää uudelleen määritellä.  

 

Työvoiman palvelukeskuksia koskevaa tutkimusta ei toiminnan lyhyen historian vuoksi ole 

vielä runsaasti saataville. Tätä pro gradu -tutkimusta lähelle tulee Janne Telénin tutkimus 

Sosiaalityö ja työttömyys (2007). Télenin tutkimus oli Helsingin kaupungin tilaama, ja siinä 

tarkasteltiin, miten sosiaalityö soveltuu työllistämistoimintaan ja mitä sosiaalityö kyseisessä 

kontekstissa merkitsee. Myös Susanna Heinosen tutkimus Hallinnolliset rajat ylittävästä 

parityöstä Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa (2010) sivuaa tutkimustamme. 

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalityöntekijätaustaisten urasuunnittelijoiden
1
 ja työ- ja 

elinkeinohallintotaustaisten urasuunnittelijoiden käsityksiä erityisesti parityöstä ja siitä miten 

sitä tehdään.  

 

Tässä tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita, millaiseksi urasuunnittelijat moni-

ammatillisen työskentelyn näkevät Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa. Lisäksi meitä 

erityisesti kiinnostaa miten palvelukeskuksessa työskentelevät urasuunnittelijat määrittelevät 

sosiaalityön roolin ja asiantuntijuuden osana moniammatillista työskentelymallia.   

 

                                                 
1
  Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksessa työskentelevä joko sosiaalityöntekijätaustainen 

tai työ- ja elinkeinohallintotaustainen työntekijä.    
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Usein sosiaalityötä käsittelevissä kirjoituksissa kerrotaan, kuinka vaikeaa sosiaalityötä on 

määritellä (ks. mm. Sipilä 1989). Paljon on myös puhuttu sosiaalityöntekijöiden työssään 

käyttämästä niin sanotusta hiljaisesta tiedosta, jolla tarkoitetaan sellaista tietoa, jota on vaikea 

pukea sanoiksi. Se on ikään kuin työntekijän intuitioon pohjautuvaa toimintaa, jota voisi 

luonnehtia ammattilaisen näppituntumaksi. Sosiaalityöntekijä aistii asiakkaan 

kokonaistilanteen ja tarvittavien toimien järjestyksen ajoittaen siten toimintansa hiljaisen 

tiedon pohjalta osaamatta sanallisesti kuvata toimintansa perusteita.  Sosiaalityön 

hiljaisuuden kulttuuriin liittyy myös vaikeus kuvata omaa työtään. Hiljaisuuden kulttuuri 

saattaa erityisesti korostua moniammatillisissa yhteyksissä, joissa oman asiantuntijuuden 

merkitys saatetaan itsekin kyseenalaistaa. (Mutka 1998, 123–124.) Tätä sosiaalityön 

epämääräisyyden verhoa haluamme raottaa tutkimuksessamme tarkastelemalla sitä, 

millaiseksi sosiaalityö ja sen asiantuntijuus määrittyvät sosiaalityöntekijöiden itsensä ja 

toisen ammattikunnan näkemyksissä. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä näkyvämmäksi sosiaalityön ammatillista 

osaamista ja merkitystä erityisesti moniammatillisissa toimintaympäristöissä, koska uusien 

toimintamallien myötä sosiaalityön asiantuntijuuden tulee kehittyä vastaamaan uusien 

tehtävien tuomiin haasteisiin. Sosiaalityön tulee löytää oma paikkansa ja tehtävänsä 

erityistoimipisteissä siten, ettei sen osaksi jää merkitykseltään toissijaisen apuammatin rooli. 

Lisäksi sosiaalityön olemusta on mielekästä selvittää moniammatillisessa kontekstissa, koska 

siinä se määrittyy suhteessa muihin ammatteihin. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

sosiaalityön asiantuntijuuden merkitykseen pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa työvoiman 

palvelukeskuksissa tarkastelemalla, millainen ja kuinka merkittävä rooli sosiaalityölle siinä 

lankeaa. Oleellista on huomioida organisaation rakenteen, työnjaon ja työyhteisön 

yhteistyömuotojen merkitys sosiaalityöntekijöiden ammattikäytäntöihin vaikuttavina 

tekijöinä.  

 

Yleinen aktivointikeskustelu 2000-luvulla on ollut pitkälti talouden määrittelemää. Palveluita 

on pitänyt tehostaa ja järkeistää, koska taloudelliset resurssit ovat niukentuneet ja samalla 

kuitenkin asiakasmäärät ovat joko pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Toisaalta myös työ- ja 

elinkeinohallinnon keinot auttaa pitkäaikaistyöttömiä asiakkaita on koettu puutteellisiksi, 

koska asiakkaiden ongelmat ovat monimutkaistuneet. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen 

liittyy usein alkoholi- ja mielenterveysongelmia.  Tämä on lisännyt yhteistyön tarvetta eri 

sektoreiden välillä. Erityisesti yhteistyön tarve on lisääntynyt sosiaali- ja työvoimahallinnon 
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kesken. Julkisessa keskustelussa on painotettu työttömien tehokasta työelämään aktivoimista. 

Tämä on näkynyt myös muun muassa työttömiä koskevan lainsäädännön ja työhallinnon 

toimenpiteiden tiukentumisena. Kriittistä ääntä aktivointikeskusteluun on tullut lähinnä 

sosiaalityön kautta. Sosiaalityön roolina keskusteluissa on ollut nostaa esiin myös aktivoinnin 

negatiivisia vaikutuksia. Heikoimmassa asemassa oleville ihmiselle aktivointi ei välttämättä 

tarjoa todellista mahdollisuutta päästä työmarkkinoille, vaan voi pahimmillaan heikentää 

heidän elämäntilannettaan entisestään. Tällöin aktivointi toimii enemmän organisaation 

yleisenä normittamiskeinona, kuin että se lähtisi asiakkaan yksilöllisestä elämäntilanteesta ja 

palvelutarpeista. Mielestämme aktivoinnissa korostetaan liikaa työllistymisen merkitystä 

työttömien yhteiskuntaan integroimisessa. Muun muassa Listerin (2000, 37–54) mukaan 

työllistyminen ei takaa ihmisille automaattisesti osallisuutta yhteiskuntaan eikä työttömyys 

automaattisesti syrjäytä ihmistä.   

 

Tämän tutkimuksen toteuttaminen parityönä tuntui tarkoituksenmukaiselle, koska meitä 

molempia kiinnosti moniammatillinen toimintamalli ja parityö Työvoiman 

palvelukeskuksessa sekä sosiaalityön asema tässä palvelussa. Meitä yhdisti myös se, että 

olemme työskennelleet työparina työvoiman palvelukeskuksessa vuonna 2006.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus jakautuu sosiaalityön ammatillisuutta, aktivointipolitiikkaa ja 

moniammatillisuutta käsitteleviin lukuihin. Nämä teemat ovat keskeisiä tutkimuksemme 

taustoittamiseksi ja niiden käsittely on oleellista, jotta tutkimuksemme paikantuu osaksi 

laajempaa teoreettista viitekehystä.  Luvussa kolme käsittelemme aktivointipolitiikkaa ja 

tutkimuksen toimintaympäristöä, työvoiman palvelukeskusta. Luvussa neljä tarkastelemme 

moniammatillisuutta ja sen roolia osana sosiaalityötä sekä myös uudenlaista sosiaalityön 

asiantuntijuutta. Luvussa viisi määrittelemme tutkimustehtävän sekä esittelemme 

tutkimuksen empiirisen vaiheen ja sen toteuttamiseen liittyvät ratkaisut. Tutkimustulokset 

esitellään luvussa kuusi ja viimeinen seitsemäs luku sisältää johtopäätökset. Toivomme 

tutkimuksemme lisäävän ymmärrystä siitä, millaista on moniammatillinen työskentely 

työvoiman palvelukeskuksen hallinnolliset rajat ylittävässä toimintamallissa ja miten 

sosiaalityö asemoituu tässä mallissa. Uskomme tutkimuksemme tarjoavan uudenlaista 

näkökulmaa kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mikä merkitys moniammatillisella 

työskentelyllä on.    
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2. SOSIAALITYÖN AMMATILLISUUS 

2.1 Sosiaalityön ammatillistumiskehitys 

Sosiaalityön määrittely on ollut kautta aikojen moninaista ja haasteellista, minkä vuoksi se 

määrittyy ihmisten mielissä monella eri tavalla. Joidenkin mielessä sosiaalityö yhdistyy 

vaivaishoitoon ja joillekin toisille se määrittyy toimeentulotuen kautta. Sosiaalityö on 

kulkenut monivaiheisen polun vapaaehtoistyöstä akateemista koulutusta vaativaksi 

ammatiksi. Suomessa ensimmäinen sosiaalityöntekijöiden koulutus järjestettiin Jyväskylässä 

kaksiviikkoisena kurssina vaivaistalojen johtajattarille vuonna 1896 (Satka 1994, 265). Tästä 

voidaan katsoa sosiaalityöntekijöiden koulutuksen alkaneen. Tarkastelemalla sosiaalityön 

perinteitä saadaan selville mitä sosiaalityössä on pidetty keskeisinä toiminnallisina perustoina 

ja kuinka sosiaalityö on kehittynyt ammatilliseksi toiminnaksi. Aluksi sosiaaliseen 

turvattomuuteen pyrittiin vastaamaan vapaaehtoisella avustamisella, mutta hyvin nopeasti 

huomattiin sen riittämättömyys.  Sen seurauksena päädyttiin systemaattiseen ja organisoituun 

huono-osaisten auttamiseen, joka voi perustua ammatillisen työntekijän osaamiseen, 

yhteisölliseen toimintaan tai yhteiskunnallisiin uudistuksiin. (Raunio 2010, 12.) 

 

Sosiaalityön ammatillisen toiminnan perinteinä pidetään 1800-luvun lopulla erotettavissa 

olevia kolmea eri suuntausta; Charity Organisation Societyä (COS) ja setlementtiliikettä sekä 

sosiaalireformismia. Tosin sosiaalireformismilla ei Raunion (2010, 12) mukaan olekaan 

suoranaista merkitystä ammatillisen toiminnan ymmärtämiselle sosiaalityössä. Kaikilla 

kolmella suuntauksella oli omat ratkaisunsa köyhyyden ja sosiaalisen elämänalueen 

ongelmien poistamiseksi. Yhdysvalloissa COS ja setlementtiliike vaikuttivat voimakkaasti, 

kun taas Englannissa sosiaalireformismilla oli suurempi rooli. (Sipilä 1989, 22.) Perinteistä 

ainoastaan COS:ssä pyrittiin kehittämään ammatillisen työn periaatteita ja käytäntöjä. 

Setlementtiliikkeen merkitys oli lähinnä vaihtoehdon tarjoamisessa COS:n edustamalle 

ammatillisuudelle. Suomalaiselle sosiaalityölle angloamerikkalaiset perinteet eivät 

sellaisenaan muodosta perustaa. Raunion (2010) mielestä sosiaalityön omintakeisen 

suomalaisen perinteen selvittäminen on merkityksellistä. (Raunio 2010, 12; vrt. Sipilä 1989, 

22–23.)  

 

COS:n edustaman perinteen näkökulmasta moderni sosiaalityö syntyi silloin, kun 

vapaaehtoinen köyhien avustaminen ammatillistettiin ja koulutukseen perustuvan osaamisen 
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merkitystä alettiin korostaa. Koulutusta tarvittiin paitsi avustamisen rationalisoimiseksi myös 

sen tehostamiseksi. Toiminnan lähtökohtana oli, että avustamisen tuli perustua kattavaan 

tietojen keruuseen ja tarkkaan tarpeiden tutkimiseen. Jotta näiden toteutuminen olisi 

mahdollista, ajateltiin sen edellyttävän luottamuksellista suhdetta työntekijän ja avustettavan 

välillä. Avustamisen tarkoituksena oli vahvistaa ihmisen omaa halua selviytyä omaehtoisesti 

yhteiskunnassa eikä pitää yllä avustusriippuvuutta, jota COS näki perinteisen 

hyväntekeväisyyden tekevän. COS:n mukaan avustaminen tuli kohdentaa ainoastaan todella 

avun tarpeessa oleville. Itsensä elättämään kykenevät, työkykyiset köyhät tuli aktivoida 

omillaan toimeentuleviksi. (Raunio 2010, 13–14.)  Vastaavanlainen yksilön omaa vastuuta 

korostava malli löytyy tämän päivän sosiaalityöstäkin, ongelmallista on vain kuinka eritellä 

oikeasti avuntarpeessa olevat ”työhaluttomista”. Edes yksilökohtaisella työskentelyllä ei ole 

onnistuttu tätä ongelmaa ratkaisemaan. Tavoitteena ei siis ollut vain avustaa köyhiä vaan 

myös kehittää heidän persoonallisuuttaan ja kasvattaa heistä itsenäisesti selviytyviä 

kansalaisia ihan niin kuin nykyisen aktivointipolitiikankin mukaan tulee tehdä 

 

Mary Richmond (1861–1928) oli tunnettu COS:ssä kehitetyn työskentelytavan 

systematisoijana. Richmond piti tärkeänä sosiaalisten ongelmien diagnosoimista ja 

systemaattisen menetelmän käyttämistä. Hän uskoi asiakkaan auttamisen etenevän 

diagnostisen työmallin mukaisesti vaiheittaisena prosessina (Raunio 2010, 14). Richmondia 

voidaankin pitää metodisen työskentelyn kehittäjänä, joka korosti sitä, kuinka 

sosiaalityöntekijän tulee muodostaa mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva asiakkaan 

tilanteesta ja työskennellä sen pohjalta systemaattisesti (Granfelt 1993, 179). Lisäksi 

Richmond korosti ajatusta sosiaalisesta minästä sosiaalityön keskeisenä teoreettisena 

lähtökohtana. Tällaisessa minä-teoriasssa ihmistä tarkastellaan hänen sosiaalisten suhteidensa 

summana. Ajatuksena oli, että työntekijä työskentelee paitsi asiakkaan myös hänen perheensä 

ja lähiympäristönsä kanssa kartoittaakseen asiakkaan sosiaalisen tilanteen. (Toikko 2005, 19.) 

Richmondia voidaan pitää sosiaalityön ammatillistumisen esitaistelijana, sillä hänen 

edustamansa COS pyrki perustamaan yliopistojen ulkopuolelle koulutusta, jossa painotettiin 

käytännön opetusta, sosiaalityön metodia sekä ihmisten luonnollista auttamishalua. 

Sosiaalityön määrittäminen erityistaitoja vaativaksi ammatiksi merkitsi sitä, etteivät 

ammattityöntekijät jääneet vain järjestöeliitin avustavaksi henkilökunnaksi. (Sipilä 1989, 35.)  

 

Setlementtiliikkeen keulakuvan Jane Addamsin (1860–1935) katsotaan edustavan 

ammatillisuudelle vaihtoehtoista suuntausta. Addamsin mukaan köyhyyden vastaisessa 
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taistelussa keskeisessä osassa oli auttajan ja autettavan välinen molemminpuolinen suhde, 

jossa molemmat voivat oppia toisiltaan. (Raunio 2010, 15.) Addamsin edustaman 

setlementtiliikkeen keinona pyrkiä ymmärtämään köyhiä oli oppia tuntemaan ihmiset heidän 

elinolosuhteissaan. Tämän vuoksi ajateltiin, että sosiaalityöntekijöiden tulee asettua asumaan 

köyhien keskuuteen ja jakaa arkipäivänsä heidän kanssaan. (Sipilä 1989, 36–37.) 

Setlementtiliikkeen käsitys sosiaalityöstä oli yhteisöllinen, joka erosi COS:n 

individualistisesta näkemyksestä. Toiminnan lähtökohtana oli lähestymistapa, jossa 

korostettiin luottamuksen rakentamista autettavan ja auttajan välille. Köyhien keskuuteen 

asettuneiden hyväosaisten auttajien tehtäväksi nähtiin kansan valistaminen aineellisen 

avustamisen lisäksi. Kolmannen tehtävän, köyhien puolesta puhumisen ja yhteistoimintaan 

sosiaalisten parannusten aikaansaamiseksi kannustamisen, näkeminen sosiaalityönä on 

huonosti yhdistettävissä ammatillisen työntekijän menetelmällistä osaamista korostavaan 

näkemykseen. Setlementtityön auttaja–autettava – suhdetta voidaan luonnehtia vertaisuutta 

tavoittelevaksi. Aivan kuten nykyäänkin korostetaan sosiaalityön rakentumista työntekijän ja 

asiakkaan tasavertaisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalityön asiakas nähdään setlementti-

liikkeen tapaan omaehtoisesti toimivana ja tietävänä kumppanina eikä asiantuntijana 

toimivan työntekijän toimenpiteiden kohteena. Nykypäivän sosiaalityölle on oleellista myös 

setlementtiliikkeelle keskeinen näkemys työntekijästä asiakkaan asianajajana. (Toikko 2005, 

113–115.) 

 

Kolmannen suuntauksen, sosiaalireformismin, piirissä katsottiin että rankaisevia 

toimenpiteitä edustavan köyhäinhoidon sijaan tarvitaan yleisiä, väestöä laajasti koskevia 

sosiaalisia reformeja. Myöskään COS:n toiminnan perustana olevan avuntarvitsijoiden 

luokittelun kunniallisiin ja kunniattomiin köyhiin ei nähty vähentävän köyhyyden taakkaa.  

Ratkaisuna köyhyyden ongelmaan pidettiin modernia sosiaaliturvajärjestelmää, jota ilman ei 

olisi mahdollista saada aikaan pysyvämpää parannusta köyhien elinoloissa. Tämän 

näkemyksen mukaan köyhien persoonallisuuden kehittämistä ei tarvita, koska köyhien 

ongelmien katsotaan olevan seurausta yhteiskunnallisista oloista eikä luonteen heikkoudesta 

tai liian helposti saatavilla olevasta avusta. (ks. Raunio 2004, 16–17; Sipilä 1989, 41–43.) 

Alkujaan, hyvinvointivaltion kehittämisen aikana uskottiin, että köyhyyteen liittyvä 

aineellinen puute ja poikkeava käyttäytyminen poistuisivat yleisten tulonsiirtojen ja 

palvelujen kehittymisen myötä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Sen sijaan elämänhallintaan 

liittyvät psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet eikä köyhyyskään 

ole hävinnyt. Raunion (2010, 17–18) mielestä onkin selvää, että yleisten sosiaalipoliittisten 
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toimenpiteiden lisäksi tarvitaan myös ihmisten yksilöllisiin elämänongelmiin keskittyvää 

ammatillista työskentelyä.  

 

Sosiaalityön korostetaan usein olevan laeilla ja asetuksilla määriteltyä toimintaa. 

Vuorikosken (1999, 35-37) mukaan myös sosiaalityön menneisyyden tarkasteluissa on 

perinteisesti korostettu ammatillistumiskehitystä, jolloin sosiaalityön voidaan nähdä 

kehittyneen erilaisissa vaiheissa. Ammatillistumista tarkasteltaessa on oleellista tarkastella eri 

käsitteiden merkityksiä, joita käytetään rinnakkain ja päällekkäin melko sekavasti. 

Esimerkiksi suomen kielessä käytetään professionaalistumisen rinnalla usein myös käsitettä 

ammatillistuminen. Täsmällisissä merkityksissä käsitteiden erot olisi kuitenkin syytä tietää. 

Yhteiskunnan toiminta-alan katsotaan ammatillistuvan silloin, kun tehtävät lisääntyvät, 

eriytyvät ja monimutkaistuvat ja niiden hoitaminen siirtyy ammattityöntekijöille. 

Professionalisaatio on taas ammatillistumisen erityismuoto, jolla on omat tunnuspiirteensä. 

Vuorikoski kuvaa professionaalistumista prosessiksi, joka alkaa palkattoman työn muuttuessa 

palkkatyöksi. Tehtävien hoitamisen muuttuessa palkkatyöksi kehittyy ammatti, joka vaatii 

harjoittajaltaan tiettyjä tietoja ja valmiuksia, joiden hankkiminen taas edellyttää ammatillista 

kouluttautumista. Professionaalistuminen käsittää myös sen, että ammatin kehittyessä 

tarvitaan syvempiä ja eriytyneempiä ammattitietoja ja ammatinharjoittamiselle aletaan asettaa 

erityisiä ehtoja. Näin vähitellen ammatista kehittyy professio, kunhan tieteeseen perustuvat 

ammattitiedot ja yhteiskunnan sanktiot ovat johtaneet tieto- ja ammattimonopoliin. (ks. mm. 

Vuorikoski 1999, 35-37.) 

 

Sosiaalityön ammatillistumisessa on piirteitä, joiden voidaan katsoa ilmaisevan pyrkimystä 

professioaseman saavuttamiseen. Erityisesti pyrkimys koulutustason kohottamiseen viittaa 

professioaseman tavoitteluun. Sosiaalityötä voi tehdä ainoastaan asianmukaisen koulutuksen 

saanut ammattihenkilö, sosiaalityöntekijä. Sosiaalityön professionaalistumisprosessin 

alkuvaiheessa on kuitenkin kyse lähinnä ammatillistumisesta, sosiaalityön kehityksestä 

ammatiksi. Tähän vaiheeseen liittyy työtehtävien eriytyminen ja ammattitaitovaatimusten 

lisääntyminen sekä ammatillisen koulutuksen käynnistäminen. (Vuorikoski 1999, 37.) 

Samalla kun määritellään ammattiin sisältyviä työtehtäviä, pyritään tekemään eroa toisiin 

ammatteihin. Mielestämme kyse on tällöin erityisesti rajan vedosta lähiammattien kesken. 

Usein juuri näiden lähiammattien kesken tehdään paljon yhteistyötä, jolloin rajan veto on 

paitsi tärkeää myös sangen haastavaa. Sosiaalityössäkin moniammatillista yhteistyötä on 

pääsääntöisesti tehty lähiammattien kanssa. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa alettiin 
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tehdä laajoja sosiaalipoliittisia reformeja, johon kuuluivat sosiaaliturvan sekä terveys-, 

koulutus- ja sosiaalipalvelujärjestelmän rakentaminen. Samaan aikaan sosiaalityön 

tehtäväkenttä laajeni sosiaalipalvelujen ja sosiaalilainsäädännön kehityksen myötä. 

Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen koulutus käynnistyi 1940-luvulla. (Vuorikoski 1999, 88, 

94.) 

 

Sosiaalityön professionaalistuminen merkitsi alan tieteellistymistä eli ammatillisen toiminnan 

perustamista tieteellisen tutkimuksen tuottamaan tietoon. Samalla alan tieteellistyminen 

merkitsi etäisyydenottoa epävirallisiin auttamisen instituutioihin. Sosiaalityöntekijän 

toiminnan perustana ovat tieteellinen tieto ja ammatillis-tieteellinen osaaminen sekä eettiset 

periaatteet. Professionaalisen ammattikunnan sanotaan tarvitsevan suojelua joltakin eliitiltä, 

joka useimmiten käytännössä on valtiovalta. Sosiaalityön ammatillistuminen ja 

professioasema ovat vahvasti riippuvaisia sosiaalityön yhteiskunnallisesta tehtävästä ja 

julkisen vallan tuesta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että hyvinvointivaltion kehityksellä 

on ollut merkittävä rooli sosiaalityön aseman rakentumiselle Suomessa. Sosiaalityön palvelut 

ovat Suomessa lähes yksinomaan julkisella sektorilla, jolloin julkinen valta palveluiden 

rahoittajana voi säädellä näitä palveluja ja niiden tuottajia omien intressiensä mukaisesti.  (ks. 

Raunio 2010, 30–31; Vuorikoski 1999, 37.) Viime vuosikymmenellä on alettu puhua 

hyvinvointivaltion murroksesta ja postmodernista yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tähän 

perustuen julkisissa palveluissa onkin lähdetty etsimään ratkaisuja uusista toimintamalleista 

palveluiden tehostamiseksi, jotta asiakkaat tulisivat paremmin palvelluiksi ja resurssit 

tulisivat parhaiten hyödynnetyiksi. Myös sosiaalityöhön on kohdistunut paljon sekä sisäisiä 

että ulkoisia muutospaineita.  

2.2 Sosiaalityön toiminnalliset lähtökohdat 

Sosiaalityö ymmärretään usein moninaiseksi ja hieman vaikeaselkoiseksikin toiminnaksi. 

Tämä johtuu sen monimuotoisista ja toisinaan ristiriitaisistakin käytännöistä, kuten 

esimerkiksi Toikko (2005) teoksessaan tuo esille.  Raunio (2010, 5-6) korostaa kolmea 

keskeistä toiminnallista lähtökohtaa, joita erityisesti angloamerikkalainen kirjallisuus pitää 

itsestäänselvyytenä sosiaalityölle. Nämä ovat arvot, tieto ja taidot (values, knowledge, skills). 

Mutta ne eivät pelkästään riitä ammatilliseen pätevyyteen. Sosiaalityöntekijä joutuu 

kohtaamaan työssään monimutkaisia tilanteita, jatkuvia muutoksia ja epävarmuutta sekä 

työskentelemään monisäikeisissä yhteistyösuhteissa. Näin ollen ammatillista pätevyyttä ei 
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tule irrottaa toimintayhteydestään, vaan sitä tulee tarkastella yhteiskunnallisesti ja 

historiallisesti muuttuvan ja kehittyvän toimintajärjestelmän kokonaisuudessa. Toisin sanoen 

pätevyys määräytyy yhteiskunnallisen kehityksen asettamien ehtojen mukaan. (Karvinen 

1993, 18.) Suomalaisen sosiaalityön lähtökohdista puhuttaessa mukaan on siis luettava 

yhteiskunnallinen ympäristö, jonka merkitys on suuri. Sosiaalityön sisällön kehittymiseen on 

vaikuttanut syvästi hyvinvointivaltion kehityskaari. Sodan jälkeinen yhteiskunnan 

rakennemuutos, johon kuului kaupungistumista ja tehdastyöllistymistä, aiheutti uudenlaista 

hoivan tarvetta 1960- ja 1970-luvuilla, minkä vuoksi sosiaalihuollon oli kehityttävä kohti 

hyvinvointivaltiota.  (Juhila 2006, 39–41.)  

 

Suomalaisessa perinteessä on valinnut keskeisessä asemassa näkemys sosiaalityöstä julkisen 

sektorin varaan rakentuvana ammatillisena toimintana. Suomalainen ammatillinen sosiaalityö 

on ollut järjestelmäkeskeistä, jota ongelmakeskeinen palvelurakenne erityisyksikköineen 

(esim. A-klinikat, perheneuvolat) tuli täydentämään. (Pohjola 1993, 60–61.) 

Järjestelmäkeskeisen perinteen voidaan sanoa keskittyvän lakiin ja hallinnollisiin ohjeisiin, 

kun taas ongelmakeskeinen tukeutuu teoreettisiin ja metodisiin näkemyksiin. 

Järjestelmäkeskeisyys on säilynyt yhä vahvana suomalaisessa palvelurakenteessa, mikä on 

hieman ongelmallinen moniammatillisissa organisaatioissa, joissa on noudatettava useamman 

eri hallinnonalan lainsäädäntöä ja ohjeita. Pohjolan (1993, 61) esittämä käyttäjäkeskeinen 

toimintamalli voisi olla ratkaisuna tähän. Käyttäjäkeskeinen toimintamalli edellyttää työn ja 

sen organisoinnin määrittymistä sosiaalityön ammatillisten periaatteiden mukaisesti 

asiakkaan näkökulmasta. Tätä kohti ollaan nykyään pyrkimässä, mutta sekään ei ole 

ongelmatonta erilaisten vaatimusten kanssa.  

 

Ammatillisen työn perustaksi tarvitaan empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietoa, jotta 

sosiaalihuoltoa voidaan pitää asiantuntija-ammatteihin kuuluvana.  Keskeistä on, ettei 

ammatillinen työ ja työtä tekevä ammattikunta samaistu yhteen tiettyyn organisaatioon. Näin 

meneteltiin myös sosiaalityön kohdalla, kun sitä määriteltiin ja sen vuoksi sosiaalityön 

määritelmä on hyvin yleisellä tasolla. (Raunio 2004, 23–24.) Sosiaalityö jäsentyy siis teorian, 

arvojen ja käytännön muodostamaksi kokonaisuudeksi. Sosiaalityössä sovelletaan muiden 

tieteenalojen tuottamaa teoreettista tietoa, mutta nykyään sosiaalityö tuottaa itse myös 

itsenäisenä tieteenalana omaa tietoa, mikä on siis myös yksi alan tieteellistymisen piirre. 

Teoreettinen tieto saattaa toimia ammatillisen toiminnan perustana erilaisissa konkreettisissa 

tilanteissa. Pääasiassa tarvittava tieto koskee ihmistä ja yhteiskuntaa sekä sosiaalityön arvoja. 
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Tieto ja arvot ohjaavat sosiaalityöntekijän työskentelyä käytännön tilanteissa asiakkaan 

kanssa. Toisaalta myös ammattikunnan työstään saamilla kokemuksilla voi olla vaikutusta 

tietoon ja arvoihin. (Raunio 2010, 26–28.) 

 

Yleisesti ottaen sosiaalityöntekijän odotetaan toimivan siten, etteivät hänen käyttämänsä 

keinot ole ristiriidassa arvojen kanssa. Sosiaalityöllä ei kuitenkaan ole varsinaisia omia arvoja 

ja eettisiä periaatteita, vaan perustana ovat yleisesti hyväksytyt modernin yhteiskunnan arvot. 

Arvoilla tarkoitetaan niitä uskomuksia ja olettamuksia siitä, mikä on hyvää ja toivottua 

ihmisille eli toisin sanoen ne ovat kuvauksia siitä millainen maailman tulisi olla. Sosiaalityön 

keskeisiä arvoja ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja demokratia. Sosiaalityön 

tehtävä on lieventää näiden arvojen vastakohtien vaikutuksia. Sosiaalityön keskeisimpiä 

periaatteita ovat syrjinnän, riiston ja alistamisen vastustaminen sekä itsemääräämisen ja 

vapauden kunnioittaminen. Arvoilla perustellaan myös sosiaalityötä ammatillisena 

käytäntönä. Niillä vahvistetaan ammatillista asemaa ja korostetaan työn erityisyyttä toisiin 

ammatillisiin käytäntöihin nähden. (Raunio 2010, 82, 87–88.) Eettisten periaatteiden 

hyödyntäminen on sosiaalityön kaltaisessa vaativaa ongelmanratkaisua edellyttävässä 

toiminnassa hyvin merkityksellistä. Sosiaalityön ammattikäytännöissä keskeistä on 

konkretisoida eettiset periaatteet käytännön toimiksi, mikä merkitsee sekä periaatteiden 

jatkuvaa tulkintaa erilaisissa työtilanteissa että periaatteiden mukaisten työskentelymallien 

luomista (Karvinen 1993, 22).  

 

Arvoihin liittyy oleellisesti käsitys tiedosta. Niitä ei ole mahdollista erottaa täysin toisistaan. 

Sosiaalityön professioaseman tavoittelun myötä on tieteellisen tiedon merkitystä pyritty 

korostamaan. Sosiaalityössä hyödynnettävä tieteellinen tieto on hyvin laaja-alaista. Se 

sisältää ihmistä ja ihmisten välisiä suhteita, sosiaalityön käytäntöjä ja metodeita koskevia 

teorioita. (Payne 1996, 55.) Käytännössä voi olla vaikea erotella työtä ohjaavia seikkoja 

puhtaasti teoreettisiin tai empiirisiin tietoihin perustuvaksi, koska monesti työstä tulee niin 

sisäistettyä, ettei sitä ohjaavien tietojen alkuperää koko ajan pohdita. Toisaalta tämän vuoksi 

sosiaalityöntekijöiden oman työnsä itsereflektointi on erityisen tärkeää. Sosiaalityötä tehdään 

aina rajatussa toimintaympäristössä, joka voidaan ymmärtää joko suppeasti asiakastyön 

organisatorisena ympäristönä tai laajemmin yhteiskuntana (Raunio 2004, 28). Sosiaalityö on 

instituutiona sidoksissa aina historialliseen aikaan. Toisin sanoen sosiaalityöntekijöinä ja 

asiakkaina ollaan aina jossakin yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä sosiaalityölle 

määritellään tietynlaisia tehtäviä ja paikkoja, jotka puolestaan määrittävät toimijoiden suhteen 
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sisältöjä. (Juhila 2006, 12.) Sosiaalityö on siis hyvin kontekstisidonnaista. 

Toimintaympäristön lisäksi työskentelyyn vaikuttaa työntekijän ja asiakkaan välinen 

vuorovaikutussuhde, joka on ainutkertainen ja joka kerta uudelleentuotettu. Mielenkiintoista 

on pohtia kuinka paljon toimintaympäristö vaikuttaa sosiaalityöntekijän ammatillisen 

toiminnan sisältöön, erityisesti byrokraattisissa organisaatioissa toimittaessa. Yleisesti 

vallitseva käsitys byrokraattisista organisaatioista on sellainen, että ne tarjoavat 

standardipalveluja ratkaisuna kaikkien ongelmiin. Sosiaalityön asiantuntijuus on aina sidottu 

omaan aikaan, yhteiskuntaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Sen vuoksi sosiaalityöntekijät 

joutuvat jatkuvasti rakentamaan työnsä uudelleen uusista ja muuttuneista toimintaehdoista 

käsin.   

  

Sosiaalityön ensisijainen toimintaympäristö on kuntien sosiaalitoimistot, joiden merkitys 

sosiaalityön määrittäjänä on jopa siinä määrin keskiössä, että toiset sosiaalityön toiminnalliset 

kentät uhkaavat jäädä vallan huomaamatta. Kokonaiskuvan saamiseksi on kuitenkin 

paikallaan tarkastella sosiaalityön asemoitumista ammatillisena toimintana myös 

sosiaalitoimistojen ulkopuolella. Näin siitäkin huolimatta, että ammatillisen sosiaalityön 

kehittämisen ajankohtaiset haasteet löytyvät sosiaalitoimistojen sosiaalityöstä. (Raunio 

2010,53.) Tämän merkityksellisyys korostuu sillä, että kunnat ovat sosiaalityöntekijöiden 

ensisijaisia työllistäjiä. Noin 5000 sosiaalityöntekijää eli valtaosa heistä toimii julkisella 

sektorilla, kunnissa tai kuntayhtymissä (Juhila 2006, 12). On kuitenkin muistettava, että 

vaikka suurin osa sosiaalityöntekijöistä sijoittuu kuntien sosiaalihuoltoon, niin 

sosiaalityöntekijöitä työskentelee myös sosiaalitoimen ulkopuolella muun muassa 

terveydenhuollossa, oppilaitoksissa ja erilaisissa valtion organisaatioissa ja järjestöissä. 

 

Sosiaalityön jakaminen organisaatioissa asemansa mukaan ensisijaiseen ja toissijaiseen eli 

täydentävään ammatilliseen toimintaan perustuu siihen, onko organisaatioiden pääasiallisena 

tehtävänä sosiaalityö vai jokin muu. Oleellista sosiaalityön niin sanotuissa toissijaisissa, 

erityistoimipisteissä on tehdä selväksi sosiaalityön merkitys organisaatiolle epäselvyyksien 

välttämiseksi. Epäselvyydet sosiaalityön merkityksestä nimittäin voivat johtaa siihen, että 

sosiaalityötä vähätellään ja pidetään ainoastaan apuammattina kuten useat kokemukset 

terveydenhuollon, lähinnä sairaaloiden, parissa tehtävästä sosiaalityöstä osoittavat. 

Sairaalamaailmassa koetaan yhä edelleen vallitsevan todellinen hierarkiarakenne eri 

ammattien kesken siten, että fyysinen puoli on lääkärien johdolla hierarkian huipulla. 

Käytännössä sosiaalityön asiantuntemuksella voisi olla huomattava vaikutus 
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erityistoimipisteiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän onnistumisen edellytyksenä on, 

että sosiaalityöntekijät pystyvät osoittamaan oman ammatillisen erityisosaamisensa ja sen 

merkityksen tavoitteiden saavuttamiselle. (ks. Raunio 2010, 54–55.) 

2.3 Sosiaalityö ammatillisena työskentelynä 

Alkujaan 1950- ja 1960 - luvuilla sosiaalityötä syvennettiin Toikon (ks. esim. 2005, 155–162; 

172–209) mukaan psykologisen otteen ja teorian avulla. Hoitosuhteen nähtiin perustuvan 

terapeuttiseen keskusteluun. Psykologinen ote oli aluksi keskiössä ammatillisen työn 

kehittämisessä, mutta vähitellen sosiaaliteoriaan perustuva työ alkoi vahvistaa asemaansa. 

Asiakas alettiin nähdä osana ympäristöään, sosiaalisesti rakentuvana. Sosiaalityön luonteen 

vuoksi on moniammatillinen työskentelytapa ollut kautta aikojen tietyllä tapaa sosiaalityölle 

ominaista. Sosiaalityö limittyy niin monien asioiden hoidon yhteyteen, että yhteistyö eri 

toimijatahojen kanssa on välttämätöntä. Moniammatillisuus on siis aina ollut sosiaalityössä 

läsnä. 

 

Sosiaalityön arvioiminen konkreettisemmin ammatillisena toimintana ja käytäntönä 

edellyttää huomion kiinnittämistä siihen, millainen sosiaalityön käytännön suhde on muihin 

saman toiminnallisen kentän ammatteihin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalityö 

rakentuu ammatilliseksi interventioksi, väliintuloksi poikkeuksellisissa tilanteissa. Sosiaalityö 

eroaa muista sosiaalipalveluista tehtävien luonteen ja keinojen sekä asiakkuuden 

määrittymisen kautta. (Raunio 2010, 58.) Sosiaalityössä ei ole samalla tavalla kysymys 

kaikille kansalaisille suunnatusta universaalista toiminnasta kuin esimerkiksi 

sosiaalipalveluissa. Sosiaalityö on usein mielletty vain marginaaliseksi toiminnaksi 

ongelmatilanteissa, eikä sosiaalityön asiakkaaksi yleensä tulla vapaaehtoisesti. Asiakkuus voi 

olla jopa negatiivisesti leimaavaa. (Juhila 2006, 13.) Sosiaalityöntekijöillä on myös 

mahdollisuus käyttää asiakkaan tahdon vastaisia toimenpiteitä. Näitä piirteitä ei muissa 

sosiaalipalveluissa ole. Lisäksi sosiaalityö on muutokseen pyrkivää toimintaa, koska se on 

asioihin puuttumista poikkeuksellisissa ja ongelmallisissa elämäntilanteissa. Muutos on 

asiakkaan elämän normaalistamista siten, että sosiaalityön toimenpiteiden tarve loppuu. 

Ammatillisesta näkökulmasta tarkasteltuna on kuitenkin ongelmallista arvioida kuinka suuri 

vaikutus työntekijällä on muutoksen toteutumiseen. On syytä muistaa, että ammatillisten 

tavoitteiden näkökulmasta tarkasteltuna hyvinkin vaatimattomilta näyttävät muutokset voivat 

olla asiakkaalle erittäin merkityksellisiä. (Raunio 2010, 59). 
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Tarkasteltaessa sosiaalityötä interventiona huomataan, että määritelmät voivat korostaa 

sosiaalityötä joko ongelmanratkaisuprosessina tai sosiaalityötä voidaan määritellä toiminnan 

tavoitteiden näkökulmasta.  Sosiaalityötä pidetään myös suunnitelmallisena ja tavoitteellisena 

toimintana sosiaalisten ongelmien parissa. Ammatillista työskentelyä ei rajoiteta vain 

ongelmatilanteisiin, vaan tavoitteena on myös pyrkiä ehkäisemään niiden syntymistä. 

Sosiaalityön tavoitteiksi kansainvälisessä määritelmässä mainitaan muutoksen aikaan-

saaminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmien ratkaiseminen ja ihmisten toimintavoiman 

kasvattaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalityö puuttuu ihmisen ja hänen 

ympäristönsä väliseen suhteeseen käyttäen siinä hyväksi sekä inhimillistä käyttäytymistä että 

sosiaalisia järjestelmiä koskevia teorioita. (ks. esim. Raunio 2004, 51–52, 55.) 

 

Sosiaalityön työmuotoina pidetään sosiaalisten ongelmien selvittämistä, ohjausta ja 

neuvontaa. Lisäksi yhtenä työmuotona voidaan pitää työskentelyä asiakkaan epävirallisten 

verkostojen tai työntekijöistä koostuvien ammatillisten verkostojen kanssa, vaikka sitä ei 

erikseen mainitakaan.  Ajatuksena on siis että sosiaalityön interventioiden tulee suuntautua 

paitsi yksityiseen ihmiseen tai perheeseen myös ympäristöön. Näin sosiaalityöntekijä toimii 

samanaikaisesti eri päämäärien hyväksi. Suomalaisessa sosiaalityössä on nykyään alettu 

arvostaa verkostotyötä ja moniammatillista työskentelyä pyrittäessä vaikuttamaan ihmisen ja 

hänen ympäristönsä vuorovaikutuksessa esiintyviin ongelmiin (Raunio 2010, 67). Ihmisen ja 

hänen ympäristönsä suhteet ovat niin moninaisia, että ne koskettavat useita eri aloja. Tällöin 

näiden alojen asiantuntijoiden yhteistyö on paitsi järkevää, myös välttämätöntä 

kokonaistilanteen hahmottamiseksi oikein. Sosiaalityöntekijä voi työskennellä ongelman 

ratkaisemiseksi, mutta myös ongelman syiden selvittämiseksi. Lisäksi sosiaalityöntekijä voi 

toimia yhtä aikaa sekä asiakkaan asianajajana että yhteiskunnan edustajana. Tämä tuo 

sosiaalityöntekijän työhön ammatillista vastuuta koettelevia ristiriitoja silloin, kun asiakkaan 

edut ja yhteiskunnan toimintapolitiikat ovat jollakin tavalla ristiriidassa keskenään. (ks. esim. 

Karvinen 1993, 20–21.)  

 

Raunion (2010, 67) mukaan tarkastelemalla sosiaalityötä konkreettisena tekemisenä voidaan 

saada selkeämpi käsitys sosiaalityöstä ammatillisena interventiona. Tällöin ei kiinnitetä 

huomiota teoriaan ja arvoihin intervention perustana vaan pääpaino annetaan itse 

interventiolle siten kuin se käytännön tekemisenä määrittyy. Raunio on kehitellyt sosiaalityön 

interventioiden osatekijöitä kuvaavasta Pekka Louhelaisen (1985) mallista pelkistetymmän 
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version. Osatekijät ovat tällöin lyhyesti 1) kuka tekee, 2) kenelle, 3) miten ja 4) millä 

perusteella (sisältää arvot ja etiikan, tiedon ja yhteiskunnallisen tehtävän).  

 

Osatekijöistä kuka eli sosiaalityön suorittaja ja millä perusteella määrittävät myös melko 

pitkälle sitä, mihin työ kohdentuu ja mitä työmuotoja käytetään. Sosiaalityön kohdetta 

määriteltäessä on aina huomioitava se, mihin toiminnalla pyritään eli onko tarkoitus vaikuttaa 

asiakkaan tilanteeseen vai tätä laajemmin yhdyskuntiin ja poliittiseen päätöksentekoon. 

Sosiaalityön toiminnan kohteena on kuitenkin loppujen lopuksi yksittäinen asiakas, sillä 

yhteiskuntaan vaikuttamisella on yleensä epäsuorat vaikutukset asiakkaiden tilanteisiin. 

(Raunio 2010, 69.) Samoin vaikuttamisen suhde ei ole niin yksinkertainen kuin voisi ensin 

ajatella, että työntekijä toiminnallaan muuttaa asiakasta. Käytännössä näin ei ole ainakaan 

Paynen (1997, 17) mukaan, vaan hänen mielestään asiakassuhde toimii reflektiivisesti, jolloin 

molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Tämä näkökulma myös korostaa näkemystä, jonka 

mukaan asiakas on asiantuntija omassa asiassaan ja lisää hänen subjektiuttaan. Asiakkaan 

subjektiutta on pyritty tavoitteellisesti korostamaan, mutta usein on kuitenkin käynyt niin että 

asiakas on määrittynyt silti työn objektiksi. Asiakkaan asema ei aina ole näin mustavalkoinen, 

vaan pitää huomata, ettei työn kohteen määrittäminen ole helppoa muuttuneissa 

yhteiskunnallisissa oloissa, joissa ihmisten elämisen puitteet verkostoituvat yhä 

monimutkaisemmin ympäristönsä kanssa. Pohjola (1993, 68) ehdottaakin, että miksi ei työn 

kohteen voitaisi nähdä määrittyvän asiakkaiden elämänyhteyksien kautta eikä välttämättä itse 

asiakkaista. 

 

Ongelmien tulkitsemisessakin on pohdittava onko sosiaalityössä kohdatut ongelmat 

ymmärrettävä asiakkaiden henkilökohtaisina vastoinkäymisinä vai tulisiko niitä tulkita 

yhteiskunnallisina kysymyksinä. Asiakkaat määrittyvät helposti syyllisiksi omiin 

olosuhteisiinsa, ikään kuin asiakkaiden ongelmat olisivat alusta alkaen heidän itsensä 

aiheuttamia. Tällaisina vaikeat elämäntilanteet näyttäytyvät negatiivisen ongelman-

määrittelyn pohjalta, kun taas asiakkaiden itsensä mielestä heidän ongelmansa ovat 

ensisijaisesti määräytyneet sosiaalisesti. (Pohjola 1993, 68–69.) Raunion (2010, 70–71) 

mielestä ihmisten ongelmia ei tulisi yksilöllistää, mutta ei myöskään politisoida pelkästään 

yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.  

 

Esimerkiksi työttömyydestä johtuvat vaikeudet liittyvät yleensä toimeentuloon ja yleiseen 

elämänhallintaan, minkä vuoksi niihin voidaankin viitata puhumalla syrjäytymisestä ja 
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marginalisoitumisesta. Kyse on tällöin lähinnä ongelmasta ihmisen ja hänen ympäristönsä 

välisessä suhteessa, jotka ovat usein monimutkaisia ja monisyisiä. Sen vuoksi niihin ei löydy 

yksinkertaisia selityksiä eikä ratkaisuja, vaan ongelmia tulee arvioida monelta eri kannalta ja 

monien eri alojen asiantuntijoiden voimalla. Tämän vuoksi uusia moniammatillisia 

toimintamalleja kehitellään, jotta saataisiin tehokkaampia ja kokonaisvaltaisempia palveluita. 

 

Sosiaalityön työmuotoja tarkasteltaessa voidaan jaottelua tehdä sen mukaan työskenteleekö 

sosiaalityöntekijä yksittäisen asiakkaan vai yhteisön tai yhteiskunnan kanssa. Pääsääntöisesti 

asiakkaana on yksilö tai perhe, kuten aikuissosiaalityössä ja lastensuojelun toimenpiteissä. 

Perinteisinä sosiaalityön työmuotoina pidetäänkin yksilötyötä ja ryhmätyötä (perhetyö) sekä 

yhdyskuntakohtaista työtä. (Raunio 2010, 71.) Yksilö- ja perhetyöskentelyn työmuotoina 

Sipilä (1989, 63–64) pitää kontrollia, tukea, sosialisaatiota, suojelua ja terapiaa. Kontrollin ja 

sosialisaation kohdalla hänen mielestään on kyse asiakkaan palauttamisesta takaisin 

yhteiskunnan normatiiviseen yhteyteen. Tuessa taas asiakkaalle annetaan lisäresursseja 

käyttöön tai neuvoja ja ohjausta. Suojelussa asiakasta pyritään tukemaan kontrolloimalla 

kolmatta osapuolta ja terapiassa pyritään rakentamaan asiakkaan sisäistä 

toimintarationaliteettia. Sosiaalityön työmuodoista auttamisen eli tukemisen ja kontrollin 

välinen suhde on mielenkiintoinen, sillä toiminnan tavoitteena ei ole ainoastaan auttaa avun 

tarpeessa olevia asiakkaita vaan myös pitää yllä yhteiskunnallista järjestystä. Sosiaalityössä 

on siis ristiriitainen tehtävämäärittely, sillä on samanaikaisesti sekä yhteiskunnallinen että 

asiakaslähtöinen tehtävä. Asiakassuhteessa kontrolli on aina ongelmallinen ja kontrollilla on 

tapana korostua erityisesti byrokraattisissa organisaatioissa. Tämän lisäksi byrokraattisen 

järjestelmän sanotaan osittavan arkielämän. Tehtäväalueittain erikoistunut 

palvelujärjestelmän rakenne viipaloi ihmisen hänen tarpeidensa mukaan. Kukin järjestelmän 

erillinen osasysteemi tarkastelee vain yhtä kapeaa osaa asiakkaan koko elämäntilanteesta, 

jolloin asiakas jää hahmottamatta kokonaisuutena. (ks. Pohjola 1993, 69–70.) 

 

Yksilökohtaisen sosiaalityön työmuotojen lisäksi keskeinen merkitys on yhdyskuntatyöllä ja 

rakenteellisella työllä, joilla pyritään vaikuttamaan yksittäisiä asiakkaita laajempiin 

toimintajärjestelmiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän roolia 

tiedon tuottajina ja välittäjinä yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen 

korostetaan nykyään entistä enemmän. Arkipäivän työstä saatava tieto kertoo sekä asiakkaan 

tilanteesta että hänen ongelmiensa yhteiskunnallisista yhteyksistä. Rakenteellinen sosiaalityö 

edellyttää nimenomaan sosiaalityöntekijältä kykyä havainnoida ja analysoida asiakkaan 
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ongelmien yhteiskunnallisia yhteyksiä. Samalla sosiaalityöntekijän tehtäväksi tulee myös 

kritisoida päättäjien tekemiä päätöksiä. Sosiaalityön yksi monista keskeisistä tehtävistä on 

siis sosiaalisen tiedon tuottaminen. (Raunio 2010, 79–80.)  
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3. SOSIAALITYÖ JA TYÖTTÖMIEN AKTIVOINTI 

3.1 Aktivointi osana sosiaalityötä  

Tutkimuksemme kohteena oleva Tampereen työvoiman palvelukeskuksen tavoitteena on 

auttaa ja aktivoida työttömiä asiakkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille. 

Tutkimukseen haastatellut urasuunnittelijat työskentelevät siten aktivointipolitiikan ytimessä 

ja ovat käytännössä toteuttamassa suomalaista aktivointipolitiikkaa. Tässä luvussa 

määrittelemme tarkemmin aktivointiin liittyvää käsitteistöä, paikannamme oman 

tutkimuksemme kontekstia osana aktivointipolitiikkaa ja yhteiskunnallista tilannetta sekä 

sosiaalityön roolia aktivoinnissa. 

 

Sosiaalipolitiikan ihmiskuva on muuttunut passiivisesta aktiiviseksi. Tulonsiirtojen avulla 

kansalaisia motivoidaan sekä koulutukseen että kuntoutukseen. Sosiaali- ja 

terveysministeriön mielestä työllisyyskeskeinen sosiaalipolitiikka on sekä yksilön että 

kokonaishyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu. (Saari 2001, 34, 97–98). Aktivointi on yksi 

sosiaalityön tärkeimmistä työmuodoista, joka useimmiten liitetään syrjäytymiseen, erityisesti 

työstä syrjäytymiseen. Tällöin aktivoimisella pyritään muuttamaan lähinnä työelämästä 

syrjäytyneiden ihmisten elämäntilanteita. Aktivointi voidaan määritellä toimenpiteiden 

kokonaisuudeksi, joilla asiakkaiden työllistymisedistymisedellytyksiä parannetaan. 

Toimenpiteisiin voi kuulua toimentuloturvan tiukennuksia sekä varsinaisia aktivoivia 

toimenpiteitä, kuten erilaisia työllistämistoimenpiteitä, koulutusta ja kuntoutusta. (Juhila 

2006, 58–59.) Erityisesti eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna on hyvin kyseenalaista onko 

ihmisten integroiminen yhteiskuntaan yksistään riittävä tavoite vai tulisiko ihmisten 

yhteiskunnallista osallisuutta lisätä yleisemmällä tasolla ja saada heidät mukaan 

yleishyödylliseen toimintaan?  

 

Sosiaalityöntekijän tulee työssään toimia yhdessä ammatillisten asiantuntijoiden verkoston 

sekä asiakkaiden epävirallisten tukiverkoston kanssa sekä hyödyntää julkisen sektorin, 

kolmannen sektorin ja yrittäjien tuottamia palveluita asiakkaan tilanteen parantamiseksi.  

Kuntouttavan työtoiminnan lain myötä aikuissosiaalityöntekijöiden tehtäväksi on tullut 

entistä enemmän työttömien aktivointi, työllistymisen tukeminen sekä viranomaisyhteistyö 

erityisesti työvoimaviranomaisten kanssa. Pelkkä sosiaalityöntekijän oma ammatillinen 
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osaaminen ei usein ole riittävää asiakkaiden monimutkaisten ongelmien ratkomisessa, vaan 

palveluohjauksesta onkin tullut yksi sosiaalityön olennaisista työmuodoista ja ammatillisen 

osaamisen muodoista. (ks. esim. Raunio 2010, 74.) Myös moniammatillisten yksikköjen 

kuten Yhteispalvelupisteen ja Työvoiman palvelukeskusten perustamiset ovat olleet hyviä 

esimerkkejä eri alojen asiantuntijuuksien ja voimavarojen yhdistämisestä.  

 

Aktivointiin suhtaudutaan myös kriittisesti. Juhilan (2008, 53–55) mielestä aktivoinnin 

tavoitteena on lisätä kansalaisten omaa vastuuta niin, että he kykenisivät liittymään 

yhteiskuntaan palkkatyön avulla. Tällaisen yhteiskuntaan liittyneen ihannekansalaisen 

vastakohta on passiivinen, elämäänsä hallitsematon ja työstä syrjäytynyt kansalainen. Juhilan 

mukaan aktivoiva työ ja ihannekansalaisuuteen pyrkiminen näkyy selvimmin kunnallisessa 

aikuissosiaalityössä. On helppo yhtyä Juhilan huoleen siitä, että sosiaalityön kehitystä ohjaa 

liiaksi markkinatalous ja sen pelisäännöt. Tuottavuuden vaatiminen sosiaalityöltä on vahvasti 

ristiriidassa sosiaalityön keskeisten periaatteiden kanssa. 

 

Sosiaalityössä kuntoutumisen käsite on aiemmin liitetty lähinnä vammaispalveluihin tai 

päihdehuoltoon. 1990-luvulta lähtien kuntoutumisen käsite on saanut laajempaa sisältöä. 

Fyysisen ja psyykkisen vajaakuntoisuuden ohella myös sosiaalinen syrjäytyminen ja 

työttömyys erilaisine seurannaisilmiöineen on liitetty mukaan käsitteeseen. (Liukko 2006,7.) 

Kuntoutuksen tarpeen arvioiminen on kuitenkin oman kokemuksemmekin mukaan 

haasteellista. Samoin viranomaispuolella kitkaa on aiheuttanut se, mikä taho ottaa vastuun 

kuntoutuksen järjestämisestä. Sosiaalitoimessa aikuisten parissa tehtävä sosiaalityö on usein 

työttömyyteen tai toimeentulotukeen liittyvää. Sosiaalityöllä sinänsä on näköalapaikka 

asiakkaiden ongelmien havaitsemiseen. Kuntouttavan sosiaalityön käsite on muotoutumassa 

ja on varmasti yksi tulevaisuudessa kehittyvä sosiaalityön suunta. Kuntouttavan sosiaalityön 

ydinaluetta on tukea asiakkaan selviytymistä arjessa, antaa keskusteluapua, tehdä 

verkostotyötä ja palveluohjausta sekä toimintakyvyn ja sitä kautta muun työkyvyn 

vahvistamista. Laajennettu käsitys kuntoutuksesta pitää vajaakuntoisuutena myös 

työttömyyteen liittyviä vaikeuksia, sekä erilaisia elämänhallintaan liittyviä ongelmia. 

Puhutaankin kuntouttavasta työotteesta, jossa kiinnitetään huomioita asiakkaan subjektiuteen 

ja osallisuuteen sekä valinta- ja vaikutusmahdollisuuksiin. (Liukko, 2006, 21.) Kuntoutuksen 

käsite on tullut kuntouttavan työtoiminnan ja Työvoiman palvelukeskusten mukana 

sosiaalityöhön, missä on pyritty löytämään uudenlaisia keinoja työllistymiseen ja aktivointiin. 

Moniammatillinen työskentelyote on molemmissa vahvasti esillä; työttömän asiakkaan 
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tilanteeseen paneudutaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja molemmissa erityisesti 

työvoimahallinto ja sosiaalityö tekevät tiivistä yhteistyötä. 

3.2 Työttömien aktivointi 

Työttömien aktivointi ja sosiaaliturvan muuttaminen osittain vastikkeelliseksi on ollut 

yleinen trendi 1990-luvulla monissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa. Suuntaus oli 

merkittävä yhteiskuntapoliittinen innovaatio. Yleisimmin ajateltuna aktivointipolitiikassa on 

kyse ennen kaikkea paitsi työttömyyden hoidosta, myös hyvinvointipolitiikan reformista sekä 

työn ja sosiaaliturvan uudenlaisesta suhteesta. (Ala-Kauhaluoma 2005, 42.) Tämä siis 

tarkoittaa, että kansalaisten toimeentuloturva kytketään hyvin voimakkaasti työhön. 

Hyvinvointivaltion vahvasta universalismista on siirrytty heikompaan universalismiin, missä 

sosiaalisten oikeuksien rinnalla korostetaan yhä enemmän kansalaisten sosiaalisia 

velvollisuuksia ja omatoimisuutta (Ala-Kauhaluoma 2004, 26–29). Hyvinvointivaltion 

politiikassa siirryttiin kasvusta karsinnan, rajoittamisen ja sopeuttamisen aikaan (Julkunen 

2001, 11). Kehityksen taustalla on myös talouden, työmarkkinoiden ja sosiaalisen kehityksen 

epävakaistuminen ja rakenteellisen työttömyyden kasvu. Sosiaaliturva- ja verojärjestelmiä 

muotoiltiin työllisyyttä, työkannustimia ja aktiivisuutta tukeviksi. Sosiaaliturvaa alettiin sitoa 

yhä enemmän työhön ja niin sanottua jakopolitiikkaa ei enää hyväksytty ratkaisuksi. Tilalle 

tulivat tarveharkinta, tulorajat, pakko, velvollisuus, vastikkeet, ehdollistaminen, epäily ja 

kontrolli. Ihannekansalaisen nähtiin olevan aktiivinen ja vastuullinen. Aktivointipolitiikan 

tavoitteiden mukaan työttömiä tuli auttaa muuttumaan passiivisesta sosiaalietuuksien varassa 

eläjistä aktiivisiksi ja tuottavaksi palkkatyötä tekeviksi kansalaisiksi (Julkunen 2001, 295; 

Juhila 2008, 49). 

 

Aktivointipolitiikan malleissa on erotettavissa kaksi päälinjaa: työlähtöinen (work-first)- 

lähestymistapa, joka on käytössä Yhdysvalloissa sekä inhimillisen pääoman (human-capital)- 

lähestymistapa, joka on käytössä Pohjoismaissa ja Ranskassa. Työlähtöisessä 

lähestymistavassa on ajatus, että mikä tahansa työ on ensisijaista sosiaaliturvaan nähden. 

Inhimillisen lähestymistavassa korostetaan työttömän sosiaalisten ja ammatillisten taitojen 

tukemista ja siten vapaaehtoista integroitumista takaisin työelämään. (Karjalainen ym. 2008, 

14.) Suomessa aktiivisen sosiaalipolitiikan mallissa sekoittuvat nämä elementit. Käytännössä 

tämä näkyy siten, että myös vaikeammin työllistyvät kansalaiset pyritään ohjaamaan 

palkkatyöhön tai osallistumaan työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, kuten 
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työelämävalmennukseen tai työvoimapoliittiseen koulutukseen. Tämä toteutuu usein 

sanktioiden uhalla. Aktivoinnilla tarkoitetaan eri yhteyksissä eri asioita, eikä sille ole 

muodostunut yhtä ja ainoaa määritelmää. Rajanveto työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan 

kesken on tullut yhä häilyvämmäksi. Tämän vuoksi tutkimuksessakin liitämme aktivoinnin 

sekä työllisyyspolitiikan käsitteistöön ja osaksi sosiaalihuollon käsitteistöä. 

 

Tuija Kotiranta (2008) määrittelee väitöskirjassaan aktivoinnin käsitettä ja löytää sille hyvin 

moninaisia merkityksiä. Hänen mukaansa se yleisimmin liitetään työllisyyspolitiikkaan ja 

usein sitä käytetään myös yleisessä merkityksessä.  Tällöin aktivoinnin ymmärretään 

tarkoittavan mitä tahansa aktiivisuutta lisäävää tai sitä tukevaa sisältöä. Täten myös sanat 

”aktiivinen sosiaalipolitiikka” ja ”aktiivinen työvoimapolitiikka” heijastelevat sanan 

yleiskielisen merkityksen sisältöä enemmän kuin aktivointipolitiikan sisältöä. Vaikka 

aktivointi helposti mielletäänkin osaksi työllisyyspolitiikkaa, on se kuitenkin myös osa 

sosiaalityön ydinprosesseja. (Kotiranta, 24–25 ja 28.) Aktivoinnin paradoksi on Kotirannan 

(2008) mukaan se, että ihmistä ei voi aktivoida, mutta paradoksaalisesti häntä nimenomaan 

on pakko aktivoida.  Aktivoinnin seurauksena on kuitenkin useimmiten positiivisia asioita, 

jotka muuten jäisivät tapahtumatta. Kotirannan kanssa olemme samaa mieltä siitä, että 

erittäin merkityksellistä asiakkaalle on se, miten aktivointi tapahtuu; onko se ihmistä 

lannistavaa vai tukevaa. 

  

Aktivoinnilla pyritään työllisyyden parantamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä 

parantamaan osallisuutta. Tavoitteena on siten katkaista pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä usein 

seuraavaa toimeentulotukiriippuvuutta käyttämällä aktivoivia toimenpiteitä (Ala-Kauhaluoma 

2007, 39). Aktivoinnilla siis tarkoitetaan laajasti myös tavoitteita, jotka voivat liittyä muun 

muassa elämänhallintaan ja hyvinvointiresurssien lisääntymiseen. Nämä lisäävät 

työllistymismahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä. 

 

Yleisesti tiedetään, että 1990- luvun lama ja siitä aiheutunut rakenteellinen ja pitkittynyt 

työttömyys synnyttivät Suomeen vakavan syrjäytymisuhan suurelle joukolle ihmisiä. 

Työttömyys muodostui sekä rakenteelliseksi ongelmaksi, että yksilötason ongelmaksi. Laman 

myötä nousi esille useita vaikeasti ratkaistavia ongelmia, kuten köyhyys, syrjäytyminen ja 

asunnottomuus. Rakenteellisen työttömyyden syntyyn vaikuttivat työelämän 

osaamisvaatimusten muuttuminen. Perinteisiltä teollisuuden aloilta kuten 

tekstiiliteollisuudesta työpaikkoja väheni ja tilalle tuli uusia aloja. Esimerkiksi 
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informaatioteknologia-ala ja media-ala olivat aloja, jotka vaativat työntekijältä uudenlaista 

osaamista. Työttömien työnhakijoiden tarjonta ei enää vastannut työvoiman kysyntää. 

 

Laman jälkeen työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisy ovat 

olleet usein hallituspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Vuoden 1990 työttömyyden 

huippuvuosista 2000- luvulle tultaessa työttömyys laski merkittävästi, mutta samalla 

pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien määrä kasvoi. Vuonna 1997 pitkäaikaistyöttömiä oli 

yhteensä 127 000. Vuonna 2003 vastaava luku oli 71 000.  Muodostui tarve purkaa 1980-

luvulla luotua passiivista työttömyysturvaa. Työttömän oikeuksien ja vastikkeettoman rahan 

jakamisen asemesta korostettiin vastikkeellisuutta, aktivointia ja velvollisuuksia (Julkunen 

2006, 206–207.) Suomessa 2000-luvulla työttömän kansalaisen toimeentulona on 

ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Työtön joka on täyttänyt 

työssä ollessaan työssäoloehdon ja kuulunut työttömyyskassaan saa ansiosidonnaista 

päivärahaa, jota maksetaan pisimmillään 500 työttömyyspäivältä. Mikäli ansiosidonnaisen 

päivärahan 500 päivää on tullut täyteen, on mahdollisuus saada työmarkkinatukea, mikä on 

ensimmäisten 180 päivän jälkeen tarveharkintaista eli puolison tai vanhempien tulot 

vaikuttavat etuuden määrään. 

 

Suomessa on viimeisten 15 vuoden aikana toteutettu lukuisia sosiaalietuuksien aktivoivaan 

käyttöön ja vastikkeellistamiseen tähtääviä uudistuksia. Työmarkkinatukilaki astui voimaan 

vuoden 1994 alusta lukien. Työmarkkinatuen tarkoituksena on pyrkiä turvaamaan työttömän 

työnhakijan toimeentulo sinä aikana, kun hän hakee työtä ja parantaa edellytyksiään päästä 

tai palata työmarkkinoille.  Työmarkkinatukea maksetaan työnhakijalle, joka ei ole ollut 

työttömyyttä edeltäneenä aikana vakiintuneesti työmarkkinoilla tai joka on saanut 

työttömyyspäivärahaa sen enimmäisajan. Työmarkkinatuki tarkoitettiin aktiiviseksi 

toimenpidetueksi. Tavoitteena oli, että työmarkkinatukea saava edistäisi omaa 

työllistymistään työharjoittelun, koulutuksen, ammatinvalinnanohjauksen tai kuntoutuksen 

avulla. Uudistuksen tavoitteena oli käyttää varoja passiivisen työttömyyden tukemisen sijaan 

työllisyyden edistämiseen. Työmarkkinatuelle asetetut odotukset eivät kuitenkaan aivan 

toteutuneet. Työmarkkinatuen passiivituen kustannukset ovat pysyneet korkeina ja toisaalta 

aktiivitoimien osuus on pysynyt matalampana kuin arvioitiin. (Työmarkkinatuen aktivointi 

2005, 4-5.)  
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Työmarkkinatuki uhkasi jäädä osaksi viimesijaista toimeentulotukea ja tämän vuoksi 

järjestelmää uudistettiin jo vuonna 1996 ja 1997. Uudistusten myötä esimerkiksi nuorten 

työmarkkinatuen saannin ehtona on ollut perusasteen jälkeisen ammatillisen tutkinnon 

suorittaminen tai hakeutuminen siihen tähtäävään koulutukseen tai työvoimapoliittisiin 

toimenpiteisiin osallistuminen. Koska työmarkkinatuelle asetetut aktivointitavoitteet eivät 

toteutuneet riittävästi, oli tämä yksi perustelu hallituksen esityksellä vuonna 1997 

työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseksi. Vuoden 1998 alusta lukien otettiin 

työhallinnossa käyttöön yksilölliset työnhakusuunnitelmat sekä määräaikaishaastattelut. 

Aktivointia oli tehostamassa niin sanotusti keppinä velvollisuus suunnitelman laatimiseen. 

Kieltäytymisestä seurasi työttömyysetuuksien määräaikainen lakkauttaminen. Muina 

uudistuksina otettiin käyttöön pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen liittyvä yhdistelmätuki 

sekä uusi aktiivikausi yli 500 päivää työttömänä olleille työmarkkinatuen saajille. Myös 

työttömyys määriteltiin uudella tavalla: yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena, 

päätoimisena työnhakuna. (Työmarkkinatuen aktivoinnin vaikutukset 2009, 10.) 

Työvoimatoimiston arjessa uudistukset näkyivät palveluprosessin uudistuksessa ja uuden 

asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa.  

 

Seuraava iso uudistus aktiivisen sosiaalipolitiikan ilmentymänä oli vuonna 2001 voimaan 

tullut laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Siinä keskeisin uudistus oli erityisen 

aktivointisuunnitelman teko yhdessä asiakkaan, työhallinnon ja sosiaalitoimen kanssa sekä 

kunnan velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa niille työttömille, joilla ei ole 

valmiuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Alle 25-vuotiaiden osalta 

työtoimintaan osallistuminen oli velvoittavaa. Lakiin on kirjattu sekä työtöntä asiakasta 

velvoittavia asioita että inhimillisempää puolta kuten ohjausta, kuntoutusta ja sosiaalista 

tukea. (Karjalainen & Saikku & Pasuri & Seppälä 2006, 14.) 

 

Vuonna 2006 työmarkkinatukea uudistettiin siten, että myös yli 25-vuotiaille tuli velvollisuus 

osallistua aktiivitoimiin.  Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneille työttömille otettiin 

käyttöön uusi aktiivikausi, jonka aikana tarjotaan mahdollisuus aktiiviohjelmiin. Tarkoitus oli 

nostaa aktivointiastetta. Myös sosiaalityöhön liittyvään aktivointiin tuli muutoksia, kun 

viimesijainen toimeentuloturva eli toimeentulotuki sidottiin uudistukseen. Toimeentulotuen 

perusosaa oli mahdollista alentaa jopa 40 prosenttia mahdollisen kieltäytymisen perusteella. 

Oikeus työmarkkinatukeen palautui, jos henkilö oli ollut joko työvoimapoliittisessa 

toimenpiteessä tai työssäoloehtoa kartuttavassa työssä vähintään viisi kuukautta. Uudistuksen 
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tavoitteena oli myös lisätä kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Aikaisemmin 

valtio kustansi työmarkkinatuen kustannukset kokonaan, mutta uudistuksen myötä kunta 

joutui vastaamaan kustannuksista yhdessä valtion kanssa puoliksi työvoimapoliittisiin toimiin 

osallistumattomien osalta. (Työmarkkinatuen aktivoinnin vaikutukset 2009, 11–12.) 

 

Aktivointipolitiikka on perinteisesti ollut työvoimapolitiikan aluetta. Aktiivisen työvoima-

politiikan määritellään usein tarkoittavan sitä, että passiivisen työttömyysturvan sijaan 

työvoimapolitiikan tulisi koostua aktiivitoimista, kuten työvoimakoulutuksesta (Heinonen & 

Hämäläinen & Räisänen & Sihto & Tuomala, 52). Työvoimapolitiikalla tarkoitetaan niitä 

pyrkimyksiä ja toimenpiteitä, joilla valikoivasti edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. 

Suomessa työvoimapolitiikalla on kolme perustehtävää 1) suhdannepoliittinen eli 

talouspoliittinen tehtävä, 2) rakennepoliittinen eli elinkeinopoliittinen tehtävä sekä 3) 

jakopoliittinen eli sosiaalipoliittinen tehtävä. Sosiaalipoliittista tehtäväänsä 

työvoimapolitiikka toteuttaa parantamalla yksilöiden ja ryhmien suhteellista asemaa. Tähän 

tavoitteeseen pyritään työttömien toimeentulon turvaamisella ja aktivoinnilla. (Heikkilä & 

Keskitalo 2002, 17.) Työvoimahallinto on näiden tavoitteiden kanssa ollut ristipaineissa - on 

palveltava yhtä lailla pitkäaikaistyöttömiä ja työnantajia sekä samanaikaisesti saatava aikaan 

riittävä määrä suoritteita. Tämä on ohjannut työhallintoa keskittämään voimavarojaan niihin 

työttömiin, joiden niin sanottu ”ennuste” on paras ja toimenpiteillä suurin vaikuttavuus 

(Heikkilä & Keskitalo 2002, 19.)  

 

Työvoimapolitiikkaa Suomessa perinteisesti toteuttavat työ- ja elinkeinotoimistot ympäri 

maata. Aktivoinnin keskeisimpiä keinoja ovat erilaiset työvoimapoliittiset toimenpiteet ja 

työnhakija-asiakkaan henkilöasiakaspalvelut. Keskeisiä palveluita työnhakija-asiakkaalle 

ovat esimerkiksi työnhakijaksi ilmoittautuminen, palvelutarpeen arviointi, työnhakuun 

liittyvä neuvonta, tiedottaminen avoimista työpaikoista sekä työllistymissuunnitelman 

tekeminen. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutus on tärkein aktiivisen työmarkkinapolitiikan 

keinoista. Koulutuksen tarkoituksena on ehkäistä työttömyyden pitkittymistä sekä tarjota 

työttömille mahdollisuus päivittää osaamistaan ja hankkia sellaisia taitoja, joita 

työmarkkinoilla tarvitaan.  Muita keskeisiä pitkäaikaistyöttömille kohdentuvia 

työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat työkokeilu, työharjoittelu- ja työelämävalmennus, 

ammatillinen kuntoutus sekä palkkatuettu työ. 
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Pitkäaikaistyöttömät asiakkaat, vaikeasti työllistyvät ja osatyökykyiset työnhakijat ovat jo 

pitkään olleet sekä työhallinnon että kuntien sosiaalitoimen asiakkaita. Historiaa on 

leimannut kiistely siitä, kenen asiakkaita tai kumman vastuulla vaikeasti työllistyvät oikein 

ovat. 1990-luvun lopulla työttömien aktivointi laajeni sosiaalipolitiikan, viimesijaisen 

toimeentulotuen ja kunnallisen toiminnan alueelle. (Karjalainen ym. 2008, 12.) Kunnilla on 

aina ollut roolinsa myös työllisyyden hoidossa; lähes jokaisesta kaupungista löytyy oma 

työllisyyden hoidon yksikkönsä. Yhteistyötä työhallinnon kanssa on tehty jo vuosikymmeniä. 

Kunta on ollut myös merkittävä vaikeasti työllistyvien työllistäjä, sekä tarjonnut kuntouttavan 

työtoiminnan paikkoja, työvalmennus- ja harjoittelupaikkoja.  

3.2 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

Tärkein uudistus aktiiviselle sosiaali- ja työvoimapolitiikalle oli laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta, mikä tuli voimaan vuonna 2001. Lain keskeisenä sisältönä on kunnan 

velvollisuus kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen sekä sosiaalitoimen ja työhallinnon 

työntekijän yhdessä laatima aktivointisuunnitelma. Lain tarkoituksen oli nimenomaan 

sosiaalipolitiikan keinoin tarttua rakennetyöttömyyteen, lisätä työvoima- ja sosiaali-

viranomaisten yhteistyötä työttömien asiakkaiden työllistymisessä ja ehkäistä syrjäytymistä. 

(Ala-Kauhaluoma 2007, 43–45; Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001, 1-4 §.)  

 

Lakia sovelletaan työttömään henkilöön, joka saa työttömyyden perusteella 

työmarkkinatukea tai toimeentulotukea tai molempia yhtäaikaisesti. Alle 25-vuotiaat ovat lain 

piirissä 8,5–12 kuukauden työttömyyden jälkeen, kun taas yli 25-vuotiaat noin 2-2,5 vuoden 

työttömyyden jälkeen. Velvoittavuus koski aluksi vain alle 25 -vuotiaita, mutta myöhemmin 

vuoden 2010 alusta lukien laki on ollut velvoittava myös yli 25-vuotiaille. Jos työttömän 

pääasiallinen toimeentulo on toimeentulotuen varassa, joutuu nuori alle 25-vuotias työtön 

neljän kuukauden kuluessa ja yli 25-vuotias vuoden kuluttua aktivointilain toimien kohteeksi. 

Velvoittavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että työnhakijalla ei ole oikeutta ilman 

hyväksyttävää syytä kieltäytyä kuntouttavasta työtoiminnasta ilman toimeentuloon liittyviä 

seuraamuksia. (Laki Kuntouttavasta työtoiminnasta 2001, 1-3 §; Kuntouttavan työtoiminnan 

käsikirja 2001, 13–14; Laki Kuntouttavasta työtoiminnasta 2010. ) 

 

Laki velvoittaa viranomaisia toimimaan yhdessä siten, että aktivointisuunnitelma on 

laadittava lain ehdot täyttävälle asiakkaalle. Kunta on velvollinen käynnistämään 
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suunnitelman laatimisen, jos kysymyksessä on työttömyyden perusteella pääasiallisena 

toimeentulonaan toimeentulotukea saava asiakas. Työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuus 

käynnistyy, kun sinne tulee tieto Kansaneläkelaitokselta niistä asiakkaista, jotka täyttävät lain 

soveltamisalan. Aktivointisuunnitelman tavoitteena on löytää pitkään työttömänä olleelle 

työttömälle asiakkaalle polku takaisin työelämään ja lisätä asiakkaan elämänhallintaa. 

Aktivointisuunnitelmassa kuvataan asiakkaan elämäntilannetta ja sovitaan toimista, joiden 

tarkoituksena on edistää asiakkaan työllistymismahdollisuuksia sekä elämänhallintaa. 

Aktivointisuunnitelmassa voidaan myös sopia osallistumisesta kuntouttavaan työtoimintaan, 

mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on avata 

pitkään työttömänä olleelle väylä suoraan työhön tai työhallinnon työllistymistä edistäviin 

toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Tavoitteena on lisäksi parantaa asiakkaiden 

elämänhallintaa. (Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja 2001, 18–22.) Kuntouttavaa 

työtoimintaa esimerkiksi Tampereella järjestetään yhdistyksissä ja kaupungin toimipisteissä. 

 

Käytännössä kuntouttavaan työtoimintaan asiakas ohjautuu siis aktivointisuunnitelmalla, joka 

toimii eräänlaisena lähetteenä palveluun. Suunnitelma laaditaan kolmikantaisesti yhteistyönä 

yhdessä asiakkaan, työhallinnon työntekijän ja sosiaalityöntekijän kanssa. Suunnitelmaan 

kirjataan keinoja, joilla asiakas pyrkii takaisin työelämään. Ensisijaisestihan työttömälle 

asiakkaalle tarjotaan työ- ja elinkeinotoimiston palveluja ja toimenpiteitä sekä terveys- ja 

sosiaalipalveluja. Mikäli edellä mainitut palvelut eivät ole olleet riittäviä tai 

tarkoituksenmukaisia, asiakas ohjataan kuntouttavan työtoiminnan palveluun. Kuntouttavan 

työtoiminnan avulla tarjoutuu työttömälle mahdollisuus myös pidemmän työttömyyden 

jälkeen pyrkiä työelämään asteittain, esimerkiksi osallistumalla työtoimintaan aluksi vain 

kahtena päivänä viikossa. Usein kuntouttavan työtoiminnan rinnalla asiakas osallistuu muihin 

kuntouttaviin palveluihin, kuten Kelan kuntoutuksiin tai mielenterveys- ja/tai 

päihdekuntoutukseen. Aktivointisuunnitelmia Tampereella tehdään Tampereen työ- ja 

elinkeinotoimiston ja sosiaaliasemien yhteistyönä, Koho-projektissa ja Tampereen työvoiman 

palvelukeskuksessa.  
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3.3 Työvoiman palvelukeskus 

 

Suomessa työvoiman palvelukeskuksia edelsi työ- ja elinkeinohallinnon, kuntien ja Kelan 

yhteispalvelukokeilu, mikä toteutettiin vuosina 2002–2004. Kokeilun tarkoituksena oli 

kehittää asiakaspalvelujärjestelmää ja edistää työmarkkinatuella olevien työttömien 

työllistymistä, aktivointia, heidän työkykynsä ylläpitoa ja kuntoutusta. Kokeilun keskeinen 

tavoite oli kehittää työhallinnon, kunnan ja Kelan pysyvä yhteistyömalli kohteenaan 

työmarkkinatuella olevat työttömät. Toiminnan perusajatuksena oli asiakastyön 

kokonaisvaltaisuus. Asiakkaan työllistymisen, kuntoutumisen tai aktivoitumisen edistämistä 

käsiteltiin viranomaisten tiiviinä yhteistyönä. Tavoitteena oli asiakkaan tilanteen mukaisen 

ratkaisun löytyminen. Keskeistä oli moniammatillinen, yhteis- ja tiimityön kehittäminen.  

Mukana kokeilussa oli 25 yhteispalvelupistettä eri puolilla maata kahdeksallatoista 

paikkakunnalla. Yhteispalvelukokeilun taustalla oli asiakkaiden näkökulmasta pitkittynyt 

rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys. (Spangar ym. 2003). 

 

Työmuotona Tampereen yhteispalvelukokeilussa oli paljon uutta. Yhdessä opeteltiin 

esimerkiksi moniammatillista työtä ja parityötä sekä yhteistyötä eri tahojen, kuten 

hoitotahojen, kolmannen sektorin yhdistysten, oppilaitoksien ja palvelun tuottajien kanssa.  

Heti alusta alkaen oli selvää, että työtä tehtiin verkostomaisesti, varsinkin kun asiakkaiksi 

valikoituivat kaikkein hankalimmassa tilanteessa olevat pitkään työttömänä olleet asiakkaat. 

Asiakkaiden ongelmat olivat moninaisia ja usein asiakkailla oli alkoholiongelmia, 

asunnottomuutta, mielenterveysongelmia, terveysongelmia tai velkaongelmia. Asiakkaan 

tilanne oli myös monesti epämääräinen, varsinkaan työhallinnossa ei asiakkaan tilanteesta 

ollut todellista kuvaa. Lisäksi työkykyyn liittyvät asiat olivat usein selvittämättä. Ongelmat 

olivat monisektorisia ja siten tilausta yhteispalvelukokeilun kaltaisella työmuodolle oli 

olemassa. Yhteistyön yksi ajatus oli, että asiakkaan tilanteesta muodostuisi "vain yksi tarina", 

kun aiemmin oli työntekijöille muodostunut käsitys, että asiakkaat saattoivat kertoa asioistaan 

vähän eri tavalla asioidessaan työvoimatoimistossa tai sosiaaliasemalla.  

 

Lyhyesti kuvattuna yhteispalvelun mallissa on kyse toiminnasta, jossa työhallinnon, 

sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja Kelan työntekijät tarjoavat omien sektoriensa palveluja 

vaikeasti työllistyville ja moniammatillista palvelua tarvitseville asiakkaille. Työntekijät 
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muodostavat tiimin, jossa jokainen työntekijä päättää vain omaa sektoriaan koskevista 

asioista, mutta yhteistyössä pyritään löytämään kaikkien näkökulmasta järkevät ratkaisut. 

Työntekijöiden toimintaa ohjaavat niiden emotoimistojen linjaukset. Työntekijät ottavat 

asiakkaitaan vastaan joko yksin tai yhdessä ja konsultoivat toisiaan tarpeen mukaan.  

 

Yhteispalvelukokeilun arviointitulokset olivat pääosin positiivisia, vaikka kokeilun toteutus 

olikin varsin lyhyt varsinaisten vaikuttavuustuloksien arvioimiseksi. Pitkään työttömänä 

olleiden asiakkaiden asiakasprosessit muodostuivat hyvin pitkiksi, jopa vuosiksi. Asiakkailta 

saatu palaute oli kuitenkin hyvin myönteistä. Osana Vanhasen hallituksen työllisyysohjelmaa 

vuonna 2003 päätettiin yhteispalvelukokeilussa kehitellyn toiminnan vakinaistamisesta 

työvoiman palvelukeskuksiksi. Yhteensä 15 Työvoiman palvelukeskusta aloitti toimintansa 

vuodesta 2004 lukien, osa yhteispalvelupisteistä jatkoi toimintaansa edelleen 

yhteispalvelupisteenä. Hallituksen tavoite oli vuosien 2004–2006 perustaa Suomeen 

kaikkiaan noin 40–60 palvelukeskusta. (Arnkil ym. 2004, 20–21.) 

 

Työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja Kansaneläkelaitos ovat asettaneet 

ainoastaan palvelukeskustoiminnan tavoitteiksi rakenteellisen työttömyyden vähentämisen, 

työttömyyden perusteella maksettavien toimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenojen 

vähentämisen, aktivointiasteen ja työmarkkinatuen aktiiviosuuden nostamisen, asiakkaiden 

työ- ja toimintakyvyn sekä aktiivisen elämän ja osallistumisen lisääntymisen. Lisäksi samalla 

on painotettu seutukunnallisuutta ja laaja-alaista verkostoitumista toiminnan 

järjestämistavoissa. Työvoiman palvelukeskusten toimintamallien kehittely on ollut 

paikallisten toimijoiden varassa, missä myös näihin valtakunnallisiin tavoitteiden rinnalle on 

asetettu paikallis-seudullisia tulostavoitteita. Asiakaspalvelun mallit työvoiman 

palvelukeskuksissa ovatkin kehitetty paikkakuntakohtaisesti oman toimintaympäristön 

näköisiksi, mutta malleissa on yleisesti ottaen paljon samankaltaisuutta. (Karjalainen & 

Saikku 2008, 32.) 

 

Työvoiman palvelukeskusten toimintamallit vaihtelevat siis paikkakunnittain. Työvoiman 

palvelukeskuksien toiminnalle on kuitenkin vuodesta 2010 asetettu myös toimintaa ohjaavia 

valtakunnallisia linjauksia, joiden tarkoitus on yhtenäistää työvoiman palvelukeskus-

toimintaa. Keskeistä työvoiman palvelukeskuksen toiminnan määrittelyssä on työ- ja 

elinkeinotoimiston, kunnan ja Kelan palveluiden löytyminen yhteisistä tiloista, joissa työ- ja 

elinkeinotoimiston ja kunnan virkailijat ottavat asiakkaita vastaan työparina tai laajemmassa 
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kokoonpanossa. Työvoiman palvelukeskuksen tavoitteena on avoimille työmarkkinoille 

sijoittumisen tukeminen. Lisäksi on määritelty, että asiakas tarvitsee työllistyäkseen 

moniammatillista palvelua.  (Työvoiman palvelukeskuksen -toimintaa koskevat 

valtakunnalliset linjaukset, 1.)  Tämä voi tarkoittaa sitä, että asiakas tarvitsee julkisten 

työvoimapalveluiden rinnalle kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita tai muita yksilöllisiä 

työllistymistä edistäviä palveluita.  Työhön kuntouttavien palveluiden tavoitteena on lisätä 

kansalaisen toiminnallisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Erityisesti työvoiman 

palvelukeskuksen toiminnassa keskeistä on työllisyyspoliittisten tavoitteiden mukaan nähdä 

tämä osallisuus työelämäosallisuutena. Keinoina vaikuttaa tähän osallisuuteen ovat 

esimerkiksi erilaiset asiakkaille hankitut palvelut, ohjaus esimerkiksi kuntouttavaan 

työtoimintaan tai ohjaavaan työvoimakoulutukseen. 

 

Vuonna 2011 työvoiman palvelukeskuksia on Suomessa 114. Niillä paikkakunnilla, missä ei 

palvelukeskusta ole toimii joko yhteispalvelupiste tai yhteistyö kunnan ja työ- ja 

elinkeinotoimiston välillä on muuten organisoitu. Työvoiman palvelukeskukset ovat 2008 

tehdyn arviointitutkimuksen mukaan toimineet varsin tuloksekkaasti ja kyenneet tarjoamaan 

räätälöityjä aktivointipalveluja vaikeasti työllistyville. Ne ovat vakiintuneet pysyväksi osaksi 

Suomen työllisyys- ja hyvinvointipalveluja. Tulevaisuuden haasteena onkin saada palvelu 

levittäytymään laajemmin kuntiin. Työvoiman palvelukeskusten toiminta on muuttanut 

työttömien palvelua sektoripalvelusta verkostomaiseen palveluun, missä työskentely rakentuu 

moniammatilliselle työskentelylle ja yhdessä työskentelyn osaamiselle (Kohti 

työelämälähtöisiä integroivia palveluja 2008, 304–305). Asiakkaiden kokemus työvoiman 

palvelukeskusten toiminnasta on ollut yleisesti myönteistä. Se koetaan joustavaksi, 

yksilölliseksi ja monipuoliseksi. Erityisesti asiakkaat ovat korostaneet kokemuksia 

luottamuksellisesta suhteesta työntekijän kanssa, avoimesta ja kannustavasta keskustelusta 

sekä aidosti asiakkaasta kiinnostuneesta asenteesta työntekijöiden keskuudessa (Karjalainen 

ym. 2008, 68). 
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4. MONIAMMATILLISUUDEN SUUNTIA  

Moniammatillisesta yhteistyöstä on puhuttu julkisesti jo pitkään. Sitä on kaivattu avuksi 

monitahoisen palvelusektorin eri toimijoiden välisen toiminnan yhtenäistämiseksi ja 

asiakkaiden kokonaistilanteiden hahmottamiseksi. Moniammatillinen yhteistyö on todettu 

välttämättömäksi asioiden sujuvuuden kannalta ja asiakkaiden paremman palvelemisen 

mahdollistamiseksi. Nykyinen palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja vaikea hahmottaa. 

Asiakkaiden asiat ovat monimutkaistuneet ja samalla erikoistumisen lisääntyessä ei yksi 

ammattiryhmä enää pysty hallitsemaan asiakastyössä tarvittavaa tietoa. Erityisesti on ollut 

tarve moniammatilliselle työlle sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta myös 

pitkäaikaistyöttömien palveluissa sen on katsottu tuovan lisäarvoa asiakkaan 

tarkoituksenmukaisemman ja oikea-aikaisemman palvelun takaamiseksi. Tässä luvussa 

käsittelemme monimmatillisuus -käsitteen merkityksiä, moniammatillisen työn edellytyksiä 

ja haasteita sekä parityötä moniammatillisen työn muotona ja vielä lisäksi sosiaalityön roolia 

moniammatillisessa työssä. 

4.1 Moniammatillisuuden määritelmiä  

Moniammatillisuus ja moniammatillinen yhteistyö ovat yleisiä käsitteitä, joita käytetään 

monissa erilaisissa merkityksissä ja asiayhteyksissä. Tämä tekee termien täsmällisen 

määrittelyn hankalaksi. Eri tutkimuksissa ja asiayhteyksissä samalla käsitteellä tarkoitetaan 

eri asioita. Ei siis ihme, että tutkimustenkin mukaan moniammatillisen yhteistyön käsite on 

epämääräinen (Payne 2000, 1). Suomen kielessä on olemassa vain yksi käsite kuvaamassa 

moniammatillista yhteistyötä tai moniammatillista tiimityötä, toisin kuin englannin kielessä, 

missä on käsitteitä kuvaamaan moniammatillisuuden eri tasoja. Isoherranen (2005) näkee 

moniammatillisuuden eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, jolla voidaan kuvata monenlaisia ja 

-tasoisia ilmiöitä. Moniammatillinen työskentely voi tarkoittaa joko rinnakkain työskentelyä 

asiakkaan kanssa, mikä ei sisällä yhteistä tiedonvaihtoa. Lisäksi se voi tarkoittaa syvempää 

yhteistyötä, missä asiantuntijat muodostavat yhdessä pohtien yhteisen käsityksen ja yhteisen 

tavoitteen työlleen. Työssä korostuvat laaja tiedon vaihto ja sekä yhteisesti sovitut 

keskustelun ja päätöksenteon mahdollisuudet. Tätä työmuotoa kutsutaan interprofessional- 

toiminnaksi. Kolmas taso Isoherrasen (2005) mukaan sisältää tarkoituksenmukaisen 

roolirajojen rikkomisen mahdollisuuden eli transprofessional -toiminnan. Siinä tiimin jäsenet 
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sallivat toisen ammattiryhmän jäsenen ottaa heidän perinteisiä roolitehtäviään. (Isoherranen 

2005, 37.) Englanninkielisessä kirjallisuudessa erotetaan käsitteet multiprofessional co-

operation ja interprofessional collaboration. Edellinen tarkoittaa sellaista yhteistyötä, jossa 

ovat voimassa perinteiset hierarkiat, valta-asemat ja työnjaot. Jälkimmäinen tarkoittaa 

työskentelyä, jossa tieto, valta ja asiantuntijuus ovat jaettua. Tarkoituksena on että kaikki 

näkökulmat pääsevät hyödyntämään toisiaan, keskustelemaan keskenään. Näin aikaan 

saadaan jopa osiensa summaa suurempi kokonaisuus. (Carrier & Kendall 1995, 10.) 

Moniammatillista työtä tehdään muutenkin kuin asiakastyössä, esimerkiksi organisaatioiden 

välisessä vuorovaikutuksessa, kun tavoitellaan yhteistä tulosta ja päämäärää (Isoherranen 

2005, 32).   

 

Perimmiltään moniammatillisuudessa kyse on yhteistyöstä, jota voidaan käyttää hyvin 

erilaisissa tilanteissa, aina strategisesta suunnittelusta asiakkaan päivittäisten ongelmien 

selvittelyyn (Isoherranen 2005, 38). Moniammatillisen yhteistyön tarkoitus on työskennellä 

asiakaslähtöisesti siten, että eri ammattiryhmät yhdistävät tietonsa ja taitonsa sekä pyrkivät 

tekemään mahdollisimman tasa-arvoisia päätöksiä. Kontion (2008) mukaan 

moniammatillinen työ ei ole samaa kuin yhteistyö, vaikka sillä onkin keskeinen rooli 

moniammatillisessa työskentelyssä. Moniammatillisessa yhteistyössä ei tyydytä vain tiedon 

vaihtamiseen, vaan tiedon ja eri näkökulmien kokoamisen tavoitteena on tuottaa yhteinen 

jaettu merkitys (Kontio 2010, 9-10). Käsitteenä yhteistyö merkitsee sitä, että ihmisillä on 

yhteinen työ tai tehtävä suoritettavanaan. Yleisimmin moniammatillisuudesta puhutaan kun 

tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä ja moniammatillista 

tiimityötä. Työskentely perustuu ajatukseen, että jakamalla tietoa ja osaamista saavutetaan 

jotain sellaista, mihin ei yksilötyössä pystyttäisi. Moniammatillisen työskentelyn kautta 

työntekijöillä on mahdollisuus kehittää myös omaa osaamistaan. (Karila & Nummenmaa 

2001, 2-3.) 

 

Moniammatillisen yhteistyön on muun muassa Pellinen (1996) määritellyt olevan jatkuvaa 

yhteisen ymmärryksen rakentamista erikielisten ja erinäkökulmista asioita tarkastelevien 

kesken. Yhteistyön onnistuminen edellyttää työntekijöiltä erilaisuuden tunnistamista ja 

osapuolilta muun muassa toistensa tarkastelutapojen tunnistamista ja hyväksymistä. 

 

Moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä voidaan kuvata eri 

asiantuntijoiden työskentelyksi, jossa pyritään huomioimaan ennen kaikkea asiakas 
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kokonaisuutena. Eri asiantuntijoiden tiedot ja taidot pyritään integroimaan yhteen 

asiakaslähtöisesti. Keskeistä vuorovaikutusprosessissa on rakentaa tapauskohtainen yhteinen 

tavoite sekä pyrkiä luomaan yhteinen käsitys tarvittavista toimenpiteistä tai ongelman 

ratkaisuista. Keskustelu käydään yhteisesti sovitulla foorumilla ja yhteisesti sovituin 

toimintaperiaattein. Tarvittaessa yhteiseen keskusteluun voi osallistua myös asiakas, omainen 

tai joku muu läheinen. Kaikilla osallistujilla on silloin mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja 

päätöksentekoon. (Isoherranen 2005, 14.)  

 

Moniammatillisen työkulttuurin oppiminen 

 

Moniammatillisen toiminnan käynnistyminen edellyttää uudenlaisen toimintakulttuurin 

rakentamista. Tutkimuksemme kohteena olevan Tampereen Työvoiman palvelukeskuksen 

moniammatillinen työskentely on vaatinut hallinnolliset rajat ylittävän toimintamallin 

luomista, mikä on sinällään vaatinut uudenlaista neuvottelukulttuurin luomista ja uudenlaista 

johtamista. Keskeistä on ollut tehdä sekä työntekijöiden että työyhteisön osaaminen 

näkyväksi sekä suunnitella ja organisoida osaaminen perustehtävien kannalta mielekkäällä 

tavalla. Moniammmatillisuutta tukevien organisaatioiden yleisinä tunnuspiirteinä on, että 

niissä arvostetaan työntekijöiden osallistumista, autonomiaa, tasa-arvoa ja ilmaisuvapautta. 

Myös johtamisella on merkittävä rooli asiantuntijuuden jakamisen mahdollistajana ja 

yhteisiin tavoitteisiin sitouttajana. (Isoherranen 2005, 17.)  

 

Moniammatillisen työn kehittäminen on työyhteisön tai moniammatillisen tiimin yhteinen 

oppimisen prosessi, joka edellyttää yhteistä visiota, tavoitteita, osaamisen analyysiä ja ennen 

kaikkea toimintaa. Moniammatillisen tiimin osaamisen kehittämisessä jäsenet oppivat 

puhumaan yhteistä kieltä, jakamaan omaa tietoaan ja osaamistaan muiden jäsenten kanssa ja 

samalla luomaan uutta tietoa ja osaamista. Työntekijöiltä moniammatillisuuteen oppiminen 

edellyttää sitoutumista oppimiskumppanuuteen, kehittävään vuorovaikutukseen ja 

oppimisprosessiin oman työn kontekstissa. Tämän kehittämisen perusedellytyksenä ovat 

työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyöosaaminen. (Karila & Nummenmaa 

2001, 104.) Työvoiman palvelukeskuksessa moniammatillisuuteen oppiminen on tarkoittanut 

sitä, että on täytynyt luoda rakenteita, jossa moniammatillista yhteistyötä on voitu tarkastella 

ja kehittää. Tässä tutkimuksessa keskitymme tarkastelemaan yleisiä moniammatillista työn 

vaatimuksia sekä yhteistyöhön liittyviä haasteita.    
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Moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä ja haasteita 

 

Eri ammattilaisten osaamisten ja työorientaatioiden tunnistaminen ovat tärkeä pohja 

onnistuneelle yhteistyölle. Asiakastyössä tarvittavan osaamisen on Mönkkönen (2007) 

jakanut kolmeen ulottuvuuteen: substanssiosaamiseen, prosessiosaamiseen ja 

vuorovaikutusosaamiseen. Asiantuntijalle on tärkeää hallita omaan alaansa liittyvä 

substanssiosaaminen. Esimerkiksi sosiaalialalla pitää hallita oman alan lainsäädäntö, 

toimintaperiaatteet ja työmenetelmät sekä työtä ohjaavat käsitteet ja teoriat. Yhtä tärkeää on 

soveltaa ja laajentaa opittavaa tietoa. Työvoiman palvelukeskuksen toimintamallissa 

keskeistä on prosessiosaamiseen liittyvät taidot, kuten taito ohjata asiakasprosessia 

mielekkäällä ja tavoitteellisella tavalla. Työssä on tärkeää huomioida palvelun tai avun oikea-

aikainen kohdentaminen sekä toimiminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 

Prosessiosaaminen edellyttää myös dialogisia taitoja, kykyä aidosti ”ihmetellä” asiakkaan tai 

toisen työntekijän kanssa eri vaihtoehtoja. Tämä mahdollistaa tilanteen argumentoinnin 

yhdessä ja sitä kautta työntekijät voivat löytää tilanteessa jotain uutta ja ennalta 

määräämätöntä.    

 

Moniammatillisessa yhteistyössä haasteellisinta on koota yhteen ja prosessoida kaikki tieto ja 

osaaminen, jotta asiakkaasta saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys. 

Asiantuntijat tarvitsevatkin erilaisia foorumeita, missä asiantuntijatietoa voidaan yhdistää 

luontevasti. Esimerkiksi Tampereen Työvoiman palvelukeskuksessa tämä on huomioitu siten, 

että moniammatilliset tiimit kokoontuvat säännöllisesti, luoden siten puitteet eri tiedon ja eri 

näkökulmien yhteen saattamiselle. Tällainen jaettu merkitys tiedon ja eri näkökulmien 

kokoamisen tavoitteena on merkittävämpi kuin yhden yksittäisen asiantuntijan panos (Karila 

& Nummenmaa 2001, 3). Yhteisesti jaetusta merkityksestä käytetään myös jaetun tai 

sosiaalisen kognition käsitettä. Sosiaalisesti jaetussa kognitio on vähintään kahden ihmisen 

erilaisista näkökulmista rakentama jaettu merkitys ja yhteinen tavoite. (Isoherranen 2005, 

44.)    Jaetussa asiantuntijuudessa yksilön on mahdollista laajentaa omaa osaamistaan ja 

asiantuntijuuttaan sekä luoda yhteisöllistä uutta tietoa (Kontio 2010, 11). 

 

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovatkin keskeisiä kun puhutaan moniammatillisesta 

yhteistyöstä. Moniammatillisuuden toteutumista voidaan edistää dialogisen vuorovaikutuksen 

keinoilla. Dialogi tulee kreikan kielestä ja tulee sanoista dia = lävitse ja logos = sana. William 

Idacs (2001) tulkitsee dialogin tarkoittavan merkitysten virtaamista. Dialogi täyttää 
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syvällisempiä ja laajempia tarpeita kuin esimerkiksi neuvottelu, missä tavoitteena on 

saavuttaa hyväksyntä (Idacs 2001; Seikkula & Arnkil 2009, 87).  Dialogissa on kysymys 

vuorovaikutuksesta, missä avoimesti keskustellen ja toistensa näkökulmia kunnioittaen, 

ihmetellään kohdattuja asioita ja yritetään muodostaa niistä yhteisiä merkityksiä. Dialogi on 

kuuntelua, vuoropuhelua ja tutkivaa kyselyä, jonka tarkoituksena on selventää ja syventää 

yhteisesti syntyvää ymmärrystä. Dialogisuudella on merkitystä moniammatillisen asiakastyön 

ja koko työyhteisön kehittämisessä. Se toimii innovatiivisuuden virittäjänä ja ylläpitäjänä. 

(Karjalainen & Lahti 2001, 41.)  Dialogisuus on eräänlaista asenteellista rohkeutta astua 

asiakkaan kanssa samalle tietämättömyyden ja yhteisen hämmästyksen alueelle sekä löytää 

sieltä uusia oivalluksia (Mönkkönen 2007, 28–31). 

 

Moniäänisyys on ominainen piirre dialogiselle keskustelulle. Joskus hyvinkin ristiriitaisia 

käsityksiä pohditaan yhdessä rinnakkain, tärkeää on olla valmis kuuntelemaan ilman 

arvioivaa otetta ja vastaväitteitä. Joskus ratkaisu ei löydy hetkessä vaan dialogi vaatii 

kärsivällisyyttä ja oman mielipiteen esittämistä avoimesti. Moniammatillisen tiimityön 

tavoitteena on rakentaa yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta ja dialogisuudella edesautetaan 

tämän käsityksen syntymistä. Yksilöllinen tieto siirtyy siten yhteisölliseksi tiedoksi niin 

sanotuksi jaetuksi ymmärrykseksi.  (Isoherranen 2008, 66.) Dialogisuudessa keskeisintä ei 

kuitenkaan ole dialogisuuden tekninen osaaminen, vaan suhtautumistapa, perusasenne ja 

ajattelutapa (Seikkula & Arnkil 2009, 19).  

 

Vuorovaikutusosaaminen on laaja osaamisen alue, joka käsittää kaikki kommunikoinnin ja 

suhteiden luomisen taidot. Asiakastyön ammattilaisten haaste onkin kehittää omia 

vuorovaikutustaitojaan jatkuvasti, sillä koskaan ei voi olla varma mikä metodi toimii ja 

milloin dialoginen hetki syntyy, tai siitä milloin jotain merkittävää tapahtuu ihmisten välillä. 

On hyvä ymmärtää myös sitä miten kommunikaatio esimerkiksi moniammatillisessa 

palaverissa syntyy, kuinka erilaiset äänet ja näkemykset pääsevät esiin ja kuinka 

vuorovaikutus todella tuottaa uutta ymmärrystä.  On pyrittävä luomaan tietoisesti sellaista 

vuorovaikutusta, jossa tietoa ja eri näkökulmia on mahdollisuus saattaa yhteen. 

 

Moniammatillinen osaaminen vaatii kykyä toimia erilaisissa työryhmissä yli ammatillisten 

rajojen ja viitekehysten. Yhtä tärkeää on tunnistaa oma ja toisaalta muiden osaaminen, jotta 

voisi suhteuttaa oman ammatillisen osaamisensa laajempaan yhteyteen. (Karila & 

Nummenmaa 2001, 34.) Tärkeää on siis tehdä työntekijöiden tai tiimin osaaminen näkyväksi, 
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ja tarpeen mukaan suunnitella ja organisoida osaamista oman perustehtävän kannalta 

mielekkääksi. Ammattiryhmien yhteistyöntilanteisiin liittyvistä konkreettisista kohteista 

käytetään nimitystä rajakohde. Usein kun käsitellään konkreettisia asioita nousevat esiin 

myös asiaan liittyvät ristiriitaisuudet. Asiantuntijatyössä konkreettisia rajojen ylityksiä ovat 

1) asiakkaan ja asiantuntijan väliset rajat, 2) sisällöllisen asiantuntemuksen väliset reviirirajat 

ja 3) organisaatioiden hierarkkiset rajat. Rajojen ylittäminen vaatii konkreettista toimintaa, 

työskentelyä toisen reviirillä. Asiantuntijan kohdatessa erilaisuutta missä hän ei enää olekaan 

”alansa kokenut asiantuntija” joutuu hän etsimään uusia yhteisiä käsitteen 

muodostusprosesseja. (Launis 1997, 132.)  

 

Moniammatillinen tiimi saatetaan joskus nähdä myös haasteena ja se saattaa synnyttää myös 

ristiriitaisia ajatuksia. Työntekijöillä saattaa olla pelko, että moniammatillinen 

toimintakulttuuri ja rajojen ylittäminen saavat työntekijöiden oman asiantuntijuuden ja 

ammattitaidon häviämään. Koetaan, että rajojen ylittäminen vaarantaa oman elämänhistorian, 

kokemuksen sekä koulutuksen tuomat tietotaidot. (Karila & Nummenmaa 2001, 41.) Tällöin 

syntyy usein tarvetta puolustaa omaa reviiriään ja moniammatilliseen yhteistyöhön 

suhtaudutaan kielteisesti. 

 

Moniammatillista työtä ajatellaan usein ensisijaisesti työyhteisön sisäisenä työnä, jossa eri 

koulutustaustan omaavat ihmiset tuovat osaamisensa yhteiseen käyttöön. Karilan (2001) 

mukaan moniammatillisuutta voidaan tarkastella myös ulkoisena moniammatillisuutena. 

Siinä yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi yhden päiväkodin yhteistyönä muiden samojen 

lasten tai perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kuten neuvoloiden kanssa. 

Ulkoisessa moniammatillisesssa työssä työntekijät edustavat usein eri organisaatioita ja siten 

heitä ohjaavat eri säädökset. Tällöin on työntekijöiden osaamisen rajojen lisäksi ylitettävä 

hallinnollisia rajoja. (Karila & Nummenmaa, 2001, 146–147.) Työvoiman palvelukeskuksissa 

tehdään myös ulkoista moniammatillista työtä esimerkiksi asiakkaita ohjaavien tahojen tai 

hoitotahojen kanssa, siten toiminnassa on jouduttu kehittämään myös yhteisiä organisaation 

ulkoisia moniammatillisia toimintamalleja.  

 

Yhteenvetona moniammatillisessa yhteistyössä Isoherrasen (2005) mukaan korostuu 

käytännön näkökulmasta tarkasteltuna viisi kohtaa, riippumatta siitä millaisessa 

työympäristössä toimitaan. Ne ovat 1) asiakaslähtöisyys, 2) tiedon ja eri näkökulmien 

kokoaminen yhteen, 3) vuorovaikutustietoinen yhteistyö, 4) rajojen ylitykset ja 5) verkostojen 
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luominen.  Moniammatillista yhteistyötä tekeviltä edellytetään lisäksi vastuunottoa ja selkeää 

käsitystä omasta tehtävästään. Tärkeää on myös tunnistaa oma perustehtävä ja työorientaatio 

sekä oma ammatillinen osaaminen. Lisäksi on tärkeää kunnioittaa toisen asiantuntijuutta, 

ymmärtää kokonaisuuksia ja omata hyvät vuorovaikutustaidot. 

4.2 Sosiaalityö moniammatillisena työnä työvoiman palvelukeskuksessa 

Moniammatillisuus on ollut sosiaalityössä läsnä jo pitkään. Eri asia kuitenkin on, millaisena 

tuo moniammatillisuus sosiaalityön yhteydessä on näyttäytynyt. Viime vuosikymmenien 

uusilla toimintamalleilla on haettu jotain aivan uudenlaista moniammatillista 

työskentelyotetta kuin mitä aikaisemmin on ollut käytössä. Keskeistä yhteistyön 

onnistumisen kannalta on yhteisen tavoitteen määrittely sekä toistensa työtehtävien 

tunteminen. Yhteistyötahojen näkemyserot eivät ole haitallisia eivätkä estä yhteistyötä. 

Ongelmat syntyvät siitä, etteivät työntekijät tunne riittävän hyvin toistensa työtehtäviä ja 

tavoitteita. (Ojuri 1996, 119.) Yleistä palvelujärjestelmämme asiakkaille on, että useat heistä 

ovat yhtä aikaa monen viranomaissysteemin asiakkaita. Yleistä on myös, että 

viranomaisverkoston jäsenet toimivat kaikki omien tapojensa mukaan, jolloin palvelujen 

yhteisvaikutukset voivat olla varsin outoja. (Arnkil 1991, 7.) Työvoiman palvelukeskuksen 

asiakkaistakin monet asioivat useamman kuin yhden viranomaisverkoston toimijoiden 

kanssa. Monet asiakkaista ovat ainakin työvoimahallinnon lisäksi sosiaalitoimen asiakkaita 

toimeentulotuen osalta. Asiakkaan tilanteen vaatiessa useamman kuin yhden viranomaistahon 

toimintaa on keskeistä, että eri osapuolet ymmärtävät toisiaan ja toistensa toimintaa (Arnkil 

1991, 7).  

 

Aikuissosiaalityö sosiaalitoimistossa on niin sanotusti ”kotikentällään”, missä sosiaaliala 

ammatteineen on pääasiallinen toiminnan kehys. Vieraammalla kentällään aikuissosiaalityö 

näyttäytyy muun muassa erityisillä moniammatillisilla areenoilla, joissa on erikoistuttu jonkin 

tietyn elämäntilanteen tai ongelman, kuten työttömyyden, maahanmuuttajuuden, sairauden, 

päihteiden käytön tai rikollisuuden käsittelyyn ja hoitamiseen. Sosiaalityön asema näissä 

palveluissa on varmasti hyvin erilainen, esimerkiksi terveydenhuollossa sosiaalityön haaste 

on jäädä sivurooliin suhteessa potilaan lääke- tai hoitotieteeseen liittyviin asioihin. 

Työvoiman palvelukeskuksessa sosiaalityö on lähtökohtaisesti tasavertaisessa asemassa 

muiden ammattien kanssa (Jokinen & Juhila 2008, 26–27).  
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Ala-Nikkola (1997, 120) on kirjoittanut yksilökohtaisesta palveluohjauksesta, jonka 

tarkoituksena on saada jokaiselle asiakkaalle oma palvelujärjestelmän vastuuorganisaatio ja 

vastuuhenkilö koordinoimaan asiakkaan tilannetta monitahoisessa auttajajärjestelmässä. Näin 

päätöksenteko viedään niin lähelle käyttäjää kuin mahdollista, jättämättä kuitenkaan 

palvelujen hankintaa yksin asiakkaan vastuulle. Käytännön tasolla Ala-Nikkola arvioi 

palveluohjauksen sisältävän asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisen arvioinnin ja eri 

toimijoiden tuottamien palveluiden käytännön yhteensovittamisen asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi. Tavallaan tällaista yksilöidyn palveluohjauksen mallia käytetään sovelletusti 

työvoiman palvelukeskuksessa. 

 

Arnkil (1991, 42–43) tuo esiin Rederin (1984, 97–105) ajatuksen, jossa korostetaan esityön 

tekemistä yhteistoiminnalle eli viranomaisverkoston kartoittamista, mutta tähdennetään 

erityisesti face-to-face -yhteyksiä. Kasvokkaisissa tapaamisissa päästään tarkastelemaan 

viranomaisten tulkintoja ja niihin liittyviä toimintatapoja. Juuri tällaisia face-to-face -

tapaamisia suositaan Tampereen työvoiman palvelukeskuksen mallissa, missä se näkyy 

yhteispalavereina eri toimijatahojen kanssa sekä jo urasuunnittelijoiden parityöskentelyssä.  

 

Sosiaalityössä moniammatillisuuden tarve syntyy entistä vaikeammissa elämäntilanteissa 

olevien asiakkaiden kohdalla, perusteluna on asiakkaan etu tilanteissa, missä yksin 

sosiaalityön keinoilla ei asiakkaan tilanne ole autettavissa. 

 

Parityö moniammatillisena työmuotona 

 

Työvoiman palvelukeskuksessa parityö on jatkuvaa. Työvoiman palvelukeskuksen parityössä 

molemmat urasuunnittelijat ovat asiakkaan vastuutyöntekijöitä, ja siten he myös 

yhteisvastuullisesti huolehtivat asiakkaan palveluprosessin etenemisestä. Käytännön 

asiakastyössä työpari haastattelee yhdessä asiakkaita, pyrkien mahdollisimman dialogiseen 

vuorovaikutukseen. Parityö mahdollistaa erilaisen dialogisen vuorovaikutuksen kuin 

yksilötyö. Asiakastilanteissa toinen työpareista voi välillä toimia kirjaajana ja toinen voi olla 

enemmän vastuussa asiakkaan haastattelusta, minkä ansiosta työntekijä voi keskittyä 

paremmin vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Työvoiman palveluksessa tehtävässä 

työparityössä työhallinnon työtekijät korostavat työelämätavoitteita ja sosiaalialan 

ammattilainen painottaa elämäntilanteen selkiytymistä ja motivoitumista. Yhteistä 
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työskentelyssä on kuitenkin asiakkaaseen tutustuminen, taustatietojen selvittäminen, 

palveluista informoiminen ja valmistelutyö suunnitelman aikaan saamiseksi (Karjalainen ym. 

2008, 58–59). 

 

Työparityö ei käsitteenä ole uusi, sitä on tehty eri aloilla jo pitkään esimerkiksi tieteen ja 

taiteen aloilla. Parityö voi olla hyvin monenlaista fyysistä, kuten esimerkiksi rakennusalan 

kahden ammattilaisen yhteistyö tai henkistä, kuten opetus- tai kasvatustyö. Myös status voi 

vaihdella parityössä, tästä esimerkkinä lääkäri-sairaanhoitaja-työpari. Parityön odotetaan 

usein lisäävän tuloksia ja tuottavuutta, mutta sen pitäisi enemmänkin olla mahdollisuus 

keksiä, luoda, oppia ja löytää jotain uutta itsestään ja kollegastaan. (Seinä & Helander 2007, 

7-9.) Sosiaalityössä parityö on ollut käytetty työmuoto esimerkiksi lastensuojelutyössä. Usein 

parityötä tehdään tilapäisesti tai työskentely on sidottu esimerkiksi johonkin projektiin.  

 

Työparityössäkin työllä on aina jokin tavoite. Työparityössä löydetään yhteinen kieli ja 

yhteistä näkemystä. Samalla sosiaalista todellisuutta luodaan jatkuvasti keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa arjen tapahtumia tutkimalla ja pohtimalla. Työparityön dialogisuuden 

edellytyksenä on antaa riittävästi aikaa, huomiota ja kunnioitusta työparille. Keskusteleminen 

synnyttää parhaimmillaan työparissa uusia ajatuksia, ja siten se voi hyödyttää yhteistyötä. 

Moniammatillisen ryhmän dialogisuudesta parityön dialogisuus eroaa siten, että kyse on 

kahdenkeskisestä keskustelusta, missä on mahdollisuus henkilökohtaiseen katsekontaktiin ja 

vuorovaikutukseen. Tämä tuo työntekijöille turvallisuuden tunnetta ja tekee siten 

helpommaksi kokemuksien jakamisen, koska voi luottaa työpariinsa. Samanlaista turvan ja 

vuorovaikutuksen tunnetta ei synny ryhmässä. (Seinä & Helander 2007, 19, 27, 30–31.)  

Laadukas työparityöskentely edellyttää, että työparilla on mahdollisuus keskustella myös 

työhön liittyvistä ydinkysymyksistä kuten sitä, missä ollaan, mitä tehdään, sekä mitä saadaan 

aikaan ja mitä ei. Kehityksen ja muutoksen edellytyksenä on arkipäivän kokemusten jatkuva 

tutkiminen eli reflektio. (Seinä & Helander 2007, 20–22.) Parityön erityisyys syntyy 

mielestämme juuri mahdollisuudesta jakaa työhön liittyviä ajatuksia tuoreeltaan työparin 

kanssa. Se lisäksi toimii omien ajatuksien peilinä ja vahvistaa niitä. Yhteinen pohtiminen tuo 

usein myös omaan ajatteluun kokonaan uusia asioita, mitä työpari on asiakastilanteessa 

havainnoinut ja kuullut. Työparityö on tiivis yhteistyön muoto, joten siinä on tärkeää 

minkälaisena työntekijät kokevat työilmapiirin. Ilmapiiri syntyy työparin keskinäisestä 

suhteesta, omaksutuista työskentelytavoista sekä toimintaperiaatteista. Lisäksi vaikuttavana 

tekijänä on se, miten vastuu työparin välillä jakautuu ja mikä on keskustelun sävy. 
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Yhteistyötä voi heikentää esimerkiksi se, että toinen työpareista korostaa omaa osaamistaan 

ja tietämistään - tällöin suhde on epäsymmetrinen. (Seinä & Helander 2007, 28.) 

Työparityössä onkin tärkeää pitää yllä me-henkeä ja keskustella avoimesti työhön liittyvistä 

asioista. Oma asenne työskentelyyn on luonnollisesti tärkeää ja se vaikuttaa sekä työpariin 

että asiakkaisiin suhtautumiseen. Niin työparityössä kuin muussakin moniammatillisessa 

työssä on tärkeää tuntea hyväksytyksi tulemista eli saada arvostusta ja tulla huomioon 

otetuksi. 

 

Parhaimmillaan työparityö toimii Seinä & Helanderin (2007) mukaan työnohjauksellisena 

elementtinä ja auttaa työssä jaksamisessa, koska kollegan kanssa voi purkaa työhön liittyviä 

tapahtumia. Myös työhön liittyvä onnistuminen ja ilo on helppoa jakaa työparin kanssa. 

Samalla jakaa ansiot siitä, miten hyvin työssä on onnistuttu. Oman kokemuksemmekin 

mukaan työparityö on toiminut yllä olevan mukaisesti, se on tuonut vapauden suunnitella ja 

organisoida omaa työtään. Toisaalta työparityössä on voinut analysoida omaa 

perustehtäväänsä. Työvoiman palvelukeskuksien moniammatillisen palvelun ja erityisesti 

parityön keskeisin idea ja voimavara on yhdistää erilaista asiantuntijuutta ja osaamista 

asiakaskohtaisesti. Siten työparityössäkin on tärkeää pitää huolta omasta asiantuntemuksesta 

ja kehittää sitä oman asiantuntemuksensa suuntaan. Dialoginen yhteys eri asiantuntijuuksien 

välillä pitää kuitenkin säilyttää. Lisäarvoa tuo erilaisuus, ei samankaltaisuus. 

Moniammatillisessa työssä on kuitenkin pyrittävä arvioimaan myös se, milloin työparityölle 

on tarve, milloin on syytä käyttää muita verkostomaisia työmenetelmiä kuten tiimejä, ryhmiä 

tai verkostopalavereja. (Karjalainen ym. 2008, 60.) 

4.3 Sosiaalityö osana uudenlaista asiantuntijuutta 

Luvussa kaksi on kuvattu sosiaalityön ammatillistumiskehitystä. Sitä kuinka sosiaalityö 

kehittyi hyväntekeväisyyteen pohjautuvasta toiminnasta erityisosaamista vaativaksi 

asiantuntijuudeksi, omaksi ammatikseen. Tämä sosiaalityön asiantuntijuuden kehittyminen 

on jatkuvaa. Toimintaympäristö ja sen tarpeet muuttavat muotoaan koko ajan ja sosiaalityön 

on kehityttävä sen rinnalla, jotta se pystyy vastaamaan ympäristön sille asettamiin haasteisiin. 

Aiemmin on jo kirjoitettu sosiaalityön asiantuntijuuden muuttumisesta yksilökeskeisestä 

asiantuntijuudesta kohti moniammatillista asiantuntijuutta, mutta sosiaalityön erityis-

osaaminen on kehittynyt muutenkin. 
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Varsinainen sosiaalityön asiantuntijuus on hankala käsite. Raitakari (2002, 44–45) kuvaa 

asiantuntijuuden rakentumista modernissa ja postmodernissa tulkintakehyksessä. Hän 

korostaakin tämän asetelman olevan ongelmallista, koska sosiaalityön käytännöissä on varsin 

yleistä, että eri puhetavat ovat yhtä aikaa läsnä. Raitakari kuvaa modernia hierarkkisuuteen 

perustuvana sosiaalityönä, missä luodaan alamaisasiakkaan konstruktiota. Postmodernin hän 

puolestaan näkee tulkintatyöhön ja asiakkaan subjektiviteettiin perustuvana asiantuntija-

identiteettinä. Tämä ero näkyy käytännön sosiaalityössä muuan muassa siten, että asiakkaan 

palvelutarpeiden määrittelyssä on pyritty siirtymään enenevässä määrin asiakkaan mukaan 

ottamiseen. Ymmärrys siitä, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija, on lisääntynyt. 

Postmodernissa mallissa asiakas on mukana arvioimassa tilannettaan konstruktiivisesti. 

Payne (2005, 15–17) puolestaan pitää sosiaalityön teoriaa modernina, koska sosiaalityö 

voidaan ymmärtää vain aikaan ja sosiaaliseen kontekstiinsa sidottuna. Sosiaalityön teorian 

idea on modernistinen, koska voimme saavuttaa rationaalisen ymmärryksen ihmisistä ja 

päättää kuinka toimimme muuttaaksemme sekä ihmisiä että yhteisöjä tietämyksemme 

perusteella. Postmodernia Payne pitää vastareaktiona modernille. Postmoderni osoittaa, että 

tieto on aina sosiaalisesti rakennettu, koska tiedon kehittymiseen vaikuttavat valinnat eivät 

ole neutraaleja. Healyn (2005) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että arviointi on asiakaslähtöistä 

ja kokonaisvaltaista. Se kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa käyttöön 

asiakkaan omat voimavarat. Työntekijän on myös arvioitava jatkuvasti omaa työtään ja 

tehtävä tarvittaessa suunnan muutoksia.  

 

Modernissa tulkintakehyksessä sosiaalityön asiakas on määrittynyt hierarkkisesti alemmaksi 

palvelun tarjoajaan ja asiantuntijaan nähden. Tällöin asiakas ei ole tasaveroinen 

palvelutarpeen arvioija vaan kohde, jonka tilannetta tarkastellaan asiantuntijalähtöisesti. 

Sosiaalityö ikään kuin suuntautuu ylhäältä alas, asiakkaalle annettuna valmiina pakettina. 

(Raitakari 2002, 46–48). Tämä on ollut tuttua toimintaa monissa eri viranomaistahoissa, 

myös tarkastelun kohteena olevissa työvoimahallinnon organisaatioissa että sosiaalitoimessa. 

Työntekijä, asiantuntija on määritellyt asiakkaalle toimintatavat kuinka tietyssä 

organisaatiossa edellytetään asiakkaan toimivan ja missä roolissa hän on. Jo pelkästään eri 

viranomaisorganisaatioiden kielenkäyttö on asiakasta ulossulkevaa. Erilaiset käsitteet ja 

hallintojen sisäinen terminologia on ulkopuoliselle mahdotonta hallita ja sitä kautta 

keskusteluun osallistuminen tulee vaikeaksi.  
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Postmodernin viitekehyksen mukaan riippuvuussuhde perustuu vapaaehtoisuuteen ja 

vastavuoroisuuteen, jolloin hierarkkinen asetelma katoaa ja tilalle nousee erilaisten, mutta 

tasa-arvoisten näkemysten vuoropuhelu. Tällöin korostuu ammattilaisen kyky markkinoida 

profession hyödyllisyys asiakkaan näkökulmasta, jotta asiakassuhteen ylläpito mahdollistuu. 

Asiantuntijoiden tarve ja mielipidevalta perustuvat postmodernin näkemyksen mukaan sille, 

että asiakas kokee tarvitsevansa tukea vaikeissa, eettisesti ristiriitaisissa tilanteissa. Asiakkaan 

ja työntekijän erilaisten ”maailmojen” kohtaaminen edellyttää keskinäistä luottamussuhdetta, 

johon asiantuntijan määrittelyvalta perustuu, ei niinkään uskoon, että asiantuntija tarjoaa 

ainoaa oikeaa tietoa. (Raitakari 2002, 50). Uudenlainen asiantuntijuus rakentuu yhdessä 

asiakkaan kanssa, perustuu asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhdessä tuottamaan tietoon, joka 

rakentuu usein dialogisesti. Tämä vaatii sosiaalityöntekijältä aikaa ja heittäytymistä 

keskusteluun. Sosiaalityön tehtävä postmodernissa on käyttää asiantuntijuuttaan siten, että 

hän asettuu asiakkaan rinnalle ja ottaa huomioon sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten 

järjestelmien vaikutukset asiakkaiden elämässä. Työvoiman palvelukeskuksessa asiakkuus on 

vapaaehtoisuuteen perustuva, se on mahdollistanut siten luottamuksen syntymisen asiakkaan 

ja työntekijän välille sekä aidon vuoropuhelun. 

 

Toisaalta myös Raitakarin (2002, 49) esille nostama modernille puheelle ominainen 

ongelmapuhe ja yleinen tyypittely mahdollistavat asiakkaan haltuun ottamisen. Tällöin 

asiakkaan ainutkertainen tilanne tulee luokitteluprosessissa objektivoiduksi organisaation 

ongelmanratkaisuun sopivaksi. Esimerkiksi kun puhutaan pitkäaikaistyöttömistä, niin heidät 

tilanteensa pyritään ratkaisemaan yhtenä kokonaisuutena, vaikka jokaisen tilanne vaatii 

yksilöllistä selvittelyä ja ratkaisukeinoja. Tämä olisi hyvä muistaa palvelujärjestelmiä 

rakennettaessa, että palveluiden kehittämisen tulee lähteä asiakkaiden tarpeista käsin eikä 

toisinpäin.  

 

Sosiaalityön kentällä on viime vuosina ollut käynnissä useita kehittämishankkeita, joissa 

sosiaalityön asiantuntijuus on ollut uusien haasteiden edessä toimintaympäristöjen 

muuttuessa. Samaan aikaan sosiaalityön asema professiona on vahvistunut muun muassa 

uuden lainsäädännön ansiosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-

vaatimukset ovat määritelty tarkasti Valtioneuvoston asetuksessa sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.7.2005/608. Lisäksi ammatillisen 

lisensiaattikoulutuksen luominen on vahvistanut sosiaalityötä niin ammattina kuin 
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erityisosaamisenakin. Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että sosiaalityön asema on tällä 

hetkellä vahvempi kuin koskaan aiemmin. Myös sosiaalityön tarve on kasvanut 2000–luvulle 

tultaessa. Sosiaalitoimistojen asiakasmäärät ovat nousseet ja sosiaalityöntekijöiden 

osaamiselle on löydetty tarvetta muissakin toimintaympäristöissä kuin sosiaalitoimistoissa. 

Uudenlaisia toimintamalleja on kehitetty osittain pakon edessä löytämään ratkaisuja yhä 

kasvaville asiakasmäärille. Silti palvelujen pitää kehittyä asiakkaiden tarpeiden mukaan ja 

työkäytäntöjen sekä toimintaympäristöjen on uudistuttava voidakseen vastata tehokkaasti 

näihin muuttuneisiin olosuhteisiin. 

 

Ensivaikutelma antaa sellaisen käsityksen, että moderni asiantuntijuus on sosiaalityön 

näkökulmasta käsin tarkasteltuna kyseenalainen toimintatapa. Tämä siksi, että 

ammattikunnan eettinen koodi edellyttää itsemääräämisoikeuden ja yksilön tahdon 

kunnioittamista. Sosiaalityön oman opin mukaan asiantuntija ei edusta pakkovaltaa eikä 

auktoriteettia. Näin ollen postmoderni tulkintakehys vaikuttaa ihanteelliselta, koska se 

korostaa asiakkaan subjektiutta. Lähemmin asiaa tarkastellessaan voi huomata, postmodernin 

yksilökäsitykseen kuuluu vahvasti individualismi. Tällöin sosiaalityöllä voi olla vaikeata 

perustella puuttumisensa oikeutusta ja tarvetta, koska yksilön elämänhallinta määrittyy 

jokaisen itsensä varaan. (Raitakari 2002, 50–51).  

 

Sama asia liittyy myös profession merkitykseen. Moderni näkemys asiantuntijuudesta 

vahvistaa ammatin professionalismia, mikä puolestaan edesauttaa arvostetun aseman 

saavuttamista yhteiskunnassa sekä palkkauskysymyksissä. Sosiaalityökin selkeästi pyrki 

profession asemaan, kuten tämän tutkimuksen toisessa luvussa asiaa kuvattiin. Sosiaalityön 

professionaalisuuten vedoten kyetään säilyttämään tietynlaisen eksperttiyden tarve, johon 

kuuluu hierarkkinen tieto-oppi. Ilman tätä sosiaalityö menettäisi merkityksensä ja voisimme 

palata takaisin sattumanvaraiseen hyväntekeväisyyteen toimintamallina. Sosiaalityöntekijä 

nähdään sosiaalisten ilmiöiden asiantuntijana, jolloin hänellä on myös merkittävä asema 

yhteiskunnallisessa työnjaossa. Sosiaalityöllä nähdään olevan oma selkeä työnkuvansa, joka 

olisi vaarassa, mikäli ammattikunnan roolia muutettaisiin. Myös järjestelmien ja 

organisaatioiden toimivuus perustuu pitkälti selkeisiin professio- ja tehtävärajoihin. Modernin 

ja postmodernin näkemysten yhdistäminen on perusteltua järkevän toimintakokonaisuuden 

aikaansaamiseksi, kuten Raitakarikin asian näkee. (Raitakari 2002, 54).   
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Asiantuntijuutta ja sen kehittymistä on kuvattu usein yksilöasiantuntijan kehittymisenä 

noviisista expertiksi. Asiantuntijatyön mukanaan tuomien uusien haasteiden myötä ei 

parhainkaan yksilötason suoritus enää riitä yksin niihin vastaamaan. Esimerkiksi 

pitkäaikaistyöttömän työllistymistä vaikeuttaa usein hyvin monille sektoreille ulottuvat 

ongelmat kuten terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet.  Työvoiman 

palvelukeskuksien tavoitteena on vastata näihin monisektorisiin kysymyksiin 

moniammatillisen työskentelyn avulla. Asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää 

asiantuntijuuden horisontaalisen, rajoja ylittävän näkökulman esiin nostamisen yhdeksi 

kehittämisen perustaksi. Keskeiseksi nousee suuntautuminen työn sisältöihin, keskinäiseen 

yhteistyöhön ja uudenlaisten, usein ” ei kenenkään reviirille” sijoittuvien ratkaisujen 

tuottamiseen. Asiantuntijuuden nähdään kehittyvän parhaiten erilaisen osaamisen 

vuorovaikutuksen seurauksena.  (mm. Launis 1994, Kontio 2010)  
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Pro gradu -tutkielmamme alkujuuret paikantuvat kesään 2005, jolloin Marjo suoritti 

sosiaalityön syventäviin opintoihin kuuluvan harjoittelun Tampereen työvoiman 

palvelukeskuksessa. Tällöin syntyi ajatus tutkimustehtävän löytymistä kyseisestä 

organisaatiosta. Vuoden 2006 alussa aiheeksi täsmentyi sosiaalityön asema 

moniammatillisessa työryhmässä, joka sai palvelukeskuksen johtajan hyväksynnän. Samalla 

todettiin, ettei erillistä tutkimuslupaa tarvita, koska haastatteluihin osallistuminen perustui 

vapaaehtoisuuteen. Tammi-helmikuulla 2006 Marjo kävi ensimmäisen kerran tapaamassa ja 

keskustelemassa tulevista haastatteluista urasuunnittelijoiden kanssa. Vapaaehtoiset 

haastateltavat löytyivät helposti. Itse haastattelut Marjo toteutti touko-kesäkuun 2006 aikana, 

jolloin työvoiman palvelukeskus oli toiminut kaksi vuotta. Samaan aikaan työskentelimme 

urasuunnittelijatyöparina työvoiman palvelukeskuksessa. Marjo litteroi aineiston sanatarkasti 

tammikuun 2007 aikana. Tämän jälkeen aineisto jäi Marjon opiskelu- ja työkiireiden vuoksi 

”lepäämään”.  

 

Tutkimuksen suorittamisen idea yhteistyössä Marjon keräämän aiheiston pohjalta nousi 

ensimmäisen kerran esiin osallistuttuamme sosiaalityön Moniammatilliselle 

klinikkaopetusjaksolle 2009 Tampereen yliopistossa. Kiinnostuksemme sosiaalityön asemaan 

ja moniammatillisuuteen Työvoiman palvelukeskuksessa vahvisti ideaa voimavarojen 

yhdistämisen järkevyydestä. Vuoden kypsyttelyn jälkeen päätimme toteuttaa tutkimuksen 

yhdessä, mihin saimme sosiaalityön laitoksen hyväksynnän.  

 

Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys muodostui kolmesta keskeisestä teemasta: 

sosiaalityön ammatillisuudesta, aktivointipolitiikasta ja moniammatillisuudesta.  Jaoimme 

työskentelyämme työkokemuksiemme perusteella siten, että Marjo keskittyi enemmän 

sosiaalityön ammatillisuuteen ja Soili aktivointipolitiikkaan. Soili on työskennellyt 

Tampereen työvoiman palvelukeskuksen työ- ja elinkeinotoimiston urasuunnittelijana 

vuodesta 2002 lähtien. Marjolla puolestaan on kokemusta sosiaalityöntekijätaustaisen 

urasuunnittelijan tehtävistä useamman sijaisuuden kautta. Kommentoimme ja ideoimme 

myös toistemme itsenäisiä osuuksia aktiivisesti koko tutkimusprosessin ajan.  

Moniammatillisuutta käsittelevään teemaan perehdyimme yhdessä ja rakensimme tämän 

luvun tiiviissä vuorovaikutuksessa.   
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5.1 Tutkimustehtävä 

Laadullisen tutkimuksen ja kulttuuritutkimuksen tavoitteena on Alasuutarin mukaan 

hahmottaa maailman ja sosiaalisen elämän välittymistä merkityksien kautta (Alasuutari 1999, 

55).  Tuomi & Sarajärvi kutsuu laadullista tutkimusta myös ymmärtäväksi tutkimukseksi. 

Ymmärtäminen ihmistä tutkivien tieteiden metodina on eräänlaista eläytymistä 

tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin 

(Tuomi & Sarajärvi 2006, 27–28). Ihmisen subjektiviteetti merkitysten rakentajana korostuu 

laadullisessa tutkimuksessa; tuloksia analysoidaan ihmisten tai yksilön näkökulmasta käsin.  

Laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole selkeitä ohjeita tai toimintatapoja, vaan 

tutkijan on itse muokattava paras menetelmällinen lähestymistapansa tutkimukseen, jotta 

saadaan tutkimuskysymykseen vastaus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu siis joka 

kerta erikseen määrittämään mitä on tekemässä (Tuomi & Sarajärvi 2006, 69).  

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu sosiaalityön ammatillistumiskehityksestä, 

aktivointipolitiikasta osana sosiaalityötä sekä moniammatillisuuden merkityksen ja 

määrittelyn käsittelystä. Tutkimuksen kannalta mielenkiintomme kohdistui siihen, miten 

sosiaalityö nivoutuu moniammatilliseen työskentelyyn, ja tässä tapauksessa erityisesti 

työvoimapoliittiseen toimintaan. Lisäksi tarkastelemme sosiaalityön asiantuntijuutta 

moniammatillisissa työskentelyssä. Emme ole pyrkineet asettamaan eri sektoreilla tehtävää 

työtä minkäänlaiseen arvojärjestykseen, vaan olemme nähneet aiheelliseksi tarkastella 

sosiaalityötä sen useammissa eri toteuttamismuodoissaan.  

 

Tutkimusongelmamme on:  

 

1. Millaista moniammatillinen työskentely on Työvoiman palvelukeskuksen 

urasuunnittelijoiden määrittämänä? 

 

2. Millaisena urasuunnittelijat jäsentävät sosiaalityön asiantuntijuutta ja roolia 

moniammatilliseen työskentelyyn perustuvassa Tampereen työvoiman 

palvelukeskuksessa?  

 

 

Tutkimusongelmamme keskittyy erityisesti sosiaalityön ammatillisuuden, erityisosaamisen 

paikantamiseen. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten urasuunnittelijat jäsentävät 

sosiaalityön asemaa moniammatillisessa työryhmässä työvoiman palvelukeskuksessa?  
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Millaisena työntekijät näkevät sosiaalityön tarpeen ja merkityksen? Millaisena sosiaalityön 

asiantuntijuus ja rooli nähdään työvoiman palvelukeskuksessa urasuunnittelijoina toimivien 

sosiaalityöntekijöiden itsensä ja heidän työpariensa, työhallintotaustan omaavien 

urasuunnittelijoiden määrittämänä?  

 

Tällainen tutkimus sosiaalityön merkityksestä on erityisen tärkeää nyt, kun sosiaalityö hakee 

paikkaansa uusissa moniammatillisissa konteksteissa. Palvelujen laatutietoisuus on tullut 

osaksi sosiaalityön moninaista kenttää. Verkostotyöstä ja moniammatillisuudesta on sekä 

puhuttu että kirjoitettu paljon jo 1990 – luvun alusta lähtien. Tämän tutkimuksen myötä onkin 

tarkoitus saada tietoa, kuinka moniammatillisuus toimii työttömien palvelun yhteydessä ja 

mikä merkitys sillä on. Sosiaalityön asiantuntijuuden erityislaatuisuutta on aiheellista osoittaa 

yleiseen tietouteen, kun viime aikoina on ollut paljon keskustelua ja pohdintaa sosiaalityön 

pätevyysvaatimuksista. Tutkimuksen myötä uskomme olevan mahdollista tuoda esiin myös 

sosiaalityön mahdollisuudet uusissa, muuttuvissa olosuhteissa. 

5.2 Tampereen Työvoiman palvelukeskus tutkimusympäristönä 

Valitsimme tutkimuksemme strategiaksi tapaustutkimuksen. Tapaustutkimushan ei ole 

sinänsä metodi vaan tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia 

aineistoja ja menetelmiä.  Kaikissa empiirisissä tutkimuksissa käsitellään tapauksia. 

Tapaustutkimuksessa tapaus ymmärretään erilailla kuin määrällisessä tutkimuksessa, jossa 

tapaus on tilastollinen yksikkö. Tapaustutkimuksessa kohde on yleensä joko tapahtumakulku 

tai ilmiö. Tarkastelun kohteena on pieni joukko tapauksia tai vain yksi tapaus. Keskeistä 

tapaustutkimuksessa on monipuolisesti kerätyn aineiston perusteella muodostaa 

perusteellinen ja tarkkapiirteinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Laine ym. 2007, 9-10.) 

Tapaustutkimus pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäistä tapausta aina sen 

omassa erityisessä kontekstissa. 

 

Myös Ritva Karinsalo (2010) on käyttänyt omassa tutkimuksessaan tapaustutkimuksen 

strategiaa. Hän tutki Hämeenlinnan kaupungissa tehtyä päihdehuollon 

palvelurakennemuutosta ja sen tuloksena syntynyttä kunnan ja kolmannen sektorin toimijan 

välistä kumppanuutta. Yhtä palvelumallirakennemuutosta tutkimalla hän tuotti tietoa ja 

rakensi ymmärrystä muutoksen lähtökohdista, muutosprosessista ja muutokselle annetuista 

merkityksistä. Tutkimuksesta on mahdollisuus oppia jotain yhdestä tapauksesta muita 
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tapauksia varten ja parhaimmillaan se voi toimia muutoksen toteuttamisen mallina muiden 

kuntien kontekstiin.  

 

Meidän tutkimuksemme tarkoituksena on tutkia tapaustutkimuksen keinoin yhtä tapausta eli 

Tampereen työvoiman palvelukeskusta ja tuottaa tietoa sen moniammatillisen työskentelyn 

mallista ja sosiaalityön asemasta siinä. Tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa tietoa myös 

muita tapauksia varten ja oppia kuvaamastamme tapauksesta jotain uutta. Jonkin asian tai 

ilmiön ymmärtäminen kontekstuaalisesti edellyttää, että se kuuluu tiettyyn asiayhteyteen tai 

johtuu tietystä tapahtumakulusta ja että tämä yhteys on asian tarkastelussa otettava huomioon 

(Eräsaari 2007, 149).   

 

Olemme olleet tutkimuksemme yksikön toiminnassa mukana alusta alkaen, joten 

henkilökohtainen kokemuksemme on läsnä tekstissä. Tampereen Työvoiman palvelukeskus 

perustettiin vuonna 2004. Vuodesta 2006 lähtien Tampereen Työvoiman palvelukeskus 

laajeni seudulliseksi palvelukeskukseksi ja mukaan tulivat seutukunnat: Kangasala, Ylöjärvi, 

Lempäälä (+ Vesilahti), Nokia ja Pirkkala. Meidän tutkimus käsittelee kuitenkin vain 

Tampereen yksikköä, ei seutukuntia. Tampereen seudun työvoiman palvelukeskus on yksi 

Suomen 36 palvelukeskuksesta, joiden toimintamallit vaihtelevat paikkakunnittain. 

Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on vähentää 

rakenteellista työttömyyttä ja turvata osaltaan työvoiman saantia. Tehtävänä on aktivoida 

asiakkaita kehittämään omia työmarkkinavalmiuksiaan ja osaamistaan vastaamaan 

työnantajien tarpeita, sekä auttaa potentiaaliset työntekijät avoimille työmarkkinoille. 

Asiakaskohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät työnhakijat ja työttömät joiden työttömyys 

uhkaa pitkittyä.  Vaikeasti työttömäksi määritellään 500 päivää työmarkkinatukea tai 

työttömyysturvaa saaneet työttömät. Lisäksi asiakkailla pitäisi olla moniammatillisen 

palvelun tarve.  Työvoiman palvelukeskuksen toiminta perustuu eri organisaatioiden väliseen 

yhteistyöhön ja moniammatilliseen tiimityöhön työvoiman palvelukeskuksen sisällä 

(Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen kehittämissuunnitelma 2009–

2012, 1).  

 

Tampereella työvoiman palvelukeskuksen toiminta perustuu yhteistyösopimukseen Kelan, 

Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston, Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston ja 

Tampereen kaupungin, Lempäälän kunnan (+Vesilahti), Kangasalan kunnan, Ylöjärven 

kaupungin, Nokian kaupungin ja Pirkkalan kunnan kanssa. Yhteistyösopimuksessa 
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määritellään esimerkiksi toiminnalle kohdistuva tilaus eli työ- ja elinkeinohallinnon ja 

kuntien työvoiman palvelukeskuksen asiakaspalveluun osoittamat resurssit ja toiminnalle 

asetetut tavoitteet. Lisäksi sopimuksessa määritellään asiakaskohderyhmä, talouteen ja 

muuhun toimintaan liittyvät asiat. Tärkeitä työvoiman palvelukeskuksen 

yhteistyökumppaneita ovat yksityiset palvelun tuottajat, kouluttajat, yrittäjät ja erilaiset 

järjestöt sekä asiakkaiden tilanteisiin liittyvät verkostot. (Mt., 1-3.)  

 

Tampereen työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisessa toimintamallissa työ- ja 

elinkeinotaustaisen työntekijän ja sosiaalityöntekijätausteisen työntekijän parityö on ollut 

asiakastyön keskeisin työskentelymuoto heti toiminnan alusta eli vuodesta 2004 alkaen. 

Riippumatta työparien hallinnollisesta taustasta heidän ammattinimikkeensä on 

urasuunnittelija.   Tutkimuksemme yksi kiinnostuksen kohde oli tuoda esiin myös työvoiman 

palvelukeskuksen parityötä sekä sen merkitystä osana palvelukeskuksen moniammatillista 

toimintamallia. Parityö eriytyy työvoiman palvelukeskuksen muusta moniammatillisesta 

työstä omaksi työmuodokseen, sillä se on kiinteä kaksi hallintokuntaa yhdistävä työmuoto 

jota Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa nimitetään urasuunnitteluksi.  

 

Työvoiman palvelukeskukseen asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti työ- ja 

elinkeinotoimiston tai sosiaaliasemien ohjaamana. Yhä enemmän asiakkaita hakeutuu 

palveluun myös omatoimisesti. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaaksi voi omatoimisesti 

hakeutua esimerkiksi www.työllisyysportti.fi -sivuston kautta. Palvelukeskukseen ohjatut tai 

itse hakeutuneet kutsutaan ensin tutustumiskäynnille. Kyseisellä aikavarauksella asiakkaalle 

kerrotaan työvoiman palvelukeskuksen palvelusta, sekä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa 

asiakkuuden edellytyksiä. Arviointikäynnillä keskustellaan asiakkaan työllistymis- ja 

koulutusmahdollisuuksista, työkykyyn ja terveydentilaan liittyvistä asioista, talousasioista 

sekä muista asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Asiakkuus työvoiman 

palvelukeskuksessa on vapaaehtoista, joten arvioinnissa pyritään kartoittamaan myös 

asiakkaan motivaatiota palveluun ja työllistymiseen. Osa arviointikäynnillä käyneistä 

asiakkaista eivät ole halukkaita aloittamaan työvoiman palvelukeskuksen asiakkuutta, ja 

jatkavat sitten työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana. Arviointikäynnillä asiakkaan tilanteesta 

saattaa nousta esiin työllistymiseen liittyviä esteitä, joita asiakas ei ole kertonut työ- ja 

elinkeinotoimistossa tai sosiaaliasemalla asioidessaan. Mikäli arviointikäynnillä tulee esille 

esimerkiksi päihdeongelma, ohjataan asiakas ensisijaisen tarpeensa mukaiseen palveluun. 

Tampereen työvoiman palvelukeskuksen palveluun ei sisälly kuntouttavan työtoiminnan 

http://www.työllisyysportti.fi/
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palvelua, vaan se on osa Tampereen kaupungin työllisyyden hoidon palveluyksikön palvelua. 

Työvoiman palvelukeskuksen urasuunnittelijat voivat kuitenkin yhdessä asiakkaan kanssa 

sopia kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisesta, mikäli se asiakaan tilanteeseen nähden on 

soveltuvin palvelu. Tampereella työvoiman palvelukeskuksessa asiakkaana aloittavat 

työttömät asiakkaat, joiden työllistymistä arvioidaan olevan mahdollisuus edistää julkisten 

työvoimapalveluiden ja työvoiman palvelukeskuksen palveluiden avulla, ja joilla nähdään 

olevan realistiset mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille.  

 

 

 Palkkatyö 

 

 

Kuvio 1. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi. 

 

Tampereen työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi on kaksivaiheinen. 

Urasuunnitteluvaiheessa urasuunnittelijat arvioivat ja kartoittavat asiakkaan tilannetta 

kokonaisvaltaisesti. Usein alkuvaiheessa korostuu sosiaalityön rooli, sillä monilla asiakkailla 

on erilaisia työllistymistä vaikeuttavia asioita, jotka liittyvät enemmän sosiaalityön 

osaamisalueelle. Sosiaalityöntekijätaustaiset urasuunnittelijat eivät Tampereen työvoiman 

palvelukeskuksessa tee toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä, vaan nämä asiat hoidetaan 

jatkossakin sosiaaliasemilla. Useimmat asiakkaat ohjataan myös työvoiman palvelukeskuksen 

terveydenhoitajalle terveystarkastukseen. Palvelukeskuksessa työskentelee kaksi Tampereen 

kaupungin terveydenhoitajaa.  Tarvittaessa työkykyyn liittyviä asioita voidaan kartoittaa 

tarkemmin yhteistyössä terveydenhoitajan ja terveyskeskuksen omalääkärin tai muiden 

asiantuntijoiden avulla. Työttömyys tuo usein mukanaan myös taloudellisia vaikeuksia ja 

velkaantumista. Tampereella työvoiman palvelukeskuksen asiakas voidaan ohjata Tampereen 

kaupungin talous- ja velkaneuvojalle. Hän käy palvelukeskuksen tiloissa ottamassa asiakkaita 

vastaan noin kerran kuukaudessa. Mikäli asiakkaan ammatillinen suunta on epäselvä, asiakas 

on kiinnostunut koulutuksesta tai haluaa selvitellä esimerkiksi oppimisvalmiuksiaan; voidaan 

hänet tarvittaessa ohjata palvelukeskuksen psykologille. Psykologi tekee tarvittaessa 

yhteistyötä myös muiden työntekijöiden kuten urasuunnittelijoiden, terveydenhoitajan tai 

palveluohjaajan kanssa.   

 

1. Urasuunnittelu      2. Palveluohjaus 
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Urasuunnitelman laatimista varten on pitkän työttömyyden jälkeen usein hankittava 

arviointitietoa esimerkiksi asiakkaan työ- ja toimintakyvystä tai ammatillisesta osaamisesta. 

Asiakkaalle voi myös muodostua tavoitteeksi kokonaan uusi ammattiala, jolloin 

urasuunnittelun perustaksi tarvitaan arvio asiakkaan soveltuvuudesta ja realistisista 

mahdollisuuksista uudelle alalle. Moniammatillinen yhteistyö eri muodoissaan on 

urasuunnittelijoiden työn ja asiakkaan työllistymisen suunnittelun kannalta olennaista 

kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi asiakkaan tilanteesta. Yhteistyötä tehdään 

palvelukeskuksen sisällä muiden työntekijöiden välillä ja verkostoissa kuten emo-

organisaatioiden, palveluntuottajien, Kelan, hoitotahojen ja koulutusorganisaatioiden välillä. 

 

Urasuunnitteluvaiheessa tai viimeistään sen päättyessä asiakkaan kanssa laaditaan joko 

työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelma on lakisääteinen 

toimenpide, joka esimerkiksi laaditaan yli 500 päivää työttömänä olleelle asiakkaalle joka 

tarvitsee yksityiskohtaista suunnitelmaa työllistymisensä tueksi.  Aktivointisuunnitelma tai 

työllistymissuunnitelma on suunnitelma asiakkaan työllistymisestä, koulutuksesta ja 

kuntoutuksesta. Lisäksi suunnitelma pitää sisällään erilaiset työhallinnon aktiivitoimenpiteet, 

palvelukeskuksen hankkimat ostopalvelut, kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut, 

ammatillisen kuntoutuksen palvelut tai yhdistelmän näistä palveluista. Suunnitelmissa 

käytetään hyväksi alkuvaiheen kartoituksessa sekä moniammatillisesti tuotettua tietoa, siltä 

osin kuin se työllistymissuunnitelmien kannalta on olennaista. Urasuunnitteluvaiheen 

tuloksena laaditun suunnitelman tarkoituksena on olla nimenmaan asiakkaan suunnitelma. 

Tämä mahdollistuu siten, että asiakas osallistuu aktiivisesti suunnitelman laadintaan. 

Keskimäärin urasuunnittelijat tapaavat asiakasta 3-4 kertaa ennen suunnitelman laatimista. 

Asiakkaan tilanteesta johtuen tapaamisia voi olla useampiakin kertoja.  

 

Palveluohjausvaihe käynnistyy urasuunnittelijoiden laadittua työllistymis- tai 

aktivointisuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluohjaaja voi olla joko Tampereen 

kaupungin tai työ- ja elinkeinotoimiston työntekijä. Palveluohjaajan tehtävänä on tukea 

asiakasta urasuunnittelussa syntyneen työllistymis- tai aktivointisuunnitelman käytännön 

toteutuksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palveluohjaaja voi hankkia 

suunnitelmassa sovittuja koulutuksia tai palveluja tai etsiä asiakkaan kanssa yhteistyössä 

suunnitelman mukaista työelämävalmennuspaikkaa. Usein tavoitteena on lisätä asiakkaan 

työllistymisvalmiuksia erilaisien yksilöllisten hankintojen sekä työvoimapoliittisten keinojen 

avulla ja siten saada asiakkaan osaaminen vastaamaan työnantajien vaatimuksia. 
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Palveluohjaajan työnkuvaan liittyy yhteistyö työnantajien kanssa. Palveluohjausvaiheen 

tavoitteena on toteuttaa urasuunnitteluvaiheessa yhteisen suunnitelman mukainen 

palvelukokonaisuus, joka päättyy työllistymiseen tai kouluttautumiseen. 

 

Kaiken kaikkiaan työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi pitää sisällään monenlaisia 

palveluita, koska paluu aktiiviseen elämään saattaa vaatia kuntoutusta, koulutusta tai erilaisia 

työllistymistä edistäviä palveluita. Toisinaan joku asiakas voi olla urasuunnitteluvaiheessa 

pitkäänkin ennen palveluohjaukseen siirtymistä. Urasuunnitteluvaiheessa voi olla esimerkiksi 

tauko, jolloin asiakas käy useita kertoja terveydenhoitajalla tai ammatinvalintapsykologilla, 

jonka jälkeen hän palaa urasuunnitteluvaiheeseen. Joskus urasuunnitteluvaihe saattaa johtaa 

myös eläkeselvittelyyn liittyviin toimenpiteisiin. Työparit voivat myös urasuunnittelu-

vaiheessa tarpeen mukaan myös eriyttää omaa toimintaansa.  Työparityössä urasuunnittelijat 

eivät yleensä peru sovittuja asiakastapaamisia esimerkiksi toisen työparin sairastuttua, vaan 

työparit vastaavat asiakastyöstä tarvittaessa myös itsenäisesti. Tarvittaessa työhön saa tukea 

laajemmasta moniammatillisesta työtiimistä.  

5.3 Aineiston keruu 

Tutkimusaineisto muodostuu Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa työskentelevien 

työvoimaneuvoja- ja sosiaalityöntekijätaustaisten urasuunnittelijoiden haastatteluista.  

Tutkimuksessa on haastateltu molempia ammattiryhmiä sen takia, että oli tärkeätä saada 

tietoa sekä sosiaalityön itseymmärryksestä että siitä kuinka toisen alan edustajat hahmottavat 

sosiaalityön tarpeen ja merkityksen moniammatillisessa työssä. Tutkimuksen analyysiä 

tehdessämme huomasimme kuitenkin, ettei vastauksissa ilmennyt merkittävää eroa 

haastateltavan taustan suhteen.  

 

Aineiston koko muodostui kahdeksasta haastattelusta, neljästä kummankin hallinnonalan 

työntekijän haastattelusta. Haastateltavien määrä muotoutui kahdeksaksi kymmenestä 

urasuunnittelijasta vapaaehtoisuuden perusteella. Haastatteluihin osallistumisen 

vapaaehtoisuus palveli paitsi haastattelujen mielekkyyttä myös tutkimuksen etiikan 

toteutumista. Toisaalta myös kahdeksan urasuunnittelijan haastattelut ovat vähimmäismäärä 

riittävän aineiston muodostamiseksi, jotta se kuvaa tutkimuksen kohdetta monipuolisesti.  

Haastateltavat jakaantuvat siis kahteen kategoriaan työnantajiensa perusteella: kaupungin 

urasuunnittelijoihin, jotka ovat sosiaalityöntekijöitä sekä työ- ja elinkeinohallinnon 
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urasuunnittelijoihin, jotka ovat työvoimaneuvojia.  Haastateltavat ovat yhtä lukuun ottamatta 

naisia ja ikähaarukaltaan 30–45 -vuotiaita, joilla kaikilla on useamman vuoden verran oman 

alansa työkokemusta eli joko sosiaalityöstä tai työhallinnon muista tehtävistä. 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston keräämisessä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu 

on koettu hyväksi tiedonkeruun menetelmäksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa, koska se mahdollistaa laadulliseen tutkimukseen liitettyjen ominaispiirteiden 

toteutumisen tutkimuksessa. Haastattelujen avulla saadaan tutkittua kohdetta 

kokonaisvaltaisesti toimintaympäristössään arvolähtökohtia unohtamatta. (Hirsjärvi ym. 

1997.)  Haastattelun runko muodostui etukäteen määriteltyjen asiakokonaisuuksien pohjalta. 

Haastatteluun valittiin melko laajat ja väljät aihepiirit, jotta haastateltavat saivat tuoda 

ajatuksiaan mahdollisimman vapaasti esille. Haastatteluteemat pysyivät samoina kaikille 

haastateltaville hallinnonalastaan riippumatta, mutta teemojen käsittely ja esitysjärjestys 

muotoutui haastateltavan ja tilanteen mukaan. Tämä on teemahaastattelussa mahdollista; 

tärkeintä on käydä haastattelun aikana läpi kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka ovat 

muodostuneet usein aiheesta jo tiedetyn tutkimuksen pohjalta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 78). 

Haastattelurunko ohjasi kuitenkin itse haastattelutilaisuuksia siinä määrin, että haastattelujen 

luonne oli enemmän strukturoitu kuin avoin. Tutkimusteemojen valintaan vaikutti 

haastattelijan omat kokemukset tutkimuksen toimintaympäristöstä sekä halu saada tietää 

urasuunnittelijoiden omia näkemyksiä moniammatillisuuden tarpeellisuudesta ja sosiaalityön 

merkityksestä työvoimahallinnon kentällä.  

 

Poikkeuksetta urasuunnittelijat olivat valmiita tutkimuksen suorittamiseen eikä vastustusta 

ilmennyt missään vaiheessa. Haastattelut suoritettiin urasuunnittelijoiden omissa 

työhuoneissa työaikana ja itse haastattelutilaisuudet etenivät hyvin vapaamuotoisesti. Usein 

haastateltavat itse siirtyivät jo seuraavaan vielä esittämättömään kysymykseen. Haastattelut 

kestivät puolesta tunnista reiluun tuntiin, mikä pysyi haastatteluille varatun puolentoista 

tunnin raamissa. Selkeä ja hieman ylimitoitettu aikavaraus mahdollistaa haastattelujen 

tekemisen rauhassa ilman kiirehdintää. Yhteensä haastattelumateriaalia kertyi noin kahdeksan 

tuntia ja ne purettiin sanatarkasti litteroiduiksi teksteiksi. 

 

Haastattelu on aina ihmisten välinen vuorovaikutustilanne, joka täytyy huomioida tutkimusta 

tehtäessä. Tutkijan tulee siis olla tietoinen haastattelutilanteen vaikutuksista tutkimuksen 

kulkuun ja reflektoida sitä raportoinnissaan (Telén 2007, 33). Tämän tutkimuksen 
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suorittamisen kannalta oleellisimmaksi tutkimuksen kulkuun vaikuttavaksi seikaksi nousee 

tutkijan suhde tutkittaviinsa. Roolimme tutkijoina ei ole tässä tutkimuksessa täysin neutraali, 

koska toimiminen tutkimusympäristössä sekä urasuunnittelijana että tutkijana on haastava. Se 

on edellyttänyt itsensä ulkoistamista työprosessista, mutta toisaalta myös sen tunnustamista 

ettei kaikilta osin pysty olemaan vaikuttamatta tutkimusaineiston sisältöön. 

Haastattelutilanteissa haastattelijan ja haastateltavien aikaisempi tunteminen toisaalta helpotti 

haastattelun liikkeelle lähtemistä, koska luottamuksen syntymiseen ei mennyt aikaa. 

Haastateltavat aloittivat vastaamisen ensin hieman nolostellen, mutta vapautuivat vastaamaan 

hyvin pian laajasti ja kantaaottavasti. Haastateltavat tuntuivat vastaavan kysymyksiin 

rehellisesti sekä kehujen että kritiikin osalta eikä kaunistelun tunnetta syntynyt. 

Tutkimuskohteen tunteminen helpotti haastattelutilanteiden sujumista, sillä tarvittaessa 

haastattelija pystyi tekemään tarkentavia kysymyksiä, jotka toisinaan myös auttoivat 

haastateltavaa vastaamisen aloittamisessa. Lisäksi useimmiten haastattelutilanteisiin syntyi 

keskusteleva ilmapiiri, mikä helpotti haastateltavien avointa omien näkemysten esille 

tuomista. 

5.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analysoinnin on tarkoitus edetä siten, että pyrimme tutkimusongelman osalta 

olennaisten, aineistosta esille nousseiden teemojen lähempään tarkasteluun. Tematisoinnin 

käytössä on kuitenkin muistettava, ettei analysointi saa jäädä pelkäksi sitaattikokoelmaksi, 

kuten usein kvalitatiivisen aineiston kohdalla käy (Eskola ym. 2005, 174–175). 

 

Aineiston analyysimenetelmänä olemme käyttäneet sisällönanalyysiä. Siinä ajatuksena on, 

että ensin aineistoa pelkistetään ja tämän jälkeen luokitellaan eri tason kategorioihin ja 

lopuksi tuloksia tarkastellaan suhteessa tutkimukseen liittyvään teoriakirjallisuuteen ja 

aikaisempaan tutkimukseen. Analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä. Teorian merkitys 

analyysin ohjaajana liittyy metodologiaan siten, että tutkimuksessa julkilausutut 

metodologiset valinnat ohjaavat analyysiä. Tutkimuksen aineiston tarkoituksena on kuvata 

tutkittavaa ilmiötä ja luoda siitä analyysin avulla selkeä kuvaus. Laadullisen aineiston 

analysoinnin tarkoituksen on informaatioarvon lisääminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97 ja 

103–110). 
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Aloitimme analyysin lukemalla litteroidut haastattelut moneen kertaan huolellisesti läpi siten, 

että pidimme mielessämme tutkimuskysymykset. Aineistoluvun jälkeen päädyimme ensin 

tarkastelemaan aineistoa kolmen teeman kautta, mutta aineiston analyysin edetessä 

huomasimme kahden teeman yhdistyvän yhdeksi. Lopulta teemat siis muotoutuivat 

tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti kahdeksi kokonaisuudeksi:  

 

1) Tampereen työvoiman palveluksen moniammatillisen työskentelyn malli 

sosiaalityön raamittajana  

 

 2) sosiaalityön asiantuntijuus työskentelyn määrittäjänä työvoiman 

palvelukeskuksessa. 

 

Tämän jälkeen koodasimme värikynillä saman teeman alle kuuluvat vastaukset 

jatkoanalyysiä varten. Aineiston pelkistämisen jälkeen sisällönanalyysissä seurasi klusterointi 

eli ryhmittely. Klusteroinnissa luodaan pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle 

sekä alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 113). Tässä 

kohdassa kävimme tarkasti läpi aineistosta koodatut alkuperäiset ilmaukset ja etsimme 

samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Aineiston läpikäymisen 

yhteydessä huomasimme, että eroavaisuuksia ei juuri ilmennyt, joten keskityimme 

samankaltaisuuksiin. Tuloksia avatessamme nostamme esiin myös joitakin ilmenneitä 

eroavaisuuksia. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet muodostettiin alaluokaksi, jolle annoimme 

mahdollisimman hyvin ilmiötä kuvaavan nimen.  

 

Käytännössä ryhmittelimme aineistoa siten, että ensin pelkistimme teemoittain järjestetystä 

tekstistä avainsanoja sivun reunaan. Tämän jälkeen siirsimme avainsanat eri paperille ja 

luokittelimme niitä yhteensopivien otsakkeiden alle. Tuomi & Sarajärvi (2002, 114–115) 

kutsuu sisällön analyysin viimeistelyvaihetta abstrahoinniksi. Siinä käsitteiden ryhmittelyn 

avulla pyritään saamaan vastaus tutkimustehtävään. Abstrahointia eli käsitteellistämistä 

jatketaan yhdistelemällä luokituksia, niin kauan kuin se on aineiston sisällön näkökulmasta 

mahdollista. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston abstrahoinnista työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisesta mallista. 

 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

” …että me pystytään 

tässä yhdessä työparin 

kanssa arvioimaan se 

kokonainen palvelujen 

tarve. Eli näkemään 

yhdessä mitä se henkilö 

tällä hetkellä tarvitsee 

(H2)  

 

Kokonaisvaltainen 

asiakkaan tilanteen 

arvioiminen yhdessä 

työparin kanssa 

Yhteisen näkemyksen 

rakentaminen 

Moniammatillisuus 

työskentelytapana tiimi- 

ja parityössä 
”…Pitää oppia kuunteleen 

ja kuulemaan myös toisen 

ammattia edustavan 

työntekijän mielipiteitä ja 

ajatuksia, että ei voi 

jyrätä. Tavallaan 

semmoinen toisen työn 

tuntemus ja ehkä 

kunnioittaminen tässä 

myös nousee 

Yritys ymmärtää toisen 

näkökulmaa 

Toisen työn ja osaamisen 

arvostaminen 

 

 

Yläluokka Pääluokka 
Moniammatillisuus työskentelytapana tiimi- ja parityössä 

Tampereen työvoiman palvelukeskuksen 

moniammatillinen työskentelymalli 

Parityötä- yhteistyön edellytyksiä 

Asiakaslähtöinen työskentelyote 

Mallin jatkuva kehittäminen osana sosiaalityötä 

 

5.5. Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset seikat 

Tapaustutkimusta tehtäessä on huomioitava kysymys aineiston yleistettävyydestä. Yleensä 

tapaustutkimuksen kohdalla korostetaan yleistettävyyden sijaan tapauksen kokonaisvaltaisen 

ymmärtämisen oleellista merkitystä. Parhaimmillaan onnistunut tapaustutkimus voi tarjota 

mahdollisuuden yleistämiselle. Tällöin toimiva tilanteen analyysi on enemmän kuin 

yksittäinen tapaus. Analyysistä muodostuu kokonaisnäkemys, josta nousee esiin yleisesti 

tärkeitä teemoja ja uusia tarkastelukulmia. Tärkeää on paitsi yhden tapauksen 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen, myös tärkeitä ovat aineistosta tehtävät tulkinnat. 

Tarkoituksena on ymmärtää inhimillistä tai ihmisyhteisöjen toimintaa yhtä tapausta 

yleisemmällä tasolla. (Leino 2007, 214).     
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Yleensä tutkija aloittaa tiensä ulkopuolisen positiosta ja etenee tutkimuksen luonteesta 

riippuen kohti sisäpuolisempaa asemaa. (Kuusisto-Arponen 2007, 234–235). 

Tutkimuksemme toteuttamisessa olemme tiedostaneet että tutkijan roolimme ei tässä 

tutkimuksessa ole täysin neutraali, koska olemme olleet tutkimusta tehdessämme osa 

tutkittavaa työyhteisöä. Olemme tutkimustuloksia analysoidessamme pyrkineet 

tarkastelemaan niitä mahdollisimman objektiivisesti, mutta olemme tietoisia että täysin 

objektiivinen tarkastelu ei tässä kohtaa ole mahdollista. 

 

Toisaalta tutkimuksen tekemisessä on aina mukana henkilökohtainen ulottuvuus eli toisin 

sanoen tutkimuksesta tulee tekijänsä näköinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita hyvästijättöä 

tieteellisille tai eettisille periaatteille. (Kuusisto-Arponen 2007, 238). Joissakin tapauksissa 

tutkijan ja tutkittavien läheinen suhde on vain eduksi tutkimukselle ja tarjoaa paremman 

mahdollisuuden tarkastella aihetta lähempää ja syvällisemmin. Näin mekin koemme meidän 

tutkimuksessamme käyneen. Tuttujen ihmisten kesken luottamuksellinen suhde 

haastatteluissa syntyi helposti ja haastattelut etenivät sujuvasti, koska aihe ja 

tutkimusympäristö olivat haastattelijalle tuttuja.  Tällaisissa tilanteissa vaarana on että aiheen 

tuttuus toimii kielteisesti siten, että täsmentävien kysymysten käyttö jää tekemättä, koska 

haastattelija luulee ymmärtävänsä mitä haastateltava tarkoittaa. Näitä tapauksia tässä 

tutkimuksessa on onneksi vain muutama, koska tämän riskin tiedostaneena Marjo kiinnitti 

siihen paljon huomiota. Hän pyrki esittämään täsmentäviä kysymyksiä mahdollisimman 

paljon ja varmistamaan aina haastateltavilta mitä he tarkoittivat, jos haastateltavan ilmaisu oli 

jotenkin epämääräinen. Samaa linjaa noudatimme myös tutkimustulosten analysoinnissa. 

Pyrimme koko ajan kiinnittämään huomiomme siihen, mitä haastateltavat urasuunnittelijat 

nostivat haastatteluissa esiin ja miten he asioita tulkitsivat. Korostaessamme 

urasuunnittelijoiden näkemyksiä ja tulkintoja haastatteluissa vältimme sekä omien 

näkemystemme että yleisten näkemysten sekoittumisen tutkimusmateriaaliin. Teimme siis 

analyysin mahdollisimman puhtaasti tutkimusaineiston perusteella. Toki analyysin tekoa 

helpotti aiheen tuttuus, mutta koko analysointivaiheen ajan jouduimme pohtimaan olemmeko 

tulkinneet haastateltavia oikein. Olemme mielestämme löytäneet haastatteluista oleellisimmat 

seikat ja tuoneet ne oikeassa muodossaan esille. Lisäksi tutkijoiden omat näkemykset on 

kirjattu selkeästi erikseen, jotta lukijan on helppo erottaa ne tutkimustuloksista.  
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

6.1. Urasuunnittelijoiden käsityksiä moniammatillisesta työskentelymallista työvoiman 

palvelukeskuksessa. 

Tutkimuksessamme tavoitteena oli tutkimuskysymysten avulla selvittää, miten 

urasuunnittelijat kokevat Tampereen työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisen 

työskentelymallin ja parityön. Haastattelukysymyksien avulla urasuunnittelijat jäsensivät 

kokemuksiaan moniammatillisesta työskentelystä palvelukeskuksessa ja vertailivat niitä 

aiempiin kokemuksiinsa yksilötyöntekijänä. Kysymykset esitettiin sekä työhallintotaustaisille 

että sosiaalityöntekijätaustaisille urasuunnittelijoille. Halusimme kysymyksien avulla 

selvittää, mitä hyötyä tai haittaa urasuunnittelijat kokivat moniammatillisesta 

työskentelymallista olevan asiakkaille, työntekijöille itselleen tai yleisemmin 

viranomaistoiminnassa. Tutkimuksemme tuloksissa keskitymme ensin tuomaan esille, miten 

urasuunnittelijat jäsentävät Tampereen työvoiman palvelukeskuksen moniammatillinen 

toimintamallia sekä erityisesti parityötä työhallinnon urasuunnittelijan ja sosiaalityöntekijä-

taustaisen urasuunnittelijan välillä. Sosiaalityön roolia ja asiantuntijuutta palvelukeskuksen 

moniammatillisessa työskentelymallissa tuomme tarkemmin esille luvussa 6.2.  

6.1.1 Moniammatillisuus työskentelytapana tiimi- ja parityössä 

Työvoiman palvelukeskuksen yhteistyön ytimessä on moniammatillinen tiimi- ja parityö, 

mikä on päivittäinen työskentelymuoto toimintamallissa. Asiakkaita otetaan vastaan 

pääsääntöisesti työhallintotaustaisen urasuunnittelijan ja sosiaalityöntekijätaustaisen 

urasuunnittelijan muodostamana työparina. Tarvittaessa asiakasta voidaan tavata myös yksin 

tai useamman työntekijän kokoonpanoissa sen mukaan mitä näkökulmia asiakkaan tilanteessa 

kulloinkin tarvitaan. Työvoiman palvelukeskuksessa tiimityötä tehdään erityisesti 

psykologin, terveydenhoitajan ja palveluohjaajan välillä. Työvoiman palvelukeskuksessa 

työntekijät edustavat omia taustaorganisaatioitaan; Tampereen työ- ja elinkeinotoimistoa tai 

Tampereen kaupungin elinkeinotoimea. Toiminnalle asetetut määrälliset ja laadulliset 

tavoitteet ohjaavat palvelukeskuksessa tehtävää työtä ja näkyvät siten kaikkien 

ammattiryhmien työorientaatiossa. Kaarina Isoherrasen mukaan toimivan moniammatillisen 

tiimin yhtenä ominaisuutena on, että työntekijöillä on ymmärrys yhteisen toiminnan 

tarkoituksesta ja sillä on sovitut yhteiset tavoitteet (Isoherranen 2008, 170).  
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Haastateltavat näkivät työvoiman palvelukeskuksessa moniammatillisen työskentelytavan 

valmiiksi annettuna rakenteena. Urasuunnittelijat kokivat asiakkaiden ongelmien olevan 

usein monisektorisia, eikä esimerkiksi työ- ja elinkeinohallinnon uskottu yksin pystyvän 

vastaamaan asiakkaiden ongelmiin. Haastateltavat kokivat, että moniammatillinen yhteistyö 

oli luonnollisempaa ja helpompaa, kun moniammatillista tiimiä ei tarvitse joka kerta erikseen 

rakentaa. Sosiaalityön katsottiin kuuluvan olennaisena osana palveluun, joten sen 

mukanaoloa ei tarvinnut joka kerta erikseen perustella. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä 

tosiasiaa, että aluksi sosiaalityöntekijät kokivat sosiaalityön paikan työvoiman 

palvelukeskuksessa epäselväksi. 

 

Parissa haastattelussa työntekijät vertailivat työvoiman palvelukeskuksesta saamiaan 

kokemuksiaan aikaisempaan moniammatilliseen työkokemukseensa terveydenhuollosta. 

Heidän kokemuksensa oli, että palvelukeskuksen mallissa työntekijöiden oli mahdollisuus 

tavata asiakasta yhdessä ja yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa pohtia asiakkaan 

tilannetta. Urasuunnittelijoiden kokemuksen mukaan sairaalassa jokainen työtekijä tapasi 

asiakasta pääsääntöisesti erikseen. Urasuunnittelijoiden kokemus oli, että palvelukeskuksessa 

moniammatillinen työ oli aidompaa kuin heidän aikaisempi kokemus moniammatillisesta 

työstä oli ollut. 

 

…täällä tehdään mun mielestä aidosti sitä moniammatillista työtä verrattuna 

siihen  sairaalakokemukseen, mikä mulla on.. (H7, Sos.tt.)2 

 

… potilas tapas aina kutakin työntekijää erikseen kahdestaan ja sitten tota 

hyppäs niinku työntekijältä toiselle ja sitten saatettiin jossain yhteisessä 

meetingissä ikään kuin me muut työntekijät raportoida lääkärille, että mitä sen 

kanssa on nyt tehty ja miten on edetty, ja sitten lääkäri veti sen yhteen. Täällä ei 

oo sellaista hierarkia-järjestelmää. (H7, Sos.tt.) 

 

Yhden urasuunnittelijan kokemus monimmatillisesta työstä oli, että Työvoiman 

palvelukeskuksessa moniammatillinen työmalli mahdollistaa aidon, keskustelevan ja tasa-

                                                 
2
 H7= Haastattelunumero ja Sos.tt.= sosiaalityöntekijätaustainen urasuunnittelija 
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arvoisen yhteistyön eri työntekijöiden kanssa, ilman erityisiä kangistavia rakenteita.  

Yhteistyösuuntautuneisuus työryhmässä kilpailullisuuden sijaan toimii erityisesti silloin, kun 

työssä tarvitaan resurssien ja työn keskinäistä jakoa, sekä tehtävät sisältävät 

ongelmanratkaisua rutiinien sijaan (Isoherranen 2008, 55).  

 

Toisen työn ja osaamisen arvostaminen 

Toimintamallin ollessa uusi täytyi työskentelyn alkuvaiheessa varata aikaa yhteiselle 

keskustelulle. Ensin oli tutustuttava toisen ammattilaisen osaamiseen ja siihen, mitä toisen 

ammatin edustajalla oli tuoda asiakkaan tilanteeseen tai työnkehittämiseen oman 

koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta.  Kaikki haastatteluun osallistuvat olivat aiemmin 

tehneet asiakastyötä yksilötyönä, joten kaikilla työntekijöillä oli haasteena sovittaa 

työkulttuurejaan yhteen uudessa toimintamallissa, sekä oppia työparien ja muiden 

asiantuntijoiden osaamisesta, unohtamatta kuitenkaan omaa osaamistaan. Palvelukeskuksen 

toiminnan alussa työntekijöillä oli urasuunnittelijoiden mukaan ollut kriittisiä 

ennakkokäsityksiä toisten työntekijöiden asiantuntijuudesta. Esimerkiksi 

sosiaalityöntekijöillä oli aluksi negatiivinen käsitys työhallinnon työntekijän työstä, mutta 

yhdessä tekemisen ja keskustelemisen kautta käsitys muuttui positiivisemmaksi. 

Haastateltavien mukaan moniammatillisessa työskentelyssä on tärkeää kunnioittaa ja arvostaa 

toisen työntekijän osaamista.  

  

…tavallaan semmoinen toisen työn tuntemus ja kunnioittaminen tässä myös 

nousee. (H1, Te)3 

…työpari saa sitten enemmän hoitaa, käsitellä näitä muita asiakkaan 

elämäntilannetta koskevia asioita, et hänellä on kuitenkin se asiantuntemus 

siihen mitä sosiaalitoimisto hoitaa. (H4, Te) 

 

...et me ei voida kumota toisen sanomisia et meidän pitää olla samassa linjassa 

pysyä sen asiakkaan asiassa ja tosiaan kunnioittaa. ei viedä mattoa toisen alta. 

(H1, Te) 

                                                 
3
 Te= Työ- ja elinkeinotoimistotaustainen urasuunnittelija 
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Myös asiakkaan kannalta nähtiin tärkeäksi kunnioittaa toisen työntekijän osaamista ja 

ammattitaitoa. Haastatteluista korostui näkemys, että asiakastyötä tehdään tasa-arvoisesti ja 

toisen asiantuntijan työpanosta arvostetaan. Työntekijät ovat oppineet ja perehtyneet toisen 

työntekijän osaamiseen, ja siten osaavat antaa toisilleen tilaa asiakastilanteessa. Työntekijät 

kunnioittivat haastattelujen perusteella yhteisesti asiakkaan kanssa sovittua 

toimintasuunnitelmaa siten, ettei toinen työntekijöistä toimi yhteisen suunnitelman 

vastaisesti.  

 

 Myös Isoherrasen (2005) mukaan moniammatillisessa yhteistyössä korostuu työntekijöiden 

keskinäinen arvostus ja yhteistoiminnallisuus.  Perinteinen käsitys erityisasiantuntijuudesta 

sisältää ajatuksen oman asiantuntijatiedon ylivertaisuudesta ja käsityksestä yksilöllisenä 

ominaisuutena. Tällainen käsitys voi estää tunnistamasta muiden asiantuntijoiden ja 

organisaatioiden keskinäistä riippuvuutta. (Metteri 1996, 12–13.) Myös Päivi Krook (2006, 

82) on tutkielmassaan todennut, että tasa-arvoinen moniammatillinen yhteistyö perustuu 

tiedon, vallan ja asiantuntijuuden jakamiseen siten, että perinteiset hierarkiat ja valta-asemat 

ylittyvät. Monitieteellisessä yhteistyössä painottuu kunkin tiimin jäsenen oman alan 

asiantuntijuus yhdistettynä työparin ja asiakkaiden tietoihin.  Eri tieteiden välinen tasa-

arvoinen dialogi edellyttää työhön osallistuvilta toistensa tarkastelutapojen tunnistamista ja 

tunnustamista (Metteri 2006, 147).  

 

Yhteisen näkemyksen dialoginen rakentaminen 

Moniammatillisen työn vaatiman vuorovaikutuksen urasuunnittelijat kokivat vaativan 

runsaasti aikaa. Vuorovaikutuksen koettiin kuitenkin olevan edellytyksenä sille, että 

työntekijöille muodostuu yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta. Työvoiman 

palvelukeskuksen moniammatillisessa työssä korostuivat erityisesti taito kuunnella ja aidosti 

kuulla mitä ajatuksia asiakkaalla tai toisella työntekijällä on.  Dialogisuus ilmeni 

haastatteluissa muun muassa siten, että toisen työntekijän näkemyksiä kuunnellaan ja sitä 

kautta rakennetaan omaan mielipidettä asiasta.  Tämä mahdollistaa siten yhteisen 

näkemyksen rakentumisen dialogisesti. Isoherrasen (2008) mukaan dialogissa tarvitaan neljää 

perustaitoa: 1) kuuntelua, 2) kunnioitusta, 3) odotusta ja 4) avoimuutta. Dialogi eroaa 

keskustelusta siinä, että dialogissa tavoitteena on ilmiön tutkiminen yhdessä eri näkökulmista. 
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Hyvät vuorovaikutustaidot ovat olennainen edellytys sekä moniammatilliselle tiimityölle että 

asiakastyölle. Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat taito kuunnella ja keskittyä toisen sanomaan.  

Hyvän kuuntelutaidon lisäksi tarvitaan taito ilmaista itseään ymmärrettävästi ja perustella 

oma näkökulma hyvin. Työvoiman palvelukeskuksessa urasuunnittelijoiden kokemuksien 

mukaan asiakastyötä tehdään dialogisesti. Dialogi edellyttää asiantuntijoiden mukaan avointa 

ja suoraa keskustelua, jossa tavoitellaan yhteistä ymmärrystä. Haastateltavien mukaan 

erityisesti työparityössä opittiin tekemään työtä siten, että asiakkaan tilannetta tutkittiin 

yhdessä toisen työntekijän tai asiakkaan kanssa. On siis hyväksyttävää, että myös 

työntekijöillä voi olla erilaisia käsityksiä esimerkiksi asiakkaan tilanteesta. Tällöin on 

tärkeää, että erilaisille näkemyksille annetaan tilaa, ja että kaikki osapuolet saavat 

kokemuksen kuulluksi tulemisesta.  

 

…pitää oppia kuunteleen ja kuulemaan myös toista ammattia edustavan 

työntekijän mielipiteitä ja ajatuksia…(H1, Te) 

 

…yhteistä keskustelua, yhteistä pohdintaa, yhteistä tiivistä tiimityöskentelyä 

ihmisen eteenpäin viemisen. Jotenkin semmoista moninäköistä katsomista 

asioitten suhteen, semmostahan se parhaimmillaan on se tiimityö. Toisaalta ei 

oo mun mielestä helpoin tapa työskennellä se tiimityö, se koko ajan vaatii 

semmoista arviointia joko omassa päässä tai sitten yhdessä keskustellen.(H3, 

Sos.tt.) 

 

Haastatteluissa erotettiin kuunteleminen ja kuuleminen. Kuulemisen tulkitsemme tarkoittavan 

enemmän kuin kuuntelemisen. Se on aitoa läsnäoloa ja aktiivista toisen puheen sanomaan 

keskittymistä. Ainahan ei näin ole, joskus kiire saa meidät etenemään vain oman 

näkökulmamme mukaisesti. Myös kiire saattaa häiritä hyvää kykyä kuunnella. (Isoherranen 

2008, 62.) Haastatteluissa tuli esille, että keskusteluissa työtekijöiden välillä saattaa välillä 

olla erimielisyyksiä. Tämän haastateltavat näkivät työhön keskeisesti liittyvänä uusia 

näkökulmia tuovana ilmiönä. Isoherrasen (2008, 66) mukaan moniäänisyys on dialogisen 

keskustelun ominaisuus ja dialogi on siis keino tarkastella näitä käsityksiä. Dialogi vaatii 

kärsivällisyyttä, sillä ratkaisu ei aina löydy hetkessä.  
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Moniammatillisessa työskentelyssä asiantuntijoiden tehtävänä on rakentaa yhteinen 

kokonaisnäkemys ja tavoite erilaisista näkökulmista tietyissä yhteistyötilanteissa. Jaetussa 

kognitiossa yksilölle mahdollistuu oman osaamisen ja asiantuntijuuden laajentuminen 

(Kontio 2010, 11).  Moniammatillisessa työtavassa tietoa luodaan yhteisöllisesti.  

Asiakastyössä kyse on usein asiakkaan ongelman yhteisestä määrittelemisestä. 

Työntekijöiden välillä syntyy toimintaa, missä jaetaan tietoa tarkoituksena saavuttaa jotain 

yhteistä tietoa. Asiantuntijuutta jakamalla toisen tai toisten antama palaute toimii uusien 

ajatusten testaamisen välineenä. Omien käsitysten tarkastelu muiden näkökulmasta auttaa 

löytämään uusia näkökulmia myös omaan ajatteluun. Moniammatillisuuden nähtiin 

haastatteluissa olevan myös mahdollisuus luoda kokonaisvaltaisempi kuva asiakkaan 

tarpeista ja tilanteesta. Erityisesti kokonaistilanteeseen nähtiin vaikuttavan sosiaalityön 

tuoman tiedon.  

 

…lähinnä kai se on just se näkökulmien yhdistäminen ja myöskin semmoinen 

ihmisen kokonaisvaltainen tilanteen huomioiminen, joka siinä on tavoitteena ei 

eli työvoimatoimistossa ei perinteisesti kysytä sun perheestä ja 

elämäntilanteesta mitään, jos ei se nyt jotain ilmiselvästi näy päällisin puolin. 

(H2, Sos.tt.) 

 

…me pysytään tässä yhdessä näkemään työparin kanssa arvioimaan se 

kokonainen palvelujen tarve. Eli näkemään yhdessä et mitä se henkilö tällä 

hetkellä tarvitsee. (H3, Te)  

 

Haastateltavien mukaan moniammatillisen työskentelymallin ansiosta on mahdollista 

arvioida asiakkaan palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti. Yhteisesti tuotettu tieto antaa 

haastateltavien mukaan kokonaisvaltaisemman käsityksen asiakkaan elämäntilanteesta ja 

asiakkaan realistisista mahdollisuuksista työllistymisen suhteen. Tämä tieto on pohjana 

urasuunnittelijoiden työlle ensimmäisillä tapaamisilla, joissa arvioidaan asiakkuuden 

syntymistä. Jos asiakkaan ensisijainen palvelun tarve ei ole työllistymiseen liittyvät palvelut, 

ohjataan asiakas ensisijaisien palvelujen piiriin, kuten terveydenhuoltoon tai 

päihdekuntoutukseen. Urasuunnittelun aikana on olennaista arvioida myös yhteistyön tarvetta 
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asiakkaan muihin verkostoihin ja sitä, mikä muu palvelu tai toimenpide veisi asiakkaan 

tilannetta eteenpäin työllistymisen polulla. 

 

Yhteistyössä nähtiin tärkeänä, että työtä on opittu tekemään yhdessä. Yksilötyöhön verrattuna 

nähtiin tarvittavan erilaista, neuvottelevaa asennetta. Tiimityöskentelyn haasteena nähtiin sen 

varmistaminen, että kaikilla työntekijöillä on yhteinen käsitys asiakkaasta ja hänen 

tilanteestaan. Yhteisen näkemyksen rakentamiseen koettiin tarvittavan runsaasti aikaa ja 

vuorovaikutusta. Keskeisenä huolena urasuunnittelijoilla olikin tämän ajan riittävä 

löytyminen. Urasuunnittelijat kokivat, että esimerkiksi sähköpostilla välitetty tieto jää usein 

tulkinnanvaraiseksi tai puutteelliseksi, eikä siten vastaa kasvokkain käytyä keskustelua. 

Asiakkaasta kertyvän tiedon urasuunnittelijat kokivat olevan nyt yhteistä, toisin kuin 

aikaisempi kokemus tiedon kulkemisesta eri hallinnon alojen välillä oli ollut. Työ- ja 

elinkeinohallinnon työntekijän mukaan esimerkiksi tieto ei ollut juurikaan kulkenut 

sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston välillä. Haastateltu koki sen väistämättä aiheuttaneen 

päällekkäistä työtä molemmissa tahoissa. 

 

Dialoginen työskentely tuottaa enemmän, kuin vain yhdestä näkökulmasta muodostetun 

käsityksen. Dialogisessa keskustelussa esimerkiksi työparin tai tiimin välillä syntyy 

parhaimmillaan kokonaiskuva kartoitettavasta ilmiöstä. Tapahtuu siis siirtyminen 

yksilöllisestä tiedosta yhteisölliseen tietoon. Tällöin rakentuu jaettu ymmärrys. (Isoherranen 

2008, 66.) Työvoiman palvelukeskuksen urasuunnittelijat kokivat tuottavansa 

kokonaisvaltaista asiakastietoa yhdessä, ja samalla heille syntyi yhteinen käsitys siitä, mikä 

on asiakkaan tilanne. Työvoiman palvelukeskuksessa moniammatillisesti tuotetulla tiedolla 

on urasuunnittelijoiden kokemuksen mukaan merkitystä oikean palvelun ja palvelun oikea-

aikaisuuden arvioimiseksi. Tällä on paitsi inhimillinen merkitys, myös suuri 

yhteiskunnallinen ja taloudellinen hyöty. 
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Rajojen ylityksiä 

Moniammatillisuuden rajoja ylittävä asiantuntijuus perustuu prosessiin, jossa eri aloja 

edustavat asiantuntijat jakavat tietoon, suunnitelmiin tai tavoitteisiin liittyviä voimavaroja 

saavuttaakseen jotain, mitä yksittäisen asiantuntijan ei ole mahdollista toteuttaa (Karila & 

Nummenmaa 2001, 23). Työhallinnossa asiakastyön painopiste ei ole perinteisesti ollut 

asiakkaan kokonaistilanteen selvittelyssä, vaan siellä on enemmän keskitytty asiakkaan 

osaamisen, työkokemuksen ja koulutushistorian selvittämiseen ja työhön tai työllistymiseen 

liittyviin toimenpiteisiin ohjaamiseen. Haastattelussa työhallintoa edustava työntekijä kertoi 

sosiaalityöntekijän läsnäolon vaikuttaneen siten, että hänen oli helpompi ottaa esille myös 

sellaisia asioita, joita ei välttämättä työ- ja elinkeinotoimistossa olisi nostanut esille. Paynen 

(2009, 9) mukaan eri tieteitä ylittävässä yhteistyössä yksilön rooli voi vapautua tai laajeta, ja 

siten tiimin jäsenet sallivat toisen ammattiryhmän jäsenten ottaa heidän perinteisiä tehtäviään.     

 

Asiantuntijatyössä rajojen ylittäminen vaatii yhteisiä kokeiluja, yhteisiin tilanteisiin 

menemistä ja siirtymistä työskentelemään toisen ”reviirille”. Näissä tilanteissa asiantuntija ei 

aina olekaan ”alansa kokenut asiantuntija”, vaan joutuu siten kohtaamaan erilaisuutta. Usein 

on kyse uuden oppimisesta, mikä edellyttää myös yhteisiä käsitteenmuodostusprosesseja 

(Launis, 1997, 132). Urasuunnittelijoiden haastatteluissa ilmeni, että urasuunnittelijoiden 

kartoittaessa asiakkaan kokonaistilannetta, ei sosiaalisen tilanteen kartoitusta tehdä erikseen, 

vaan haastattelu etenee luontevasti teemasta toiseen. Myös työparin puuttuessa voi toinen 

työpari tarvittaessa hoitaa työparinsa alueelle menevän kartoituksen.  

 

…että ei meillä oo semmoista selkeetä roolijakoo et mää teen pelkästään 

sosiaalisen tilanteen kartoituksen ja työparini tekee työvoimahallinnon 

osuuden, vaan meillä menee roolit sillä tavalla vähän sekaisin, mikä on 

mielestäni hyvä juttu etten pidä sitä pahana. (H3, Sos.tt.) 

 

…haastattelut tehdään pareittain mikäli vaan työpari on paikalla ja siitä ei 

mitään tiettyä sapluunaa oo, et ei tehdä selkeästi sosiaalisen tilanteen 

kartoitusta ja selkeästi ammattitaidon kartoitusta vaan ne tulee siinä vähän sitä 

mukaa, kun päästään eteenpäin. (H5, Te) 
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Haastatellut työntekijät ylittivät asiakastyössä rooliensa rajat tietoisesti. Katsottiin, ettei 

asiakastyössä ollut merkitystä sillä, kumpi kysyi asiakkaalta asioista, jotka liittyivät toisen 

hallinnon alan asiantuntijuuteen. Työntekijät pitivät hyvänä, että roolit hämärtyivät 

asiakastilanteissa. Yhteinen tavoite toimi siten enemmän työtä ohjaavana tekijänä kuin 

ammattirooli. Työvoiman palvelukeskuksista tehty arviointitutkimus tukee Tampereen 

urasuunnittelijoiden kokemuksia. Tutkimuksen mukaan työvoiman palvelukeskusten 

työntekijät ovat kehittyneet yhteispalvelussa ja toistensa toimenkuvien ja työnsisältöjen 

omaksumisessa niin paljon, että toimenkuvien rajat ovat joskus vaarassa hämärtyä. Tämän 

nähdään kuitenkin olevan enemmän hyödyksi kuin haitaksi. Moniammatillisuuden lisäarvon 

nähdään olevan juuri erilaisuuden yhdistämisessä, eikä siinä, että kaikki tarjoaisivat samaa 

palvelua (Kohti työelämälähtöisiä integroivia palveluja 2008, 228). Monitieteisien tiimien 

menestymisen edellytyksinä nähdäänkin juuri niin sanottu ulkopuolinen ihmettely eli oman 

ammattiosaamisen rajojen yli esitetyt näkökulmat ja kysymykset. Tällainen työskentelytapa 

voi avata uuden luovan näkökulman johonkin asiaan (Metteri & Hämäläinen 2003, 29). 

 

Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyölle on asetettu erilaisia tulostavoitteita ja periaatteita, 

jotka ohjaavat kaikkien työntekijöiden toimintaa ja asiakastyötä. Tätä kautta asiakastyön linja 

on määritelty, ja siten kaikkien työntekijöiden perustehtävä omassa työnkuvassaan. 

Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyön tavoitteena on avoimille työmarkkinoille 

työllistyminen, sekä vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden aktivoiminen. Työhallinnolle 

tavoite on luonteva, sosiaalityön ja terveydenhuollon näkökulmat ovat luonnollisesti joskus 

ristiriidassa työllistymistavoitteiden kanssa.  Myös haastateltujen urasuunnittelijoiden 

mukaan yhteistyössä on konkreettisia tilanteita, joissa nousee esiin asioihin liittyviä 

ristiriitaisuuksia. Ristiriitaisuuksien analysointi edellyttää erilaisten näkökulmien 

kuuntelemista ja suhteuttamista toisiinsa. Tämä mahdollistaa myöhemmin yhteisen mallin 

rakentumista käsiteltävästä asiasta (Launis 1996, 131)  

 

…keskusteluja välillä syntyy, mutta toisaalta sehän on hyvä että ollaan välillä 

eri mieltä, koska sehän sitten antaa uutta näkökulmaa siihen työhön. (H3, 

Sos.tt.) 

 

Yleensä ajatellaan, että konfliktit ovat haitallisia ja niitä täytyy välttää. Näin ei kuitenkaan 

aina ole. Jos ristiriidat ilmaistaan, perustellaan ja käsitellään kunnolla ja avoimesti, se 
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herättää luottamusta ja on omiaan lisäämään toisten ryhmän jäsenten ymmärrystä 

näkökulmaan. Moniammatillisessa yhteistyössä ristiriidat ovat lähes väistämättömiä. 

Moniäänisyys, erilaiset näkemykset ja mielipiteet ovat juuri sitä materiaalia, joka on tärkeä 

pohja moniammatillisessa päätöksenteossa. (Isoherranen 2005, 48.) Tutkimuksessammekin 

haastatellut urasuunnittelijat katsoivat, että erimielisyydet eivät olleet este yhteistyölle, vaan 

toimivat uusien näkökulmien luomisen pohjana. Keskustelujen syntymistä pidettiin hyvänä 

asiana. Työntekijät olivat oppineet hyödyntämään erilaista osaamista ja asiantuntijuutta 

monipuolisesti.  

 

Verkostojen luominen  

Työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisessa työskentelymallissa toimitaan verkostossa, 

missä keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat työ- ja elinkeinotoimisto, Tampereen kaupungin 

työllisyydenhoidon palvelut ja -aikuissosiaalityö sekä Kansaneläkelaitos.  Verkoston 

tehtävänä on tarjota tukea elämänhallintaan ja työnhakuun, sekä tarjota monenlaisia 

kuntouttavia ja aktivoivia toimenpiteitä työttömille henkilöille. Työvoiman palvelukeskus 

tarjoaa erityispalvelua työttömille asiakkaille. Tavoitteena on saavuttaa asiakkaan 

tilanteeseen räätälöity, pysyväisluonteinen ratkaisu. Työllistymisratkaisun lisäksi tavoitteeksi 

voi asiakkuuden aikana tulla myös koulutus, kuntoutusvaihtoehto, eläke tai muu yksilöllinen 

ratkaisu. (Jokinen & Juhila 2008, 27.) 

 

Moniammatilliseen työskentelymalliin urasuunnittelijat kertoivat kuuluvan erilaisiin 

palveluihin ohjaamisen, sekä yhteydenpidon asiakkaan muihin tahoihin kuten esimerkiksi 

sosiaalitoimistoon tai talous- ja velkaneuvontaan. Työvoiman palvelukeskuksen 

asiakkaillahan toimeentulotukeen liittyvät asiat hoidetaan sosiaaliasemilla. Työntekijät 

kokivat yhteistyön verkostojen kanssa vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi tiedon kulkuun 

asiakkaan asioissa. Toisaalta koettiin, että kokonaan ei ole vältytty myös päällekkäiseltä 

toiminnalta. Kirjallisuudessa käytetään verkostojen kanssa tehtävästä moniammatillisesta 

työstä käsitettä ulkoinen moniammatillisuus, jolla tarkoitetaan yhteistyötä organisaation ja 

sen yhteistyökumppaneiden välillä. Ulkoisessa moniammatillisessa työskentelyssä on tärkeää 

osaamisen näkyväksi tekeminen ja osaamisen organisointi suhteutettuna perustehtävään 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi ulkoinen moniammatillinen työ edellyttää osaamisen 

ja rajojen ylittämisen, neuvottelun ja sopimusten lisäksi myös hallinnollisten rajojen 

ylittämistä. (Karila, & Nummenmaan 2001, 146–147.) 
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6.1.2. Urasuunnittelijoiden käsityksiä parityöstä 

Työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa asiakastyö jaetaan urasuunnitteluvaiheeseen ja 

palveluohjausvaiheeseen. Asiakas käy työvoiman palvelukeskuksessa ensin 

tutustumiskäynnillä, minkä aikana sosiaalityöntekijätaustainen urasuunnittelija ja 

työhallintotaustainen urasuunnittelija tekevät yhdessä asiakkaan kanssa arvion asiakkaan 

palvelutarpeista ja asiakkuuden aloittamisesta työvoiman palvelukeskuksessa. Kun asiakas 

aloittaa työvoiman palvelukeskuksen asiakkuuden, aletaan hänelle laatia suunnitelmaa 

paluusta työelämään tai koulutukseen. Olemme tutkimuksemme tuloksissa tuoneet esille 

työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisen mallin työskentelytapana, missä yhteistyötä 

tehdään urasuunnittelijatyöparityön, terveydenhoitajan, psykologin tai palveluohjaajan 

välillä. Kiinteä parityö työ- ja elinkeinohallintotaustaisen urasuunnittelijan ja 

sosiaalityöntekijätaustaisen urasuunnittelijan välillä on Tampereen työvoiman 

palvelukeskuksen päivittäisen asiakastyön keskiössä. Tämän vuoksi haluamme tuoda esille 

tutkimuksemme tuloksia erityisesti tästä työmuodosta ja siitä miten sosiaalityö on siinä 

paikkansa työ- ja elinkeinohallinnon rinnalla löytänyt.  

 

Uusi toimintamalli on tuonut uuden tavan työskennellä yhteistyössä toisen eri ammattia 

edustavan työntekijän kanssa. Ennen Työvoiman palvelukeskuksen työtä olivat useimmat 

haastatteluun vastanneista urasuunnittelijoista tehneet työtä yksilötyöntekijänä omissa 

toimipisteissään ja hoitaneet asiakastapaamisia pääsääntöisesti kahdenkeskisesti. 

Työntekijöiden mukaan yhteinen työskentelyote työvoiman palvelukeskuksen parityössä oli 

opittu yhteisen kokemuksen kautta ja työhön on oppimisen kautta syntynyt epävirallisia 

pelisääntöjä. Moniammatillisen osaamisen kehittämisessä tiimin jäsenet oppivat puhumaan 

yhteistä kieltä, jakamaan omaa tietoaan tiimin jäsenten kanssa ja lisäksi luomaan tässä 

prosessissa uutta tietoa ja osaamista (Karila & Nummenmaa 2001, 104).  Parityössä on 

haastattelujen mukaan muodostunut oma rooli kummallekin parityön tekijälle. 

Sosiaalityöntekijän rooliksi on esimerkiksi tullut pitää huolta verkostoistaan sekä tuoda 

asiakastyöhön sosiaalityöhön liittyvää tietoa ja osaamista. Työhallinnon työntekijän roolina 

on taas puolestaan kantaa vastuu työhallintoon liittyvän tiedon ja osaamisen jakamisesta.  

Muutos työskentelytavassa on ollut kaikille yhteinen; työtä ei enää urasuunnittelijoiden 

mukaan voisi tehdä samalla orientaatiolla kuin aiemmin sosiaalitoimistossa tai työ- ja 

elinkeinotoimistossa. Koska kiinteä työparityö oli uusi moniammatillisen työn tekemisen 
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malli Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa, ei työhön ollut olemassa valmiita malleja 

tai menetelmiä. Asiakastyön pelisäännöt opeteltiin yhteisen tekemisen myötä.  

 

… en mää voinut täällä tehdä sillain töitä kun mä esim. jossain sossussa tekisin 

tai oon tehnyt. (H8, Sos. tt.) 

 

…työskentelyote täällä ja yhteistyössä muokattu tän työn pelisäännöt, et kyllä se 

sillain kokonaisuus ettei se itseisarvoisesti oo muuttanut tätä mun näkökulmaa 

vaan tää yhteinen kokemus tästä asiakastyöstä ja tää jonkinlainen yhtäläinen 

työskentelyote täällä palvelukeskuksessa. (H1, Te) 

 

Yhteistyössä haastateltavat kokivat tarvittavan yhteistyökykyä sekä positiivisesti 

yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen liittyvää asennetta. Työtä ei ollut enää mahdollista tehdä 

samalla tavalla kuin aiemmin. Urasuunnittelijoiden mukaan tärkeää työssä on myös taito 

kohdata epäonnistumisia tai tehdä virhearviointeja ja tämän jälkeen muuttaa tarvittaessa 

suuntaa.  Työparityön läpinäkyvyys korosti tiimityöskentelyn taitoja.  

 

Urasuunnittelijoiden tehtävänä on arvioida asiakkuuden käynnistymistä työvoiman 

palvelukeskuksessa ja asiakkaan palveluiden tarvetta. Tutkimuksessamme nousi esille, että 

urasuunnittelijoiden mukaan palvelutarpeen arvioinnissa molempien työntekijöiden 

mielipiteillä on merkitystä.  Kumman tahansa työparin mielipiteellä voi olla vaikutusta 

siihen, mihin asiakkaan tilanteessa päädytään tai miten asiakasta voidaan parhaiten auttaa. 

Työntekijät ovat oppineet yhdessä tekemisen työskentelytyylin, missä olennaista ei ole kumpi 

työntekijöistä esittää asiakkaalle kysymyksiä. Tärkeintä on päästä yhteiseen päämäärään eli 

saada kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta ja hänen mahdollisuuksistaan.  

 

Työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa jaetaan tietoon, toimintaan ja suunnitelmiin 

liittyviä voimavaroja, ja siten saavutetaan jotain yhteistä. Yhteisen tiedon rakentumisessa 

jaetaan samalla myös sekä tiedollista että emotionaalista kuormitusta. Urasuunnittelijat 

kokivat hyväksi sen, että myös varsinaisten asiakastapaamisten ulkopuolella oli mahdollista 

jakaa ja keskustella toisen urasuunnittelijan kanssa asiakkaan tilanteeseen tai 
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asiakasprosessiin liittyvistä asioista. Tämän vuorovaikutuksen koettiin lisäävän jaksamista 

omassa työssä, kun asiakastilanteet oli mahdollista purkaa työpäivän aikana.  

 

…parityöskentely on siittä hyvä, ettäsiinä on mukana tämmöinen 

työnohjauksellinen elementti eli kun asiakas lähtee ulos, niin niitä ei tarvi jäädä 

itsekseen miettimään että mikä juttu se oli ja miten tästä kannattais edetä ja 

mitä se asiakas sanoi, vaan kun sen voi ääneen keskustella niin silloin se tilanne 

aukee ihan erilailla.…ja sit on kiva, et siinä on joku jakamassa sitä vastuuta 

että mihin tätä asiakasta ollaan viemässä. (H5, Te) 

 

Urasuunnittelijat kokevat, että työparityössä on mahdollisuus jakaa vastuuta asiakastyössä ja 

siihen liittyvissä päätöksissä. Työparien välinen vastuun jakautuminen ja keskustelun sävyllä 

on vaikutus työilmapiiriin ja sitä kautta työssä jaksamiseen. Toisaalta myös työstä saatu ilo ja 

tyydytys on työparin kanssa helppo jakaa. (Seinä & Helander 2007, 27, 39.) 

 

 Yhteinen tavoite 

Työparityöhön liittyy yhteisen tavoitteen asettaminen. Tämän lisäksi tärkeää on, että vastuu 

jaetaan ja molemmat työntekijät työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Haastattelussa urasuunnittelijat kertoivat parityön tavoitteeksi tehdä asiakkaan kanssa 

realistinen avoimille työmarkkinoille tähtäävä suunnitelma. Urasuunnittelijat näkivät 

tehtäväkseen myös koko urasuunnitteluvaiheen aikana arvioida asiakkaan 

työllistymisedellytyksiä ja palvelutarpeita. Työntekijöiden käsitys oli, että jokainen 

asiakastilanne ohjaa työskentelyä, eikä siten mitään tiettyä ”sapluunaa” voida käyttää. 

Sosiaalityöntekijätaustaisista urasuunnittelijoista useimmat olivat aiemmin toimineet eri 

organisaatioissa, kuten sosiaaliasemalla, missä työn tavoitteet olivat olleet eri tavalla 

painottuneita. Työvoiman palvelukeskuksen urasuunnittelijana fokus on nyt aktivoinnissa ja 

sosiaalityön keinoissa sitä tavoitetta vasten.  Vaikka asiakastyön varsinaisena tavoitteena on 

edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille, on sosiaalityö Työ- ja 

elinkeinohallinnon edustajan mukaan tuonut mukanaan myös laadullisten tavoitteiden 

huomioimisen tuloksena. 

 



 70 

…tuloksissa otetaan huomioon mm. ei pelkästään määrällisiä tuloksi tai 

tällaisia työllistämistuloksia vaan myös ihan yleinen elämänlaadun paranemis, 

paraneminen et sekin nähdään tuloksena (H1, Te) 

 

Palvelukeskuksen urasuunnittelijat näkivät tavoitteet sellaisina, että ne vaativat molempien 

ammattiroolien panosta. Työ- ja elinkeinohallinnolle uutta oli niin sanotut pehmeämmät 

tavoitteet, kuten asiakkaiden elämänlaadun paraneminen. Haastattelujen mukaan parityötä 

tehtiin yhteistyöhenkisesti. Työntekijät eivät nähneet tarpeelliseksi erotella, mitä kukin 

ammattiroolistaan asiakastilanteeseen tuo, vaan tärkeintä on, että asiakas saa tietoa hänelle 

soveltuvista palveluista ja mahdollisuuksista.  

 

Toinen näkökulma 

Haastatellut työntekijät kokivat, että uusi toimintamalli oli tuonut omaan työskentelyyn 

toisenlaisen näkökulman. Asioita ei katsottu enää esimerkiksi vain työ- ja elinkeinohallinnon 

näkökulmasta.  Sosiaalityöntekijätaustaiset urasuunnittelijat olivat oppineet, että myös 

työhallinnon työntekijän on mahdollisuus tehdä työtä asiakaslähtöisesti, unohtamatta lain 

tuomia reunaehtoja. 

 

…tämmöinen työvoimatoimiston sivupiste, jossa on sosiaalityöntekijät mukana 

ei voi toimia ihan samalla tavalla kuin työvoimatoimisto, että kyllä nää 

sosiaalityöntekijät pakkottaakin miettimään ja katsomaan asioita vähän eri 

näkövinkkelistä.(H4, Te) 

 

Työparityössä muodostuu haastattelujen mukaan uudenlainen tapa tehdä asiakastyötä. 

Molemmat työparit ovat tutkimuksemme mukaan oppineet toistensa työkulttuureista ja 

taustaorganisaatioista ja siten oppineet ottamaan ne uudella tavalla huomioon omassa 

työskentelyssään. Parityön hyödyistä haastateltavat nostavat esiin erityisesti se, että 

ideoinnissa ja tilanteen arvioinnissa on molempien tahojen näkemys. Työvoiman 

palvelukeskuksista tehdyssä arviointitutkimuksessa erityisesti sosiaalityöntekijän ja 

työhallinnon työntekijän parityössä korostui rohkeus näkökulmien laajentamiseen, sekä 

luottamus toisen osaamiseen ja tukeen. Hyvän pari- ja tiimityön ehtona nähtiin selkeä 
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työnjako ammattilaisten kesken ja sitä kautta vastuunjako asiakastilanteessa. (Kohti 

työelämälähtöisiä integroivia palveluja 2004, 228.)  Parityön nähdään tuottavan myös 

enemmän ideoita asiakkaan tilanteeseen kuin yksin työskentely.  Työparin nähdään olevan 

tukena erityisesti tilanteissa, missä toinen työparista kokee, ettei keksi asiakkaan tilanteeseen 

mitään ratkaisua.  

 

…tässä työpari mukana ja hänen kanssaan keskustellaan, et tässä on vähän 

niinku  kaksi päätä käytössä, mikä on hyödyttänyt tässä eikä  enää tuu mitään 

yksin sommiteltuakaan et aina sen työparin kanssa käydään niitä ideoita läpi 

silloinkin kun asiakas ei oo täällä.(H4, Te) 

 

…mä en keksi yhtään mitään, niin kyllä toiselle yleensä tulee jotain mieleen tai 

jonkun kanssa erilainen asia ja sitten kun se näkökulma on vähän erilainen, 

niin myös eri kantilta ajattelee asioita. (H2, Sos.tt.) 

 

Urasuunnittelijoiden kokemuksen mukaan työparin katsotaan hyödyttävän suunnittelutyötä, 

jota tehdään toisinaan myös ilman asiakkaan läsnäoloa. Suunnittelutyö ei tutkimuksen 

mukaan siten ole sidottu varsinaisiin asiakastilanteisiin vaan työparityössä on asiakkaan 

tilannetta mahdollista suunnitella ja ideoida myös asiakastapaamisten välisenä aikana. 

Työparityö tuo haastattelujen mukaan mahdollisuuden työntekijälle saada tilanteeseen toisen 

näkökulman, mikä voi sillä kerralla viedä asiakkaan tilannetta eteenpäin. Työparin koetaan 

myös tuovan asiakastilanteeseen tukea ja tietoa vaikeissa asiakastilanteissa. Työparit oppivat 

toisiltaan koko ajan uusia asioita ja siten muokkaavat myös omaa työtapaansa. Tätä kautta 

syntyy uudenlaista osaamista, mikä ei syntyisi ilman päivittäistä vuorovaikutusta. 

Esimerkiksi työ- ja elinkeinohallinnon urasuunnittelija oli parityön kautta oppinut, ettei 

esimerkiksi päihteisiin tai mielenterveysasioihin liittyvien asioiden kysyminen ollut enää 

tabu, minkä hän kertoi olleen aiemmin. Hän arveli, että niiden kysyminen kuuluisi ottaa esille 

myös työ- ja elinkeinovoimatoimistossa, koska katsoi niiden olevan selkeästi asiakkaan 

työllistymistä haittaavia asioita. Yksi työ- ja elinkeinohallinnon haastatelluista koki, että 

sosiaalityöntekijän läsnäolo asiakastilanteissa tekee helpommaksi ottaa esiin asiakkaan 

elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä.   
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Prosessinomainen työskentely   

Useimpien työhallinnon urasuunnittelijoiden kokemus asiakastyöstä oli ollut hyvin erilaista 

kuin palvelukeskuksessa tehtävä asiakastyö. Haastateltujen mukaan asiakasta kohden oli 

aikaisemmassa työssä ollut käytettävissä huomattavasti vähemmän aikaa ja työn luonne oli 

aiemmin ollut lähinnä tiedon ja neuvon antamista. Työ- ja elinkeinotoimistossa työskentely 

tapahtuu usein hyvin nopeatahtisessa asiakastyössä, missä asiakasmäärät ovat usein suuria. 

Työvoiman palvelukeskuksen malli mahdollisti urasuunnittelijoiden mukaan uudenlaisen 

tavan tehdä asiakastyötä, koska tapaamisia on mahdollisuus sopia yksilöllisesti asiakkaan 

tarpeen ja tilanteen mukaan ja asiakkaan tapaamisiin on käytettävissä enemmän aikaa. 

Haastatelluista sosiaalityöntekijöistä useimmat olivat aiemmin työskennelleet 

erityispalveluissa, missä on myös ollut mahdollisuus antaa yksilöllisesti aikaa asiakkaalle. 

 

… edellinen työ oli tiedon jakoa ja neuvon antamista ja tämä on …tässä työssä 

painottuu ohjauksellisuus…(H1, Te) 

 

Urasuunnittelijat kokivat, että pitkäjänteisellä työskentelyllä asiakkaan kanssa on 

mahdollisuus saada aikaan pidemmälle kantavia ratkaisuja asiakkaan elämässä kuten 

työllistymien tai koulutukseen pääseminen. Parityön urasuunnittelijat kokivat olevan 

mielekäs tapa tehdä asiakastyötä. Erityisen palkitsevana koettiin, jos asiakas oli lähtenyt 

toimimaan oma-aloitteisesti jonkin asian suhteen tai saanut työpaikan työntekijöiden 

tarjoaman avun johdosta. Sosiaalityön roolina oli haastateltavien mukaan erityisesti 

motivoida ja kannustaa asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa. 

6.1.3 Asiakaslähtöinen työote  

Tutkimuksessamme kysyimme haastateltavilta heidän näkemyksiään siitä, minkälaisia etuja 

tai haittoja moniammatillisesta työskentelystä on asiakkaalle. Urasuunnittelijoilta kysyttiin 

myös, miten asiakas palvelussa kohdataan ja miten asiakas tulee kuulluksi. Lähes kaikissa 

haastatteluissa nousi esiin asioita, jotka liittyivät asiakaslähtöiseen työskentelyotteeseen. 

Eniten haastatteluissa korostui riittävän ajan ja huomion antaminen asiakkaalle. 
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…asiakkaalle annetaan huomattavasti enemmän aikaa kuin normaalisti 

esimerkiksi työvoimatoimistossa. Meillä on tapaamisia keskimäärin 2-4, mutta 

voihan niitä olla enemmänkin. Niin paljon kun asiakas tarvitsee…(H1, Te) 

 

Tässä on nyt enemmän aikaa kuin työvoimatoimistossa, jos sä käyt siellä 

perusasiakkaana tai sosiaalitoimistossa toimeentulotukikäynnillä, niin kyllä me 

pystytään tässä joustaan ja antaan niitä aikoja enemmän kuin ihan jossakin 

peruspalveluissa.(H2, Sos.tt.) 

 

Työntekijöillä oli useimmilla taustallaan kokemus työskentelystä peruspalvelutyyppisissä 

tehtävissä. Työvoiman palvelukeskuksen palvelun nähtiin haastattelujen mukaan olevan 

mahdollisuus antaa asiakkaalle aikaa yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Erityisen 

tärkeänä riittävän ajan antamista koettiin olevan siinä vaiheessa, kun asiakasta haastateltiin 

ensimmäistä kertaa.  Asiakkaalle ensimmäinen tapaaminen on kuitenkin vieras tilanne, koska 

tapaamisessa on mukana useimmiten molemmat työpareista, sekä työhallinnon urasuunnittelija 

että sosiaalityöntekijätaustainen urasuunnittelija. 

 

..lähtöasetelma on ikään niinku kaksi yhtä vastaan, niin siinä täytyis aika äkkiä 

päästä ylitse, että se asiakas ei kokisi olevansa siinä ristikuulustelussa vaan et 

se tilanne ois kaikin puolin ihan ok, hänenkin näkökulmastaan (H5, Te). 

 

Urasuunnittelijat tiedostavat, että asiakkaalle tilanne voi olla uusi ja pyrkivät siten nopeasti 

saavuttamaan asiakkaan luottamuksen. Käytännössä työparit pyrkivät haastattelujen mukaan 

kertomaan työvoiman palvelukeskuksen palvelusta lyhyesti ja antamaan melko nopeasti 

asiakkaalle mahdollisuuden itse kertoa omasta tilanteestaan. Urasuunnittelijoiden mukaan 

asiakkaan oma käsitys omasta tilanteestaan ja tarpeistaan vaikuttaa työskentelyyn ja siihen mihin 

asiakkaan tilanteessa päädytään. Urasuunnittelijoiden kokemuksen mukaan asiakkailla on usein 

valtava tarve puhua. Toisaalta haastatteluissa ilmeni, ettei kaikkea tietoa myöskään painostamalla 

tai kuulustelemalla kaiveta esiin heti ensimmäisellä tapaamisella, vaan tarvittaessa asioihin 

voidaan palata myöhemmin. 
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Haastattelujen mukaan työvoiman palvelukeskuksen parityössä asiakkaan elämästä muodostuu 

työntekijöille yhteinen käsitys. Asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen ja 

huomioonottaminen on urasuunnittelijoiden käsityksien mukaan asiakaslähtöistä työskentelyä. 

Asiakkaiden saamaa hyötyä kuvasi yksi urasuunnittelija nostamalla esiin suunnittelussa 

pohdittavat kokonaisvaikutukset. Asiakkaiden tilanteet ovat usein monimutkaisia, esimerkiksi 

työllistyminen tai palveluiden taloudellisen kannustavuuden löytäminen vaatii suunnittelua, ettei 

asiakkaan tilanne menisi jopa aiempaa huonompaan suuntaan. Tärkeäksi koettiin myös, että 

asiakas pääsee kertomaan hänelle itselleen merkityksellisiä seikkoja. Siten katsottiin myös 

työntekijöille olevan mahdollista motivoida asiakasta hänen omista lähtökohdistaan käsin.  

 

…siinä pitää olla sen asiakkaan maltillisuus ja halu tehdä jotain sille tilanteelle 

ja kyllähän siitä lähdetään, että asiakkaan tahto ja mielenkiinnon kohteen niin 

toivottavasti toteutettais, jos se vaan suinkin on realistista. (H4, Te) 

 

Asiakkaan omat toiveet ja kiinnostukset ovat pohjana urasuunnittelijoiden ja asiakkaan väliselle 

yhteistyölle. Tärkeänä yhteistyön onnistumisen edellytyksenä nähtiin olevan asiakkaan oma halu 

tehdä jotain tilanteen muuttamiseksi. Aktivointityön lähtökohtina urasuunnittelijat pitivät 

tärkeänä palveluun tulon vapaaehtoisuutta. Mikäli asiakas ei asiakkuuden aikana tunnu kovin 

motivoituneelta näkivät urasuunnittelijat roolikseen myös kannustamisen ja aktivointiin liittyvien 

reunaehtojen esiin tuomisen. 

 

...jos asiakas on vähemmän motivoitunut, niin sitten virkailijoiden tehtävä on 

olla vähän myös selkään tuuppijoita.. (H4, Te) 

 

Tämän tulkitsemme olevan myös osa asiakaslähtöistä työskentelyä pitkään työttömänä olevien 

asiakkaiden kanssa. Työttömyyteen liittyy kuitenkin usein näköalattomuutta ja monilla usko 

omiin mahdollisuuksiin on vähissä. Haastattelujen perusteella urasuunnittelijat kokivat 

auttavansa asiakkaita pääsemään jumittuneesta elämäntilanteesta eteenpäin työn suuntaan, vaikka 

asiakkaan kokemus voi aluksi olla hämmentävä, jopa kielteinen. Työntekijät kertovat ja visioivat 
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asiakkaalle eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sekä pohtivat vaihtoehtoisia väyliä millä 

tavoitteisiin päästään. 

 

Työvoiman palvelukeskuksen urasuunnittelijoiden työn tavoitteena on tehdä avoimille 

työmarkkinoille tähtäävä suunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelma tai 

työllistymissuunnitelma toimii yhteisen työskentelyn välineenä. Suunnitelman tavoitteena on 

selkeyttää asiakkaan työllistymismahdollisuuksia ja nostaa esiin konkreettiset keinot ja tarpeet 

tavoitteen saavuttamiseksi. Urasuunnittelijoiden kokemuksen mukaan asiakaslähtöinen ja 

kokonaisvaltainen työskentelyote on edellytys sille, että asiakkaan tilanteessa tapahtuu 

pidemmälle kantavia tuloksia ja asiakkaalla on motivaatiota toimia tavoitteiden mukaisesti.  

 

…ainakin tulee siinä mielessä myös kuulluksi että jos, se suunnitelma mikä 

täällä laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, niin me pyrimme varmisteleen 

että se olis asiakkaan oma tavoite ja asiakkaan suunnitelma (H1, Te) 

 

Haastatellut urasuunnittelijat kokivat, että palvelukeskuksessa asiakkaalle on mahdollisuus 

antaa enemmän aikaa kuin peruspalveluissa. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas tulee 

paremmin kuulluksi ja siten aktivointisuunnitelma on enemmän aidosti asiakkaan oma 

suunnitelma. Haastattelujen mukaan Tampereen työvoiman palvelukeskuksen mallissa 

korostuu asiakkaan subjektius ja oman elämänsä asiantuntijana toimiminen. 

Moniammatillisessa työssä korostuu asiakkaan ja työntekijöiden yhteistyösuhde ja siinä 

erityisesti dialoginen vuorovaikutus ihmisten välillä.  Dialogisilla asiakastyön menetelmillä 

on tavoitteena lisätä asiakkaan omaa subjektiutta ja sitä kautta osallisuutta ja itsemääräämistä 

omaa elämässään osana laajempaa yhteiskuntaa (Karjalainen 2001, 109). 

 

Edellisessä haastattelulainauksessa työntekijä kertoi tavoitteestaan varmistella vielä sitä, että 

kaikilla työntekijöillä ja asiakkaalla on yhteneväinen käsitys suunnitelmasta. Susanna 

Heinonen (2010, 57–58) tutki pro gradussaan hallinnolliset rajat ylittävää parityötä 

Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksessa haastattelemalla 

urasuunnittelijoita. Hän nosti tutkimuksessaan esille ajatuksen varmennetusta 

vuorovaikutuksesta, mikä vahvistaa tämän tutkimuksen käsitystä siitä, miten tärkeänä 
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työntekijät näkevät yhteisen ymmärryksen varmistamisen yhdessä asiakkaan kanssa.  

Lyhyesti kuvattuna kyse on vuorovaikutuksesta, missä asiakkaan kanssa käydyn keskustelun 

aikana sovitut asiat kerrataan vielä lopuksi läpi, jolloin voidaan varmistaa onko työntekijöille 

muodostunut asiakkaan kanssa yhteinen ymmärrys asioista ja siitä miten jatkossa edetään.  

    

Tutkimuksessamme urasuunnittelijat kokivat asiakkaan hyötyvän työvoiman 

palvelukeskuksen palvelun mahdollistamasta pitkäkestoisesta tuesta ja avusta, minkä asiakas 

voi saada asiakkuutensa aikana. Useinhan työttömyyden taustalla olevat syyt ovat kestäneet 

jo vuosia ja siten ongelmat ovat usein monimutkaistuneet. Tämän vuoksi yksi palvelu tai 

toimenpide ei asiakkaan tilannetta vielä ratkaise, vaan yleensä tarvitaan useita eri palveluita 

kuten kuntoutusta, työelämävalmennusta, työkokeilua ja sen lisäksi henkilökohtaista ohjausta 

ja tukea eri toimenpiteiden siirtymävaiheissa ja valinnoissa. Urasuunnittelijat kokevat 

asiakkaan hyötyvän myös siitä, että hän saa monenlaista apua ja tukea niin sanotusti samalta 

luukulta, vaikkakin jotkut asiakkaat olivat yhden urasuunnittelijan mukaan kokeneet tulleensa 

pompotelluksi myös palvelukeskuksen asiakkuuden aikana.  Jokinen on tutkinut, mitä 

merkityksiä tuki saa sosiaalityössä. Tuki voidaan ymmärtää työmenetelmänä, jolla autetaan 

asiakasta saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Tuki voi olla esimerkiksi rahallista tukea, 

palveluiden järjestämistä tai ohjauksen ja neuvonnan antamista, kaikille yhdistävänä tekijänä 

on se, että tuen antamista ohjaa suunnitelmallisuus ja välineellisyys. (Jokinen & Juhila 2008, 

117.) Haastatteluissa erityisesti sosiaalityöntekijätaustaiset urasuunnittelijat pitivät tärkeänä 

antaa asiakkaalle riittävästi tietoa hänelle soveltuvista palveluista ja mahdollisuuksista.  

 

Asiakkaan saama tuki voidaan nähdä työskentelytavan lisäksi myös vuorovaikutukseen 

kytkeytyvänä toisen ihmisen kohtaamisena. Tällöin tavoitteena on silloin pyrkimys 

irrottautua kontrollista ja vahvasta tavoitteellisuudesta sekä välineellisyydestä. Käytännössä 

tämä edellyttää asiakkaan tilanteen ja hänen maailmansa ymmärtämistä, aitoa asiakkaan 

kohtaamista sekä ajan ja tilan antamista asiakkaalle (Jokinen 2008, 117). Tutkimuksemme 

työ- ja elinkeinohallinnon urasuunnittelijoiden mukaan sosiaalityöntekijätaustainen 

urasuunnittelija toimii asiakkaan henkisenä tukena ja kannustajana. 

 

… sosiaalityön rooli on tukea asiakasta tässä työllistymisen polulla, ehkä 

henkisenä tukena, tämmöisenä tsemppaajana. (H1, Te) 
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Urasuunnittelijat kokevat, että sosiaalityöntekijän roolina on antaa asiakkaalle henkistä tukea 

ja toimia tarvittaessa asiakkaan puolestapuhujana. Yksi sosiaalityöntekijätaustainen 

urasuunnittelija kertoi toimivansa asiakkaalle jonkinlaisena järjestelmän tulkkina.  Monilla 

asiakkailla on hänen mukaansa paljon epäselvyyttä siitä, mitä esimerkiksi työhallinnon eri 

toimenpiteet oikeastaan oikein ovat ja miten ne vaikuttavat muihin asiakkaan saamiin 

etuuksiin, tai mitkä ovat asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet aktivoivien toimenpiteiden 

suhteen.  Sosiaalityöntekijän roolin nähtiin esimerkiksi tuovan asiakkaalle näkyvämmäksi 

yhteiskunnan realiteetteja ja sitä, mikä asiakkaan tilanteessa on realistista ja mihin asiakkaan 

voimavarat riittävät.  

 

Työtä tehdään haastattelun mukaan taustaorganisaation asettamien reunaehtojen puitteissa, 

mutta selvästi asiakkaan tilannetta kuunnellen tilanteen mukaan joustaen. Joustamisen nähtiin 

urasuunnittelijoiden mukaan olevan erittäin merkityksellistä työvoiman palvelukeskuksen 

asiakaskohderyhmän kohdalla, missä moni on kokenut jo toistuvasti muun muassa 

työttömyysturvaan liittyviä sanktioita.  

  

..tavallaan senkin esiin tuominen siinä, et niin-in nää on ne realiteetit missä 

eletään, mutta jos niistä haluaa pois niin silloin pitää johonkin suostua  ja 

lähteä siltä kannalta sitä katsoon et kun sitä rakennetaan, niin ehkä jonain 

päivänä ei enää ookkaan niin riippuvainen näistä systeemeistä, joihin ei ehkä 

luota ja toisaalta myöskin sen luottamuksen rakentaminen…vaikka sitten joskus 

on mennytkin joku pieleen niin ei sen tarvi menne nyt . (H2, Sos.tt.) 

  

..se riippuu hirveesti siitä työparista kuinka pitkälle hän pystyy niillä ehdoilla, 

mitkä työvoimatoimistolla on, joustamaan ja on valmis lukemaan lakia 

asiakkaan puolesta. (H2, Sos.tt.) 

 

…liikkeelle lähdössä pitää olla mun ymmärtääkseni aika joustava, et jos pitää 

tiukasti kiinni et nyt tää homma pitää selvitä niin ei siitä tuu mitään osan 

kohdalla. (H2, Sos.tt.) 
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Muutostyön edellytyksenä työntekijät kokevat kuitenkin sen, että myös asiakkaan pitää olla 

valmis joustamaan ja tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja. Sosiaalityön keinoilla 

rakennetaan urasuunnittelijoiden mukaan myös luottamusta yhteiskunnan järjestelmää 

kohtaan, mikäli se on jossain vaiheessa kadonnut. Kyse on asiakkaan oman vastuun 

ottamisesta omasta elämästään ja valinnoistaan. Työntekijät kokevat, että työvoiman 

palvelukeskuksen asiakastyössä on kuitenkin inhimillisempi tapa viedä asiakkaan asioita 

eteenpäin. Yksi sosiaalityön rooli on aktivoida asiakasta, tästä on kirjoitettu enemmän 

luvussa 3. 

6.2. Sosiaalityön asiantuntijuus sosiaalityön roolin raamittajana työvoiman 

palvelukeskuksessa 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, millainen on sosiaalityön luonne työvoiman 

palvelukeskuksessa kysymällä haastateltavilta minkälaisia asioita he pitävät 

sosiaalityöntekijöiden erityisosaamisena juuri tässä organisaatiossa. Kysymykset pyrkivät 

selvittämään, millaisia sosiaalityön päivittäiset ja konkreettiset toiminnot ovat. 

Mahdollisimman konkreettisten ja käytännönläheisten vastausten saamiseksi kysymyksiin 

liittyi useasti pyyntö esimerkkitilanteen kuvaamisesta.  

6.2.1. Sosiaalityöntekijän orientaatio 

Sosiaalityön tuoma tieto ja tavoitteellinen tehtävä 

Urasuunnittelijoiden vastaukset sosiaalityöntekijöiden erityisosaamisesta ja roolista 

työvoiman palvelukeskuksessa korostavat kuvaa sosiaalityöstä, joka painottuu asiakkaan 

elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Sosiaalialan perusosaamisenahan pidetään 

juuri erilaisten asiakkaiden kokonaisvaltaista kohtaamista käytännön työssä. Tähän 

käytännön asiakastyön tekemiseen annetaan valmiudet sosiaalityöntekijöiden 

peruskoulutuksessa, missä sosiaalityöntekijöitä opetetaan käyttämään tapauskohtaisesti eri 

lähestymistapoja ja teorioita. (ks. Krook 2006, 57). Urasuunnittelijat kokivat, että sosiaalityön 

tuomaa erityisosaamista palvelussa on, että asiakkaan tilannetta arvioidaan 

työllistämisajattelua laajemmin. Tällainen toimintatapa ei ole perinteiselle työ- ja 

elinkeinotoimiston työskentelylle ominaista, ainakaan näin syvällisessä merkityksessä kuin 

mitä se työvoiman palvelukeskuksessa on.  
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Mun mielestä sosiaalityöntekijällä on enemmän kokemusta niinku niistä 

asiakkaiden kokonaistilanteen käsittelystä, koska työhallinnossahan on 

perinteisesti asiakkaiden asioita käsitelty niin kuin se työttömyys olis ainoa 

ongelma tai ensisijainen ongelma ja näinhän se ei suinkaan oo. Niin monilla, 

ehkä jopa suurimmalla osalla pääasiallinen ongelma on ihan joku muu ja 

työttömyys on vain seurausta siitä muusta tai muista ongelmista… (H4, Te) 

 

Kyllä sosiaalityöntekijä on varmaan se oikea työpari tässä. Eli hän tuo siihen 

vähän erilaista näkemystä, ehkä enemmän tämmöistä kokonaisuuksien 

huomioimista.. Että hän ehkä toisaalta välillä toimii jarrunakin, että ei mennä 

niin lujaa, jos tarvii ensin selvittää jotain muitakin asioita, kun meillä on tässä 

kuitenkin aika vahvasti se ajatus, että asiakkaita pyritään saattamaan töihin ja 

vieläpä aika nopeasti, niin tähän hän pystyy välillä heittään kapuloita rattaisiin. 

Tuomaan sitä toisenlaista näkökulmaa, kun sitä pelkkää töihin pyrkimistä. (H 5, 

Te) 

 

Asiakkaiden ongelmat nähtiin moninaisemmiksi kuin vain pelkkä työttömyys. Ongelmien 

käsittelyyn sosiaalityöllä koettiin olevan työ- ja elinkeinohallinnon työntekijöitä enemmän 

kokemusta. Sosiaalityöntekijän nähdään tuovan työskentelyyn asiakkaan kokonaistilanteen 

huomioimisen, mikä tuo työskentelyyn joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Joustavuudella 

tarkoitettiin sitä, että asiakkaalle annetaan tarvittaessa enemmän aikaa eikä pyritä 

suoraviivaisesti löytämään ratkaisua asiakkaan tilanteeseen. Joustavuus mahdollistaa 

asiakkaan toiveiden ja tarpeiden kuuntelun vaikka tietyissä reunaehdoissa joudutaankin 

toimimaan. Haastatteluista kävi ilmi sosiaalityöntekijöiden omaavan vahvan asiakaslähtöisen 

työskentelyorientaation, mitä pidettiin sosiaalityön yhtenä erityisosaamisena. Tämä ilmenee 

myös aikuissosiaalityön omissa määrittelyissä hyvän ammatillisuuden elementeistä, joina 

pidetään suunnitelmallista ammatillista otetta, yksilölähtöisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja 

kokonaisvaltaisuutta (Juhila 2008, 17). 

 

Kyllä tarkoitus ainakin olis, että se mitä sitten lähdetään tekeen sen ihmisen 

kanssa, sitä suunnitelmaa, niin se lähtökohta olis se asiakas itse ja ne hänen 

ajatuksensa ja toiveensa ja mahdollisuutensa. Ei niin, että tietysti nyökytellään 
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kaikelle, vaan niinku kuitenkin se mihin hän on itse valmis. Et se lähtökohta on 

se asiakas, tottakai on nää meidän omat reunaehdot, että mitä palveluja on 

olemassa,  niin ne tietysti määrittää. Mutta kuitenkin yritetään huomioida se 

ihminen ja hänen omat lähtökohtansa ja sitten miettiä yhdessä mitä voitais 

tehdä. (H2, Sos.tt.)   

 

Urasuunnittelijoiden mielestä joustavalla työskentelytavalla saadaan parhaimmat tulokset 

aikaan, koska silloin asiakas pääsee vaikuttamaan ja päättämään asioista. Asiakkaan omat 

ajatukset ja toiveet otetaan toiminnan lähtökohdaksi sen mukaan kuinka realistisia ne ovat. 

Asiakaslähtöinen toiminta toteutuu ja vastustus valmiina ylhäältä annettua ohjausta kohtaan 

jää pois. Palvelusta tulee inhimillisempää. Pitkäjänteisyyden nähdään liittyvän myös ajan 

antamiseen ja ymmärrykseen etteivät asiakkaiden tilanteet välttämättä ratkea heti. Monien 

ongelmien kasautuminen on kestänyt vuosia, joten niiden ratkaiseminenkin ottaa aikaa. 

Tärkeäksi nähtiin kauaskantoinen näkemys ja sopivien välitavoitteiden asettaminen. 

Urasuunnittelijat kokivat, että pitkäjänteisyydellä saadaan enemmän ja kestävämpiä tuloksia 

aikaan kuin vain nopeilla ratkaisuilla. 

 

Et ei se homma etene jos on hirveän jyrkät rajat ja säännöt, koska nää 

asiakkaat on niitä, jotka on pitkään ollu työttömänä, aika suuri osa. Tavallaan 

siinä liikkeelle lähdössä täytyy mun ymmärtääkseni olla aika joustava, et jos 

pitää tiukasti kiinni et nyt tää homma pitää selvitä, niin ei siitä tuu mitään osan 

kohdalla. (..) joidenkin kohdalla täytyy aika pitkällä aikavälillä tätä hommaa 

eteenpäin viedä… (H2, Sos.tt.) 

 

Haastattelussa nousee esille, että tiukkojen kriteerien mukaan toimiminen 

asiakasohjaustyössä ei vie asioita eteenpäin, mikä on ollut usein byrokraattiselle toiminnalle 

tyypillistä. Ajatuksena on, että mikäli pitkäkestoisia tuloksia halutaan, niin tiukoista 

raameista on luovuttava ja asiakkaalle on annettava enemmän liikkumatilaa. Tuusan (2005, 

48) tutkimuksessa Kuntouttavan sosiaalityön ammattikäytännöistä tuli sosiaalityöntekijöiden 

haastatteluissa esille, että he kokivat tuovansa asiakaslähtöisyyttä aktivointisuunnitteluun ja 

toimivansa ikää kuin vastavoimana työhallinnosta tuleville paineille edetä nopeisiin tuloksiin 

pyrkien.  Kriittinen ajattelu ja refleksiivisyys ovat keskeisiä tapoja hyödyntää teoriaa 
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käytännössä. Kriittisen ajattelun ansiosta ei vallitsevaa sosiaalista tilaa pidetä itsestään 

selvänä, vaan siihen aletaan aktiivisesti etsiä muutosta. (Payne 2005, 25 ja 32). Samaisessa 

edellä mainitussa Tuusan tutkimuksessa sosiaalityöntekijät kokivat myös kohtaamattomuutta 

sosiaaliviraston ja omien aktivointisuunnittelulle asettamiensa tavoitteiden välillä.  

Työntekijät kokivat viraston määrällisten työllistämistavoitteiden olevan epärealistisia, 

asiakaskunnan työllistymisvalmiudet huomioon ottaen. Haastatellut sosiaalityöntekijät 

näkivät itse aktivointisuunnittelun tavoitteet pienten askelten kautta saavutettuna 

kuntoutumisena ja elämänhallinnan paranemisena. Toisaalta termi kuntoutuminen ei enää 

palaudukaan vain työllistymisen mahdollisuuksien parantamiseen, vaan sillä tarkoitetaan 

laajemminkin asiakkaan sosiaalisen elämäntilanteen parantamiseen tähtäävää toimintaa 

(Juhila 2008, 23). Asiakastyöhön vaikuttaa organisaation määrälliset tavoitteet, mutta 

työntekijä joutuu työssään ottamaan huomioon myös asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen, 

mikä saattaa asettaa määrälliset tavoitteet toisarvoiseen asemaan. Sama ilmiö nousee esille 

myös meidän tutkimuksemme haastatteluissa sekä työhallinnon, että sosiaalityöntekijöiden 

puheessa. Sosiaalityön tehtäväksi nähtiin myös muiden kuin määrällisten tavoitteiden esille 

tuomisen. 

 

…alkuvaiheessa työvoimaneuvojien oppimisprosessi oli sitä, että oppi vähän 

jarruttelemaan ja alkoi opiskelemaan sitä asiakkaan tilannetta. (H4, Te) 

 

…ensivaiheessa niin kyllähän tää muistutti aikalailla työvoimatoimiston 

sivupistettä, että työvoimaneuvojat yritti paukuttaa vaan toimenpiteitä ja puskee 

ihmisiä töihin täysillä ja sosiaalityöntekijät katseli vieressä silmät pyöreenä, 

että mitäs heillä täällä tehdään, mutta onhan se muuttunut. Tosiaan se 

ymmärrys on tullut mukaan mun mielestä sosiaalityöntekijöiden mukana, että 

ihminen on muutakin kuin työntekijä. (H4, Te) 

 

…kyseenalaistamista, et välillä on semmoista et mä voin toppuutella, ehkä just 

siinä tulee sosiaalityöntekijää. Et siinä se eettinen tai inhimillisempi puoli, et 

voisko se nyt ihan näin mennä, et onko hän vielä valmis? (H3, Sos.tt.) 

 



 82 

Keskeisenä tekijänä haastatteluista nousi esille sosiaalityöntekijöiden rooli pehmeämpien 

arvojen ja monipuolisemman näkemyksen tarjoaminen asiakkaiden tilanteisiin kuin mihin 

pelkkä työvoimahallinnon näkökulma perinteisesti keskittyy. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että 

oppimisprosessia tapahtui puolin sekä toisin. Myös sosiaalityöntekijät oppivat 

työvoimahallinnon työntekijöiltä.  

 

…semmoista nopeampaa päättelykykyä, että meillä on semmoista aika 

saumatonta tää meidän yhteistyö ollutkin, mutta ehkä enemmän semmoista 

näkemystä sieltä työnantajapuolelta, mitä mulla ei taas hirveästi oo.. (H3, 

Sos.tt.)  

 

…mun mielipiteet ei oo niin kärjikkäitä kuin ne oli, kun mä tulin tänne ja ihan 

selkeesti mulla on ollut negatiivinen ajatus työvoimaviranomaisista silloin alun 

alkaen…mut kyllä mä oon nähnyt sen systeemin taakse, niin kyl siä ihan vissi 

ideakin niissä on… (H8, Sos.tt.) 

 

Haastattelujen perusteella toisen työn ymmärrys ja arvostus on tullut selkeästi molemmille 

osapuolille tiiviin yhteistyön kautta. Työntekijät toivat haastatteluissa suoraan esille sitä, että 

heillä oli ollut ennakkoluuloja toista hallinnon alaa ja sen toimintatapoja kohtaan. Yhteistyön 

myötä työntekijät olivat kokeneet asennemuutoksen, kun toisen työ oli tullut tutummaksi ja 

sen toimintaideologian eli ”systeemin” taakse oli nähty. 
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Sosiaalityön työmuodot 

Monissa haastatteluissa sosiaalityöntekijöiden erityisosaamisesta kysyttäessä esiin nousivat 

myös sosiaalityön menetelmät, kuten ongelmanratkaisutaito, voimaannuttaminen ja 

motivointi sekä mahdollisuuksien kartoittaminen. Näiden työmenetelmien katsottiin tulevan 

sosiaalityöntekijöiltä luontevasti ja niiden myös arveltiin mahdollistavan luottamuksellisen 

asiakassuhteen syntymisen. Useimmissa haastatteluissa korostettiin myös sosiaalityöntekijän 

merkitystä avoimen ilmapiirin luomisessa ja luottamuksellisen asiakassuhteen 

rakentamisessa. Sosiaalityöntekijän nähtiin olevan useimmiten asiakkaalle luontevammin 

lähestyttävä kuin työhallinnon virkailijan ihan vain hallinnollisten taustojen takia. 

Työntekijän ja asiakkaan yhteistyöllä on monta merkitystä. Tämä yhteistyösuhde on 

kummallekin osapuolelle sosiaalinen kokemus. Jos asiakkaalle välittyy yhteistyössä muun 

muassa kokemus välittämisestä, tunne ihmisarvon ja yksilöllisyyden kunnioittamisesta sekä 

usko asiakkaan omiin edellytyksiin ja mahdollisuuksiin saada aikaan muutos, on yhteistyö 

sosiaalityöntekijän kanssa ollut voimaannuttava. Englannin kielessä tästä käytetään termiä 

empowerment (Kananoja 2010, 129). Paynen (2005, 58–60) mukaan empowermentin eli 

voimaannuttamisen merkitystä tukevat kaksi seikkaa. Ensinnäkin sosiaalityön tarkoitus on 

vaatia työntekijät etsimään sosiaalista oikeutta ja toiseksi oleellista on huomioida, että 

asiakkailla on usein paras tieto omasta tilanteestaan. Toisin sanoen asiakas on oman elämänsä 

asiantuntija ja sitä pitäisi kunnioittaa toiminnassa. 

 

..sosiaalityöntekijä ainakin tässä työnkuvassa on sellainen motivoinnin, 

tsemppaamisen ja tämmöisen asenteen ”et asiat hoituu ja sujuu”, niin 

semmoisen ammattilainen. (H5, Te) 

 

…Tavallaan tän yhteiskunnan realiteettien esille tuominen, et mikä on 

mahdollista ja mikä ei…ja samalla niiden omien voimavarojen kaivelu… (H2, 

Sos.tt.) 

 

No se varmaan tuo asiakkaalle ehkä sitä, että pystyy ehkä avoimemmin kertoon 

siitä sosiaalisesta taustastaan ja tilanteestaan… ja nimenomaan 

motivoimassa… (H3, Sos.tt.) 
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Haastateltavat näkivät sosiaalityöntekijän tehtäväksi kannustaa asiakasta omien asioiden 

hoidossa. Kun haastateltavilta kysyttiin mitä sosiaalityö on tuonut työskentelyyn, niin he 

toivat esille, että asiakkaan on helpompi avautua ja kertoa sosiaalisesta tilanteestaan, kun 

sosiaalityöntekijä on asiakastilanteessa läsnä. Lisäksi yhdessä haastattelussa pohdittiinkin 

sitä, olisiko asiakkaille selkeämpää, jos työntekijöiden nimikkeet olisivat sosiaalityöntekijä ja 

työvoimaneuvoja urasuunnittelija- nimikkeen sijaan. Toisaalta myöskään koulutuksen 

merkitystä ei kannata unohtaa. Sosiaalityöntekijät ovat saaneet koulutuksensa kautta 

työkaluja tällaiseen toimintaan. Tuki on yksi keskeinen sosiaalityön työmenetelmä. Se voi 

olla rahallista tukea, palveluiden järjestämistä tai ohjausta neuvontaa, mutta se on myös 

vuorovaikutukseen kytkeytyvää kohtaamista. Aito kohtaaminen edellyttää ajan ja tilan 

antamista asiakkaalle. (Jokinen 2008, 115–117.) Haastattelujen mukaan työvoiman 

palvelukeskuksessa motivoinnilla ja voimaannuttamisella on keskeinen rooli asiakkaiden 

liikkeelle lähdön aikaansaamisessa. Tuen antamisella on asiakasta aktivoiva vaikutus. 

 

…Et se olis hyvä et olis sosiaalityöntekijä –nimikkeenä pelkästään me kaupugin 

edustajat. Et se on varmaan asiakkaalle vaikee hallita tai käsittää et mitä se 

tarkoittaa se urasuunnittelija itseasiassa. Sosiaalityöntekijä nimenäkin kertoo 

varmaan enemmän kuin mitä asiakkaalle  kertoo terveydenhoitaja –nimike. Et 

joskus huomaa ettei asiakas välttämättä avaudu tässä urasuunnitteluvaiheessa, 

niinkään kun sitten menee terveydenhoitajalle, et hänelle on helpompi kertoa 

asioita. (H3, Sos.tt.) 

 

Haastatteluiden mukaan koettiin luontevampana, että sosiaalityöntekijä ottaa esille 

elämänhallintaa liittyviä asioita kuin työ- ja elinkeinohallinnon virkailijan. Lisäksi 

sosiaalityön opinnoissa hankitut tiedot ja työkalut, kuten esimerkiksi motivoiva haastattelu, 

nähtiin hyödyllisiksi ja nimenomaan sosiaalityöntekijöiden erityistaidoiksi. Näiden taitojen 

uskottiin mahdollistavan syvällisemmän asiakastyön tekemisen. Haastatellut urasuunnittelijat 

näkivät erittäin tärkeänä sen, että sosiaalityöntekijän pitää tuntea ja ymmärtää työttömyyden 

problematiikkaa laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Työttömyyden syyt ja seuraukset on 

siis tunnettava yksilötason lisäksi myös laajemmassa mittakaavassa. Sosiaalialan osaamiseen 

sisältyy myös yhteiskunnallisen viitekehyksen hallinta. 
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… Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että mä oon saanu yliopistossa koulutukseni ja 

oon niin kuin saanut tähän semmoisen teoreettisen ajattelun pohjan niinku 

tänne työn tekemisen taustalle. Ja semmoisen niinku jotenkin laajemman 

yhteiskunnallisen viitekehyksen, minkä kautta yrittää katsoa minkälaisia virtoja 

ja asioita tässä yhteiskunnassa menee, missä ne asiakkaat liikkuu. (H8, Sos.tt.) 

 

Sosiaalityöntekijät arvostivat itse saamansa koulutuksen teoriataustaa ja pitivät sitä tärkeänä 

työskentelynsä pohjana. Työ- ja elinkeinohallinnon työntekijöiden haastatteluissa taas nousi 

enemmän esille sosiaalityön konkreettisten taitojen arvostaminen. Haastateltavat 

sosiaalityöntekijät puhuivat myös erityisosaamisenaan yleisesti tunnetusta sosiaalityön 

hiljaisesta tiedosta, jota on vaikea pukea sanoiksi. Haastatteluissa sitä kuvattiin sosiaalialan 

kokemuksen mukanaan tuomaksi osaamiseksi, asiakastyön tuntemukseksi. 

 

…mä en osaa selittää sitä mistä se tulee…se tulee nyt varmaan siitä 

työkokemuksesta, niin tulee semmoinen intuitio tai semmoinenn perstuntuma, 

että tää asiakas lähtee eteenpäin, jos sille nyt antaa pikkaisen enemmän aikaa… 

(H8, Sos.tt.) 

 

Edellä oleva esimerkki kuvaa hyvin sitä, miten vaikea sosiaalityöntekijöiden itsensäkin on 

pukea sanoiksi mihin sosiaalityön asiakastyönosaaminen perustuu. Haastateltu 

sosiaalityöntekijä puhuu työkokemuksen mukana tuomasta intuitiosta tai ”perstuntumasta”, 

mikä ohjaa sosiaalityöntekijän toimintaa asiakastilanteissa. Hän ei ole täysin varma mihin 

intuitio toimia tietyllä tavalla kussakin asiakastilanteessa perustuu, mutta hän uskoo sen 

tulevan työkokemuksen myötä. Voidaankin puhua sosiaalityön tuomasta kokemuksellisesta 

osaamisesta.   

6.2.2 Sosiaalityöntekijöiden uusi rooli ja ammatti-identiteetti 

Sosiaalityöntekijätaustaiset urasuunnittelijat omasivat vahvan sosiaalityön ammatti-

identiteetin tullessaan työskentelemään työvoiman palvelukeskukseen. Uudenlaisessa 

moniammatillisessa toimintamallissa sosiaalityöllä ei ollutkaan selkeää työnkuvaa eikä 

roolia. Sosiaalityöntekijöiden piti etsiä oma paikkansa organisaatiossa ja luoda oma 

työnkuvansa yhdessä työparinsa kanssa sekä omaksua uudenlaista osaamista. Saman ilmiön 
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on myös Krook (2006, 92–95) havainnut omassa pro gradu -tutkielmassaan, jossa hän korosti 

sosiaalityöntekijöiden itsensä olleen aktiivisia uusien tietorakenteiden rakentajia. 

Sosiaalityöntekijät loivat aikaisempien kokemustensa pohjalta uusia toimintamalleja 

käytännön työhön palvelukeskuksen kontekstissa. He rakensivat yhdessä työpariensa ja 

tiimiensä kanssa reflektoiden itselleen uudet roolit ja tavat toimia. Samalla 

sosiaalityöntekijöille muodostui uusi kokonaisvaltainen ymmärrys toimintaympäristöstään, 

joka perustui sosiaalityön perusteisiin ja arvoihin. Sosiaalityöntekijät eivät siis vain 

muuttaneet toimintaansa tai toiminnan perusteitaan vaan heille rakentui kokonaan uusi 

ammatti-identiteetti.  

 

Kyllä tässä tää kokonaisvaltaisuuden idea on ollut alusta asti ja mun mielestä 

työntekijät on oppinut sitten keskenään tekeen yhdessä sitä työtä, mikä 

käsittääkseni on ollut se idea…niin tässä työssä vaaditaan semmoista asennetta, 

että osaa olla muiden kanssa työyhteisössä ja tehdä yhdessä ja suunnitella 

yhdessä ja kohdata takapakkeja ja tehdä välillä virhearviointeja tai muuttaa 

välillä suuntaa, että tässä vaaditaan semmoista että osaa olla koko ajan muitten 

näkyvillä omine virheineen.. (H6, Sos.tt.)  

 

Sosiaalityö on perinteisesti ollut enemmän yksilötyötä, yksilöasiantuntijuutta. Työvoiman 

palvelukeskuksessa opeteltiin työskentelemään yhdessä, luotiin yhteinen jaettu asiantuntijuus.  

Urasuunnittelijoiden vastauksissa painotettiin keskinäisen työnjaon merkityksen vähenemistä 

työparityöskentelyn edetessä siten, ettei kumpikaan taho pitänyt oleellisina pitää kiinni 

tiukasti omista sektoreistaan. Tällä tarkoitettiin sitä, että työntekijöistä kumpi vain voi esittää 

elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä tai tiedustella asiakkaan työ- ja koulutusasioita, omasta 

asiantuntijuudesta riippumatta. Toisin sanoen urasuunnittelijoiden työskentely pääsääntöisesti 

limittyi toisiinsa eikä omaa osaamista tarvinnut erityisemmin korostaa. Tällaista ilmiötä 

kuvataan rajojen ylittämisenä. Sille on tyypillistä, että eri alojen asiantuntijat jakavat tietoon, 

suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyviä voimavaroja, saavuttaakseen jotakin, mitä yksittäinen 

asiantuntija ei pystyisi saavuttamaan (Karila & Nummenmaa 2001, 23).  (ks. Krook 2006, 67-

69). 
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…Alussa on ehkä ollut uuden työparin kanssa hyvä sopiakin, ettei ihan päälle 

puhuta, mutta hyvin äkkiä sitten se keskustelu soljuu, niin ainakin mun mielestä 

muuttuu merkityksettömäks kumpi kysyy ja mitä kysyy…(H1, Sos.tt.) 

 

Haastattelujen perusteella voidaan tehdä päätelmä, että moniammatillinen työskentely 

vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä. Toisen työn ja osaamisen tultua tutuksi, vahvistuu 

käsitys ammattien välisistä eroista eikä oman asiantuntijuuden häviämistä 

moniammatillisessa työskentelyssä tarvitse pelätä. Tällöin ei myöskään synny tarvetta 

puolustaa omaa reviiriä, vaan toisen alan asiantuntijan voidaan antaa vierailla omalla tontilla 

tietäen oman asiantuntijuuden säilyvän. Oman alan asiantuntijuus ei siis häviä minnekään, 

vaikka parityöskentelyssä tiukasta roolijaosta luovutaankin. Oma professionaalinen 

identiteetti vahvistuu moniammatillisessa työskentelyssä ilman, että omaa osaamista ja roolia 

tarvitsisi korostaa. Ammatti-identiteetin vahvistuessa on myös helpompaa nähdä oma 

roolinsa ja paikkansa moniammatillisessa työryhmässä.  

 

Toisaalta tässä sitten sä oot osa tiimiä ihan selkeemmin, vaikka mä tossa 

sanoinkin että toisaalta se on ollut täälläkin sitä  hakemista, mutta kuitenkin jos 

ajatellaan tiimin kokoonpanoa täällä: terveydenhoitaja ja urasuunnittelijat, 

noon kyllä täällä se on jotenkin luonnollisempaa ja selkeämpää. Meillä nyt 

jokaisella on tietty rooli.Et sitä ei oo tarvinnut tekemällä tehdä.. (H3. Sos.tt.) 

 

Ennen kaikkea haastatteluissa nousi esille sosiaalityöntekijöiden keskeiseksi rooliksi 

työvoiman palvelukeskuksessa kaksi asiaa: asiakkaiden etujen valvonta sekä 

palveluverkoston tunteminen ja hallitseminen. Asiakkaiden etujen valvonta ilmeni 

haastatteluissa muun muassa toiminnan alkuvaiheessa työ- ja elinkeinohallinnon 

toimenpiteiden jarruttelijana, missä pyrittiin tuomaan asiakkaan ääntä esiin. Sosiaalityön ja 

työhallinnon käyttämät työmenetelmät ja arvot ovat olleet toisistaan poikkeavia, mikä on 

vaatinut uudenlaisessa toimintamallissa hieman yhteen sovittelua. Osittain sen takia 

sosiaalityöntekijät ovat kokeneet, että yhtenä heidän roolinaan työvoiman palvelukeskuksessa 

on toimia asiakkaan puolestapuhujina sekä neuvottelijoina asiakkaan eri palvelujen välillä.  
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…Yrittää tuoda sitä semmoista pehmeämpää näkemystä ja ymmärrystä ja sitä 

puolta et jos nyt vielä kattottas…(H2, Sos.tt.) 

 

…sosiaalityön näkökulmaa se on tuonu, muttä mitäs sitten on 

sosiaalityönnäkökulma?...Joo elikkä sitä varmaan, että asiakkaista täytyy pitää 

huolta, täytyy vähän toimia niinku…heidän asianajajinaan, jos joku asia ei 

suju, niin sit tartutaan puhelimeen ja soitetaan…Tehdään TYP:n rajojen 

ulkopuolellekin tämmöistä työtä…Eli aika usein on heille puhelimessa 

bussikorttia ja ihan tämmöisiä konkreettisia juttuja… (H5, Te) 

 

Sosiaalityön keskeisenä osaamisena on yleisesti pidetty sosiaalipalvelujen ja sosiaaliturvan 

tuntemista. Raunion (2010, 54) mukaan erityistoimipisteessä työskentelevän 

sosiaalityöntekijän toiminnassa korostuu asiakkaiden sosiaalisen elämäntilanteen 

selvittäminen sekä asiantuntemus toimeentuloon ja arkiseen selviytymiseen liittyvissä 

etuuksissa ja palveluissa. Hän näkee sosiaalityöntekijän tehtäväksi etupäässä neuvoa ja ohjata 

asiakasta etuuksien ja palvelujen äärelle. Lisäksi Raunion mielestä erityistoimipisteiden 

sosiaalityön toimenkuvaan sopii hyvin yhteistyö eri viranomaisverkostojen ja asiakkaan 

sosiaalisten verkostojen kanssa 

 

Kyllä sosiaalityöntekijä mun mielestä tietää paremmin kaupungin palveluista, 

päihdepalveluista esimerkiksi. Ja sitten kaikista toimeentulotukiasioista, kun 

niistä asiakkaat kysyy, vaikka ne ei meille kuulu…(H7, Te) 

 

…hänellä on tää sosiaalityön palveluiden tuntemus, hän osaa ohjata asiakkaita 

oikeisiin palveluihin, mitkä ei perinteisesti ainakaan työvoimatoimistoon 

kuulunut, että asiakkaita ohjattais A-klinikalle ja mielenterveystoimistoon ja 

velkaneuvontaan ja tän tyyppisiin palveluihin…(H5, Te) 

 

…verkostotyötä tulee tässä tehtyä eli ihan se, että meillähän on paljon 

asiakkaita, joilla on just näitä päihdeongelmia ja muita…(H3, Sos.tt.) 
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Tutkimuksemme haastatteluissa tulee esiin, että työvoiman palvelukeskuksen asiakkailla on 

monesti erilaisia elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Haastateltavat korostivat sitä seikkaa, 

että sosiaalityöntekijä tuntee sosiaalipalvelujärjestelmän ja eri palvelujen sisällöt. Se ikään 

kuin kuuluu hänen toimintakenttäänsä itsestäänselvyytenä ja tähän sosiaalityöntekijöiden 

asiantuntijuuteen luotetaan. Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden tehtäviksi 

määrittyvätkin tukeminen, neuvonta ja ohjaus asiakkaiden ongelmatilanteissa (Välimaa 2008, 

175).  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisena sosiaalityön asiantuntijuus ja rooli 

Tampereen työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisessa työskentelymallissa näyttäytyy 

urasuunnittelijoiden itsensä kuvaamana. Samalla mielenkiinnon kohteena oli perehtyä 

urasuunnittelijoiden käsityksiin siitä, millaisena he pitävät moniammatillisen 

työskentelymallin sisältöä ja rakennetta. Tutkimuksessa lähdimme liikkeelle perehtymällä 

ensin sosiaalityön asiantuntijuuteen ja työttömien aktivointiin. Tarkoituksena oli saada 

käsitys siitä, millaista suomalainen aktivointipolitiikka on ja mikä on sosiaalityön rooli 

työttömien aktivoinnissa. Juhila (2006, 93) kirjoittaa, että syrjäytyneistä on tullut aikamme 

suuri sosiaalinen kysymys. Syrjäytyneet uhkaavat jäädä yhteiskunnassa tärkeiden 

osallisuuksien ulkopuolelle. Syrjäytyminen liittyy usein pitkäaikaistyöttömyyteen.  

Sosiaalityön yhdeksi keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi on määrittynyt syrjäytyneiden 

liittäminen yhteiskuntaan. Julkisessa keskustelussa on yleisesti arvosteltu sosiaalityön 

onnistumista tässä tehtävässään. Tämän vuosituhannen alusta onkin sosiaalityössä korostettu 

aktivoinnin merkitystä ja samaan aikaan auttamistyössä on peräänkuulutettu 

hyvinvointiverkoston moniammatillisen yhteistyön tarvetta. Erityisesti yhteistyön tarve on 

lisääntynyt vaikeasti työllistyvien kohdalla. Asiakkaiden olosuhteet ja tilanteet ovat 

monimutkaistuneet sekä sosiaalityön että työvoimahallinnon kentällä, ja molemmat tahot ovat 

huomanneet omien keinojensa olevan riittämättömiä niiden ratkaisemisessa. 

 

 Työvoiman palvelukeskukset perustettiin vuodesta 2004 lukien ratkaisemaan osaltaan tätä 

ongelmaa. Niihin on koottu vaikeimmin työllistyvien palvelut. Työvoiman palvelukeskukset 

ovat alue- ja paikallistason viranomaisten ja palveluntuottajien asiantuntijaverkosto, joka 

tarjoaa monipuolisia aktivoivia toimenpiteitä työttömille, joille nykyiset palvelut ovat 

osoittautuneet riittämättömiksi. Moniammatillisen palvelun keinoin kartoitetaan asiakkaan 

palvelutarve ja edistetään yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmallisesti hänen 

työllistymisvalmiuksiaan. Palvelussa yhdistyvät kunnan sosiaalityön, terveydenhuollon sekä 

työhallinnon ja Kelan asiantuntemus.   

 

Tutkimuksessamme Tampereen työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisen 

toimintamallin koettiin mahdollistavan asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen ja palvelun 

tarpeen arvioimisen. Urasuunnittelijat kokivat, että erityisesti sosiaalityö toi arviointiin 
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ihmisen huomioimista kokonaisuutena. Työvoiman palvelukeskuksen palvelun tarkoituksena 

on edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille, siten olennaista on havaita 

mikä palvelu tai toimenpide asiakkaan tilanteessa kulloinkin on tarkoituksenmukaista. 

Moniammatillisessa työskentelyssä asiantuntijoiden tehtävänä onkin yhdessä eri 

näkökulmistaan muodostaa asiakkaan tilanteesta yhteinen, jaettu merkitys (Isoherranen 2008, 

44). Yhteinen tavoite on tärkeää moniammatillisessa työskentelyssä, ettei työskentely jää vain 

tiedon vaihdoksi. Tutkimuksemme urasuunnittelijoiden kokemuksen mukaan näkökulmia 

joudutaan toisinaan sovittelemaan ja siten kuuntelemaan eri työntekijöiden näkemyksiä ja 

suhteuttamaan niitä toisiinsa.  

 

Urasuunnittelijat toivat esille, että moniammatillinen työskentelymalli on vaatinut 

uudenlaisen työskentely- ja vuorovaikutuskulttuurin oppimista sekä tutustumista toisen 

asiantuntijan osaamiseen ja käsitteisiin. Erityisesti urasuunnittelijat korostivat, että 

moniammatillinen työskentelymalli mahdollistaa aidon, keskustelevan ja tasa-arvoisen 

yhteistyön eri työntekijöiden kanssa. Työtä on urasuunnittelijoiden mukaan opittu tekemään 

yhdessä arvostaen ja kunnioittaen toisen asiantuntijan osaamista. Asiantuntijuutta 

moniammatillisessa työssä tuotetaan ja ansaitaan moniammatillisen tiimin 

vuorovaikutuksessa (Housley 1999 Kontio 2010, 10). Vuorovaikutustaidot korostuivat 

tutkimuksessa moniammatillisen työskentelyn edellytyksenä. Erityisesti avoin, keskusteleva 

ja kuunteleva dialogi mahdollisti asiakkaan tilanteen tutkimisen yhdessä toisen työtekijän tai 

asiakkaan kanssa.  

 

Yksilöt tuovat moniammatilliseen työskentelyyn aina oman persoonansa, arvonsa, tietonsa ja 

taitonsa sekä myös heidän omat verkostonsa. Työntekijöiden tulee säilyttää yksilöllisyytensä 

ja ammatti-identiteettinsä, mutta samalla heidän täytyy tulla osaksi moniammatillista 

työryhmää. (Payne 2000, 113.) Parityössä urasuunnittelijat ovat oppineet toisiltaan ja 

omaksuneet samalla uuden tavan tehdä asiakastyötä. Samalla heidän osaamisensa on 

laajentunut. Parityössä työnkuvat ovat lähentyneet toisiaan, jolloin uhkana on osaamisen 

samankaltaistuminen. Erityisesti parityössä onkin tärkeää vahvistaa omaa ydinosaamista, sillä 

erilaisuus tuottaa lisäarvoa moniammatilliseen työskentelyyn, ei ammattien 

samankaltaistuminen.  

 

Sosiaalityön asiantuntijuus on aina sidottu aikaan, yhteiskuntaan ja siinä tapahtuviin 

muutoksiin. Tämän vuoksi sosiaalityöntekijät joutuvat jatkuvasti rakentamaan työnsä 



 92 

uudelleen, uusista lähtökohdista ja muuttuvista toimintaehdoista käsin. Nykypäivän 

sosiaalityön asiakkaat elävät hyvin vaihtelevien ongelmien ja pitkälle yksilöityjen 

kysymysten kanssa. Näihin haasteisiin vastatakseen sosiaalityöntekijät kehittävät koko ajan 

arkista työtään käyttäessään uusia menetelmiä ja työtapoja. (Mutka 1998, 9, 178.). Sosiaalityö 

on perinteisesti ollut yksilöasiantuntijuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että työvoiman 

palvelukeskuksessa sosiaalityöntekijät oppivat työskentelemään yhdessä työ- ja 

elinkeinohallinnon virkailijan kanssa. Urasuunnittelijoiden keskinäisessä työskentelyssä 

ylitettiin hallinnollisia rajoja tietoisesti. Tällaisen moniammatillisen työskentelyn voidaan 

katsoa vahvistavan ammatti-identiteettiä. Toisen työn ja osaamisen tultua tutuiksi vahvistuu 

käsitys ammattien välisistä eroista, eikä oman asiantuntijuuden häviämistä tarvitse pelätä. 

Periaatteessa moniammatillisen työskentelyn voidaan katsoa vahvistavan ammatti-

identiteettiä, mutta ennen pitkää uhkana on osaamisen samankaltaistuminen, mikäli 

työntekijät eivät pidä huolta omasta ammatti-identiteetistään. 

 

Tutkimustulosten mukaan sosiaalityö Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa painottuu 

asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, palveluverkoston tuntemiseen ja 

palveluihin ohjaamiseen sekä asiakkaan kannustamiseen. Urasuunnittelijat kokevat, että 

nimenomaan sosiaalityön tuomaa erityisosaamista palvelussa on, että asiakkaan tilannetta 

arvioidaan työllistämisajattelua laajemmin. Tutkimuksemme mukaan työvoiman 

palvelukeskuksessa motivoinnilla ja voimaannuttamisella on keskeinen rooli asiakkaiden 

liikkeelle lähdön aikaansaamisessa. Haastateltujen urasuunnittelijoiden mukaan 

sosiaalityöntekijällä on tässä toimintamallissa keskeinen rooli asiakkaiden motivoinnissa ja 

tukemisessa. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden keskeiseksi rooliksi tässä tutkimuksessa nähtiin 

asiakkaiden etujen valvominen ja palveluverkoston monipuolinen tunteminen.   

 

Tutkimuksemme urasuunnittelijat toivat esille, että yhteistyö palvelukeskuksen sisällä 

esimerkiksi terveydenhoitajan ja psykologin välillä oli haastattelujen tekohetkellä vuonna 

2006 ongelmallista. Tällä hetkellä laajempi moniammatillinen yhteistyö on tullut aikaisempaa 

sujuvammaksi ja tiiviimmäksi. Tutkimuksessamme esille tulleet Tampereen työvoiman 

palvelukeskuksen yhteistyön haasteet erityisesti emo-organisaatioiden, työ- ja 

elinkeinotoimiston ja sosiaalitoimen, kanssa vaativat kehittämistä. Erityisesti asiakasohjausta 

pitäisi kehittää siten, että emo-organisaatiot tarjoaisivat työvoiman palvelukeskuksen 

palvelua niille asiakkaille, jotka hyötyisivät siitä eniten. Asiakasohjaukseen liittyvän 

arvioinnin tekeminen on kuitenkin vaikeaa ja siksi asiakasohjaus ei toimi toivotulla tavalla. 
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Asiakasohjauksen kehittämiseksi on perustettu yhdessä emo-organisaatioiden kanssa erilaisia 

työryhmiä, jotka pyrkivät löytämään mahdollisimman hyvin toimivia asiakasohjaus-

käytäntöjä. 

 

Asiantuntijatyön luonne auttamisammateissa on muuttumassa yksilöasiantuntijuudesta kohti 

uutta yhteisöllistä asiantuntijuutta. Palvelukulttuurin muutoksen taustalla on tarve tuottaa 

tehokkaasti ja taloudellisesti järkevästi entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia 

palvelukokonaisuuksia. Lisäksi viranomaisten yhteisten asiakkaiden palveluprosessit ovat 

muuttuneet monimuotoisemmiksi ja tarve yhteispalvelulle ja asiantuntijuuksien 

yhdistämiselle on lisääntynyt. Onnistuakseen moniammatillinen työskentely vaatii aikaa ja 

ponnisteluja. Kasvokkain työskentelevät ihmiset ovat usein kiireisiä ja yhteistyö monesti 

sivuutetaan. Yhteistyötä viranomaisten kesken haetaan usein vasta siinä vaiheessa kun 

ongelmat ovat monimutkaistuneet. (Hornby & Atkins 2000, 10). 

 

Yleisesti voidaan todeta, että kumppanuus ja moniammatillinen yhteistyö ovat jo sinällään 

tärkeitä, riippumatta siitä kuinka hyvin ne ratkaisevat organisaatioiden ongelmia. Joka 

tapauksessa on selvää, että asiakkaiden ongelmat ovat yhä monimutkaisempia ja vaativat 

uusia tapoja työskennellä. Jos kumppanuus ja moniammatillinen yhteistyö tulevat olemaan 

tulevaisuuden tapoja työskennellä yhdessä, niin vanhat koulutusmallit täytyy uudistaa. 

(Carnwell & Carson 2005, 18–19.) Mielestämme jo opiskeluvaiheessa olisi hyvä saada 

valmiuksia toimia yhteistyössä toisten professioiden kanssa, jotta oppisi ymmärtämään ja 

arvostamaan muiden asiantuntijoiden osaamista. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita 

Tampereen yliopiston sosiaalityön moniammatillinen klinikkaopetus, jonka tavoitteena on 

saada lääketieteen, terveystieteen ja sosiaalityön opiskelijat tutustumaan ja osallistumaan 

moniammatilliseen asiakastyöhön.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tällaiselle moniammatilliselle työskentelylle on tarpeensa 

ja paikkansa hyvinvointiyhteiskunnan areenoilla. Tutkimuksemme vahvistaa aikaisempien 

tutkimuksien tuomaa käsitystä moniammatillisen työskentelyn keskeisestä merkityksestä 

asiakastyössä. Esimerkiksi tutkimuksessamme esille tullut käsitys siitä, että parityössä 

urasuunnittelijat oppivat toisiltaan ja omaksuvat uuden työtavan on yhteneväinen Susanna 

Heinosen (2010) pro gradun kanssa. Tämä tutkimus antoi meille selkeämmän kuvan 

sosiaalityön asiantuntijuudesta, sen roolista aktivointipolitiikassa sekä lisäsi käsitystämme 

moniammatillisesta työskentelymuodosta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset sosiaalityöntekijöille 

Sosiaalityön asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä: 

Alkukysymyksiä 

1. Voisitko aluksi kuvailla omaa työtäsi. Kertoisitko esim. mistä asiakkaat tänne 

ohjautuvat ja mihin tällä toiminnalla pyritään? Kerro myös mikä on sinun tehtäväsi 

tässä toiminnassa. 

2. Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtäsi? 

3. Millainen on sinun työhistoriasi, oletko toiminut esim. sosiaalitoimistossa aiemmin 

vai millaisissa tehtävissä olet ollut ennen tätä? 

 Sosiaalityön tarve Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa 

1. Mihin mielestäsi sosiaalityöntekijää tarvitaan työvoiman palvelukeskuksessa? 

2. Mitä koet tuovasi asiakastilanteisiin? 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus, erityisosaaminen 

1. Mitä pidät nimenomaan omana osaamisenasi ja kuinka se näkyy työssäsi? 

2. Kuinka asiakas kohdataan/huomioidaan tässä työssä? Miten asiakasta kuunnellaan? 

(Kuinka etiikka-, moraali- ja arvonäkökulmat ilmenevät sinun ja työparisi puheissa? 

Onko niissä mielestäsi eroa? Esim. korostatteko työssänne erilaisia seikkoja ja jos, 

niin mitä?) 

3. Mitkä seikat ohjaavat asiakastilannetta? (Byrokratia, työntekijöiden   

     teoreettinen tieto, suunnitelman teko, käytännön viisaus jne.) 

4. Onko työvoimahallinnon palveluksessa oleva työparisi tuonut jotain uutta omaan 

ajatteluusi ja toimintaasi?  

5. Koetko muuttaneesi omalla toiminnallasi ja ammattisi tuomilla näkemyksillä jotain 

tässä organisaatiossa? 

Sosiaalityöntekijän rooli parityössä 

1. Kuvailisitko teidän parityöskentelyä jossakin asiakastilanteessa? Miten te esim. 

menettelitte edellisen asiakkaan kanssa? 

2. Kuvaako tämä mielestäsi hyvin sitä kuinka te yleensä toimitte vai onko   

     asiakastilanteissa paljon eroja? 

3. Oletteko te sopineet työparinne kanssa jonkinlaisesta työnjaosta keskenänne? 
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4. Miten koet oman toimintasi täällä eroavan edellisissä paikoissa työskentelyn suhteen? 

(Koetko toimivasi täällä erilailla? Kuinka tällainen erilainen toimintaympäristö 

vaikuttaa toimintaasi?) 

Moniammatillisuuden hyödyt ja kehittämistarpeet 

1. Onko sinulla aiempaa työkokemusta moniammatillisesta työskentelystä edellisissä 

töissäsi? Jos niin millaista? 

2. Kuinka aiemmat kokemuksesi eroavat tästä uudesta toiminnasta? 

3. Millaisia etuja ja haittoja näet tällaisessa useamman eri alan asiantuntijan      

tiimityöskentelyssä: 1) asiakkaan, 2) työntekijän ja 3) organisaatioiden eli 

     viranomaistoiminnan näkökulmasta? Jos voit ottaa esim. käytännön 

tilanteista      havainnollistamaan näitä seikkoja. 

4. Mitä odotit tällaiselta moniammatilliselta työskentelytavalta? Mitä toivot siltä 

jatkossa? 

5. Milloin koet itse onnistuneesi työssäsi? Mitkä ovat sellaisia tilanteita, kerro jokin 

esimerkki. 

 

Haastattelukysymykset työvoimaneuvojille: 

Sosiaalityön asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä 

Alkukysymyksiä 

1. Voisitko aluksi kuvailla omaa työtäsi. Kertoisitko esim. mistä asiakkaat tänne 

ohjautuvat ja mihin tällä toiminnalla pyritään? Kerro myös mikä on sinun tehtäväsi 

tässä toiminnassa. 

2. Kuinka kauan olet tehnyt tätä työtäsi? 

3. Millainen on sinun työhistoriasi, oletko toiminut esim. työvoimatoimistossa aiemmin 

vai millaisissa tehtävissä olet ollut ennen tätä? 

Sosiaalityön tarve Tampereen työvoiman palvelukeskuksessa 

1. Mihin mielestäsi sosiaalityöntekijää tarvitaan työvoiman palvelukeskuksessa? 

2. Mitä se mielestäsi käytännössä tarkoittaa, että sinulla on työparinasi   

     sosiaalityöntekijä? 

3. Mitä sosiaalityöntekijä tuo työskentelyynne? Toisin sanottuna mitä mielestäsi 

     työstä jäisi pois, jos sosiaalityöntekijää ei olisi mukana toiminnassa? Voitko 

     ottaa jonkun havainnollistavan esimerkin tästä. 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus, erityisosaaminen 

1. Mitä pidät nimenomaan sosiaalityöntekijän osaamisena ja kuinka se näkyy tässä 

työssä? 
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2. Kuinka asiakas kohdataan/huomioidaan tässä työssä? Miten asiakasta kuunnellaan? 

(Kuinka etiikka-, moraali- ja arvonäkökulmat ilmenevät sinun ja työparisi puheissa? 

Onko niissä mielestäsi eroa? Esim. korostatteko työssänne erilaisia seikkoja ja jos, 

niin mitä?)  

3. Mitkä seikat ohjaavat asiakastilannetta? (Byrokratia, työntekijöiden   

     teoreettinen tieto, suunnitelman teko, käytännön viisaus jne.) 

4. Onko sosiaalityöntekijä tuonut jotain uutta omaan ajatteluusi  ja toimintaasi?  

5. Koetko sosiaalityöntekijän muuttaneen omalla toiminnallaan ja ammattinsa tuomilla 

näkemyksillä jotain tässä organisaatiossa? 

Sosiaalityöntekijän rooli parityössä 

1. Kuvailisitko teidän parityöskentelyä jossakin asiakastilanteessa? Miten te esim. 

menettelitte edellisen asiakkaan kanssa? 

2. Kuvaako tämä mielestäsi hyvin sitä kuinka te yleensä toimitte vai onko   

     asiakastilanteissa paljon eroja? 

3. Oletteko te sopineet työparinne kanssa jonkinlaisesta työnjaosta keskenänne? 

4. Miten koet oman toimintasi täällä eroavan edellisissä paikoissa työskentelyn suhteen? 

(Koetko toimivasi täällä erilailla? Kuinka tällainen erilainen toimintaympäristö 

vaikuttaa toimintaasi?) 

Moniammatillisuuden hyödyt ja kehittämistarpeet 

1. Onko sinulla aiempaa työkokemusta moniammatillisesta työskentelystä edellisissä 

töissäsi? Jos niin millaista? 

2. Kuinka aiemmat kokemuksesi eroavat tästä uudesta toiminnasta? 

3. Millaisia etuja ja haittoja näet tällaisessa useamman eri alan asiantuntijan      

tiimityöskentelyssä: 1) asiakkaan, 2) työntekijän ja 3) organisaatioiden eli 

     viranomaistoiminnan näkökulmasta? Jos voit ottaa esim. käytännön 

tilanteista      havainnollistamaan näitä seikkoja. 

 


