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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja tuoda esille sosiaalityöntekijöiden arvioita ja 
näkemyksiä Tampereella vuosina 2009-2010 toteutetusta aikuissosiaalityön 
organisaatiomuutoksesta ja sen seurauksista aikuissosiaalityöhön. Vaatimukset palvelujen 
tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisestä, yhteiskunnalliset muutokset, elämän epävarmuus sekä 
haastavammat, monimutkaistuvat ja kasvavat asia- ja asiakasmäärät edellyttävät palvelujen 
uudelleenorganisointia sekä uusia työskentely- ja palvelumuotoja. Tampereen kaupunki on 
vastannut näihin haasteisiin sosiaalipalvelujen organisaatiomuutoksella ja kehittämisellä. 
 
Tutkimukseni on laadullinen arviointitutkimus. Tutkimusaineisto koostuu teema- ja 
ryhmähaastatteluin kerätystä haastatteluaineistosta, jota varten on haastateltu yhteensä 24 
sosiaalityöntekijää.  Analyysimenetelmänä käytetään teoriasidonnaista, mutta aineistokeskeistä 
sisällönanalyysiä. Tavoitteena on tuoda esille sosiaalityöntekijöiden arvioita ja näkemyksiä siitä, 
miten ja mitkä asiat ovat muuttuneet organisaatiomuutoksen myötä. Lisäksi tuodaan esille 
sosiaalityöntekijöiden arvioita siitä, ovatko muutoksen seuraukset hyviä vai huonoja. 
  
Organisaatiomuutoksen vaikutukset aikuissosiaalityöhön ovat olleet kokonaisuudessaan merkittäviä 
ja pääsääntöisesti myönteisiä. Alueellisen aikuissosiaalityön keskittäminen yhteen 
aikuissosiaalityön sosiaaliasemaan sekä toimeentulotukityön siirtäminen etuuskäsittelyyn ovat 
tuoneet mahdollisuuden aikuissosiaalityöhön keskittymiseen ja kehittämiseen. Muutoksen 
tavoitteena olleet aikuissosiaalityön prosessien tukeminen, osaamisen kehittäminen, arvostuksen ja 
näkyvyyden nostaminen sekä substanssiesimiehisyys ovat myös toteutuneet tai toteutumassa. 
Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi on parantunut ja aikuissosiaalityön asiakkaat saavat parempaa 
palvelua. Muutoksen huonot seuraukset liittyvät yhteistyöongelmiin Toimeentulotuen yksikön ja 
lapsiperheiden sosiaalityön kanssa sekä toimeentulotukiasiakkaiden ja lapsiperheiden vanhempien 
aikuissosiaalityön palvelussa oleviin epäkohtiin. 
 
Suuren organisaatiomuutoksen jälkeen on huolehdittava muutosten vakiinnuttamisesta, mutta myös 
jatkettava kehittämistä. Jatkokehittämistä varten tulisi kartoittaa huolellisesti kehittämistä vaativat 
osa-alueet. Aikuissosiaalityön lähitulevaisuuden kehittämiskohteita ovat osaamisen ja 
asiakaslähtöisyyden kehittäminen edelleen sekä yhteistyön parantaminen läheisten 
organisaatioyhteistyötahojen kanssa. 
 
Avainsanat: muutos, organisaatiomuutos, kehittäminen, aikuissosiaalityö 
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This study aims to clarify and articulate assessments and experiences of social workers on the 
organizational change of social work for adults in Tampere. The organizational change was carried 
out over the years 2009 and 2010. It was mandatory to implement organizational restructuring, new 
services and ways to work in the city of Tampere due to several reasons, such as societal changes, 
growing requirements on service productivity and efficiency, and increase in both complexity and 
volume of customers and their needs. 
 
My research is a qualitative evaluation study. The research data is comprised of theme and group 
interviews of 24 social workers. The analysis is conducted using theory-based content breakdown 
on the interview data. The goal is to highlight the altered circumstances caused by the 
implementation of organizational change in comparison to preceding circumstances. The 
assesments and experiences of the interviewed social workers are also used to determine whether 
the results of the organizational change have been for the better or for the worse. 
 
The results of the organizational change of social work for adults have been remarkable as a whole 
and mainly for the better. Social work for adults has centralized and developed due to centering of 
regional social work to one social welfare office and transferring income support to benefit 
assessors. The well-being of social workers is on the mend and customers are receiving better 
service. The undesirable outcomes of the organizational change have to do with cooperation 
problems with income support unit and social work for families with children. 
 
It is compulsory to further continue developing social work for adults and to make sure the changes 
are soundly established. Subjects to the near future development in social work with adults are to 
further develop know-how and customer orientation and to enhance cooperation with nearby 
organizational partners. 
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1 JOHDANTO 

 

Organisaatioissa tapahtuu jatkuvasti luonnollista ja vähittäistä muutosta. Kun organisaatiossa 

halutaan tai joudutaan kehittämään rakenteita tai toimintaa tehokkaammaksi ja paremmaksi, on 

toteutettava suunniteltu organisaatiomuutos tai kehittämisprosessi (Valtee 2002, 9). Uusimpien 

organisaatioteorioiden mukaan organisaatiot eivät perustu pysyviin arvoihin, vaan ne ovat 

dynaamisia ja epävakaita. Vaatimukset, tavoitteet ja arvot muuttuvat organisaatio- ja yksilötasolla 

jatkuvasti. Organisaation on kehitettävä toimintaansa jatkuvasti pystyäkseen sopeutumaan ja 

vaikuttamaan toimintaympäristöönsä. Lisäksi organisaation pitäisi pystyä parantamaan jatkuvasti 

tehokkuutta, toiminnan laatua ja työyhteisön hyvinvointia, osaamista ja ammattitaitoa. (Elovainio 

1997, 158.)  

 

Kunnissa on jo pidemmän aikaa viety läpi laajoja rakenteellisia muutoksia. Muutokset ovat 

kohdistuneet palvelu- ja organisaatiorakenteisiin ja työn ja johtamisen uudelleenorganisoimiseen. 

Yhteiskuntapoliittiset päätökset ja julkisen sektorin taloudelliset paineet pakottavat kuntatoimijoita 

supistamaan menoja tuloja vastaaviksi ja lisäämään toimintojen tehokkuutta ja tuottavuutta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt muodostuvat nykyään vaikuttavuusnäyttöä, 

tietopohjaisuutta ja kustannustehokkuutta korostavista hallintokulttuureista ja palvelujärjestelmistä. 

Tämänkaltainen toimintaympäristö sekä yhteiskunnalliset muutokset haastavat myös sosiaalityön 

uudistumaan. Syynä esimerkiksi sosiaalitoimistojen uudelleenorganisoinnille on se, että sosiaalityö 

on muuttunut jatkuvasti haastavammaksi, mutta sosiaalityön organisointimuodot, vanhentuneet tai 

liiaksi vanhassa toimintakulttuurissa kiinni olevat toimintamallit, eivät ole kehittyneet samaan 

aikaan yhtä nopeasti, kuin vaatimukset uudenlaiseen työotteeseen. Elämän epävarmuus ja 

haastavammat, monimutkaistuvat ja kasvavat asia- ja asiakasmäärät edellyttävät uusia työskentely- 

ja palvelumuotoja, mikä edellyttää nykyisten palvelurakenteiden ja työkäytäntöjen 

tarkoituksenmukaisuuden arviointia ja uudenlaisten työmallien luomista. Haasteita lisää myös pula 

pätevistä sosiaalityöntekijöistä ja ammatin vetovoimaisuuden ongelma. Kaikki edellä mainitut 

seikat kyseenalaistavat nykyisiä käytäntöjä ja vaativat uudistamaan ja ottamaan vastuuta alan 

kehittämisestä. (Vataja & Julkula 2004, 13; Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 9.)  
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Palvelujärjestelmiä kehitettäessä tulisi huomioida eri työtehtävien erityislaatuisuus (Vataja & 

Julkula 2004, 15). Sosiaalitoimistojen organisointi perustuu väärille periaatteille silloin, kun se 

rakennetaan sellaisten periaatteiden varaan, jotka voivat koskea mitä tahansa toimintaa tai 

viranomaistyötä. Sosiaalityön organisoinnissa olennaista on vuorovaikutus- ja asiakassuhteiden 

huomioiminen. (Larsson & Morén, 1988, 251-258.) Sosiaalitoimistojen sosiaalityötä pitäisikin 

kehittää niin, että se vastaa työn kohteen vaatimuksia ja edistää samalla henkilöstön työhyvinvointia 

(Vataja & Julkula 2004, 15). 

 

Tampereen kaupunki on vastannut edellä mainittuihin haasteisiin toteuttamalla vuosina 2009-2010 

laajan sosiaalipalveluja koskevan organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutos on kohdistunut 

lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalvelujen hallinto- ja organisaatiorakenteisiin, toiminnan ja 

osaamisen kehittämiseen. Tutkimukseni kohteena on Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön 

organisaatiomuutos henkilöstön näkökulmasta. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille 

sosiaalityöntekijöiden arvioita ja näkemyksiä organisaatiomuutoksen tarpeellisuudesta ja 

toteutuksesta sekä siitä, mitä seurauksia muutoksesta on ollut aikuissosiaalityön työnkuvaan, 

työntekijöiden työhyvinvointiin, asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin. On tärkeätä huomata, että 

tutkimuksen kohteena on vasta muutoksen alkuvaihe. Isot muutokset ovat pitkiä ja moniulotteisia, 

monta vuotta kestäviä prosesseja, ja niitä tulisikin arvioida muutosprosessin eri vaiheissa. 

 

Aiheenvalinnan taustalla on oma kiinnostukseni johtamistieteisiin, joita olen opiskellut yliopistossa 

sivuaineena. Vuonna 2010 osallistuin sosiaali- ja terveysalan moniammatillisiin johtamisopintoihin, 

joissa ryhmäni lopputyö käsitteli organisaatiomuutosta esimiesnäkökulmasta. Olin loppuvuodesta 

2010 syventävien opintojen harjoittelussa Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelujen 

hallinnossa. Organisaatiomuutos oli juuri toteutettu ja olin hyvin kiinnostunut siitä, miten 

henkilöstö on ottanut muutoksen vastaan. Toteutin marras-joulukuussa 2010 laajan 

henkilöstökyselyn, jossa muun muassa lapsiperheiden sosiaalityöntekijät ja aikuissosiaalityöntekijät 

vastasivat organisaatiomuutoksen alkuvaiheen arviointiin liittyviin kysymyksiin. 

Aikuissosiaalityöntekijöiden kyselyvastaukset kiinnostivat minua lopulta niin paljon, että päätin 

tutkia aihetta syvemmin juuri aikuissosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Valitsin aikuissosiaalityön 

organisaatiomuutoksen tutkimukseni kohteeksi myös sen takia, että minulla on omakohtaista 

työkokemusta Tampereen kaupungin aikuissosiaalityöstä ennen ja jälkeen organisaatiomuutosta. 

Tutkimuskohteeni on siten varsin tuttu minulle. 
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Organisaatiomuutoksia käsittelevässä kirjallisuudessa ja teorioissa on perinteisesti käsitelty aihetta 

lähinnä johdon ja esimiesten näkökulmasta. Viime aikoina on kuitenkin alettu kiinnittää yhä 

enemmän huomiota henkilöstön rooliin organisaation toiminnassa ja johtamisen yhteydessä 

(Stenvall & Virtanen 2007, 107). Henkilöstö on organisaatiomuutoksissa olennaisessa roolissa, sillä 

ilman heidän sitoutumistaan muutoksen toteuttamiseen, ei muutosta saada aikaan (Valtee 2002, 18). 

Valitsin tutkimukseeni henkilöstön näkökulman, koska henkilöstön arviot ja näkemykset 

muutoksen toteuttamisesta antavat käytännön tasolta tietoa siitä, kuinka organisaatiomuutosprosessi 

on edennyt, mitkä asiat ovat muuttuneet ja kuinka tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu.  

 

Organisaatiomuutoksia on käsitelty runsaasti kotimaisissa ja ennen kaikkea kansainvälisessä 

kirjallisuudessa (Valtee 2002, 10). Myös tutkimuksia on tehty paljon ja laajasti erilaisista 

näkökulmista. Vaikka kaikissa organisaatiomuutoksissa on yhteisiä piirteitä, samoja vaiheita ja 

lopputuloksiakin, on jokaisessa muutoksessa silti useita eri tekijöitä, jotka tekevät muutoksista 

omanlaisiaan ja keskenään erilaisia (Valpola 2004, 10). Esimerkiksi Tampereen kaupungin 

aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja lapsiperheiden sosiaalityön organisaatiomuutokset ovat 

omien havaintojeni perusteella keskenään hyvin erilaisia niin toteutukseltaan kuin tuloksiltaankin. 

Tutkimukseni tarkoituksena ei olekaan tuoda organisaatiotutkimukseen uusia käsitteitä tai teorioita, 

vaan uutta näkökulmaa aikuissosiaalityön kehittämiseen (organisaatiomuutoksen keinoin). Uskon, 

että tutkimustiedosta on hyötyä Tampereen kaupungille aikuissosiaalityön muutoksen arviointia ja 

jatkokehittämistä varten. Yleisesti tutkimukseni tuo sosiaalityön keskusteluun lisää näkökulmia 

etenkin aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen suhteesta ja aluesosiaaliasemien keskittämisestä.  

 

Johdannon jälkeen tarkastelen luvussa kaksi organisaatiomuutoksen, muutoksen sekä kehittämisen 

käsitettä, muutosten yleisiä syitä, organisaatiomuutosten vaiheita, onnistuvan muutoksen 

osatekijöitä sekä muutosten inhimillisiä vaikutuksia henkilöstölle. Luvussa kolme esittelen lyhyesti 

sitä, mitä sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityön käsitetään yleensä olevan ja millaisia muutoksia ja 

kehittämishankkeita siihen on kohdistunut. Lisäksi esittelen tarkemmin tutkimuskohteena olevaa 

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityötä sekä taustatietoja sitä kohdanneesta 

organisaatiomuutoksesta. Luvussa neljä käyn läpi tutkimukseni tarkoitusta ja esittelen 

tutkimuskysymykseni, aineiston keruun, analysointimenetelmän sekä tutkimusta koskevia eettisiä 

pohdintoja. Viidennessä luvussa tuon esille teemoittain sosiaalityöntekijöiden arvioita ja 

näkemyksiä organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksesta aikuissosiaalityöhön, työhyvinvointiin, 
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asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin.  Tuon lisäksi esille sosiaalityöntekijöiden ajatuksia siitä, mitä 

kehitettävää aikuissosiaalityössä on lähitulevaisuudessa. Tutkielmani päättyy kuudennessa luvussa 

tutkimustulosten yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. Yhteenvedossa vedän vielä haastattelujen 

tulokset yhteen eritellen sitä, mitä hyvää, huonoa ja kehitettävää muutoksesta on seurannut ja miten 

aikuissosiaalityö on muuttunut. Johtopäätöksissä pohdin sitä, miten organisaatiomuutoksessa on 

onnistuttu ja mitä tulevaisuuden haasteita aikuissosiaalityön organisaatiolla on edessä. Tuon lisäksi 

esille mahdollista jatkotutkimusta vaativia aiheita. 
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2 ORGANISAATIOMUUTOS 

 

2.1 Organisaatiomuutoksen käsitteistä 

 

Organisaatiomuutoksella tai -uudistuksella tarkoitetaan enemmän tai vähemmän suunniteltua 

toimintojen tai toimintatapojen muuttamista. Organisaatiomuutoksella voidaan lyhyen määritelmän 

mukaan tarkoittaa tilannetta, jossa työpaikka siirtyy vähitellen nykyisestä toimintatavasta ja 

elämästä uuteen, nykyiseen verrattuna toisenlaiseen elämänmenoon. (Setälä 2006, 10-11.) 

Muutoksesta on kyse silloin, kun jokin vanha päättyy tai uusi alkaa, tai jokin asia tapahtuu toisella 

tavalla. Muutosprosessissa lakataan tekemästä asioita jollakin tietyllä ja koetulla tavalla eli 

vanhoista ajattelu- ja toimintatavoista siirrytään uusiin ajattelu- ja toimintatapoihin. (Jalava 2001, 

132; Lämsä & Hautala 2005, 184.) 

 

Muutoksen selittäminen liikkeeksi irrallisten ja jokseenkin pysyvien tilojen välillä vastaa perinteistä 

modernia käsitystä muutoksesta. Muutoksen käsitettä on määritelty vuosisatojen ajan. Antiikin 

Kreikassa muutos käsitettiin itsestään tapahtuvaksi, kohtalon sanelemaksi muutokseksi, johon ei voi 

vaikuttaa. Nykyajan käsitystä muutoksesta harkittuna ja muuntuvana ei nähty tuolloin 

mahdollisena. (Kanter, Stein & Jick 1992, 9.) Kaikki organisaatioissa tapahtuva muutos ei ole 

muutoksen hallintaa, koska muutoksia tapahtuu joka tapauksessa, vähitellen ja luonnollista tietä 

(Broms & Paavola 1991, 51). Tällaisella muutoksella ei ole kuitenkaan selkeää suuntaa tai 

päämäärää (Lanning, Roiha & Salminen 1999, 15). Muutoksen hallinnassa on kyse 

suunnitelmallisesta muutosprosessista, jonka kulkua pyritään tietoisesti johtamaan, ohjaamaan ja 

kontrolloimaan, jolloin muutosprosessi on yleensä suunniteltu, vaiheittainen, erillinen tapahtuma, 

jolla on alku ja loppu ja jonka joku tai jotkut saavat aikaan (Broms & Paavola 1991, 51). 

 

Uudistaminen (innovointi) ja kehittäminen ovat käsitteitä, joita käytetään välillä muutoksen ja 

toistensa synonyymeina (Seppänen-Järvelä 1999, 59). Uudistamisessa on kyse uusien rakenteiden, 

taitojen ja työmuotojen tuomisesta organisaatioon nykyisten rakenteiden ja tapojen tilalle (Osborne 

& Brown 2007, 5-6). Kehittäminen voidaan myös määritellä uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, 

toimintatapojen, menetelmien tai järjestelmien aikaansaamiseksi tai jo olemassa olevien 

parantamiseksi (Hartikainen 1995, 12). 
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2.2 Organisaatiomuutosten kohteista ja syistä 

 

Muutosta voi tapahtua kolmella tasolla: ympäristön, organisaation ja yksilön tasolla. Ympäristön 

tasolla muutoksia tapahtuu ympäristön ja organisaation välisissä suhteissa. Esimerkiksi muutos 

asiakaskäyttäytymisessä voi johtaa organisaation ja ympäristön uudenlaisiin suhteisiin. Muutokset 

sosiaalityön asiakkaiden tilanteissa ja ongelmissa edellyttävät sosiaalityöltä uusia toimintatapoja.   

Organisaation tasolla muutoksia tapahtuu organisaation eri toimintojen tai yksiköiden välisissä 

suhteissa. Organisaatiossa voidaan esimerkiksi perustaa uusi yksikkö. Yksilön tasolla tapahtuvissa 

muutoksissa muutoksen kohteena on esimerkiksi työntekijän työnkuva. Eri tasoilla tapahtuvat 

muutokset ovat yleensä seurauksia edellisen tason muutoksista. Esimerkiksi ympäristön tasolla 

tapahtuvat muutokset aiheuttavat muutoksia organisaatiotasolla ja organisaation muutokset 

aiheuttavat muutoksia yksilöiden tasolla. (Hatch 1997, 357-358.) 

 

Muutoksen kohteena voivat olla organisaatiorakenteeseen liittyvät tekijät, jolloin on kyse muun 

muassa työprosessien uudelleensuunnittelusta ja kehittämisestä. Muutoksen kohteena voivat olla 

myös tekniset tekijät, kuten työvälineet tai työtilat. Työntekijöiden tasolla muutos voi kohdistua 

esimerkiksi asenteiden, arvojen, normien, osaamisen tai sitoutumisen kehittämiseen. Useimmat 

muutostilanteet käsittävät nämä kaikki alueet joiltakin osin. (Jalava 2001, 131-132.) 

 

On olemassa useita eri syitä, joiden takia organisaatiomuutoksia toteutetaan. Muutostarve syntyy 

organisaation sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä, tai niiden yhteisvaikutuksesta (Stenvall & Virtanen 

2007, 146). Muutoksen voi saada aikaan jokin organisaation ulkoisessa toimintaympäristössä 

tapahtuva ulkoinen tekijä tai paine, kuten julkisen sektorin kaventaminen tai altistaminen 

markkinavoimien mukaiselle kilpailulle. Muutos voi saada alkunsa myös organisaation 

perustehtävän tarkistamisesta, minkä taustalla voi olla esimerkiksi palvelurakenteen supistaminen 

tai laajentaminen tai kysynnän, yhteiskunnan ja talouselämän muutoksiin reagointi. Sisäiset 

muutoksen lähteet ovat organisaation omaan sosiokulttuuriseen, tekniseen, poliittiseen 

järjestelmään ja toimintaan liittyviä tekijöitä kuten henkilöstön ikääntyminen, johdon vaihtuminen, 

uuden teknologian käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muuttaminen. (Setälä 2006, 10–11; Lämsä 

& Hautala 2005, 28.)   
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Osa muutoksista johtuu organisaatioiden omasta halusta tai tarpeesta esimerkiksi järjestää 

toimintansa selkeämmin, yhdistää toimintoja tai lisätä tehokkuutta. Joskus muutos lähtee 

organisaation sisäisen uudistumisen tarpeesta, jolloin etsitään järkevää tuotantotapaa suhteessa 

perustehtävään ja sellaista toimintakulttuuria ja ajattelua, joka mahdollistaa joustavan ja 

kannattavan tuotannon. Muutoksen taustalla voi olla myös organisaation ongelmien hoito, jolloin 

organisaatiosta poistetaan tuloksellisen toiminnan esteitä. (Setälä 2006, 10-11.) Syynä esimerkiksi 

sosiaalitoimistojen uudelleenorganisoinnille on se, että sosiaalityö on muuttunut jatkuvasti 

haastavammaksi, mutta sosiaalityön organisointimuodot, vanhentuneet tai liiaksi vanhassa 

toimintakulttuurissa kiinni olevat toimintamallit, eivät ole kehittyneet samaan aikaan yhtä nopeasti 

kuin vaatimukset uudenlaiseen työotteeseen (Vataja & Julkula 2004, 13).  

 

Uusimpien organisaatioteorioiden mukaan organisaatiot eivät ole rationaalisia eivätkä perustu 

pysyviin arvoihin. Organisaatiot ovat sen sijaan dynaamisia ja epävakaita, mikä tarkoittaa sitä, että 

vaatimukset, tavoitteet ja arvot muuttuvat organisaation ja yksilön tasolla jatkuvasti. (Vataja & 

Julkula 2004, 13.) Organisaatiot muuttuvat jatkuvasti, koska yhteiskunta ja sen asettamat 

vaatimukset ja määräykset ovat myös jatkuvasti muutoksessa (Lämsä & Hautala 2005, 184). 

Organisaatiolle on tärkeätä pystyä kehittämään jatkuvasti toimintaansa, parantamaan tehokkuuttaan 

ja toiminnan laatua. Lisäksi tulisi kehittää työyhteisön ja sen jäsenten hyvinvointia, osaamista ja 

ammattitaitoa. Kyseisiä osa-alueita on kehitettävä, jotta organisaatio pystyisi joustavasti 

sopeutumaan ympäristöön ja toiminnan muutoksiin tai jopa vaikuttamaan toimintaympäristöönsä. 

(Elovainio 1997, 158.) Muuttuva toimintaympäristö edellyttää, että organisaatiot ovat joustavia ja 

muuttavat toimintaansa tilanteiden vaatimalla tavalla. Uudistuminen on jokaisen työyhteisön 

luonnollista ja jatkuvaa toimintaa, jolla se varmistaa elinkelpoisuutensa tulevaisuudessa (Setälä 

2006, 10-11). 

 

 2.3 Organisaatiomuutostyypit 

 

Muutos voi olla vähittäinen tai äkillinen ja mittakaavaltaan pieni tai suuri. Organisaatiomuutoksen 

laajuus, merkitys ja luonne vaihtelevat huomattavasti. (Lämsä & Hautala 2005, 184.) 

Muutostilanteet ovat joko organisaation pitkäjänteisen, strategisen ja operatiivisen toiminnan 

luonnollisia osia tai pakon edessä tehtäviä muutoksia. Edellä mainittuihin muutostilanteisiin on 
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totuttu ja niiden toteuttamisesta on kokemusta. Jälkimmäiset muutostilanteet taas tulevat esiin 

ennakoimattomina ulkoisina paineina ja niiden hoitaminen vaatii uusia linjauksia ja totutusta 

poikkeavia ratkaisuja. (Setälä 2006, 10-11.) 

 

Organisaatiomuutosten syiden ja muutostyyppien tunnistaminen on olennaisen tärkeätä, koska 

erilaisissa muutoksissa edellytetään erilaista toimintaa. Kaikki organisaatiomuutokset eivät ole 

keskenään samanlaisia. Esimerkiksi äkilliset muutokset edellyttävät organisaatiolta erilaisia asioita 

pitkäkestoiseen kehitysprosessiin verrattuna. (Lämsä & Hautala 2005, 184; Nadler & Tushman 

1994, 279-281.) Nadler ja Tushman (1994, 279-281) jaottelevat organisaation muutostyypit neljään 

eri tyyppiin. Ennakoivassa organisaatiomuutoksessa toimintaa kehitetään varautumalla tuleviin 

muutoksiin. Reagoivassa muutoksessa reagoidaan tapahtuneeseen asiaan. Tällainen muutos on 

seurausta organisaation ulkopuolisen ympäristön pakotteista. Organisaation kuolema saattaa olla 

seurauksena, jos muutostilanteessa ei kyetä reagoimaan nopeasti. Vähittäisessä muutoksessa 

kehitetään toimintaa vähitellen. Tavoitteena on organisaation suorituskyvyn parantaminen 

tehostamalla toimintaa ja kehittämällä teknologiaa ja henkilöstön osaamista. Organisaation 

perustehtävää ja työn tekemisen reunaehtoja ei aseteta kyseenalaiseksi, vaan kehittäminen tapahtuu 

huomioimalla niiden tärkeys. Strateginen muutos vaikuttaa koko organisaatioon. Se määrittää 

uudelleen organisaation perustehtävän ja toiminnan reunaehdot. Kokonaan uusien tuotteiden ja 

palvelujen kehittäminen on strateginen muutos. (Lämsä & Hautala 2005, 184-185.) 

 

Erilaiset muutostyypit tarkoittavat myös erilaisia muutoksen toteuttamistapoja, joita ovat toiminnan 

virittäminen, sopeutuminen, uudelleensuuntautuminen ja uusiutuminen. Organisaation toiminnan 

virittäminen on vähittäistä ja ennakoivaa muutosta. Toimintaa viritetään vastaamaan tulevaisuuden 

mahdollisuuksiin ja uhkiin. Muutos toteutetaan huomioimalla organisaation nykyinen strategia ja 

perustehtävä. Toiminnan virittämistä on esimerkiksi jatkuva asiakaspalvelun kehittäminen. 

Muutoksen virittämisessä on tarkoituksenmukaista, että henkilöstö osallistuu mahdollisimman 

paljon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, sillä muutoksen johtaminen on luonteeltaan 

osallistuvaa ja neuvottelevaa. Henkilöstön osallistuminen laajasti muutokseen sekä hidas 

eteneminen ovat mahdollisia, koska tilanteessa ei ole kiire. Henkilöstöllä on aikaa muutoksen 

hyväksymiselle ja siihen sitoutumiseen. Sopeutumisesta on kyse silloin, kun muutos on vähittäinen 

ja reagoiva. Tässä muutostyypissä tilanne vaatii nopeaa toimintaa, sillä ongelmaan on reagoitava 

nopeasti. Muutoslähde on usein organisaation ulkopuolella, mikä koetaan paineena. Nopean 
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toiminnan vaatimus tarkoittaa sitä, että muutos tulee henkilöstölle annettuna ja muutokseen on 

mukauduttava. Sopeutumisessa on tärkeätä perustella hyvin muutoksen tarve, koska sen 

ymmärtäminen auttaa henkilöstöä hyväksymään tilanteen ja muutoksen luonteen. (Nadler & 

Tushman 1994, 279-281; Lämsä & Hautala 2005, 185-186.) 

 

Strateginen ja ennakoiva muutos on uudelleensuuntautumista, jolloin organisaation perustehtävää 

tai strategiaa muutetaan tulevaisuuden arviointiin perustuen. Koska kyseessä on arviot 

tulevaisuudesta, on henkilöstö saatava vakuuttuneeksi uudelleensuuntautumisen tarpeesta. Reagoiva 

ja strateginen muutos ovat uusiutumista, jota tarvitaan silloin, kun toimintaympäristö on muuttunut 

ja muutoksen on reagoitava nopeasti strategisella tasolla. Organisaatio on tällöin yleensä kriisissä, 

joten muutos on toteutettava tiukalla aikataululla ja suurella laajuudella. Tämänkaltainen muutos 

vaatii vahvaa, visionääristä ja turvallisuutta luovaa, mutta myös autoritaarista johtajuutta. 

Uusiutuminen on henkilöstölle shokkikokemus ja sitoutumisen kannalta vaativin muutoksen 

toteuttamisen tapa. (Nadler & Tushman 1994, 279-281; Lämsä & Hautala 2005, 185-186.) 

 

2.4 Organisaatiomuutosten vaiheet 

 

Muutos ymmärretään usein rationaaliseksi prosessiksi, jolla on olemassa yhteisesti hyväksytty 

päämäärä, jonka saavuttamiseksi on suunniteltu tietyt etenemisen vaiheet (Jalava 2001, 132). 

Muutospaineet eivät kuitenkaan aina jätä mahdollisuutta taktiikan tietoiseen valintaan (Setälä 2006, 

28). Parhaimmillaan muutoksen tekeminen ja kehittäminen ovat tavoitteellisia ja projektinomaisia 

ilmiöitä. Organisaatioiden toimintaa tulee kehittää jatkuvasti, mutta todellisiin kehityshaasteisiin on 

vastattava selkeästi määritellyllä ja rajatulla kehitysprojektilla. Tällöin korostuu muutosprosessin 

suunnitelmallisuus, organisointi ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta. (Lanning ym. 1999, 327-

329.) Vaikka muutosvaiheet voivatkin vaihdella, voidaan organisaatiomuutoksista yleensä erottaa 

seuraavat viisi vaihetta: 1) muutostarve, 2) muutosidean hahmottaminen ja lähtötilanteen kartoitus, 

3) muutospäätös ja muutoksen suunnittelu, 4) muutoksen toteuttaminen ja 5) muutoksen arviointi 

(Lämsä ja Hautala 2005, 186). Muutos on myös lopulta vakiinnutettava (Lanning ym. 1999, 296). 

 

Edellisissä kappaleissa on kerrottu esimerkkejä niistä ulkoisista ja sisäisistä muutostarpeista, joita 

organisaatiot kohtaavat. Muutostarpeen analysointi auttaa ymmärtämään muutoksen tyypin ja 
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muutostyyppiin sopivat erilaiset muutoksen toteutustavat, joista on kerrottu edellisessä kappaleessa. 

Ennen organisaatiomuutosta on tarpeen täsmentää, mitä ongelmia muutoksen on tarkoitus parantaa 

(Karlöf & Lövingsson 2006, 138). Muutostarpeen havaitsemista ja sen analysointia seuraa 

muutosidean hahmottelu ja lähtötilanteen kartoitus. Muutosidean hahmottamiseksi ja uusien 

toimintatapojen innovoijiksi voidaan muodostaa kehittämistiimi. Myös organisaation muut jäsenet 

on otettava mukaan uuden toimintatavan kehittelyyn ja ideointiin. Avoin ja salliva ilmapiiri 

mahdollistaa vapaan keskustelun, eikä henkilöstö pelkää esittää ajatuksiaan. Organisaation 

lähtötilanne on kartoitettava sen varalta, onko muutosidea toteuttamiskelpoinen ja riittävätkö 

organisaation resurssit uuteen toimintamuotoon (esimerkiksi ulkoisen toimintaympäristön 

mahdollisuudet ja uhat sekä organisaation sisäisen tilan vahvuudet ja heikkoudet). Mikäli tilannetta 

ei analysoida kunnolla ja muutokseen ryhdytään liian innokkaasti heti idean hahmottamisen jälkeen, 

voi muutos epäonnistua. (Lämsä & Hautala 2005, 186-187.) Muutosprosesseja ei kannata aloittaa 

pelkästä muutoksen toteuttamisen ilosta, koska muutos on aina mittava investointi. Ennen muutosta 

on myös tärkeätä pohtia, onko organisaatio valmis uuteen muutokseen, jaksaako organisaatio 

toteuttaa suunnitelman vai onko muutoksia ollut jo liikaa. (Stenvall & Virtanen 2007, 146.) Tässä 

vaiheessa muutosprosessi on vielä helppo keskeyttää ilman suuria kustannuksia (Lämsä & Hautala 

2005, 187).  

 

Mikäli olosuhteissa ja resursseissa ei ole idean kannalta ongelmia, syntyy muutospäätös, jonka 

yhteydessä tapahtuu myös konkreettinen ja tarkentava muutoksen suunnitteluvaihe. Muutoksen 

suunnittelussa määritellään, suunnitellaan ja sovitaan muutoksen päämäärä ja tavoitteet, aikataulut, 

organisointi, toiminnan pelisäännöt, muutosviestintä sekä palaute- ja arviointijärjestelmä, budjetti ja 

henkilöstön kehittämisjärjestelmä. (Lämsä & Hautala 2005, 188-189.)  Tässä vaiheessa on 

onnistumisen kannalta erittäin tärkeätä saada henkilöstössä aikaan yhteinen näkemys siitä, että 

muutosta todella tarvitaan ja tehdä muutossuunnitelma selväksi (Lanning ym. 1999, 104-150). Mitä 

enemmän ja pidempään henkilöstö on mukana suunnitteluvaiheessa, sitä paremmin muutos 

hyväksytään ja siihen sitoudutaan. Seuraavaksi muutos toteutetaan käytännön toiminnalla, jotta 

haluttu uusi tila saavutettaisiin. Organisaation johto tukee muutosta ja henkilöstöä ja on aktiivisesti 

selvillä toteutuksen vaiheista, mutta vastuuta toteutuksesta on siirretty organisaation alemmille 

tasoille, mikä edistää luottamusta, motivoi ja sitouttaa henkilöstöä muutokseen. (Lämsä & Hautala 

2005, 188-189.)  Muutosprosessin etenemisen kannalta on välttämätöntä, että ulkoisia muutoksia ja 

tuloksia saadaan aikaan melko pian muutosprosessin käynnistyttyä. Muutos alkaa muuten menettää 
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uskottavuuttaan eivätkä työntekijät sitoudu muutokseen, ellei mitään näkyvää ala puheista 

huolimatta tapahtua. (Setälä 2006, 28.)  

 

Muutoksessa onnistuminen edellyttää lopulta arviointia siitä, miten muutoksessa on onnistuttu, 

onko tavoitteet saavutettu ja eteneekö organisaatio haluttuun suuntaan.  Ilman muutoksen seurantaa 

ja arviointia on mahdotonta todeta, onko muutokselle asetetut tavoitteet saavutettu. Arviointi 

kohdentuu yleensä muutosprosessiin ja saavutettuihin tuloksiin. Muutoksen onnistumisen kannalta 

on tärkeätä saada riittävää ja täsmällistä arviointitietoa jatkuvasti muutoksen aikana. (Lämsä & 

Hautala 2005, 189.) Samalla myös arvioidaan, minkälaisia jatkokehitystarpeita muutokseen liittyy 

(Lanning ym. 1999, 310). Organisaatioissa on ymmärretty voimakkaasti erityisesti viime vuosina, 

kuinka olennainen osa arviointi on suunnitelmallisessa muutosprosessissa (Lämsä & Hautala 2005, 

189.) 

 

Muutoksen on myös ankkuroiduttava eli vakiinnuttava. Muutosprosessissa on olennaisen tärkeätä 

varmistaa, että kukin yksittäinen muutos on ankkuroitu lujasti paikoilleen, ennen kuin siirrytään 

seuraavaan muutosvaiheeseen. Muutos on ankkuroitunut lopullisesti vasta, kun työntekijät ovat 

muuttaneet käsityksiään ja arvojaan.  Muutoksessa on asennoiduttava realistisesti aikaan. Uusi 

organisaatio tarvitsee aikaa asettua, tuloksia ei saavuteta välittömästi.  Riskinä on, että 

kärsimättömyys ajaa tekemään heti muutoksen jälkeen toisen tai useampia muutoksia, kun tulokset 

eivät ole olleet heti nähtävillä. Muutosten vaatima aika vaihtelee muutostyyppien ja muutoksen 

suuruuden mukaan, mutta vähimmäisaika esimerkiksi henkilöstön asenteiden muuttumiselle on 

noin viisi vuotta. (Harvey-Jones 1991, 127.)  

 

Huomionarvoista on se, että organisaatiomuutokset noudattavat harvoin puhdasoppisia 

vaihekuvauksia. Vaiheet saattavat limittyä, olla päällekkäisiä ja saattavat toteutua erilaisessa 

järjestyksessä. Ongelmat muutosprosessin toteuttamisessa vaiheittain ilmenevät käytännön 

toteutuksen yhteydessä erilaisiin ongelmiin, kuten henkilöstön vahvaan muutosvastarintaan, jota ei 

onnistuta murtamaan. Muutosprosessin vaihemallit sopivatkin lähinnä käyttökelpoisiksi muutoksen 

suunnittelu- ja analysointivälineiksi. Valtee (2002, 38) huomauttaa myös, että vaihekuvaukset 

esitetään yleensä kirjallisuudessa niin, että vaiheet toteutetaan organisaation sisäisin voimin, vaikka 

esimerkiksi pakotetuissa organisaatiomuutoksissa muutostarpeet havaitaan ja tavoitteet asetetaan 

organisaation ulkopuolelta. Vaikka näissäkin tapauksissa työskennellään organisaation sisällä, ovat 
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tiedostamisen ja työstämisen ehdot tällöin erilaiset kuin organisaation sisältä liikkeelle lähteneissä 

muutoksissa (Valtee 2002, 38). 

 

2.5 Organisaatiomuutoksen onnistumista säätelevät tekijät 

 

Muutokset ovat vaikeita ja monimutkaisia prosesseja. Muutoksissa ei aina onnistuta, 

muutosprosessi voi keskeytyä tai muutokset voivat jäädä näennäisiksi. (Setälä 2006, 11-12.) 

Muutoksista saatuja kokemuksia tutkimalla on kartoitettu tekijöitä, jotka auttavat muutoksen 

onnistumisessa. Sellaisia suoria vastauksia siihen, miten organisaatiomuutos tulisi toteuttaa, jotta se 

onnistuisi mahdollisimman hyvin, ei voida kuitenkaan antaa. (Valtee 2001, 39.) 

Organisaatiomuutokseen ja etenkin sen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on miltei määrättömästi 

ja niillä kaikilla on vaihteleva merkitys eri tilanteissa (Karlöf & Lövingsson 2006, 145). Näistä 

tekijöistä esitellään seuraavaksi vain muutama, mutta organisaatiomuutoskirjallisuuden perusteella 

hyvin olennainen tekijä. Yleisimpiä muutoksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muutoksen 

suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisäksi viestintä, esimiesten ja henkilöstön 

muutoskompetenssit, asennoituminen ja sitoutuminen muutokseen sekä luottamus. 

 

2.5.1 Muutoksen suunnittelu 

Valpolan (2004, 29) mukaan muutos tarvitsee onnistuakseen seuraavat tekijät: muutostarpeen 

määrittely, yhteisen näkemyksen luominen, muutoskyvystä huolehtiminen, ensimmäiset 

toimenpiteet ja muutoksen ankkurointi käytäntöön. Edellä mainitut tekijät vastaavat pitkälti samoja 

muutosvaiheita, joita lueteltiin edellisessä kappaleessa. Muutos pitää suunnitella ja sen tekemisen 

pitää perustua systemaattiseen hallintaan. Tarkoituksenmukaisella suunnittelulla varmistetaan 

muutoshankkeen onnistumista.  (Stenvall & Virtanen 2007, 146.) Tavoitteellinen ja suunniteltu 

muutos ei kuitenkaan riitä yksistään, vaan onnistunut muutos vaatii myös muita tekijöitä. 

 

Erilaisissa malleissa tavoitteellisesta muutoksenhallinnasta painotetaan yhteisen vision luomisen 

sekä tätä koskevan tiedon levittämisen tärkeyttä. Visiolla tarkoitetaan kuvaa organisaation 

tulevaisuuden tilasta. Yhteinen visio määrittää suunnan, jota kohti kaikki muutokseen osallistujat 

pyrkivät. Ilman yhteistä tavoitetta ja visiota kehitys saattaa päätyä pieniin ristiriitaisiin projekteihin 

ja yksilösuorituksiin.  Lisäksi tulee määritellä keinot vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Projektin aikana tehtävät toimenpiteet ovat johdettavissa organisaation toiminnalle asetetuista 

tavoitteista. (Lanning ym. 1999, 84-87.) 

 

2.5.2 Viestintä 

Julkisen hallinnon muutokset näyttävät tavallisimmin epäonnistuvan viestinnän suhteen. 

Tyypillinen käsitys henkilöstön keskuudessa on, ettei asioista ole puhuttu ja kerrottu uudistuksen 

yhteydessä. Tieto ei kulje ja prosessin yhteydessä on epätietoisuutta. Henkilöstön tyytymättömyys 

muutokseen kanavoituukin usein viestintään. Ongelma on siinä, että muutosjohtajat eivät hallitse 

viestintää riittävästi. Muutosviestinnän tulisi olla suunniteltua, avointa, dialogista, ennakoivaa, 

johdonmukaista, uutta ymmärrystä ja oivallusta tuottavaa, muutosten tekemiseen innostavaa. Ilman 

onnistunutta muutosviestintää ei synny luottamusta johtoon ja muutokseen. (Stenvall & Virtanen 

2007, 75-76.) Viestinnällä on suuri merkitys muutoksen toteuttamisessa ja muutostilanteiden 

hallitsemisessa. Muutoshankkeen suunnittelun yhteydessä mietitty muutosviestintäsuunnitelma 

edesauttaa muutoshankkeen läpivientiä onnistuneesti ja tukee asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä 

(Stenvall & Virtanen 2007, 147.) Mitä suuremmasta muutoksesta on kyse ja mitä enemmän siihen 

liittyy epävarmuutta, sitä tärkeämmäksi viestinnän merkitys nousee (Valpola 2004). 

 

Muutosviestinnässä on oleellista henkilöstön tiedottaminen muutoksen eri vaiheista ja aikatauluista, 

muutoksen syistä, visiosta ja tavoitteista sekä muutoksesta saatavista hyödyistä. Henkilöstön on 

tärkeätä saada tietoa myös muutoksen seurauksista, siitä mikä tulee muuttumaan ja mikä säilyy 

ennallaan. Tärkeä viestittävä asia on myös henkilöstön asema muutoksessa. Henkilöstön on hyvä 

saada muutoksesta tietoa monin eri tavoin, eri välineiden kautta ja avoimesti. Viestinnän 

onnistuminen sitoo henkilöstöä muutokseen ja myös mahdollistaa henkilöstön asiantuntemuksen 

hyödyntämisen. Esimiehillä ei ole välttämättä lupaa kertoa kaikista muutokseen liittyvistä asioista, 

eikä henkilöstön kuormittaminen turhalla informaatiolla ole edes tarpeen. Silti mitään olennaista ei 

pitäisi jättää kertomattakaan. (Lanning ym. 1999, 208-229.) Oleellinen tekijä viestinnässä on 

viestien yhdenmukaisuus työyhteisö- ja työntekijätasolla, siitä huolehtiminen, että muutoksen 

sanoma välittyy läpi organisaation sekä perusasioiden toistaminen, mikä vahvistaa perusviestejä ja 

katkoo huhuilta siivet. Oleellista viestinnässä on myös työyhteisön ilmapiirin, tunnelman ja 

viestinnän onnistumisen seuranta ja tarvittaessa nopea reagointi esimerkiksi virheellisten tietojen 

oikaisemiseksi. (Rakennamme yhdessä 2008, 8-11; Valpola 2004, 196-198.)  
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2.5.3 Esimiesten ja henkilöstön asennoituminen muutokseen ja muutoskompetenssit  

Julkisen hallinnon muutoksille on usein ominaista ulkoistaminen, eli henkilöstö odottaa johdolta 

toimenpiteitä ja muutoskompetensseja, kun taas johto siirtää vastuun henkilöstölle. Onnistunut 

muutos on kuitenkin usean toimijan yhteistyön tulos. Muutoshankkeet eivät onnistu ilman 

johtajuutta. Muutos ei onnistu myöskään ilman henkilöstön panosta, sillä henkilöstö toimii 

muutoksen toteuttajana. Tavoitteena onkin yhdessä tehtävä, vuorovaikutteinen muutos, jonka 

sisällön tekemiseen henkilöstö osallistuu aktiivisesti. (Stenvall & Virtanen 2007, 75, 109-110, 149.) 

 

Onnistunut muutos vaatii sekä muutosjohtajilta että henkilöstöltä oikeanlaista asennoitumista, 

muutoskompetensseja ja vastuuta niiden kehittämiseen (Stenvall & Virtanen 2007, 107). Kaikkien 

muutokseen osallistuvien (esimiesten lisäksi) tulisi miettiä omaa asennoitumistaan, suhtautumistaan 

ja suhdettaan muutokseen. Muutokseen osallistuvat voivat miettiä esimerkiksi sitä, miten muutos 

vaikuttaa omaan perustehtävään, onko muutos uhka vai mahdollisuus ja millaisia uusia 

mahdollisuuksia muutos voi tuoda ja mistä asioista muutoksen myötä voi joutua luopumaan. 

Henkilöstö voi edistää myös omaa rooliaan muutoksessa miettimällä, miten jokainen voi itse 

vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja pohtimalla omaa aktiivisuuden tasoaan keskusteluissa ja 

vaikuttamisessa sekä oman motivaation ja sitoutumisen tasoa. (Rakennamme yhdessä 2008.) 

 

Woodward ja Hendry (2004, 162-167) ovat pyrkineet jäsentämään ja luomaan mittareita 

muutostilanteissa henkilöstön kompetensseille eli pätevyydelle ja osaamiselle. Henkilöstön 

muutoskompetenssi merkitsee kykyä selviytyä vaikeista tilanteista. Muutoskompetenssiin sisältyvät 

tekijät ovat niitä tekijöitä, jotka sisältyvät avoimeen kommunikaatioon, kriittiseen reflektointiin 

sekä tiedon luomiseen ja käyttöön. Muutoskompetensseja ovat kyky motivoida omaa toimintaa, 

ymmärtää asiakkaiden tarpeita, kyky vaikuttaa ja neuvotella sekä ottaa asioista selvää. 

Muutoskompetensseja ovat myös kyky olla avoin, kyky arvioida tilanteet hyvin, tiedostaa 

toiminnan menestystekijät, kyky suhtautua positiivisesti muutokseen, olla varma omasta 

osaamisesta sekä kyky olla huomaavainen toisia kohtaan. Henkilöstö, jolla on 

muutoskompetensseja, kykenee kommunikoimaan muiden kanssa, organisoimaan omaa työtään 

sekä hallitsemaan omaa ajankäyttöään. Muutoksissa tämä on haaste, koska kasvava työmäärä, uudet 

tavoitteet ja tekeminen tuovat paineita työn hallinnalle.  Keskeinen osa muutoskompetenssia on 

työntekijöiden oma aktiivisuus. Onnistuneella muutosjohtamisella on mahdollista edistää ja 

vahvistaa henkilöstön muutoskompetensseja. (Woodward & Hendry 2004, 162-167; Stenvall & 
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Virtanen 2007, 107-108.) Johtajan muutoskompetensseja ovat puolestaan yleisjohtajuus, 

itsehillintä- ja hallinta, läsnä oleva ja keskusteleva johtajuus, kyky tarttua ongelmiin ja eteen 

tuleviin mahdollisuuksiin, kyky johtaa omalla esimerkillä sekä valmentava ja mahdollistava 

johtajuus (Stenvall & Virtanen 2007, 148). Mikäli muutoskompetenssissa on parannettavaa joillakin 

osa-alueista, on koulutus ja itsensä kehittäminen tarpeen (Rakennamme yhdessä 2008).  

 

2.5.4 Muutokseen sitoutuminen ja luottamus 

Esimiesten ja henkilöstön sitoutuminen muutokseen on perusedellytys koko muutokselle ja sen 

onnistumiselle. Organisaatiomuutoksessa on varmistettava henkilöstön sitoutuminen yhteisiin 

tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Sitoutuminen saavutetaan rakentamalla työntekijöitä ja johtoa 

yhdistävä luottamus. Luottamus on keskeinen edellytys onnistuneelle organisaatiomuutokselle. 

Luottamuksen tärkeyttä korostaa se, että luottamus vaikuttaa ideointiin ja ongelmanratkaisukykyyn, 

organisaation ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen sekä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. 

Luottamuksen puute johtaa keskustelemattomuuteen ja saa aikaan negatiivisia tunteita. Luottamusta 

edellyttävät oppiminen, epävarmuuden sietäminen sekä toisten näkemysten huomioiminen. 

Luottamus mahdollistaa sen, että muutokseen osallistuvat pystyvät keskenään ideoimaan ja 

oppimaan muutoksessa ja viemään muutosta eteenpäin.  Muutostilanteissa luottamus on eräänlainen 

mahdollistaja ja toiminnan edellytys. (Stenvall & Virtanen 2007, 77-147.) 

 

Luottamuksen kannalta keskeinen ongelma ovat eriytyneet rakenteet. Eri organisaatioiden tai 

yksiköiden välinen yhteistyö on usein vaikeaa, eivätkä eri yksiköissä työskentelevät luota toisiinsa 

riittävästi. Tällöin kyseessä on rakenteellinen epäluottamus. Myös eri ammattiryhmien välillä voi 

olla jännitteitä. Epäluottamuksen yhteisössä on kilpailua yksilöiden ja yksiköiden välillä, 

keskinäistä kyräilyä ja mustamaalaamista. Luottamuksellisessa yhteisössä suvaitaan erilaisuutta ja 

osataan hyödyntää sitä. Muutosjohtajat joutuvat usein ratkaisemaan eriytyneiden rakenteiden 

aikaansaamia luottamusongelmia. (Stenvall & Virtanen 2007, 82- 89.) 

 

Työntekijöiden sitoutuminen on muutoksen eri vaiheissa erilaista. Muutoksen ja työntekijöiden 

sitoutumisen vaiheet ovat seuraavat: 1) muutosvastarinta, 2) surutyö eli vanhasta poisoppiminen ja 

3) varsinainen muutos eli uuden oppiminen. Suurimmat haasteet muutos kohtaa työntekijöiden 

muutosvastarinnan edessä. Vaikka muutosvastarinta voi tuntua muutoksen toteuttamista 

hankaloittavana, on muutosvastarinta tarpeellinen ja tärkeä vaihe muutoksessa, sillä se testaa 
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muutoksen oikeutuksen. (Arikoski & Sallinen 2007, 68-71.) Muutosvastarinnan ilmeneminen 

kertoo siitä, että työyhteisö on lähtenyt vakavasti miettimään muutoksen mielekkyyttä ja siinä 

mielessä muutos on jo käynnistynyt (Järvinen 2001, 58-59). Työntekijöiden pelko, viha, uhma ja 

näkyvä kritiikki kertovat siitä, että työntekijät tarvitsevat muutoksessa aikaa, tietoa, tukea ja apua.  

Muutosvastarinta voi ilmetä myös sabotointina.  Mikäli esimies kykenee heti muutoksen alussa 

panostamaan riittävästi tiedottamiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen, jäävät sabotointi ja 

vastustaminen vähäisemmiksi ja kestävät lyhyemmän aikaa. Henkilöstö on järkevää ottaa mukaan 

valmistelemaan ja toteuttamaan muutosta. Muutosvastarinnassa elää runsaasti energiaa, joka 

kannattaa hyödyntää muutoksen edistämiseen sen vastustamisen sijaan. Tärkeää on, että henkilöstö 

tulee kuulluksi ja terve kyseenalaistaminen ja rakentava kritiikki tulevat hyödynnettyä muutoksen 

läpiviennissä. (Arikoski & Sallinen 2007, 68-71.) 

 

Ennen kuin mikään uusi voi alkaa, täytyy vanhasta päästää irti, mikä voi olla monelle työntekijälle 

todella vaikeata (Valpola 2004, 35). Vanhasta poisoppimisen vaihe vaatii riittävästi aikaa ja tukea, 

jotta työntekijät voivat saattaa loppuun surutyönsä. Surutyön ja vanhasta poisoppimisen saattaminen 

loppuun on tärkeää, jotta vältetään pelkoon ja avoimeen muutosvastarintaan palaaminen. Vanhoista 

toimintamalleista luopumisen kanssa kamppailevia on myös valmennettava tuleviin haasteisiin 

taidollisesti, tiedollisesti ja henkisesti. Työntekijät, jotka hyväksyvät muutoksen, tai joilla on 

aikaisempia hyviä kokemuksia muutoksista, saattavat muodostua organisaation käänteentekeväksi 

voimavaraksi ja muutoksen tukipilariksi. Nämä henkilöt kannattaisi aktivoida muutoksen 

moottoreiksi antamalla heille muutokseen liittyviä tehtäviä. (Arikoski & Sallinen 2007, 68-71.) Kun 

organisaation henkilöstöstä riittävä määrä ymmärtää muutoksen tarpeet ja on sitoutunut 

toteutukseen, muutos saa tarvittavaa tukea (Valpola 2004, 30-33). 

 

Kun vastarinta on murtunut, vanhoista toimintatavoista on luovuttu ja niitä on surtu tarpeeksi, 

päästään muutoksen varsinaiseen toteuttamiseen. Uuden oppimisen vaiheessa työntekijät 

havaitsevat oppivansa ja sisäistävänsä uusia asioita sekä kykenevänsä toimimaan uusien 

vaatimusten mukaan. Työntekijät jopa havaitsevat, että vanhasta luopuminen oli tarpeellista. Työlle 

omistautuminen on sitoutumisen viimeinen vaihe ja tarkoittaa työntekijän oman toiminnan 

yhdistämistä muuttuneeseen kokonaisuuteen. Ihminen sitoutuu parhaiten muutokseen, kun hän saa 

itse osallistua ja päättää omiin työtehtäviinsä liittyvistä asioista. (Arikoski & Sallinen 2007, 68-71.) 
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2.6 Organisaatiomuutoksen inhimillinen kokeminen 

 

Teorioissa organisaatiomuutosten toteuttamisesta korostetaan yleensä johdon ja esimiesten roolia. 

Henkilöstön rooliin on kuitenkin alettu kiinnittää enemmän huomiota organisaation toiminnassa ja 

johtamisen yhteydessä. (Stenvall & Virtanen 2007, 107.) Vaikka esimiesten ja johdon rooli 

organisaatiomuutoksissa onkin oleellinen, organisaatiomuutoksen toteutuminen edellyttää sitä, että 

täytäntöönpanosta vastaavat, eli käytännön työtä tekevät, ovat toteuttamisessa täysin mukana 

(Harvey-Jones 1991, 54-67). Yleisillä muutoksia koskevilla strategisilla päätöksillä ja 

järjestelmäratkaisuilla luodaan puitteita, rakenteita ja mahdollisuuksia uusille toimintatavoille ja 

käytännöille. Kuitenkin vasta työyhteisöjen arjessa ratkaistaan se, missä määrin mahdollisuudet 

toteutuvat. Muutoksen toteutuminen riippuu työyhteisössä työskentelevistä ihmisistä, sillä jos he 

eivät ole valmiita toteuttamaan muutoksia omalla kohdallaan, ei työyhteisön toimintatavoissa ja 

käytännöissä tapahdu todellisia muutoksia. (Valtee 2002, 18.) Mitään ei tapahdu ennen kuin 

jokainen työntekijä jokaisella tasolla ymmärtää, mihin heidän on pyrittävä ja tekee parhaansa 

tavoitteen saavuttamiseksi. Mikään organisaatio ei saa muutosta aikaan, ellei työntekijöitä saada 

kokonaisuudessaan asian taakse.  (Harvey-Jones 1991, 54-67.) Muutoksen hallinnassa on siksi 

tärkeätä tunnistaa ja ottaa huomioon ne tekijät, jotka ohjaavat ja säätelevät ihmisten suhdetta 

muutoksiin (Valtee 2002, 18). 

 

Muutos on psykologinen prosessi ja sen takia on tärkeätä ymmärtää muutoksia ideoidessa, että 

muutos on ihmisten mielikuvissa hyvin ristiriitainen ilmiö. (Jalava 2001, 132; Järvinen 2001, 52-

53). Muutosprosessin toteuttaminen vaatii rationaalia ja loogista ajattelua, ongelmanratkaisua sekä 

päätöksentekoa ja erilaisten muutosmenetelmien tuntemusta. Prosessi vaatii lisäksi työntekijöiltä 

kokemuksellista omien tuntojen läpikäymistä. Tämä tekee muutosten läpiviemisen työpaikalla aikaa 

ja voimia kysyväksi prosessiksi, joka vaatii oman erityisen tilansa, psykologiset ja toiminnalliset 

puitteet. Ilman muutoksen ja siinä liikkeellä olevien voimien psykologista ymmärtämistä on vaikea 

juurruttaa muutoksia organisaatioon ja mahdollistaa muutoksissa mukana olevien sitoutuminen. 

(Setälä 2006, 11-12.) Koska henkilöstö käy muutoksen läpi tunneperäisesti, heijastuu muutos 

henkilöiden käyttäytymiseen.  Henkilöstön muutoskykyä voidaan vahvistaa kiinnittämällä huomiota 

henkilöstön muutoskompetensseihin, joista on kerrottu edeltävässä kappaleessa. (Stenvall & 

Virtanen 2007, 148.)  
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Muutoksessa korostuvat vuorovaikutustaitojen sekä tunnetaitojen merkitys, mikä vaatii esimiehiltä 

taitoja ihmisten johtamisessa (Lämsä & Hautala 2005, 29-30). Monet organisaatiomuutokset ja 

kehittämishankkeet kohtaavat vaikeuksia tai jäävät levälleen tai keskeneräisiksi, kun organisaation 

johdolla tai esimiehillä ei ole riittävästi tietoa ja ymmärrystä muutoksen ja kehityksen 

yleisinhimillisistä lainalaisuuksista. Muutokset eivät ole informaatioluonteisia asioita, joista voi 

vain ilmoittaa henkilöstölle ja sen jälkeen olettaa, että asia on hoidettu ja henkilöstö alkaa toimia 

vaaditulla tavalla. Tämänkaltainen kehitys sekoittaa työyhteisön toimintaa sen sijaan, että veisi sitä 

eteenpäin ja jää helposti kummittelemaan epämiellyttävänä muistona kehittämisestä. (Järvinen 

2001, 52-53.) 

 

Työntekijästä riippuen muutos on joko mahdollisuus, uhka, odotettu ja toivottu tai pelätty asia. Joku 

voi kokea muutoksen loukkauksena, joku voi kokea työkokemuksen ja aiempien aikaansaannosten 

mitätöityvän.  Ihmiset kaipaavat muutoksia ja uudistuksia, koska niiden avulla halutaan päästä 

eroon ongelmista, tuovan virkistävää vaihtelua tai niiden uskotaan avaavan uusia haasteita ja 

kehittymisen mahdollisuuksia. Toisaalta ihmiset haluavat kuitenkin, että asiat pysyisivät 

muuttumattomina, koska muutokset herättävät epävarmuutta ja turvattomuutta, huolta ja pelkoja. 

(Järvinen 2001, 21, 52-53.) Muutoksessa vanha osaaminen käy tarpeettomaksi tai sen merkitys 

vähenee ja tarvitaan uutta tietoa, on kehitettävä uutta osaamista ja uusia työrutiineja, organisointi 

muuttuu ja työtoveruudet ovat vaarassa (Jalava 2001, 136-137). Organisaation sisäinen maailma 

aktivoituu muutostilanteessa. Työpaikalla alkaa liikkua muutosta koskevia huhuja, epäilyksiä ja 

arvailuja. Muutosta vastaan ja sen puolesta otetaan kantaa. Muutosta toivotaan ja pelätään. Kateutta 

ja omien töiden mustasukkaista varjelua alkaa ilmetä. Ihmiset alkavat myös ehdottaa, kuinka 

muutokset tulisi toteuttaa. (Setälä 2006, 21.) 

 

Ihmisen käyttäytymistä ohjaa pyrkimys määrätä itse itsestään sekä suhteesta omaan työhönsä ja 

elämäänsä. Tämä itsemääräämiskokemus joutuu muutostilanteessa koetukselle. Muutokset koskevat 

usein laajasti ja syvällisesti koko ihmisen ammatillista identiteettiä ja itsetuntoa. Ne muuttavat 

työntekijöiden suhdetta oman työn sisältöön, työmenetelmiin, tavoitteisiin ja työtapoihin. 

Työyhteisöjen jäsenissä herää huoli siitä, kaventuvatko heidän itsenäisyytensä ja 

vaikutusmahdollisuutensa tai tehdäänkö muutoksia kysymättä heidän mielipiteitään. Muutos myös 

herättää yleensä tunteenomaisia pelkoja sekä niiden sävyttämiä mielikuvia ja huhuja, joilla ei ole 

välttämättä mitään kosketuspintaa todellisuuteen. Henkilöstö näkee yleensä ensimmäisenä 
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muutokseen liittyvät epäkohdat ja kielteiset näkökulmat. Nämä asiat vaikuttavat muutosvastarinnan 

taustalla. (Järvinen 2001, 59-63.) Kaikki muutokset tuottavat aina jonkin verran vastustusta (Jalava 

2001, 140). Työyhteisön jäsenet saattavat alkaa taistella hyvääkin muutosta vastaan, jos he kokevat 

tulleensa sivuutetuiksi muutoksen suunnittelussa. Muutoksia tulee suunnitella ja toteuttaa aina 

yhteistyössä niiden kanssa, joita ne koskevat ensisijaisesti, jotta he kokisivat, että heidän 

mielipiteitään ja työkokemustaan arvostetaan ja käytetään hyödyksi. (Järvinen 2001, 62).  

  

Muutos voi herättää työntekijöissä syvää huolta omasta selviämisestä, minkä takia muutosprosessin 

aikana tulisi huolehtia riittävistä tukitoimista. Työpaikan muutostilanteet järkyttävät yleensä 

enemmän tai vähemmän yksilön minän perusrakenteita ja mielekkyyskokemusta, joka on yksilön 

toimintaa ohjaava keskeinen toimintaperiaate. Muutos herättää monenlaisia kysymyksiä ja huolia. 

Työntekijät ihmettelevät esimerkiksi muutoksen tarkoitusta ja hyötyä, sitä mihin muutoksella 

pyritään ja kenen intressejä muutos palvelee, kertooko johto muutoksesta kaiken olennaisen, 

onnistuuko muutos ja miksi vanhalla tavalla ei voi jatkaa. Muutoksen käsittämättömyys johtuu 

usein siitä, että henkilöstö ei saa mielestään riittävästi tietoa vireillä olevan muutoksen 

tarkoitusperistä. Jos henkilöstö ei ymmärrä tiedollisesti, mistä muutoksessa on kyse, alkaa se tehdä 

arvailuja ja oletuksia ja virheellisiä päätelmiä muutoksen tarkoituksista. Tällöin työyhteisön käsitys 

todellisuudesta voi vääristyä pahasti. Henkilöstön halu tietää, keskustella ja vaihtaa mielipiteitä 

muutosten mielekkyydestä ja toteuttamisesta on järkevää inhimillistä toimintaa, eikä 

muutosvastarintaa, josta tulisi päästä eroon. (Järvinen 2001, 55-58.)  

 

Muutosta psykologisena prosessina voidaan kuvata erilaisten vaiheiden avulla (Jalava 2001, 132). 

Henkilöstön kokemuksissa voidaan erottaa muutosprosessin aikana kolme toisistaan poikkeavaa 

vaihetta: 1) lamaannusvaihe, 2) toiveen heräämisvaihe sekä 3) sopeutumisvaihe (Stenvall & 

Virtanen 2007, 50). Lamaannus on ensimmäinen henkilöstön muutosprosessin vaihe. Uutinen 

tulevasta muutoksesta lamaannuttaa ja voi saada henkilöstön shokkiin, jolloin henkilöstöllä on 

myös rajallinen kyky vastaanottaa informaatiota. Tämän takia viestintä on muutosprosessin 

alkuvaiheessa ongelmallista ja voi johtaa siihen, että henkilöstön mielestä muutoksesta ei ole 

annettu tarpeeksi tietoa. Todellisuudessa johto on saattanut antaa muutoksesta kaiken oleellisen 

tiedon. Tässä vaiheessa on luonnollista muutoksen voimakas kieltäminen tai kritiikki. 

Muutostilanteen toisessa vaiheessa työntekijöiden toiveet heräävät. Tunnelmat muutoksen suhteen 

vaihtelevat vuoristoratamaisesti ylhäältä alas ja päinvastoin, mikä on kuluttavaa. Henkilöstö kokee 
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välillä, että uudistuminen etenee ja organisaatiolla on tulevaisuutta, ja toisinaan muutosvaiheesta ei 

koeta selviytyvän. Muutoksen kolmas vaihe on sopeutuminen, jolloin henkilöstön ajattelutavaksi 

muodostuu muutoksesta selviytyminen ja he alkavat nähdä muutoksessa uuden mahdollisuuden. 

Tässä vaiheessa organisaatio alkaa elää uutta tilannetta, eikä mennyttä enää muistella nykyistä 

parempana tilana. Mikäli muutos ei ole kovin voimakas tai organisaatio on hyvin muutoskykyinen, 

henkilöstö saattaa käydä vaiheet läpi hyvinkin nopeasti. Kaikki organisaatiot eivät kuitenkaan 

välttämättä pääse koskaan sopeutumisvaiheeseen. (Stenvall & Virtanen 2007, 51.)  

 

Muutokset avaavat työyhteisölle ja sen jäsenille oppimisen, kehittymisen ja uudistumisen 

mahdollisuuksia, mutta niitä ei aina osata käyttää hyödyksi (Järvinen 2001, 61). Henkilöstön 

selviytyminen muutosprosessista vaatii kaiken kaikkiaan esimiehiltä taitoa johtaa ihmisiä ja 

ymmärtää muutosten inhimillinen puoli, henkilöstön muutoskompetenssien vahvistamista, tukea ja 

aikaa sekä mahdollisuutta mielipiteiden vaihdolle, keskustelulle ja muutosvastarinnalle. 
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3 AIKUISSOSIAALITYÖ JA SEN KEHITTÄMINEN 

 

3.1 Aikuissosiaalityö sosiaalitoimessa   

 

Aikuisten parissa on tehty sosiaalityötä koko sosiaalityön historian ajan, mutta aikuissosiaalityön 

käsitteen käyttö on vakiintunut vasta lähiaikoina (Jokinen & Juhila 2008, 7).  Aikuisten parissa 

tehtävää sosiaalityötä tehdään useilla eri areenoilla, mutta aikuissosiaalityöksi on alettu kutsua 

lähinnä sitä lakisääteistä työtä, jota tehdään kuntien sosiaalitoimistoissa (Juhila 2008, 14-26). 

 

Aikuissosiaalityö määritellään yleensä sen kohteen, työn sisällön ja menetelmien kautta. 

Aikuissosiaalityö käsittää varsin laajan asiakas- ja tehtäväkentän, mikä on peruja 

sosiaalitoimistoissa yleensä tehdystä yleissosiaalityöstä. Kunnan sosiaalipalveluja on organisoitu 

viime aikoina asiakkaiden iän mukaan, jolloin varsinainen yleissosiaalityö (usealla eri sektorilla 

toimiminen) on käytössä lähinnä pienten paikkakuntien sosiaalitoimistoissa. Suuremmissa 

kaupungeissa sosiaalityötä on jaettu esimerkiksi lapsiperheiden, aikuisten ja vanhusten 

sosiaalityöhön. Tämän hetken trendinä on etenkin suuremmissa kaupungeissa sosiaalityön yhä 

syvempi erikoistaminen, jolloin erimerkiksi aikuissosiaalityön sisällä saatetaan erikoistua erilaisiin 

ongelmiin tai ikäryhmiin. (Jokinen & Juhila 2008, 7; Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 77-83.)  

 

Aikuissosiaalityö määritellään yleensä niin, että sen asiakkaat ovat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita 

lapsettomia aikuisia. Asiakkailla on ongelmia muun muassa työttömyyden, asumisen, päihteiden, 

mielenterveyden ja toimeentulon kanssa. Monella asiakkaalla on yhtä aikaa useampia ongelmia. 

Kyseessä on tarveharkintainen palvelu, jota saadakseen ihmisellä on oltava joku erityinen pulma- 

tai kriisitilanne. Kuntien omissa määritelmissä aikuissosiaalityön sisällöksi mielletään yleensä 

toimeentulotukityö, kuntouttava työtoiminta ja päihdetyö sekä jossakin määrin mielenterveystyö, 

tukiasumis- ja asunnottomuustyö ja alue- ja yhdyskuntatyö. (Juhila 2008, 18-44.)  

 

Konstikas sosiaalityö -tutkimuksen mukaan sosiaalityön työmenetelmät ovat kaiken kaikkiaan 

hyvin eriytymättömiä, sillä sosiaalityöntekijät ovat tutkimuksessa nimenneet käyttämiään 

työmenetelmiä jopa muutamalla sadalla eri tavalla (Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 80). Sipilän 

(1989, 63) mukaan sosiaalityön tehtäväalueiden ja työvälineiden eriytymättömyys ja 
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rajaamattomuus johtuvat siitä, että sosiaalityötä tehdään ihmisten eriytymättömän arkielämän eikä 

suljettujen systeemien kanssa. Työmenetelmiin sisältyvät työskentelyn kohde (kenen kanssa 

työskennellään) sekä keinot ja työvälineet, joita käytetään. Yhden asiakkaan kanssa työskentely, tai 

yksittäinen tapaamiskerta, saattavat sisältää useita erilaisia keinoja ja työvälineitä. (Karvinen-

Niinikoski ym. 2005, 80.) Aikuissosiaalityön menetelmiä ovat muun muassa kuntouttaminen, 

asiakkaan tilanteen arvioiminen, suunnitelmien tekeminen, palveluohjaus, keskustelu, neuvottelu, 

neuvonta, asiakastyöskentelyn yksilökohtaisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä verkostojen 

kanssa työskentely (Juhila 2008, 22-25; Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 80-81). Aikuissosiaalityö 

voi olla myös niin sanottua psykososiaalista tukea, joka perustuu keskusteluun ja luottamukselliseen 

vuorovaikutukseen (SOS-hankkeen projektisuunnitelma 2012, 7). 

 

Sosiaalityön sisältöön vaikuttavat yleispolitiikan ideologiat (Sipilä 1989, 68-73).  Kehityskulkujen 

ja trendien mukaisesti sosiaalityössä on ollut eri aikoina vallalla muun muassa yhteisöllisyys, 

yksilöllisyys, alueellisuus, yhdennetty sosiaalityö ja erikoistuminen (Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 

82). Aikuissosiaalityössä on myös keskusteltu ja kritisoitu toimeentulotuen roolia 

aikuissosiaalityössä (Jokinen & Juhila 2008,7). Viimeisimpiä trendejä toimeentulotuen osalta 

vaikuttaisi olevan toimeentulotukityön vähentäminen aikuissosiaalityössä (esim. Tommiska 2006). 

 

3.2 Aikuissosiaalityön kehittäminen 

 

Kehittämisessä tulisi huomioida eri työtehtävien erityislaatuisuus. (Vataja & Julkula 2004, 15). 

Esimerkiksi sosiaalitoimistojen organisointi ja kehittäminen perustuvat väärille periaatteille silloin, 

kun ne rakennetaan sellaisten periaatteiden varaan, jotka voivat koskea mitä tahansa toimintaa tai 

viranomaistyötä. Sosiaalityön organisoinnissa olennaista on vuorovaikutus- ja asiakassuhteiden 

huomioiminen. (Larsson & Morén, 1988). Sosiaalitoimistojen sosiaalityötä pitäisikin kehittää niin, 

että se vastaa työn kohteen vaatimuksia ja edistää samalla työntekijöiden työhyvinvointia (Vataja & 

Julkula 2004, 15.) 

 

Aikuissosiaalityön kehittämiseen on alettu panostaa vasta 2000-luvulla. Sitä selittää esimerkiksi se, 

että sosiaalityön sisäisessä hierarkiassa aikuissosiaalityön edelle asettunut lakisääteinen 

lastensuojelu on ollut huomattavasti suuremman mielenkiinnon ja kehittämisen kohteena. Kunnissa 
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on kuitenkin toteutettu viime vuosina ja toteutetaan tälläkin hetkellä useita erilaisia 

aikuissosiaalityön kehittämishankkeita. (Jokinen & Juhila 2008, 7.)  Internetistä löytyneiden 

lukemattomien aikuissosiaalityön kehittämisraporttien perusteella voi todeta, että aikuissosiaalityötä 

on alettu kehittää varsin aktiivisesti 2000-luvulla ympäri Suomea kuntien koosta riippumatta. 

Monet kunnat osallistuvat kehittämishankkeisiin seutukunnittain usean muun kunnan kanssa 

(esimerkiksi Aikuissosiaalityön areenat -hanke Kaakkois-Suomessa). Monissa hankkeissa on 

kuntatoimijoiden lisäksi mukana yliopistoja ja ammattikorkeakouluja (kuten Sosunipol ja Tampere 

Praksis). Joissakin tapauksissa kehittäminen on toteutettu organisaatiomuutoksen yhteydessä 

(esimerkiksi aikuissosiaalityön kehittäminen Joensuussa). Erilaisten kehittämisraporttien mukaan 

vaikuttaisi siltä, että aikuissosiaalityössä yleisimpiä kehittämiskohteita ovat olleet aikuissosiaalityön 

määritteleminen, työmenetelmien kartoittaminen sekä työn sisällön ja toimintamuotojen 

kehittäminen, toimeentulotukityön käsittelemisen vähentäminen aikuissosiaalityöstä sekä yhteistyön 

kehittäminen erilaisten tahojen, kuten sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden sekä kolmannen 

sektorin kanssa. 

 

Erilaisiin uudistamis- ja kehittämishaasteisiin on vastattu myös Tampereen kaupungin 

sosiaalipalveluissa. Tampereella on kehitetty aikuissosiaalityötä 2000-luvulla jatkuvasti ja usean eri 

hankkeen voimin. Vuosina 2001-2003 toteutetun Aikuissosiaalityön uudet toimintakäytännöt -

hankkeen tavoitteena oli vahvistaa, tehdä näkyväksi ja analysoida asiakastyön käytännöissä 

syntyvää tietoa ja lopulta kehittää aikuissosiaalityön käytäntöjä (Neuvonen 2003). Tampereen 

kaupungin toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittäminen ja nopeuttaminen -hanke toteutettiin 

vuosina 2005-2006 ja sen tavoitteina oli muun muassa asiakkaiden ohjaaminen kirjalliseen 

asiointiin, toimeentulotuen siirtäminen sosiaalityöstä etuuskäsittelyyn ja kriteeristön luominen sille, 

mitä toimeentulotukiasioita sosiaalityössä käsitellään (Tommiska 2006). Tampereen 

kaupunkiseudun seutukehittäjähanke vuosina 2006-2007 keskittyi selvittämään aikuissosiaalityön 

käytäntöjä, kartoittamaan alueen palvelujärjestelmiä sekä selvittämään seudullisen yhteistyön 

edellytykset. Lisäksi tarkoituksena oli selkeyttää viranomaisverkostojen toimintaa ja yhteistyötä 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. (Kuhalainen 2007.)  

 

Viimeisimpiä hankkeita Tampereella on ollut Tampereen seudun aikuissosiaalityön 

kehittämishanke Akseli, joka toteutettiin vuosina 2007-2009. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja 

selkiyttää sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityön sisältöjä, toimintatapoja ja menetelmiä. 
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Tarkoituksena oli myös laajentaa sosiaalityön sisältöä sosiaalityön suuntaan toimeentulotukityön 

sijaan sekä auttaa kehittämään työtä niin, että se palvelisi asiakkaita paremmin ja olisi 

työntekijöiden kannalta mielekkäämpää. Hankkeessa mukana olleissa aluesosiaaliasemissa 

kehitettiin myös aikuissosiaalityöntekijöiden yhteistyötä etuuskäsittelijöiden ja sosiaaliohjaajien 

kanssa. (Europaeus & Koivisto 2009, 5.) Vuonna 2007 käynnistyi Tampereen yliopiston ja 

Tampereen ammattikorkeakoulun välinen Sosunipol-hanke. Hankkeessa on esimerkiksi kehitetty 

opiskelijoiden ohjausta käytännön opetuksessa. Hankkeessa on pyritty lisäksi luomaan uudenlaista 

pohjaa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjaolle ja yhteistyölle. (Tampereen yliopiston 

Internet-sivut)  

 

Uusimpia hankkeita on vuonna 2011 käynnistetty hanke Tampere Praksis, jonka tavoitteena on 

luoda pysyvä yhteistyörakenne Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja 

kulttuuritieteiden yksikön, Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman ja 

sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen välille uudenlaisen oppimis-, tutkimus- ja 

kehittämisympäristön muodossa, joka kiinnittyy vankasti asiakastyöhön. Tarkoituksena on 

kehittämisnäkökulman vahvistaminen ja juurruttaminen osaksi sosiaalityötä. (Aalto-Siiro & 

Janhunen 2011.) Vuonna 2011 on käynnistynyt myös SOS – Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön 

keinoin -hanke. Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää aikuissosiaalipalveluiden käyttäjien 

hyvinvointia lisäämällä heidän osallisuuttaan aktivoivan ja kuntouttavan aikuissosiaalityön keinoin. 

Tavoitteena on luoda alueiden toimijoiden kesken uusia yhteistyörakenteita sekä oikea-aikaisia 

palveluprosesseja. Hankkeen aikana jäsennetään ja kehitetään myös aikuissosiaalityön ammatti- ja 

tehtävärakenteita. (SOS-hankkeen Internet-sivut.) 

 

Vatajan ja Julkusen (2004, 23) mukaan sosiaalialan kehittämishankkeista raportoidaan ja tehdään 

arvioita melko vähän. Tiedonsaanti etenkin paikallishankkeista on vaikeata ja satunnainen 

raportointi ei anna todellista kuvaa projektin kulusta tai sen vaikutuksista. Lisäksi analyysit ja 

raportit hankkeista tehdään yleensä välittömästi hankkeen toiminnan yhteydessä tai sen jälkeen 

lyhyen ajanjakson puitteissa. Näin ollen ei synny seurantatietoa kehittämisen pitkäaikaisista 

vaikutuksista tai kehittämisprosessin jatkuvuudesta. Pidempiaikainen seuranta olisi tärkeätä, koska 

hankkeiden aikana työyhteisöissä saadaan yleensä vasta käynnistettyä kehittämistyö ja se jatkuu 

kauan hankkeen päättymisen jälkeen. 
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3.3 Organisaatiomuutos Tampereen kaupungin sosiaalipalveluissa 

 

Tampereen kaupungin sosiaalipalveluissa toteutettiin vuosien 2009-2010 aikana laaja 

organisaatiomuutos, joka kohdistui tuotantoyksiköiden muutoksiin sekä sosiaalityön sisäisiin 

muutoksiin. Aikaisemmin samassa hallinnollisessa yksikössä olleet yleinen sosiaalityö, 

lastensuojelun erityispalvelut, toimeentuloturva ja sosiaalihuollon erityispalvelut jaettiin 

hallinnollisesti kahteen uuteen yksikköön: aikuisten sosiaalipalveluihin ja lapsiperheiden 

sosiaalipalveluihin. Aikuissosiaalityö sijoittuu aikuisten sosiaalipalveluissa sosiaalityön yksikköön, 

joka sisältää aikuissosiaalityön lisäksi toimeentulotuen yksikön, uusien asiakkaiden Sarviksen 

sosiaaliaseman ja toimeentulotuen tukipalvelut.  (Muutoksen tuulet 2009.) Hallinto kyseisen mallin 

mukaisessa prosessiorganisaatiossa alkoi 1.1.2010 (katso liite 1). 

 

Aikuissosiaalityötä tehtiin aikaisemmin kuudella eri aluesosiaaliasemalla, joissa jokaisessa 

sijaitsivat aikuissosiaalityön lisäksi lapsiperheiden sosiaalityö ja etuuskäsittely. Alkuvuodesta 2010 

etuuskäsittely keskitettiin kokonaisuudessaan Toimeentulotuen yksikköön Hatanpäälle, jossa 

etuuskäsittelijät käsittelevät toimeentulotukea ainoastaan kirjallisesti. Lapsiperheiden sosiaaliasemat 

sijaitsevat nykyään kahdessa eri toimistossa, Pyynikillä ja Hervannassa. Aikuissosiaalityö siirtyi 

syyskuussa 2010 kokonaisuudessaan Aikuissosiaalityön sosiaaliasemaksi Hatanpäälle. Uudet 

asiakkaat vastaanottaa Sarviksen sosiaaliasema, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja 

etuuskäsittelijöitä.  (Liimatainen & Perkiö 2011, 3.) Sarviksen sosiaaliasema säilyi muutoksessa 

ennallaan. Uutena toimipisteenä on perustettu Sosiaalipalvelujen neuvonta, jonka toimintaa on 

jatkuvasti laajennettu ja resursoitu lisää. 

 

Organisaatiomuutoksella tavoitellaan parempia kunnallisia palveluja, minkä taustalla on vaatimus 

asiakkaiden tarpeista lähtevistä palveluista, tuloksellisuudesta, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta 

ja kilpailukyvystä. Muutoksen taustasyinä ovat lisäksi muun muassa kaupungin tuotantostrategiat, 

talousarviossa esitetyt velvoitteet hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille ja hyvinvointipalvelujen 

tuotanto-organisaation prosessilähtöisyys. Prosessiajattelu ja prosessien kehittäminen on keino 

edistää tuotannon tehokkuutta ja tuloksellisuutta. (Muutoksen tuulet 2010.) Palveluverkon 

kehittämisen tavoitteena on ollut palvelujen saavutettavuuden ja alueellisen tasavertaisuuden 

parantaminen ja tilojen tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö, kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu 

yhtenäisten käytäntöjen kautta sekä laadun ja palvelun turvaaminen tuotteistusta ja laatumittareita 
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kehittämällä. (Sosiaalityön palveluverkkomuutokset 2010.) Edellä mainitut taustasyyt, etenkin 

tulosvastuullisuus, johtuvat osittain Tampereella käytössä olevasta tilaaja-tuottaja-mallista, johon 

kaupunki siirtyi vuonna 2007. 

 

Aikuissosiaalityön muutoksen taustalla on useita eri tekijöitä. Tärkeimpänä muutoksen tavoitteena 

on aikuissosiaalityön prosessin tukeminen, osaamisen kehittäminen (erityisesti suunnitelmallisen 

työn, päihdetyön osalta sekä sosiaalityön ja ohjaustyön yhteistyön osalta), arvostuksen ja 

näkyvyyden nostaminen sekä substanssiesimiehisyys. Taustalla on vaikuttanut myös 

aikuissosiaalityön kehittämishanke, jonka tarkoituksena on aikuissosiaalityön osaamisen 

nostaminen esiin. Organisaatiomuutoksen visiona on ajatus siitä, että selkeämmin eriytetyillä 

linjoilla on helpompi tuoda oman työn tarpeet esille. (Muutoksen tuulet 2009.) 

 

Muutosta ennen on tehty erilaisia selvityksiä sosiaalitoimistojen toiminnasta, kuten Tampereen 

kaupungin tilaajan selvitys Tampereen alueellisten sosiaaliasemien tilasta ja kehittämistarpeista 

vuonna 2008, palveluverkon kehittämissuunnitelma 2009, johtavien sosiaalityöntekijöiden 

pohdinnat sosiaalityön prosesseista vuonna 2007 sekä johtavien sosiaalityöntekijöiden 

haastatteleminen muutostarpeista vuonna 2009. Kyseisissä selvityksissä todettiin puutteiksi muun 

muassa hallinnon hajanaisuus, perustyön pirstoutuneisuus, epäselvyydet toimenkuvissa, puutteet 

esimiehisyydessä ja aluesosiaalityön erillisyys. (Muutoksen tuulet 2009; Sosiaalityön 

palveluverkkomuutokset 2010.) 

  

Henkilöstö kuuli organisaatiomuutoksesta ensimmäisen kerran huhti-toukokuussa 2009 omilta 

esimiehiltään. Yleinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus organisaatiomuutoksesta järjestettiin 

kesäkuussa 2009, jolloin henkilöstölle annettiin tietoa suunnitelmista, muutoksen syistä ja 

tavoitteista, aikatauluista sekä käytiin läpi henkilöstön mielipiteitä muutoksesta. Ennen muutoksen 

toteutusta henkilöstöltä kerättiin palautetta ja kehittämisideoita. Lisäksi muutaman kerran 

kokoontuivat johtavien sosiaalityöntekijöiden työryhmät, joissa oli mukana henkilöstöedustus. 

Tiedotustilaisuuden lisäksi työntekijät saivat tietoa muutoksesta lähiesimiesten ja henkilöstön 

omissa kokouksissa. (Sosiaalityön palveluverkkomuutokset 2010.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja metodologiset lähtökohdat 

 

Lähestyn tutkimuksessani Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön organisaatiomuutosta 

henkilöstön näkökulmasta. Organisaatiomuutosten tarkoituksena on saada aikaan muutosta ja 

tavoitteena on, että muuttunut tila olisi parempi kuin muutosta edeltävä tila. Henkilöstöllä on 

oleellinen rooli muutoksen toteutuksessa ja siksi minua kiinnostaakin tutkia organisaatiomuutosta ja 

muutoksen seurauksia heidän eli asianosaisten näkökulmasta.  

 

Tutkimukseni on laadullinen arviointitutkimus. Arvioinnin toteutustapoja on olemassa 

lukemattomasti ja arviointimetodologia on aina tapauskohtaista. Arviointi voidaan määritellä monin 

eri tavoin. Erilaisia määrittelyjä voivat olla se, missä vaiheessa arviointi tehdään, miten sitä tehdään, 

millaisia kysymyksiä siinä painotetaan ja millainen rooli arvioinnin tekijälle ja arvioinnin kohteelle 

annetaan. (Virtanen 2007, 86-138.) Tämä tutkimus arvioi muutosta laadullisesti asianosaisten 

näkökulmasta. Laadullisen tutkimuksen näkökulmasta todellisuus on monitasoinen ja 

subjektiivinen, yksilöiden mentaalisten prosessien luoma todellisuus, joka ei tarkoita koko 

todellisuutta, vaan rajoittunutta osaa siitä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 147). Myös tämän tutkimuksen 

kohdalla on todettava, että haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden näkemykset ja arviot 

organisaatiomuutoksesta kattavat vain osan organisaatiomuutoksen todellisuudesta ja vain tietystä 

näkökulmasta. 

 

Haastatteluhetkellä organisaatiomuutoksesta oli kulunut yli vuosi aikaa. Tutkimukseni kohdistuu 

täten aikaan, jolloin muutos on vielä käynnissä. Kyseessä on väliarviointi, toiminnan aikana 

tapahtuva arviointi. (Virtanen 2007, 23.) Arviointi kohdentuu tavallisesti muutosprosessiin sekä 

saavutettuihin tuloksiin (Lämsä & Hautala 2005, 189). Tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijät 

arvioivat itse omaa työtään ja muutoksen aiheuttamia muutoksia aikuissosiaalityössä, 

muutosprosessin toteutusta sekä arvioivat asetettujen tavoitteiden toteutumista. Minua kiinnostaa 

saada vastauksia muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Miten muutos on toteutettu 

sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan? Miten muutos on vaikuttanut heidän työhönsä ja 

työhyvinvointiin? Mitä mieltä sosiaalityöntekijät ovat muutoksen tavoitteista ja miten he arvioivat 
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niiden toteutuneen? Miten he ovat suhtautuneet organisaatiomuutokseen? Onko muutoksen 

jälkeinen tila parempi kuin muutosta edeltävä? Onko tämän hetkisessä tilanteessa epäkohtia, joita 

pitäisi kehittää? Tavoitteena on siis tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden tuottamaa tietoa, kokemuksia 

ja arvioita heidän työhönsä kohdistuneesta organisaatiomuutoksesta. Varsinainen 

tutkimuskysymykseni muotoutui seuraavanlaiseksi: 

 

Miten sosiaalityöntekijät kuvaavat ja arvioivat organisaatiomuutosta ja työtänsä 

organisaatiomuutoksen alkuvaiheessa? 

 

Arviointitutkimuksen mukaisesti mielenkiintoni kohdistuu ennen ja jälkeen vertailuun siitä, miten 

aikuissosiaalityö on muuttunut organisaatiomuutoksen myötä. Arviointi sisältää myös yhteyden 

arvoihin, hyvään ja huonoon. Arvioidessa esitetään esimerkiksi näkemyksiä siitä, onko arvioinnin 

kohteena oleva asia hyvä tai huono. (Virtanen 2007, 46-47.) Se, miten yksilöt arvioivat asioita, on 

aina subjektiivista ja riippuu monista eri tekijöistä. Sen takia saman asian kokeneiden henkilöiden 

arviot tapahtumista voivat vaihdella hyvinkin paljon. Minun tarkoituksena on tutkijana tuoda esille 

nämä arviot ja näkemykset ja tehdä niiden pohjalta omat tulkintani.  

  

4.2 Aineiston kerääminen teema- ja ryhmähaastattelun keinoin 

 

Koska tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa tietoa aikuissosiaalityön organisaatiomuutoksesta 

henkilöstön näkökulmasta, aineiston tuottamisen kohteenani olivat Aikuissosiaalityön aseman 

sosiaalityöntekijät. Haastattelujen ajankohtaan Aikuissosiaalityön asemalla oli töissä vakituisena tai 

sijaisina, johtava sosiaalityöntekijä mukaan lukien, yhteensä töissä 24 sosiaalityöntekijää, joista 

kaikkia pyysin osallistumaan tutkimukseeni. Tutkimukseeni osallistui lopulta 16 sosiaalityöntekijää 

Aikuissosiaalityön asemalta. Osa niistä työntekijöistä, jotka eivät osallistuneet haastatteluihin, oli 

halukkaita osallistumaan tutkimukseen ja haastatteluaika oli sovittu, mutta he eivät päässeet 

haastattelupäivänä syystä tai toisesta osallistumaan haastatteluun. Tutkimukseeni osallistui lisäksi 

hallinnollisesti samaan sosiaalityön yksikköön kuuluvista Toimeentulotuen yksiköstä ja Sarviksen 

sosiaaliasemalta yhteensä kahdeksan sosiaalityöntekijää. Heiltä sain aineistooni mukaan hieman 

ulkopuolista (mutta silti riittävän läheistä) näkökulmaa aikuissosiaalityön organisaatiomuutoksesta. 

Toteutin kyseiset haastattelut ensimmäisenä, joten ne toimivat myös eräänlaisina harjoituksina. 
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Haastattelujen loppuvaiheessa totesin haasteltavien ja haastattelujen määrän olevan sopiva, sillä 

muutaman haastattelun jälkeen niissä alkoi toistua samanlaiset näkemykset ja aiheet. Kun uudet 

haastattelut eivät enää tuota tutkimuksen kannalta merkittävää uutta tietoa ja aineiston tietty 

peruslogiikka alkaa toistua, on aineiston määrä riittävä, jolloin puhutaan aineiston saturoitumisesta 

eli kyllääntymisestä (Eskola & Suoranta 1998, 62-63).   

 

Valitsin aineistonkeruun tavaksi teemahaastattelut, jotka toteutettiin ryhmähaastatteluina. Koska 

tutkimuksessa halutaan selvittää asianosaisten arvioita ja kokemuksia organisaatiomuutoksesta ja 

omassa työssä tapahtuneista muutoksista, on tärkeätä saada asianosaiset tuottamaan kyseistä tietoa. 

Parhaiten asianosaisten käsitykset, kokemukset ja mielipiteet tulevat esille haastattelussa ja 

haastattelumuodoista teemahaastattelu antaa haastateltaville mahdollisuuden yksilöllisten 

tulkintojen esittämiseen (Eskola & Suoranta 1998, 88).  Teemahaastattelussa korostetaan 

haastateltavien määritelmiä tilanteesta eli se tuo tutkittavien oman äänen kuuluviin. 

Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset ovat keskeisiä, mutta myös sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

Haastattelu on haastattelijan ja haastateltavan (ryhmähaastattelussa myös muiden haastateltavien) 

välistä vuorovaikutusta.  (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48; Jyrinki 1974, 12-14.) 

 

Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 

Teemahaastattelun aihepiirit on määrätty etukäteen, mutta haastattelu ei etene yksityiskohtaisten 

kysymysten varassa. Etukäteen päätetyt aiheet, teema-alueet, käydään läpi haastateltavien kanssa, 

mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. Teemahaastattelun parhaita 

puolia onkin se, että haastatteluissa käytetyt teemat takaavat sen, että eri haastatteluissa puhutaan 

samoista asioista, mutta haastateltavien on silti mahdollista puhua aiheista varsin vapaamuotoisesti. 

(Eskola & Suoranta 1998, 86-87.) Teemahaastatteluun valittujen aiheiden pitäisi perustua 

muuhunkin kuin omaan intuitioon, kuten aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin (Eskola & Vastamäki 

2001, 33-34). Valitsemiini haastatteluteemoihin on vaikuttanut osaltaan erilaiset 

organisaatiomuutosteoriat ja -tutkimukset, vuoden 2010 lopulla tekemäni henkilöstökyselyn 

kysymykset ja tulokset, Mari Selin-Kivenvuoren vuoden 2010 lopulla tekemät 

aikuissosiaalityöntekijöiden yksilöhaastattelut organisaatiomuutoksesta sekä omat keskusteluni 

tilaajaa edustavan henkilön ja aikuissosiaalipalveluiden johdon kanssa siitä, mistä asioista he 

haluavat haastatteluiden avulla lisätietoa. 
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Haastattelujen toteuttamistavaksi valitsin ryhmähaastattelun. Syitä valinnalleni oli useita, joista 

tärkeimpänä syynä oli haastateltavien määrä. Ryhmähaastattelut mahdollistavat suuremmankin 

henkilömäärän haastattelemisen. Tavoittelin haastatteluihin mahdollisimman paljon osallistujia, 

jotta aineistossa tulisi esiin mahdollisimman laajasti henkilöstön erilaiset kokemukset ja mielipiteet. 

Lisäksi oli huomioitava se tosiasia, ettei kiireisillä sosiaalityöntekijöillä ole runsaasti aikaa 

osallistua haastatteluihin. Ryhmähaastattelut säästivät haastateltavien työaikaa. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2008, 63) mukaan ryhmähaastattelun suurimpana etuna onkin se, että sen avulla saa 

nopeasti tietoa samanaikaisesti usealta vastaajalta. Ryhmähaastattelujen avulla on myös mahdollista 

häivyttää haastateltavien tunnistettavuutta, kun haastateltavia on kerralla useampia ja heidän 

tuottamansa tieto on pitkälti yhteistä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61).  

 

Haastatteluryhmät on koottu sen mukaan, mitkä ehdotetut haastatteluajat ovat sopineet osallistujille. 

Haastatteluryhmien koko vaihteli kahdesta viiteen haastateltavaan. Yhteensä haastateltavia ryhmiä 

oli Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalta seitsemän, Toimeentulotuen yksiköstä yksi ja Sarviksen 

sosiaaliasemalta yksi. Haastattelut kestivät vajaasta tunnista puoleentoista tuntiin ja ne nauhoitettiin. 

Haastattelut tehtiin loka-marraskuun 2011 aikana, jolloin organisaatiomuutoksesta oli kulunut aikaa 

hieman yli vuosi. Haastattelut tehtiin haastateltavien omissa työtiloissa joko neuvotteluhuoneessa 

tai jonkun haastateltavan työhuoneessa. Haastateltavat saivat itse valita haastattelupaikat. 

 

Eskolan ja Suorannan (1998, 96) mukaan ryhmähaastatteluun sopii aihe, josta haastateltavilla on 

erilaisia mielipiteitä. Haastateltavien henkilöiden joukon pitäisi silti olla suhteellisen homogeeninen 

ryhmä, jotta kaikki haastateltavat ymmärtävät käytetyt käsitteet (Eskola & Suoranta 1998, 84-86). 

Suurin osa haastateltavista oli yhdessä kokenut saman muutoksen ja olivat töissä samassa paikassa, 

joten he jakoivat haastatteluissa yhteisen kielen. Parilla haastateltavalla ei ollut työkokemusta 

vanhoilta aluesosiaaliasemilta, eivätkä he pystyneet vertaamaan tilannetta muutosta edeltävään 

tilanteeseen. He pystyivät kuitenkin arvioimaan nykyistä ja tulevaa tilannetta. 

 

Yksilö- ja ryhmähaastattelut tuottavat eriluonteista aineistoa (Alasuutari 1999, 153). Haastateltavat 

saattavat kertoa asioista ryhmähaastattelussa eri tavalla kuin yksilöhaastatteluissa. Toisaalta 

teemoista keskustelu muiden haastateltavien kanssa voi innostaa puhumaan aiheista monista eri 

näkökulmista, jolloin tietoa myös saadaan tavallista enemmän. (Eskola & Suoranta 1998, 84-86.) 
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Ryhmähaastattelut tuottavat tutkittavasta ilmiöstä hyvin monipuolista tietoa. Haastateltavat voivat 

tuoda haastatteluissa esille omia kokemuksiaan ja mielipiteitään, jotka saattavat erota paljonkin 

muiden haastateltavien näkemyksistä. Toisaalta ryhmähaastatteluissa toisten mielipiteet vaikuttavat 

muihin ja tutkimuksen kohteesta saa selville vuorovaikutuksen kautta muodostuneen yhteisen 

näkemyksen asiasta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61.) Omassa haastatteluaineistossani vuorottelevat 

erilaisten vastausten ja mielipiteiden kirjo, mutta myös haastateltavien kollektiivinen näkemys 

organisaatiomuutoksesta ja aikuissosiaalityöstä. Ryhmähaastatteluissa on tärkeätä huolehtia siitä, 

että kaikilla haastatteluun osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 61). Suurin osa haastateltavista oli haastatteluissa aktiivisia ja jokainen osallistui 

keskusteluun. Monen aiheen kohdalla haastateltavat kertoivat näkemyksensä asiaan vuorotellen ja 

suosituimmat aiheet herättivät laajaa haastateltavien välistä keskustelua. 

 

4.3 Aineiston teemoittelu ja sisällönanalyysi 

  

Aloitin haastatteluaineiston analyysin haastattelujen litteroinnilla. Jokaisen haastattelun jälkeen 

litteroin haastattelut sanatarkasti. Koin litteroinnin helpommaksi, kun tein sen parin päivän sisällä 

haastattelusta, koska haastattelutilanne ja haastateltavien kommentit olivat vielä tuoreessa muistissa. 

Jätin litteroimatta äännähdykset ja tauot puheessa, koska niillä ei ole tutkimusotteeni kannalta 

merkitystä. Merkitsin kuitenkin tekstiin ylös, mikäli haastateltavat esimerkiksi nauroivat tai 

vaikuttivat turhautuneilta tai pettyneiltä, kun he kertoivat omista näkemyksistään. Tunteenilmaisut 

kuvastavat haastateltavien suhtautumista muutokseen. Litteroitua tekstiä kertyi kaikista 

haastatteluista yhteensä vajaat sata sivua. 

 

Teemahaastattelulla kerätyn aineiston analysointiin sopii hyvin teemoittelu ja se onkin yleisin 

teemahaastatteluaineiston analyysimenetelmä. Teemoittelu on sisällönanalyyttinen 

analyysimenetelmä ja tarkoittaa aineiston pelkistämistä sekä aineiston jäsentämistä etukäteen 

valittujen ja haastatteluista esiin nousseiden teemojen mukaisesti. (Eskola & Vastamäki 2001, 41.) 

Teemoittelu sopii aineiston analyysitavaksi erityisesti silloin, kun tutkimuksen tavoite on 

käytännönläheinen (Eskola & Suoranta 1998, 178-179). Tutkimukseni tavoite on hyvin 

käytännönläheinen, koska tavoitteena on saada nimenomaan tietoa sosiaalityöntekijöiden omasta 

työstä ja siihen kohdistuneista muutoksista. Teemahaastattelun teemat muodostavat konkreettisen 
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kehikon, joka jäsentelee haastatteluaineistoa ja helpottaa aineiston analysointia. (Eskola & Suoranta 

1998, 86-87.) Litteroinnin jälkeen kävin läpi aineistoni ja yhdistin eri haastatteluista tutkimukseni 

kannalta oleellisimmat asiat haastattelujen teemojen alle yhteen.  Tämän jälkeen kävin edelleen 

aineistoa läpi jäsentäen ja pelkistäen sitä, keskittyen löytämään tutkimuskysymykseni ja 

tutkimuksen tavoitteen kannalta oleellisimmat teemat.  

 

Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, aineiston kytkentää teoriaan, 

jolloin tutkijan kirjoittama teksti ja tulkinta muodostuvat empirian ja teorian yhteisvaikutuksen 

tuloksena (Eskola & Suoranta 1998, 175-180). Aineistoanalyysini on teoriasidonnaista, mutta 

aineistokeskeistä analyysia. Teoriasidonnaisessa analyysissa on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, jotka 

eivät kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan. Analyysi on aineistokeskeistä, mutta aikaisempi tieto ja 

teoria ohjaavat ja toimivat apuna analyysin etenemisessä. Analyysista on tällöin tunnistettavissa 

aikaisemman tiedon vaikutus, mutta tarkoituksena ei ole se, että aikaisemman tiedon merkitys on 

teoriaa testaava. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 98-99.) Tutkimuksessani korostuu myös 

aineistokeskeisyys, koska olen etsinyt aineistosta myös teemoja, joista tutkittavat puhuvat 

(Moilanen & Räihä 2001, 53). 

 

Keskityin aineiston analysoinnissa etsimään haastateltavien arvioista ja kokemuksista tietoa 

arviointitutkimuksen mukaisesti siitä, millaista sosiaalityöntekijöiden työ on ollut ennen ja jälkeen 

muutoksen ja onko tilanne muuttunut parempaan vai huonompaan suuntaan. Lopulliset teemat ovat 

syntyneet pitkälti tämänkaltaisen analysoinnin pohjalta. Lopulliset tutkimuksessani käsiteltävät 

teemat ovat 1) muutoksen inhimillinen kokeminen, 2) aikuissosiaalityö muutoksessa, 3) 

yhteistyötahoihin ja asiakkaisiin kohdistuneet muutokset sekä 4) muutoksen ankkurointia ja katseita 

tulevaisuuteen. Ensimmäisessä teemassa sosiaalityöntekijät tuovat esiin omia kokemuksiaan siitä, 

kuinka he ovat ottaneet muutoksen vastaan ja kuinka muutos on vaikuttanut työhyvinvointiin ja 

arvostukseen. Tämän teeman analysoinnin kohdalla korostuu eniten teoriasidonnaisuus, kun taas 

seuraavat teemat ovat vahvemmin aineistokeskeisiä.  Toisessa teemassa tuodaan esille 

aikuissosiaalityötä kohdanneita muutoksia ja kolmannessa teemassa muutoksia, jotka ovat 

kohdistuneet yhteistyötahoihin ja asiakkaisiin. Neljäs teema kokoaa yhteen työssä havaittuja 

epäkohtia tai osa-alueita, jotka vaativat jatkokehittämistä. Aineistositaatteja käytän tekstin 

elävöittämiseksi ja aineistoa kuvaavina esimerkkeinä (Moilanen & Räihä 2001, 62-63). 
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Aineistolainauksia on muokattu ja kirjoitettu kirjakielellä, jotta haastateltavat eivät olisi 

tunnistettavissa niistä. 

 

4.4 Tutkimuksen eettisyyden ja tutkijan aseman pohdinta  

 

Tutkimuksessani on tuotu selvästi ilmi se, että tutkimus kohdistuu juuri Tampereen kaupungin 

aikuissosiaalityöhön. Kaupungin mainitsemiseen päädyttiin yhdessä aikuisten sosiaalipalveluiden 

edustajien kanssa. Kaupungin mainitsemisen takia olen kiinnittänyt paljon huomiota siihen, ettei 

tutkimus ole vahingollinen haastateltaville ja tutkimuskohteelle. Olen kiinnittänyt huomiota 

tutkittavien suojaan ja tarkistanut, että tietyt tutkittavien suojaan kuuluvat lähtökohdat täyttyvät 

(esim. Reynolds 1987, 196-204). Olen selvittänyt haastateltaville tutkimuksen tarkoituksen ja 

menetelmät sähköpostissa, jonka lähetin sosiaalityöntekijöille, kun etsin tutkimukseen osallistujia, 

sekä keskusteluissa ennen haastattelujen toteuttamista. Myös haastattelujen nauhoittamisesta 

kerroin ennen haastattelujen alkamista. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja jokainen 

siihen osallistunut on itse ollut halukas osallistumaan haastatteluun. Haastateltavat myös itse 

määrittelevät yksityisyytensä rajat päättäessään siitä, millaista tietoa ja omia kokemuksia tuo 

haastatteluissa esille (Kuula 2006, 125). Tutkimuksen yhteydessä saadut tiedot ovat 

luottamuksellisia ja kaikki osallistujat jäävät nimettömiksi.  

 

Pohdin myös omaa tutkijan asemaani koko tutkimusprosessin ajan, koska olen kuitenkin ollut töissä 

tutkimukseni kohteessa ja moni haastateltava on minulle työn kautta tuttu. Omat kokemukseni ja 

tietoni vanhoilta aluesosiaaliasemilta sekä uudesta Aikuissosiaalityön sosiaaliasemasta ja 

organisaatiomuutoksesta antavat minulle aivan erilaisen mahdollisuuden ymmärtää tutkimukseni 

kohteena olevia sosiaalityöntekijöitä verrattuna siihen, että minulta puuttuisivat kyseiset 

lähtökohdat. Haastateltavien käyttämä yhteinen kieli ja sisäpiirin termit ja tiedot eivät yleensä 

välttämättä aukea haastattelijalle. (Alasuutari 1995, 152.) Minä jaoin haastattelutilanteissa kuitenkin 

haastattelijana yhteisen kielen ja yhteisiä kokemuksia haastateltavien kanssa, joten minun on 

helpompi ymmärtää, mitä haastateltavien kertomat kokemukset tarkoittavat. Eräs haastateltava 

kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että aihe on haastattelijalle niin tuttu, että haastattelijalla on 

ymmärrystä ilmiön taustoista. Haastattelijan ja haastateltavien välinen tuttuus saattoivat myös 

vaikuttaa niin, että haastattelutilanteissa vallitsi luottamuksellisuus ja avoin ja rento ilmapiiri. 
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Haastattelutilanteet olivat kuitenkin asiallisia ja asennoiduin haastatteluissa tutkijan rooliin. Pyrin 

myös antamaan tilaa nimenomaan haastateltavien omille kokemuksille ja arvioinneille ja 

huomioimaan aineistokeskeisyyden aineistoa analysoitaessa. 

 

Tutkijalla on aina jonkinlainen asema suhteessa tutkimukseensa, koska hän on osa sosiaalista 

todellisuutta ja siten myös tutkimusprosessia. Tutkijan subjektiiviset näkemykset vaikuttavat 

tutkimukseen sen eri vaiheissa ja aiheen ja käsitteiden valinnassa ja tulkinnassa, aineiston keruussa 

ja analysoinnissa sekä raportoinnissa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 18.) Laineen (2001, 32-33) 

mukaan tutkijan itseymmärrykseen kuuluu omien lähtökohtien tunnistaminen ja sen ymmärtäminen, 

että tutkijan oma esiymmärrys pyrkii tulkitsemaan toisen puheen tutkijan omien lähtökohtien 

mukaisesti. Tutkimuksen toteuttaminen ja aineiston analysoiminen vaativatkin tutkijalta kriittisyyttä 

ja reflektiivisyyttä sekä omien tulkintojen kyseenalaistamista. Tutkijan tietoisuus omista 

ennakkokäsityksistään mahdollistaa tarkkailun siitä, onko näillä käsityksillä mahdollista vaikutusta 

tulkintoihin. Tärkeätä on myös sen ymmärtäminen, että tutkijan näkemysten vaikutuksesta 

huolimatta, tavoitteena on aina loppujen lopuksi se, että tutkimuksen pitää pyrkiä heijastamaan 

tutkittavien maailmaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 18). 
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5 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA JA ARVIOITA 

AIKUISSOSIAALITYÖN ORGANISAATIOMUUTOKSESTA 

 

5.1 Muutoksen inhimillinen kokeminen 

 

5.1.1 Myönteistä ja kriittistä suhtautumista muutokseen 

 Suurin osa aikuissosiaalityöntekijöistä suhtautuu haastattelujen perusteella toteutettuun 

muutokseen myönteisesti. He kertoivat olevansa tyytyväisiä tai todella tyytyväisiä 

aikuissosiaalityön organisaatiomuutokseen ja pitävänsä muutosta hyvänä asiana. Suurin osa 

haastateltavista myös kokee organisaatiomuutoksen olleen järkevä ja tarpeellinen. Myönteisen 

suhtautumisen taustalla vaikuttaisi olevan useita eri tekijöitä, joista suurimpina 

toimeentulotukityöstä eriytyminen, aikuissosiaalityön tekemisen, kehittämisen ja arvonnousun 

mahdollisuus sekä aikuissosiaalityöntekijöiden ammattikunnan kokoaminen yhteen. 

 

Eri aluesosiaaliasemien välillä on ollut aikoinaan paljon eroja siinä, kuinka paljon 

sosiaalityöntekijät tekivät toimeentulotukea ja aikuissosiaalityötä. Parilla aluesosiaaliasemalla on 

aiemmin pystytty tekemään myös aikuissosiaalityötä, kun se on muilla asemilla ollut huomattavasti 

vähäisempää. Nämä sosiaaliasemat ovat olleet ennen muutosta mukana kehittämishankkeissa, joissa 

on esimerkiksi pyritty vähentämään toimeentulotukityön osuutta sosiaalityössä ja kehittämään 

aikuissosiaalityötä. Pari haastateltavaa kertoikin olleensa tyytyväisiä jo entiseen 

aluesosiaaliasemaansa, eivätkä he olleet kokeneet tarpeelliseksi lähteä muuttamaan jo ennestään 

toimivaksi kokemaansa. Kriittisimpiä muutoksen tarpeellisuutta ja järkevyyttä kohtaan olivatkin 

haastatteluissa ne sosiaalityöntekijät, jotka kokivat voineensa tehdä aikuissosiaalityötä jo 

aluesosiaaliasemalla. Kriittisestä suhtautumisesta huolimatta he kertoivat kuitenkin olevansa 

tyytyväisiä nykyiseen Aikuissosiaalityön sosiaaliasemaan muun muassa siksi, että 

aikuissosiaalityön tekemiselle ja kehittämiselle on entistä enemmän aikaa. Muutoksen toteutuksessa 

ja seurauksissa on ollut asioita, joihin moni haastateltava ei ole ollut tyytyväinen. Heidän mielestä 

muutoksesta on seurannut silti enemmän hyviä kuin huonoja asioita, mikä riitti myös perusteluksi 

muutoksen järkevyydelle. 
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”Totta kai organisaatiomuutos on ollut hyvä asia. Parempaan suuntaan on menty eikä missään 

nimessä huonompaan. Siihen ei olisi saanut jäädäkään missä oltiin.” 

 

”Nyt kun me ollaan täällä, niin meistä on varmasti suuri osa tyytyväisiä muutokseen. Kun me 

päästiin tänne ja ollaan nähty mitä tämä on, niin onhan siinä tapahtunut meidän näkökulmasta 

paljon hyviä asioita.”  

 

Tyytyväisimmiltä muutokseen vaikuttavat olevan sosiaalityöntekijät, jotka ovat tulleet niiltä 

aluesosiaaliasemilta, joissa ei ole suurten asiakasmäärien ja toimeentulotukityön takia pystytty 

tekemään aikuissosiaalityötä juuri ollenkaan. Vaikuttaakin siltä, että mitä vähemmän 

aluesosiaaliasemalla on tehty aikuissosiaalityötä, sitä tyytyväisempiä haastateltavat ovat olleet 

muutokseen ja kokevat muutoksen sitä tarpeellisemmaksi ja järkevämmäksi. Muutama haastateltava 

totesi vanhan työmallin aluesosiaaliasemilla olleen niin vanhanaikainen, ettei samalla tavalla olisi 

voitu enää jatkaa. Tyytymättömyys aiemmin vallitsevaan olotilaan on auttanut henkilöstöä 

hyväksymään muutoksen ja suhtautumaan siihen myönteisesti, edellyttäen tietenkin, että muutos on 

tuonut tilanteeseen parannusta. Erityistä muutokseen suhtautumisessa on se, että myönteinen 

suhtautuminen kohdistuu oikeastaan vain aikuissosiaalityöhön, johon organisaatiomuutos on tuonut 

paljon hyviä asioita. Sen sijaan lapsiperheiden sosiaalityössä ja Toimeentulotuen yksikön 

toiminnassa ja yhteistyössä kyseisiin yhteistyötahoihin on haastateltavien mukaan ongelmia. 

Haastateltavat suhtautuivat hyvin kriittisesti etenkin etuuskäsittelyyn kohdistuneeseen muutokseen. 

Syistä kriittiseen suhtautumiseen kerrotaan kappaleessa Kangertelua yhteistyössä Toimeentulotuen 

yksikön ja lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. 

 

5.1.2 Suhtautumisen vaiheita järkytyksestä sopeutumiseen 

Vaikka edellisessä kappaleessa kerrottiin sosiaalityöntekijöiden suhtautuvan muutokseen varsin 

myönteisesti, eivät kaikki haastateltavat suhtautuneet muutokseen välittömästi myönteisesti. 

Organisaatiomuutosten inhimillinen kokeminen sisältää erilaisia vaiheita, jotka ovat nähtävissä 

myös tämän muutoksen kohdalla haastateltavien kertomissa kokemuksissa siitä, millaisia tunteita ja 

ajatuksia muutos on heissä herättänyt. Monella haastateltavalla muutoksen kokeminen on sisältänyt 

heti muutostiedon tultua järkytystä, hämmästystä, pelkoa tulevasta ja myös muutosvastarintaa. 

Kaikki eivät olleet tyytyväisiä tiedossa olevasta muutoksesta ja muutosta uuteen toimistoon. 

Organisaatiomuutos on ollut työntekijöille varsinainen yllätys ja heille on tullut sellainen tunne, että 
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muutos on toteutettu yhtäkkiä, äkkinäisesti ja nopealla aikataululla. Kokemus muutoksen 

äkkinäisyydestä, nopeudesta ja järkytyksestä ovat johtuneet varmasti osittain siitä, että työntekijät 

eivät olleet mukana muutoksen suunnittelussa ennen muutostiedon saamista.  

  

”Koko muutos tuli yhtäkkiä. Tieto muutoksesta vähän kuin ”putosi taivaalta” kerralla, se oli 

hämmentävää. Ilmoitettiin vain, että lähdetään eriytymään. Muutoksen valmistelu tuntui jäävän 

aika ohueksi, se vain läväytettiin. Ja tuli jotenkin sellainen kuva, että muutos olisi ollut hätiköity ja 

sellainen tekemällä tehty, jossain etukäteen päätetty ja väkisin läpiviety. Sellainen olo tuli ainakin 

siinä vaiheessa, kun jotkut vastustivat kaikista alueasemista luopumista. Ja kun tultiin tänne, niin 

oltiin aluksi vähän hukassa ja ihmeissään, vaikutti siltä, että kaikki ei tiedä mitä pitäisi tehdä.” 

 

Muutoksen toteutusvaihe oli haastateltavien mielestä kaikkea muuta kuin sujuva ja suunniteltu. 

Toisaalta organisaatiomuutos oli niin iso ja muutti niin monta osa-aluetta, että erilaisten 

muutosvaiheen ongelmien ajateltiin olevan luonnollinen osa organisaatiomuutosta. Haastateltavat 

olivat silti sitä mieltä, että muutos olisi pitänyt toteuttaa suunnitelmallisemmin. Muutosvaihe oli 

sekava ja kaaosmainen, mihin vaikuttivat muun muassa epävarmuus tulevista työyksiköistä, 

esimiehen sijaitseminen alkuun eri toimistossa ja ylimääräiset toimistomuutot. Ongelmia koettiin 

myös tiedotuksessa ja tiedonkulussa, sillä osan haastateltavien mielestä muutoksesta ei saanut 

tarpeeksi tietoa ennen muutosta ja joidenkin mielestä tieto ei kulkenut uudessa työyksikössä 

kaikille. Kokemukset tiedon saannista ovat olleet osittain toimisto- tai henkilökohtaisia, sillä osa 

haastateltavista totesi saaneensa tietoa tarpeeksi etenkin muutoksen vaiheista esimieheltä ja 

yhteisissä tiedotustilaisuuksissa. Viestinnässä ja tiedonkulussa koettiin olevan eniten ongelmia 

yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin päin. 

 

Muutosvaihe aiheutti työntekijöille stressiä ja kuormitusta, kun jonkin aikaa oli tehty vanhaa ja 

uutta työmallia yhtä aikaa ennen kuin muutos oli saatu kunnolla ajettua sisään. Alun pahimman 

hämmästyksen, järkytyksen ja kaaoksen jälkeen alkoi uuteen toimistoon muuton jälkeen vaihe, 

jossa kaivattiin ja surtiin vanhaa, mutta myös iloittiin uutta.  

 

”Alussa oli vähän hämmennystä, jotkut eivät tykänneet muutoksesta ja tänne muutosta. Siinä aluksi 

surtiin vanhaa ja iloittiin uutta, että siinä oli monta ajatusta ja paljon tunteita yhtä aikaa. Alussa oli 
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varmaan jotain huumaakin. Kaikki meni oikeastaan yllättävän kivuttomasti ja nyt on jo arki 

palannut, vaikka monenlaisia asioita pitää vielä miettiä.” 

 

Alkukankeuksista huolimatta uusi Aikuissosiaalityön asema löysi haastateltavien arvioiden mukaan 

yllättävän hyvin paikkansa ja arki ja käytännöt alkoivat toimia ilman suurempia ongelmia. Jotkut 

haastateltavat kertoivat yllättyneensä siitä, kuinka nopeasti arki oli loppujen lopuksi palannut. 

Vaikka haastatteluissa moni kertoi edelleen kaipaavansa joitain vanhojen aluesosiaaliasemien 

käytäntöjä, ei kukaan sanonut, että vanhaan malliin pitäisi palata. Haastateltavat kertoivat myös, että 

vaikka he eivät olleet aluksi innostuneita muutoksesta, on jälkikäteen ajateltuna muutoksesta 

seurannut enemmän hyvää kuin huonoa. Moni haastateltava kertoi siitä, miten oli jälkikäteen 

ajatellut muutosta ja sitä miten käsittämätöntä olisi ollut, jos muutosta ei olisi toteutettu. Nämä 

kommentit kertovat siitä, että sosiaalityöntekijät ovat päässeet muutoksessa viimeiseen, eli 

sopeutumisen vaiheeseen, joka on muutoksen onnistumisen kannalta kriittisin vaihe (kaikki 

organisaatiot eivät pääse sopeutumisvaiheeseen). Työntekijät ovat hyväksyneet muutoksen, 

sopeutuneet siihen, elävät uutta tilannetta eivätkä enää muistele mennyttä nykyistä parempana tilana 

(joitakin yksittäisiä asioita lukuun ottamatta). Tämä kertoo myös siitä, että henkilöstöllä on ollut 

muutokseen vaadittavia muutoskompetensseja, jotka ovat auttaneet muutosvaiheesta 

selviytymiseen. 

 

Edellä kuvatut työntekijöiden kokemat vaiheet ovat hyvin tavallisia vaiheita muutoksessa. Edellä 

mainituista kokemuksista poikkesivat muutaman haastateltavan kokemukset, joiden mukaan he ovat 

ottaneet muutoksen vastaan alusta alkaen iloisena, positiivisena ja muutokseen halukkaana. He 

kertoivat tiedon tulevasta muutoksesta aiheuttaneen innostusta, joka on jatkunut koko muutoksen 

ajan. Heille muutos on edustanut mahdollisuutta parempaan ja työn kehittämiseen.  Heidän 

kokemaansa innostusta on kuitenkin laimentanut ajoittainen muutosvastarinnan havaitseminen, 

mikä on aiheuttanut pettymystä ja turhautumista.  

 

”Olen ihan alusta asti ollut innoissani tästä muutoksesta ja näen muutoksen positiivisena asiana. 

Nyt me mennään oikeaan suuntaan.” 

 

Innokkaat ja muutokseen myönteisesti suhtautuvat työntekijät edesauttavat muutoksen viemistä 

eteenpäin ja muutokseen sitoutumista. 
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5.1.3 Parempi tai yhtä hyvä työhyvinvointi kuin ennenkin 

Kaikki haastatellut aikuissosiaalityöntekijät totesivat työhyvinvointinsa olevan hyvä. Suurin osa 

aikuissosiaalityön haastateltavista kertoi työhyvinvointinsa olevan nyt myös parempi kuin 

aluesosiaaliasemalla. Osa työntekijöistä kertoi olleensa tosin jo alueella niin tyytyväisiä, ettei 

tyytyväisyys tai työhyvinvointi ole uudessa yksikössä parantunut, mutta ei huonontunutkaan. 

Työhyvinvointi on parantunut eniten niiden haastateltavien kohdalla, jotka eivät ole aiemmin 

pystyneet juuri tekemään aikuissosiaalityötä. Työhyvinvointi on pysynyt samana taas niiden 

työntekijöiden kohdalla, jotka tekivät hyvin samanlaista aikuissosiaalityötä jo aluesosiaaliasemilla 

ja ovat suhtautuneet muutokseen kriittisesti. 

 

”Työhyvinvointi oli hyvä jo aluetoimistossa. Mutta ei työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ole täällä 

huonontuneet, samalla tasolla ovat. Isossa porukassa on hyvät puolensa ja täällä on ihan mukava 

ilmapiiri ja henki.” 

 

Parempaan työhyvinvointiin on vaikuttanut useita eri syitä, joista suurin syy vaikuttaisi kuitenkin 

olevan toimeentulotukityöstä luopuminen. Toimeentulotuen käsittely, hakemusjonot ja valtava 

työmäärä aiheuttivat sosiaalityöntekijöille aikaisemmin stressiä, väsymystä, turhautumista, 

ahdistuneisuutta, kuormitusta ja yöunien menettämistä, joista on pitkälti päästy 

toimeentulotukityöstä luopumisen jälkeen eroon. Työhyvinvointiin on vaikuttanut myös ilo siitä, 

että työntekijät voivat oikeasti tehdä aikuissosiaalityötä ja näin ollen palvella asiakkaita paremmin. 

Asiakkaat myös uhkailevat työntekijöitä aiempaa vähemmän. Osa työntekijöistä oli aiemmin 

ajatellut lähtevänsä muualle töihin, koska työ ei vastannut omaa koulutusta. Tällä hetkellä työ 

vastaa sosiaalityön koulutusta ja haastateltavien käsitystä sosiaalityöstä, mikä on oleellisin tekijä 

parantuneessa työhyvinvoinnissa.  

 

”Muutos vaikutti työhyvinvointiin tosi paljon. Olin aiemmin tosi ahdistunut. Työ ei vastannut 

yhtään omaa koulutusta ja käsitystä sosiaalityöstä. Oli kamala stressi siitä, että asiakastyön ohessa 

piti tehdä kirjallisia hakemuksia, joita oli pahimmillaan pöydällä odottamassa 60. Siinä stressissä 

tuli mietittyä, mihin lähtisi muualle töihin. Sitten onneksi jaksoi odottaa tätä muutosta ja nyt tuntuu 

ihan hyvälle.” 
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”Olin täysin kyllästynyt aluesosiaaliasemalla siihen, että tein koko ajan pelkkää toimeentulotukea. 

Tykkään asiakastyöstä. Nyt olen tyytyväinen ja olen tykännyt työstä täällä.” 

 

Vaikuttaa siltä, että iso työyksikkö on osaltaan lisännyt työhyvinvointia. Moni haastateltava oli 

kokenut pienillä aluesosiaaliasemilla yksinäisyyttä ja tuen puutetta kollegoilta ja esimieheltä. 

Työntekijät kokevat nyt saavansa paremmin tukea, mikä on vaikuttanut työhyvinvointiin 

huomattavasti. Uuteen toimistoon on muodostunut haastateltavien mukaan hyvä henki, jonka 

huomaa esimerkiksi kahvihuoneessa. Jotkut työntekijät kertoivatkin kahvihuoneessa vietettyjen 

hetkien muuttuneen entiseen verrattuna, kun siellä ei enää kuunnella ja jaeta lapsiperhepuolen 

huolta lastensuojelusta. Isossa työyksikössä on myös helpompi jakaa tehtäviä ja siirtää puheluita, 

jos joku työntekijä on pois. Pienillä aluesosiaaliasemilla (kaksi aikuissosiaalityöntekijää) syntyi 

helposti hankalia tilanteita, jos toinen työntekijä tai molemmat olivat pois. Toimistojen 

haavoittuvaisuus aiheutti työntekijöissä kuormitusta ja stressiä. Työhyvinvointia ovat lisänneet 

myös hyvin konkreettiset asiat, kuten työmatkan lyheneminen tai työpaikan ja työhuoneiden 

paremmat tilat ja kalusteet. 

 

”Keltään ei saanut aiemmin tukea, koska ei ollut kollegoja, joilta olisi voinut kysyä, eikä 

esimieskään tukenut. Yksin joutui tekemään, mikä oli ihan älytöntä.” 

 

”Täällä on mielestäni ihan hyvä henki. Aika pian tuli sellainen ilmapiiri, että kahvihuoneessa kaikki 

puhuvat kaikkien kanssa. Ainakaan huonompaan suuntaan ei ole mennyt. Siitä tuli ihan hyvä, kun 

on kuitenkin totuttu, että on ollut hyvin itsenäisiä toimistoja, joissa työntekijät ovat tehneet töitä 

hyvin pitkäaikaisesti itsenäisesti ja itsevarmasti.” 

 

Osa aikuissosiaalityöntekijöistä kertoi toivoneensa, että muutoksen myötä työhön olisi tullut 

jonkinlainen pysyvä tuen ja työnohjauksen järjestelmä sen sijaan, että tällä hetkellä työnohjausta saa 

tarvittaessa. Pysyvän työnohjauksen puute voi vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin jatkossa. 

 

”Meillä ei ole työnohjausta. Olisi hyvä päästä puhumaan, koska työ on muuttunut ja asiakkaat 

tuovat enemmän esiin pahaa oloaan ja ajatuksiaan, kun he luottavat meihin yhä enemmän. Työstä 

on saattanut nyt tulla sillä tavalla henkisesti raskaampi, vaikka muuten meille ei enää haistatella tai 

uhkailla samalla tavalla kuin toimeentulotukityössä.” 
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Muutoksen seurauksena parantunut työhyvinvointi sitouttaa työntekijöitä uuteen organisaatioon ja 

on eduksi jatkossa, kun työyhteisö kohtaa uusia muutoksia.  

  

5.1.4 Aikuissosiaalityön lisääntynyt arvostus ja näkyvyys 

Haastateltavien arvioiden mukaan aikuissosiaalityön arvostus ja näkyvyys ovat lisääntyneet 

muutoksen myötä jonkin verran. Aikuissosiaalityön arvostuksen nouseminen näkyy parhaiten eri 

tahojen lisääntyvänä kiinnostuksena aikuissosiaalityötä kohtaan. Erilaiset yhteistyötahot ovat 

huomattavasti aiempaa enemmän yhteydessä aikuissosiaalityöhön ja aikuissosiaalityön 

harjoitteluista ja sijaisuuksista kiinnostuneita opiskelijoita on myös enemmän. Sosiaalityöntekijät 

myös arvelivat esimerkiksi asiakkaiden arvostavan enemmän sosiaalityöntekijää, jolla on aikaa 

keskustella ja paneutua asiakkaan tilanteeseen kuin toimeentulotukipäätöksiä tekevää 

sosiaalityöntekijää, jonka kanssa taistellaan toimeentulotuesta. Aiemmin aikuissosiaalityöntekijöitä 

ei osattu erottaa etuuskäsittelijöistä toimeentulotukipainotteisen työn takia. Aikuissosiaalityön 

aseman vahvistamiseksi onkin haastateltavien mielestä erittäin tärkeätä päästä eroon siitä 

ulkopuolisten kuvitelmasta, että aikuissosiaalityö tarkoittaisi vain toimeentulotuen käsittelyä, 

rahalaitosta tai päätösleimasinta. Toimeentulotukityö nähdään vahingolliseksi aikuissosiaalityön 

imagolle ja arvostukselle. 

 

”Aikuissosiaalityöllä ei ollut ennen selkeätä imagoa, nyt imago on parantunut. Aikuissosiaalityö 

näyttäytyi muille aiemmin vain toimeentulotuen kautta. Aikuissosiaalityön arvostus nousee, kun ei 

olla vain toimeentulotuen käsittelijöitä. Se on ilman muuta hyvä asia meidän ammattikunnalle.” 

 

Sosiaalityöntekijät ovat itse tehneet töitä aikuissosiaalityön näkyvyyden eteen käymällä 

esittelemässä uudistunutta aikuissosiaalityötä ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja olemalla 

aktiivisesti yhteistyössä kyseisten tahojen kanssa. Aikuissosiaalityöstä on myös tehty oma esite ja 

Internet-sivu. Aikuissosiaalityön uskotaankin tulevan selkeämmin näkyväksi ulkopuolisille ja 

yhteistyökumppaneille. Yksi oleellinen tekijä aikuissosiaalityön näkyvyyden nostamisessa ja 

aseman vahvistamisessa on haastateltavien mukaan ollut työntekijöiden oman aktiivisuuden lisäksi 

se, että kaikki aikuissosiaalityöntekijät ovat samassa yksikössä, jolloin he ovat pystyneet 

muodostamaan lukumäärältään isohkon ja näkyvän yksikön. Alueella haastateltavat kokivat 

aikuissosiaalityön jäävän kokonaan lapsiperheiden sosiaalityön ja toimeentulotuen jalkoihin ja 
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jäävänsä syrjään ja näkymättömiksi, kun heidän tekemää työtä ei huomioitu kokouksissa ja 

muutenkaan juuri lainkaan. 

 

”Aikaisemmin kukaan ei välittänyt aikuissosiaalityöstä eikä se oikein näkynytkään missään. Nyt 

aikuissosiaalityö näkyy Internetissä ensimmäisen kerran ihan omanaan ja meistä on esite ja 

kaikkea tällaista, että kyllä se on nyt ihan eri tavalla mietitty ja profiloitu.” 

 

Tämä kaikki on vaikuttanut siihen, että sosiaalityöntekijät itse arvostavat omaa työtään ja 

ammattikuntaansa nyt enemmän ja ovat ylpeästi aikuissosiaalityöntekijöitä. Oman työn 

arvostamisen lisääntyminen on parantanut sosiaalityöntekijöiden itsetuntoa, työhyvinvointia ja 

varmasti edistänyt myös uuteen organisaatioon sitoutumista.  

 

”Pystyn itse arvostamaan tätä työtä nyt enemmän, kun se ei ole pelkästään laskelman tekoa. 

Aikaisemmin sitä vain ihmetteli, että mitä työtä tämä oikein on ja onko sillä mitään merkitystä.” 

 

Arvostuksessa ja näkyvyydessä tapahtuneet muutokset heijastelevat myös sosiaalityössä 

tapahtunutta yleistä muutosta, jossa aikuissosiaalityö on vähitellen noussut näkyväksi omana 

alanaan muusta sosiaalityöstä ja toimeentulotuesta erottautuen. 

 

5.2 Aikuissosiaalityö muutoksessa 

 

5.2.1 Aikuissosiaalityö on muuttunut täysin, tai ei juuri ollenkaan 

Kun pyysin haastateltavia kertomaan, onko aikuissosiaalityö muuttunut organisaatiomuutoksen 

myötä, vastaukset vaihtelivat pitkälti sen mukaan, miltä aluesosiaaliasemilta työntekijät olivat 

lähtöisin. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että työn sisältö on muuttunut todella paljon. 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, ettei aluesosiaaliasemalla ollut toimeentulotukityön takia 

aikuissosiaalityötä ollenkaan, joten tilanne on muuttunut radikaalisti, koska nyt on muutoksen 

myötä olemassa mahdollisuus tehdä aikuissosiaalityötä. Joillekin aikuissosiaalityön tekeminen oli 

organisaatiomuutoksen jälkeen lähestulkoon melkein uusi asia. 
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”Mielestäni aikuissosiaalityö on muuttunut ihan totaalisesti, että paremmin voisi ajatella mikä ei 

olisi muuttunut. Aluesosiaaliasemalla ei ollut aikuissosiaalityötä.” 

 

”Kyllä aikuissosiaalityö on muuttunut erittäin paljon. Se on muuttunut sosiaalityöntekijän työksi, 

kun se ei ole enää pelkkää toimeentulotuen käsittelyä. Mehän tehtiin aikaisemmin melkein 

etuuskäsittelijän työtä. Aikuissosiaalityö on muuttunut mielekkäämmäksi.” 

 

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme viimeinkin saaneet Tampereelle aikuissosiaalityön.” 

 

Pari haastateltavaa koki asian lähes päinvastoin, sillä he olivat sitä mieltä, että aikuissosiaalityö on 

nyt samanlaista kuin kymmenen vuotta sitten eikä aikuissosiaalityön sisältö ole siitä juuri muuttunut 

muutoksestakaan huolimatta. Heidän kokemukseensa vaikuttaa paljon se, että heidän 

aluesosiaaliasemalla tehtiin jo ennen muutosta varsin samanlaista aikuissosiaalityötä kuin nyt 

Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla (aikuissosiaalityötä oli muun muassa kehitetty erilaisten 

hankkeiden myötä). Tämä tarkoittaa sitä, että aikuissosiaalityötä oli mahdollista tehdä jo 

aluesosiaaliasemalla työn organisointitapoja laaja-alaisesti kehittämällä. Muiden sosiaaliasemien 

kohdalla aikuissosiaalityön tekeminen samalla tasolla mahdollistui vasta muutoksen myötä.  

 

”Ei aikuissosiaalityössä ole työn sisältö muuttunut millään tavalla oikeastaan. Työn tekemisen 

struktuuri on mielestäni periaatteessa sama kuin ennenkin. Tietysti isompi yksikkö luo jonkinlaista 

liikkumavaraa enemmän meidän työssä.” 

 

”Aikaisemmin aikuissosiaalityö jäi vain pintaraapaisuksi. Muuten työ ei ole mielestäni muuttunut.” 

 

Melko yksimielisesti haastateltavat totesivat aikuissosiaalityön muuttuneen niin, että nyt on oikeasti 

aikaa tehdä aikuissosiaalityötä ja keskittyä siihen. Toimeentulotuesta luopuminen on jättänyt paljon 

tilaa tehdä uutta ja kehittää omaa työtään.  

 

”Toimeentulotuki on jättänyt oikeasti paljon tilaa tehdä uutta. Ja me 20 sosiaalityöntekijää ja 

sosiaaliohjaajat voidaan täällä miettiä, miten asiakkaita palvellaan. Voidaan tehdä parityötä, 

sosiaaliohjaaja -sosiaalityöntekijä parityötä, voidaan tehdä ryhmiä. Nyt on mahdollisuus tehdä 

erilaisia variaatioita ja enemmän kaikkea kun kahden aikuissosiaalityöntekijän toimistossa. Ihan 
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oman halun ja asiakkaan tarpeen mukaan voidaan miettiä, miten sitä asiaa hoidetaan. Ja se on 

nimenomaan tuonut huomattavasti siihen sitä sosiaalityötä lisää.” 

 

”Edelleen on samat työvälineet käytössä tai oikeastaan niitä on paljon enemmän sen takia kun on 

enemmän aikaa tehdä sosiaalityötä.” 

 

Seuraavaksi esittelyssä ovat työn sisältöä kohdanneet suurimmat muutokset, joita haastateltavat 

kertoivat aikuissosiaalityössä tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä. Kaikista suurimmat 

muutokset kohdistuvat toimeentulotukeen, asiakasaikoihin ja palvelusuunnitelmaan. 

 

5.2.2 Toimeentulotuki työtehtävästä työvälineeksi 

Toimeentulotuki on aikaisemmin käsittänyt suuren osan aikuissosiaalityöntekijöiden työstä. Suurin 

muutos organisaatiomuutoksessa aikuissosiaalityön osalta onkin ollut toimeentulotuen käsittelyn 

siirtäminen etuuskäsittelijöille Toimeentulotuen yksikköön. Tarkoituksena on, että toimeentulotuen 

rooli olisi aikuissosiaalityössä aiempaa huomattavasti vähäisempi, eikä kirjallista toimeentulotukea 

käsiteltäisi kuin silloin tällöin. Kysyessäni haastatteluissa siitä, miten aikuissosiaalityö on 

muuttunut muutoksen seurauksena, vastasivat haastateltavat heti, että toimeentulotuesta on 

luovuttu. 

 

Haastateltavien kertomuksista kävi kuitenkin varsin pian ilmi, että toimeentulotuen käsittelystä ei 

ole luovuttu kokonaan. Sosiaalityöntekijät kertoivat tekevänsä toimeentulotukea vielä jonkin verran 

ja tietyille asiakkaille tietyin perustein. Vaikka haastateltavat toivat haastatteluissa useammankin 

kerran esille luulon, ettei osa aikuissosiaalityöntekijöistä tee enää lainkaan toimeentulotukea, ei 

haastatteluissa tullut esille ketään, joka ei käsittelisi ollenkaan toimeentulotukea. Haastattelujen 

perusteella vaikutti siltä, että jokainen tekee toimeentulotukipäätöksiä jonkin verran, määrät tosin 

vaihtelevat todella paljon. Osa sosiaalityöntekijöistä tekee toimeentulotukea hyvin vähän, lähinnä 

täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, kun taas osa käsittelee lähes jokaisen oman 

asiakkaansa toimeentulotukiasiat. 

 

Haastateltavat suhtautuvat monin eri tavoin toimeentulotuen käsittelyyn. Kaikki haastateltavat 

olivat tyytyväisiä siihen, että toimeentulotukityöstä on luovuttu niin, ettei toimeentulotuki ole enää 
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sosiaalityöntekijän työtehtävä, eikä se määrittele aikuissosiaalityötä. Sosiaalityöntekijät voivat nyt 

itse määritellä, milloin he käsittelevät toimeentulotukea. 

 

”Sosiaalityöntekijä voi itse määrittää, missä tilanteissa hän käsittelee asiakkaan toimeentulotukea. 

Se on se oleellinen muutos, koska aikaisemmin hakemukset vain tulivat meille. Meiltä ei kysytty 

halutaanko me ja onko sillä jotakin oleellista merkitystä asiakkaan kohdalla, että sosiaalityöntekijä 

tekee sen. On hyvä, että voidaan itse arvioida kenen asiakkaan kohdalla me käsittelemme 

toimeentulotuen.” 

 

”Sosiaalityöntekijällä pitää olla tällaisessa organisaatiossa mahdollisuus tehdä toimeentulotukea, 

mutta se ei voi määrittää aikuissosiaalityötä.” 

 

Toimeentulotuen käsittelemisestä ei ole luovuttu täysin suunnitelmien mukaan joidenkin 

haastateltavien mielestä, koska osa työntekijöistä käsittelee toimeentulotukea vielä melko paljon. 

Osa kertoi päinvastoin olleensa yllättyneitä siitä, kuinka hyvin toimeentulotukea on saatu siirrettyä 

pois aikuissosiaalityöstä. Toimeentulotukea myös siirretään edelleen jatkuvasti Toimeentulotuen 

yksikköön. Osa työntekijöistä oli sitä mieltä, että kun toimeentulotuesta on nyt päästy 

aikuissosiaalityössä eroon, sitä ei kannattaisi tehdä. Osa haastateltavista on ollut harmissaan siitä, 

kun joillakin paikkakunnilla on pilattu toimivaksi saatu aikuissosiaalityö sillä, että 

toimeentulotukityö on tuotu aikuissosiaalityöhön takaisin. Toimeentulotukityön tuominen takaisin 

aikuissosiaalityöhön nähdään tulevaisuuden suurimpana uhkakuvana. 

 

”Ennen muutosta oli työryhmä, jossa mietittiin kriteereitä niistä asiakkaista, joiden toimeentulotuki 

voidaan käsitellä täällä. Silloin ajateltiin, ettei olla ylioptimistisia, että päästäisiin 

toimeentulotuesta kokonaan eroon. Nyt kun kasoin niitä kriteerejä, huomasin, että tämä on mennyt 

huomattavasti paremmin kuin ajattelin. Missään nimessä ei ajateltu, että päästäisiin siitä tällä 

tavalla eroon.” 

 

”En halua romuttaa tätä tamperelaista aikuissosiaalityötä sillä, että edelleen tekisin 

toimeentulotukea. Sen takia teen suurimmaksi osaksi aikuissosiaalityötä ja vähän päätöksiä, jotta 

saataisiin aikuissosiaalityön puolta ja merkitystä esille. Taloudellisen neuvonnankin voisivat hoitaa 

etuuskäsittelijät tai sosiaaliohjaajat.” 
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Toimeentulotuesta on tullut organisaatiomuutoksen jälkeen aikuissosiaalityössä eräänlainen tabu. 

Se saattaa johtua siitä, että toimeentulotuesta on pääsääntöisesti haluttu ja yritetty päästä eroon, 

mikä oli myös organisaatiomuutoksen tavoite. Suurin osa työntekijöistä käsittelee toimeentulotukea, 

mutta siitä ei puhuta ääneen. Osa haastateltavista koki, ettei toimeentulotuki ole luvallinen 

puheenaihe, vaikka siitä olisi tarvetta keskustella, koska aihe herättää työntekijöissä paljon tunteita. 

Koska toimeentulotuesta on haluttu päästä eroon, kokevat sosiaalityöntekijät, että toimeentulotuen 

käsittelylle on oltava nykyään perusteltu syy. Ilman erityisen perusteltua syytä ei pidetä hyvänä 

asiana esimerkiksi sitä, jos sosiaalityöntekijä käsittelee aina oman asiakkaansa toimeentulotuen. 

Toimeentulotuen käsittelemistä seliteltiin ja perusteltiin myös haastatteluissa. Erilaisia syitä 

toimeentulotuen tekemiselle annettiin useita.  

 

Toimeentulotuki on haastateltavien mukaan enää vain pieni osa muusta työstä eikä sen 

käsittelemiseen mene enää paljoa aikaa. Toimeentulotuen käsitteleminen ei myöskään aiheuta enää 

stressiä ja kuormitusta. Toimeentulotuki on monen mielestä nykyään niin vähäinen osa asiakkaan 

asioidenhoitoa, ettei sen käsittelyssä koeta olevan mitään ongelmaa. 

 

”Me tapaamme asiakkaita vastaanotolla ja raha ei ole siinä pääasia eikä ensimmäinen asia, joka 

pitää hoitaa, vaan ensin keskitytään muihin asioihin ja siihen onko asiakas tehnyt sovittuja asioita. 

Raha on siinä vain pieni osa. Toimeentulotuki on tässä kuitenkin aika pieni osa muusta työstä. 

Yleensä tulottoman asiakkaan toimeentulotuen saa käsiteltyä kymmenessä minuutissa.” 

 

Toimeentulotuen käsittely mielletään hyväksyttäväksi, jos se on vain osana asiakkaan muuta 

prosessia ja on suunnitelmallista. Toimeentulotuki ja talous kuuluvat haasteltavien mielestä niin 

tiiviisti asiakkaan elämään ja kokonaisuuteen, etteivät he ole halunneet erottaa toimeentulotukea 

asiakkaan palvelukokonaisuudesta.  

 

”Mielestäni sosiaalityö ja toimeentulotuki eivät ole täysin erotettavissa toisistaan, koska 

taloudellinen puoli on niin tiukasti kiinni ihmisen elämässä.” 

 

Osa työntekijöistä on myös sitä mieltä, että ainoastaan vastaanotolla käsitelty toimeentulotuki on 

sosiaalityötä, kun sen sijaan kirjallisen hakemuksen käsittely ei ole sosiaalityötä. Useimmat 
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työntekijät kertoivat käyttävänsä toimeentulotukea nykyään yhtenä aikuissosiaalityön työvälineenä. 

He olivat sitä mieltä, että sillä on oleellinen ero, onko toimeentulotuki sosiaalityöntekijän 

käytettävissä oleva työväline vai työtehtävä. Etenkin täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on 

mahdollista käyttää asiakasta motivoivana tai kannustavana välineenä. Toimeentulotuen 

käsitteleminen toimii myös osana asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista. Toimeentulotuen 

käsittelyä käytetään myös asiakkaan sitouttamisen välineenä siihen, että asiakkaat tulisivat 

varatuille ajoille tai sitoutuisivat sosiaalityöhön paremmin. Toimeentulotuen käsittely kirjallisesti 

voi olla myös eräänlainen keino olla yhteydessä asiakkaaseen ja pysyä selvillä asiakkaan tilanteesta 

silloin, kun asiakas ei asioi varatulla ajalla esimerkiksi pariin kuukauteen. Sosiaalityöntekijät myös 

opettavat joitakin asiakkaita, etenkin uusia, täyttämään toimeentulotukihakemuksia ja hoitamaan 

itsenäisesti toimeentulotukiasiansa. Asiakas siirretään toimeentulotuen osalta asioimaan 

Toimeentulotuen yksikössä, kun asiakas on siihen valmis. Toimeentulotukiasioinnin opetteleminen 

toimii elämän- ja taloudenhallinnan parantamisena. 

 

”Nyt pystyy oikeasti käyttämään toimeentulotukea sellaisena välineenä, miten sosiaalityöntekijä voi 

toimeentulotukea käyttää. Perustoimeentulotuki kuuluu kaikille, se on perusoikeus, mutta sitten, jos 

oikeasti kannustetaan asiakasta, niin aikuissosiaalityössä voi täydentävää ja ehkäisevää 

toimeentulotukea käyttää välineenä. Niin sen pitääkin olla, että toimeentulotuki on edelleen 

työväline.” 

 

Osa työntekijöistä kertoi käsittelevänsä toimeentulotukea, koska asiakkaat saavat heidän mielestä 

riittämätöntä palvelua Toimeentulotuen yksiköstä. Työntekijät ovat olleet esimerkiksi huolissaan 

siitä, huomioidaanko asiakkaan tilanne Toimeentulotuen yksikössä samalla tavalla kuin 

sosiaalityössä, jossa asiakkaan elämäntilannetta tarkastellaan laajasti. Kaikki asiakkaat eivät ole 

työntekijöiden mukaan myöskään kykeneväisiä hoitamaan toimeentulotukiasioitaan kirjallisesti 

Toimeentulotuen yksikössä. Toimeentulotuen käsittely alkuun aikuissosiaalityössä voi olla sen 

arvioimista, kykeneekö asiakas kirjalliseen asioimiseen Toimeentulotuen yksikössä, vai pitääkö 

hänelle hakea edunvalvojaa tai välitystiliä. Toimeentulotukea käsitellään myös niissä tapauksissa, 

joissa sosiaalityöntekijällä on selkeä käsitys tai toive siitä, miten asiakkaan asiassa toimitaan. 

 

”Meillä on sellaisia asiakkaita, jotka ovat taloudellisesti osaamattomia ja joilla on elämäntilanteet 

niin sekaisin, että olisi kohtuutonta odottaa, että he voisivat hoitaa asiansa kirjallisesti yksikössä. 
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Se ei ole kaikkien kohdalla realiteetti. Jos meillä olisi yhteistyötä tai työparina etuuskäsittelijä ja 

voitaisiin keskustella asiakkaan tilanteesta ja sopia siitä, miten hänen asiansa hoidetaan, niin sitten 

voisi itse jättää toimeentulotuen käsittelyn. Nyt siihen ei ole mahdollisuutta ja siksi 

toimeentulotukea joutuu tässä itse pyörittämään.” 

 

”Välillä tässä joutuu toimeentulotukea käsittelemään sen takia, että se menisi niin kuin 

sosiaalityöntekijä haluaa linjata. Me emme voi vain kirjoittaa toimeentulotuen dokumentointiin 

ohjeeksi etuuskäsittelijöille, miten heidän pitäisi toimeentulotuki käsitellä, koska he käsittelevät 

hakemukset oman harkinnan mukaan ja ovat niistä vastuussa. Jos me halutaan tehdä päätös 

jollakin tietyllä tavalla, niin meidän pitää tehdä se itse. ” 

 

Kaikista hyväksytyin perustelu toimeentulotuen käsittelylle vaikuttaisi haastateltavien kommenttien 

perusteella olevan asiakkaiden opettaminen itsenäiseksi toimeentulotukiasioiden hoidossa. 

Opettamisen tavoitteena on tällöin asiakkaan elämän- ja taloushallinnan parantaminen. Järjettömintä 

on toimeentulotuen käsittely sen perusteella, että Toimeentulotuen yksikön etuuskäsittelyssä on 

epäkohtia. 

 

”On valitettavaa, että osa työntekijöistä pitää toimeentulotukea itsellään sen takia, että he ovat 

todenneet toimeentulotuen yksikön hakemuskäsittelyssä epäkohtia. Siinä ei ole mitään järkeä ja se 

syö taas aikaa aikuissosiaalityöltä.” 

 

Asiakkaita, joille toimeentulotukea aikuissosiaalityössä tehdään, ovat yleensä uusia asiakkaita, 

nuoria alle 25-vuotiaita, tuetussa asumisessa olevia ja sellaisia, joiden toimeentulotukiasiat ovat 

vaikeita ja sotkuisia selvittää. Sosiaalityössä käsiteltiin aikaisemmin lähes kaikkien tulottomien 

toimeentulotuki. Sosiaalityö ei kohdistunut oikein, kun asiakkaat olivat niitä, joille muutos oli 

hankalaa ja joiden kanssa ei pystynyt tekemään sosiaalityötä. Toimeentulotukityöstä luopumisesta 

huolimatta osa sosiaalityöntekijöistä kertoi pitävänsä itseään edelleen asiantuntijoina 

toimeentulotukiasioissa. Asiantuntijuus näkyy haastateltavien mielestä myös ulkopuolisten toimesta 

niin, että yhteistyökumppanit ja asiakkaat pyytävät heiltä edelleen neuvoja toimeentulotukiasioissa. 
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5.2.3 Kirjaamisen, puhelimessa ja sähköpostitse tehtävän työn ja asumispäätösten 

lisääntyminen 

Aikuissosiaalityöntekijöiden ajasta suuren osan vievät erilaiset kirjalliset työt ja asiakastyön 

kirjaaminen sekä puhelimitse ja sähköpostitse tehtävä työ ja yhteydenpito yhteistyötahoihin. 

Haastateltavien mukaan etenkin puhelimessa tehty työ ja kirjaaminen dokumentointiin ovat 

lisääntyneet. Puhelimitse ja sähköpostitse tehtävän työn lisääntymistä selittää yhteistyön 

lisääntyminen yhteistyötahojen kanssa. Kirjaamisen lisääntymistä selittää taas asiakkaan kanssa 

tehtävän aikuissosiaalityön lisääntyminen. Kirjattavaa on usein myös sekä aikuissosiaalityön että 

toimeentulotuen dokumentointeihin. Erään haastateltavan mielestä syynä on myös se, että aiemmin 

ei ollut yksinkertaisesti yhtä paljon aikaa kirjaamiselle kuin nyt. 

 

Vaikka toimeentulotukipäätösten tekeminen on vähentynyt aikuissosiaalityössä huomattavasti, 

tekevät sosiaalityöntekijät edelleen paljon muunlaisia päätöksiä, kuten päihde- ja asumispäätöksiä. 

Haastateltavien mukaan erityisesti erilaiset tuetun asumisen päätökset ovat lisääntyneet selvästi 

organisaatiomuutoksen jälkeen. Tuetun asumisen palveluja ja niitä tarvitsevia on tullut jatkuvasti 

lisää. Tuetun asumisen päätöksiä on lisännyt myös se, että päätökset voidaan myöntää aiempaa 

lyhyemmille ajoille, jolloin päätöksiä joutuu tekemään useammin. Byrokratia ei ole vuosien aikana 

vähentynyt, vaan lisääntynyt ainakin päihde- ja asumispäätösten osalta. 

  

”Päihde- ja asumispäätöksien osalta byrokratia on lisääntynyt jo ennen muutosta ja nyt vielä lisää. 

Kaikkeen tarvitaan palvelupyynnöt, jotka Loisto hyväksyy. Loiston rooli on todella vahva meidän ja 

palveluntarjoajan välissä. Se vaikuttaa hirveästi meidän työssä. ” 

 

”Päihdehuolto alkaa pääsääntöisesti olla sellaista, että asiakasta ei tavata ollenkaan, vaan tehdään 

vain päätöksiä. Otetaan vastaan palvelupyyntöjä ja käsitellään ne ja tehdään päätökset, lopuksi 

saadaan loppuraportti.” 

 

Joidenkin haastateltavien mukaan myös päihdepäätöksiä tehtäisiin enemmän. Osa oli tosin sitä 

mieltä, että päihdepäätösten määrä on pysynyt samana tai jopa vähentynyt, mihin olisi vaikuttanut 

päihdehoidon nykyinen trendi, jossa laitoskuntoutus on vähentynyt ja korvaushoidot lisääntyneet. 

Muutokset päihde- ja asumispäätöksissä saattavat olla myös aluesidonnaisia, sillä eri alueilla asuu 

erilaisia palveluja tarvitsevia asiakkaita. Päihdehuolto on sosiaalityöntekijöiden mielestä muuttunut 
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jatkuvasti enemmän siihen suuntaan, että sosiaalityöntekijät vain tekevät päätöksiä ilman, että 

asiakasta tavataan välttämättä ollenkaan. 

 

5.2.4 Pidemmät asiakasajat 

Organisaatiomuutoksen myötä aikuissosiaalityössä on nyt aikaa asiakkaiden tapaamiseen enemmän 

kuin ennen muutosta. Asiakkaille on nykyään mahdollista varata yli tunnin aikoja, kun 

aluesosiaaliasemilla normaali asiakasaika oli 45 minuuttia. Aluesosiaaliasemilla varatut ajat myös 

kuluivat lähes aina toimeentulotuen käsittelyyn, jolloin keskusteluun asiakkaan tilanteesta ei jäänyt 

juurikaan aikaa. Asiakasajat ovat muuttuneetkin sosiaalityöntekijöiden mielestä mielekkäämmiksi. 

Ajoilla ehtii keskustella, tehdä suunnitelmia ja käydä asiakkaiden tilannetta läpi kunnolla. 

Asiakkaita myös tavataan nykyään useammin kuin ennen. Asiakkaita ehti aiemmin tavata 

pahimmillaan kerran tai pari kertaa vuodessa. Nykyään asiakkaita voidaan tavata tarpeen vaatiessa 

jopa kuukausittain. Sosiaalityöntekijät ovat myös ottaneet uutena asiana käyttöön päivystysajat, 

jolloin voi ottaa vastaan asiakkaita, joilla on kiireellistä tarvetta aikuissosiaalityölle. 

 

”Merkittävimmät ja suurimmat muutokset työssä ovat kohdanneet asiakasaikoja ja sitä, miten 

asiakkaat suhtautuvat aikuissosiaalityöhön, kun he eivät enää oleta, että tässä tehdään 

toimeentulotukea.” 

 

”Silloin aluetoimistossa asiakasajalla meni ajasta ehkä 40 minuuttia toimeentulotukeen ja viisi 

minuuttia jäi aikaa kysyä, mitä asiakkaalle kuuluu. Asiakas saattoi todeta, että on juonut taas 

paljon, jolloin sosiaalityö jäi siihen, että neuvottiin asiakasta menemään A-klinikalle. Ei ehtinyt 

edes varaamaan sitä aikaa yhdessä asiakkaan kanssa. Seuraavalla ajalla kun asiakkaalta kysyttiin 

onko hän käynyt A-klinikalla, niin ei ollut käynyt, johon todettiin, että menehän nyt kohta sinne. Se 

oli ihan naurettavaa.” 

 

Aikuissosiaalityön muutoksen on pelätty aiheuttaneen katoa asiakasajoilta, koska käyttämättömiä 

aikoja on ollut melko paljon. Haastateltavien mukaan on kuitenkin vaikea arvioida perumatta 

jääneiden aikojen eroa aluesosiaaliasemien ja nykyisen aikuissosiaalityön aseman välillä. Suurin 

osa haastateltavista arveli, ettei organisaatiomuutos ole vaikuttanut varatuille ajoille tulemiseen, 

koska asiakkaita jäi paljon tulematta varatuille ajoille myös aluesosiaaliasemilla. 
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Organisaatiomuutoksesta aiheutuvia syitä ajoille tulematta jättämiseen olisivat lähinnä uuteen 

sijaintiin tai toimeentulotuen kirjalliseen käsittelyyn liittyvät tekijät. 

 

Osa haastateltavista piti käyttämättömien aikojen syynä sitä, että ajoilla ei enää käsitellä 

asiakkaiden toimeentulotukea, mutta vähintään yhtä moni vastusti ajatusta. Osa 

sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että pidempi välimatka ja useat bussiyhteydet karsivat 

asiakkaita. Ongelmaksi koettiin myös se, että kaikki asiakkaat eivät osaa tulla paikalle. Moni 

sosiaalityöntekijä tyrmäsi myös välimatkan ja sijainnin sillä, että asiakkaita voidaan tarvittaessa 

avustaa toimistolle tulemiseen ja sillä, että asiakkailla on ollut aiemminkin pitkiä välimatkoja 

toimistolle. Erään haastateltavan mukaan ajoille jättävät tulematta samat henkilöt, jotka eivät tulleet 

aluesosiaaliasemallekaan, jonne oli lyhyt matka. Moni haastateltava arveli, että asiakkaat eivät tule 

ajalle, jos varattu aika on pitkän ajan päässä. Haastateltavien kokemusten mukaan ajoille tulemiseen 

vaikuttavat myös vuodenajat, sää ja vuorokaudenaika. 

 

”Ajoille tulemisessa näkyy kausittaisuus, kun välillä asiakkaat jättävät tulematta ja välillä tulee 

kaikki asiakkaat ja enemmänkin tulisi, jos kalenteriin mahtuisi. Kesällä on hiljaisinta, silloin moni 

jättää tulematta. Nuoret jättävät usein tulematta aamuajoille.” 

 

Erään haastateltavan mielestä on yllättävää, että asiakkaita ylipäänsä tulee enää ajoille, kun 

toimeentulotukea ei enää käsitellä ja aikuissosiaalityön palvelu on vapaaehtoinen. Vapaaehtoisuus 

onkin monen mielestä syy käyttämättömille ajoille. Asiakkaiden houkuttelemiseksi ajoille pitäisikin 

keksiä jokin uusi houkutin. 

 

5.2.5 Asiakastapaamisia muuallakin kuin toimistolla  

Yhteydet asiakkaaseen eivät rajoitu enää pelkästään siihen, että asiakas tulee varatulle ajalle 

sosiaalitoimistolle. Asiakkaiden kanssa muun muassa soitellaan nykyään enemmän ja vaihdetaan 

kuulumisia asiakkaan tilanteesta. Asiakkaiden kanssa on nykyään aiempaa enemmän tapaamisia 

myös toimiston ulkopuolella. Joidenkin haastateltavien mukaan kotikäynnit olisivat ehkä hieman 

lisääntyneet aikuissosiaalityössä organisaatiomuutoksen myötä. Jälleen kerran on kuitenkin eroja eri 

aluesosiaaliasemilta tulevien sosiaalityöntekijöiden välillä, sillä esimerkiksi Hervannassa on tehty 

aiemmin melko paljon kotikäyntejä ja niiden on arveltu vähentyneen muutoksen myötä, kun 
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toimisto on nyt kauempana Hervannasta. Vaikka kotikäynnit olisivat joillakin alueilla lisääntyneet, 

tehdään niitä silti varsin vähän.  

 

Suurimpia syitä kotikäyntien vähyydelle on haastateltavien mukaan se, että asiakkaat itse 

vastustavat niitä. Kotikäynnit vaativat myös järjestelyjä, työntekijäresursseja (vievät kahden 

työntekijän ajan), vievät liikkumisen takia aikaa ja sisältävät myös erilaisia turvallisuus – ja 

tietoturvariskejä. Toimistossa työskentely nähdään kotikäyntejä tehokkaammaksi, koska silloin 

asiakkaita ehtii ottamaan vastaan enemmän eikä tapaamisiin tarvitse käyttää kahden työntekijän 

aikaa. Asiakkaan on myös oltava toimistolla suhteellisen hyvässä kunnossa. Kotikäynneillä kasvaa 

riski siihen, että asiakas on humalassa tai muuten sekavassa kunnossa. Moni haastateltava kertoikin 

tekevänsä kotikäyntejä vain, jos se on asiakkaan tilanteen kannalta aivan välttämätöntä. 

Kotikäyntejä yleisempää on asiakkaan tapaaminen tämän hoitopaikassa tai palveluntarjoajan luona. 

Kyseiset käynnit ovat lisääntyneet haastateltavien mukaan paljon muutoksen myötä. 

 

”Se on lisääntynyt, että käydään usein erilaisissa asiakkaiden hoitopaikoissa, tuetun asumisen 

palveluissa ja muissa. On hyvä, että me voidaan lähteä ja lähdetäänkin muualle tapaamaan 

asiakasta ja palavereihin, varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa asiakkaalla on enemmän 

verkostoa.” 

 

”Nyt tuntuu siltä, että meidän pitäisi vaan jalkautua ja mennä verkostoihin ja kotikäynneille ja 

ryhmiin. Mitä sillä haetaan, mitä se tuottaisi? Se ei voi olla itseisarvo, että tavoitteena olisi 

jalkautua kentälle tai tehdä paljon kotikäyntejä. Niihin mennään tarvittaessa tilanteen mukaan.” 

 

Vaikka sosiaalityöntekijät pitävät hyvänä asiana sitä, että heillä on paremmat mahdollisuudet tavata 

asiakkaita ja yhteistyötahoja toimiston ulkopuolella, ei toimiston ulkopuolelle jalkautumista pidetä 

itseisarvona. 

 

5.2.6 Palvelusuunnitelma uutena työvälineenä 

Palvelusuunnitelma tuli uutena työmuotona aikuissosiaalityöhön vuonna 2009. Aikaisemman 

toimeentulotukipainotteisen aikuissosiaalityön takia palvelusuunnitelmia alettiin kuitenkin tehdä 

aikuissosiaalityössä enemmän vasta organisaatiomuutoksen myötä. Ennen muutosta 

palvelusuunnitelmia oli tehty lähinnä ammattikoulutusta vaille oleville, tulottomille alle 25-
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vuotiaille nuorille. Palvelusuunnitelma onkin ollut joillekin sosiaalityöntekijöille varsin uusi 

työtehtävä ja selvästi yksi isoimpia muutoksia aikuissosiaalityössä organisaatiomuutoksen myötä. 

 

Moni haastateltava totesi palvelusuunnitelman olevan hyvä ja hyödyllinen aikuissosiaalityön väline. 

Palvelusuunnitelman tekeminen korostaa ja tukee sosiaalityön suunnitelmallisuutta ja tekee 

suunnitelmallisuuden näkyväksi asiakkaille. Palvelusuunnitelman avulla asiakkailta pystyy 

kysymään heidän taustatiedot ja seuraamaan asiakkaan prosessin etenemistä. Palvelusuunnitelman 

etuna pidetään myös sen keinoa sitouttaa asiakkaita suunnitelmien toteuttamiseen, kun asiakkaiden 

pitää hyväksyä suunnitelma allekirjoituksellaan ja suunnitelmien etenemistä seurataan. 

 

”Palvelusuunnitelma on tosi hyvä väline. Siinä pystyy luontevasti kyselemään asiakkaan 

taustatietoja. Asiakkaan tilanne tulee selvitettyä aika kokonaisvaltaisesti: terveydentila, 

taloudelliset tilanteet, aiemmat palvelut jne. Ensin aloitetaan raa’asta versiosta mihin laitetaan 

taustatietoja ja sitten täydennellään pikkuhiljaa. Sitten tavallaan asiakaskin ymmärtää, että me 

olemme kokonaisvaltaisesti siinä mukana eikä vain jonkin velkaneuvonnan takia vaan. Se on hyvä, 

että asiakkaille tehdään edes jonkinlainen suunnitelma.” 

 

”Asiakkaallekin on hyödyllistä katsoa suunnitelmia paperilla ja allekirjoittaa se, mikä korostaa 

sitä, että se on asiakkaan oma suunnitelma. Suunnitelma tehdään asiakkaan ehdoilla, me 

varmistetaan niitä keinoja.” 

 

”Suunnitelman pitää olla sellainen, että sekä sosiaalityöntekijä että asiakas hyväksyvät sen, jotta 

sen kanssa päästään eteenpäin. Joskus asiakkaan sitouttaminen lähtee kevyemmän suunnitelman 

kautta, esimerkiksi sovitaan niinkin pienestä asiasta kuin aikuissosiaalityössä asioimisesta.”   

 

Joidenkin sosiaalityöntekijöiden mielestä palvelusuunnitelma ei ole tarpeeksi asiakaslähtöinen ja 

asiakasta osallistuttava.  

 

”Joskus mietityttää, mitä asiakas ajattelee kun hän lukee palvelusuunnitelmasta elämäntarinaansa 

ja siellä on ensimmäisenä lista esimerkiksi vankilassa olosta, päihteidenkäytöstä jne. Kerran 

esimerkiksi yksi asiakas sanoi, että on minulle kivojakin asioita elämässä tapahtunut, kun kysyin 

onko taustatiedot oikein kirjattu. Se voi olla joillekin asiakkaille järkyttävää luettavaa. Sitten 
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tapahtumalistan lopussa voi olla vain joku tavoite kuten töihin pääseminen. Se on vain lähinnä 

dokumentti eikä se ole kovin asiakaslähtöinen eikä keskity asiakkaan voimavaroihin.” 

 

Asiakkaat itse ovat antaneet työntekijöille palautetta palvelusuunnitelmista ja palautteesta suurin 

osa on haastateltavien mukaan ollut positiivista. Jotkut asiakkaat ovat myös itse vaatineet, että heille 

tehdään palvelusuunnitelma. 

 

”Asiakkaat ovat kokeneet palvelusuunnitelman sillä tavalla hyvänä, että he itsekin pysähtyvät oman 

tilanteensa eteen, kun hahmotetaan taustatietoja ja mietitään tavoitteita. Monesti he ihmettelevät, 

mitä kaikkea heidän elämässään on ollutkaan ja toteavat, että pitää ottaa uutta suuntaa elämälle ja 

asettaa tavoitteita. Kyllä se on hyväksi ollut asiakkaiden kannalta ja he ovat olleet ihan 

positiivisella mielellä ja tyytyväisiä. Ja kun sen tekoon varataan puolitoistatuntia aikaa niin siinä 

voi rauhassa käydä asiakkaan tilannetta läpi.”  

 

Palvelusuunnitelman hyvistä puolista huolimatta osa haastateltavista oli sitä mieltä, että 

palvelusuunnitelmassa on kehitettävää. Tyytymättömyys kohdistuu esimerkiksi 

palvelusuunnitelman runkoon ja sisältöön sekä tekniseen toteutukseen. Osa kokee suunnitelman 

rungon raskaaksi ja mekaaniseksi. Haastateltavat kertoivat myös kiinnittäneensä huomiota siihen 

kuinka erilaisia palvelusuunnitelmia kollegat tekevät. Eroavaisuuksia löytyy palvelusuunnitelmien 

pituudesta, siitä kuinka paljon suunnitelmaan on panostettu, mutta myös siitä, kuinka usein tehtyjä 

palvelusuunnitelmia tarkastetaan.  

 

”Palvelusuunnitelmia tehdään vielä hyvin erilaisin tavoin. Jotkut tekevät hyvin lyhyitä ja toiset 

panostavat siihen perinpohjaisesti. Toki on sellaisia asiakkaita, joille voi tehdä aluksi vain lyhyen 

suunnitelman, jota lähdetään hiljalleen täydentämään. Asiakastilanteetkin ovat hyvin erilaisia.”  

 

Palvelusuunnitelmia ei tehdä kaikille asiakkaille, vaikka osan haastateltavien mukaan olisi hyvä 

tehdä kaikille asiakkaille edes jonkinlainen suunnitelma. Palvelusuunnitelman tekeminen on koettu 

tarpeettomaksi sellaisten asiakkaiden kohdalla, joilla on jo valmiiksi tarpeeksi hyvät resurssit, ei ole 

lainkaan motivaatiota tai ovat niin huonossa kunnossa, että tavoitteellisen suunnitelman tekeminen 

ei ole järkevää. Erään haastateltavan mukaan sosiaalityössä olisi järkevää olla omat prosessinsa 

niille asiakkaille, joille tehdään palvelusuunnitelmia ja niille asiakkaille, joiden kanssa työskentely 
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on huollollista ja kannattelevaa. Nämä kaksi erilaista asiakasprosessia, 

palvelusuunnitelmajohdannainen ja huollollinen työprosessi, avaisivat myös muille enemmän sitä 

työtä, jota aikuissosiaalityössä tehdään. 

 

Loppujen lopuksi monet sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että palvelusuunnitelma on 

samanlaista suunnitelmallista sosiaalityötä, kuin he ovat tehneet aikaisemminkin, tosin sillä 

erotuksella, että ennen sosiaalityössä tehtyjä suunnitelmia ei kirjattu lomakkeelle. 

 

5.2.7 Sosiaalityön mittaamisen mahdottomuus 

Tampereen kaupungin tilaaja-tuottaja-malli on asettanut myös aikuissosiaalityön tuottajan rooliin, 

jolta tilaaja tilaa tiettyjä palveluja. Tampereen kaupungin tilaaja tilaa aikuissosiaalityöltä 

palvelusuunnitelmia. Tehtyjen palvelusuunnitelmien määrää seurataan. Kaikki haastateltavat eivät 

ole kovin tyytyväisiä siihen, että tilaus kohdistuu vain palvelusuunnitelmiin, koska se ei heidän 

mielestään kerro tehdyn sosiaalityön sisällöstä tarpeeksi. Koska palvelusuunnitelma on vain yksi 

väline ja työtehtävä muun aikuissosiaalityön joukossa, tilauksen kohteita pitäisi olla haastateltavien 

mukaan useampia kuin yksi. Osa taas haluaisi palvelusuunnitelman tilalle jonkin toisen mittarin.  

 

”Palvelusuunnitelma on vain yksi runko, kehys, mutta sitten sosiaalityö ja se mitä me tehdään, on 

ihan valtava kenttä sen ympärillä.” 

 

”Palvelusuunnitelma ei kerro läheskään kaikkea, mitä asiakkaan asioissa tehdään. Kaikkea ei voi 

kirjata palvelusuunnitelmaan, sitä ei päivitetä joka kerta. On paljon sellaisia asiakaskäyntejä ja 

puhelimessa tehtävää työtä, joista ei jää kirjauksia tai niistä ei tallennu mihinkään mitään.” 

 

Osa haastateltavista oli tyytyväisiä siihen, että palvelusuunnitelma on aikuissosiaalityön mittarina ja 

pitivät sitä riittävänä. Monen mielestä palvelusuunnitelma kuvastaa sitä työtä, mitä 

aikuissosiaalityössä tehdään asiakkaan kanssa. Kirjattuun palvelusuunnitelman dokumenttiin 

sisältyvät nimittäin esimerkiksi asiakkaan tilanteen selvittäminen ja tulevaisuuden tavoitteet ja 

palvelut, joihin asiakas ohjataan. He perustelivat palvelusuunnitelman tilaamista lakiin perustuvana 

ja hyväksyivät sen, että tilaajan kiinnostus kohdistuu vain palvelusuunnitelmiin. 
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”Palvelusuunnitelmassa näkyy meidän työ, jos esimerkiksi ajatellaan, että tehdään 

suunnitelmallista sosiaalityötä, niin palvelusuunnitelma tuo sitä näkyville kuinka asioita 

suunnitellaan. Ja palvelusuunnitelmaan tulee kaikki päivityksetkin, kun päivitetään suunnitelmaa, 

joten palvelusuunnitelmassa näkyy myös jatkotyöskentelyä. Palvelusuunnitelmista saa otettua myös 

tilastoja, joista näkee, minkälaisten asioiden kanssa me tehdään töitä ja mihin asiakkaita 

ohjataan.” 

 

Palvelusuunnitelmien tilaaminen sosiaalityöntekijöiltä on saanut osan haastateltavista pohtimaan 

sitä, tekeekö osa työntekijöistä palvelusuunnitelmia vain sen takia, että niitä tilataan. Osa 

haastatelluista myönsi palvelusuunnitelmien tilaamisen ja seuraamisen vieneen niiden tekemisestä 

mielekkyyden. Osa sosiaalityöntekijöistä kertoi myös kokevansa välillä paineita 

palvelusuunnitelmien tekemisestä, koska tehtyjen palvelusuunnitelmien määrää seurataan. 

Sosiaalityöntekijät myös toivovat todellisia tutkimustuloksia palvelusuunnitelmien tavoitteiden 

toteutumisesta eli siitä onko palvelusuunnitelmista hyötyä asiakkaille. 

 

”Sosiaalityön mittaaminen on hyvin vaikeata, koska sen vaikutukset voivat olla monen vuoden 

päässä. Aikuissosiaalityöllä on kuitenkin suurta yhteiskunnallista merkitystä ja pidemmällä 

aikavälillä se vähentää yhteiskunnan kuluja. Aikuissosiaalityötä pitäisi mitata laadullisilla 

menetelmillä.” 

 

Palvelusuunnitelmakeskustelun ohessa haastateltavat miettivät sitä, voiko aikuissosiaalityötä 

ylipäätään mitata millään mittarilla ja mikä mittari olisi sopiva, kun nykyään kuitenkin vaaditaan 

aina jokin mittari. Mittareiksi ehdotettiin muun muassa asiakaskäyntiä, asiakkaalle perustettua 

aikuissosiaalityön palvelua, lakisääteisiä päihde- ja asumispalvelupäätöksiä. Moni oli kuitenkin sitä 

mieltä, että sosiaalityötä tulisi mitata määrällisten mittarien sijaan laadullisella ja, että sosiaalityötä 

on ylipäänsä hyvin vaikea mitata eikä mikään mittari yksinään anna sosiaalityöstä kattavaa kuvaa. 

 

5.2.8 Muutos selvensi työnkuvaa 

Organisaatiomuutos asetti sosiaalityöntekijät tilanteeseen, jossa luovuttiin suurelta osin 

sosiaalityöntekijän aiemmasta perustehtävästä, toimeentulotuen käsittelemisestä, ja he joutuivat 

määrittelemään perustehtävänsä sisältöä uudelleen. Erään haastateltavan arvion mukaan 

sosiaalityöntekijän uusi työnkuva saattaisi olla vielä joiltain hieman haussa. Aikuissosiaalityön 
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työnkuva ja perustehtävä on kuitenkin useimmille haastateltaville selvä. Moni koki 

organisaatiomuutoksen selventäneen työnkuvaa, vaikka siinä onkin edelleen epäselvyyttä.  

 

”Olen miettinyt sitä, että kun jotkut tekevät edelleen paljon toimeentulotukea, niin voisiko se johtua 

siitä, että he eivät tiedä, mitä muutakaan voisivat tehdä. Tässä voi olla kyse ikäpolvikysymyksestä 

niin, että vanhemmat työntekijät eivät tiedä, mitä se sosiaalityö on, mitä se voisi olla. 

Aikuissosiaalityön paradigma on varmasti muuttunut ihan hirveästi ja kaikki eivät ole päässeet tai 

halunneet päästä siihen mukaan.” 

 

Haastateltavat perustelivat työnkuvan selkeyttä muun muassa sillä, että asiakastyö on heidän 

perustehtävä ja he tietävät keitä asiakkaat ovat ja tietävät, mitä asioita on otettava esille ja mitä 

tehdä, kun asiakas tulee varatulle ajalle. Keskitetty aikuissosiaalityön asema auttaa myös 

hahmottamaan työnkuvaa. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että työnkuva on selkeä sen takia, että 

he voivat itse määritellä sen. Vaikka työn määritteleminen pitkälti itse on monen haastateltavan 

mielestä hyvä juttu, monet ihmettelivät ja pitivät kummallisena sitä, että se on ylipäätään isossa 

organisaatiossa mahdollista. Osa haastateltavista totesi, ettei heillä ole ollut organisaation tasolta 

määriteltynä aikuissosiaalityöntekijän työnkuvaa ja olivat sitä mieltä, että sitä ei olisi määritelty 

vieläkään, ellei pari sosiaalityöntekijää olisi tehneet sitä. Haastateltavat myös vertasivat 

työnkuvaansa muiden kaupunkien aikuissosiaalityön työnkuvaan ja totesivat, että oma työnkuva on 

huomattavasti selkeämpi ja mieluisampi. 

 

”Meillä ei mielestäni ole ollut mitään sosiaalityöntekijän työnkuvaa. Organisaation tasolta ei ole 

määritelty mitään. Sosiaalityöntekijät voivat määritellä itse oman työnkuvansa” 

 

”Espoossa on ainakin sekava toimenkuva, että täällä se on selkeämpi. Heidän työnkuvansa 

kuulostaa siltä vanhalta, mistä me ollaan päästy pois. Siitä heidän työstä ei ainakaan halua ottaa 

oppia. Että kyllä täällä varmasti lähdettiin oikeaan suuntaan näissä asioissa.” 

 

”Kyllä muutos varmaan selvensi työnkuvaa, mutta ei se selkeä ole. Aikuissosiaalityöstä on niin 

erilaisia määritelmiä ja erilaisia tapoja tehdä töitä. Osittain on samoja painoarvoja ja varmasti 

joku ydin on samanlainen. On vaikea antaa mitään jämäkkää ja realistista kuvausta siitä. 

Ongelmana on se, että aikuissosiaalityö vaikuttaa ulospäin varmasti hyvin epämääräiseltä.”  
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Aikuissosiaalityön työnkuvan epäselvyyttä perusteltiin sillä, että edelleenkin on vaikeata määritellä 

aikuissosiaalityön perustehtävää ja sillä, että aikuissosiaalityö näyttäytyy ulkopuolisille kovin 

epämääräisenä. 

 

5.2.9 Työtapojen yhdenmukaistumista havaittavissa 

Samaan yksikköön muuttaminen on tuonut esille sosiaalityöntekijöiden erilaiset työtavat. 

Työtapojen erilaisuus paljastuu muun muassa kahvihuoneessa käydyissä keskusteluissa ja muissa 

yhteisissä hetkissä, kuten tiimipalavereissa tai silloin, kun asiakkaan työntekijä vaihtuu. Eroja 

todettiin olevan eri tiimien välillä, mutta myös tiimien sisällä. Erot koskevat työntekijöiden erilaisia 

käytännön tapoja tehdä työtä ja sitä, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan. Osa työntekijöistä 

esimerkiksi liikkuu enemmän tapaamisissa toimiston ulkopuolella, kun jotkut ovat pääasiassa 

toimistolla.  

 

Koska työntekijät ovat tehneet töitä eri alueilla hyvin eri tavoin, on organisaatiomuutoksen yhtenä 

tavoitteena ollut työtapojen yhdenmukaistuminen. Haastateltavien mukaan työtapojen 

yhdenmukaistumista olisi havaittavissa jonkin verran, mutta ei vielä tarpeeksi. Työtapojen 

yhdenmukaistumisen odottaminen heti yhteen muuton jälkeen on monen haastateltavan mielestä 

hyvin epärealistista. Ensimmäinen vuosi on mennyt käytännössä uuteen tilanteeseen ja yksikköön 

totutteluun sekä toisten työtapoihin tutustumiseen. Työtapojen yhdenmukaistuminen voikin viedä 

useamman vuoden. 

 

”Yhdenmukaistumista on ollut jonkin verran ja uskon, että siinä on ollut taustalla tiettyjä selkeitä 

tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet yhdenmukaistumista. Kaikki voivat luopua toimeentulotuesta, jos 

haluavat ja koska palvelusuunnitelmien tekemistä edellytetään kaikilta, niin silloin kaikki myös 

tekevät niitä. Mutta työntekijöiden tavat tehdä jokapäiväistä työtä vaihtelevat todella paljon.” 

 

”Tässä on ollut niin iso hyppäys siitä aluetoimistomallista, missä ei ollut mitään toimistojen välistä 

kommunikointia. Eli se olisi tavallaan ollut ehkä liikaa odotettua, jos olisi ajateltu, että 

yhdenmukaistuminen olisi toteutunut heti.” 

 

”Työtapojen yhdenmukaistuminen on vaiheessa vielä. Kyllä sen on huomannut, ettei se, että ihmiset 

pistetään saman katon alle tarkoita kehittymistä yhdenmukaisuuteen tai siihen, että yhteistyö olisi 
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parempaa. Täällä on kuitenkin kaikki omia persoonia ja on pitkälti itsestä kiinni kuinka paljon 

ollaan valmiita tekemään, tulemaan vastaan ja muuttamaan omia työtapoja.” 

 

Haastateltavat ehdottivat erilaisia keinoja vauhdittaakseen työtapojen yhdenmukaistumisprosessia. 

Yhteisistä toimintatavoista sopiminen koettiin hyväksi keinoksi ja joistakin tietyistä asioista on jo 

sovittu. Uusien työtapojen levittäminen kaikkien työntekijöiden käytettäviksi on myös sellainen 

keino, joka on jo otettu käyttöön. Keinoiksi ehdotettiin myös yhteisen keskustelun lisäämistä 

työtavoista ja tavoitteista sekä hankkeiden tai työryhmien käyttämistä erilaisten työtapojen 

kartoittamiseen. Myös esimiehen toivotaan ryhtyvän johtamaan yhtenäistämistä.  

 

Kysyin haastateltavien mielipidettä siitä, pitääkö sosiaalityöntekijöiden työtapojen ylipäätään 

yhdenmukaistua. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että on erikoista, kun samassa organisaatiossa 

on yhtä monta erilaista tapaa tehdä töitä kuin on työntekijöitäkin ja heidän mielestä työtapojen on 

ehdottomasti yhdenmukaistuttava, jotta asiakkaat saisivat yhtäläistä palvelua. Enemmistö 

haastateltavista oli kuitenkin sitä mieltä, että työntekijöitä on mahdotonta vaatia tekemään töitä 

samalla tavalla, koska kaikki ovat omia persooniaan erilaisilla koulutus-, työ- ja kokemustaustoilla 

ja tekevät töitä siitä johtuen eri tavoin.  Myös jokainen asiakas on erilainen, mikä vaatii erilaisia 

työtapoja jokaisen asiakkaan kohdalla. Täysin yhdenmukaisia työtapoja ei koeta tarpeelliseksi, 

kunhan asiakkaat eivät joudu eriarvoiseen asemaan keskenään riippuen siitä, ketä on heidän 

työntekijänsä. Riittää, että sosiaalityöntekijöillä on tietyt yhteiset säännöt, tavoitteet ja raamit työlle 

ja tulokset ovat keinoista riippumatta samansuuntaisia sekä asiakkaan edun mukaisia ja työtavat 

ovat hyväksyttäviä. 

 

5.2.10 Aluetuntemuksen tarpeellisuus 

Yksi suurimmista toteutuksista organisaatiomuutoksessa oli aluesosiaaliasemista luopuminen. 

Haastatteluhetkellä aluesosiaaliasemista luopumisesta oli kulunut jo reilu vuosi aikaa. Moni 

sosiaalityöntekijä oli sitä mieltä, että muutossa Hatanpäälle on menetetty joitakin asioita, mutta 

saatu kuitenkin enemmän hyvää tilalle. Keskittämistä perusteltiin sillä, että sosiaalityöntekijöiden 

kasaaminen yhteen on mahdollistanut aikuissosiaalityön kehittämisen. Kehittäminen ei olisi ollut 

haastateltavien mukaan täysin mahdollista erillään olevissa pienissä yksiköissä. Aikuissosiaalityötä 

pidetään myös sellaisena erityispalveluna (peruspalvelun sijaan), jota ei ole tarpeen olla jokaisella 

asuinalueella. 
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Suurimmat menetykset koskevat sosiaalityöntekijöiden yhteistyön heikentymistä joidenkin 

aluetoimijoiden kanssa, alue- ja paikallistuntemuksen vähentymistä sekä asiakkaiden 

palvelunsaantimahdollisuuksien heikentymistä heidän omilla asuinalueillaan. 

 

”Meillä oli siellä pienellä alueella tosi hyvä yhteistyö työvoimatoimiston ja psykiatrisen 

poliklinikan kanssa, että yhteistyö asiakkaiden asioissa on vähän kärsinyt, kun on tämä välimatka. 

Alueella yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli löytänyt hyvän toimivan tavan, kun oltiin siellä 

niin pitkään.” 

 

”Yhteistyön mahdollisuus, työn tekemisen ja asiakaspalvelun joustavuus, mitä oli alueella, on 

menetetty. Enää ei ole kontaktia lapsiperhelinjaan ja etuuskäsittelyyn. Se näkyy esimerkiksi siinä, 

jos asiakas tulee raskaaksi ja hänet pitäisi siirtää lapsiperhepuolelle asiakkaaksi, niin aiemmin 

käytiin ilmoittamassa siitä suunnilleen viereiseen työhuoneeseen. Nyt ei enää tiedä edes kehen ottaa 

yhteyttä siellä lapsiperhepuolella.” 

 

Aikuissosiaalityön asemalla on edelleen voimassa samat aluejaot kuin aluesosiaaliasemilla ollessa. 

Haastateltavien mielestä alueet ovat erilaisia ja alueilla on myös erilaisia asiakkaita (esimerkiksi 

päihteidenkäyttäjiä tai maahanmuuttajia). Suuri osa haastateltavista pitää aluetuntemusta tärkeänä ja 

tarpeellisena osana sosiaalityöntekijän asiantuntemusta.  

 

5.2.11 ”Mitä se aikuissosiaalityö nyt sitten oikein on?” 

Aikuissosiaalityöntekijät kertoivat kuulleensa organisaatiomuutoksen jälkeen niin samasta 

organisaatiosta, ulkopuolisilta, yhteistyötahoilta, tilaajalta kuin asiakkailtakin kysymyksen siitä, 

mitä aikuissosiaalityö on muutoksen jälkeen. Osa sosiaalityöntekijöistä kertoi olevansa sitä mieltä, 

että aikuissosiaalityön työnkuva on ollut ennenkin pitkälti sama kuin nyt. Aikaisemmin 

toimeentulotukityö vain vei mahdollisuudet toteuttaa kyseistä työnkuvaa. Joidenkin haastateltavien 

mielestä on vaikeata määritellä sitä, mitä aikuissosiaalityö on ja mitä kaikkea siihen kuuluu. 

Useimmat olivat sitä mieltä, että heidän tekemällään työllä ei ole oikeastaan lainkaan rajoja 

sosiaalityön laajan, loputtoman työkentän takia. Haastateltavien mielestä eri työntekijöillä on hyvin 

erilaisia näkemyksiä aikuissosiaalityön sisällöstä ja prosessista, esimerkiksi siitä, onko 

toimeentulotuki-, päihde- ja mielenterveystyö tai psykososiaalinen ohjaustyö aikuissosiaalityötä. 

Sosiaalityöntekijöillä on myös erilaisia käsityksiä siitä, mikä on tehokasta työtä. Konkreettinen 
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asiakas ohjaaminen palveluihin voidaan nähdä tehokkaampana, kuin asiakkaan kanssa keskustelu 

tai niin sanottu psykososiaalinen ohjaustyö. 

”Tämä on sinänsä vähän hassu kysymys, kun aikuissosiaalityötä on tehty jo kymmeniä vuosia, että 

ihan kuin se olisi nyt jotenkin uusia asia. Eiköhän aikuissosiaalityö ole aika paljon samaa kuin 

ennenkin, mutta nyt sitä pystyy tekemään enemmän.” 

 

Aikuissosiaalityön tehtäviksi ja tavoitteiksi mainittiin muun muassa muutostyö, asiakkaan 

osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen, elämänhallinnan parantaminen ja tukeminen sekä 

asiakkaan ohjaaminen eteenpäin.  

 

”Eikös meidän tehtävä ja viralliset tavoitteet ole sitä, että lisätään asiakkaan osallisuutta, ohjataan 

asiakasta eteenpäin ja lisätään hänen aktiivisuuttaan. Tavoitteena on, että asiakkaat tekevät itse ja 

he pystyvät hallitsemaan elämäänsä.” 

 

Sosiaalityöntekijät aloittavat työskentelyn uuden asiakkaan kanssa selvittämällä ja kartoittamalla 

asiakkaan kokonaistilannetta, ongelmat ja palveluntarpeen. Tämän jälkeen kartoitetaan, mitä 

ratkaisuja, apua ja tukea on tarjolla ja asiakasta neuvotaan eri palveluista ja ohjataan palvelujen 

piiriin. Palveluohjaustyön tekeminen vaatii sosiaalityöntekijöiltä laajan palveluverkoston ja 

erilaisten vaihtoehtojen tuntemista ja hallitsemista. Palvelusuunnitelma tehdään tapaamisten 

alkuvaiheessa. Mikäli asiakasta ei pystytä ohjaamaan eteenpäin, sosiaalityöntekijöiden työ on 

asiakkaan elämänhallinnan tukemista arjessa. 

 

”Meidän työtä on muun muassa kartoittaminen, palvelutarjonnasta kertominen asiakkaalle ja 

oikeisiin palveluihin ohjaaminen, koordinointi ja kuunteleminen.”  

 

Sosiaalityöntekijät kulkevat asiakkaan vierellä tämän prosessin aikana. Sosiaalityöntekijät toimivat 

usein myös asiakkaan palvelujen ja verkostojen koordinoijana ja asiakkaan taustavoimana ja tukena. 

Asiakasprosessin aikana sosiaalityöntekijät seuraavat asiakkaan tilannetta ja tavoitteiden 

toteutumista osittain myös valvoen ja kontrolloiden. Aina tehdyt suunnitelmat eivät toteudu, jolloin 

mietitään tavoitteita tai keinoja uudelleen. Sosiaalityöntekijät tekevät paljon töitä asiakkaan eteen 
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silloinkin, kun asiakas ei ole itse paikalla. Asiakkaan asioita selvitellään ja mietitään muun muassa 

asiakkaan yhteistyötahojen kanssa. 

 

”Tapaamisten välissä on melko paljon seurantaa ja työskentelyä asiakkaan asioissa ilman 

asiakasta. Etenkin puhelimessa tehtävä työ, yhteistyökumppaneiden kanssa asiakasasioissa 

neuvotteleminen ja miettiminen puhelimitse ovat lisääntyneet. Mietitään muiden toimijoiden kanssa, 

että mitä tilanteessa tehdään ja sovitaan vastuista kuka hoitaa mitäkin.” 

 

Haastateltavat korostivat sitä, että aikuissosiaalityön tehtävät riippuvat hyvin pitkälti siitä, keitä 

asiakkaat ovat ja minkälaisia heidän elämäntilanteensa ja ongelmat ovat. Asiakasryhmien 

erilaisuuden ja laajuuden takia aikuissosiaalityön keinot vaihtelevatkin paljon. Haastateltavien 

mukaan suurin osa aikuissosiaalityön asiakkaista on alle 25-vuotiaita nuoria. Asiakkaina on myös 

paljon päihdekuntoutujia ja päihdeongelmaisia. Monella asiakkaalla on yhtä aikaa useita eri 

ongelmia. Joidenkin asiakkaiden kanssa työskentely voi olla selkeätä tilanteen kartoittamista ja 

palveluohjausta, joidenkin kanssa lähinnä kaaoksen hallintaa. Aikuissosiaalityö on edelleen 

enimmäkseen yksilötasolla tehtävää asiakastyötä, mutta verkostotyö on lisääntynyt jatkuvasti. 

Aikuissosiaalityöhön sisältyy myös sellaisia tehtäviä, joiden kautta etsitään aikuissosiaalityön 

tarpeessa olevia asiakkaita. 

 

”Aikuissosiaalityön prosessiin sisältyy tiettyjä elementtejä, mutta asiakkaasta riippuen prosessit 

muodostuvat ihan erilaisiksi. Meidän työ näyttää ihan erilaiselta riippuen siitä, ketä tässä on 

asioimassa. On aika mahdotonta tehdä mitään selvää kuviota siitä, miten asiat tapahtuvat täällä.” 

 

”Yksi jalkautumisen muoto on mielestäni meiltä tilattu aikalisäpalvelu, jonka takia me käydään 

nykyään kuukausittain armeijan kutsunnoissa ja jälkitarkastuspäivissä. Se on nuorten parissa 

tehtävää työtä, jossa me tavataan 30-40 nuorta päivässä ja seulotaan avun ja ohjauksen tarpeessa 

olevia. Se työ ei kuitenkaan näy missään, kun sitä ei kirjata mihinkään ylös.” 

 

Pari haastateltavaa oli sitä mieltä, että sosiaalityöhön sisältyisi myös rakenteellinen sosiaalityö, jota 

ei kuitenkaan tehdä oikeastaan ollenkaan.  

 



63 

 

”Työtä tehdessä tulee välillä mieleen yhteiskunnallisestikin laajoja asioita, epäkohtia ja 

kohtuuttomia tilanteita, jotka vaikuttavat meidän työhön ja asiakkaiden elämään, sellaisia, joihin 

voisi yrittää itse laajemmin vaikuttaa. Ajatukset jäävät kuitenkin sellaiseksi hiljaiseksi tiedoksi 

itselle. Sellaista tässä joutuu ajankäyttökysymyksen takia miettimään, että lähteekö vaikuttamaan 

vai ei.” 

 

Haastateltavat kertoivat aikuissosiaalityön määrittelyn olevan hyvin vaikeata ja arvelivat eri 

työntekijöiden käsittävän aikuissosiaalityön sisällön hyvin eritavoin. Siitä huolimatta haastateltavat 

kertoivat loppujen lopuksi varsin yhdenmukaisesti samoista aikuissosiaalityön tehtävistä ja 

tavoitteista, joita he kokevat aikuissosiaalityöhön kuuluvan ja joita he toteuttavat työssään. 

 

5.3 Yhteistyötahoihin ja asiakkaisiin kohdistuneet muutokset 

 

5.3.1 Kollegoiden välisen yhteistyön lisääntyminen ja mahdollisuus työparityöskentelyyn 

Haastateltavien mukaan aikuissosiaalityöntekijöiden välinen yhteistyö on lisääntynyt. Yhteistyön 

lisääntymisen taustalla on lähinnä se tosiasia, että sosiaalityöntekijöillä on nyt ylipäätään olemassa 

kollegoita, joiden kanssa voi keskustella ja vaihtaa tietoa. Aluesosiaaliasemilla työntekijät saattoivat 

aikaisemmin joutua tilanteeseen, jossa he tekivät töitä yksin ilman kollegoiden tukea ja apua. 

Uudessa työyksikössä kollegoiden tuki ja apu on aina lähellä suuren työntekijämäärän ansiosta. 

Joidenkin haastateltavien mielestä yhteistyö ei ole lisääntynyt huomattavasti, sillä sitä on ollut 

sopivasti jo aluesosiaaliasemalla. Erot yhteistyön lisääntymisen määrissä selittyvät aiempien 

työyksiköiden työntekijämäärällä. On selvää, että useamman sosiaalityöntekijän yksikössä on ollut 

enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön kuin kahden hengen tiimissä. Eräs haastateltava pohti ison 

työyksikön eriyttävää vaikutusta ja arveli työntekijöiden olevan tekemisissä ja kysyvän neuvoa 

lähinnä samoilta työkavereilta kuin aluesosiaaliasemallakin. Muiden kommenttien perusteella 

neuvoa kysytään kuitenkin myös muiden tiimien työntekijöiltä. Neuvoa kysytään tiimirajoista 

välittämättä monesti henkilöiltä, joilla tiedetään olevan tietoa joistain tietyistä asioista, kuten 

asumispalveluista. 

 

”Totta kai yhteistyö on lisääntynyt ja se on nyt helpompaa, kun ollaan kaikki täällä.” 
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Sosiaalityöntekijät ovat tehneet aikaisemmin hyvin itsenäisesti töitä, mikä on johtunut muun 

muassa toimistojen pienestä koosta tai toimeentulotukityön aiheuttamasta paineesta ja kiireestä. Iso 

työyksikkö tarjoaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia erilaisiin työparityöskentelyn muotoihin. 

Työparityöskentelyllä tarkoitetaan tässä kohtaa työtapaa, jossa useampi kuin yksi työntekijä 

työskentelee asiakkaan asioissa. Haastattelujen perusteella työparityöskentelyä ei ole kuitenkaan 

kovin paljon sosiaalityöntekijöiden kesken, sosiaaliohjaajien kanssa kylläkin. Työparityöskentelyä 

on kuitenkin käytetty jonkin verran esimerkiksi tilanteissa, joissa sosiaalityön asiakkaana on 

pariskunta. Työparityöskentelyn hyötyinä pidetään sitä, että sen kautta voisi tutustua muiden 

työtapoihin ja saada tukea omalle työlleen. Hyväksi ajatukseksi koetaan myös se, että kokeneemmat 

työntekijät mentoroisivat uudempia työntekijöitä. Sosiaalityössä on niin paljon sellaista hiljaista 

tietoa ja osaamista, joka pitäisi saada yhteiseen käyttöön. Työparityöskentely voisi olla hyvä keino 

tiedon siirtämiseen. 

 

”Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti tehneet kovin itsenäisesti ja yksinkin tätä työtä eikä 

esimerkiksi parityöskentelyt ole olleet aiemmin kovin tyypillisiä. Kun sosiaalityöntekijät ovat 

oppineet tekemään yksin ratkaisuja ja perustelemaan niitä yksin, niin ehkä siihen yksin tekemiseen 

on kasvanut niin, että nyt perustelujen avaaminen muille ei ole ihan helppoa. Täytyy rakentaa 

luottamus porukkaan, joka on vielä uusi, kun ei edes tunne kaikkia työkavereita. Vähän niin kuin 

yksinäisiä susia yritettäisiin opettaa olemaan laumassa. Tällaista yhteisöä ei ole pitkään aikaan 

ollut.” 

 

Aiemmin eri yksiköissä työskennelleiden työntekijöiden yhdistäminen samaan, uuteen 

työyksikköön on aina haasteellista ja yhteistyötä ei välttämättä synny. Haastattelujen perusteella 

tätä ongelmaa ei vaikuta olevan, vaikka uuteen isoon työyksikköön ja erilaisiin työpari- ja 

yhteistyömahdollisuuksiin olisikin ollut totuttelemista. 

 

5.3.2 Mahdollisuus yhteistyöhön sosiaaliohjaajien kanssa 

Moni haastateltava mainitsi uutena asiana työssään yhteistyömahdollisuuden sosiaaliohjaajan 

kanssa. Kaikilla aluesosiaaliasemilla ei ollut aiemmin sosiaaliohjaajia. Uudella asemalla ohjaajia on 

kolme. Sosiaaliohjaajien saaminen aikuissosiaalityön asemalle olikin monen haastateltavan mukaan 

yksi parhaita asioita muutoksessa, koska sosiaaliohjaajista on sosiaalityöntekijöille suurta apua. 
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Sosiaalityöntekijät ovat tyytyväisiä siitä, että ohjaajat pääsevät esimerkiksi toteuttamaan yhdessä 

asiakkaan kanssa aikuissosiaalityössä tehtyjä palvelusuunnitelmia.  

 

”Sosiaaliohjaajat on yksi hyvä juttu, mikä tuli muutoksen kautta. En olisi oikeasti uskonut, että 

meillä on tässä vaiheessa jo kolme ohjaajaa, kun ei ollut yhtään aiemmin. Heitä pystyy käyttämään 

avuksi niissä tapauksissa, joissa asiakas tarvitsee tiiviimpää tukea ja kädestä pitäen ohjausta.” 

 

Haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että sosiaaliohjaajia tarvitaan lisää, koska asiakkaiden 

tapaamisvälit ovat pidentyneet huomattavasti suuren kysynnän takia. Esimerkiksi asumisen 

ongelmiin keskittyvälle sosiaaliohjaajalle koetaan olevan tarvetta. 

 

5.3.3 Kangertelua yhteistyössä Toimeentulotuen yksikön ja lapsiperheiden sosiaalityön kanssa 

Haastateltavien mukaan suurin organisaatiomuutoksesta seurannut huono asia on ollut 

yhteistyövaikeudet Toimeentulotuen yksikön ja lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Etenkin 

ongelmat Toimeentulotuen yksikön kanssa herättivät haastatteluissa valtavasti keskustelua.  

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että aikuissosiaalityön aseman ja Toimeentulotuen yksikön 

välinen yhteistyö ei ole riittävää ja siinä on ongelmia.  

 

Sosiaalityöntekijät vertaavat nykyistä yhteistyötä siihen yhteistyöhön, mitä 

aikuissosiaalityöntekijöillä oli etuuskäsittelijöihin ja lapsiperhepuolen sosiaalityöntekijöihin 

aluesosiaaliasemalla. Yhteistyö etuuskäsittelijöihin ja myös lapsiperhepuolen sosiaalityöntekijöihin 

toimi haastateltavien mukaan aluesosiaaliasemilla hyvin ja huomattavasti nykyistä paremmin, koska 

asioista pystyi keskustelemaan, neuvottelemaan ja sopimaan yhdessä kasvotusten. 

Organisaatiomuutos on eriyttänyt eri yksiköt erilleen ja tehnyt haastateltavien mukaan heidät 

toisilleen kasvottomiksi. Toista osapuolta ei enää tunneta, heihin kohdistuu ennakkokäsityksiä ja -

luuloja, mikä eriyttää yksiköitä entisestään. Yksiköiden kesken on alettu käydä reviiritaisteluja siitä, 

kenelle mikäkin asiakas kuuluu. 

 
”Tällä hetkellä on tosi sekava tilanne Toimeentulotuen yksikköön päin. Yhteistyö Toimeentulotuen 

yksikköön toimii huonosti tai ei oikeastaan toimi tällä hetkellä. Tuntuu, että tässä yksiköiden välissä 

kasvaa juopa. Kyse ei ole siitä, että näiden yksiköiden välillä olisi huonot välit, vaan kyse on 

järjestelyistä ja työajasta. Varmaan molemmilla puolilla hukutaan työhön.” 
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”Tuntuu siltä, että lapsiperhelinjalla on pudottu siitä aikuissosiaalityön tietämyksestä, mitä heillä 

on ollut aluetoimistoissa. Aikaisemmin oli mahdollista konsultoida toinen toisiamme luontevasti, 

kun oltiin samassa toimistossa. Nyt se tuntuu olevan hankalaa ja kaikki, kuten asiakkaan siirto, 

tuntuu ihmeelliseltä reviiritaistelulta, että mikä kuuluu tai ei kuulu jollekin.”  

 

”Me ollaan nyt tässä yhteistyössä tavallaan kasvottomia toisillemme. Yhteistyössä ei olisi 

ennakkokäsityksiä, jos siinä olisi mukana tuttuus ja toistemme tunteminen eikä linjaamista tai 

neuvoja koettaisi komenteluna, jos olisi selvästi yhteinen käsitys siitä, miten kuvio menee asiakkaan 

asioissa. Kuitenkin todellisuudessa oli tarkoituksena, että se menee yhteistyössä.”  

 

Sosiaalityöntekijät ovat harmissaan siitä, että yhteistyö rajoittuu nykyään vain tiettyihin henkilöihin, 

kuten etuuskäsittelijöiden tiiminvetäjiin tai vanhoihin tuttuihin työkavereihin. Sosiaalityöntekijät 

toivovat tutustumista ja laajaa yhteistyötä myös muiden kanssa. Koska sosiaalityöntekijöiden ja 

etuuskäsittelijöiden asiakkaat ovat monesti yhteisiä, tulisi yhteistyön olla sujuvaa ja joustavaa, jotta 

asiakas saisi hyvää palvelua asiakaslähtöisesti. Sosiaalityöntekijät totesivat, että nyt pitäisi lähteä 

etsimään yhteistä keskustelufoorumia ja tapoja tiedon vaihtoon. Asiakasdokumentointi on jo 

olemassa oleva yhteinen tiedonvälittämisen keino, mutta sen käytössä (dokumentoitiin kirjaaminen 

ja kirjausten lukeminen) on ollut molemmin puolin ongelmia.  

 

Toimeentulotuen yksikköön pelätään hukkuvan paljon sellaisia asiakkaita, jotka tarvitsisivat ajan 

aikuissosiaalityöhön. Syitä siihen ovat esimerkiksi se, että etuuskäsittelijöillä ei ole enää omia 

asiakkaita, jolloin asiakkaat eivät tule tutuiksi. Lisäksi kiire vaikuttaa niin, että asiakkaiden asioihin 

ei ehditä perehtyä tarpeeksi. Haastateltavat toivovat, että heille ilmoitettaisiin enemmän 

Toimeentulotulotuen yksiköstä sellaisista asiakkaista, joilla on tarvetta aikuissosiaalityölle. 

Yhteistyön kehittämiseksi asiakasvaihdon osalta toivotaan muun muassa parannuksia 

ajanvarauskäytäntöihin.  

 

”Olemme ihan erillään, kun etuuskäsittelijöillä ei ole enää niitä omia tuttuja asiakkaita, minkä 

takia emme voi yhteisesti suunnitella miten toimia, vaihtaa tietoa ja kysyä. Tuntuu hassulta, että 

tämän eriytymisen myötä on tullut tarve kehittää niitä keinoja, millä asiakkaita poimittaisiin 

yksiköstä tänne asiakkaiksi. Nyt haetaan paikkausta, mihin on käytetty apuna esimerkiksi erilaisia 

projekteja.” 
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Sosiaalityöntekijät toivovat, että etuuskäsittelijät voisivat kysyä heiltä suoraan tietoa asiakkaista ja 

mahdollisesti myös neuvoja siitä, miten asiakkaan toimeentulotukiasiassa voisi menetellä. 

Tiedonvaihdolle ja ohjeistukselle koetaan olevan tarvetta siitä syystä, että sosiaalityöntekijöillä 

saattaa olla asiakkaasta sellaista tietoa asiakkaasta, jota ei ole etuuskäsittelijällä ja sosiaalityöntekijä 

saattaa tuntea asiakkaan tilanteen paremmin (koska tapaa asiakasta). Sosiaalityöntekijöiden mielestä 

toimeentulotukea pitäisi voida käyttää tukena asiakkaiden suunnitelmien toteuttamiseen. Se 

edellyttää sitä, että sosiaalityöntekijä voi tehdä asiakkaan kanssa suunnitelman, jota noudatettaisiin 

toimeentulotukea käsiteltäessä. Aikuissosiaalityöhön toivotaan uudeksi työvälineeksi jonkinlaista 

taloudellisen tuen suunnitelmaa, joka saattaisi auttaa myös erilaisiin yksiköiden välisiin ongelmiin 

toimeentulotuen käsittelemisessä. Toimeentulotuen käsittelyyn toivotaan suunnitelmallisuuden 

lisäksi enemmän harkintaa ja kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tilanteen suhteen.  

 

”En usko, että etuuskäsittelijöillä on paljon aikaa miettiä ja perehtyä pitkällä tähtäimellä asiakkaan 

itsenäisen selviytymisen tukemiseen harkinnanvaraisella toimeentulotuella. Sitä suuremmalla syyllä 

pitäisi yhteistyön toimia, jotta me voitaisiin linjata suunnitelmia ja meiltä voisi helpommin kysyä 

neuvoa.” 

 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että ylemmän tason periaatteet ja linjaukset siitä, miten asiat 

pitäisi hoitaa, eivät pysy yhdessä, kun yksiköt erkanevat toisistaan. Tämän takia pitäisi pitää huolta 

siitä, että eri yksiköissä ja yksiköiden sisällä eri tiimeillä ja työntekijöiden kesken olisi käytössä 

yhteneväiset käytännöt, säännöt ja tavat.  

 

”Yhteistyöongelmien takana on se, että tuli nämä omat yksiköt, joilla on omat esimiehet ja omat 

ohjeet. Siitä syntyy niitä tilanteita, että toisen yksikön työntekijät eivät voi ruveta ohjeistamaan 

toisen yksikön työntekijöitä. Se aiheuttaa niitä ongelmia. On jouduttu tekemään pelisääntöjä ja 

uskon, että kun tässä aikaa kuluu niin pelisäännöt selkiytyvät ja molemmin puolin kunnioitetaan 

toisten töitä ja työtapaa.” 

 

Yhteistyöongelmien taustalla olevat syyt vaikuttaisivat olevan pitkälti lähtöisin 

organisaatiojärjestelyistä ja työkiireestä. Osa aluesosiaaliasemista oli ollut ennen muutosta mukana 

kehittämishankkeissa, joissa oli muun muassa kehitetty sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden 
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välistä yhteistyötä (esim. Akseli-hanke). Kehittämisen tulokset ja jo aiemmat hyvät käytännöt 

vaikuttaisivat romuttuneen muutoksen myötä. Organisaatiomuutoksessa on epäonnistuttu 

säilyttämään erillisiin yksiköihin joutuneiden aikuissosiaalityön, lapsiperheiden sosiaalityön ja 

etuuskäsittelijöiden välinen ja aiemmin toiminut yhteistyö. Yksiköiden välillä vallitsee tällä hetkellä 

rakenteellinen epäluottamus. 

 

5.3.4 Esimies henkilöstön tukena ja aikuissosiaalityön eteenpäin viejänä 

Yhtenä organisaatiomuutoksen parhaimpina puolina haastateltavat pitivät sitä, että he saivat 

aikuissosiaalityölle oman esimiehen, joka keskittyy pelkästään aikuissosiaalityöhön, hallitsee 

substanssin, ymmärtää mitä työntekijät tekevät ja osaa ottaa siihen kantaa sekä tarvittaessa neuvoa 

työntekijöitä. Lähes kaikki haastateltavat toivat haastatteluissa esille sen tyytymättömyyden, jota 

aiheutui aluesosiaaliasemilla siitä, etteivät silloiset esimiehet keskittyneet pääsääntöisesti juuri 

ollenkaan aikuissosiaalityöhön. Haastateltavat olivat kokeneet esimiesten keskittyvän lähinnä vain 

lastensuojeluun ja toimeentulotukeen. Aluesosiaaliasemien esimiehillä ei koettu olleen tarpeeksi 

substanssinäkemystä aikuissosiaalityöhön. Esimiehillä on erittäin oleellinen rooli 

organisaatiomuutoksissa. Suurin osa haastateltavista kertoi olleensa oikein tyytyväisiä 

lähiesimieheensä ja tämän toimintaan muutoksen aikana. Esimiehen on koettu olleen henkilöstön 

tukena muutoksessa ja vievän aikuissosiaalityötä ja henkilöstöä eteenpäin.  

 

”Esimiehen merkitys on mielestäni todella suuri. Vaikka aluesosiaaliasemallakin oli hyvä esimies, 

mutta kun aikuissosiaalityö jäi jalkoihin, niin ei siihen auttanut mikään.  Nyt on joku joka ajaa 

aikuissosiaalityön asioita ja pitää sen puolta.” 

 

”Aluetoimistossa esimiehellä ei mielestäni ollut minkään tason substanssinäkemystä eikä mitään 

visiota siitä, mitä aikuissosiaalityö on. Siellä ei edes tehty aikuissosiaalityötä.  Siihen verrattuna 

tilanne on nyt tosi hyvä. Nykyisellä esimiehellä on ajatus siitä mitä meidän pitäisi tehdä.”  

 

Haastateltavat kertoivat niistä tehtävistä, joita he odottavat lähiesimieheltä organisaatiomuutoksessa 

ja työssä yleensäkin. Lähiesimiehen odotetaan tukevan, pitävän alaisten puolta, kannustavan, vievän 

työtä ja alaisia eteenpäin, kehittävän työtä, lisäävän työn näkyvyyttä ja asemaa. Esimiehen pitäisi 

olla muutoksen aikana jämäkkä, johdonmukainen, vahva ja hänellä pitää olla näkemystä 

esimerkiksi siitä, mihin työtä kehitetään. Esimiehen odotetaan myös tuovan työyhteisöön 
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esimiehisyyttä ja saavan rakennettua yhtenäistä työyhteisöä sekä edesauttavan työtapojen 

yhtenäistämistä. Esimiehen tuesta huolimatta muutosprosessi on ollut niin iso, että työntekijät ovat 

joutuneet tai saaneet tehdä töitä hyvin itseohjautuvasti muutoksen aikana. 

 

”Olisi hyvä, kun esimies olisi mukana meidän työryhmissä, joissa me mietimme muun muassa työn 

kehittämistä. Se eriyttää, kun esimies ei ole mukana työryhmissä. Silloin kun olemme kaikki yhdessä 

ja myös esimies on paikalla, niin se tuo siihen toimintaan esimiehisyyttä mukaan, sitä pitäisi olla 

lisää.” 

 

”Muutosprosessi on niin iso asia, että sen aikana olisi hyvä olla kaksi esimiestä, joista toinen olisi 

henkilöstöjohtaja ja toinen muutosprosessin viejä. Kun lähdetään tekemään töitä ihan eri lailla, 

siihen tarvitaan paljon tukea. Nyt on saanut, mutta myös joutunut tekemään paljon itsenäisesti 

hommia tässä muutoksessa. Jos ei olisi ollut itseohjautuva, niin en tiedä, mitä tuolla huoneessa 

tekisin. Siinä mielessä tukea ei ole ollut tarpeeksi.” 

 

Aikuissosiaalityö huomioidaan erään haastateltavan arvion mukaan nyt paremmin myös 

johtotasolta. Johtotason suuremmasta huomiosta huolimatta haastateltavat totesivat omaa 

esimiestään ylempien esimiesten jääneen melko etäisiksi. Haastattelujen perusteella johtotason 

tehtäväksi nähdään yhtenäisten toimintalinjojen luominen johtotasolta työntekijöihin saakka ja 

tiedon vieminen käytännön työn tasolle, jotta organisaatiossa ei olisi monta erilaista tai vastakkaista 

tapaa toimia. Johtotasoa myös toivottiin osallistumaan joihinkin aikuissosiaalityön kokouksiin, 

kuten kehittämispäiville. Lisäksi toivottiin, että johtotasolla otettaisiin asioita suunniteltaessa 

huomioon myös työntekijöiden näkökulma ja mielipiteet. 

 

”On hyvä ja positiivinen yllätys, että aikuissosiaalityö otetaan nyt johtotasoltakin tosissaan ja 

meidät huomioidaan ja on saatu joitakin meidän tarvitsemia resursseja, kuten sosiaaliohjaajia. ” 

 

”Meille tulee välillä sellaisia uudistuksia tai tehtäviä, että tuntuu, että ne on suunniteltu jossain 

muualla kuin meidän työn tasolla. Tuntuu, että jossain suunnitellaan ja mietitään, mitä 

aikuissosiaalityön pitäisi olla ja sen lisäksi me mietitään täällä samaa. Ne keskustelut eivät oikein 

kohtaa. On meidän kehittämisprosessi täällä ja toinen prosessi muualla ja sieltä sitten vain 

ilmoitetaan meille, miten meidän pitäisi tätä tehdä. Se on ilmoitusasia parin viikon varoitusajalla. 
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Meiltä ei välttämättä kysytä mielipidettä sen tarpeesta, siitä miten se pitäisi organisoida ja miten 

me voidaan sitä käyttää.” 

 

Organisaatiomuutos toi aikuissosiaalityölle esimiehen ja johtotasoa, jotka ovat kiinnostuneet 

aikuissosiaalityöstä. Muutoksen tavoitteena ollut substanssiesimiehisyyden vahvistaminen on 

toteutunut organisaatiomuutoksen myötä. Haastateltavien tyytyväisyys sekä heidän kertomansa 

kokemukset esimiehen tuesta muutoksen aikana, kertovat siitä, että esimies on onnistunut luomaan 

esimiehen ja työyhteisön välille luottamuksen. 

 

5.3.5 Yhteistyön lisääntyminen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa 

Sosiaalityöntekijät kertoivat yhteistyön lisääntyneen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa 

muutoksen myötä selvästi. Yhteistyökumppaneille on välittynyt tietoa siitä, että 

aikuissosiaalityöntekijät pääsevät nyt paremmin mukaan erilaisiin tapaamisiin. Erityisesti ovat 

lisääntyneet yhteistyökumppaneilta tulleet pyynnöt lähteä mukaan tapaamisiin. Aikaisemmin 

pyyntöjä tuli huomattavasti vähemmän, vaikka osallistumismahdollisuuksia olisi tuolloinkin jonkin 

verran ollut. Sosiaalityöntekijän piti aikaisemmin itse olla erityisen aktiivinen, jos halusi 

tapaamisiin mukaan. Haastateltavat kertoivat yhteistyökumppaneiden olevan hyvin mielissään siitä, 

että yhteistyölle on löytynyt aikaa. Osa yhteistyökumppaneista on ollut jopa hämmentyneitä 

sosiaalityöntekijöiden yhtäkkisestä kiinnostuksen lisääntymisestä. Haastateltavat kertoivat myös 

verkostotyön olevan aiempaa tiiviimpää. Asiakkaan kanssa tavataan tämän verkostoja joko 

toimistolla tai verkoston luona. 

 

”Yhteistyökumppaneille me näytään nyt eri tavalla. Meitä pyydetään neuvotteluihin. Ennen me 

olimme vain se instanssi, joka laskee rahat ja meihin otettiin raha-asioissa yhteyttä. Nyt meihin 

otetaan muutenkin yhteyttä. Ja itsellä on enemmän aikaa pitää yhteyttä muualle ja on tarvettakin 

pitää, kun selvittää tilanteita enemmän ja tulee palveluohjauksia enemmän.” 

 

”Yhteistyökumppaneilta on tullut paljon ihmetystä, että aijaa te haluatte tulla suunnittelemaan, te 

haluatte tietää tämän asiakkaan, te haluatte nähdä hänet. Aiemmin oli niin, että läheteltiin 

papereita ja palvelupyyntöjä jostain tyypistä, josta ei tiennyt yhtään mitään ja se oli ihan 

naurettavaa.” 
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Aikuissosiaalityöntekijät ovat itse käyneet muutoksen aikana esittelemässä aikuissosiaalityötä 

yhteistyökumppaneille, millä on ollut huomattavasti vaikutusta siihen, että kentällä tiedetään, mitä 

muuttuneessa aikuissosiaalityössä tehdään ja miten sosiaalityöntekijöitä voi pyytää mukaan 

tapaamisiin ja verkostoihin. Yhteistyötahot olivat aiemmin oppineet siihen, ettei 

aikuissosiaalityöntekijöillä ole aikaa yhteistyölle, joten sosiaalityöntekijät ovat joutuneet muutoksen 

jälkeen muistuttamaan yhteistyötahoja siitä, että sosiaalityöntekijöillä on nykyään aikaa. 

Haastateltavat kertoivat kuinka vaikeaa yhteistyökumppaneilla oli aluksi hahmottaa muuttuneen 

aikuissosiaalityön toimintaa. Pahimmista ongelmista uskotaan jo päässeen, mutta tiedon 

juurtuminen kaikille yhteistyökumppaneille ja koko kentälle kestää kuitenkin pidemmän aikaa, 

joten aikuissosiaalityön esittelemistä ulkopuolisille ja tiivistä yhteydenpitoa jatketaan edelleen. 

 

”Uskon, että yhteistyön lisääntyminen johtuu siitä, että me ollaan itse aktiivisempia ulospäin kuin 

ennen. Me emme vain istu huoneissamme ja väännä toimeentulotukipäätöksiä. Ja muutenkin 

meidän pitäisi olla vielä aktiivisempia, niin yhteistyö lisääntyy koko ajan enenevässä määrin.” 

 

Haastateltavat totesivat, että muutoksen jälkeen yhteistyökumppaneita on tavattu aiempaa enemmän 

toimiston ulkopuolella, vaikka yhteistyökumppanit tulevat usein myös toimistolle. 

Yhteistyökumppaneiden toiminta tulee sosiaalityöntekijöille tutummaksi yhteistyötahojen 

toimipisteissä, joten osa haastateltavista sopii tapaamiset mieluusti toimiston ulkopuolelle aina kun 

siihen on mahdollisuus. 

 

5.3.6 Aikuissosiaalityön asiakkaiden parantunut asema 

Aikuissosiaalityön asiakkaiden asema on haastateltavien mukaan parantunut selvästi siitä, mitä se 

oli ennen organisaatiomuutosta. Asiakkailla on nyt mahdollisuus saada aikuissosiaalityön palvelua 

ja palvelu on sisällöltään ja laadultaan parempaa kuin ennen. Aiemmin monet aikuissosiaalityötä 

tarvinneet asiakkaat jäivät kokonaan ilman sosiaalityön palvelua ja heitä autettiin lähinnä vain 

toimeentulotukea käsittelemällä. 

 

”Kun me tehtiin toimeentulotukityötä, niin asiakkaat syrjäytyivät, kun ei ollut aikaa tehdä 

sosiaalityötä. Silloin vain ajatteli, että toivottavasti ne pärjäävät ja ensi kuussa sitten taas lisää 

rahaa.” 
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”Sellaiset asiakkaat tulevat nyt käymään, jotka kokevat, että heihin keskitytään ja heistä välitetään 

ja tajuavat tämän muutoksen aikuissosiaalityössä. He ovat pysyneet ja tajuavat, että tämä on 

prosessi, jonka aikana tavataan nyt useammin kuin ennen. Aikaisemmin tavattiin ehkä kerran 

vuodessa ja annettiin vain uusi päätös. Nyt tässä kykenee olemaan läsnä ja tulee parempia 

asiakassuhteita. Asiakkaille muutos on ollut hyvä juttu.” 

 

Eräs haastateltava pohti sitä, arvostavatko asiakkaat sitä, että he saavat nyt parempaa 

aikuissosiaalityötä. Monilla haastateltava kertoi osan asiakkaista tulevan nykyään ajalle pyytämään 

nimenomaan aikuissosiaalityön palvelua. Moni haastateltava totesi muutoksen jo nyt vaikuttaneen 

aikuissosiaalityön asiakkaisiin yllättävän hyvin. Haastateltavat uskovat, että asiakkaiden nykyään 

saamalla aikuissosiaalityön palvelulla on myönteiset ja kauaskantoiset vaikutukset asiakkaiden 

elämään. Aiemmin tehdyllä toimeentulotukipainotteisella työllä ei todettu olevan samanlaisia 

muutosvaikutuksia asiakkaiden elämään. 

 

”Toimeentulotukityöllä ei saanut mitään muutosta aikaan, se ei muuttanut mitään asiakkaan 

elämässä. Nyt kun aikuissosiaalityössä on oikeasti mahdollista saada jotakin aikaiseksi, niin se 

myös kantaa johonkin. Voisi ajatella, että korjaavia toimenpiteitä tarvitsee jatkossa tehdä 

vähemmän. Uskon, että sillä on pidemmällä tähtäimellä tulevaisuudessa merkitystä, että 

Tampereella on nyt alettu tehdä aikuissosiaalityötä.” 

 

Asiakkaat ovat myös itse antaneet hyvää palautetta uudistuneesta aikuissosiaalityöstä, jossa 

asiakkaalle on aikaa, asiakasta kuullaan ja asiakasta yritetään ohjata ja neuvoa oikeiden palvelujen 

piiriin. Asiakkaiden antamat palautteet ja ylipäänsä suhtautuminen muutokseen ovat olleet ihan 

hyviä toimeentulotukeen liittyviä palautteita lukuun ottamatta.  

 

”Asiakkaat suostuvat jo puhumaan sosiaalityöntekijän kanssa muustakin kuin toimeentulotuesta. 

Asiakkaiden kanssa tehdään suunnitelmia ja on saavutettu tavoitteita. Aika moni asiakas on 

tyytyväinen siihen, että työntekijällä on aikaa. Asiakkailta tulee paljon palautetta siitä, että heille 

on tullut tunne, että heitä on kuultu ja he saavat rauhassa puhua, on aikaa tehdä, miettiä ja pohtia 

asioita eri kannoilta ja he saavat huomiota. Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista.” 
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”Alussa asiakkaat olivat hirveän tyytymättömiä, koska he olisivat halunneet vain toimeentulotuen 

käsittelyä täällä. Mutta nyt tänä syksynä on tullut tosi monta positiivista asiakastilannetta ja 

palautetta ja asiakas on kokenut, että hän on tullut kuulluksi ja kiittänyt, että olipa tosi hyvä käynti, 

on saanut asioita hoidettua ja eteenpäin. Musta tuntuu, että asiakkaat ovat nyt alkaneet hahmottaa, 

että me ei puhuta pelkästään toimeentulotuesta, että he näkevät sosiaalityöntekijän roolin 

erilaisena.” 

 

”Suhteet asiakkaisiin ovat syventyneet. Ne ovat aivan erilaiset. Siihen on tullut erilainen 

luottamuksellinen juttu, mihin ei ikinä pystynyt silloin, kun toimeentulotuki oli koko ajan välissä. 

Silloin semmoista ei voinut syntyä.” 

 

Sosiaalityöntekijät kertoivat suhteiden asiakkaisiin parantuneen ja syventyneen muutoksen myötä, 

koska sosiaalityöntekijöillä on enemmän aikaa. Sosiaalityöntekijät kykenevät olemaan paremmin 

läsnä ja paneutumaan asiakkaan tilanteeseen paremmin.  

 

5.3.7 Huoli toimeentulotukiasiakkaista 

Vaikka organisaatiomuutoksen seurauksena asiakkaiden tilanne on parantunut etenkin 

aikuissosiaalityön palvelun suhteen, on organisaatiomuutoksen jälkeen noussut esille joitakin huolia 

ja ongelmia asiakkaiden osalta. Suurin osa asiakkaiden kohtaamista ongelmista 

organisaatiomuutoksen jälkeen on liittynyt asiointiin Toimeentulotuen yksikössä. Suurin muutos 

organisaatiomuutoksessa asiakkaiden osalta onkin ollut toimeentulotukiasioinnin muuttuminen. 

Haastateltavat arvioivat, että toimeentulotukiasiointi on vaikeutunut asiakkaan kannalta ja 

toimeentulotukiasiakkaiden saaman palvelun laatu on huonontunut. Organisaatiomuutos aiheutti 

etenkin alkuvaiheessa asiakkaille epävarmuutta siitä, missä heidän tulisi asioida ja kuka hoitaa 

heidän asioitaan. Haastateltavien mielestä asiakkaat eivät saa Toimeentulotuen yksikössä riittävää 

asiakaspalvelua, neuvontaa ja tukea. Asiakkaat ovat kertoneet, että he eivät koe tulevan kuulluiksi. 

Yhteistyötahot ja asiakkaat ovat antaneet palautetta, jonka mukaan asiakkaiden pallottelu paikasta 

toiseen olisi lisääntynyt. 

 

”Asiakkaat ovat aika pihalla näistä kaikista toimeentulotukisäännöistä ja siitä miten ja mitä voi 

hakea. Kukaan ei ole välttämättä kertonut heille. Ja neuvontaa saa vain puhelimitse, mikä on aika 

heikko kohta siinä palvelussa. Pitäisi olla henkilöitä, jotka neuvovat kädestä pitäen, miten hakemus 
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täytetään ja miten toimitaan. Neuvontapiste on, mutta se on irrallaan eri pisteessä. Joillekin tulee 

sitten itse selitettyä ihan alusta alkaen tätä asiointia.” 

 

Eniten asiakkaat ovat olleet hukassa toimeentulotuen käsittelyn kanssa siitä alkaen, kun asiakkaat 

eivät enää päässeet toimeentulotukiasioissa tapaamaan työntekijää kasvotusten. Asiakkaat kaipaavat 

toimeentulotukiasioihin omaa työntekijää, joka olisi perillä asiakkaan asioista. Toimeentulotuen 

käsittelijän jatkuvasta vaihtumisesta ja siitä, että asiakasta ei tunneta, on haastateltavien mukaan 

myös koitunut asiakkaille ongelmia esimerkiksi niin, että toimeentulotukiasioita ei hoideta aina 

aiemmin sovitun linjan mukaisesti (esimerkiksi vuokranmaksu suoraan vuokranantajalle). Huolta 

aiheuttavat myös sellaisten asiakkaiden tilanne, joilla ei ole sosiaalityössä palvelua, mutta jotka 

eivät myöskään pärjää kirjallisesti Toimeentulotuen yksikössä, vaan tarvitsisivat jonkinlaista 

henkilökohtaista asiointia. Sosiaalityöntekijät ovat myös huolissaan siitä, että asiakkaiden 

toimeentulotukiasioissa ei ole enää samanlaista harkintaa kuin aiemmin. 

 

”Aikaisemmin esimerkiksi kirjoitustaidottomat maahanmuuttaja-asiakkaat saivat hoidettua 

toimeentulotukensa etuuskäsittelijän ajanvarauksella, jolloin asia tuli selvitetyksi ja asiakaskin 

varmasti ymmärsi siitä jotakin. Nyt ainoa mahdollisuus on kirjallinen hakemus. Asiakkaalle 

sanotaan, että mene asiakaspalvelujen neuvontaan keskustaan, missä voidaan neuvoa. Siellä 

asiakas saa hakemuksen kasaan ja hakemus lähetetään jonnekin, asiakas ei edes oikein tiedä mihin, 

kuka sen käsittelee, mitä sille tapahtuu. Sitten asiakas saattaa saada lisäselvityspyynnön, jota ei 

ymmärrä. Hakemuksen käsittely venyy ja loppujen lopuksi asiakas ei ehkä osaa toimittaa oikeita 

selvityksiä ja hakemus hylätään. Ja kyseessä voi olla lapsiperhe. Tässä palvelussa on asiakkaiden 

kannalta aika kestämättömiä kuvioita.” 

 

”Monien asiakkaiden kannalta eriytyminen toimeentulotukeen ja aikuissosiaalityöhön oli huono 

ratkaisu, mutta tämä on kaksipiippuinen juttu. Joko tässä syrjäytyvät aikuissosiaalityön tarpeessa 

olevat asiakkaat, jotka saisivat paremman elämänlaadun ja yhteiskunta saa kustannushyötyjä, kun 

me saadaan näitä ihmisiä kuntoutettua työelämään. Tai sitten syrjäytyvät nämä ihmiset, jotka 

tarvitsevat taloudellista neuvontaa.” 
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Se, ettei aikuissosiaalityössä tehdä enää toimeentulotukityötä, on huonontanut monen 

toimeentulotukiasiakkaan palvelun tasoa, mutta samalla parantanut sosiaalityön asiakkaiden saamaa 

palvelua.  

  

5.4 Muutoksen ankkurointia ja katseita tulevaisuuteen 

 

5.4.1 Kehittämisintoa ja varauksellista suhtautumista 

Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että aikuissosiaalityön kehittämisen ei pitäisi päättyä 

organisaatiomuutoksen toteutukseen. Muutos on vielä käynnissä ja aikuissosiaalityön 

eteenpäinviemisen ja kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa. Haastattelujen perusteella osa 

sosiaalityöntekijöistä onkin kovin innokkaasti kehittämässä aikuissosiaalityötä, osan ollessa 

vähemmän innokkaita. Moni kertoi, että kehittämisen tyyli on nyt aivan toista kuin 

aluesosiaaliasemilla, kun kehittämisessä ollaan tosissaan mukana. 

 

”Aina on kehitettävää ja joutuukin kehittämään, koska ympärillä oleva yhteiskunta muuttuu aika 

vauhtia ja se edellyttää niitä muutoksia. Sitä myöten aikuissosiaalityön täytyy pysyä mukana, että ei 

voi jäädä tekemään jotakin, mikä ei palvele sitä, mitä ympärillä on.” 

 

Vaikka työnantaja asettaa sosiaalityöntekijöiden työlle raamit ja päättää yleisistä suuntalinjoista, on 

sosiaalityöntekijöillä heidän oman kokemuksensa mukaan vaikuttamismahdollisuuksia oman työn 

sisältöön. Mahdollisuudet vaikuttamiseen, ideoiden ja mielipiteiden esittämiseen ja työn 

kehittämiseen ovat kiinni lähinnä omasta aktiivisuudesta, mikä vaihtelee haastattelujen perusteella 

työntekijöittäin melko paljon. 

 

”Raamit on olemassa ja niihin asioihin panostetaan, mitä palvelusopimuksissa on. Mutta sitä, 

miten me työtä täällä tehdään, niin me voidaan miettiä aika pitkälti yhdessä. Ja meillä on ollutkin 

kehittäminen vireillä ja mietitty ja nyt on taas tulossa kehittämispäivä. Ne ryhmät, jotka asetettiin 

viime kehittämispäivässä miettimään määrättyjä asioita ja selvittämään toimimista niissä asioissa, 

tuovat esille selvityksensä ja sitten käydään mahdollisia uusia tapoja läpi.” 
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Organisaatiomuutoksen myötä on perustettu erilaisia kehittämisryhmiä ja -päiviä ja on alettu 

keskustella ja hakea uusia työmuotoja. Monesta eri työyhteisöstä koottu uusi työyhteisö vaatiikin 

paljon yhteistä keskustelua. Uutta ajateltavaa ja lisäinnostusta kehittämiseen on haettu muun 

muassa tutustumiskäynnillä Helsingin seudun sosiaalitoimistoihin. 

 

”Kehittämisessä on päästy aika hyvin alkuun. Toki tässä tasapainoillaan sen välillä, että täällä on 

pitkänlinjan työntekijöitä, jotka ovat melkein eläkkeellä ja tehneet pitkään itsenäisesti töitä, johon 

ei ole kukaan puuttunut missään vaiheessa. Ja sitten on nuoria, jotka haluavat kauheasti kehittää ja 

tehdä nopeasti uudella tavalla. Toisia pitää rauhoitella ja toisia kiiruhtaa.” 

 

Osa sosiaalityöntekijöistä suhtautuu kehittämiseen ja liialliseen kehittämisintoon varauksellisesti. 

He eivät ole välttämättä muutosvastaisia, vaan heidän mielestä organisaation ja aikuissosiaalityön 

jatkokehittämisen kanssa on oltava suunnitelmallisia ja varovaisia. Kehittämistä ei pitäisi heidän 

mielestä tehdä etenkään vain kehittämisen itsensä vuoksi. Jatkuvan kehittämisen riskinä 

haastateltavat näkevät väärään suuntaan kehittämisen tai pilalle kehittämisen esimerkiksi niin, että 

hyvät ja toimivat tavat kehitettäisiin jatkuvalla uudistamisella lopulta kokonaan pois tai pilalle. 

Jatkokehittämistä varten toivotaan tietoa ja tarkkoja suunnitelmia siitä, mitä ylipäätään kannattaa 

kehittää ja miten se on järkevintä toteuttaa. Kehittämishalun taustalla olevat syyt halutaan myös 

yleiseen tietoon sekä se, mitä mahdollisella kehittämisellä ajatellaan saavutettavan.  

 

”Pitäisi muistaa sekin, että ei tehdä nyt muutosta ihan vain muutoksen takia. Moni asia on nyt 

hyvin. En oikein ymmärrä, minkä takia meidän tarvitsisi kehittää uusia työmuotoja, kun tilaaja 

haluaa, että meillä on mahdollisimman monipuolinen skaala. Onko nykyisissä työmuodoissa jotain 

vikaa, toimivatko nämä huonosti, onko olemassa sellainen alue, mihin meidän työ ei ylety? Onko 

nyt tullut sellainen ajatus tänne, että tavallinen asiakastyö, jossa asiakas tulee toimistoon ja 

jutellaan, on nyt huono tapa tehdä työtä. Nyt pitäisi vaan jalkautua ja mennä verkostoihin ja 

kotikäynneille ja ryhmiin. Mitä sillä haetaan, mitä se tuottaisi? Kun nyt ei vain lähdettäisi 

miettimättä muuttamaan kaikkea pelkästään siksi, että nyt on hyvä sauma lähteä muuttamaan.” 

 

”Nyt kun viimein on saatu tänne aikuissosiaalityö, niin tulisi ymmärtää suunnitella hyvin tarkkaan 

kannattaako tätä kehittää ja jos kehitetään, niin miten se kannattaa toteuttaa. On hyvä, että nyt 

keskustellaan, koska ei olisi mitään järkeä vain ruveta tekemään nopeita päätöksiä. Nyt pitää 
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oikeasti miettiä, mitkä ovat hyviä ja huonoja puolia ja tämän kokoisessa työyhteisössä mielipiteitä 

on yhtä monta kuin työntekijöitä. Päätösten pitää olla yhteisiä. Toivottavasti työntekijät saavat olla 

päättämässä asioista, ettei niitä päätetä ilman meitä jossain muualla.” 

 

”Olen itse aika pettynyt siihen, että kun tämä meidän työ ja aikuissosiaalityö toimii nyt jollakin 

tavalla, niin sitä meinattiin ruveta heti kehittämään ihan väärään suuntaan. Edellisellä työpaikalla 

organisaatiota kehitettiin jatkuvasti ja se kehitettiin aivan pilalle. Aina se, mikä oli hyvää ja toimi, 

kehitettiin pois. Tilalle tuotiin paljon huonommat mallit ja sitten meni taas pari vuotta ennen kuin 

saatiin malli pyörimään, kun sitä alettiin sitten taas heti muuttaa. Lopulta me emme pystyneet enää 

tekemään sosiaalityötä niin kuin olisi pitänyt, koska töitä oli enemmän kuin niitä pystyi tekemään.” 

 

Osa työntekijöistä haluaisi pysäyttää kehittämisen hetkeksi ja antaa aikaa uudistusten 

vakiintumiselle. Organisaatiomuutoksissa oleellista on se, että jokainen tehty muutos tulisi 

ankkuroida ja vakiinnuttaa ennen uusia muutoksia. Mikäli uusia muutoksia tehdään jatkuvasti, ei 

muutosten vakiintumiselle ja sille, että muutokset alkavat toimia kunnolla, jää aikaa. 

Organisaatiomuutoksen seurauksena tulleet muutokset eivät ole vielä vakiintuneet, minkä takia osa 

työntekijöistä kokeekin tarvetta hengähdystauolle. 

 

Kehittämisessä pitäisi ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset näkemykset ja tavat olla mukana 

kehittämisessä ja pyrkiä siihen, että keskustelu olisi avointa kaikille. Uudessa työyhteisössä kaikille 

ei ole vielä välttämättä helppoa keskustella asioista avoimesti. Osa haastateltavista oli harmissaan 

siitä, että kehittäminen on vaikeaa ja lähes mahdotonta isossa työyhteisössä, kun kaikilla on omat 

mielipiteensä siitä, mitä pitäisi tehdä. Kehittämisen esteenä on myös muutosvastarinta, jota on 

joidenkin haastateltavien mukaan aikuissosiaalityössä tällä hetkellä jonkin verran. Osa on myös 

huolissaan siitä, että kehittämistyö jäisi kesken, kuten monessa muussa kunnassa on käynyt. Pahinta 

haastateltavien mielestä olisi, jos nyt saavutetut tulokset ja kehittäminen menetettäisiin jostain 

syystä niin, että kehityksessä palattaisiin taaksepäin. Suurimpana uhkakuvana aikuissosiaalityön 

jatkolle pidetään toimeentulotuen palauttamista takaisin aikuissosiaalityöhön (näin on käynyt 

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla). 
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5.4.2 Kehittämisehdotuksia 

Sosiaalityöntekijöiden kehittämisehdotukset liittyvät pitkälti oman osaamisen ja 

asiakaslähtöisyyden kehittämiseen, yhteistyön kehittämiseen eri tahojen kanssa sekä työn sisällön ja 

uusien työmuotojen kehittämiseen. Näiden lisäksi kehitettävää olisi haastateltavien mielestä muun 

muassa työtapojen yhtenäistämisessä, verkosto- ja työparityöskentelyn lisäämisessä, byrokraattisen 

työn vähentämisessä, rakenteellisen sosiaalityön lisäämisessä ja palkkatason korottamisessa. 

 

Osaamisen kehittäminen. Organisaatiomuutosten myötä työntekijät joutuvat yleensä luopumaan 

joistakin työtavoista, mutta myös opettelemaan uusia asioita ja päivittämään omaa osaamistaan. 

Osaamisen kehittämisen kannalta olennaista on ollut se, että organisaatiomuutoksen myötä on ollut 

mahdollista keskittyä aikuissosiaalityöhön ja sen kehittämiseen. Aiemman 

toimeentulotukipainotteisen työn takia moni työntekijä onkin joutunut etsimään ja opettelemaan 

tapoja tehdä aikuissosiaalityötä. Työntekijät ovat lähteneet osaamisen kehittämisessä liikkeelle 

omien työtapojen tarkastelemisesta niiden kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Moni haastateltava 

oli sitä mieltä, että kehittämisen on kohdennuttava ensin perustyöhön ja vasta sitten aletaan visioida 

uudenlaisia työmuotoja. Koulutusten ohella hyvänä tapana kehittää omaa osaamistaan voi olla 

kollegoilta oppiminen. 

 

”Nyt pystyn miettimään työskentelymalleja ja ottamaan uusia tapoja käytäntöön, joita ei ole ennen 

tehnyt aikuissosiaalityössä ja kehittämään omaa osaamista oman työn sisällä. Jotenkin tässä 

jäsentyy itsellekin koko ajan enemmän ja enemmän, että mitä täällä voi tehdä ja mitä 

aikuissosiaalityö voisi olla.” 

 

Osaamisen kehittämistä hidastaa joidenkin haastateltavien mielestä se, että sosiaalityöntekijät 

tekevät aikuissosiaalityötä niin monilla eri tavoilla. Osa mainitsi ongelmaksi myös sen, että kaikkiin 

koulutuksiin, jotka saattaisivat edistää osaamista, ei välttämättä pääse osallistumaan, jos kalenteri 

on jo täynnä moneksi viikoksi eteenpäin.  

 

”Me ei olla käytännössä vielä päästy niin pitkälle, että me oltaisiin yhdessä keskusteltu auki työn 

tekemisen tavoista ja tavoitteista. Nyt tuntuu siltä, että jokainen tekee tätä työtä ihan niin kuin itse 

haluaa. Meidän pitäisi kehittää osaamista yhdessä.” 
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Asiakaslähtöisyyden lisääminen. Suurin osa haastateltavien kehittämisehdotuksista koskee sitä, 

miten asiakkaille saataisiin parempaa palvelua. Nykyisessä työssä pitäisi muun muassa kehittää sitä, 

miten asiakkaille osattaisiin kohdentaa oikeanlaisia palveluja ja saamaan asiakkaat eteenpäin niin, 

etteivät samat asiakkaat pyörisi jatkuvasti aikuissosiaalityössä, vaan asiakkaat vaihtuisivat. 

Asiakkaiksi pitäisi myös saada nekin, jotka todella olevat sosiaalityön tarpeessa. Työn tarkoituksen 

on myös olla tuloksellista niin, että asiakkaiden elämäntilanne kohentuisi tai pysyisi vähintään 

ennallaan sosiaalityön tuloksena. Omia työtapoja halutaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi 

niin, että asiakas otetaan mukaan päätöksentekoon, asiakkaan mielipiteet huomioidaan sen sijaan, 

että asiakkaan puolesta suunnitellaan kaikki valmiiksi. 

 

”Mielestäni nyt pitäisi panostaa asiakaspalveluun ja palvelun saatavuuteen, siihen miten apua 

tarvitsevat pääsevät tänne asiakkuuteen. Se tuntuu joissain kohdin olevan nyt kovin hankalaa. 

Asiakaskriteereitäkin sovelletaan vähän niin ja näin. Ja asiakasjonoille pitäisi tehdä jotain, koska 

se on kestämätön tilanne, kun joillain alueilla jono on pari kuukautta. Se ei ole hyvää palvelua.” 

 

”Haluan kehittää omaa osaamistani erilaisten asiakasryhmien osalta, jotta osaisin paremmin 

työskennellä heidän kanssa ja auttaa paremmin etenemään tavoitteissa ja olisi työvälineitä 

laajemmin käytössä.”  

 

Mikäli aikuissosiaalityön tarpeessa olevia asiakkaita halutaan entistä enemmän sosiaalityön 

asiakkuuteen, on henkilöstöresursseissa vajetta. Yhdellä aikuissosiaalityöntekijällä on tällä hetkellä 

asiakkaita noin 60-90. Asiakasmäärää ei voi enää nykyisellä henkilökuntaresurssilla paljoa 

kasvattaa, jos halutaan tehdä sosiaalityötä ja tavata asiakkaita tarpeeksi usein, jotta asiakas hyötyisi 

sosiaalityöstä. Tällöin kehittämistarpeena olisi sosiaalityöntekijöiden, mutta myös sosiaaliohjaajien 

määrän lisääminen. 

 

”Aikuissosiaalityön pitäisi olla tarkoitettu paljon laajemmalle joukolle, mutta nyt sitä voidaan 

antaa vain pienelle osalle. Tarvetta olisi kuitenkin paljon enemmän tämän kokoisessa kaupungissa. 

Mutta se ei sitten taas aja asiaansa, jos työntekijöillä on pitkälti toistasataa asiakasta tavattavana. 

Se menisi taas siihen, että asiakasta tavataan joka kolmas kuukausi eikä siitä ole mitään hyötyä. Se 

on sellainen pattitilanne, että kaikki ei saa palvelua, mutta toisaalta, jos kaikki saisivat, niin kukaan 

ei hyötyisi. ” 
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Yhteistyön kehittäminen. Erityisen paljon kehitettävää on yhteistyössä toimeentulotuen yksikön 

kanssa. Yhteistyön kehittämistä toivotaan myös lapsiperheiden sosiaalityön ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa. Haastateltavat kertoivat yhteistyön toimineen uusien asiakkaiden 

Sarviksen sosiaaliaseman kanssa hyvin. Yhteistyötä on silti tarkoitus lisätä enemmän ja käytäntöjä 

asiakkaan siirrossa aikuissosiaalityöhön kehittää entistä paremmiksi. Aikuissosiaalityön 

kehittäminen itsessään ei aina riitä, jos muut tahot eivät kehitä omaa toimintaansa. 

  

”Aika rajallinen määrä me pystytään kehittämään tätä työtä ilman, että esimerkiksi 

toimeentulotuen yksikkö kehittyisi myös. Jos siellä ei tapahdu mitään muutosta, niin me juostaan 

paikallaan jossain asioissa.” 

 

”Omaakin työtä on hyvä kehittää, mutta omaa työtä helpottaisi paljon se, jos kaikille asiakkaille 

löytyisi sopivat palvelut mihin voi ohjata. Vaikka Tampereella on paljon palveluja, niitä puuttuu 

tietyiltä asiakasryhmiltä.” 

 

”On hyvä asia, että esimerkiksi työvoimatoimistossa on tapahtunut ajattelumuutos. Siellä on nyt 

päätoiminen ihminen tekemässä aktivointisuunnitelmia, niin niitäkin pystyy tekemään nyt enemmän 

kun aikaisemmin, kun niitä varten saa aikoja helpommin ja nopeammin.” 

 

Haastateltavat ovat huolissaan siitä, miten lapsiperheiden sosiaalityössä vanhemmat eivät saa 

tarpeeksi aikuissosiaalityötä. Näin ollen aikuissosiaalityötä olisi kehitettävä myös muualla kuin 

Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla.  

 

Uusien työmuotojen innovointi ja kokeilu. Haastateltavat kertoivat kannattavansa uusien 

työmuotojen keksimistä ja kokeilemista ja pari työntekijää alkoikin haastattelujen aikaan vetää 

asiakkaille elämänhallintaryhmää, jota ei ole ennen kokeiltu. Vaikka uudet työmuodot saavatkin 

kannatusta, eivät kaikki haastateltavat ole innostuneita esimerkiksi vertaisryhmien vetämisestä itse.  

 

”Nyt kun alkaa tulla uusia työskentelymalleja, kuten ryhmät, niin ihan selkeästi täytyy miettiä sitä, 

että pitäisikö lähteä määrittelemään uudestaan esimerkiksi asiakasjakoa. Ei ole tasapuolista, jos 

joku työntekijä lähtee vetämään jotain ryhmää, ja käy vaikka kaksi kertaa viikossa jollain pajalla ja 
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sen lisäksi ovat vielä ne työntekijän omat asiakkaat. Jos halutaan tehdä jotain uusia työmalleja, 

niin sitten sitä täytyy myös tukea.” 

  

Kuten haastateltavatkin huomauttivat, vaatii uusien työmallien kehittäminen tukea. Uusien 

työmuotojen käyttöönotto saattaakin vaatia työntekijöiden kouluttamista, lisäresursseja ja uusia 

työvälineitä sekä työkäytäntöjen uudelleenjärjestelyjä. 

 

5.4.3 Kehittämiskeskustelun esimerkkinä asiakasjaon uudelleenmiettiminen 

Haastatteluissa käytiin työn kehittämiseen liittyen eniten keskustelua asiakasjaon muuttamisesta. 

Aihe sopii mainioksi esimerkiksi siitä, miten sosiaalityöntekijät ovat ryhtyneet miettimään 

työtapojen ja käytäntöjen kehittämistä. Asiaa on ryhdytty miettimään elokuussa 2011 ja sitä varten 

on perustettu oma työryhmä. Idea asiakasjaon miettimiseen on lähtenyt tutustumiskäynniltä 

Helsingin seudun sosiaalitoimistoissa, joissa on käytössä ikäjako. Sosiaalityön yhä syvempi 

erikoistuminen erilaisiin asiakasryhmiin on ollut osa sosiaalityön viimeaikaisia trendejä. 

 

Nykyisen alue- ja katujaon tilalle on mietitty asiakkaiden jakamista asiakkaan iän tai tilanteen 

mukaan. Ehdotus on saanut paljon mielipiteitä ja näkökulmia ehdotuksen puolesta ja vastaan. 

Erilaisiin asiakasryhmiin erikoistumisen suurimpana ongelmana pidetään asiakasjakojen vaikeutta, 

jos asiakkaat jaettaisiin esimerkiksi heidän tilanteensa mukaan. 

 

”Miten se asiakkaiden jakaminen joillekin erikoistuneille työntekijöille käytännössä tapahtuisi. 

Mihin me vedetään se raja, että ketkä ovat sitä erityisryhmää? Millä jaetaan sellainen asiakas, jolla 

on hirveän paljon ongelmia? Meneekö jako iän vai ongelmien mukaan? Kuinka kauan asiakas olisi 

erityisasiakas? Onko tarvetta jonkun vankilasta vapautuvan tai asunnottoman olla erityisasiakas, 

jos meidän pitää pyrkiä normaaliuteen? En kannata sellaisia erikoitumisalueita ollenkaan.” 

 

Tällä hetkellä työntekijät työskentelevät laajasti erilaisten asiakasryhmien kanssa, eli heillä on 

asiakkaiden erilaisista tilanteista laaja tuntemus ja samalla erityistuntemusta omista asuinalueista. 

Erikoistumisen myötä sosiaalityöntekijöillä olisi erityistuntemusta jostakin tietystä asiakasryhmästä, 

mutta eri asuinalueista vaadittaisiin laajaa tuntemusta, koska asiakkaat asuisivat ympäri kaupunkia. 

Suuri osa haastateltavista haluaisi säilyttää laaja-alaisen osaamisen ja tietämyksen sekä 

monipuolisen ja laajan asiakasryhmän, minkä uskotaan pitävän yllä myös työn mielekkyyttä ja 
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motivaatiota. Eräs haastateltava kertoi omasta kokemuksestaan työpaikassa, jossa oli käytössä 

ikäjaon mukainen asiakasjako. Kokemus vastaa hyvin pitkälti muiden haastateltavien arvioita 

osaamisen kaventumisesta ja työn yksipuolistumisesta erikoistumisen myötä. 

 

”Olen valitettavasti joutunut tekemään sitä ikäryhmien mukaan jaettua sosiaalityötä enkä pitänyt 

siitä työmallista. Ikäjaossa menetettiin se sosiaalityön hienous, kun on koko elämänkirjo siinä 

edessä. Kaiken lisäksi kaikki vähänkin kuntoutettavissa olevat asiakkaat siirrettiin 

työvoimanpalvelukeskukseen, joten meille tuli ne kaikista heikoimmin pärjäävät. Se oli tosi ikävä 

työmalli. Työstä tuli aika puuduttavaa ja tylsää ja osaaminen meni hukkaan liian kapean 

asiakasryhmän kanssa. Kuitenkin sosiaalityön maisterin paperit suorittaneilla on aika paljon 

osaamista ja myös elämänkokemuksen ja työkokemuksen myötä tulee paljon osaamista.” 

 

Aikuissosiaalityö ja lastensuojelu on eriytetty aikoinaan yleissosiaalityöstä. Vaikka 

aikuissosiaalityöhön erikoistuminen nähdään hyvänä asiana, ei muutama haastateltava pidä 

järkevänä sitä, että aikuissosiaalityön sisällä alettaisiin erikoistua eri asiakasryhmiin. 

Aikuissosiaalityötä pidetään jo nyt tarpeeksi eriytyneenä palveluna. 

 

”Tavallaan me ei olla erityispalvelu kuitenkaan, vaan yleispalvelu, joka ohjaa asiakkaan 

erityispalveluihin, niin tämä menisi siinä pieleen, koska asiakkaan asiat ovat niin moninaisia. 

Erityispalvelut ovat olemassa erikseen.” 

 

Erikoistumista on perusteltu osittain sillä, että asiakkaiden työntekijät eivät muuttuisi usein, kuten 

nyt joidenkin asiakkaiden kohdalla, jos asiakas muuttaa asuinpaikkaansa usein. Osa haastateltavista 

huomautti kuitenkin, että erikoistuminen ei täysin poista ongelmaa, sillä asiakkaiden tilanteet ja ikä 

muuttuvat myös. Sosiaalityöntekijöillä on myös nykyään mahdollisuus pitää asiakas tarpeen 

vaatiessa itsellään, vaikka tämä muuttaisi muualle. 

 

Haastateltavat toivat esiin myös huolen siitä, että työntekijät saattaisivat olla keskenään 

eriarvoisessa asemassa, jos jollain olisi esimerkiksi jokin hankala ikäryhmä (alle 25-vuotiaat) ja 

toisilla asiakkaina olisi esimerkiksi eläkeläisiä. Joidenkin mielestä työntekijät ovat jo nyt 

eriarvoisessa asemassa erilaisten alueiden takia. Kaikkien työntekijöiden alueet sisältävät kuitenkin 
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erilaisia ikäryhmiä. Jotkut ovat ehdottaneet erikoistumista ratkaisuksi epätasaiseen asiakasjakoon, 

mutta monet eivät usko sen auttavan. 

 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että asiaa pitäisi miettiä organisaation näkökulman sijaan 

asiakaslähtöisesti. Heidän mielestä asiakkaat saisivat parhaan hyödyn erikoistumisesta, sillä tiettyyn 

asiaan erikoistunut työntekijä panostaisi yhteen asiakasryhmään enemmän ja hallitsisi paremmin 

kyseisen asiakasryhmän palveluverkon eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet. 

 

”Kukaan ei voi mitenkään hallita kokonaan näin laajaa palveluverkkoa kuin Tampereella on. Olisi 

tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää, jos olisi joitakin henkilöitä, jotka hallitsisivat niiden 

tiettyjen osa-alueiden prosesseja.”  

 

”Asiakkaita palvelisi varmaan eniten se, että olisi erikoistuttu johonkin. Meidän pitäisi miettiä 

asiaa siitä näkökulmasta, mikä palvelisi asiakkaita parhaiten, eikä siitä, mitä työntekijät haluavat 

tehdä. Tai mikä on työnantajalle parasta. Koska jos me saadaan parempaa tulosta asiakkaille 

jostain työmuodosta, niin sehän on se, mitä meidän pitäisi tehdä. Sitä en tiedä saadaanko parempaa 

tulosta, mutta oletusarvio on se, että siitä voisi asiakkaat hyötyä, että joku olisi pysyvää, vaikka 

joku muu muuttuu ympärillä. ” 

 

Jotkut ehdottivat kompromissina myös sekajärjestelmää, jossa osa asiakkaista, esimerkiksi alle 25-

vuotiaat muodostaisivat oman asiakasryhmän, mutta loput asiakkaista asioisivat edelleen alueiden 

mukaan. Joka tapauksessa haastateltavat toivoivat päätöksenteon tueksi tutkimuksellista näyttöä 

siitä, mikä olisi järkevää ja mahdollista tai työmuodon kokeilemista ensin yhdellä kokeiluryhmällä. 
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6 LOPUKSI 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tutkimukseni tutkimuskohteena oli Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön organisaatiomuutos 

henkilöstön näkökulmasta. Tutkimustehtäväni oli selvittää ja tuoda esille haastattelemieni 

sosiaalityöntekijöiden arvioita ja näkemyksiä organisaatiomuutoksesta ja sen seurauksista 

aikuissosiaalityöhön. Tutkimukseni on eräänlainen laadullinen arviointitutkimus, jossa muutokseen 

asianosaiset henkilöt arvioivat itse muutosta. Organisaatiomuutoksia tarkastellessa on oleellista 

arvioida muutoksen kohdetta ennen ja jälkeen. Tällöin saadaan tietoa siitä, miten ja mitkä asiat ovat 

muuttuneet muutoksen myötä. Arviointiin liitetään yleensä myös hyvän ja huonon ulottuvuus, 

jolloin saadaan tietoa siitä, ovatko muutoksen seuraukset hyviä tai huonoja. Se, koetaanko muutos 

hyväksi tai huonoksi, riippuu tilanteesta, muutoksen laajuudesta, tulkintaa tekevästä ihmisestä ja 

useista muista tekijöistä (Erämetsä 2003, 18-19).  Sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin ja arvioihin 

liittyvät henkilökohtaisten tekijöiden lisäksi se, millaista työtä aluesosiaaliasemilla oli aiemmin 

tehty. Haasteltavilla on erilaisia kokemuksia (henkilökohtaisten tekijöiden lisäksi) muutoksesta, 

koska he lähtivät muutokseen erilaisista lähtökohdista. Toisten kohdalla työn sisältö on muuttunut 

radikaalisti ja osan kohdalla ei juuri ollenkaan.   

 

Organisaatiomuutoksen vaikutukset aikuissosiaalityöhön ovat olleet kokonaisuudessaan 

merkittävät. Muutoksen seuraukset ovat myös olleet pääasiassa hyviä aikuissosiaalityön 

kehittämisen kannalta. Alueellisen aikuissosiaalityön keskittäminen uuteen suureen työyksikköön 

on tehnyt aikuissosiaalityön ammattiryhmänä ja palveluna näkyväksi. Organisaatiomuutos on 

tuonut mahdollisuuden keskittyä täysin aikuissosiaalityön tekemiseen ja kehittämiseen, kun 

aikuissosiaalityö on keskitetty ja toimeentulotukityö on siirretty kokonaisuudessaan 

etuuskäsittelyyn. 

 

Tieto organisaatiomuutoksesta tuli sosiaalityöntekijöille täytenä yllätyksenä, koska he eivät olleet 

mukana muutoksen suunnittelussa. Tieto aiheutti monelle järkytystä ja pelkoa tulevasta.  Toisaalta 

moni odotti muutosta innoissaan, koska he olivat tyytymättömiä aluesosiaaliasemalla tehtävään 

toimeentulotukipainotteiseen työhön. Alkujärkytyksestä ja muutosvaiheen kaaoksesta huolimatta 
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arki palasi nopeasti uuteen työyksikköön. Haastatteluissa sosiaalityöntekijät kertoivat olevansa 

muutokseen tyytyväisiä ja suurimman osan mielestä muutos on ollut tarpeellinen ja järkevä. 

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi on sama tai parempi kuin ennen muutosta, mihin on 

vaikuttanut aiemmin kuormitusta ja stressiä aiheuttaneesta toimeentulotukityöstä luopuminen. 

Sosiaalityöntekijät totesivat myös arvostavansa omaa työtään nykyään enemmän ja kertoivat 

ammatillisen itsetuntonsa parantuneen huomattavasti. Sosiaalityöntekijät arvioivat 

aikuissosiaalityön arvostuksen nousseen muutoksen myötä. Toimeentulotukityö oli aiemmin 

haitaksi aikuissosiaalityön imagolle. 

 

Aikuissosiaalityön sisältöön kohdistuvista muutoksista suurin on ollut toimeentulotukityöstä 

luopuminen. Aivan kuten sosiaalityössä yleisestikin, myös haastatteluissa käytiin keskustelua siitä, 

kuuluuko toimeentulotuki aikuissosiaalityöhön. Kaikki haastateltavat ilmoittivat olevansa 

tyytyväisiä siihen, että toimeentulotukityö ei ole enää osa aikuissosiaalityötä. Haastateltavat näkivät 

kuitenkin aikuissosiaalityöntekijöillä olevan edelleen asiantuntijuutta toimeentulotuessa ja kokivat 

tarpeelliseksi voivansa käyttää toimeentulotukea työvälineenä. Toimeentulotukea käsitellään 

nykyään vaihtelevia määriä niin, että osa työntekijöistä käsittelee lähes jokaisen asiakkaansa 

toimeentulotuen ja osa tekee oikeastaan vain harkinnanvaraista toimeentulotukea. Tarkoituksena on 

kuitenkin, että toimeentulotukea käsitellään mahdollisimman vähän. Toimeentulotukityöstä 

luopuminen on ollut vaikeampaa niille, jotka ovat tehneet sitä jo kauan, jopa kymmeniä vuosia. 

Toimeentulotuesta on tullut muutoksen myötä tabu ja sen käsittelemiselle pitäisi olla perusteltu syy, 

jotta se olisi hyväksyttävää. 

 

Toimeentulotukipäätösten vähenemisestä huolimatta aikuissosiaalityössä tehdään edelleen paljon 

viranomaispäätöksiä. Asumistukipäätösten määrä on lisääntynyt. Samoin on lisääntynyt 

dokumentointi ja puhelimitse ja sähköpostitse tehtävä työ. Asiakasajat ovat pidentyneet ja asiakasta 

on mahdollista tavata useammin kuin ennen. Sosiaalityöntekijät myös tapaavat asiakkaita aiempaa 

enemmän toimiston ulkopuolella. Kotikäynnit eivät ole kuitenkaan lisääntyneet, vaan asiakkaita 

tavataan usein palveluntarjoajien luona. Kotikäyntien hyödyllisyydestä (näkee asiakkaan elinolot) 

huolimatta, niiden koetaan vievän liikaa aikaa ja resursseja, sisältävän erilaisia turvallisuusriskejä ja 

yleensä myös asiakkaat vastustavat niitä.  
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Palvelusuunnitelma on tullut aikuissosiaalityöhön vuonna 2009 jo ennen muutosta, mutta 

suunnitelmia on alettu tehdä enemmän vasta muutoksen jälkeen. Palvelusuunnitelma on saanut 

asiakkailta hyvää palautetta ja sitä pidetään pääosin hyvänä työvälineenä. Kritiikkiä 

palvelusuunnitelma saa osakseen lähinnä sen teknisestä toteutuksesta. Aluesosiaaliasemista 

luopumisesta huolimatta sosiaalityöntekijät kokevat aluetuntemuksen edelleen tarpeelliseksi. 

Aikuissosiaalityön asiakkaat myös jaetaan edelleen alueiden ja osittain myös katujen mukaan. 

Suurin osa haastateltavista kokee alue- ja katujaot selkeimmäksi tavaksi jakaa asiakkaat. 

 

Aikuissosiaalityön työnkuva on selventynyt jonkin verran muutoksen myötä, vaikka se ei monen 

mielestä ole edelleenkään selkeä. Aikuissosiaalityön määritteleminen koetaan myös vaikeaksi. Osa 

sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että työnkuvan sisällössä ei ole epäselvyyttä, koska he voivat 

hyvin itsenäisesti määritellä sen itse, toki työnantajan antamien raamien mukaan. Tästä johtuen 

työtapojen on koettu vaihtelevan työntekijöittäin liikaa. Aikuissosiaalityön keskittäminen on 

yhdenmukaistanut työtapoja jonkin verran. Suuri osa sosiaalityöntekijöistä ei kuitenkaan edes koe 

tarvetta työtapojen yhdenmukaistumiselle, kunhan asiakkaat vain saavat hyvää ja tasavertaista 

palvelua. 

 

Sosiaalityöntekijät olivat kokeneet etenkin pienillä aluesosiaaliasemilla yksinäisyyttä ja tuen 

puutetta esimieheltä ja kollegoilta. Muutoksen myötä koko aikuissosiaalityön ammattikunta on 

yhdessä ja sosiaalityöntekijöillä on paremmat mahdollisuudet tiedon vaihtoon, yhteistyöhön ja 

työparityöskentelyyn kollegoiden kanssa. Sosiaalityöntekijät saavat myös enemmän tukea 

esimieheltä. Aikuissosiaalityöntekijät ovat saaneet muutoksen myötä oman esimiehen, joka 

keskittyy pelkästään aikuissosiaalityöhön, hallitsee substanssin ja vie aikuissosiaalityötä eteenpäin.  

 

Yhteistyö ja työparityöskentely ovat lisääntyneet myös sosiaaliohjaajien kanssa. Aikaisemmin 

yhteistyötä sosiaaliohjaajan kanssa on ollut vain kehittämishankkeissa mukana olleilla 

aluesosiaaliasemilla. Nykyään kaikkien sosiaalityöntekijöiden käytettävissä on yhteensä kolme 

sosiaaliohjaajaa. Muutoksen jälkeen aikuissosiaalityön yhteistyö organisaation ulkopuolisiin 

yhteistyötahoihin, kuten erilaisiin asumis- ja päihdepalveluiden tarjoajiin, on lisääntynyt 

huomattavasti. Yhteistyön lisääntymiseen on vaikuttanut osaltaan sosiaalityöntekijöiden aktiivinen 

yhteydenpito ja muuttuneesta aikuissosiaalityöstä tiedottaminen yhteistyötahoille. 
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Organisaatiomuutoksen seuraukset aikuissosiaalityön asiakkaisiin ovat olleet hyvät, sillä he saavat 

aluesosiaaliasemien aikuissosiaalityöhön verrattuna laadultaan parempaa aikuissosiaalityön 

palvelua. Asiakkailla on ylipäänsä mahdollisuus saada aikuissosiaalityön palvelua, kun 

aikaisemmin palvelu jäi monilta saamatta. Asiakkaiden tilanteeseen ehditään paneutumaan 

syvemmin ja kokonaisvaltaisesti ja asiakkaita on mahdollista tavata useammin kuin ennen. 

 

Organisaatiomuutoksesta ei seurannut pelkästään hyviä asioita, vaan yhteistyökuvioissa ja 

toimeentulotukiasiakkaiden saamassa palvelussa on tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan.  

Vaikka muutos on rikastuttanut aikuissosiaalityön yhteistyötä monien yhteistyötahojen kanssa, on 

yhden tärkeimmistä ja sijainniltaan ja organisaatiollisesti läheisimmän tahon kanssa yhteistyö 

erkaantunut. Muutoksen seurauksena aikuissosiaalityön ja Toimeentulotuen yksikön väliin on 

syntynyt rakenteellinen epäluottamus. Yhteistyö, joka toimi aluesosiaaliasemilla etuuskäsittelijöihin 

ja lapsiperheiden sosiaalityöhön, ei toimi enää. Sosiaalityöntekijät ovat myös huolissaan 

toimeentulotukikäsittelyn asiakaslähtöisyyden toteutumisesta. Sosiaalityöntekijät ovat lisäksi 

huolissaan siitä, että lapsiperheiden vanhempien on vaikea saada aikuissosiaalityön palvelua.  

 

Seuraavassa taulukossa on esitelty aikuissosiaalityön tilannetta ennen muutosta ja muutoksen 

jälkeen. Taulukon sisältö on pelkistetty kuvaus muutoksen seurauksista aikuissosiaalityöhön ja 

vastaa haastateltavien enemmistön arvioita siitä, miten aikuissosiaalityö on muuttunut.   
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TAULUKKO 1. Organisaatiomuutoksen vaikutukset aikuissosiaalityöhön ja yhteistyötahoihin. 

Muutoksen 
kohde 

Ennen muutosta Muutoksen jälkeen 

 
Toimeentulotuki 
 
 

Työtehtävä, joka vie suurimman osan 
sosiaalityöntekijöiden työajasta. 
Sosiaalityöntekijät tekevät tulottomien 
asiakkaiden päätökset. Lakisääteiset 
käsittelyajat ylittyvät usein monella 
päivällä. 

Aikuissosiaalityön työväline osana 
asiakasprosessia. Motivointikeino, 
sitouttamisen väline. Itsenäisen 
toimeentulotukiasioinnin opettaminen 
välineenä asiakkaan elämänhallinnan 
lisäämiseen. 

 
Työn sisältö 
 
 

Suurta vaihtelua työn sisällössä eri 
aluesosiaaliasemilla. Osassa tehdään 
toimeentulotuen lisäksi sosiaalityötä. 
Osalla asemilla työ on lähes kokonaan 
toimeentulotuen käsittelyä ja muiden 
viranomaispäätösten tekoa. Asiakasajat 
kuluvat pääosin toimeentulotuen 
käsittelyyn, jolloin sosiaalityölle jää 
vähemmän aikaa. 

Aikaa tehdä sosiaalityötä. Palvelu-
suunnitelma ja aikuissosiaalityön 
palvelu uusina työvälineinä. 
Enemmän kirjaamista ja työtä 
puhelimitse ja sähköpostilla. 
Pidemmät asiakasajat ja asiakkaan 
tapaamista myös toimiston ulko-
puolella. Työnkuvan selventyminen. 
Työtavoissa yhdenmukaistumista. 

 
Työhyvinvointi 
 

Toimeentulotukityön aiheuttamaa 
stressiä, kuormitusta, väsymystä. 
Yksinäistä työntekoa. Työ ei vastaa 
koulutusta ja työntekijöiden käsitystä 
oikeasta sosiaalityöstä. 

Stressi ja kuormitus vähentyneet. 
Hyvä työhyvinvointi ja ammatillinen 
itsetunto. Omaa työtä arvostetaan. 
Hyvä työilmapiiri. 

 
Työyhteisö 
 

Aikuissosiaalityö jää lastensuojelun ja 
toimeentulotuen jalkoihin. Esimiehen ja 
kollegoiden tuki vähäistä. Pienten 
sosiaaliasemien haavoittuvuus. 

Oma esimies, joka keskittyy vain 
aikuissosiaalityöhön. Esimiehen  
ja kollegoiden tuki. Mahdollisuus 
yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja  
työparityöskentelyyn lisääntynyt.  
Lisäksi yhteistyömahdollisuus 
sosiaaliohjaajien kanssa. 

Yhteistyö etuus-
käsittelyn ja 
lapsiperheiden 
sosiaalityön  
kanssa 

Samassa yksikössä helppo vaihtaa 
kasvotusten tietoa ja tehdä yhteisiä 
suunnitelmia asiakkaan asioiden 
hoidosta. Yhteinen tieto asiakkaan 
tilanteesta. 

Yksiköiden välinen rakenteellinen 
epäluottamus. Ongelmia tiedon 
välityksessä ja jakamisessa sekä 
suunnitelmallisuudessa. 

 
Ulkopuoliset 
yhteistyötahot 

Kiireen takia yhteistyötä vain välttämät-
tömimmissä asioissa tiettyjen tahojen 
kanssa. 

Paljon yhteistyötä laajan 
palveluverkoston kanssa. 

 
Asiakas 

Jää usein kokonaan ilman aikuis-
sosiaalityön palvelua tai palvelun 
laadussa on parannettavaa. Sosiaali-
työntekijä käsittelee toimeentulotuen, 
mutta asiakkaan muuhun tilanteeseen ei 
ole aina aikaa paneutua.  
 

Saa aikuissosiaalityön palvelua. 
Palvelun laatu on parantunut. 
Asiakkaan tilanteeseen ehditään sy-
ventyä kokonaisvaltaisesti. Kirjalli-
sessa toimeentulotuki-asioinnissa 
epäkohtia asiakaslähtöisyydessä. 
Uhkana asiakkaiden hukkuminen 
Toimeentulotuen yksikköön. 
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Sosiaalityöntekijät ovat samaa mieltä siitä, että aikuissosiaalityön muutos on edelleen käynnissä ja 

sen jatkokehittäminen on tarpeen. Sosiaalityöntekijöiden suhtautuminen kehittämisen tasoon ja 

kohteisiin vaihtelevat kuitenkin paljon. Hyvin innokkaat kehittäjät olisivat valmiita tekemään 

aikuissosiaalityöhön suuriakin muutoksia ja kehittämään aivan uudenlaisia työmuotoja. 

Kehittämiseen kriittisemmin suhtautuvat tahtoisivat ensin vakiinnuttaa viimeisimmät muutokset ja 

kartoittaa rauhassa niitä työn osa-alueita, joissa on kehitettävää. He vaativat kehittämisen taustalle 

vankkaa tietoa ja tarkkoja suunnitelmia sen sijaan, että kehittämistä tehtäisiin vain kehittämisen 

itsensä takia. Sosiaalityöntekijöiden kehittämisehdotuksissa nousivat esille seuraavat 

kehittämiskohteet: osaamisen kehittäminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen, käytäntöjen ja 

työtapojen yhdenmukaistaminen, työntekijäresurssien lisääminen, yhteistyön kehittäminen 

etuuskäsittelijöiden ja lapsiperheiden sosiaalityön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa, 

aikuissosiaalityön kehittäminen lapsiperheiden sosiaalityössä sekä uusien työmuotojen visiointi ja 

kehittäminen. 

 

Organisaatiomuutokset vaativat aina henkilöstöltä uuden oppimista ja osaamisen päivittämistä. 

Aikuissosiaalityön osaamisen kehittämisessä olennaisinta on ollut se, että organisaatiomuutoksen 

myötä sosiaalityöntekijöiden on ollut mahdollista keskittyä aikuissosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön 

organisaatiomuutoksen tavoitteena on ollut aikuissosiaalityön prosessin tukeminen, osaamisen 

kehittäminen (suunnitelmallinen työ, päihdetyö, sosiaalityö ja ohjaustyö), arvostuksen ja 

näkyvyyden nostaminen sekä substanssiesimiehisyys. Haastattelujen ja sosiaalityöntekijöiden 

arvioiden perusteella tavoitteet ovat olleet realistisia, sillä ne ovat juuri niitä asioita, joissa on 

saavutettu muutoksen myötä tuloksia. Sosiaalityöntekijöiden mielestä tavoitteet on jo osittain 

saavutettu ja niiden täysimääräistä saavuttamista kohti ollaan menossa koko ajan. Tavoitteiden 

realistisuus ja tavoitettavuus innostavat työntekijöitä tavoitteiden saavuttamisen toteuttamiseen. 

Organisaatiomuutoksen visio näyttää kehittämisen suunnan ja on kuva organisaation tulevaisuuden 

tilasta (Lanning ym. 1999, 84). Sosiaalipalvelujen organisaatiomuutoksen visiona oli ajatus siitä, 

että selkeämmin eriytetyillä linjoilla on helpompi tuoda oman työn tarpeet esille. Myös visio 

vaikuttaisi toteutuneen, sillä nyt, kun aikuissosiaalityö on omanaan, on aikuissosiaalityöhön 

keskittyminen ja sen kehittäminen huomattavasti helpompaa kuin ennen. 
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6.2 Johtopäätökset 

 

Yksi tärkeimpiä organisaatiomuutosten arviointiin liitettäviä kysymyksiä on se, onko muutoksessa 

onnistuttu ja saavutettu ennen muutosta vallitsevaa tilaa parempi tila. Olen saanut tutkijana hyvin 

monipuolisen ja laajan kuvan aikuissosiaalityön organisaatiomuutokseen henkilöstön näkökulmasta 

haastattelujen, loppuvuodesta 2010 toteuttamani kyselyn ja omien kokemusteni ja havaintojeni 

pohjalta. Aikuissosiaalityön organisaatiomuutoksen alkuvaihe on sosiaalityöntekijöiden arvioiden ja 

haastatteluista tekemieni tulkintojen perusteella onnistunut vuoden 2011 loppuun mennessä 

pääsääntöisesti hyvin. Onnistumisen ja sosiaalityöntekijöiden myönteisen suhtautumisen taustalla 

on useita syitä, joista selkeimmät ovat aikuissosiaalityön keskittäminen yhteen yksikköön sekä 

toimeentulotukityön siirtäminen etuuskäsittelyyn.  

 

Sosiaalityöntekijöiden tyytyväisyyteen on vaikuttanut tulkintani mukaan se, että heistä suurin osa 

oli kyllästyneitä ja tyytymättömiä aluesosiaaliasemilla tehtävään aikuissosiaalityöhön. 

Aluesosiaaliasemilla aikuissosiaalityö vastasi pitkälti etuuskäsittelijän työnkuvaa, työ oli raskasta 

eikä se vastannut sosiaalityön koulutusta, ammattitaitoa tai sosiaalityöntekijöiden käsitystä siitä, 

mitä sosiaalityön pitäisi olla. Muutos toi mahdollisuuden parempaan, aikuissosiaalityöhön 

keskittymiseen ja kehittämiseen. Ilman muutosta moni työntekijä olisi todennäköisesti vaihtanut 

työpaikkaa. Tulkitsen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia haastattelujen perusteella niin, että mitä 

vähemmän aluesosiaaliasemalla on aiemmin tehty aikuissosiaalityötä, sitä tyytyväisempiä 

haastateltavat ovat olleet muutokseen ja kokevat muutoksen sitä tarpeellisemmaksi ja 

järkevämmäksi. Heistä osa on myös innokkaimmin mukana kehittämässä aikuissosiaalityötä 

eteenpäin ja innovoimassa uusia työmuotoja. Muutoksen onnistumisesta kertoo myös se, että 

muutoksen järkevyyteen ja tarpeellisuuteen kriittisemmin suhtautuneet työntekijät ovat myös 

tyytyväisiä aikuissosiaalityön nykytilaan. 

 

Sosiaalityöntekijöiden tyytyväisyyttä muutokseen on varmasti lisännyt myös se, että muutoksesta 

on oikeasti seurannut tuloksia ja aikuissosiaalityön kannalta hyviä asioita. Muutokselle asetetun 

vision ja tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu ja aikuissosiaalityön asiakkaiden asema on 

parantunut. Julkusen ja Vatajan (2004, 15) mielestä sosiaalitoimistojen sosiaalityötä pitäisi kehittää 

niin, että se vastaa työn kohteen vaatimuksia ja edistää samalla työhyvinvointia. Oman tulkintani 
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mukaan aikuissosiaalityön organisaatiomuutoksessa on onnistuttu tämän tavoitteen mukaisesti. 

Aikuissosiaalityötä on kehitetty asiakaslähtöisesti, mutta myös niin, että sosiaalityöntekijöiden 

työhyvinvointi on parantunut (tai jo ennestään tyytyväisillä pysynyt samana). Työhyvinvointi ei 

olisi parantunut, mikäli muutos olisi epäonnistunut. 

 

Sosiaalityöntekijöiden mielestä muutoksesta on seurannut enemmän hyvää kuin huonoa, eikä 

kukaan sanonut haastatteluissa, että vanhaan malliin pitäisi palata. Moni haastateltava kertoi myös, 

miten oli jälkikäteen ajatellut sitä, miten käsittämätöntä olisi ollut, jos muutosta ei olisi toteutettu. 

Nämä kommentit kertovat siitä, että sosiaalityöntekijät ovat päässeet muutoksessa viimeiseen eli 

sopeutumisen vaiheeseen, joka on muutoksen onnistumisen kannalta kriittisin vaihe (kaikki 

organisaatiot eivät pääse sopeutumisvaiheeseen). Työntekijät ovat hyväksyneet muutoksen, 

sopeutuneet siihen, elävät uutta tilannetta eivätkä enää muistele mennyttä nykyistä parempana tilana 

(joitakin yksittäisiä asioita lukuun ottamatta). Tämä kertoo siitä, että henkilöstöllä on ollut 

muutokseen vaadittavia muutoskompetensseja, jotka auttavat muutosvaiheesta selviytymiseen. 

 

Kaikki edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että sosiaalityöntekijät ovat sitoutuneet 

muutokseen ja uuteen aikuissosiaalityön organisaatioon, mikä on edistänyt muutoksen onnistumista 

ja tavoitteiden saavuttamista. Ilman työntekijöiden muutokseen sitoutumista, muutoksen tulokset 

saattaisivat olla hyvin erilaiset.  

 

Muutos on saatu hyvin vauhtiin ja monella työntekijällä on muutosintoa.  Muutosintoa ei pitäisi 

missään nimessä tukahduttaa ja työn kehittämisen hyvää alkua pilata. Toisaalta muutos on vielä niin 

alkuvaiheessa, että aikuissosiaalityöhön kohdistuneita muutoksia ei ole täysin ankkuroitu. 

Muutosten vakiintuminen vaatii aikaa. Muutokset pitäisi vakiinnuttaa ennen kuin 

aikuissosiaalityössä aletaan toteuttaa uusia muutoksia, jotka muuttaisivat työtä oleellisesti. 

Harkintaan sekä suunnitelmallisuuteen perustuen on kuitenkin järkevää jatkaa aikuissosiaalityön 

kehittämistä muun muassa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, jottei kehittäminen taantuisi. 

 

Vaikka aikuissosiaalityön organisaatiomuutoksen alkuvaihe vaikuttaa onnistuneelta, vaikuttaa 

muutoksen lopulliseen onnistumiseen ja tavoitteiden täysimääräiseen saavuttamiseen se, mitä 

aikuissosiaalityön organisaatiossa tapahtuu parin seuraavan vuoden aikana. Mikäli muutokselta 

’vedettäisiin matto alta’, muutoksen hyvät tulokset vesittyisivät ja jatkossa muutosten onnistuminen 
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olisi vaikeampaa. Hyvin suoritettu ja johdettu muutos saa aikaan myönteisen ilmapiirin ja sen 

vaikutus näkyy seuraavankin muutoksen aikana.  

 

Sosiaalityöntekijöiden mainitsemat organisaatiomuutoksesta seuranneet epäkohdat liittyvät 

oikeastaan tavalla tai toisella toimeentulotukiasiointiin tai lapsiperheiden sosiaalityöhön. Vuoden 

2010 lopulla toteuttamaani henkilöstökyselyyn vastasi aikuissosiaalityöntekijöiden lisäksi 

lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijät. Heidän vastauksensa olivat täysin erilaisia 

aikuissosiaalityöhön verrattuna ja moni kertoi tuolloin olevansa muutokseen tyytymätön. Olen 

miettinyt syytä näille eroille ja mahdollisia syitä voisivat olla työn resurssointi, organisointitavat 

sekä työn luonne. Lakisääteisyys ja jatkuva määräajoissa pysymisen tavoite tuovat työhön tiettyä 

painetta ja kuormitusta. Aikuissosiaalityöstä pahin kuormitus on poistunut. 

 

Tampereella ennen muutosta toteutettujen kehittämishankkeiden raporttien ja hankkeisiin 

osallistuneiden aluesosiaaliasemien aikuissosiaalityön työnkuvan perusteella voi todeta, että 

aikuissosiaalityön kehittäminen olisi todennäköisesti onnistunut myös aluesosiaaliasemilla laajojen 

kehittämishankkeiden avulla. Aikuissosiaalityön kehittäminen aluesosiaaliasemilla ei olisi 

kuitenkaan poistanut joitakin ongelmia, joihin keskittämisellä on vastattu (erityisesti pienten 

asemien haavoittuvaisuus, substanssiesimiehisyys ja käytäntöjen yhtenäistäminen).  

Kehittämishankkeiden hyvätkään tulokset eivät ole aina pysyviä. Esimerkiksi Akseli-hankkeessa 

kehitettiin sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijöiden välistä yhteistyötä ja kyseiset yhteistyön 

kehittämisen tulokset on nyt menetetty organisaatiomuutoksen myötä. Aikuissosiaalityön 

organisaatiomuutoksella saavutettujen hyvien tulosten uhkana on se, että lupaavalta vaikuttava ja 

hyvin alkuun lähtenyt kehittäminen jäisi kesken. Sosiaalityöntekijät näkevät pahimpana 

uhkakuvana sen, että toimeentulotukityö tuotaisiin aikuissosiaalityöhön takaisin. 

 

Vuoden 2010 lopulla toteuttamani kyselyn ja Mari Selin-Kivenvuoren samaan aikaan 

sosiaalityöntekijöille tekemien haastattelujen tulokset vastaavat hyvin pitkälti omien haastattelujeni 

tuloksia. Tämä merkitsee sitä, että aikuissosiaalityön tilanteessa ei ole tapahtunut mitään 

merkittäviä muutoksia loppuvuoden 2010 ja loppuvuoden 2011 välillä. Ensimmäinen vuosi uudessa 

työyhteisössä on mennyt uuteen tilanteeseen tottumiseen sekä arjen käynnistämiseen. Tulosten 

vastaavuus kertoo myös tutkimukseni luotettavuudesta ja vahvistuvuudesta. Vahvistuvuus tarkoittaa 

sitä, että toiset samaa ilmiötä tutkineet tutkimukset vahvistavat ja antavat tukea tehdyille 
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tulkinnoille. Vahvistuvuuden lisäksi olen miettinyt myös muita laadullisen aineiston 

luotettavuuskriteerejä oman tutkimukseni kohdalla. Tutkimuksen uskottavuutta ja varmuutta olen 

pyrkinyt vahvistamaan kiinnittämällä huomiota tulkintojeni vastaavuuteen tutkittavien käsitysten 

kanssa sekä omiin ennakko-oletuksiini. Siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin, vaikka 

yleistykset eivät ole todellisuuden monimuotoisuuden vuoksi yleensä mahdollisia laadullisessa 

tutkimuksessa. Uskon kuitenkin joidenkin tutkimusteni tulosten olevan yleistettävissä. Esimerkiksi 

toimeentulotukityöstä luopumisella voisi olettaa olevan tutkimukseni tulosten kaltaisia seurauksia 

aikuissosiaalityöhön paikkakunnasta riippumatta. (Eskola & Suoranta 1998, 212-213.) 

 

Sosiaalityöhön ja toimeentulotukeen kohdistunut organisaatiomuutos oli aikoinaan paljon esillä 

muun muassa Aamulehdessä. Muutoksen seurauksia on puitu jälleen viime aikoina Aamulehdessä 

etenkin Toimeentulotuen yksikön osalta. Kansalaiset, yhteistyötahot ja myös päättäjät ovat 

huolissaan toimeentulotukikäsittelyn asiakaslähtöisyyden toteutumisesta (Aamulehti 7.4.2012 ja 

23.4.2012). Organisaatiomuutos on koskettanut monia eri tahoja ja sen takia tutkimusta voisi jatkaa 

esimerkiksi asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmasta. Tutkimuskohteina voisivat 

aikuissosiaalityön lisäksi olla lapsiperheiden sosiaalityö ja toimeentulotuki. 

 

Aikuissosiaalityön osalta olisi ensiarvoisen tärkeätä jatkaa muutoksen seurausten ja onnistumisen 

arviointia. Tutkimukseni kohteena oli kuitenkin vasta muutoksen alkuvaihe. Vaikkapa kahden 

vuoden päästä tutkimuksen avulla voisi selvittää sitä, vakiintuiko muutos ja miten 

aikuissosiaalityötä on kehitetty eteenpäin. Jatkotutkimuksen tarve voikin liittyä edelleen 

organisaatiomuutoksen arviointiin myöhempänä ajankohtana ja eri näkökulmista, mutta myös 

siihen, mitä osa-alueita aikuissosiaalityössä on edelleen tarpeen kehittää. 

 



94 

 

LÄHTEET 

 
 

Aalto-Siiro, Marianne & Janhunen, Mervi (2011) Tampereen kaupungin sosiaalityön käytännön 
opetuksen nykytila ja Tampere Praksiksen esiselvitys. 
TamperePraksis_esiselvitys_VALMIS_21_12_2011.pdf. Viitattu 25.3.2012. 
 
Aamulehti 7.4.2012. Toimeentulotuen asiakkaista moni tarvitsee neuvontaa. Uutiset A4. 
 
Aamulehti 23.4.2012. Ruokaan ei saanut rahaa, mutta harrastuksia tuettiin. Kotimaa A6. 
 
Aikuissosiaalityön kehittäminen Joensuussa. http://www.isonetti.net/sosiaalityo/Tikka_290908.pdf 
Viitattu 25.3.2012 
 
Alasuutari, Pertti (1999) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 
 
Arikoski Juha & Sallinen Mikael (2007) Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti. 
Johtamistaidon opisto. 
 
Broms, Henri & Paavola, Vesa (1991) Tarokkijohtaminen. Organisaatioiden ikuinen käsikirja. 
Porvoo: WSOY. 
 
Elovainio, Marko (1997) Sosiaali- ja terveyspolitiikka ja organisaatiopsykologia. Teoksessa Leila 
Simonen, Marko Elovainio & Hannu Valtonen (toim.) Sosiaalitutkimuksen valossa. Helsinki: 
Stakes. 
 
Erämetsä, Timo (2004) Myönteinen muutos. Helsinki: Tammi. 
 
Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 
 
Eskola, Jari & Vastamäki, Jaana (2001) Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa Juhani 
Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: 
virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 24-42. 
 
Europaeus, Maarit & Koivisto, Outi (2009) Aikuissosiaalityön helmet Tampereen seutukunnassa. 
Tampereen seudun aikuissosiaalityön kehittämishankkeen AKSELI:n loppuraportti osa 2. 
http://www.uta.fi/projektit/sosunipoli/kokemuksia/projekteja/HELMI_Akseliloppuraportti.pdf. 
Viitattu 20.3.2012.  
 
Hartikainen, Juha (1995) Kuka kuntasektoria kehittää? Tutkimus- ja kehittämistoiminta kunnissa ja 
kuntayhtymissä vuosina 1993-94. Helsinki: Suomen kuntaliitto. 
 
Harvey-Jones, John (1991) Muutoksen johtaminen. Suom. Inkeri Palmroth. Helsinki: Rastor. 
 
Hatch, Mary Jo (1997) Organization theory. Modern, symbolic and postmodern perspectives. New 
York: Oxford university press. 



95 

 

 
Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena (2008) Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 
käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki university press. 
 
Jalava, Urpo (2001) Esimiestyö- valmentaminen ja uudistuminen. Helsinki: Tammi. 
 
Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi toim. (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino. 
 
Juhila, Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi 
Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-47. 
 
Jyrinki, Erkki (1974) Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus. 
 
Järvinen, Pekka (2001) Esimies ja työyhteisön kehittäminen. Porvoo: WSOY.  
 
Kanter, Rosabeth & Stein, Barry & Jick, Todd (1992) The challenge of organizational change. How 
companies experience it and leaders guide it. New York: Free press. 
 
Karlöf, Bengt & Lövingsson, Fredrik Helin (2006) Organisaation olemus. Suom. Maarit Tillman. 
Helsinki: Edita. 
 
Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Salonen, Jari & Meltti, Tero & Yliruka, Laura & Tapola-Haapala, 
Maria & Björkenheim, Johanna (2005) Konstikas sosiaalityö 2003. Suomalaisen sosiaalityön 
todellisuus ja tulevaisuudennäkymät. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:8. Helsinki: 
Yliopistopaino. 
 
Kotro, Helena (2008) Aikuissosiaalityön areenat. Kehittämishankkeen loppuraportti. Kaakkois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy.  
http://www.socom.fi/dokumentit/Paattyneet_hankkeet/areenat/Aikuissosiaalityon_areenat_loppurap
ortti.pdf. Viitattu 18.3. 
 
Kuhalainen, Anni (2007) Tampereen kaupunkiseudun seutukehittäjähanke 2006-2007. 
Aikuissosiaalityön loppuraportti. Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen julkaisuja 6/2007. 
http://www.tampere.fi/tiedostot/5rtmkq4TL/aikuissosiaalityo.pdf. Viitattu 25.3.2012. 
 
Kuula, Arja (2006) Yksityisyyden suoja tutkimuksessa. Teoksessa Jaana Hallamaa, Veikko Launis,  
Salla Lötjönen & Irma Sorvali (toim.) Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden 
seura, 124-140. 
 
Laine, Timo (2001) Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa  
Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle 
tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 
26-43. 
 
Lanning, Harri & Roiha, Mikko & Salminen, Antti (1999) Matkaopas muutokseen -Miten kehität 
organisaatiota tehokkaasti ja hallitusti. Helsinki: Kauppakaari.  
 



96 

 

Larsson, Håkan & Morén, Stefan (1988) Organisationens mänskliga insida. Om det sociala arbetets 
utvecklingsmöjligheter. Umeå: Umeå universitet. 
 
Liimatainen, Katariina & Perkiö, Elina (2011) Opiskelijan ohjaus ja käytännön opetus 
Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla. Käsikirja. 
 
Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2005) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita. 
 
Moilanen Pentti & Räihä Pekka (2001) Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa  Juhani Aaltola & 
Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 
tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 44-67. 
 
Nadler, David & Tushman, Michael (1994) Beyond the charismatic leader: leadership and 
organizational change. Teoksessa: Craig Schneier & Craig Russell & Richard Beatty & Lloyd Baird 
(1994) The training and development sourcebook. Amherst, Massachusetts: HRD Press, 278-292. 
 
Neuvonen, Tiina (2003) Aikuissosiaalityön uudet toimintatavat. Aikuissosiaalityön koulutus- ja 
kehittämishanke Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa 2001-2003. Sosiaali- ja 
terveystoimen julkaisuja 4/2003. Tampereen kaupunki. 
 
Osborne, Stephen & Brown, Kerry (2005) Managing change and innovation in public service 
organizations. Lontoo: Routledge. 
 
Palmgren, Maria (2010) Muutoksen tuulet – missä mennään nyt? Diamateriaali 25.8.2010 ja 
8.9.2010.  Tampereen kaupunki. 
 
Rakennamme yhdessä (2008) Ovien avaamisen ja kysymisen taito - opas kuntaliitoskuntien 
lähiesimiehille. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 
 
Reynolds, P. (1987) Ihmisten käyttö tutkimuskohteena. Suom. Risto Hannula. Teoksessa Klaus 
Mäkelä (toim.) Tieteen vapaus ja tutkimuksen etiikka. Helsinki: Tammi. 
 
Selin-Kivenvuori, Mari (2011) Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö muutoksessa. Kokemuksia 
ja ajatuksia. Harjoitteluanalyysi. Julkaisematon. 
 
Seppänen-Järvelä, Riitta (1999) Luottamus prosessiin. Kehittämistyön luonne sosiaali- ja 
terveysalalla. Helsinki: Stakes. 
 
Setälä, Maija-Leena (2006) Seireenien laulut - muutoksen läpivienti johdon työnä. Helsinki: Edita.  
 
Sipilä, Jorma (1989) Sosiaalityön jäljillä. Helsinki: Tammi. 
 
Sos-hankkeen Internet-sivu. Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin. http://www.sos-
hanke.fi. Viitattu 27.3.2012. 
 
Stenvall Jari & Virtanen, Petri (2007) Muutosta johtamassa. Helsinki: Edita.  
 



97 

 

Tampereen kaupunki (2010) Sosiaalityön palveluverkkomuutokset tiedote/diat 17.2.2010 ja 
25.2.2010. 
 
Tampere, hyvinvointipalvelut (2009) Muutoksen tuulet. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus yleisen 
sosiaalityön ja toimeentuloturvan tuotantoyksikköjen organisaatiomuutoksista 3.6.2009 diat. 
 
Tampereen yliopiston Internet-sivu. Sosunipol-hanke. 
http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalityo/tyoelama/yhteistyo.html. Viitattu 25.3.2012. 
 
Tommiska, Katja (2006) Toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittäminen ja nopeuttaminen -hanke 
16.5.2005-31.8.2006. Loppuraportti. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.  
http://www.tampere.fi/tiedostot/5qXx2OytP/toimeentulotukihankejulkaisu.pdf. Viitattu 25.3.2012. 
 
Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 
Tammi. 
 
Valpola, Anneli (2004) Organisaatiot yhteen. Muutosjohtamisen käytännön keinot. Helsinki: 
WSOY. 
 
Valtee, Pasi (2002) Uhkista mahdollisuuksiksi. Organisaatiomuutosten toteuttaminen työyhteisön 
haasteena. Helsinki: Työturvallisuuskeskus. 
 
Vataja, Katri & Julkunen, Ilse (2004) Sosiaalitoimistojen työn organisointi ja työhyvinvointi. 
Tutkimuskatsaus. FinSoc Työpapereita 5/2004. Helsinki: Stakes. 
 
Virtanen, Petri (2007) Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: 
Edita. 
 
Woodward, Sally & Hendry, Chris (2004). Leading and Coping with Change. Journal of Change 
Management. Vol. 4. no 2. s. 155-183.  

 



98 

 

LIITE 1: Aikuissosiaalityö uudistuneissa palvelujärjestelmärakenteissa 
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LIITE 2: Haastattelun teemat ja apukysymyksiä 

 

1. Organisaatiomuutoksen toteutuksen arviointia          

      

• Mitä mieltä olette muutoksesta? Miten suhtauduitte siihen? 

• Oliko muutos hyvä/järkevä/tarpeellinen idea? 

• Mitä mieltä olitte muutoksen toteutuksesta? 

• Oletteko olleet tyytyväisiä esimiesten/johdon työskentelyyn muutoksessa? 

 

2. Organisaatiomuutoksen seuraukset työhön  

 

• Onko sosiaalityöntekijöiden työ muuttunut? Miten se on muuttunut? 

• Mitä uutta työhön on tullut? Mistä on luovuttu? Oletteko tyytyväisiä näihin muutoksiin? 

• Mitä hyvää muutoksesta seurasi työhön? 

• Mitä huonoa muutoksesta seurasi työhön? 

• Mitä aikuissosiaalityö on nyt vuosi muutoksen jälkeen? Mitä tehtäviä ja millaisia 

asiakkaita työhön kuuluu? 

• Onko teille selvää, mikä on teidän työnkuva/perustehtävä? Onko muutos selventänyt 

työnkuvaa? 

• Mitä ajattelette aikuissosiaalityön suhteesta toimeentulotukeen? 

• Onko kollegojen välinen yhteistyö lisääntynyt? Entä työparityöskentely? 

• Ovatko työtavat yhdenmukaistuneet? 

• Onko muutos vaikuttanut työskentelyyn yhteistyökumppaneiden kanssa? 

• Miten muutos on vaikuttanut asiakkaisiin? 

• Onko siinä menetetty jotain, kun aikuissosiaalityö on Hatanpäällä eikä enää alueilla? 

• Onko muutos vaikuttanut työhyvinvointiin? Miten? 

 

3. Aikuissosiaalityö jatkossa 

 

• Mitä kehitettävää tämänhetkisessä työssä on? 

• Millaista aikuissosiaalityötä haluaisitte/pitäisi tehdä? 

• Onko joitakin uudenlaisia työmuotoja, joita haluaisitte/pitäisi tehdä? 

• Miten aikuissosiaalityö toimisi ihanteellisesti? Mitä sitä varten pitäisi tehdä? 

 

 

 


