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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensinnäkin työnhakijapalvelussa toimivien virkaili-
joiden käsityksiä työnsä yleisistä piirteistä ja reunaehdoista ja toiseksi millaisia sosiaalityön
piirteitä virkailijoiden työkäytännöissä on nähtävissä. Kolmantena tavoitteena oli tutkia sitä,
kuinka tärkeinä työvoimavirkailijat pitävät sosiaalityön eettisiä arvoja työhallinnon asiakas-
palvelussa ja miten nämä arvot toteutuvat heidän käytännön työssään. Hypoteesina oli se, että
työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työssä on nähtävissä paljon sosiaalityön piir-
teitä ja että työkäytännöt eroavat jonkin verran toisistaan esim. eri ammattiryhmien välillä.

Tutkimus on kvantitatiivinen kokonaistutkimus, joka rajattiin koskevaksi Satakunnan maa-
kunnan työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työtä. Tutkimuksen aineisto hankittiin
sähköisesti työhallinnossa käytössä olevan TeamWare –sähköpostiohjelman avulla huhti-
toukokuussa 2001. Kyselylomake lähetettiin liitetiedostona kaikille Satakunnan työvoimatoi-
mistoissa työskenteleville virkailijoille (N=191), koska sähköpostilistoista oli lähes mahdo-
tonta karsia pois arviolta ne 50 virkailijaa, jotka eivät ammattinimikkeensä perusteella työs-
kennelleet työnhakijapalveluissa. Kyselyyn vastasi 81 työvoimavirkailijaa ja tutkimusaineis-
ton vastausprosentiksi muodostui noin 57%. Tutkimus analysoitiin SPSS for Windows 9.0
ohjelmalla. Analysointi toteutettiin käyttämällä tilastollisia tunnuslukuja, keskiarvoja ja kor-
relaatioita, ristiintaulukoita ja ryhmien välisiä keskiarvoja.

Työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat pitivät työtään itsenäisenä asiakaspalvelutyönä.
Työn nähtiin vaativan läheistä yhteistyötä erityisesti muiden viranomaistahojen kanssa, mutta
yhteistyön lisäämiseen ei pääsääntöisesti oltu kovin halukkaita. Erilaisten säädösten nähtiin
ohjaavan työtä asiakaspalvelussa, mutta virkailijat kokivat myös voivansa käyttää omaa har-
kintavaltaansa melko paljon. Työtehtävät olivat muuttuneet viime vuosina enemmän vaati-
vammiksi ja haasteellisemmiksi ja vaikeasti työllistettävien asiakkaiden määrän koettiin li-
sääntyneen. Työkäytännöt muistuttivat sosiaalityön käytäntöjä, sillä virkailijat pitivät työtään
auttamistyönä, jossa vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on tärkein työmenetelmä ja työhön
kuuluu muun muassa asiakkaan voimavarojen vahvistamista ja etujen puolustamista. Ammat-
tiryhmittäiset erot työkäytännöissä olivat melko suuret. Sosiaalityöntekijöiden eettiset peri-
aatteet koettiin tärkeiksi työhallinnon asiakaspalvelussa ja arvot toteutuivat myös kohtalaisen
hyvin virkailijoiden omassa työssä. Virkailijat pohtivat työnsä taustalla vaikuttavia arvoja
keskimäärin vähintään viikoittain, mutta eivät olleet tyytyväisiä arvokeskustelujen riittävyy-
teen työyhteisössään, -kokouksissa ja työhallinnon koulutuksissa. 

Tutkimus tuotti paljon uutta tietoa työvoimavirkailijoiden työkäytännöistä. Virkailijoiden
työssä oli nähtävissä sosiaalityön piirteitä sekä työkäytäntöjen että työn arvolähtökohtien
suhteen. Työvoimavirkailijoiden työn piirteitä olisikin tärkeää kartoittaa vielä laajemmin, sillä
esimerkiksi lisääntyvän viranomaisyhteistyön tarve ja sen onnistuminen asettaa haasteita työn
lähtökohtien tunnistamiselle.
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1 Johdanto

Tämän pro gradu -tutkimuksen kohteena on Satakunnan alueen työvoimatoimistojen työnha-

kijapalveluissa toimivat virkailijat ja heidän työnsä. Idean pro gradun aiheeseen sain oikeas-

taan jo neljä vuotta sitten kun olin työharjoittelussa eräässä satakuntalaisessa työvoimatoi-

mistossa. Huomasin työn olevan hyvin paljon samanlaista, kuin mitä olin kokenut työn olevan

sosiaalialalla ja sosiaalityössä. Vaikka selkeimpinä tavoitteina työvoimatoimistossa oli auttaa

asiakasta työpaikan saamisessa tai ohjata asiakkaita koulutukseen, oli työssä nähtävissä myös

asiakkaan tarpeen määritystä, neuvomista, ohjaamista ja tukemistakin. 

Työhallinnossa on tapahtunut paljon uudistuksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Työhal-

linnon ja laajemmin työvoimapolitiikan tavoitteet ovat muuttuneet yhteiskunnallisten muu-

tosten myötä. Työnhakijapalveluissa tavoitteet ovat suuntautuneet tarkemmin työnhakijoita

palveleviksi ja samalla yhteistyön tarve muiden viranomaistahojen kanssa on lisääntynyt. Pal-

veluprosessiuudistus on ollut toistaiseksi radikaalein uudistus työnhakijapalveluissa, koska on

muuttanut työnvälityksen ideologian lopullisesti asiakaslähtöiseksi ainakin periaatetasolla. Se,

miten palvelut ovat käytännössä muuttuneet asiakaslähtöisiksi, on taas ollut henkilöstön har-

teilla. Henkilöstöä on koulutettu paljon ja palveluideologiaa on ajettu sisään erilaisin ohjeis-

tuksin ja toimin. Sitä, miten uudistus on toteutunut teknisesti ja tulostavoitteiden mukaisesti,

on mitattu paljon erilaisilla tutkimuksilla (esim. Aho ym. 2000; Arnkil ym. 2000; Valtakari

2000b). Henkilöstön työn taustalla vaikuttavia arvoja tai toiminnan taustalla vaikuttavia

asenteita ei sen sijaan ole tutkittu lähes ollenkaan ja työkäytäntöjä tai henkilöstön osaamista

koskevia tutkimuksiakin on melko vähän (ks. kuitenkin Isaksson 1988; Turtiainen 1991; Mä-

kitalo 2000). 

Tässä työssä tutkitaan sitä, millaisena työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat kokevat työn-

sä ja missä määrin virkailijoiden työssä on nähtävissä sosiaalityön piirteitä. Tutkimusongelma

voidaan jakaa kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tavoitteena on selvittää virkailijoiden työn

yleisiä piirteitä ja reunaehtoja. Toisen osan tutkimusongelmasta muodostaa se, millaisia sosi-

aalityön piirteitä virkailijoiden työkäytännöissä on nähtävissä. Tutkimuksen kolmantena ta-

voitteena on tutkia sitä, kuinka tärkeinä työvoimavirkailijat pitävät sosiaalityön eettisiä arvoja

työhallinnon asiakaspalvelussa ja miten nämä arvot toteutuvat heidän käytännön työssään.
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Tutkimus on kvantitatiivinen kokonaistutkimus, joka rajattiin koskevaksi Satakunnan maa-

kunnan työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työtä. Tutkimuksen aineisto hankittiin

sähköisesti työhallinnossa käytössä olevan TeamWare –sähköpostiohjelman avulla. Tutkimus

analysoitiin SPSS for Windows 9.0 –ohjelmalla käyttämällä pääsääntöisesti tilastollisia tun-

nuslukuja, keskiarvoja, korrelaatioita, ristiintaulukoita ja ryhmien välisiä keskiarvoja. 

Työn ensimmäisen osan muodostaa tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka jakautuu kol-

meen eri osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään tutkimuksen kohdetta eli muun muassa

työvoimapalvelujen kehittymistä sekä työnhakijapalveluissa olevia virkailijoita ja heidän

työmenetelmiään ja työn kohdetta. Tutkimuksen viitekehyksen toinen osa muodostuu sosiaa-

lityön tarkastelusta, jossa käsitellään sosiaalityön lähtökohtia, sosiaalityöntekijöitä, työn teh-

täviä ja tavoitteita sekä työn eettisiä periaatteita. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen

kolmannessa osassa kootaan yhteiseen tarkasteluun nämä edellä mainitut kaksi sosiaalipolitii-

kan aluetta eli työnhakijapalvelut ja sosiaalityö. Tässä osassa tarkastellaan kohteiden keskei-

siä eroja ja yhtäläisyyksiä koskien muun muassa niiden historiallista kehitystä, työn tavoittei-

ta, toimijoita ja yhteistyötä. 

Tutkimuksen toisessa osassa käsitellään tutkimuksen suorittamista. Tässä osiossa tarkastel-

laan tutkimuksen lähtökohtia ja määritellään tutkimusongelma ja hypoteesit. Toisessa luvussa

kerrotaan tutkimusaineistosta ja sen edustavuudesta. Kolmas luku käsittelee valittuja meto-

deita ja mittarin muodostamista ja viimeisessä luvussa käsitellään aineiston analyysiä ja poh-

ditaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen kolmannessa osassa esitellään varsinaiset tutkimustulokset. Tämä empiirinen

osa  on jaettu neljään eri alueeseen, joista ensimmäinen käsittelee vastaajien taustatietoja ja

toinen osa työvoimavirkailijoiden työn yleisiä piirteitä ja reunaehtoja.  Kolmannessa luvussa

tarkastellaan työvoimavirkailijoiden työtä sosiaalityön piirteiden valossa ja neljännessä osassa

työn taustalla vaikuttavia eettisiä arvoja. 

Tutkimuksen viimeisen osan muodostaa yhteenveto tutkimustuloksista. Tässä osassa kerra-

taan keskeisimmät tutkimustulokset sekä pohditaan tulosten merkittävyyttä ja tutkimuksen

luotettavuutta. Tässä osassa pohditaan myös tulosten keskeistä antia sekä mahdollisia jatko-

tutkimusaiheita.  
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

2.1 Työnhakijapalveluiden perusta

Työvoimapalvelut, joihin työnhakijapalvelutkin kuuluvat, ovat osa työvoimapolitiikkaa. Kois-

tisen (1999) mukaan työvoimapolitiikalla tarkoitetaan niitä pyrkimyksiä ja toimenpiteitä, joi-

den tarkoituksena on tukea talouden kehittymistä, edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja

tukea inhimillisen pääoman kehitystä ja sen yhteiskunnallista käyttöä. Työvoimapolitiikan

osatavoitteet ovat muun muassa turvata työvoiman saatavuus ja kehittää työvoiman ammatil-

lista koulutusta ja vapaata liikkuvuutta. Työvoimapolitiikan keinoina on muun muassa yllä-

pitää työnvälitystoimintaa, antaa ammatinvalintaohjausta, järjestää työvoimakoulutusta ja

tukea työttömien työllistymistä. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat muun muassa julkiset

työvoimapalvelut, työvoimakoulutus, tukityöllistäminen sekä työttömyysturva. (Mt., 342.)

Skogin ja Räisäsen (1997, 57-58) mukaan työvoimapolitiikan toimenpiteet voidaan jakaa pas-

siivisiin toimiin, kuten esimerkiksi työttömyysturva sekä aktiivisiin toimiin, kuten esimerkiksi

juuri tukityöllistäminen.

Koistisen (1999) mukaan kaikissa yhteiskunnissa voidaan sanoa olevan työnvälitystoimintaa,

ammatinvalinnanohjausta ja työttömiin kohdistuvia tukitoimia. Yhteiskuntien kesken on kui-

tenkin huomattavia eroja siinä, miten työvoimapolitiikan tavoitteita toteutetaan, millaisilla

instituutioilla ja keiden toimesta. Erot tulevat esille siinä, ovatko nämä työvoimapolitiikan

toteuttajat työvoima- koulutus- vai sosiaaliviranomaisia tai ovatko toimijat näihin tehtäviin

koulutettuja erityisammattitaidon omaavia työntekijöitä ja toimivatko he julkisissa vai yksi-

tyisissä organisaatioissa. (Mt., 341-342.)

Työvoimapolitiikkaa Suomessa harjoittavat valtion työviranomaisen eli julkisen työvoima-

palvelun lisäksi mm. yksityiset työnvälitystoimistot, työvoiman vuokrausliikkeet, oppilaitos-

ten rekrytointipalvelut sekä suuryritykset. Yritystasoista työvoimapolitiikkaa kutsutaan yleen-

sä henkilöstöpolitiikaksi, mutta sen laskeminen työvoimapolitiikan piiriin on perusteltua laa-

jojen paikallisten tai valtakunnallisten työnmarkkinavaikutusten vuoksi. Myös monien etu-

järjestöjen voidaan katsoa olevan työvoimapolitiikan toimijoita. (Skog&Räisänen 1997, 58.)

Koistisenkaan (1999) mukaan työhallinnon työvoimapalvelut eivät siis ole ainoa työpolitiik-

kaa toteuttava taho, vaan esimerkiksi 1990-luvun työllisyyskriisin yhteydessä työvoimapoli-

tiikan toteuttajiksi onkin tullut yhä enemmän järjestöjä ja muita toimijoita. Uusien toimijoiden
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mukaantulo on merkinnyt sitä, että työvoimapolitiikassa on mukana useampia intressiryhmiä,

erilaista osaamista ja erilaisia näkemyksiä (mt., 344).

Työvoimapolitiikalla voidaan sanoa olevan sekä yleisiä ja muuttumattomia tavoitteita että

muuttuvia osatavoitteita (Koistinen 1999). Nämä yleiset tavoitteet, kuten työmarkkinoiden

toimivuuden edistäminen, ovat varmasti työvoimapolitiikan ikuisia ja vaativia tehtäviä, mutta

sen sijaan yhteiskunnan ja talouden muutokset sekä työmarkkinoiden kulloinenkin tila vai-

kuttavat siihen, mitkä osatavoitteet kulloinkin ovat etusijalla (mt., 341). Seuraavaksi otetaan

hyppäys taaksepäin työnvälitystoiminnan historiaan, sillä ajan kuluessa työnvälityksen erilai-

set tavoitteet ja painopistealueet ovat muuttuneet ja nämä muutokset ovat vaikuttaneet osal-

taan siihen, millaisena työnvälitystoiminta nähdään tänä päivänä.   

2.1.1 Työnvälityksestä työvoimapalveluihin

Työnvälityksen kehitys alkoi jo ennen 1900-lukua Suomessa alunperin ammattikuntalaitosten,

rauhantuomioistuinten ja seurakuntien intresseistä kontrolloida lähinnä pakkotoimin

”joutilaisuutta”, jota esiintyi yhteiskunnassamme. Työnvälityksen kehityksen lähtökohdaksi

sittemmin 1900-luvun puolella tuli henkilökohtainen työnhaku. Tuolloin oli käytössä niin

sanotut pestauspäivät, jolloin työn tarpeessa olevat saattoivat asettautua niin sanotusti näyt-

teille. Yksityisiä paikanvälitystoimistoja perustettiin jo tuolloin, mutta ne olivat kalliita työn-

hakijoille ja lopulta ne kiellettiin asetuksella vuonna 1917. Samoihin aikoihin epäkohdat am-

mattimaisessa työnvälityksissä saivat aikaan vapaaehtoista toimintaa ja hyväntekeväisyysnä-

kökohtien pohjalta toimivia työnvälitysyhdistyksiä perustettiin. (Isaksson 1988, 19-22.)

Kunnallisen työnvälityksen voidaan katsoa alkaneen 1900-luvun alussa. Kalelan (1989, 42)

mukaan kunnallisen työttömyyden torjunnassa tärkeän vaiheen aloitti kaupunkien työnväli-

tystoimistojen perustaminen vuosisadan alussa. Kunnaksen (1977) mukaan ensimmäinen työ-

voimatoimisto perustettiinkin vuonna 1903 Helsinkiin ja seuraavana vuonna esimerkkiä nou-

dattivat muun muassa Turku ja Tampere. Vuonna 1917 annettu työnvälitysasetus, samoin

kuten vuonna 1926 ja vuonna 1936 annetut työnvälityslait, vakiinnuttivat työnvälityksen kun-

nalliseksi toiminnaksi (mt., 30-31). Työvoimatoimistojen perustamisen myötä otettiin käyt-

töön ensimmäistä kertaa niin sanotut työttömyyskortistot ja työnvälitys toimi osittain edelleen

köyhäinhoidollisena palveluna kunnan taholta aina vuoteen 1936 saakka (Isaksson 1988, 23).
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Vuodesta 1936 alkoi niin sanottu ”oikea mies oikealle paikalle” –periaatteen mukainen työn-

välitystoiminta. Periaatteena tuolloin oli se, että toimintaa tuli tehostaa, mutta toisaalta työn-

välitys tuli puhdistaa myös kaikista köyhäinhoidollisista tehtävistä, mitkä aiemmin olivat

liittyneet vahvasti sen toimintaan. Vuoden 1936 asetuksessa nimittäin todettiin, että työnväli-

tykselle ei kuulunut työttömyyshuoltoon liittyviä tai muita vieraita tehtäviä. Työnvälitys alkoi

painottuakin enemmän talouselämän, tuotannon ja työmarkkinoiden edistämisen puolelle.

(Isaksson 1988, 22-30.)

Työnvälitys jatkui kunnallisena toimintana vuoteen 1961 saakka, jolloin työnvälityslaki saa-

tettiin voimaan ja työnvälitystoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan valtion hoitoon kunnal-

listen työnvälitystoimistojen yhteistoiminnan puutteellisuuden vuoksi (Kunnas 1977, 30-31).

Työttömyyskortistot olivat edelleen käytössä sotien jälkeen. Työvoimatoimikunnat, jotka oli

aiemmin perustettu nimenomaan työttömien sijoitusta osoittavaksi tahoksi, lakkautettiin sit-

temmin vuonna 1971. (Isaksson 1988, 30.)

Kaupunkien työnvälitystoimistojen yhteistyö vakiintui siis virallisesti vasta 1960-luvulla

(Kalela 1989, 41). Työnvälitystoiminnan kuuluminen osaksi sosiaalipolitiikkaa tunnustettiin

suunnilleen samoihin aikoihin, sillä muun muassa Waris (1968, 133) mainitsee työmarkkina-

politiikan olevan sosiaalipolitiikan tärkeä osa-alue vaikkakaan sen mittaaminen kustannuk-

silla ja markkamäärillä ei tuolloin ollutkaan mahdollista. Työnvälitystoiminta Suomessa on-

kin liittynyt aikojen kuluessa juuri sosiaalipoliittisiin muutoksiin, jotka ovat näkyneet valtion

puuttumisena vähitellen työvoiman uusintamisedellytyksiin.  Näiden uudistamispyrkimysten

tavoitteena ollaan nähty sitten vähitellen myös työvoiman uusintaminen nimenomaan tapana

uusintaa hakijan mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla, työhakijan sosiaalistaminen.

(Isaksson 1988, 20 ja 40.)

Vuonna 1970 annetulla asetuksella perustettiin työvoimaministeriö, jonka jälkeen vuonna

1973 annetulla lailla työvoima-asiain piirihallinto, joka jakoi Suomen 12:sta työvoimapiiriin.

Nämä piiritoimistot toimivat työvoimakysymysten suunnittelun, hallinnon ja johdon piirikes-

kuksina. Edelleen paikalliset työnvälitys- ja ammatinvalinnanohjaustoimistot yhdistyivät uu-

siksi paikallistoimistoiksi eli työvoimatoimistoiksi, joiden tehtäväksi tuli pääasiassa työn vä-

litys. (Kunnas 1977, 31-32.) Yhteiskuntarakenteen ja tuotantoelämän raju muutos alkoi edel-

lyttää yhä enemmän työvoiman uusintamistehtäviä työnvälitykseltä. Alettiin toteuttamaan
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aktiivista työvoimapolitiikkaa1, joka käytännössä tarkoitti sitä, että työnvälittäjiä ohjeistettiin

työskentelemään tavoitteena sekä työvoiman kysynnän että tarjonnan tasapaino. (Isaksson

1988, 30-39)

Turtiaisen (1991, 91) mukaan uusia työnvälitystoiminnan muotoja kehitettiin 1980-luvulla

muun muassa perustamalla erillispisteitä työvoimatoimistojen lisäksi sekä aloittamalla tila-

päistyönvälitystoiminta. Vuoden 1988 alusta porrastetusti voimaan astunut työllisyyslaki

(275/87) siihen liittyvine asetuksineen sisälsi joitakin oleellisia muutoksia aikaisempaan la-

kiin nähden. Muutoksia olivat muun muassa työttömyysturvan maksatuksen siirtyminen pois

työvoimatoimistoilta sekä työnhakijan ilmoittautumisvälin pidentäminen ja aikavarausjärjes-

telmän käyttöönotto. (Mt., 89.) 

Juha Kouvon (1991) mukaan vuoden 1988 työllisyyslain keskeisenä ajatuksena voitiin pitää

perustuslakiin sisältyvää tavoitetta järjestää jokaiselle Suomen kansalaiselle mahdollisuus

tehdä työtä. Työllisyyslaki velvoitti viranomaisen järjestämään työtä niille, jotka täyttivät

laissa säädetyt normit ja joilla oli siis oikeus työhön. Työllisyyslaki tuli voimaan kaikilta osin

vasta vuoden 1990 loppuun mennessä ja velvoitti valtion ja kuntien viranomaisia työllistä-

mään nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja toistuvaistyöttömiä. (ref. Polus 1994, 112.) 

Poluksen (1994) mukaan työllisyyslaki ja -asetus muuttuivat vuonna 1993, jolloin työllistä-

misvelvoitteesta luovuttiin ja lainmuutoksella siirrettiin määrärahoja velvoitejärjestelmästä

harkinnanvaraiseen tukityöllistämiseen ja koulutukseen. Velvoitetyön sijasta tavoitteeksi tuli

harkinnanvaraisen työllistämisen, työvoimakoulutuksen ja muiden työvoimapalvelujen avulla

edistää joustavammin työttömien työllistymistä. (Mt., 113.) Työnvälityksestä siirryttiin siis

virallisesti työvoimapalveluihin työvoimapalveluasetuksen (1251/93) myötä. Samalla palvelut

jaettiin työnhakija- ja työnantajapalveluihin.

Työvoimapiirit poistuivat, kun vuonna 1997 perustettiin alueelliset työvoima- ja elinkeino-

keskukset eli TE-keskukset. Tällöin yhdistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön, työministe-

riön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen aiemmat alueyksiköt 15 TE-

keskukseksi. Maakunnallisiin TE-keskuksiin perustettiin työvoimaosastot, jotka toimivat pe-

riaatteellisesti samalla tavalla kuin piiritoimistot olivat ennen toimineet eli väliportaan hal-

lintona työministeriön ja työvoimatoimistojen välillä. Työvoimaosastojen tavoitteeksi muo

                                                
1 Aktiivisesta työvoimapolitiikasta ks. esim. Sihto (1994).
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toutui nimenomaan alueellisen työvoimapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen sekä muun

muassa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnittelu ja organisointi. (TE-keskus 2002.).

Työvoimapalvelujen uudelleenjärjestelyille ja uudelle strategialle oli Turtiaisen (1991) mu-

kaan tilaus jo 1990-luvun alussa. Työttömien aktivointi ja velvollisuuksien korostaminen sai

sittemmin virallisen siunauksen vuonna 1997, kun Harri Skog ja Heikki Räisänen julkaisivat

uudistusohjelman ”Työvoimapolitiikan aktivointi” (Koistinen 1999). Tässä ohjelmassa kes-

keinen painotus oli työttömien työnhakijoiden aktivoiminen ja palvelujärjestelmän uudistami-

nen niin, että se tukisi nimenomaan tätä tavoitetta (mt., 246). 

2.1.2 Työnhakijapalveluiden suuret muutokset 1990-luvun lopulla

Työnhakijapalveluprosessin uudistaminen alkoikin sitten työhallinnossa vuoden 1998 alusta.

Työvoimapoliittisessa uudistuksessa otettiin työvoimatoimiston asiakaspalvelussa systemaat-

tisesti käyttöön työnhakija-asiakkaan määräaikaiset työnhakuhaastattelut, osaamiskartoitusten

ja työnhakusuunnitelmien tekeminen sekä työnhakukirjan ja -ryhmien käyttö. Tavoitteena oli

palveluprosessin vahvistaminen ja jäntevöittäminen sekä asiakkaan omatoimisuuden lisäämi-

nen ja aktiiviseen työnhakuun sitouttaminen2. (Työnhakija-asiakkaan… 1997.)

Palveluprosessin uudistus toi mukanaan paljon muutoksia ja haasteita työvoimavirkailijoiden

työhön, samoin kuten siirtyminen uuteen tietotekniseen URA-järjestelmään vuoden 1998

alussa. Haastattelut alkoivat rytmittää työvoimatoimiston palveluja aivan uudella tavalla. Var-

sinkin alkuhaastattelulle asetettiin Työministeriön mukaan suuria haasteita, sillä ohjeistuksen

(Työnhakija-asiakkaan… 1997) mukaan niissä oli tarkoitus saada esiin ne asiakkaat, jotka

tarvitsevat tiiviimpää palvelua ja erityistoimenpiteitä ja heidän kanssaan voidaan sopia mää-

räaikaishaastatteluissa käymisestä mikä ehkäisisi myös työttömyyden pitkittymistä. Työmi-

nisteriön ohjeistuksen mukaan uudessa strategiassa korostuivat muun muassa seuraavanlaiset

näkökulmat.

• Työnhaun aktivointi on keskeinen osa palveluprosessia.
• Asiakkaan oma osuus vaikuttaa keskeisesti toimintojen tuloksellisuuteen, 
• Palveluprosessiin sisältyvien työvälineiden tarkoituksena on lisätä työnhakijan osuutta

työnhakusuunnitelmansa toteuttamisessa sekä tehostaa virkailijan ja työnhakijan vä-
listä vuorovaikutusta.

                                                
2 Työnhakuteorioista voi lukea esim. Pertti Koistisen teoksesta Työpolitiikan perusteita (1999, 334-339) ja työn-
hakuaktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä esim. Virjon ja Ahon (2001) tutkimuksesta. 
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• Mahdollisimman monella työnhakijalla tulee olla nykyistä paremmat työnhakuval-
miudet ja mahdollisuudet hakeutua eri keinoin työmarkkinoille. (Työnhakija-
asiakkaan.. 1997.)

Kesäkuun lopulla vuonna 2000 valmistui Työministeriön palvelustrategiaprojektin loppura-

portti, joka kiteytti työhallinnon ja siten myös palvelustrategiaprojektin keskeisen peruson-

gelman. Perusongelmaksi määriteltiin se, miten työvoimapalveluprosessia ja palveluiden tar-

jontaa kyetään kehittämään siten, että palveluprosessi on laadukas, asiakkaan tarpeista lähtevä

ja aktivoiva sekä johtaa siihen, että avoinna olevat työpaikat täyttyvät laadukkaasti, työnha-

kujaksot lyhenevät ja valuma pitkäaikaistyöttömyyteen pienenee. (Palvelustrategian… 2000.)

Palvelustrategiaprosessin tarkoituksena ei ollut muuttaa toimintojen tai palvelutuotteiden si-

sältöä eikä tavoitteita vaan muun muassa

• luoda työvoimaosastojen ja työvoimatoimistojen asiakaspalvelun työkäytäntöihin yh-
tenäiset, selkeät, ymmärrettävät ja hyväksyttävät pelisäännöt koskien palvelun ja kont-
rollin suhdetta ja

• tehdä työhallinnon palvelukokonaisuudesta entistä helpommin hahmottuva ja lä-
pinäkyvämpi myös työhallinnon asiakkaille ja siten edistää asiakkaiden yhdenvartaista
kohtelua.

• Tavoitteena oli myös se, että projektin työn lopputuloksena työhallinnon palveluroolin
ja kontrollitehtävän välinen suhde on aiempaa selkeämpi. (Mt.)

Työvoimapalveluiden kehittämistä työhallinnossa jatkettiin edelleen 2000-luvulla. Vuositu-

hannen alussa alettiin puhua niin sanotusta toisesta aallosta, jonka mukaan uudistuksia työ-

voimapalveluissa tulisi jatkaa siten, että työvoimatoimiston toimintamahdollisuuksia pyritään

parantamaan edelleen, palveluiden ryhmittelyä ja räätälöintiä eri asiakasryhmien pohjalta py-

ritään lisäämään. Jatkotoimenpiteet painottuvat tulevaisuudessa erityisesti työvoiman saata-

vuuden parantamiseen. (Toinen aalto… 2001.) 

Muutos työvoiman välityksestä työvoimapalveluihin on ollut suuri, mutta toteutunut sykäyk-

sittäin, kuten historiallisesta katsauksesta voidaan todeta. Muutokset työvoimapolitiikassa

ovat vaikuttaneet työvoimapalveluiden eriyttämiseen erillisiksi työnantajapalveluiksi ja työn-

hakijapalveluiksi. Tällä muutoksella on pyritty saamaan työnvoimapalveluista paremmin

kohdentuvia palveluita. Palveluprosessimuutokset ovat tuoneet muutoksia erityisesti työnha-

kijapalveluissa toimivien virkailijoiden työkäytäntöihin ja työn toteuttamiseen. Toisin sanoen

työvoimapolitiikkaa toteuttavat työhallinnon virkailijat ovat joutuneet ehkä kovimman pai-

neen eteen pyrkiessään toteuttamaan työnsä tavoitteita uusin käytännöin ja toimenpidepaino-

tuksin. Tämän vuoksi seuraavaksi käsitellään työvoimavirkailijoiden työtä.

2.1.2 Työvoimavirkailijat ja työhallinnon koulutus  
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Turtiaisen (1991, 29) mukaan ”työnvälityksen tehtävänä on palvella työmarkkinoita siten, että

työnantaja saa tarjottuun työpaikkaan sopivimman ja parhaan saatavissa olevan työntekijän ja

työnhakija työtä, jota hän parhaiten kykenee suorittamaan”. Työvoimapalvelut voidaankin

jakaa tämän tehtävän mukaisesti työnantajapalveluihin ja työnhakijapalveluihin kuten edellä

jo todettiin. Näiden kummankin palvelun sisällöistä on erikseen säädetty työvoimapalvelu-

asetuksessa (1251/93). Jako erillisiin palveluihin ole kuitenkaan täysin absoluuttinen käytän-

nössä, sillä esimerkiksi pienimmissä työvoimatoimistoissa palveluita ei ole kovin tarkasti eri-

telty esimerkiksi virkailijoiden tehtäväalueittain. Suurimmissa toimistoissa on usein erikseen

työnantajapalvelut tai jopa työnantajapalveluyksiköt. Työnantajapalveluissa asiakkaana ovat

lähinnä yrittäjät ja työnantajat ja vastaavasti työnhakijapalveluissa työnhakijat. Tässä tutki-

muksessa keskitytään jälkimmäisiin palveluihin eli työnhakijapalveluihin ja niissä toimivien

virkailijoiden työhön. 

Työhallinnon virkailijoiden ammattinimikkeet vaihtelevat suuresti toimistoittain. Nimikkeet

perustuvat osittain palkkausjärjestelmään, osittain koulutuspohjaan tai toimenkuvaan. Am-

mattinimikkeiden käyttö on varsin kirjavaa ja eikä aina kerro koko totuutta siitä, mitä kukin

henkilö itse asiassa tekee. Yleisin ammattinimike on työvoimaneuvoja ja muita nimikkeitä

ovat muun muassa erikoistyövoimaneuvoja, johtava työvoimaneuvoja, työvoimaohjaaja,

työnsuunnittelija, toimistovirkailija, toimikunnan sihteeri, ammatinvalintapsykologi tai yksi-

kön/toimiston johtaja (ks. esim. Mäkitalo 2002, 10). Ammattikirjallisuudessa puhutaan melko

yleisesti vain työvoimaviranomaisista (esim. Skog & Räisänen 1997), joka terminä kattaa

koko työvoimatoimistojen henkilöstön.

Pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat työhallinnossa jonkin verran. Työvoimaneuvojilta, joita

on suurin osa työhallinnon henkilöstöstä, edellytetään opistotason koulutusta. Käytännössä

useimmat työvoimaneuvojat ovat koulutukseltaan merkonomeja ja/tai yo-tutkinnon suoritta-

neita (ks. esim. Isaksson 1988; Mäkitalo 2000). Opistotason koulutuksen saaneilta ei vaadita

kuitenkaan mitään tietyn alan suuntausta, kuten esimerkiksi kaupallisen alan tai sosiaalialan

koulutusta. Työvoimaohjaajilta ei varsinaisesti vaadita korkeakoulututkintoa, mutta se on

suositus, samoin kuten työvoimatoimiston johtajilta. Ammatinvalintapsykologeilta ja psyko-

logeilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Työhallinnon henkilöstöllä on siis varsin kirjava koulutustausta mutta toisaalta työhallinnon

henkilöstökoulutuksella on pitkät ja kunniakkaat juuret. Mäkitalon (2000) mukaan henkilös
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töä on koulutettu niin laadullisesti kuin määrällisestikin kiitettävällä tavalla verrattuna mo-

neen muuhun organisaatioon. Tämä on varmasti osittain johtunut siitä, ettei työhallinnon teh-

täviin ole ollut omaa tutkintoa ja sen on täytynyt itse huolehtia henkilöstönsä perus-  ja täy-

dennyskoulutuksesta (mt., 3) Uuden palvelustrategiaprojektin loppuraportissa korostettiin

sitä, että työhallinnossa tulisi panostaa entistä enemmän henkilöstön osaamiseen. Mäkitalon

(2000) mukaan vuoden 1999 henkilöstötilinpäätöksen mukaan henkilöstökoulutuksen määrä

työhallinnossa on kuitenkin laskenut kuluneiden 4 vuoden aikana 9 koulutuspäivästä 6,6

koulutuspäivään koulutettua kohden. Koulutustarjontaa kyllä on, mutta henkilöstön työpai-

neet ja toimintamenojen niukkuus ovat estäneet koulutukseen osallistumisen. (Mt., 3).

Työhallinnon henkilöstökoulutus pohjautuu työhallinnon valtakunnalliseen koulutusohjel-

maan, joka julkistetaan vuosi kerrallaan (ks. Työhallinnon koulutuskomitea 13.11.2000).

Työhallinnossa henkilöstökoulutus tapahtuu eri osioissa ja koulutuksesta ovat osittain vas-

tuussa alueelliset työvoima- ja elinkeinokeskukset eli TE-keskukset, mutta suurimman osan

koulutuksesta koordinoi työministeriö yhdessä Työvoimaopiston kanssa. Useimmiten koulu-

tus tapahtuu Työvoimaopiston tiloissa Jyväskylässä (Työvoimaopisto 2002). Työhallinnon

koulutus voidaan jakaa kahteen eri osaan. Ensimmäinen osa muodostuu asiakaspalveluhen-

kilöstön erikoistumiskoulutuksesta ja toinen ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta

(liite 1, liitekuvio 1). Tavallaan kolmannen koulutusosion muodostaa KELPO-koulutus3 sekä

uusin, PD-koulutus. 

Työhallinnon valtakunnallisen henkilöstökoulutusohjelman (Työhallinnon koulutuskomitea

13.11.2000) mukaan asiakaspalveluhenkilöstön erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on ke-

hittää asiakaspalveluvirkailijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä luoda perustaa ammattitai-

don jatkuvalle kehittämiselle. Erikoistumiskoulutuksen rakenne jakautuu yleiseen osaan sekä

ammatilliseen osaan, joka on osittain jakautunut erikseen psykologeille ja työvoimaneuvojille

suunnattuun koulutukseen. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu uusille asiakaspalvelutehtäviä

hoitaville virkailijoille.(Mt.,7-16.) 

Työhallinnon henkilöstökoulutuksen toisen osan muodostaa ammatillinen jatko- ja täyden-

nyskoulutus. Tämä koulutus jakautuu edelleen eri koulutusjaksoihin, jotka käsittelevät hen-

kilöasiakaspalveluita, työnantajapalveluita, työ- ja koulutusmarkkinoiden toimintaa, työyhtei-

sön toimivuuden ja laadun kehittämistä sekä hallintoa ja ATK-koulutusta. Jatko- ja täyden

                                                
3 KELPO-koulutuksen sisällöstä ks. esim. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (2002).
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nyskoulutukseen kuuluvat myös omaehtoinen koulutus sekä työvoiman saannin ohjausjärjes-

telmien kehittäminen ja ohjausta toteuttavan henkilöstön kouluttaminen. (Mt., 17-50.)

Työvoimaneuvojien, joita on ammattinimikkeeltään suhteellisesti eniten työhallinnossa, kou-

lutus sisältää siis muun muassa tietoa paikallisista työmarkkinoista, työvoimalainsäädännöstä,

perusteet sosiaalipolitiikasta sekä asiakas- ja vuorovaikutuskoulutusta. Koulutus on kuiten-

kaan harvoin koordinoitu siten, että juuri työnsä aloittanut työntekijä pääsee suoraan koulu-

tukseen tai käy koulutuksen työnsä ohessa esimerkiksi vuoden aikana. Usein lyhytaikaisiin

työsuhteisiin palkatut työntekijät, kuten esimerkiksi työllistämistuella palkatut, eivät pääse

koulutukseen ollenkaan tai siihen tarjoutuu tilaisuus vasta  useamman työssäolovuoden jäl-

keen. Työhön perehdyttäminen tapahtuu siten työvoimatoimistoissa paikallisesti ja työ opi-

taan usein vasta työssä oppimalla. Seuraavaksi käsitellään lähemmin työvoimavirkailijoiden

työn tavoitteita ja tehtäviä sekä virkailijoiden työn eettisiä perusteita ja työn kohdetta eli

työnhakija-asiakkaita.

2.1.3 Työnhakijapalveluiden tavoitteet ja tehtävät, työn eettiset perusteet ja asiakkuus 

Työnhakijapalvelut, joihin tässä tutkimuksessa keskitytään, perustuvat pitkälti lainsäädän-

töön, jossa määritellään työhallinnon perustehtävä. Räisäsen (2001) mukaan lainsäädännöstä

keskeisimpänä voidaan tällä hetkellä pitää työvoimapalvelulakia (1005/93), koska se nimen-

omaan säätelee työvoimapalveluiden järjestämistä ja eri aktiivitoimien käyttöä. Lain tarkoi-

tuspykälä on sidottu selkeästi työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseen erilaisin työvoi-

mapoliittisin toimin. Tämän lisäksi esitetään poliittis-taloudellisia tavoitteita erilaisissa stra-

tegiadokumenteissa4, talousarvioissa sekä toimeenpanon tulosohjauksessa. (Mt., 13-14.) 

Näitä poliittis-taloudellisia tavoitteita voidaan työhallinnossa pitää virallisina tavoitteina, joi-

den mukaan arviointikriteerejä edelleen määritellään. Lisäksi työvoimapolitiikkaan sisältyy

toimijoiden erilaisia epävirallisia tavoitteita, jotka saattavat poiketa myös poliittisen päätök-

sentekijän tavoitteista. Näitä voivat olla esimerkiksi työnhakijan tavoite pidentää ansiosidon-

naisen päivärahan maksatuskautta tai uusia se esimerkiksi työvoimapoliittiseen toimenpitee-

seen osallistumalla. Näiden tavoitteiden arvioiminen onkin sitten hankalampaa. (Mt., 14-15.)

                                                
4 Ks. esim. Työhallinnon strategia vuosiksi 2001-2003 (2000).
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Työhakijapalveluissa ja yleisemminkin työvoimapalveluissa puhutaan usein nimenomaan

juuri palvelutoimenpiteistä, joita voidaan arvioidaan ainakin määrällisesti sen mukaan, kuinka

paljon toimenpiteitä on tehty tietyssä ajassa. Näitä toimenpiteitä ovat Skogin ja Räisäsen

(1997) mukaan muun muassa työvoimakoulutus ja tukityöllistäminen. Työvoimapoliittisten

ohjelmien tavoitteiden tarkastelussa ei käsitellä ohjelmien yksityiskohtia tai palveluiden tar-

kempaa kohdentamista, vaan niitä voidaan pitää perustavoitteina ja linjauksina, joita eri toi-

menpiteille on asetettu lainsäädännössä, tulostavoitteissa ja toimenpiteitä toteuttaessa (Mt.,

95). Nion (2001, 27) mukaan kaikkein suurin vaikutus toimenpiteiden kohdentamiseen tällä

hetkellä on kuitenkin tulosohjauksella, jossa pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen on jo useat

vuodet ollut työhallinnon keskeisin tulo- ja tulospalkkatavoite. 

Työvoimatoimiston tehtävät voidaan luokitella ydintehtäviin ja muihin tehtäviin. Ydintehtä-

vät työnhakijapalveluissa ovat Skogin ja Räisäsen (1997) mukaan mm. työnvälitys, ammatin-

valinnanohjaus, koulutus- ja ammattitietoneuvonta, toimenpiteiden suunnittelu (eli niihin oh-

jaus, valinta ja niiden seuranta) sekä työttömyysturvaan liittyvät tehtävät kuten työvoimapo-

liittiset lausunnot. Muihin tehtäviin kuuluvat muun muassa työvoimakoulutushankintojen

kilpailuttaminen, investointihankkeiden suunnittelu, koulutustarvesuunnitelmien laatiminen,

työnhakijoiden valvonta, työllistymissuunnitelmien laatiminen sekä oppisopimukseen ja oma-

ehtoiseen koulutukseen ohjaus (mt., 67-69). 

Työvoimaneuvojan ammattiosaamisen ydinalueet liittyvät erityisesti työmarkkinoiden toimi-

vuuteen ja sen edistämiseen. Työvoimaneuvojalta edellytetään  sen lisäksi, mitä hyvältä

työntekijältä yleisesti vaaditaan, vielä muun muassa:

• työmarkkinoiden toiminnan teoreettista tuntemusta ja sen toimintaa säätelevän sää-
döskokonaisuuden soveltamiskykyä,

• työvoimapalveluprosessin osaamista ja sen eri osien sekä markkinoiden välisen dyna-
miikan ymmärtämistä,

• palvelujärjestelmän mahdollisuuksien joustavaa ja luovaa yhdistelytapaa henkilö- ja
yritysasiakkaiden yksilö- ja yrityskohtaiset piirteet huomioon ottaen,

• innovaatiokykyä uusien työvoimapoliittisten ratkaisujen keksimiseksi asiakaspalvelu-
tilanteissa sekä

• tiettyjä teknisiä osaamisalueita työhallintoympäristössä työskentelemiseksi. (Mt., 130-
131.) 

Työvoimavirkailijoilta vaaditaan siis ammatillisesti hyvin paljon. Vaatimukset kohdistuvat

sekä työnantajapalveluiden että työnhakijapalveluiden joustavaan käyttöön ja yhteistyöhön.

Skogin ja Räisäsen (1997, 134) mukaan uudet määräaikaishaastattelut, työnhakusuunnitelma

ja osaamiskartoitukset ovat tehostaneet työnhakijapalveluja, mutta samalla lisänneet palvelu
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kuormitusta työvoimatoimistoissa. Työvoimavirkailijoiden kyky toteuttaa työnhakijapalve-

luita käytännössä on siis ollut suurella koetuksella viime vuosina.

Työvoimapolitiikan eettiset perusteet lähtevät yksilöstä ja työn arvon tunnustamisesta inhi-

millistä toimintaa jäsentävänä tekijänä. Inhimillisen ihmisyksilön arvo ei riipu hänen asemas-

taan työmarkkinoilla. Työvoimapolitiikan etiikan mukaista on suosia omatoimisuutta ja aktii-

visuutta, toisaalta niitä, jotka eivät itse suoriudu, on erityisesti tuettava. Työvoimapolitiikan ja

siten myös työnhakijapalveluiden arvopäämääränä onkin pyrkiä ratkaisuun, joka on yksilön

kannalta paras yhteiskunnassa vallitsevien valintamahdollisuuksien rajoissa. (Mt., 58.) Robert

Arnkil (1989, 4) muistuttaa työvoimatoimen olevan nimenomaan kahden tehtävän sidoksessa;

yhtäältä pitäisi kehittää nopeita ja joustavia palveluita sellaisille työnhakijoille, joista on pulaa

työmarkkinoilla ja toisaalta kehittää palveluita myös pitkäaikaistyöttömille.

Työhallinnossa puhutaankin kahdesta työnhakijaväylästä, jossa toisessa kulkevat ne työnha-

kijat, joilla on kohtuullisen hyvät resurssit itse hakea koulutustansa vastaavaa työtä tai lähteä

opiskelemaan. Toista väylää kulkevat ne, joiden työnhakutaidot ovat puutteelliset ja  joiden

ammattitaito ja osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden kysyntää. Nämä toisen väylän kulkijat

ovat usein vaarassa ajautua pitkäaikaistyöttömiksi ja heidät saatetaan määritellä syrjäytyneiksi

tai ainakin syrjäytymisuhan alla oleviksi ja niin sanotuiksi vaikeasti työllistettäviksi.

Vähätalo (1998, 101) esittää kritiikkiä siitä, että yksilöasiakkuuteen perustuvissa sosiaalival-

tion palvelujärjestelmissä ilmenee aina ”kerman kuorintaa” eli toisin sanoen palvelujärjestel-

millä on taipumus poimia tehokkaampien palvelujensa kohteeksi asiakkaita, joiden selviyty-

misen aste on verraten hyvä. Vähätalo mainitsee tässä muun muassa Erik Arnkillin (1991,

193) tutkimuksen, jonka mukaan sosiaalitoimessa asiakkaat valikoituvat tapauskohtaisesti ja

saavat hyvin eritasoista palvelua (ref. Vähätalo 1998, 102). Työhallinnon työntekijät määrit-

televätkin asiakkaansa ”työllistämiskelpoisuuden” mukaan. Vaikeammin työmarkkinoille

sijoittuviksi pitkäaikaistyöttömiksi ovat osoittautuneet Vähätalon mukaan ne, joiden työmark-

kinoilta syrjäytymisen taustatekijät ovat olleet henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja yleisem-

min omaan elämänhallintaan liittyviä kuten esimerkiksi terveyden rajoitteet ja päihdeongel-

mat. Näitä henkilöitä on silti pyrittävä auttamaan, vaikka palvelujärjestelmät eivät tarjoakaan

aukotonta turvaverkkoa, kuten Vähätalo (1998, 104-110) asian ilmaisee.

Työnvälityksen työttömistä noin puolet lukeutuu vaikeasti työllistettäviin ryhmiin. Näihin

ryhmiin kuuluvat yli 50-vuotiaat, heikosti koulutetut, pitkäaikaistyöttömät, ulkomaan kansa
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laiset tai maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset. Työttömyydestä onkin muodostunut merkittävin

yhteiskunnallista syrjäytymistä ja köyhyyttä aiheuttava tekijä ja erityisesti pitkäaikaistyöttö-

mien työllistymistä vaikeuttaa muuta väestöä alhaisempi osaamistaso. (Työhallinnon strate-

gia… 2000, 12.) Työnhakijapalveluiden erityisenä tavoitteena onkin pyrkiä vaikuttamaan

pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseen ja edesauttaa heidän työllistymistään.

Työvoimapolitiikkaa lähellä ovat koulutus- elinkeino- ja sosiaalipolitiikat. Läheisyys on mer-

kinnyt paitsi rajankäyntiä, myös toisiaan tukevien synergia-alueiden hakemista. Rajat ovat

usein keinotekoisia ja hallinnollisia, eivät välttämättä politiikkavälineiden luonteesta johtuvia.

Esimerkiksi sosiaalipolitiikka muuttuu työvoimapolitiikaksi, jos se tukee työmarkkinoiden

toimivuutta ja tehokasta työvoiman tarjontaa. (Skog & Räisänen 1997, 59.) 

Syksyllä 2001 tuli voimaan laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Lain ideana on

velvoittaa kunnat ja työvoimaviranomaiset yhteistyöhön pitkään työttömänä olleiden henki-

löiden kanssa ja tavoitteena on laatia yhdessä aktivointisuunnitelma asiakkaan, sosiaalitoimen

ja työvoimatoimiston välillä. (Kuntouttava työtoiminta 2002.) Jo ennen kyseisen lain voi-

maantuloa oli työhallinnossa tehty yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa, sillä Turtiaisen

(1991, 168) mukaan vuoden 1988 työllisyyslaki velvoitti työviranomaiset yhteistyöhön esi-

merkiksi sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa silloin, kun työnhakija ei työllisty. Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta kuitenkin selkeytti yhteistyön velvoitetta ja on lähentänyt työ-

voimahallintoa ja sosiaalihuoltoa edelleen. Seuraavaksi tarkastellaan sosiaalityötä ja sen ta-

voitteita. 
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2.2 Sosiaalityön lähtökohdat

Sosiaalityön syntyä voidaan Sipilän (1989) mukaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Voi-

daan tarkastella erikseen sosiaalityön tehtävän syntymistä, sosiaalityön ajattelutavan synty-

mistä, sosiaalityöhön liittyvien organisaatioiden eriytymistä tai sosiaalityön ammattien ja

koulutuksen muotoutumista (mt., 19). Suomessa sosiaalityön historia liittyy vahvasti julkisen

köyhäinhoidon ja laajemminkin sosiaalihuollon kehittymiseen (Kananoja 1997, 18). Amma-

tillisen sosiaalityön juuret on löydettävissä vaivaishoidosta, jonka muotoutuminen kunnalli-

seksi tehtäväksi alkoi vaivaishoitosäännösten myötä 1700-luvun lopulla. Siihen asti köyhistä

ja turvattomista huolehtiminen oli pitkälti kollektiivinen tehtävä. (Heinonen 1990, 54-55.) 

Ensimmäinen itsenäisen Suomen sosiaalihuoltoa koskeva laki oli köyhäinhoitolaki, joka tuli

voimaan vuonna 1922. Tämä laki vakiinnutti köyhäinhoidon organisointia kunnissa. Sosiaali-

huollon kehittymiseen Suomessa vaikutti huomattavasti uusien huoltolakien säätäminen

1930-luvun lopulla ja siirtyminen hyvinvointivaltioon tapahtui vähitellen. (Vuorikoski 1999,

78-80.) Sosiaalityö ja –huolto kokivat sittemmin suuria muutoksia toisen maailmansodan jäl-

keisellä kaudella 1940-luvulla. Tähän jälleenrakennuksen aikaan voidaan Heinosen (1990,

153) mukaan paikantaa Suomen residuaaliseen köyhäinhoitoon perustuvan sosiaalipolitiikan

muutos institutionaaliseksi malliksi. Sosiaalityö alkoi saada sen nykyiset muotonsa tuolloin

1940-luvulla: sen tehtävät, kohde ja menetelmät hahmottuivat. Keskeistä oli nimenomaan

yksilökohtaisen intervention korostaminen. (Vuorikoski 1999, 85-87.) 

Sosiaalityössä alkoi siis ihmiskeskeinen aikakausi, jossa arkielämän vaikeuksien ratkomiseen

alettiin tarvita enemmän koulutuksen saaneita ammattilaisia. Myös lainsäädännön lisääntymi-

nen toi osaltaan lisää vaatimuksia ja säädökset muuttivat myös sosiaalityön luonnetta muo-

dollisemmaksi. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde muuttui auttamissuhteesta myös osit-

tain juridiseksi ja byrokraattisemmaksi. Varsinaisesti yksilökohtaisen sosiaalityön mallit tuli-

vat suomalaiseen sosiaalityöhön vuonna 1959 ilmestyneessä oppikirjassa. Vaikka oppikirja

käsitteli vain henkilökohtaista huoltoa, siinä korostettiin myös muita menettelytapoja kuten

sosiaalipoliittisten uudistuksia ja ryhmädynamiikan hyväksikäyttöä. (Mt., 99-100.)

1960-lukua voidaan pitää hyvinvointivaltion laajenemisen ja sosiaalityön koulutustason ko-

rottumisen vuosikymmenenä. Sosiaalialalla katsottiin olevan eritasoisia tehtäviä, jotka vaati-

vat erilaisen koulutuksen. Kaupungistuminen ja teollistumisen eteneminen aiheuttivat uusia
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haasteita sosiaalityölle, erityisesti kansalaisten tasavertaisuus ja hoivapalveluiden järjestämi-

nen nousivat keskeisiksi haasteiksi. Yhteiskunnan rakennemuutokseen liittyvien sosiaalisten

ongelmien lisääntyminen vaikuttivat siten osaltaan sosiaalihuoltoon ja sosiaalityöhön. 1970-

luvulla voimistui keskustelu sosiaalityön tavoitteesta. Tavoitteena nähtiin ennen kaikkea asi-

akkaan akuuttien ongelmien hoitamisen lisäksi toimiminen avun tarvetta aiheuttavien syiden

poistamiseksi tai vähentämiseksi. Painopiste näytti siirtyvän ehkäisevän toiminnan suuntaan.

Sosiaalihuollon ja sosiaalityön tärkeimpänä tehtävänä korostettiin yhteiskunnallisen epäoi-

keudenmukaisuuden lievittämistä ja sosiaalityöntekijän tuli toimia niin sanottuna muutos-

työntekijänä. Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen järjestäytyneisyys lisääntyi ja ammattikun-

nassa oli nähtävissä vahvoja professionalistamispyrkimyksiä erityisesti ammattiliiton vaiku-

tuksesta. (Vuorikoski 1999, 125-133.)

Sosiaalityön kehittämishaasteet olivat sitten 1980-luvulla ahkerasti pohdittavina ja muun mu-

assa tutkimusta sosiaalityön teorioihin ja käytäntöihin tehtiin paljon. 1990-luvulla suomalai-

sessa yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia laman seurauksena. Työttömyyden raju kasvu

ja taloudellinen lama vaikuttivat ihmisiin monella tavalla. Yhteiskunnalliset muutokset vai-

kuttivat rajusti myös sosiaalityöhön, sillä sehän kautta aikain on kytkeytynyt vahvasti ihmis-

ten elämäntodellisuuteen ja siinä tapahtuviin muutoksiin (esim. Aho 1999, 12). Ihmisten mo-

niongelmaisuus, toimeentulo-ongelmat sekä taloudellisten resurssien supistaminen asettivat ja

asettavat edelleen uusia haasteita sosiaalityön toteuttamiselle. 

Sosiaalityölle on nähty luonteenomaisena sen tehtäväalueen ja työvälineiden eriytymättömyys

ja tietopohjan moninaisuus (Sipilä, 1989). Tämä muun muassa vaikuttaa siihen, että sosiaali-

työntekijät käyvät jatkuvaa keskustelua ammatin ydintehtävistä ja luonteesta (Kananoja 1997,

18). Sosiaalityön kohde ja menetelmät ovat muuttuneet ajan kuluessa ja yhteiskunnan muut-

tuessa. Silti joitakin yleisiä piirteitä sosiaalityössä voidaan määritellä ja näitä käsitellään seu-

raavaksi. 
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2.2.1 Sosiaalityö, sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön kohde

Nyqvist (1991) määrittelee sosiaalityön yhdeksi sosiaalipolitiikan osa-alueeksi, joka lähei-

simmin kytkeytyy sosiaalisten ongelmien käsittelyyn. Ketola (1993, 74) korostaa, että sosiaa-

lityön avulla pyritään ensinnäkin korjaamaan ja ehkäisemään sosiaalisia ongelmia ja toiseksi

sillä pyritään vaikuttamaan tekijöihin, jotka luovat ihmisille selviytymisongelmia arjessa. So-

siaalityön nähdäänkin perinteisesti liittyvän ennen muuta yhteiskunnassa esiintyvään syrjäy-

tymiseen, köyhyyteen ja kurjuuteen, mutta toisaalta tällä hetkellä sosiaalityön tehtäväalue on

muuttunut yhteiskunnallisten muutosten myötä yhä monimuotoisemmaksi (Raunio 2000, 6).

Siksi sosiaalityön määritteleminen yksiselitteisesti onkin hyvin vaikeaa. 

Sipilän (1989) mukaan sosiaalityön kentällä näyttää kysymys siitä, mitä sosiaalityö on, muo-

dostuneen turhauttavaksikin ikuisuuskysymykseksi. Vastauksen vaikeus heijastaa osaltaan

konkreetin sosiaalityön valtavaa hajanaisuutta ja siten myös vaikeutta löytää yksi kaikkiin

tarkoituksiin sopiva määritelmä, jonka kaikki voisivat hyväksyä (mt., 57). Sosiaalityötä voi-

daankin tarkastella Sipilän (1989, 58-60) mukaan esimerkiksi tieteenalana tai oppialana, am-

matillisena käytäntönä, yhteiskunnallisena käytäntönä, yhteiskunnan osajärjestelmänä, hallin-

nollisena osajärjestelmänä, liikkeenä, ideologiana tai ammattina. Selkeimpänä näkökulmana

Sipilä  pitää viimeksi mainittua eli sosiaalityötä nimenomaan ammattina tai joukkona am-

matteja, joita kutsutaan yhdellä nimikkeellä (mt., 60). Ahon (1999, 21) mukaan sosiaalityöllä

tarkoitetaankin nimenomaan sosiaalityöntekijöiden tekemää työtä. 

Malcolm Payne (1994) esittää Sipilän tavoin, että sosiaalityöstä ei voida tehdä yksiselitteistä

määritelmää ja että on vaikeaa päättää, mitä sosiaalityöhön oikein kuuluu, mitkä sen tavoitteet

ovat, keitä ovat sosiaalityön asiakkaat, mitkä ovat käytetyt metodit ja mikä tai kuka sosiaali-

työntekijä oikein on. Payne (mt., 35) kuitenkin esittää sosiaalityön rakentuvan työntekijän ja

asiakkaiden interaktioon, jossa toimintaa ohjaavat työntekijän ammattitaito sekä työorientaa-

tio ja tavoitteena työssä asiakkaan auttaminen hänen ongelmissaan. 

Sosiaalityö on Paynen (1994, 7) mukaan ennen kaikkea sosiaalisesti konstruoitua toimintaa,

jossa voidaan erikseen tarkastella ensinnäkin sitä, kuka tai millainen on sosiaalityöntekijä,

toiseksi miten määritellä asiakas tai asiakkuus ja kolmanneksi miten sosiaalinen konteksti

kokonaisuudessaan määritellään. Jotta voitaisiin määritellä sosiaalityö, on määriteltävä ensin

sosiaalialan työ. Rauhalan (1993) mukaan sosiaalipalveluiden ja sosiaalihuollon konkreetti
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sesta työstä voidaan käyttää nimitystä sosiaalialan työ. Tämä työ on pääasiassa asiakastyötä,

johon kuuluu palvelua, huolenpitoa, neuvontaa, hoivaa, ohjausta ja kasvatusta. Sosiaalialan

ammattirakenne ja virkanimikkeistö onkin kirjava ja toimintalohkoittain vaihteleva. (Mt., 9.) 

Sosiaalialan henkilöstö voidaan jakaa koulutuksen mukaan kolmeen eri ryhmään. Rauhalan

(1993) mukaan sosiaalialan henkilöstöstä suurin osa työskentelee hoitajan, avustajan tai apu-

laisen tehtävissä ja heillä on joko kouluasteen tai sitä alempi tutkinto. Toisen ryhmän sosiaa-

lialan henkilöstöstä muodostaa opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

työntekijät. Ammattikorkeakoulututkinto on verrattain uusi tutkinto ja se rinnastetaan nyky-

ään alempaan korkeakoulututkintoon. Opistotason tutkintoa edellytetään ohjaajina, kasvatta-

jina ja johtajina toimivilta. (Mt., 12.) 

Kolmannen ryhmän sosiaalialan työntekijöistä muodostaa ylemmän korkeakoulututkinnon

suorittaneet. Virkoja, joihin yleensä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, ovat sosiaa-

lijohtajan, sosiaalisihteerin, sosiaalityöntekijän ja lastenvalvojan virat. (Rauhala, 1993, 12.)

Nykyisin sosiaalityötä tekevät yleensä sosiaalityöntekijät joilla on joko aikaisempi sosiaali-

huoltajatutkinto tai maisterintutkinto, johon sisältyy riittävä sosiaalityön koulutus. Sosiaali-

työn koulutusta annetaan seitsemässä yliopistossa sekä Helsingin yliopistoon kuuluvassa

Svenska Social- ock kommunalhögskolissa. Sosiaalityöntekijäin kelpoisuudesta onkin sää-

detty erikseen asetuksella. (Kananoja 1997, 17.) 

Ahon (1999) mukaan sosiaalityöntekijöiden työ voi olla asiakastyötä, palvelujen suunnittelu-

ja johtamistyötä tai alan koulutus- ja tutkimustyötä. Työ voi olla myös muutostyötä ja selviy-

tymisen tuottamista. Menetelminä on muun muassa asiakkaiden vahvistaminen, yksilöllinen

ohjaus, sopivan palvelukokonaisuuden räätälöinti sekä tarvittaessa asianajo. Sosiaalityönte-

kijöitä työskentelee muun muassa päihdehuollossa, kouluissa, mielenterveystyössä, tervey-

denhuollossa, kuntoutuksessa, kriminaalihuollossa ja vankiloissa. Sosiaalityöntekijät työs-

kentelevät verkostoissa yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiympäristönsä, maallikkoauttajien ja

erilaisten viranomaisten ja organisaatioiden kanssa tai kokonaisten asuinalueiden kanssa ja

monenlaisten järjestöjen tehtävissä. (Mt., 21.)  

Sosiaalityön asiakkaina voivat olla yksittäiset henkilöt, perheet, ryhmät tai yhteisöt (Kiester &

Pfouts 1985, 21). Nyqvistin (1991) mukaan sosiaalityö on perinteisesti ymmärretty nimen-

omaan asiakastyöksi, jolloin kohteena ovat olleet perheet ja yksilöt. Vuoden 1984 alusta voi-

maan tulleen sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatilli
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sen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä

muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriu-

tumista sekä yhteisöjen toimivuutta. (Nyqvist 1991, 78.)

Tärkeä osa sosiaalityötä on nimenomaan asiakkaan ja hänen ongelmiensa arviointi (esim.

Pincus & Minahan 1981, 101-116). Sosiaalityön asiakkaiden voidaan ajatella tänä päivänä

olevan jopa palveluita hakevia kuluttajia (ks. esim. Piiroinen 1997, 63; Satka 1993, 57). Pay-

nen (1994) mukaan asiakkaan vaikutuksia sosiaalityöhön usein vähätellään ja heitä pidetään

edelleen objekteina, toiminnan kohteina. Paynen mukaan asiakkaat pikemminkin konstruoivat

toimintaa ja tämä tapahtuu usein prosessin kautta. Tässä mielessä sosiaalityö on interaktiivi-

nen prosessi, jossa asiakas muuttaa työntekijää ja sosiaalityön luonnetta ja tätä kautta myös

sosiaalityön teoriaa. (Mt., 15-18.)  

Sosiaalityön sosiaalisessa kontekstissa Payne (1994) näkee joitakin yleisiä piirteitä. Näitä

ovat Paynen mukaan seuraavat piirteet:  

• Individualisointi. Sosiaalityössä ihmisiä kohdellaan yksilöinä ja asiakkaiden tarpeisiin
pyritään vastaamaan yksilöllisesti välttämällä erilaista kategorisointia ja yleistämistä.

• Tietopohja. Sosiaalityössä käytetään sosiaalista ja psykologista tietoa ihmisten ymmärtä-
miseen. Sosiaalityön teoriat sisältävät mm. sosiologisia, psykologisia, sosiaalipoliittisia ja
organisatorisia teorioita, jotka pyrkivät selittämään esim. asiakkaan käyttäytymistä, on-
gelmien sosiaalista alkuperää tai asiakkaan sosiaalista ympäristöä.

• Vuorovaikutussuhde.  Suhde asiakkaan ja työntekijän välillä on tärkein väline sosiaali-
työssä. Suhteeseen liittyy aina persoonallinen kontakti, luottamus ja asiakasta kunnioitta-
va lähestyminen. Suhde on väline työprosessin jatkuvuuteen ja sillä on kaksisuuntainen
vaikutus: asiakas vaikuttaa työntekijään ja päin vastoin. 

• Organisatorinen konteksti. Sosiaalityö toimii monenlaisten organisaatioiden keskellä ja
sosiaalityö määrittyy myös näiden sosiaalisen kontekstien ja päämäärien mukaan.

• Tarve. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu asiakkaan tarpeen määritys5. Tarpeiden määrit-
tely voi olla vaikeaa koska tarve-tasoja on monenlaisia ja usein tarpeet ovat sosiaalisesti
rajattuja.

• Sosiaalisten instituutioiden ylläpito. Sosiaalisten instituutioiden säilyttäminen on tärkeä
osa sosiaalityöntekijän roolia. Kaksi tärkeää instituutiota, jotka tukevat sosiaalityötä, ovat
perhe ja yhteisö. Sosiaalityö onkin usein case-työtä yksilöiden ja perheiden parissa tai
työtä yhteisöjen kanssa.

• Asianajajuus - advocasy. Asiakkaan etujen puolustaminen on myös yksi sosiaalityönteki-
jän tärkeistä tehtävistä, koska se usein auttaa asiakasta saamaan hänen yksilöllisesti tarvit-
semansa palvelut. (Mt., 23-35.)

                                                
5 Esimerkiksi Mäntysaari (1991) on käsitellyt tutkimuksessaan  laajasti erilaisia sosiaalityön tarveteorioita sekä
tarpeiden sääntelyä ja priorisointia. 
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2.2.2 Sosiaalityön teoriat, eettisyys ja byrokraattisuus

Paynen (1994) mukaan erilaisilla sosiaalityön teorioilla voidaan määritellä tai selittää mitä

sosiaalityöntekijät tekevät. Payne (ks. myös Butrym 1992, 16-39) esittelee sosiaalityön teori-

oiksi 

• Psykodynaamiset mallit joiden taustalla on psykoanalyysi ja psykososiaaliset terapiamal-
lit.

• Kriisi-interventio ja tehtäväkeskeiset mallit, joiden tarkoituksena on parantaa asiakkaiden
kapasiteettia kohdata ongelmia elämässään.

• Behavioristiset mallit, joiden pohjana on positivismi ja jotka ovat eniten kiisteltyjä malle-
ja, koska työntekijällä valta, ei asiakkaalla.

• Systeemi - ja ekologiset mallit, jotka perustuvat systeemiteoreettiseen ajatteluun siitä, että
ihminen on aina osa suurempaa (ekologista) systeemiä. 

• Sosiaalipsykologiset mallit ja kommunikaatioteoriat, joihin liittyvät esimerkiksi erilaiset
rooliteoriat ja sosiaalisen interaktion teoria. 

• Humanistiset ja eksistentialistiset mallit, jotka ovat pikemminkin humanistisia lähesty-
mistapoja sosiaalityöhön ja hyvään elämään ylipäänsä. 

• Kognitiiviset mallit, jotka korostavat ihmisen kognitiivisia taitoja ja niiden kehittämistä.
• Radikaalit, feministiset ja marxistiset mallit, jotka korostavat muun muassa uusintamista

ja sosiaalista kontrollia.
• Empowerment ja advocasy, jotka perustuvat asiakkaan omien voimavarojen vahvistami-

seen ja asianajajuuteen eli asiakkaan etujen puolustamiseen. (Payne 1994, 74-234.)

Sosiaalityön teorioiden painotus käytännön sosiaalityössä on vaihdellut suuresti kautta aiko-

jen. Eri teorioita voidaan käyttääkin vaihtelevasti eri tarkoitukseen (mt., 235). Usein onkin

niin, ettei sosiaalityöntekijä käytä sosiaalityötä toteuttaessaan vain jotakin yhtä teoriaa toi-

mintansa taustalla, vaan ammattikäytännöt koostuvat teorioiden erilaisista kokonaisuuksista

tilanteen vaatimusten mukaan. Sosiaalityöntekijällä itselläänkin voi olla joskus vaikeuksia

esimerkiksi nimetä käyttämiään teorioita tai ylipäätään määritellä sitä, mitä sosiaalityö itse

asiassa edes on (esim. Mäntysaari 1991, 139-142). 

Mutkan (1998) mukaan sosiaalityön asiantuntijoiden käytännössä kohtaamat ongelmat ovat

hyvin moninaisia, eivätkä teoriat eivät puhu todellisuuden monimutkaisuudesta, vaan yksin-

kertaistetusta, eristetystä, idealisoidusta olemassaolosta. Täten teoriat pelkistävät asioita liiak-

si kyetäkseen kohtaamaan niitä käytännön toimintatilanteissa (mt., 42). Sosiaalityön ammatil-

lisuutta ja ammattikäytäntöjä pohdittaessa onkin otettava huomioon toiminnan taustalla vai-

kuttavat muut elementit, kuten työntekijän eettiset lähtökohdat ja työn ulkoiset reunaehdot

kuten  byrokratia. Edellä mainittujen lisäksi erityisesti 1990-luvulta lähtien on alettu korostaa

työntekijän reflektiivisyyttä ja reflektiivistä työotetta uutena ammatillisena kehityssuuntana

(ks. Schön 1991; Karvinen 1993b) tutkivan ammattikäytännön (esim. Pohjola 1993) ohella.
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Sipilän (1989) mukaan yhdessä sosiaalipolitiikan selitysperinteessä on nähty arvot tärkeimpä-

nä osana sosiaalipolitiikan syntyä. Kun puhutaan sosiaalipolitiikasta tai sosiaalityöstä yhteis-

kunnallisena toimintana, ei voidakaan olla unohtamatta etiikkaa ja toiminnan ja valintojen

eettisyyttä (mt., 177). Raunion (1995) mukaan sosiaalipolitiikan eettisiin periaatteisiin kuulu-

vat 

• oikeudenmukaisuusperiaate eli toimintasääntöjen ja jakoperiaatteiden 
tulee koskea kaikkia samalla tavalla,

• tasa-arvoperiaate eli kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisina ja 
• hyvyysperiaate eli tulee edistää hyvää ja vastustaa pahaa sekä edistää 

kanssaihmisten parasta. 

Sosiaalipolitiikassa eettiset periaatteet koskevat paitsi hyvinvoinnin jakamisen periaatteita

myös ihmisten elämänongelmien ammatillista käsittelyä. Täten erityisesti asiakaskohtaisessa

sosiaalityössä onkin perinteisesti kannettu huolta toiminnan eettisyydestä. (Raunio 1995.)

Arvot muodostavat tärkeän pohjan sosiaalityölle sen koulukunnasta riippumatta (ks. esim.

Kiester & Pfouts 1985, 19-32; Pincus & Minahan 1981, 38-52). Ahon (1993, 157) mukaan

sosiaalityötä ei voi olla olemassa ilman selkeää eettistä pohjaa ja Lundgrenin (1990, 19) mu-

kaan jo sosiaalityöntekijän uravalintaa voidaan pitää jollain tasolla moraalisena valintana,

koska sosiaalityöntekijällä on usein halu auttaa ja tukea niitä joilla menee huonosti. 

Sosiaalityössä tarvitaan Ahon (1993) mukaan kestäviä arvoja, joihin työssä esiin nousevia

tilanteita ja toimintaa voidaan peilata. Sosiaalityö koskettaa ihmisten sosiaalisia suhteita, ja

siksi työhön vaikuttavat kaiken aikaa myös yhteisön arvostukset. Työtä tehdään usein sellais-

ten tilanteiden keskellä joissa eri ryhmien edut ja intressit ovat ristiriitaisia keskenään ja täl-

löin sosiaalityöntekijältä vaaditaan erityistä kykyä eettiseen harkintaan: ammatilliseen toi-

mintaan liittyvien valintojen, keinojen, kohteiden ja seurausten tutkimiseen, pohtimiseen ja

käsittelemiseen. Sosiaalityöntekijällä on aina henkilökohtainen vastuu ammatin harjoittami-

sen yhteydessä tekemistään eettisistä ratkaisuista ja valinnoista. (Mt., 157.)

Butrym (1992) pohtii teoksessaan sosiaalityön luonnetta ja pitää yhtenä sosiaalityön keskei-

senä elementtinä juuri moraalikysymyksiä ja työn eettisiä arvoja. Moraalikysymyksiä voidaan

pohtia Butrymin mielestä yhtäältä yleisten eettisen periaatteiden kautta ja toisaalta niiden to-

teutumisen kannalta työssä ja toiminnassa. Sosiaalityö ei voi toimia Butrymin mukaan mis-

sään arvotyhjiössä, vaan sen pitäisi nimenomaan perustua käsitykselle hyvästä elämästä ja sen

toteuttamisesta. (Mt., 40-62.)
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Sosiaalityön eettisten periaatteiden julistus tapahtui kansainvälisen sosiaalityöntekijäliiton

(International Federation of Social Workers eli IFSW) liittokokouksen yhteydessä kesällä

1990. IFSW:n eettisen julistuksen tarkoituksena oli uudistaa vuodelta 1976 peräisin olevat

eettiset ohjeet ja näiden julistusten pohjalta kirjoitettiin edelleen Sosiaalityöntekijöiden liitto

ry:n vahvistamat eettiset periaatteet vuonna 1992. (Karvinen 1993a, 167 ja 1993b, 21). Nämä

eettiset periaatteet voidaan jaotella kahdeksaan eri osaan kuten seuraavassa on esitetty.

1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus: sosiaalityö perustuu ihmisarvon loukkaamattomuuden
ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden periaatteille.

2. Itsenäisyys ja elämän hallinta: sosiaalityö perustuu ihmisen itsenäisyyden ja oman elä-
mänhallinnan arvostamiselle.

3. Syrjäytymisen poistaminen: sosiaalityön tavoitteena on ehkäistä ja poistaa yksilöiden ja
ryhmien yhteiskunnallista syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.

4. Syrjinnän vastustaminen: sosiaalityö perustuu syrjinnän vastustamiseen (esim. iän, uskon-
non, kansallisen alkuperän, henkisen tai fyysisen vajavaisuuden tms. syyn takia).

5. Väkivallan vastustaminen: sosiaalityö ei voi tukea suoraan eikä välillisesti sellaisia yksi-
löitä, ryhmiä tai valtakoneistoja, jotka sortavat kanssaihmisiä ja käyttävät terroria, kidu-
tusta tai muita väkivaltaisia keinoja.

6. Asiakkaan yksityisyyden suojaaminen: sosiaalityöntekijöiltä edellytetään tahdikkuutta ja
vaitiolovelvollisuuden noudattamista.

7. Asiakkaan osallisuus: asiakkaalla on oikeus osallistua oman asiansa käsittelyyn ja sosiaa-
lityöntekijän on turvattava asuakkaan mahdollisimman suuri itsemääräämisoikeus.

8. Henkilökohtainen vastuu: sosiaalityöntekijällä on henkilökohtainen vastuu ammatin har-
joittamisen yhteydessä tekemistään eettisistä ratkaisuista ja valinnoista, joihin voi liittyä
erilaisia moraalisten ja poliittisten valintojen näkökulmia.  (Karvinen 1993b, 21-22.)

Mitä sitten toiminnan eettisyys merkitsee sosiaalityöntekijöille käytännössä? Karvisen

(1993b) mukaan sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehittämisessä keskeistä on juuri konkreti-

soida eettiset periaatteet käytännön toimiksi. Tämä merkitsee toisaalta jatkuvaa tulkintaa eri-

laisissa työtilanteissa ja myös periaatteiden mukaisten työskentelymallien luomista. Eettisyy-

den arvioiminen vaatii Karvisen mukaan reflektiivistä työotetta, joka osaltaan merkitsee val-

miutta oman toiminnan ja sen lähtökohtien jatkuvaa kriittistä arviota eli omien arvojen, motii-

vien, uskomusten sekä aikaisemman ammatillisen toiminnan arviointia. (Mt., 22-23.) 

Sosiaalityö ei ole ainoastaan työtä asiakkaiden hyväksi henkilökohtaisella tasolla, vaan sosi-

aalityö sisältää aina myös yhteiskunnallisen näkökulman. Täten sosiaalityö on myös byrokra-

tiatyötä ja sosiaalityöntekijä toimii aina lakien ja asetusten puitteissa. Ahon (1992) mukaan

sosiaalihuoltolain (710/82) 1 §:ssä määritellään sosiaalihuolto, jonka mukaan sosiaalihuollolla

tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimin-

toja. Niiden tarkoituksen on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön

sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltolain 13 §:ssä säädetään kunnan sosi-

aalihuollon tehtävät ja ne on hoidettava sen sisältöisinä ja siinä laajuudessa kuin kulloinkin
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säädetään. Kunnan on huolehdittava yllä mainittujen sosiaalipalveluiden järjestämisestä asuk-

kailleen, toimeentulotuen antamisesta kunnassa oleskelevalle henkilölle, sosiaaliavustusten

suorittamisesta asukkailleen, ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä sosiaalihuollon ja muun

sosiaaliturvan etuuksista ja niiden hyväksikäyttämisestä, sosiaalialihuoltoa ja muuta sosiaali-

turvaa koskevan tiedotustoiminnan järjestämisestä sekä sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaalitur-

vaa koskevan koulutus-, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan järjestämistä. (Mt.,78-

81.)

Sosiaalityössä on Mirja Kajavan (1989) mielestä kyse hyvin suuressa määrin juuri sosiaali-

huollon lainsäädännössä edellytettyjen lakien noudattamisesta. Laki ei kuitenkaan määrittele

sitä, miten sosiaalisten ongelmien selvittäminen, neuvonta ja ohjaus sekä tukitoimet tulee to-

teuttaa. Näiden toteuttamisessa on hänen mukaansa kyse sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta

työsuorituksesta ja ongelmien moniulotteisuuden vuoksi myös sosiaalityöntekijän taidosta

liittää niitä oikeaan yhteyteen ja toteuttaa oikeaan aikaan. (Mt., 135.) Ratkaisujen tekeminen

ei ole siis aina helppoa, vaan ratkaisuihin vaikuttavat monet asiat kuten työntekijän tiedot

asiakkaasta, hänen ongelmastaan sekä tiedot erilaisista hallinnollisista ratkaisuvaihtoehdoista.

Ratkaisujen tekemiseen vaikuttaa aina myös työntekijän omat arvolähtökohdat ja edellä mai-

nittujen tietojen valossa työntekijä arvion kustakin tilanteesta. (Pincus & Minahan 1981, 114-

116.)

Lundgrenin (1990, 77-87) mukaan sosiaalityö ei ole helppoa muidenkaan paineiden vuoksi,

sillä työtä ohjaavat vaatimukset niin ylhäältä eli yhteyskunnasta käsin, sivulta eli hallinnon ja

kollegojen taholta kuin myös alhaalta päin eli asiakkaista käsin. Butrym (1992) korostaa sitä,

että sosiaalityöntekijän yhtenä keskeisenä tehtävänä on toimia nimenomaan yksilöiden puo-

lestapuhujana yhteiskunnassa, ei vain yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisen vastuun vahvis-

tajana.

Vaikka sosiaalityöllä ammattina on omat erityispiirteensä, ei sosiaalityö ole Sipilän (1989)

mukaan kuitenkaan kovin erikoislaatuinen verrattuna moniin muihin ammatteihin. Sosiaali-

työtä koskevat peruskysymykset toistuvat kuta kuinkin samanlaisina useissa julkisen vallan

ylläpitämissä yksilöön kohdistuvissa palvelu- ja kontrollitehtävissä kuten esimerkiksi työnvä-

lityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa ja työvoiman neuvonnassa. (Mt., 60-61). Raunio

(2000) esittääkin, että sosiaalityön ammatilliselle uudistumiselle on muodostumassa uusia

haasteita nimenomaan sosiaalityön uusien tehtäväalueiden myötä. Näitä haasteita ovat luo-

massa yhteiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi juuri työmarkkinoiden epävakaistumi-

nen (Mt.).
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2.3 Eri tehtävät, sama tavoite?

Työnvälitystoiminnan ja sosiaalityön kehityksestä on löydettäessä samankaltaisuuksia, mutta

myös eroja, kun tarkastellaan niiden historiaa. Kumpikin työ pohjautui sosiaalipoliittisille

periaatteille yhteiskunnan vähäosaisten auttamisesta. Isakssonin (1988) mukaan työnvälitys-

toiminnassa perimmäisenä ideana jo ennen 1900-lukua oli nimenomaan ”joutilaisuuden”

poistaminen yhteiskunnasta, kun sosiaalityön tavoitteena oli vaivaisten ja köyhien auttami-

nen. Työyhteiskunnassa joutilaisuus on koettiin vielä suurempana ongelmana kuin köyhyys ja

sitä alettiinkin jo hyvin varhain sanktioida (mt., 18). Sekä työnvälitystoiminta että sosiaalityö

kehittyivät omina erillisinä palveluinaan yhteiskunnassa sekä tehtävänsä että ammatillisen

toiminnan näkökulmasta katsottuna. 

Kun työvoimavirkailijoita ja sosiaalityöntekijöitä tarkastellaan yhdessä eri ammattikuntina,

voidaan todeta, että sosiaalityöntekijöissä on helpommin nähtävissä työn vahva professionaa-

lisuus. Tämä on seurausta muun muassa hyvin varhaisesta ammatillisesta järjestäytyneisyy-

destä jo 1970-luvulla (esim. Vuorikoski 1999, 125-133). Sosiaalityöntekijöiden ammattikunta

on pyrkinyt pitämään professiotaan yllä erityisesti ammattiyhdistyksen avulla muun muassa

pitämällä kiinni sosiaalityön kelpoisuusehdoista, jotka on säädetty asetuksessa

”sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista” (1992/804). 

Työvoimavirkailijatkin muodostavat tietyllä tavalla yhtenäisen ammattikunnan, mutta koska

työnimikkeet ja koulutusvaatimukset ovat hyvin vaihtelevat työhallinnossa, ei professionaali-

suudesta voida puhua kuitenkaan aivan samalla tavalla kuin sosiaalityöntekijöiden osalta.

Näiden kahden ammattikunnan välillä on kuitenkin paljon samankaltaisuuksia, sillä kumman-

kin ammattikunnan edustajat toimivat työssään viranhaltijoina, toiset valtion palveluksessa,

toiset kunnallisina viranhaltijoina. Molemman ammattikunnan työntekijöistä valtaosa on nai-

sia ja työ on selvästi asiakaspalvelutyötä. Vaikka työvoimavirkailijoiden työn tavoitteet ovat

laajemmin työmarkkinoita palvelevia ja työvoimapoliittisia linjauksia mukailevia, on työn

katsottu kuitenkin olevan lähellä naisten tekemää sosiaali- ja palvelutyötä (esim. Isaksson

1988, 41).

Sosiaalityöllä ja työvoimapalveluilla on kummallakin omat tavoitteensa ja keinonsa toteuttaa

näitä tavoitteita. Työvoimapolitiikan ja täten myös työvoimapalveluiden tavoitteet ovat liitty
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neet perinteisesti työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen. Tämän takia työnhakijapalve-

luidenkin toteuttaminen on käytännössä ollut sidoksissa vallitseviin työvoimapoliittisiin

suuntalinjoihin ja tavoitteisiin myös talouspolitiikan kautta. Sosiaalihuollon perusta taas lepää

sosiaalipoliittisten linjausten varassa. Sosiaalipalveluja ja -työtä toteutetaan kyllä vallitsevien

taloudellisten puitteiden rajoissa, mutta sen tavoitteet ovat toisaalla määritetyt. Kumpaakin

palvelua toteutetaan vallitsevan lainsäädännön puitteissa, mutta kummankaan palvelun toi-

mintaa koskeva lainsäädäntö ei ole täysin niitä sitova. Toisin sanoen palveluiden periaatteelli-

sesta toteuttamisesta on säädetty laissa ja asetuksissa, mutta niiden käytännön toteuttaminen

on riippuvainen paikallisista resursseista, työkäytännöistä ja työn toteuttajista.

Työnhakijapalveluiden ja sosiaalityön eettiset perusteet näyttäisivät olevan samansuuntaiset,

sillä kummassakin on perustana jokaisen ihmisen ihmisarvon tunnustaminen. Tosin Skogin ja

Räisäsen (1997, 58) mukaan työvoimapalveluiden eettisiin perusteisiin liittyy vahvasti myös

työn tavoitteellisuus, sillä arvopäämääränä työvoimapalveluissa on pyrkiä ratkaisuihin, jotka

ovat yksilön kannalta parhaita kuitenkin yhteiskunnassa vallitsevien valintamahdollisuuksien

rajoissa. Sosiaalityössä arvopäämäärissä ei sinällään ole määritelty tällaisia rajoituksia, vaan

arvolähtökohdat lähtevät jokaisen asiakkaan yksilöllisyydestä ja itsenäisyyden kunnioittami-

sesta (ks. esim. Karvinen 1993b, 21-22).

Sosiaalityö nojautuu pitkälti ajatukseen siitä, että työn avulla pyritään ensinnäkin korjaamaan

ja ehkäisemään sosiaalisia ongelmia ja toiseksi sillä pyritään vaikuttamaan tekijöihin, jotka

luovat ihmisille selviytymisongelmia arjessa (Ketola 1993, 74). Työvoimapalveluiden tavoit-

teet piirtyvät edelleen työvoimapolitiikasta, mutta erityisesti työnhakijapalveluiden eriytymi-

sen myötä suunta on kohdentunut selvemmin työnhakijoiden työllistymisedellytysten paran-

tamiseen ja työnhakijoiden omien vahvuuksien löytämiseen. Työhallinnon palvelustrategia-

uudistuksen myötä valtiolliset työnhakijapalvelut ja kunnallinen sosiaalityö ovat lähentyneet

toisiansa erityisesti niiden työn tavoitepainotusten osalta. Kun työvoimapalveluissa on alettu

korostaa työn asiakaslähtöisyyttä ja työnhakijan etuja, on samalla sosiaalityössä alettu puhua

sen tehtäväkentän laajentumisesta nimenomaan työvoimapolitiikan suuntaan (esim. Raunio

2000). 

Synergia-alueita työvoimapolitiikan (ja työnvälityspalveluiden) ja sosiaalipolitiikan (ja sosi-

aalityön) välillä onkin löydettävissä. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, velvoitti jo vuoden

1988 työllisyyslaki työviranomaiset yhteistyöhön sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa

silloin, kun työnhakija ei työllisty. Tällaista kahden eri toimijan yhteistyötä tehtiinkin erilais
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ten projektien muodossa. Kananoja (1997, 36-37) mainitsee raportissaan muun muassa Hel-

singissä jo vuodesta 1989 asti järjestetyt sosiaalitykokurssit, joissa tavoitteena oli pitkäai-

kaisten toimeentulotuen saajien sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen. 

Kananojan mukaan kurssit rahoitettiin työhallinnon tyko-kursseille osoitetuista varoista ja

sosiaalivirasto antoi kurssin käyttöön yhden sosiaalityöntekijän. Oulun sosiaali- ja terveys-

toimessa luotiin ryhmämuotoista kuntoutusta muun muassa ”Tiimalasi”-kurssin muodossa

sekä ”Hyve”-projektissa, joissa kummassakin työhallinnolla oli keskeinen rooli yhteistyöta-

hona. (emt., 36-37.) ”Kunta ja pitkäaikaistyötön”-projektissa useat kunnat kehittivät uusia

yhteistyömenetelmiä sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon välillä edistääkseen paikallisia pal-

veluverkostoja. Esimerkiksi Vantaalla toteutettiin projektia siten, että sosiaalityöntekijät toi-

mivat yhdessä työvoimaneuvojien kanssa työpareina. (Suomen kuntaliitto 2000.)

Yhteistyötä on siis tehty jo ennen 1990-lukua. Syksyllä 2001 voimaan tullut laki kuntoutta-

vasta työtoiminnasta (189/2001) on lisännyt yhteistyövelvoitetta eri viranomaistahojen välillä

edelleen. Lain ideanahan on velvoittaa kunnat ja työvoimaviranomaiset yhteistyöhön pitkään

työttömänä olleiden henkilöiden kanssa ja tavoitteena on laatia yhdessä aktivointisuunnitelma

asiakkaan, sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston välillä (Kuntouttava työtoiminta 2002). Kun-

touttavan työtoiminnan tuloksista ei vielä ole julkaistu tutkimustuloksia, mutta oletettavissa

on, että yhteistyö eri viranomaistahojen kesken on edesauttanut nimenomaan pitkäaikaistyöt-

tömien työllistymistä. 

Yhteistyö eri viranomaistahojen kesken on vaatinut jotakuinkin samanlaisia linjauksia tavoit-

teiden ja keinojen suhteen eri toimijoiden välillä. Lähtökohdat yhteistyöprojekteissa ovat

usein olleet vahvasti sosiaalityön linjausten mukaisia (esim. Kananoja 1997) ja sosiaalityön

perustehtävästä nousevia. Yhteistyö on kuitenkin vaatinut erilaisten linjausten yhteensovitta-

mista. Tämäkin vuoksi on mielenkiintoista ja tärkeää selvittää, mistä lähtökohdista käsin

työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat omaa työtänsä toteuttavat ja onko työssä nähtävissä

sosiaalityön piirteitä. 
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3 Tutkimuksen suorittaminen

3.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia työhallinnon työnhakijapalveluissa toimivien vir-

kailijoiden työtä sosiaalityön näkökulmasta eli tarkemmin sanottuna sitä, millaisena virkailijat

itse kokevat työnsä ja missä määrin työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työssä on

nähtävissä sosiaalityön piirteitä. Tutkimuksen taustalla voidaan nähdä muutokset sekä yhteis-

kunnassa että työhallinnossa, sillä nämä ovat vaikuttaneet virkailijoiden työnkuvan muutok-

siin varsinkin viime vuosina. Vaikka tutkimuksessa lähtökohtana on tarkastella virkailijoiden

työtä sosiaalityön näkökulmasta, ei tarkoituksena ei ole varsinaisesti vertailla sosiaalityötä ja

työnhakijapalveluja keskenään vaan tutkimuksessa katsotaan tutkimuskohdetta eli työnhaki-

japalveluissa toimivien virkailijoiden työtä ”sosiaalityön silmälasien” läpi.

Tutkimus sijoittuu sosiaalipolitiikan aloista työpolitiikkaan, jota perinteisesti pidetään sosiaa-

lipolitiikan yhtenä ydinalueena. Tutkimukseen sisältyy vahvasti sosiaalityön näkökulma, jota

ei ehkä aikaisemmin ole liitetty suoraan työpolitiikan työvoimapalvelujen tehtäviin kuuluvana

toimintana tai toimimistapana. Syy siihen, miksi työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoi-

den työtä on tarkoituksenmukaista tutkia nimenomaan sosiaalityönä, on se, että työvoimapal-

veluissa toimivien virkailijoiden työtä ei juuri voi verrata sosiaalialan hoiva- ja huolenpito-

työhön vaan pikemminkin ohjaavaan ja neuvovaan työhön. Lisäksi työnhakijapalveluissa

toimivien virkailijoiden työ on selvästi byrokraattista työtä aivan kuten sosiaalityökin esimer-

kiksi erilaisten työvoimapoliittisten lausuntojen ollessa kyseessä.

Aikaisempia tutkimuksia työhallinnon alalta on paljon, mutta selvästi suurin osa tutkimuksista

kohdistuu itse järjestelmään, sen toimivuuteen ja vaikuttavuuteen, kuten johdannossa jo to-

dettiin. Tämän takia itse henkilöstön työhön kohdistuvalle tutkimukselle näytti olevan suora-

nainen tilaus. Toisaalta juuri se, että kyseistä tutkimuskohdetta eli työvoimavirkailijoita, on

tutkittu vähän, vaikeutti esimerkiksi kyselylomakkeen tekoa eli tutkimuksen mittarin muo-

dostamista. Koska tutkimukseen soveltuvaa tutkimustehtävälle tarkoituksenmukaista mittaria

ei ollut valmiina, oli se tutkijan tehtävä itse. Mittari muodostettiin pitkälti työvoimavirkaili-

joiden työtä koskevien aiempien tutkimusten pohjalta (esim. Isaksson 1988; Turtiainen 1991;

Mäkitalo 2000) sekä sosiaalityön teorioita ja ammattikäytäntöjä käsittelevän kirjallisuuden

pohjalta (esim. Payne 1994; Karvinen 1993b). Mittaria on analysoitu tarkemmin luvussa 3.3.



Tutkimusongelma voidaan käytännössä jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, joista kukin kuvaa

työvoimavirkailijoiden työtä omalla tavallaan. Työssä tutkitaan ensinnäkin työn yleisiä piir-

teitä ja reunaehtoja. Tässä osassa käsitellään muun muassa työtyytyväisyyttä, työtehtävien ja

asiakaskunnan muutoksia sekä työn byrokraattisuutta. Tutkimuksen toisessa osassa käsitel-

lään virkailijoiden työmenetelmiä ja ammattikäytäntöjä sosiaalityön näkökulmasta eli sitä,

mitä sosiaalityön peruspiirteitä virkailijat tunnistavat omassa työssään ja onko työ heidän

mielestään esimerkiksi auttamistyötä ja keitä se parhaiten palvelee. Kolmannessa osassa tut-

kitaan työn taustalla vaikuttavia eettisiä arvoja eli sitä, millaisia eettisiä arvoja työvoimavir-

kailijat arvostavat työhallinnon asiakaspalvelussa ja miten eettiset periaatteet toteutuvat hei-

dän omassa työssään.

Kuvio 1. Työnhakijapalvelut sosi
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aalityönä – tutkimusongelman viitekehys. 

alveluissa on nähtävissä paljon sosiaalityön piirteitä ja että

 palvelujärjestelmäuudistuksen jälkeen yhä vaativammaksi

 muun muassa palveluprosessimuutoksista kertova loppura-

. Asiakaspalvelussa toimiva henkilöstö on tällä hetkellä hy-

ovat moninaisia. Hypoteesina on täten myös se, että virkai-

austa, ammattinimikkeet ja työuran pituus vaikuttavat siihen,

illaisista arvolähtökohdista käsin he työtänsä toteuttavat. 
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3.2 Tutkimusaineisto ja sen edustavuus

Ennen kuin voidaan päättää, miten tutkittavat havaintoyksiköt valitaan, on tiedettävä perus-

joukko. Perusjoukolla tarkoitetaan sitä havaintoyksiköiden muodostamaa joukkoa, josta ha-

lutaan tehdä johtopäätöksiä. Otantaa tarvitaan silloin, kun ei ole mahdollista ottaa tutkittavak-

si kaikkea aineistoa ja kokonaistutkimukseksi kutsutaan sellaista tutkimusta, jossa aineiston

muodostaa koko perusjoukko. (Uusitalo 1991, 71-72.) 

Tämä kyseinen tutkimus on kvantitatiivinen kokonaistutkimus Satakunnan maakunnan alueen

työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työstä. Tutkimuksen kyselyajankohtana huhti-

toukokuun vaihteessa vuonna 2001 oli Satakunnan alueella työhallinnossa töissä naisia 157 ja

miehiä 39 eli kaikkiaan 196 henkilöä6. Syy siihen, miksi tutkimus rajattiin koskevaksi vain

yhtä maakuntaa oli se, että tämän tasoisessa opinnäytetyössä valinta tuntui perustellulta ja

perusjoukko riittävältä kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimus oli lisäksi help-

po toteuttaa alueellisesti tarkoin rajatulle joukolle myös teknisesti, tässä tapauksessa Satakun-

nan TE-keskuksen ylläpitämien sähköpostilistojen kautta. Useamman maakunnan mukaan

ottaminen olisi saattanut laajentaa näkökulmaa tutkimusaiheesta, mutta tutkimusongelmaa

ajatellen ei ollut tarkoituksenmukaista ottaa esimerkiksi vertailevaa näkökulmaa mukaan ky-

seiseen tutkimukseen. 

Satakunnan maakunnan7 valitseminen johtui osittain siitä, että tutkijalla oli valmiiksi yhteydet

Satakunnan TE-keskuksen työvoimaosastoon käytännön harjoittelujakson ansiosta. Tutki-

musluvan saaminen TE-keskuksen johdolta olikin varsin nopea prosessi ja tapahtui ilman

kirjallista anomista syksyllä 2000. Tutkimuskohteena Satakunnan maakunta tuntui hyvältä

valinnalta siinäkin mielessä, että Satakunnassa ei ole yliopistoa, joten tieteellinen tutkimus on

siellä ollut vähäisempää, kuin mitä se esimerkiksi Pirkanmaalla on ollut. 

Tutkimus suoritettiin sähköisesti työhallinnon TeamWare -sähköpostijärjestelmää käyttäen.

Varsinainen kyselylomake (liite 3) oli sähköpostiviestin liitetiedostona Word2000 –tiedosto-

muodossa suojattuna tiedostona. Kyselylomakkeen tiedostomuodon versio oli sama, mikä

työhallinnossa Satakunnan alueella oli käytössä tutkimuksentekohetkellä, joten ohjelma oli

vastaajille tuttu jo ennalta. Tällä pyrittiin helpottamaan vastaamista, samoin kuten kyselylo

                                                
6 Tieto henkilöstön määrästä perustuu Satakunnan TE-keskuksen henkilöstörekisteriin. 
7 Tietoja muun muassa Satakunnan maakunnan kunnista ja tutkumuksentekohetken työllisyyskatsauksesta ks.
esim. Satakunnan TE-keskuksen www-sivut (2001 ja 2002).
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makkeen suojauksella, jonka ansiosta vastaajien oli lähes mahdotonta vastata jollain tavalla

teknisesti väärin esitettyihin kysymyksiin.

Vaikka henkilöstörekisterin mukaan työvoimavirkailijoita Satakunnan alueella oli 196 hen-

kilöä, kaikkien henkilöiden sähköpostiosoitteita ei oltu työvoimatoimistojen puolesta päivi-

tetty järjestelmään ja henkilöstön kokonaismäärä olikin järjestelmän mukaan tutkimuksente-

kohetkellä 191 henkilöä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella työhallinnossa työnhakija-

asiakkaiden kanssa työskentelevien virkailijoiden työtä ja koska sähköpostilistojen kautta oli

lähes mahdotonta tietää ketkä työhallinnon virkailijoista tekevät asiakaspalvelua työnhakija-

asiakkaiden kanssa, oli varmin tapa lähettää kysely kaikille sähköpostilistoilla oleville

(N=191). Sähköpostikysely aineistonkeruutapana oli varsin nopea ja huomattavan edullinen

suorittaa esimerkiksi perinteiseen postitse tapahtuvaan kyselyyn verrattuna. Ensimmäiset

vastaukset saapuivat tutkijalle jo saman päivän aikana. 

Sekä otanta- että kokonaistutkimuksissa esiintyy yleensä katoa. Kato muodostuu siitä otoksen

osasta, joista tietoa ei syystä tai toisesta saada. Kato on yleensä jollain tavalla systemaattista

ja se saattaa vääristää tuloksia. Kun kadon rakenteesta on riittävästi tietoa, niin tuloksia voi-

daan korjata paremmin perusjoukkoa vastaaviksi. (Uusitalo 1991, 71-72.) Kadon ongelman

ehkäisemiseksi lähetettiin ennakkoon sähköpostitse tietoa tulevasta kyselystä Satakunnan

alueen kaikille työvoimatoimistojen tai yksiköiden johtajille (liite 2A). Sähköpostiviestissä

kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoitus, toteutustapa ja aikataulutiedot. Samalla sähköposti-

viestissä pyydettiin toimistojen johtajia informoimaan toimistojen virkailijoita tulevasta ky-

selystä esim. toimistokokouksissa. Kadon ongelmaa pyrittiin ehkäisemään myös sillä, että

tutkimusjoukolle lähetetyssä varsinaisessa sähköpostiviestissä kerrottiin tutkimuksen tarkoitus

pääpiirteittäin ja tutkimuksen tarkka aikataulu (liite 2B). Koska kyselylomake oli sähköpostin

liitetiedostona, oli itse sähköpostiviestissä tarkasti selvitetty kyselylomakkeen vastausohjeet.

Jotta tekniset seikat eivät olisi lisänneet osaltaan katoa, oli viestissä muun muassa maininta

siitä, että vastaajien niin halutessaan kyselylomake oli mahdollista tulostaa, täyttää käsin ja

lähettää se sisäisessä postissa TE-keskuksen osoitteeseen suoraan tutkijalle. Uusintakyselyitä

suoritettiin kaikkiaan kaksi, jotta kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat saivat varmasti

kyselyn (liitteet 2C ja 2D).

Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 81 henkilöä. Vastausprosenttia on hankala määritellä tarkasti,

sillä koko henkilöstöstä ainakin 25 henkilöä työskenteli tutkimuksentekohetkellä toimisto
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työntekijöinä tai vahtimestareina eli he eivät muuten kuuluneet tutkimuksen perusjoukkoon8.

Samoin toimiston johtajia oli tutkimuksentekohetkellä 9 kappaletta, joista vain osa tekee asia-

kastyötä. Työnantajapalveluyksiköissä työskenteli kaikkiaan 11 henkilöä, jotka eivät myös-

kään juuri tee asiakaspalvelutyötä työnhakija-asiakkaiden kanssa. Lisäksi useassa työvoima-

toimistossa on erikseen työnantajapalvelu, jossa työskentelevät virkailijat tekevät usein pää-

sääntöisesti töitä työnantaja-asiakkaiden kanssa. Arviolta noin 50 henkilöä koko tutkimusjou-

kosta ei kuulunut perusjoukkoon. Näin laskettuna tutkimuksen vastausprosentiksi tulee hie-

man yli 57%, mikä on suhteellisen hyvä.

Tutkimusaineistoon muodostui siis katoa, vaikka ongelma pyrittiin minimoimaan mahdolli-

simman hyvin. Syitä siihen, miksi miltei 43% potentiaalisista vastaajista jätti vastaamatta, on

vaikea sanoa. Yksi syy vastaamatta jättämiseen saattoi olla huono kyselyajankohta, sillä aika

ennen kesälomien alkua ja sen alkaessa on yleensä kiireistä. Toinen syy vastaamatta jättämi-

seen saattoi olla se, että erilaisia kyselyjä tehdään monta kertaa vuodessa esim. TE-keskuksen

taholta ja näin ollen virkailijat saattoivat kokea kyselyn jopa ”riesana”. Kolmas syy vastaa-

matta jättämiseen saattoi olla se, että vastaajat eivät mieltäneet kyselyn koskevan juuri heitä,

vaikka he saattoivat osittain tehdäkin töitä nimenomaan työnhakija-asiakkaiden kanssa. Säh-

köisesti vastaaminen omilla tunnuksilla saattoi arveluttaa myös joitakin vastaajia anonyyminä

pysymisen näkökulmasta. Tämä ongelma pyrittiin eliminoimaan juuri sillä, että vastaajille

annettiin mahdollisuus vastata myös postitse nimettömänä. Suurin osa vastaajista silti palautti

kyselylomakkeen sähköpostitse (67) ja ainoastaan 14 virkailijaa lähetti vastatun kyselylo-

makkeen postitse. Kaikki sähköpostitse lähetetyt viestit tuhottiin sen jälkeen, kun liitteinä

olevat kyselylomakkeet oli printattu ja koodattu aineiston käsittelyä varten. 

Yksittäisten kysymysten kohdalla katoa tuli vaihtelevasti. Taustatietoihin katoa tuli hyvin

vähän, ainoastaan muutamia yksittäisiä vastauksia jäi puuttumaan. Kyselylomakkeen toisen,

kolmannen ja neljännen osion kohdalla katoa tuli väittämästä tai kysymyksestä riippuen kes-

kimäärin 1-5. Avoimiin kysymyksiin, joita oli kaikkiaan kolme, katoa muodostui selvästi

enemmän. Kyselylomakkeen viimeiseen osioon (liite 3, sivu 5) katoa tuli muihin osioihin

nähden huomattavasti enemmän, vaikka kyseessä oli suljetut osiot lukuun ottamatta viimeistä

kysymystä. Yksittäisten vastausten katoon viimeisessä osiossa saattoi vaikuttaa vastaajien

”väsymys”, sillä vaikka kyselylomake oli nopeasti täytettävä, oli se kaikkiaan kuitenkin viisi

sivua pitkä. 

                                                
8 Tiedot henkilöstön nimikkeistä perustuvat TE-keskuksen palkkaluokka- ja palkkaustietorekisteriin.
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3.3 Metodiset valinnat ja mittari

Tutkimuksia ryhmiteltäessä perustava jako kulkee teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen vä-

lillä. Teoreettisten tutkimusten kohteena ovat tieteenalan käsitteisiin, näkökulmiin tai teorioi-

hin liittyvät ongelmat. Empiirisessä tutkimuksessa kohteena on jokin reaalimaailman ilmiö,

josta hankitaan uutta tietoa jollakin systemaattisella tiedonhankintamenetelmällä. (Uusitalo

1991, 60-61.) Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan kuvata tutkittavan ilmiön rakennetta,

eli sitä, minkälaisista osista se koostuu, löytyykö ilmiöistä jonkinlaisia riippuvuuksina ilme-

nevää systematiikkaa tai minkälaisia yhteyksiä osien välillä on ja minkälaisia muutoksia tut-

kittavassa ilmiössä tapahtuu (Alkula ym. 1994, 22).

Uusitalon (1991) mukaan survey-tutkimus on modernin sosiaalitutkimuksen leimallisin tie-

donkeräysmenetelmä. Survey on oivallinen menetelmä täsmällisiä tosiasiatietoja kerättäessä

kuten vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, asuinpaikka, ammatti jne. Survey soveltuu myös

hyvin arvionvaraisten tosiasiatietojen hankkimiseen kuten käyttäytymisen määrää ja laatua

koskevat kysymykset. Kyseistä tutkimustapaa käytetään myös vastaajien tietojen, mielipitei-

den, asenteiden, arvojen ja ideologioiden selvittämiseen. Surveyn avulla voidaan selvittää,

miten asiat vastaajien mielestä ovat.  Viimeksi mainittuja kysymyksiä tehtäessä on hyvä

muistaa kolme rajoittavaa seikkaa. Ensinnäkin tuloksia ei voida irrottaa tutkimusinstrumen-

tista eli kysymystavasta. Toiseksi survey-tutkimuksen keinoin on yleensä vaikeata päästä kä-

siksi ”julkisivun” taakse. Kolmanneksi vastaukset voivat olla vaikeasti tulkittavia koska ei ole

tietoa siitä, miten vastaajat ovat kysymykset ymmärtäneet. (Mt., 90-93.) 

Kuvailevan ja selittävän tutkimuksen tarkka erottaminen ei ole helppoa eikä varmasti kovin

tähdellistäkään. Monilla tutkijoilla on vaikeuksia sanoa, onko tekeillä oleva tutkimus kuvaile-

va vai selittävä, koska usein molemmat piirteet ovat mukana kuvassa. Jonkin ilmiön kuvaa-

minen sisältää usein selityksen ituja. Karkeasti eron voisi kuitenkin ilmaista siten, että kuvai-

leva tutkimus vastaa kysymykseen mitä tai miten, kun taas selittävä tutkimus vastaa kysy-

mykseen miksi. Selittävän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selittää jokin ilmiö, eli

etsiä sille syy tai syitä. Ilmiöiden välisten syys- ja seuraussuhteiden eli kausaalisuuden selvit-

täminen on keskeinen tutkimusten tarkoitus. (Mt., 63-64.)

 

Varsin usein tutkimuksissa turvaudutaan erilaisiin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten mene-

telmien yhdistelmiin. Osallistuva havainnoitsija voi tutkimuksen jossain vaiheessa myös ke
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rätä tietoa kyselylomakkeen avulla. On myös mahdollista, että survey -tutkimusta varten suo-

ritetaan esitutkimus ongelma-alueesta kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen: osallistumisen tai

havainnoinnin avulla kerätään tietoa asioista, joita halutaan saada esille systemaattisella ky-

selyllä. Tällöin voidaan esitutkimuksessa keskittää huomio suhteellisen suppealle alueelle, ja

näin toivotaan saatavan tarpeellinen määrä mielekkäitä kysymyksiä, jotka auttavat tehokkaasti

keskittymään ongelman systemaattiseen selvittämiseen tilastollisin menetelmin. (Grönfors

1985, 14.)

Tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti käytetty esitutkimusta ollenkaan. Tutkija oli ollut yhdellä

Sosiaaliohjaajakoulutukseen kuuluvalla käytännön harjoittelujaksolla työvoimatoimistossa

Satakunnassa. Ajankohta harjoittelujaksolle oli hyvin otollinen tätä tutkimusta ajatellen koska

kyseisenä aikana (vuoden 1998 alussa) otettiin toimistoissa käyttöön asiakaspalveluprosessi-

uudistuksen mukanaan tuomat muutokset. Näitä muutoksia olivat muun muassa työnhaku-

koulutus ja määräaikaiset haastattelut sekä työnhakusuunnitelmat. Tutkija oli mukana tuolloin

koulutuksessa, joka käsitteli uudistuksen toteuttamista toimistoissa ja osallistui osaltaan oman

toimiston suunnittelukokouksiin, jotka käsittelivät uudistuksen toteuttamista käytännössä.

Tutkija syvensi edelleen jo aiemmin kertynyttä tietoa työnhakijapalveluiden käytännöistä

osallistumalla syksyllä vuonna 2000 Satakunnan TE-keskuksen järjestämille koulutusjaksoil-

le, jotka oli suunnattu työnhakijapalveluissa toimiville virkailijoille. Nämä kokemukset aut-

toivat tutkijaa myöhemmin kyselylomakkeen laadinnassa erityisesti sen validiteetin paranta-

misen suhteen.

Tutkimuksen kyselylomake (liite 3) koostui viidestä eri osasta. Ensimmäisen osan muodosti-

vat taustatiedot (liite 3, sivut 1-2), joissa kysyttiin vastaajien sukupuolta, ikää, pohjakoulu-

tusta sekä työhallinnon koulutukseen osallistumista. Taustatiedoissa kyseltiin myös palvelua,

jossa virkailija on pääsääntöisesti töissä, toimiston koodia ja ammattinimikettä. Tässä osiossa

kysyttiin myös työuran pituutta, nykyisissä tehtävissä toimimisvuosia sekä työhallinnossa

työskentelyvuosia. Nämä taustatiedot olivat tärkeitä tutkimuksen hypoteeseja ajatellen, sillä

niitä käytettiin ryhmittelymuuttujina analyyseissä.

Kyselylomakkeen toinen osa (liite 3, sivu 2) muodostui työn luonnetta koskevista väittämistä,

jotka oli jaettu teemoittain. Väittämät käsittelivät ensinnäkin työn yleisiä piirteitä kuten työn

itsenäisyyttä ja rutiininomaisuutta. Toinen selkeä teema väittämissä oli työn vaativuutta ja sen

muutoksia kuvaavat osuudet. Näillä väittämillä oli tarkoitus mitata lähinnä sitä, kuinka vas-

taajat ovat kokeneet työn muutokset viime vuosina. Tutkimuskysymystä ajatellen tärkeimmän
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teema-alueen  muodostivat kyselylomakkeen toisessa osassa ne väittämät, jotka käsittelivät

työn piirteitä sosiaalityön peruspiirteiden valossa. Nämä väittämät muodostettiin lähinnä sosi-

aalityön lähdekirjallisuuden pohjalta.

Kyselylomakkeen kolmas osio (liite 3, sivu 3-4) käsitteli työn eettisiä periaatteita ja arvoja.

Tämän osion ensimmäiset 7 väittämää muodostuivat julkilausutuista sosiaalityöntekijöiden

eettisistä periaatteista (esim. Karvinen 1993b, 21-22), joita käsiteltiin aiemmin teoriaosuudes-

sa. Eettisistä periaatteista jätettiin pois ”väkivallan vastustaminen”, koska se ei tuntunut olen-

naiselta arvolta tutkimuskohteen työtehtäviä ajatellen ja olisi todennäköisesti aiheuttanut tur-

haa hämmennystä vastaajissa. Arvoväittämien tarkoituksena oli kuvata toisaalta sitä, miten

tärkeinä vastaajat pitävät kyseisiä arvoja työhallinnon asiakaspalvelussa ja toisaalta miten

nämä arvot toteutuvat käytännössä heidän omassa työssään. Muilla tämän osion kysymyksillä

oli tarkoitus saada selville se, miten usein työnhakijapalveluiden työyksiköissä, työkokouksis-

sa ja koulutuksissa ylipäänsä keskustellaan arvoista. Osion ainoassa avokysymyksessä kysyt-

tiin sitä, millaisissa tilanteissa tai tilaisuuksissa arvokeskusteluja on käyty. Tällä kysymyk-

sellä haluttiin saada tarkennusta siihen, mitkä ovat yleisimmät foorumit arvokeskusteluille

työnhakijapalveluissa. Tärkeänä alueena tässä osiossa oli myös selvittää, miten usein vastaajat

itse miettivät työnsä taustalla vaikuttavia arvoja ja oliko arvokeskusteluja käyty heidän mie-

lestään ylipäänsä riittävästi. 

Kyselylomakkeen neljäs osio (liite 3, sivu 4) käsitteli työn reunaehtoja ja byrokraattisuutta.

Tässä osiossa käytettiin jälleen väittämiä, jotka muodostettiin työhallinnon aikaisempien tut-

kimustulosten perusteella (esim. Turtiainen 1991). Väittämien ja yhden avokysymyksen tar-

koituksena oli saada selville muun muassa se, miten virkailijat kokivat työhallinnon byro-

kraattisuuden (esim. lait ja asetukset) työssään ja kokivatko he esimerkiksi tulostavoitteiden ja

asiakkaiden tarpeiden välillä olevan ristiriitoja. 

Kyselylomakkeen viides osio (liite 3, sivu 5) käsitteli työhallinnon henkilöstökoulutusta. Täs-

sä osiossa oli väittämiä kaikkiaan 12 kappaletta ja lisäksi yksi avoin kysymys. Tämän osion

tarkoituksena oli tutkia virkailijoiden käsityksiä työhallinnon henkilöstökoulutuksesta ja sel-

vittää virkailijoiden mahdollisia koulutustarpeita ja –toiveita. Kysymykset pohjautuivat pit-

kälti Mäkitalon (2000) tutkimukseen. Tämä kyselylomakkeen viides osio analysoitiin ja ra-

portoitiin Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitokselle tehtävässä aikuiskasvatuksen pro-

seminaarityössä. 
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3.4 Aineiston analysointi ja tutkimuksen luotettavuus 

Aineiston analysointi toteutettiin SPSS for Windows 9.0 –ohjelmalla. Analysointi toteutettiin

käyttämällä suoria jakaumia, tilastollisia keskiarvoja ja tunnuslukuja, korrelaatioita, ristiin-

taulukointeja sekä keskiarvojen vertailua eri ryhmien välillä. Avointen kysymysten vastaukset

luokiteltiin pääsääntöisesti siten, että ne pystyttiin analysoimaan kvantitatiivisesti. Ainoana

poikkeuksena oli työn reunaehtoja koskevan osion (liite 3, sivu 4) kysymys numero 6, jossa

kysyttiin sitä, mistä työhallinnon tulostavoitteiden ja yksittäisten asiakkaiden tarpeiden väliset

mahdolliset ristiriidat saattaisivat johtua. Nämä vastaukset analysoitiin ainoastaan laadulli-

sesti. 

Aineiston luokittelu tapahtui siten, että kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa eli taustatie-

doissa vastaajan syntymävuodet muutettiin ensin iäksi ja sitten edelleen neljään ja sitä pie-

nempiin luokkiin. Peruskoulutus ja ammatillinen koulutus yhdistettiin pohjakoulutukseksi,

joka edelleen luokiteltiin kahteen luokkaan. Tämä luokittelu oli tarkoituksenmukaista siitä

syystä, että vastaajien peruskoulutus ja ammatillinen koulutus vaihteli hyvin suuresti ja ilman

luokkien yhdistämistä eri ryhmiä olisi tullut liian paljon koko vastaajajoukkoon nähden. Työ-

hallinnon järjestämään koulutukseen osallistuminen luokiteltiin sekin neljään luokkaan vasta-

usten hajanaisuudesta johtuen. Koulutuksesta kulunut aika luokiteltiin vielä omana muuttuja-

na erikseen. 

Vastaajien taustatietoihin kuuluva toimiston koodi muokattiin siten, että ensin kukin koodi

muutettiin toimiston nimiksi ja sitten suuret ja pienet toimistot luokiteltiin omiksi ryhmikseen.

Ammattinimikkeet luokiteltiin ensin omiin luokkiinsa ja sitten edelleen kolmeen luokkaan.

Ensimmäisen ryhmän muodostivat työvoimaneuvojat ja toisen ryhmän johtavassa asemassa

olevat joko toimistojen/yksiköiden johtajat tai johtavat työvoimaneuvojat. Kolmannen ryh-

män muodostivat muun ammattinimikkeen edustajat, jotka on lueteltu tutkimustuloksissa lu-

vussa 4.1.2. Tämän viimeisen ryhmän sisällä tarkasteltiin vielä erikseen ammatinvalintapsy-

kologeja/psykologeja, jotka muodostivat suurimman yksittäisen ryhmän muun ammattinimik-

keen edustajista. 

Työvuosien pituus nykyisissä tehtävissä luokiteltiin kolmeen luokkaan. Ensimmäisen ryhmän

muodostivat ne virkailijat, jotka olivat työskennelleet nykyisissä tehtävissään alle 3 vuotta eli

toisin sanoen alkaneet nykyisessä työssään työnhakijapalveluprosessiuudistuksen jälkeen.

Toisen ryhmän muodostivat 3-10 vuotta nykyisissä tehtävissä työskennelleet ja kolmannen
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ryhmän yli 10 vuotta työskennelleet. Työnhallinnon palveluksessaolovuosien mukaan vas-

taajat jaoteltiin myös kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostivat taas alle 3 vuotta

työskennelleet, toisen 3-15 vuotta ja kolmannen yli 15 vuotta työhallinnossa työskennelleet. 

Kyselylomakkeen toisessa osassa (liite 3, sivu 2) olevat työn luonnetta kuvaavat väittämät

luokiteltiin uudestaan Likertin 5 portaisesta asteikosta kolmeen luokkaan. Täten uudet luokat

olivat ”samaa mieltä”, ”en osaa sanoa” ja ”eri mieltä”. Puuttuvat tiedot, joita oli muutamia

väittämästä riippuen, luokiteltiin luokkaan ”en osaa sanoa” sillä perusteella, että näin väittä-

mien keskinäinen suhde pysyi samana ja tämä tuki väittämien vertailua keskenään. Muutamat

kontrolliväittämät käännettiin negatiivisista positiivisiin, joka jälleen helpotti väittämien kes-

kinäistä vertailua. Luokittelut oli tilastollisista testeistä huolimatta tarkoituksenmukaisinta

toteuttaa edellä mainitulla tehdyllä tavalla. Jos luokkia olisi vähennetty esimerkiksi väittämi-

en ”en osaa sanoa” –luokkien poistamisella, olisivat tutkimustulokset saattaneet vääristyä

vastaajamäärien osalta sekä vertailu eri väittämien kohdalla olisi vaikeutunut. Näin ollen

myös tutkimuksen luotettavuus olisi kärsinyt. 

Kyselylomakkeen toisen osion väittämät analysoitiin käyttämällä suoria jakaumia ja ristiin-

taulukointeja. Selittävinä muuttujina käytettiin taustamuuttujia kuten esimerkiksi vastaajien

ikää, sukupuolta, pohjakoulutusta, ammattiluokkaa, toimiston kokoa ja työuran pituutta sekä

nykyisissä tehtävissä että työhallinnossa. Ristiintaulukointien yhteydessä tehtiin aina nonpa-

rametrinen chi2 -testi, mutta vain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tilastollisia merkit-

sevyyksiä ei ilmennyt. Työn empiirisessä osassa testien tulokset on mainittu aina kyseisen

tuloksen kohdalla, jos testiehdot toteutuivat. Merkitsevyystasoina pidettiin arvoja ,05

=melkein merkitsevä, ,01 =merkitsevä ja ,001 erittäin merkitsevä.

Chi2 –testiehtojen toteutuminen tai pikemminkin toteutumattomuus johtui useimmiten joko

aineiston pienuudesta tai aineiston luokitteluista. Tehdyillä luokitteluilla saatiin kuitenkin

hyvin tarkkaa tietoa eri ryhmien välisistä eroista ja ryhmien vähentämisellä ei oltaisi välttä-

mättä päästy näin tarkkaan analyysiin. Joissakin tapauksissa luokkia oli jopa täysin mahdo-

tonta vähentää alle kolmeen, esimerkiksi vastaajien ammattiluokkien kohdalla. 

Toisen osion väittämiä tutkittiin myös korrelaatioiden avulla, jotta saatiin selville ne väittä-

mät, jotka olivat yhteisvaihtelultaan samansuuntaisia. Analyysitapana käytettiin Spearmannin

korrelaatioasteikkoa, sillä aineisto ei ollut normaalisti jakautunut. Korrelaatioita tutkittaessa

käytettiin muuttujien alkuperäisiä luokkia 1-5 ja korrelaatioarvoja .40 ja .60 välillä pidettiin
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melko korkeana (ks. Metsämuuronen 2000a, 45). Vain nämä korkeat korrelaatiot ja tulosten

tilastollinen merkitsevyys on mainittu tutkimustuloksissa.

Metsämuurosen (2001, 7) mukaan monimuuttujamenetelmillä on tarkoitus tutkia esimerkiksi

sitä, mitkä asiat selittävät ilmiötä (regressioanalyysin peruskysymys), millä tekijöillä on yh-

teisiä ominaisuuksia (pääkomponentti- tai faktorianalyysin peruskysymys) ja onko ryhmien

keskiarvoissa eroja (varianssianalyysin peruskysymys). Faktori- tai pääkomponenttianalyysin

käyttäminen ei tämän kyselylomakkeen toisen osan väittämien kohdalla ollut tarkoituksen-

mukaista, sillä esimerkiksi faktorianalyysin ehdot9 eivät toteutuneet kyseisen aineiston koh-

dalla lähinnä sen pienuudesta johtuen. Lisäksi faktorianalyysillä mahdollisesti esiin saatu tieto

ei olisi ollut välttämättä relevanttia tutkimuskysymystä ajatellen. Reggressioanalyysin osalta

aineiston normaalijakautuneisuuden ehto ei toteutunut kyseisessä aineistossa riittävän hyvin.

Summamuuttujien muodostamiseen väittämät eivät kovin hyvin soveltuneet, sillä vain joita-

kin poikkeuksia lukuun ottamatta useiden väittämien yhdistäminen samaa asiaa kuvaavaksi ei

juuri ollut tarkoituksenmukaista. Tutkimusongelmaa ajatellen juuri ristiintaulukointi tuotti

mahdollisimman tarkkoja tuloksia näiden väittämien osalta.

Kyselylomakkeen kolmannen osion kysymykset koskien työn taustalla vaikuttavia arvoja

analysoitiin siten, että mielipiteet arvojen tärkeydestä ja niiden toteutumisesta (kysymykset 1-

7) analysoitiin kvantitatiivisina muuttujina asteikolla 1-5. Laadulliset asteikot muutettiin

kvantitatiivisiksi siten, että positiivisin vastaus sai aina suurimman arvon 5 ja negatiivisin 1.

Jokaisesta arvosta erikseen otettiin keskiarvot sekä arvojen tärkeyden että toteutumisen suh-

teen erikseen. Näin saatiin selville esimerkiksi se, mitä edellä mainituista arvoista virkailijat

pitivät tärkeimpänä työhallinnossa ja mikä arvoista toteutui parhaiten heidän työssään. Puut-

tuvia tietoja oli arvosta riippuen 1-3, ja nämä korvattiin keskiarvoilla, jotta kaikista arvoista

pystyttiin muodostamaan summamuuttujat10. Puuttuvien vastausten korvaaminen oli perus-

teltua myös siksi, että näin eri väittämien prosenttiosuudet olivat vertailtavissa keskenään.

Yksi vastaaja jätti systemaattisesti vastaamatta tähän osioon kokonaan, joten hänen vastauksi-

aan ei korvattu ollenkaan. Täten vastaajamäärä on 80 kaikkien arvoväittämien kohdalla. Tut-

kimusongelmaa ajatellen tarkoituksenmukaista ei ollut tarkastella yksittäisten arvojen tärke-

yttä tai toteutumista eri vastaajaryhmien välillä. Sen sijaan summamuuttujien muodostami-

sella saatiin selville suuntaa yleisestä mielipiteestä koskien arvojen tärkeyttä ja niiden toteu

                                                
9 Metsämuuronen (2001, 8-29) luettelee faktorianalyysin ehdoiksi mm. oletuksen aineiston normaalijakautunei-
suudesta, havaintoyksiköiden riittävyyden muuttujia kohden sekä aidon korrelaation muuttujien välillä.
10 Puuttuvien tietojen korvaamiseen esim.  Metsämuuronen (2000b, 20) ehdottaa juuri keskiarvojen käyttämistä.
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tumista eri vastaajaryhmissä. Ryhmien välisiä keskiarvoja vertailtaessa käytettiin nonparamet-

risia testejä, koska aineisto ei ollut kaikilta osin normaalisti jakautunut. Vastaajien tarkastelu

kahdessa ryhmässä kuten sukupuolen, iän ja toimiston kokoon perusteella, toteutettiin nonpa-

rametrista Mann-Whitneyn testiä käyttämällä T-testin sijaan. Useampaa kuin kahta ryhmitte-

lymuuttujaa käyttämällä käytettiin nonparametrista Kruskal-Wallisin testiä varianssianalyysin

sijaan. Kyselylomakkeen muut arvoja koskevat kysymykset analysoitiin ristiintaulukoita

käyttäen. Kyseisessä osioissa oleva avoin kysymys niistä tilanteista tai tilaisuuksista, joissa

arvokeskusteluja oli käyty, analysoitiin ensin laadullisesti, mutta myöhemmin vastaukset

muutettiin kvantitatiiviseen muotoon eri luokkiin. 

Kyselylomakkeen neljännen osion kysymykset koskivat työn reunaehtoja ja byrokraattisuut-

ta. Näihin kysymyksiin vastasi pääsääntöisesti 75-80 vastaajaa ja puuttuvia tietoja ei tässä

osiossa korvattu. Vastaukset analysoitiin pääsääntöisesti ristiintaulukointia ja korrelaatioita

käyttäen. Ainoan poikkeuksen muodosti avoin kysymys tulostavoitteiden ja asiakkaan tarpei-

den välisten ristiriitojen syistä. Nämä vastaukset analysoitiin laadullisesti ja vastaukset ovat

kokonaisuudessaan luettavissa liitteessä 4. Työn reunaehtoja ja byrokraattisuutta koskevat

tulokset ovat raportissa luvussa ”työn yleiset piirteet”, sillä ne sopivat sisällöllisesti tähän

osioon parhaiten.

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat yhdessä mittarin kokonaisluotettavuu-

den. Siinä määrin kuin mittaaminen on reliaabelia ja validia, tutkimusaineisto on sisäisesti

luotettavaa. (esim. Alkula ym. 1994, 89; Uusitalo 1991, 84-86.). Mittauksen reliabiliteetti

tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta, ei-sattumanvaraisuutta. Satunnaisvirheitä saattaa

syntyä monestakin eri syystä. Esimerkiksi kyselytutkimuksessa vastaaja voi muistaa jonkin

asian väärin, ymmärtää kysymyksen toisin kuin tutkija on ajatellut, hän tai tutkija saattaa

merkitä vastauksen väärin. (Uusitalo 1991, 84-86.) 

Tämän tutkimuksen kohdalla reliabiliteettia pyrittiin nostamaan sillä, että aineisto tutkittiin

jokaisen muuttujien osalta erilaisia tunnuslukuja kuten minimi- ja maksimiarvoja  käyttäen.

Näin saatiin selville se, että vastaajat olivat vastanneet odotetulla tavalla, eivätkä vastaukset

poikenneet astetuista rajoista (ks. Alkula 1994, 151). Koska aineisto oli suhteellisen pieni, oli

mahdolliset virhelyönnit myös helppo havaita ja korjata matriisista. 

Kyselylomakkeen lopussa oli varattu tilaa vastaajien kommenteille koskien kyselyä ja vas-

taamista. Tämän viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli tarkastella sitä, miten vastaajat oli-

vat kokeneet kyselylomakkeeseen vastaamisen ja varmistaa se, että vastaajat olivat ymmärtä
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neet kysymykset oikein. Tähän osioon tuli vastauksia kaikkiaan 11 ja näistä vain kuudessa oli

kommentoitu jollain tavalla kysymysten tarkoitusta ja ymmärrettävyyttä. Näin ollen voidaan

olettaa, että valtaosa vastaajista on ymmärtänyt ainakin omasta mielestään kysymykset oikein

ja osanneet vaikeuksitta vastata niihin, eli tutkimuksen reliabiliteetti on myös tältä osin hyvä.

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Kun

teoreettinen ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät, on validiteetti täydellinen. (Uu-

sitalo 1991, 84-86.) Tämän tutkimuksen kohdalla sisäistä validiteettia pyrittiin muun muassa

parantamaan sillä, että kyselylomakkeen väittämät ja kysymykset laadittiin aina mahdolli-

suuksien mukaan työhallinnon omaa termistöä käyttäen. Sosiaalityön termejä käytettäessä

pyrittiin väittämiin ja kysymyksiin selittämään kyseiset termit lisäselvityksin. Näin menetel-

tiin esimerkiksi arvoväittämien kohdalla. Huomioitavaa on se, että missään kyselylomakkeen

osassa tai sähköpostiviestissä ei oltu mainittu sanaa ”sosiaalityö” tai ”sosiaalityöntekijä”, lu-

kuun ottamatta mainintaa tutkijan pääaineesta. Tällä pyrittiin ehkäisemään se, että vastaajat

olisivat alkaneet vertailla itse omaa työtään niihin mielikuviin, mitä heillä sosiaalityöstä oli ja

vastanneet sen mukaisesti. Vastausten voidaankin täten olettaa kuvaavan juuri sitä, millaisena

virkailijat kokivat työnsä sinällään, eikä sen kautta, millaisena he kuvittelivat oman työnsä

olevan suhteessa sosiaalityöhön. Kyselylomakkeen laadinnassa apuna käytettiin sekä työvoi-

matoimistossa että TE-keskuksessa työskennelleen henkilön asiantuntemusta. Kyselylomake

lisäksi testattiin eräällä toisella henkilöllä, joka oli juuri ennen tutkimuksentekohetkeä työs-

kennellyt työvoimatoimistossa.

Aineiston ulkoinen luotettavuus toteutuu silloin, kun tutkittu otos edustaa perusjoukkoa (Uu-

sitalo 1991, 84-86). Ritakallion (1993, 26) mukaan tutkimuksen alueellinen edustavuus liittyy

siihen sovellusalueeseen, mihin tutkimuksen tulokset voidaan yleistää. Tämä tutkimus on

alueellisesti edustava, koska se on rajattu tarkasti Satakunnan maakuntaan. Tutkimukseen

vastanneet virkailijat edustivat perusjoukkoa suhteellisen hyvin niin sukupuolen, iän kuin

ammattinimikkeiden mukaan tarkasteltuna, joten tutkimuksen ulkoinen luotettavuus on tältä

osin varsin hyvä.
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4 Työnhakijapalvelut sosiaalityönä

4.1 Vastaajien taustatiedot

Vastaajien taustatiedot koostuivat sukupuolesta, iästä ja pohjakoulutuksesta. Taustatiedoiksi

luokiteltiin myös vastaajien osallistuminen työhallinnon koulutuksiin sekä vastaajien ammat-

tinimikkeet, työuran pituudet nykyisissä tehtävissä sekä työhallinnossa sekä toimiston koko.

Näitä taustamuuttujia käytettiin sekä myöhemmissä ristiintaulukoinneissa että ryhmien välisiä

keskiarvoja tutkittaessa. 

4.1.1 Sukupuoli, ikä ja koulutus

Kyselyyn vastasi siis kaikkiaan 81 Satakunnan alueen työhallinnon virkailijaa. Vastanneista

oli naisia noin 72% ja miehiä 28%. Kun koko henkilöstöstä naisten osuus tutkimuksenteko-

hetkellä oli 80%, voidaan sanoa, että sukupuolijakauma vastaajien kohdalla noudatti suunnil-

leen samaa suhdetta, kuin mitä se perusjoukossa oli. Myös vastaajien ikäjakauma noudatti

samaa suhdetta, kuin mikä koko henkilöstön ikärakenne tutkimuksentekohetkellä oli. Nuorin

vastaaja oli 26-vuotias ja vanhin 60-vuotias keski-iän ollessa 43 vuotta. Vastaajista viisi ei

kertonut ikäänsä.

Kuvio 2. Vastaajat iän ja sukupuolen mukaan frekvensseinä (N=81).

Vastaajien ikäjakauma sukupuolen mukaan tarkasteltuna oli melko tasainen eli miesten ja

naisten osuus eri ikäluokissa oli suunnilleen sama kuin mitä se oli koko vastaajajoukosta. Ikää

tarkastellessa pienimmän vastaajaryhmän muodostivat 20-29-vuotiaat, joita oli vastanneista

vain kaksi ja nämä luokiteltiinkin sitten toiseksi suurimman ryhmän, eli 30-39-vuotiaiden

virkailijoiden kanssa samaan ryhmään, joten ryhmässä 20-39 -vuotiaat vastaajia oli kaikkiaan
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25. Suurimman ryhmän muodostivat 40-49-vuotiaat, joita oli 35 ja yli 50-vuotiaita vastaajia

oli 16. 

Pohjakoulutukseltaan ylioppilastutkinnon suorittaneita vastaajista oli hieman alle puolet,

kaikkiaan 43 %. Peruskoulutusta vastaavan koulutuksen ilmoitti vastaajista ainoastaan yksi,

mutta oletettavissa on, että vastaamatta jättäneistä suurin osa on saanut peruskoulua vastaavan

pohjakoulutuksen koska kaikilla vastaajilla oli jokin ammatillinen koulutus kuten seuraavassa

luvussa todetaan.   

Vastaajista kaikki (100%) ilmoitti suorittaneensa jonkin ammatillisen koulutuksen. Selvästi

suurimman ryhmän vastaajista muodosti ammatillisen opistoasteen suorittaneet henkilöt, joita

oli vastaajista 69%. Kouluasteen ammatillisen koulutuksen oli suorittanut vastaajista 2, am-

mattikorkeakoulututkinto on myös vastaajista kahdella. Yksi vastaaja ilmoitti suorittaneensa

useampia ammatillisia koulutuksia. Korkeakoulutuksen suorittaneita oli 21 eli kaikista vas-

taajista 26%. Näistä 3 oli suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakou-

lututkinnon suorittaneita oli 18. Ristiintaulukointeja varten vastaajien ammatillinen pohja-

koulutus jaettiin kahteen luokkaan siten, että ensimmäisen ryhmän muodostivat koulu- tai

opistoasteen suorittaneet virkailijat (72%) ja toisen ryhmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

virkailijat (28%), joihin kuuluvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden lisäksi alem-

man tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Kuvio 3. Vastaajien ammatillinen pohjakoulutus sukupuolen mukaan (N=81).

Sukupuolittainen jakauma pohjakoulutukseen nähden noudatti koko aineiston sukupuolija-

kaumaa melko hyvin koulu- ja opistoasteen tutkinnon suorittaneiden osalta, mutta korkea-

koulututkinnon suorittaneista oli miehiä peräti 43%, kun naisia oli 57%. Vastaajien ammatil-

lisen koulutuksen ala vaihteli melko paljon. Suurimman ryhmän muodostivat kaupallisen

koulutuksen suorittaneet, joita oli 57% vastaajista. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat

psykologian, humanistisen, yhteiskuntatieteiden, tai hallintotieteiden alalta valmistuneet, joita
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oli vastaajista 20%. Kolmannen ryhmän muodostivat jonkin muun koulutuksen saaneet, joita

oli vastaajista 6%. Tähän viimeiseen ryhmään kuuluvia aloja olivat sosiaali- ja terveyden-

huoltoalan koulutus sekä tekninen koulutus. Vastaajista 3% mainitsi useamman kuin yhden

koulutusalan ja 14% ei maininnut mitään koulutusalaa.

Työhallinnon henkilöstökoulutukseen oli osallistunut suurin osa (86%) vastaajista. Ainoastaan

11 henkilöä ei ilmoittanut osallistuneensa mihinkään työhallinnon henkilöstökoulutuksista.

Työhallinnon koulutuksista asiakaspalveluhenkilöstön erikoistumiskoulutuksen perusjaksoja

oli suorittanut vastaajista suurin osa, kaikkiaan 75% vastaajista. Näihin koulutusjaksoihin

kuului perehdytys- ja aloitusjakso, työpolitiikka ja julkishallinto sekä paikalliset työmarkkinat

ja yhteistyöverkostot. Asiakaspalveluhenkilöstön erikoistumiskoulutuksen erikoistumisjak-

soja oli suorittanut vastaajista hieman yli puolet (57%). Näihin jaksoihin kuului vuorovaiku-

tusjakso, keskeiset lähestymistavat ja työnantajayhteistyö/konsultaatio, työnvälityksen työn-

antajapalvelut, henkilöasiakkaan palvelu 1 ja 2, ryhmäpalvelut, kuntoutuksen erikoistumisjak-

so, koulutus- ja ammattitietopalvelun erikoistumisjakso sekä työvoimaohjaajien erikoistu-

misjakso. 

Ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen oli osallistunut vastaajista hieman yli kol-

mannes 41%. Tähän ryhmään kuuluvat jaksot olivat henkilöstöasiakaspalvelut, työnantajapal-

velut, työ- ja koulutusmarkkinoiden toiminta, työyhteisön toimivuuden ja laadun kehittäminen

sekä hallinto ja ATK. Muuhun työhallinnon tarjoamaan jatkokoulutukseen oli osallistunut

vastaajista hieman yli neljännes (27%). Näistä vastaajista yhdeksän oli osallistunut KELPO-

koulutukseen, kaksi PD-koulutukseen, kuusi ilmoitti osallistuneensa johonkin muuhun kou-

lutukseen kuin edellä mainittuihin ja kaikkiaan kahdeksan vastasi osallistuneensa useampaan

kuin yhteen työhallinnon niin sanottuun muuhun koulutukseen.

Kuvio 4. Työhallinnon koulutukseen osallistuminen korkeimman koulutuksen mukaan 
frekvensseinä (N=81).
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Kuviosta 4 on nähtävissä työhallinnon koulutukseen osallistuminen korkeimman koulutuksen

mukaan. Taulukosta nähdään, että työhallinnon koulutukseen ei ollut osallistunut ollenkaan

11 vastaajaa, kuten edellä jo todettiin. 11 vastaajaa oli osallistunut korkeintaan perusjaksoille

ja vähintään erikoistumisjaksoille oli osallistunut vastaajista 13. Vähintään ammatilliseen

jatko- tai täydennyskoulutukseen oli osallistunut 23 vastaajaa ja mahdollisesti kaikkien edel-

listen lisäksi muuhun jatkokoulutukseen oli osallistunut 25 vastaajaa. Hieman yli kolmasosa

vastaajista (38%) ilmoitti työhallinnon koulutukseen osallistumisesta kuluneen ajan olevan

alle vuoden. Vuoden ja viiden vuoden välillä koulutukseen oli osallistunut vastaajista 28% ja

yli viisi vuotta koulutukseen osallistumisesta oli kulunut aikaa vastaajista 19%:n kohdalla.

Puuttuvia tietoja jäi kaikkiaan 12, sillä 11 vastaajaa ei ollut osallistunut koulutukseen ollen-

kaan ja yksi vastaaja jätti vastaamatta kyseiseen kysymykseen.

4.1.2 Ammattinimikkeet, työpaikat ja urat työhallinnossa

Vastaajien ammattinimikkeet vaihtelivat huomattavasti. Vastaajista miltei puolet (44%) toimi

työvoimaneuvojan nimikkeellä. Johtavassa asemassa olevia henkilöitä oli vastaajista 14%, osa

heistä toimiston tai yksikön johtajia (5) ja osa johtavia työvoimaneuvojia (6). Kolmannen

ryhmän (42%) muodostivat muilla kuin edellä mainitulla nimikkeellä toimivat virkailijat. Tä-

hän ryhmään kuuluneiden vastaajien ammattinimikkeitä olivat erikoistyövoimaneuvoja, työ-

voimaohjaaja, työnsuunnittelija, ammatinvalintapsykologi tai psykologi, projektipäällikkö,

projektisihteeri, toimikunnan sihteeri sekä henkilöstökonsultti. Suurimman yksittäisen ryhmän

muodostivat ammatinvalintapsykologit ja psykologit, joita oli kaikkiaan 8 henkilöä. Tästä

ryhmästä on myöhemmin käytetty nimikettä ammatinvalintapsykologit. 

 

Kuvio 5. Vastaajat ammattiluokittain sukupuolen mukaan (N=81).
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Sukupuolen mukaan tarkasteltuna työvoimaneuvojista ja muun ammattinimikkeen edustajista

suurin osa oli naisia, kuten kaikista vastaajista, mutta johtavassa asemassa työskenteli suh-

teellisesti huomattavasti enemmän miehiä. Miehiä oli melkein puolet (45%) johtavassa ase-

massa olevista kun koko vastaajajoukosta miesten osuus oli vain 28%. Muun ammattinimik-

keiden edustajiin kuuluvasta ammatinvalintapsykologien ryhmästä miehiä vain (13%), mikä

oli pienin osuus kaikista ammattinimikkeistä. 

Palvelu, joissa vastaajat olivat pääsääntöisesti töissä, vaihteli jonkin verran. Suurin osa vas-

taajista (60%) oli pääsääntöisesti töissä työnhakijapalveluissa. Vastaajista 14% ilmoitti, ettei

toimistossaan ole eriytyneitä palveluja. Vastaajista 7% ilmoitti pääsääntöiseksi palvelukseen

hallinnon ja johtamisen, 6% ryhmäpalvelut ja 3% työttömyysturvan. Hieman yllättäen peräti

7% vastaajista ilmoitti toimivansa pääsääntöisesti työnantajapalveluissa. Nämä virkailijat

ilmeisesti kuitenkin toimivat myös työnhakija-asiakkaiden kanssa koska vastasivat kyselyyn.

Vastaajista yksi ei ilmoittanut palvelua, jossa pääsääntöisesti toimi.

Vastaajista noin puolet (48%) ilmoitti työskentelevänsä suuressa työvoimatoimistossa joko

Porissa (24) tai Raumalla (15). Saman verran vastaajia (48%) oli töissä pienemmissä toimis-

toissa kuten Eurassa (4), Harjavallassa (7), Huittisissa (5), Kankaanpäässä (8), Kokemäellä

(4), Ulvilassa (5) ja Noormarkussa (5). Vastaajista yksi ilmoitti työskentelevänsä suuren työ-

voimatoimiston erillisyksikössä, joten hänet luokiteltiin pienessä toimistossa työskenteleväk-

si. Vastaajista kolme (4%) ei ilmoittanut toimistonsa koodia. Sukupuolijakauma näissä eri

ryhmissä noudatti suunnilleen samaa jakoa kuin mitä se oli koko vastaajajoukossa.

Vastaajien työurien pituudet työhallinnossa vaihtelivat varsin paljon. Se, kuinka kauan vas-

taajat olivat työskennelleet nykyisissä tehtävissään, vaihteli alle kuukaudesta 25 vuoteen kes-

kiarvon ollessa noin 6 vuotta. Vastaajat jaettiin lähempää tarkastelua varten alle 3 vuotta ny-

kyisissä työtehtävissä työskennelleisiin, 3-10 vuotta ja yli 10 vuotta nykyisissä työtehtävissä

työskennelleisiin. Vastaajien jakaminen alle 3 vuotta työhallinnossa työskenteleviin oli tar-

koituksenmukaisinta tutkimuskysymyksiä ajatellen, sillä suurimmat muutokset työhallinnon

työnhakijapalveluissa tapahtuivat melko tarkkaan kolme vuotta ennen tutkimuksentekohetkeä

kuten edellä olevassa teoriaosiossa on todettu. Vastaajista yli puolet (54%) oli työskennellyt

nykyisissä tehtävissään alle kolme vuotta. 3-10 vuotta nykyisissä tehtävissä oli vastaajista

toiminut 22% ja yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissään oli toiminut 23% vastaajista. Sukupuo-

lijakauma näissä eri ryhmissä noudatti suunnilleen samaa jakoa kuin mitä se oli koko vastaa-

jajoukossa.
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Työvuodet tai -ajat työhallinnon palveluksessa vaihtelivat kahden kuukauden ja 31 vuoden

välillä keskiarvon ollessa noin 12 vuotta. Ristiintaulukointeja varten vastaajat jaettiin edelleen

kolmeen luokkaan: alle 3 vuotta, 3-15 vuotta sekä yli 15 vuotta työhallinnossa työskenteleviin

virkailijoihin. Edelleen jako 3-15 vuotta ja yli 15 vuotta työhallinnossa työskenteleviin tuntui

luonnollisimmalta ottaen huomioon vastaajien keskiarvoisen työssäolovuoden (12 vuotta) ja

vastaajien suhteellisen tasaisen jakautumisen eri ryhmiin. Alle kolme vuotta työhallinnossa

työskenteleviä oli vastaajista 27%. 3-15 vuotta työhallinnon palveluksessa työskenteleviä

henkilöitä oli vastaajista suurin osa eli 40%. Yli 15 vuotta työhallinnon palveluksessa työs-

kennelleitä oli kaikkiaan kolmasosa (33%).  Sukupuolijakauma näissäkin eri ryhmissä nou-

datti suunnilleen samaa jakoa kuin mitä se oli koko vastaajajoukossa. 

4.2 Työn yleiset piirteet ja reunaehdot

Työn yleisiin piirteisiin katsottiin tässä tutkimuksessa kuuluviksi ensinnäkin virkailijoiden

työtyytyväisyys eli esimerkiksi työtehtävien kokeminen vaikeiksi tai helpoiksi kykyihin näh-

den tai mahdollisuudet vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Toiseksi tarkastellaan virkailijoi-

den mielipiteitä koskien heidän työnsä itsenäisyyttä ja rutiininomaisuutta. Kolmanneksi tar-

kastellaan  työn byrokraattisia reunaehtoja eli esimerkiksi sitä, miten paljon erilaiset lait ja

asetukset ohjaavat työtä työhallinnossa ja miten paljon harkintavaltaa virkailijat kokivat voi-

vansa käyttää työssään. Luvussa tarkastellaan myös sitä, kokivatko virkailijat työhallinnon

tulostavoitteiden ja yksittäisten asiakkaiden välillä ristiriitoja ja ovatko nämä ristiriidat li-

sääntyneet viime aikoina ja  miten hyvin virkailijat kokivat tuntevansa työhallinnon tulosta-

voitteet ja mittarit, joilla työn tulosta arvioidaan työhallinnossa.

Työn yleisiin piirteisiin liittyen virkailijoilta kysyttiin muun muassa sitä, miten paljon virkai-

lijat kokivat työn vaativan yhteistyötä ja kuinka halukkaita virkailijat olivat lisäämään yh-

teistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Virkailijoilta kysyttiin myös heidän kokemuksi-

aan työn muutoksista. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukaista oli kysyä virkailijoilta työn

muutoksista nimenomaan viime vuosien osalta, sillä työhallinnon suuret muutokset tapahtui-

vat noin kolme vuotta ennen tutkimuksentekohetkeä. Työn muuttumista käsitellään työn yk-

sitoikkoisuuden, työtehtävien vaativuuden ja haasteellisuuden näkökulmista. Viimeisessä työn

yleisiä piirteitä koskevan luvun alaluvussa käsitellään virkailijoiden työn muutoksia vielä

asiakaskunnan muutoksen näkökulmasta. 
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4.2.1 Työtehtävät, osaaminen ja työtyytyväisyys 

Työtehtävien vaikeus tai helppous työntekijän kykyihin nähden voi vaikuttaa siihen, miten

tyytyväinen työntekijä on työhönsä ja miten työ sujuu. Vastaajista vain alle puolet (42%) oli

sitä mieltä, että työtehtävät ovat helppoja omiin kykyihin nähden. Yli kolmasosa (36%) oli

päinvastaista mieltä väittämän kanssa ja peräti 22% vastaajista ei osannut kantaansa sanoa

kyseiseen väittämään. Työn helppouden kokeminen ei näyttänyt olevan yhteydessä vastaajan

sukupuoleen, ikään tai ammattinimikkeeseen. Sen sijaan työssäolovuosilla näytti olevan jon-

kinlaista yhteyttä kyseisiin mielipiteisiin.

Taulukko 1. Työtehtävien helppous kykyihin nähden nykyisissä tehtävissäolovuosien 
mukaan (N=81).

52% 39% 21% 42%
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32% 44% 37% 36%

100% 100% 100% 100%
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En osaa sanoa
Eri mieltä
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nähden

Total

Alle 3 vuotta 3-10 vuotta Yli 10 vuotta
Vastaajan työvuodet nykyisissä tehtävissä

Total

Nykyisissä tehtävissä toimimisen aika näyttäisi vaikuttavan työn helppouden kokemiseen,

sillä alle 3 vuotta nykyisissä tehtävissä toimineista yli puolet (52%) oli sitä mieltä, että työ-

tehtävät ovat helppoja omiin kykyihin nähden. Tätä mieltä oli vain 39% niistä virkailijoista,

jotka olivat toimineet nykyisissä tehtävissään 3-10 vuotta ja vain noin 21% yli 10 vuotta ny-

kyisissä tehtävissä toimineista. Huomattavaa on, että yli 10 vuotta nykyisissä työtehtävissä

toimivista peräti 42% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään syystä tai toisesta.

Samoissa työtehtävissä pitkään toimiminen näyttäisi siis lisäävän ”epävarmuutta” omista ky-

vyistä tai sitten työtehtävät ovat todellisuudessa vaikeutuneet. 

Yksi tulosta selittävä tekijä voi olla myös työhallinnon koulutukseen osallistuminen, sillä ny-

kyiseltä työuraltaan nuorimmista sekä 3-10 vuotta työskennelleistä kummastakin ryhmästä yli

puolet oli osallistunut työhallinnon koulutuksiin kuluvan vuoden sisällä. Vastaava osuus työ-

uraltaan vanhimmista virkailijoista oli vain viidesosa. Ehkä koulutukseen osallistuminen on
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antanut lisää valmiuksia uusiin työtehtäviin ja itseluottamusta omiin kykyihin tai sitten työ-

uriltaan nuorilla virkailijoilla jo pohjakoulutus on antanut hyvät valmiudet tehtävien hoitoon. 

Vastaajien työssäolovuodet työhallinnossa näyttivät myös olevan hieman yhteydessä mielipi-

teeseen kyseisestä väittämästä, sillä osuudet eri ryhmien välillä olivat suunnilleen samat alle 3

vuotta ja 3-15 vuotta työhallinnossa työskentelevissä kuin mitä ne olivat edellä olevissa ryh-

missä. Yli 15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä kuitenkin peräti 48% oli sitä mieltä, että

työtehtävät ovat kykyihin nähden helppoja, mikä taas kertoo ehkä työkokemuksen tuomasta

varmuudesta omia kykyjä kohtaan. 

Taulukko 2. Työtehtävien helppous kykyihin nähden toimiston koon mukaan (N=78). 
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Työtehtävien helppouden kokeminen oli jonkin verran yhteydessä myös toimiston koon kans-

sa, sillä suurissa toimistoissa työskentelevistä yli puolet (54%) oli sitä mieltä, että nykyiset

työtehtävät ovat helppoja kykyihinsä nähden. Vastaava osuus pienissä toimistoissa työsken-

televistä oli vain kolmasosa (33%) ja peräti 44% oli sitä mieltä, etteivät nykyiset työtehtävät

ole helppoja omiin kykyihin nähden. Tulos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä

(p=3,418, df=2, sig=,181), vaikka chi2-testin ehdot toteutuivat. Tulos on kuitenkin suuntaa

antava ja kertoo osaltaan siitä, että erityisesti pienissä toimistoissa työtehtävät eivät välttä-

mättä ole eriytyneet niin tarkasti kuin mitä ne ovat suurimmissa toimistoissa. Työtehtävien

monipuolisuus on saatettu kokea hankalana ja vaikeana asiana.

Tyytyväisyys työtehtäviin on erittäin tärkeä osa työssä viihtymistä ja työtyytyväisyyttä. Vas-

tajista suurin osa (72%) kokikin olevansa täysin tyytyväinen nykyisiin työtehtäviinsä. Eri

mieltä väittämän kanssa oli vastaajista 17% ja kantaansa ei osannut sanoa 11% vastaajista.

Sukupuolten välillä mielipiteissä oli eroja jonkin verran. Naisista peräti 74% oli täysin tyyty
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väisiä nykyisiin työtehtäviinsä kun taas vastaava osuus miehistä oli vain 65%. Miehistä hie-

man yli neljäsosa (26%) oli sitä mieltä, että he eivät ole täysin tyytyväisiä nykyisiin työtehtä-

viinsä, naisista sama osuus oli 14%. Syytä siihen, miksi naiset kokivat olevansa tyytyväisem-

piä työhönsä kuin miehet, on vaikea sanoa. 

Iän mukaan luokiteltuna eroja ryhmien välillä oli myös hieman. Tyytyväisimpiä työhönsä

näyttivät olevan 40-49-vuotiaat, joista 74% oli sitä mieltä, että he ovat täysin tyytyväisiä ny-

kyisiin työtehtäviinsä. Tyytymättömämpiä nykyisiin työtehtäviinsä näyttivät olevan nuorim-

mat virkailijat, sillä heistä peräti 28% oli sitä mieltä, että he eivät ole täysin tyytyväisiä nykyi-

siin työtehtäviinsä. Vastaava osuus 40-49 –vuotiaista oli vain 11%. Vanhimmat, yli 50 –vuo-

tiaat työntekijät näyttivät sijoittuvan jokseenkin keskiarvon mukaisesti kyseisen väittämän

kohdalla. Se, miksi nuorimmat virkailijat olivat tyytymättömämpiä työtehtäviinsä kuin hie-

man vanhemmat, on osittain ehkä yhteydessä myös virkailijoiden ammattiluokittaiseen tar-

kasteluun, sillä työvoimavirkailijoiden osuus iältään nuorimmista virkailijoista oli peräti 72%. 

Taulukko 3. Tyytyväisyys työtehtäviin ammattiluokkien mukaan (N=81).
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Ammattiluokittain tarkasteltuna tyytyväisimpiä nykyisiin työtehtäviinsä näyttivät olevan joh-

tavassa asemassa olevat, joista peräti 82% oli sitä mieltä, että he ovat täysin tyytyväisiä ny-

kyisiin työtehtäviinsä. Tyytymättömimpiä näyttivät olevan työvoimaneuvojat, joista yli vii-

desosa (22%) oli sitä mieltä, että he eivät ole täysin tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviinsä. Mui-

den ammattinimikkeiden edustajat sijoittuivat kyseisen väittämän suhteen lähelle keskiarvoa.

Muiden ammattinimikkeiden edustajista tosin ammatinvalintapsykologit erottautuivat muista
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siten, että heistä kukaan ei ollut väittämän kanssa eri mieltä ja peräti 88% heistä oli sitä miel-

tä, että he ovat täysin tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviinsä. 

Taulukko 4. Tyytyväisyys työtehtäviin toimiston koon mukaan (N=78).
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Toimiston koon mukaan tarkasteltuna eroja ryhmien välillä löytyi hieman. Tyytyväisimpiä

nykyisiin työtehtäviinsä näyttivät olevan suurissa toimistoissa työskentelevät virkailijat, joista

77% oli sitä mieltä, että he ovat täysin tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviinsä. Vastaava osuus

pienissä toimistoissa työskentelevistä virkailijoista oli 64% ja heistä peräti 26% oli sitä miel-

tä, että he eivät ole täysin tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviinsä. Tulos on mielenkiintoinen sii-

nä mielessä, että pienten toimistojen virkailijoilla voisi kuvitella olevan enemmän mahdolli-

suuksia vaikuttaa työtehtäviinsä työtehtävien eriytymättömyyden vuoksi.

Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä asioita työviihtyvyyden kannalta. Vastaajista suurin

osa (72%) olikin sitä mieltä, että he kokevat  usein onnistuvansa työssään. Päinvastaisen mie-

lipiteen esitti vastaajista vain 14% ja 15% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään.

Vastaajan sukupuolella tai iällä ei näyttänyt olevan yhteyttä kyseiseen mielipiteeseen, mutta

esimerkiksi ammattiluokittain tarkasteltuna eroja ryhmien välillä oli hieman.

Taulukko 5. Onnistumisten kokeminen työssä ammattiluokkien mukaan (N=81).
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Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna työvoimaneuvojista vain 61% oli sitä mieltä, että he kokevat

usein onnistuvansa työssään. Vastaavat osuudet olivat johtavassa asemassa olevista 64% ja

muiden ammattinimikkeiden edustajista peräti 85%. Eri mieltä väittämän kanssa oli työvoi-

maneuvojista 17%, johtavassa asemassa olevista 9% ja jonkin muun ammattinimikkeen

edustajista 12%. Useimmin onnistumisia työssään kokevat siis jonkin muun ammattinimik-

keen edustajat ja heistä erityisesti ammatinvalintapsykologit, joista kukaan ei ollut väittämän

kanssa eri mieltä ja 88% sitä mieltä, että he kokevat usein onnistuvansa työssään. Onnistu-

misten kokeminen työssä oli yhteydessä myös vastaajien työssäolovuosiin.

 

Taulukko 6. Onnistumisten kokeminen työssä nykyisissä tehtävissäolovuosien mukaan
(N=81).

80% 67% 58% 72%
9% 11% 32% 15%

11% 22% 11% 14%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Koen usein
onnistuvani
työssäni

Total

Alle 3 vuotta 3-10 vuotta Yli 10 vuotta
Vastaajan työvuodet nykyisissä tehtävissä

Total

Nykyisissä tehtävissä alle 3 vuotta toimineista peräti 80% oli sitä mieltä, että he onnistuvat

työssään usein. Vastaavat osuudet 3-10 vuotta toimineista oli 67% ja yli 10 vuotta nykyisissä
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tehtävissä toimivista vain 58%. Sen sijaan päinvastaista mieltä väittämän kanssa oli alle 3

vuotta toimineista 11% samoin kuten yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissä toimineistakin. 3-10

vuotta nykyisissä tehtävissä toimineista 22% oli sitä mieltä, ettei koe usein onnistuvansa työs-

sään. Työhallinnossa työskentelyvuosien mukaan tarkasteltuna erot onnistumisten kokemuk-

sissa eivät olleet aivan niin suuret, kuin mitä ne olivat nykyisissä tehtävissä toimimisen mu-

kaan tarkasteltuna, mutta suuntaus oli kuitenkin sama kuin edellä.

Mahdollisuudet työn kehittämiseen ovat myös tärkeä osa työtyytyväisyyttä. Vastaajista 59%

olikin sitä mieltä, että mahdollisuudet oman työn kehittämiseen ovat hyvät. Päinvastaista

mieltä asiasta oli 30% vastaajista ja 11% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään.

Mielipiteiden kanssa yhteydessä ei näyttänyt olevan vastaajien sukupuoli tai pohjakoulutus.

Sen sijaan vastaajien ikä, ammattiluokka ja työuran pituus näytti olevan yhteydessä vastaajien

mielipiteeseen työn kehittämismahdollisuuksista.

Oman työn kehittämismahdollisuudet koki hyviksi vain 52% nuorimmista eli 20-39 –vuoti-

aista virkailijoista. Vastaavat osuudet olivat 40-49 –vuotiaista 60% ja yli 50-vuotiaista 75%.

Huomattavaa on, että miltei puolet (44%) nuorimmista vastaajista oli sitä mieltä, että mah-

dollisuudet heidän oman työnsä kehittämiseen eivät ole hyvät, kun vastaavat osuudet 40-49 –

vuotiaista oli 26% ja yli 50 –vuotiaista vain 13%. Iältään nuorimmat virkailijat olivat siis

vanhempia virkailijoita tyytymättömämpiä oman työnsä kehittämismahdollisuuksiin. 

Taulukko 7. Mahdollisuudet oman työn kehittämiseen ammattiluokkien mukaan (N=81).

44% 73% 71% 59%
19% 18% 11%
36% 9% 29% 30%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Mahdollisuudet oman
työni kehittämiseen
ovat hyvät

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total
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Ammattiluokittain tarkasteltuna mahdollisuudet oman työn kehittämiseen kokivat huonoim-

miksi työvoimaneuvojat, joista vain 44% oli sitä mieltä, että mahdollisuudet oman työn ke-

hittämiseen ovat hyvät ja yli kolmasosa (36%) ei kokenut mahdollisuuksia työnsä kehittämi-

seen hyviksi. Johtavassa asemassa olevista taas 73% koki mahdollisuudet työnsä kehittämi-

seen hyviksi ja muun ammattinimikkeiden edustajistakin 71% oli tätä mieltä. Huomattavaa

on, että vain 9% johtavassa asemassa olevista oli sitä mieltä, että mahdollisuudet oman työn

kehittämiseen eivät ole hyvät. Ammattiasema näyttäisi siis selittävän kokemuksia työn kehit-

tämismahdollisuuksista.
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Taulukko 8. Mahdollisuudet oman työn kehittämiseen nykyisissä tehtävissäolovuosien 
mukaan (N=81).

57% 50% 74% 59%
9% 17% 11% 11%

34% 33% 16% 30%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Mahdollisuudet oman
työni kehittämiseen
ovat hyvät

Total

Alle 3 vuotta 3-10 vuotta Yli 10 vuotta
Vastaajan työvuodet nykyisissä tehtävissä

Total

Mahdollisuudet oman työn kehittämiseen koki hyviksi peräti 74% yli 10 vuotta nykyisissä

tehtävissä toimineista virkailijoista. Vastaavat osuudet alle 3 vuotta työskentelevistä oli 57%

ja 3-10 vuotta nykyisissä tehtävissä työskentelevistä virkailijoista tasan puolet. Huomattavaa

on, että noin kolmasosa sekä alle 3 vuotta että 3-10 vuotta nykyisissä tehtävissään työskente-

levistä oli sitä mieltä, että mahdollisuudet oman työnsä kehittämiseen eivät ole hyvät. Työ-

hallinnossa työskentelyvuosien mukaan tarkasteltuna erot ryhmien välillä olivat samansuun-

taiset kuin edellä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työvoimavirkailijat eivät pääsääntöisesti kokeneet työteh-

täviään helpoiksi kykyihinsä nähden, mutta olivat varsin tyytyväisiä silti työtehtäviinsä. Pää-

sääntöisesti työuraltaan nuorimmat virkailijat sekä kokivat työtehtävänsä kykyihinsä nähden

suhteellisen helpoiksi että kokivat usein onnistumisia työssään. Vastaavasti ne, jotka olivat

työskennelleet nykyisissä tehtävissä 3-10 vuotta ja työhallinnossa 3-15 vuotta kokivat työ-

tehtävänsä vähiten helpoiksi kykyihinsä nähden sekä kokivat harvimmin onnistumisia työs-

sään. Työuraltaan vanhimmat työntekijät sijoittuivat suunnilleen keskitasolle. 

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna tyytyväisimpiä työhönsä näyttivät olevan ammatinvalinta-

psykologit. Työvoimavirkailijat kokivat myös mahdollisuutensa työnsä kehittämiseen melko

hyviksi. Työnsä kehittämismahdollisuuksiin olivat tyytyväisimpiä erityisesti sekä iältään että

ammattiuraltaan vanhimmat työntekijät. Virkailijoiden ammattiasema näytti olevan myös

yhteydessä työn kehittämismahdollisuuksien kokemiseen, sillä erityisesti johtavassa asemassa

olevat virkailijat olivat muita tyytyväisempiä työnsä kehittämismahdollisuuksiin.
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4.2.2 Työn itsenäisyys ja rutiinit

Työvoimavirkailijoiden työtä voidaan yleisesti pitää suhteellisen itsenäisenä (esim. Mäkitalo

2000). Vastaajista peräti 90% pitikin työtään hyvin itsenäisenä. Vain 6% vastaajista ei pitänyt

työtään itsenäisenä ja 4% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään. Vastaajien am-

mattinimikkeet eivät näyttäneet olevan yhteydessä työn itsenäisyyden kokemisen kanssa,

mutta vastaajien sukupuolen mukaan tarkasteltuna eroja ryhmien välillä oli hieman. Naisista

peräti 95% piti työtään itsenäisenä, kun taas miehistä vastaava osuus oli 78% ja naisista 3% ei

pitänyt työtään itsenäisenä kun vastaava osuus miehistä oli 13%. Toimiston koon mukaan

tarkasteltuna eroja vastaajien välillä löytyi myös hieman kuten alla olevasta taulukosta 9 voi-

daan havaita.

Taulukko 9. Työn itsenäisyys toimiston koon mukaan (N=78).

95% 85% 90%
3% 5% 4%
3% 10% 6%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni on hyvin itsenäistä

Total

Suuri toimisto Pieni toimisto
Toimistot luokiteltuina

Total

Pienissä toimistoissa työskentelevistä 10% ei pitänyt työtään itsenäisenä, mikä on ymmärret-

tävää, sillä pienissä toimistoissa eivät työtehtävät ja palvelut ole välttämättä eriytyneet ja yh-

teistyö on ehkä myös helpompaa, sillä työyhteisöt ovat pienempiä. Suurissa toimistoissa pe-

räti 95% piti työtään itsenäisenä. Työn itsenäisyyteen näytti olevan yhteydessä myös jonkin

verran sekä nykyisissä työtehtävissä toimimisen aika että työssäoloaika työhallinnossa. Ni-

mittäin yli 15 vuotta työhallinnossa työskennelleistä kaikki olivat sitä mieltä, että heidän

työnsä on itsenäistä ja yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissä työskennelleistä virkailijoistakin

90% oli sitä mieltä, että työ on hyvin itsenäistä, kun 10% ei osannut sanoa kantaansa. Vastaa-

vat osuudet työuraltaan nuoremmissa virkailijoissa olivat jonkin verran pienemmät.
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Suurin osa vastaajista (83%) oli sitä mieltä, että työ vaatii erityisesti itsenäisiä ratkaisuja.

Vastaajista 10% oli väittämän kanssa eri mieltä ja  7% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen

väittämään. Ammattiluokittain tarkasteltuna suurin osa (91%) johtavassa asemassa olevista

virkailijoista oli sitä mieltä, että työ vaatii erityisesti itsenäisiä ratkaisuja. Vastaavat osuudet

olivat työvoimaneuvojista 83% ja muun ammattinimikkeen edustajista 79%. Merkittävää on,

ettei kukaan johtavassa asemassa olevista ollut sitä mieltä, että heidän työnsä ei vaadi erityi-

sesti itsenäisiä ratkaisuja. Tätä mieltä työvoimaneuvojista oli 8% ja muiden ammattinimikkei-

den edustajista 15%. Toimiston koon mukaan tarkasteltuna mielipide-eroja löytyi hieman.

Taulukko 10. Työn vaatimus itsenäisiin ratkaisuihin toimiston koon mukaan (N=79).

87% 77% 82%
5% 10% 8%
8% 13% 10%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni vaatii erityisesti
itsenäisiä ratkaisuja

Total

Suuri toimisto Pieni toimisto
Toimistot luokiteltuina

Total

Suurissa toimistoissa työskentelevistä virkailijoista 87% oli sitä mieltä, että työnsä vaatii eri-

tyisesti itsenäisiä ratkaisuja vastaavan osuuden ollessa pienten toimistojen työntekijöistä 77%.

Tulos oli siis samansuuntainen kuin mitä se oli edellisen väittämän kohdalla eli ”työn itsenäi-

syyden” kohdalla. Eri mieltä väittämän kanssa oli suurten toimistojen virkailijoista 8% ja

pienten 13%, joten suuria eroja tässä suhteessa mielipiteissä ei ollut. 

Työvoimatoimiston palveluissa on nähtävissä niin sanottu intressiristiriita, sillä työllä on

nähtävissä eri tavoitteita. Toisaalta työvoimapalveluilla on tavoitteena työmarkkinoiden toi-

minnan parantaminen, toisaalta työttömyysjaksojen lyhentäminen. (Skog&Räisänen 1997, 9.)

Suurin osa vastaajista (89%) olikin sitä mieltä, että heidän työnsä vaatii eri tahoilta tulevien

vaatimusten yhteensovittamista. Vain 5% vastaajista oli eri mieltä väittämän kanssa ja 6% ei

osannut sanoa kantaansa. Vastaajien sukupuolella, iällä, pohjakoulutuksella tai ammat-

tinimikkeellä ei näyttänyt olevan yhteyttä kyseisen mielipiteen kanssa. Toimiston kokokaan ei

näyttänyt olevan yhteydessä kyseisen väittämän kanssa. 
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Taulukko 11. Eri tahoilta tulevien vaatimusten yhteensovittaminen työhallinnossa
työskentelyvuosien mukaan (N=81).

77% 94% 93% 89%
18% 4% 6%
5% 6% 4% 5%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni vaatii eri tahoilta
tulevien vaatimusten
yhteensovittamista

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total

Yli 15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä 93% oli sitä mieltä, että heidän työnsä vaatii eri

tahoilta tulevien vaatimusten yhteensovittamista. Vastaava osuus 3-15 vuotta työhallinnossa

toimivista oli peräti 94% mutta alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä ”vain” 77%.

Huomattavaa on kuitenkin se, että eroja ryhmien välillä päinvastaisen mielipiteen suhteen ei

juuri ollut, sillä peräti 18% työuraltaan nuorimmista virkailijoista ei osannut sanoa kantaansa

kyseiseen väittämään. Tämä selittyy ehkä sillä, että nuorimmilla virkailijoilla ei ole välttä-

mättä ollut tarpeeksi työkokemusta kyseisestä asiasta, kun taas työuraltaan vanhimmat työn-

tekijät ehkä pitivät eri tahoilta tulevien vaatimusten olevan itsestään selviä työssään. Voi toki

myös olla, etteivät työuraltaan nuorimmat työntekijät ymmärtäneet tarkalleen väittämän mer-

kitystä ja täten jättäneet vastaamatta kyseiseen väittämään. 

Erilaiset tekniset rutiinit, kuten ATK:n käyttö, lisääntyivät työhallinnon asiakaspalvelukäy-

tännöissä palveluprosessiuudistuksen myötä (esim. Valtakari 2000a, 34). Vastaajista hieman

alle puolet (46 %) oli kuitenkin sitä mieltä että työ ei sisällä liikaa teknisiä rutiineja kun taas

43% oli sitä mieltä, että työ sisältää liikaa teknisiä rutiineja. Vastaajista 11% ei osannut sanoa

kantaansa. Työn rutiinien kokeminen ei näyttänyt olevan yhteydessä vastaajan sukupuolen,

iän, työvuosien tai toimiston koon kanssa.

Taulukko 12. Työn rutiinien kokeminen ammattiluokkien mukaan (N=81).
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42% 64% 44% 46%
11% 9% 12% 11%
47% 27% 44% 43%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työssäni ei ole liikaa
teknisiä rutiineja

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna johtavassa asemassa olevat kokivat työnsä sisältävän liikaa

teknisiä rutiineja hieman muita vähemmän, sillä vain noin 27% kyseisestä ammattiluokasta

oli sitä mieltä että rutiineja on liikaa. Vastaavat luvut työvoimaneuvojien kohdalla oli 47% ja

muiden virkailijoiden kohdalla 44%. Ammatinvalintapsykologit eivät erottautuneet muun

ammattinimikkeen edustajista. Työn teknisten rutiinien kokemus ei ollut yhteydessä vastaaji-

en sukupuoleen, ikään, pohjakoulutukseen, toimiston kokoon tai virkailijoiden työssäolovuo-

siin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työhallinnon virkailijat pitivät työtään pääsääntöisesti sekä

itsenäisenä ja että itsenäisiä ratkaisuja vaativana työnä. Työn rutiinien kokeminen jakoi mieli-

piteitä suhteellisesti enemmän. Työtään itsenäisenä pitivät erityisesti naiset ja suurissa työ-

voimatoimistoissa työskentelevät virkailijat. Ammattiluokittain tarkasteltuna muista ryhmistä

erottuivat  johtavassa asemassa olevat, joista selvästi suurin osa oli sitä mieltä, että työnsä

vaatii erityisesti itsenäisiä ratkaisuja. Vastaajien työssäolovuodet sekä nykyisissä tehtävissä

että työhallinnossa näyttivät olevan yhteydessä työn itsenäiseksi kokemiseen, sillä työuraltaan

vanhimmista työntekijöistä suurempi osuus muihin ryhmiin verrattuna oli sitä mieltä, että

heidän työnsä on itsenäistä. Myös eri tahoilta tulevien vaatimusten yhteensovittaminen koet-

tiin työuraltaan vanhimpien virkailijoiden kohdalla vahvemmin kuin nuorimpien virkailijoi-

den kohdalla. 

Työn teknisten rutiinien kokemisessa johtavassa asemassa olevat virkailijat erottautuivat

muista ryhmistä siten, että heistä suurin osa oli sitä mieltä, että heidän työnsä ei sisällä liikaa
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teknisiä rutiineja. Tosin sanoen suurempi osuus työvoimaneuvojista ja jonkin muun ammatti-

luokan edustajista oli sitä mieltä, että heidän työnsä sisältää liikaa teknisiä rutiineja. Tämä

tulos kertoo osaltaan juuri siitä, että koska työtehtävät työhallinnossa ovat hyvin erilaiset eri

ammattiryhmillä, ovat kokemukset työtehtävien laadusta myös hyvin erilaiset. Vaikka johta-

vassa asemassa olevien virkailijoiden työssä olisi näennäisesti suuri osuus juuri hallinnolli-

silla ja täten myös teknisillä rutiineilla, eivät he välttämättä koe työtään siten, että rutiineja

olisi liikaa. Toisaalta työvoimaneuvojat, jotka kohtaavat asiakkaita päivittäin, saattavat kokea

juuri tekniset rutiinit (esim. URA –järjestelmän käytön) liiallisina, koska haluaisivat ehkä

käyttää aikaansa enemmän varsinaiseen asiakaspalveluun.
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4.2.3 Työn reunaehdot ja byrokraattisuus

Työvoimatoimiston toiminta ja asiakaspalvelun toimivuus riippuvat ensinnäkin työvoimavir-

kailijoiden toimintaedellytyksistä, toiminnan organisoinnista ja ylemmän tason normiohjauk-

sesta ja tavoitteenasettelusta. Toiminnan byrokratia perustuu eriasteisiin säädöksiin ja muihin

normeihin kuten esimerkiksi työnvälityslakiin ja työllisyyslakiin. (Turtiainen 1991.) 

Missä määrin sitten erilaiset lait, säädökset ja asetukset ohjaavat asiakastyön käytäntöjä työ-

hallinnossa? Virkailijoista 73% oli sitä mieltä, että erilaiset lait, säädökset ja asetukset ohjaa-

vat asiakastyön käytäntöjä erittäin paljon, 26% melko paljon ja 1% jonkin verran. Virkailijoi-

den mielipide ei näyttänyt olevan yhteydessä vastaajien sukupuoleen, mutta iän mukaan tar-

kasteltuna eroja ryhmien välillä oli jokin verran, nimittäin vanhimmista eli yli 50 -vuotiaista

virkailijoista peräti 80% oli sitä mieltä, että erilaiset säädökset ohjaavat asiakastyötä erittäin

paljon työhallinnossa. Vastaavat osuudet 40-49 –vuotiaista oli 74% ja nuorimmista virkaili-

joista vain 60%. 

Säädösten ohjaavuuden kokemiseen näytti olevan yhteydessä myös vastaajien toimiston koko,

sillä pienissä toimistoissa työskentelevistä virkailijoista 82% oli sitä mieltä, että säädökset

ohjaavat asiakastyön käytäntöjä erittäin paljon, kun vastaava osuus suurten toimistojen vir-

kailijoista oli vain 61%. Pohjakoulutuksen mukaan tarkasteltuna koulu- tai opistoasteen tut-

kinnon suorittaneista 79% oli sitä mieltä, että säädökset ohjaavat erittäin paljon työkäytäntöjä,

kun taas korkeakoulutetuista vastaava osuus oli vain hieman yli puolet (55%). Ammatti-

luokittain eroja ryhmien välillä oli melkoisesti kuten seuraavasta kuviosta 6 voidaan nähdä.

Kuvio 6. Erilaisten lakien, säädösten ja asetusten ohjaavuus työhallinnon asiakastyön 
käytännöissä ammattiluokkien mukaan (N=80).
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Ammattiluokittain tarkasteltuna johtavassa asemassa olevat kokivat erilaisten säädösten oh-

jaavan työkäytäntöjä enemmän kuin muut ammattiryhmät. Vähiten säädösten ohjaavuutta

kokivat ammatinvalintapsykologit, joista puolet oli sitä mieltä, että säädökset ohjaavat asia-

kastyön käytäntöjä erittäin paljon ja puolet oli sitä mieltä, että säädökset ohjaavat melko pal-

jon. Työvoimaneuvojat ja muun ammattinimikkeen edustajat sijoittuivat lähelle keskiarvoja.

Vastaajien työurien pituuksilla ei näyttänyt olevan yhteyttä kyseiseen mielipiteeseen.

 

Voivatko virkailijat sitten käyttää omaa harkintavaltaa tehdessään asiakkaita koskevia rat-

kaisuja? Vastaajista 8% oli sitä mieltä, että voi käyttää harkintavaltaa erittäin paljon, 41%

melko paljon ja 44% jonkin verran. Melko vähäiseksi koki vastaajista 8% harkintavaltansa

mahdollisuudet. Harkintavallan kokeminen ei näyttänyt olevan yhteydessä vastaajien suku-

puoleen, ikään tai pohjakoulutukseen. Myöskään toimiston koolla ei näyttänyt olevan yhteyttä

kyseisen mielipiteen kanssa.

Vastaajien työssäolovuodet työhallinnossa näyttivät olevan jossain yhteydessä sen kanssa,

miten suureksi virkailijat kokivat harkintavaltansa käytön mahdollisuudet. Pääsääntöisesti

työuraltaan vanhimmat virkailijat kokivat harkintavallan käytön nuorempiaan suuremmaksi,

sillä heistä suurin osa (73%) oli sitä mieltä, että he voivat käyttää harkintavaltaansa joko erit-

täin paljon tai melko paljon. Vastaavat osuudet alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä

oli 45% ja 3-15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä vain 31%. Tarkasteltaessa vastaajien

työssäolovuosia nykyisissä tehtävissä tulos oli samansuuntainen. Myös ammattiryhmittäin

tarkasteltuna eroja ryhmien välillä löytyi hieman.

Kuvio 7. Harkintavallan käytön mahdollisuudet tehtäessä asiakkaita koskevia ratkaisuja
 ammattiluokkien mukaan (N=80).

Ammattiryhmistä harkintavaltaansa kokivat voivansa käyttää eniten ammatinvalintapsykolo-

git, joista 63% oli sitä mieltä, että he voivat käyttää harkintavaltaansa joko erittäin paljon tai
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melko paljon. Työvoimaneuvojat kokivat harkintavaltansa suhteellisesti muita pienemmiksi.

Mielenkiintoinen tulos on se, että johtavassa asemassa olevien virkailijoiden mielipiteet tä-

män väittämän kohdalla hajaantuivat melko paljon, kun taas edellisen väittämän kohdalla

mielipiteet säädösten ohjaavuudesta olivat hyvin yksimielisiä.

Tulosjohtamisen kautta työhallinnon tulostavoitteet ohjaavat omalta osaltaan työkäytäntöjä,

sillä niiden mukaan arvioidaan työn tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Työhallinnon tulostavoit-

teet tunsi vajaa kolmasosa (32%) mielestään erittäin hyvin ja yli puolet (58%) vastaajista

melko hyvin. Joten kuten arvio 9% vastaajista tuntevansa työhallinnon tulostavoitteet ja 1%

tunsi tavoitteet mielestään melko huonosti. Vastaajien sukupuoli ei näyttänyt olevan yhtey-

dessä kyseisen mielipiteen kanssa, mutta vastaajien ikää tarkasteltaessa voitiin huomata, että

vanhemmat virkailijat kokivat tuntevansa työhallinnon tulostavoitteet hieman nuorempia vir-

kailijoita paremmin. Tulos oli nähtävissä saman suuntaisena myös vastaajien työuraa tarkas-

teltaessa. 

Toimiston koon mukaan tarkasteltuna voitiin havaita, että pienten toimistojen virkailijoista

vajaa puolet (45%) oli sitä mieltä, että he tuntevat työhallinnon tulostavoitteet erittäin hyvin.

Vastaava osuus suurten toimistojen virkailijoista oli vain 21%.

Kuvio 8. Työhallinnon tulostavoitteiden tuntemus ammattiluokkien mukaan (N=79).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna parhaiten työhallinnon tulostavoitteet kokivat tuntevansa

johtavassa asemassa olevat virkailijat, joista kaikki olivat sitä mieltä, että he tuntevat tulosta-

voitteet joko erittäin tai melko hyvin. Huonoiten tulostavoitteet mielestään tunsivat ammatin-

valintapsykologit ja työvoimaneuvojat, joista kuitenkin suurin osa tunsi tulostavoitteet mie-

lestään ainakin melko hyvin. 
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Turtiaisen (1991, 99) mukaan 1990-luvun alussa työnvälitystoiminnan palveluperiaate oli

voittopuolisesti byrokraattisesti muotoutunut ja hallinnon tarpeita enemmän palveleva kuin

yksilön tarpeet huomioon ottava. Tämän vuoksi oli tarpeen kysyä virkailijoilta sitä, kuinka

usein työhallinnon tulostavoitteet ovat ristiriidassa yksittäisten asiakkaiden tarpeiden kanssa

heidän mielestään tällä hetkellä. Vastaajista 11% oli sitä mieltä, että työhallinnon tulosta-

voitteet ovat ristiriidassa yksittäisten asiakkaiden kanssa erittäin usein. Melko usein tavoitteet

ovat ristiriidassa 45%:n mielestä ja 41% vastaajista oli sitä mieltä, että tavoitteet ovat ristirii-

dassa silloin tällöin. Vastaajista vain 3% oli sitä mieltä, että työhallinnon tulostavoitteet ovat

ristiriidassa yksittäisten asiakkaiden tarpeiden kanssa melko harvoin. 

Mielipide tulostavoitteiden ristiriitaisuudesta asiakkaiden tarpeisiin nähden ei näyttänyt ole-

van yhteydessä vastaajien sukupuoleen, ikään, pohjakoulutukseen tai toimiston kokoon.

Myöskään työuran pituus ei näyttänyt olevan juuri yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa,

eikä se, kuinka hyvin virkailijat mielestään tulostavoitteet ylipäänsä tunsi.  Ammattiluokittai-

nen tarkastelukaan ei tuottanut suuria eroja vastaajaryhmien välillä kuten alla olevasta kuvi-

osta 9 voidaan nähdä.

Kuvio 9. Työhallinnon tulostavoitteiden ristiriitaisuus yksittäisten asiakkaiden tarpeiden 
kanssa ammattiluokkien mukaan (N=80).

Ammattiluokittain tarkasteltuna erot ryhmien välillä olivat pienet, mutta tulos oli sen suuntai-

nen, että johtavassa asemassa olevat kokivat työhallinnon tulostavoitteiden ristiriitaisuuden

asiakkaiden tarpeiden suhteen hieman muita useammin. Heistä nimittäin 80% oli sitä mieltä,

että tulostavoitteet ovat ristiriidassa yksittäisten asiakkaiden tarpeiden kanssa joko erittäin tai

melko usein. Vastaavasti harvimmin ristiriidat kokivat ammatinvalintapsykologit, joista vain

38% oli sitä mieltä, että tulostavoitteet ovat ristiriidassa asiakkaiden tarpeiden kanssa erittäin

tai melko usein. Muun ammattinimikkeen edustajat sekä työvoimaneuvojat sijoittuivat suun-

nilleen keskitasolle kyseisen mielipiteen suhteen. 
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Ovatko nämä työhallinnon tulostavoitteiden ja yksittäisten asiakkaiden tarpeiden väliset risti-

riidat sitten lisääntyneet viime aikoina? Ristiriidat työhallinnon tulostavoitteiden ja asiakkai-

den tarpeiden kanssa olivat lisääntyneet erittäin paljon vastaajista 8%:n mielestä. Noin kol-

masosa (36%) oli sitä mieltä, että ristiriidat ovat lisääntyneet melko paljon ja 40% oli sitä

mieltä, että ristiriidat ovat lisääntyneet jonkin verran.12% vastaajista oli sitä mieltä, että risti-

riidat ovat lisääntyneet melko vähän ja 4%:n mielestä ne eivät olleet lisääntyneet ollenkaan.

Kyseinen mielipide ei näyttänyt olevan yhteydessä vastaajien sukupuoleen, ikään, pohjakou-

lutukseen tai työssäolovuosiin.

Toimiston koon mukaan tarkasteltuna eroja pienten ja suurten toimistojen välillä oli jonkin

verran. Suurten toimistojen virkailijat kokivat ristiriidat jonkin verran suuremmaksi kuin

pienten toimistojen virkailijat. Suurten toimistojen virkailijoista nimittäin yli puolet (56%) oli

sitä mieltä, että ristiriidat ovat lisääntyneet joko erittäin tai melko paljon. Pienten toimistojen

kohdalla vastaava osuus oli vain noin kolmasosa  (35%). 

Kuvio 10. Työhallinnon tulostavoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden välisten ristiriitojen 
lisääntyminen ammattiluokkien mukaan (N=75).

Ammattiluokittain tarkasteltuna eroja ryhmien välillä oli hieman. Työhallinnon tulostavoittei-

den ja asiakkaiden tarpeiden välisten ristiriitojen lisääntymisen olivat kokeneet vahvimmin

johtavassa asemassa olevat virkailijat, joista 55% oli sitä mieltä, että ristiriidat olivat lisäänty-

neet joko erittäin paljon tai melko paljon. Ristiriitojen lisääntymisen olivat vastaavasti koke-

neet pienempinä ammatinvalintapsykologit, joista suurin osa (75%) oli sitä mieltä, että risti-

riidat olivat lisääntyneet vain jonkin verran. Tulos on samansuuntainen edellisen väittämän eli

ristiriitojen kokemisen kanssa ja nämä korreloivatkin keskenään vahvasti (r=,517, sig=,000)

tuloksen ollessa tilastollisesti erittäin merkitsevä.  
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Virkailijoilta kysyttiin avokysymyksellä sitä, mistä he arvelivat työhallinnon tulostavoitteiden

ja yksittäisten asiakkaiden tarpeiden ristiriitojen mahdollisen lisääntymisen johtuvan. Isaks-

sonin (1988, 119) tutkimuksen mukaan nimittäin työvoimavirkailijoilla oli melko negatiivi-

nen käsitys siitä, että ylemmällä hierarkkisella tasolla olevat eivät ymmärrä käytännön työn-

välitystoiminnan ongelmista juuri mitään. Tämän tutkimuksen virkailijoista hieman yli puolet

(52%) vastasivat siihen, mistä he arvelivat näiden ristiriitojen johtuvan. Vastaukset käsiteltiin

laadullisesti ja kaikki vastaukset on luettavissa liitteestä 4. Suluissa olevat tiedot ovat vastaa-

jan sukupuoli (N=nainen, M=mies) ja ikä.

Hyvin tyypillisiä vastauksia siihen, miksi työhallinnon tulostavoitteiden ja yksittäisten asiak-

kaiden tarpeiden välillä ovat ristiriidat lisääntyneet, olivat jokseenkin tällaiset vastaukset: 

• ”Tulostavoitteet ovat päättäjien luomia tavoitteita; kaukana 
ruohonjuuritasolta.” (N 50) tai 

• ”Päätöksiä tekevät ovat erkaantuneet käytännön jokapäiväisestä 
kenttätyöstä, eivätkä enää tunne työnhakija-aineistoa.” (N 44)

Ristiriitojen syitä oltiin pohdittu toisaalta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä jotkut

virkailijoista arvelivat syiden johtuvan esimerkiksi

• ”Taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymisestä yhteiskunnassa.” (N 52)
• ”Eriarvoisuuden lisääntymisestä.” (M 42) Syynä nähtiin myös
• ”Yleinen arvomaailman muuttuminen rahaa arvostavaksi.” (N 47)

Kuinka paljon sitten työvoimavirkailijat kokivat voivansa vaikuttaa niihin mittareihin, joilla

työhallinnon tavoitteiden saavuttamista arvioidaan? Vastaajista vain 1% oli  sitä mieltä, että

pystyisi erittäin paljon vaikuttamaan niihin mittareihin, joilla työhallinnon tavoitteiden saa-

vuttamista arvioidaan. Vastaajista 14% oli sitä mieltä, että pystyy vaikuttamaan mittareihin

melko paljon ja vastaajista suurin osa (54%) oli sitä mieltä, että pystyy vaikuttamaan mitta-

reihin melko vähän. Mielenkiintoinen tulos oli se, että peräti 31% vastaajista oli sitä mieltä,

ettei pysty vaikuttamaan mittareihin ollenkaan.

Mahdollisuudet vaikuttaa mittareihin, joilla tavoitteita arvioidaan, eivät näyttäneet olevan

yhteydessä vastaajan sukupuoleen, ikään, pohjakoulutukseen tai vastaajan työssäolovuosiin.

Myöskään vastaajien toimiston koko ei näyttänyt olevan yhteydessä kyseisen mielipiteen

kanssa. Sen sijaan ammattiluokkia tarkasteltaessa eroja ryhmien välillä oli hieman kuten seu-

raavasta kuviosta 11 voidaan nähdä. 
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Kuvio 11. Mahdollisuudet vaikuttaa mittareihin, joilla tavoitteita arvioidaan ammattiluokkien 
mukaan (N=80).

Ammattiluokista työhallinnon tavoitteiden mittareihin pystyi vaikuttamaan mielestään par-

haiten muun ammattinimikkeen edustajat ja työvoimaneuvojat. Huonoiten mittareihin kokivat

pystyvänsä vaikuttamaan ammatinvalintapsykologit ja johtavassa asemassa olevat virkailijat,

joista suurin osa oli sitä mieltä, että he pystyvät vaikuttamaan mittareihin joko melko vähän

tai erittäin vähän. Tulos on siinä mielessä kiinnostava, että korkealla ammattiasemalla ei

näyttäisi siis olevan vaikutusta siihen, miten paljon mittareihin pystytään vaikuttamaan toi-

mistotasolla tai miten vaikuttamismahdollisuudet koetaan. 

Kuinka hyvin nämä mittarit sitten kuvaavat virkailijoiden työn sisältöjä ja tavoitteita? Vas-

taajista kukaan ei ollut sitä mieltä, että nämä työhallinnon mittarit kuvaisivat oman työn si-

sältöjä erittäin hyvin ja vain 1% oli sitä mieltä, että mittarit kuvaavat työn sisältöjä melko

hyvin. Mittarien arvioi kuvaavan työtään joten kuten 40% vastaajista ja suurin osa (53%)

melko huonosti. Peräti 6% vastaajista oli sitä mieltä, että työhallinnon mittarit eivät kuvaa

heidän työnsä sisältöjä ja tavoitteita ollenkaan. Tämäkään mielipide ei näyttänyt olevan yh-

teydessä vastaajien sukupuoleen, ikään, pohjakoulutukseen tai työssäolovuosiin mutta eroja

sen sijaan toimiston koon mukaan tarkasteltuna ryhmien välillä oli hieman. 

Suurissa toimistoissa työskentelevistä vain noin kolmasosa (32%) oli sitä mieltä, että mittarit

kuvaavat heidän työtään joten kuten ja suurin osa (68%) oli sitä mieltä, että mittarit kuvaavat

heidän työtään joko melko huonosti tai eivät ollenkaan. Pienten toimistojen virkailijoista pe-

räti puolet (51%) oli sitä mieltä, että mittarit kuvaavat työtään joko joten kuten (46%) ja mel-

ko hyvin (3%). Pienten toimistojen työntekijät olivat siis suhteellisesti tyytyväisempiä siihen,

miten hyvin mittarit kuvaavat heidän työtään ja sen tavoitteita. Ammattiluokittain tarkastelta-

essa eroja ryhmien välillä oli myös hieman.
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Kuvio 12. Kuinka hyvin mittarit kuvaavat virkailijoiden työn sisältöjä ja tavoitteita 
ammattiluokkien mukaan (N=80).

Kaikista virkailijoista selvästi suurin osa oli sitä mieltä, että mittarit kuvaavat heidän oman

työnsä sisältöjä vain jonkin verran tai melko huonosti. Tyytymättömämpiä mittareihin näyt-

täisivät olevan muun ammattinimikkeen edustajat, joista 15% oli sitä mieltä, että mittarit eivät

kuvaa heidän oman työnsä sisältöjä tai tavoitteita ollenkaan. Johtavassa asemassa olevista

10% oli sitä mieltä, että mittarit kuvaavat työnsä sisältöjä melko hyvin, mutta tätä tulosta tar-

kasteltaessa on huomioitava johtavassa asemassa olevien virkailijoiden suhteellisen pieni lu-

kumäärä, mikä vaikuttaa prosenttiosuuteen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työvoimavirkailijat kokivat erilaisten säädösten ohjaavan

asiakastyötä työhallinnossa erittäin paljon, mutta kokivat silti voivansa käyttää omaa harkin-

tavaltaa melko paljon tehdessään asiakkaita koskevia ratkaisuja. Johtavassa asemassa olevat

virkailijat kokivat säädösten ohjaavan asiakastyönkäytäntöjä eniten, mutta kokivat silti voi-

vansa käyttää harkintavaltaa keskimäärin melko paljon. Vähiten harkintavaltaansa kokivat

voivansa käyttää työvoimaneuvojat.

Suurin osa virkailijoista koki tuntevansa työhallinnon tulostavoitteet vähintäänkin melko hy-

vin. Se, ovatko työhallinnon tulostavoitteet ristiriidassa yksittäisten asiakkaiden tarpeiden

kanssa tai ovatko nämä ristiriidat lisääntyneet, koettiin virkailijoiden taholta hieman vaihtele-

vasti. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tulostavoitteet ovat ristiriidassa asiakkaiden

tarpeiden kanssa vähintäänkin melko usein, mutta suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei-

vät nämä ristiriidat ole lisääntyneet paljoakaan. Ristiriitojen syiksi virkailijat luettelivat muun

muassa sen, että tulostavoitteet ovat kaukana arjesta eivätkä kuvaa todellisuutta. Myös yhteis-

kunnallisten muutosten arveltiin vaikuttavan ristiriitojen lisääntymiseen. Mittarit, joilla työ-

hallinnon tuloksia arvioidaan, eivät pääsääntöisesti kuvanneet virkailijoiden mielestä heidän

omien töidensä sisältöjä tai tavoitteita. Näihin mittareihin ei myöskään koettu juuri pystyvän
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vaikuttamaan. Mielenkiintoista oli se, että erityisesti johtavassa asemassa olevat virkailijat

olivat sitä mieltä, että he pystyvät mielestään vaikuttamaan mittareihin melko vähän tai eivät

ollenkaan.    

4.2.4 Yhteistyö työtovereiden ja muiden viranomaisten kanssa

Yhteistyö työtovereiden kanssa on tärkeää palveluiden toimivuuden takaamiseksi, vaikka työ

työhallinnossa onkin pääsääntöisesti itsenäistä. Suurin osa vastaajista (89%) olikin sitä mieltä,

että työ vaatii läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa. Vastaajista vain 7% oli väittämän

kanssa eri mieltä ja 4% ei osannut sanoa kantaansa. Kyseisellä mielipiteellä ei ollut yhteyttä

vastaajien sukupuolen tai pohjakoulutuksen kanssa.

Taulukko 13. Työn vaativuus läheiseen yhteistyöhön työtovereiden kanssa työhallinnossa
työskentelyvuosien mukaan (N=81).
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Yli 15 vuotta työhallinnossa toimivista virkailijoista peräti 96% oli sitä mieltä, että työnsä

vaatii läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa. Kukaan tästä ryhmästä ei ollut sitä mieltä,

että työnsä ei vaadi läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa. Alle 3 vuotta työhallinnossa

toimivista 86% ja 3-15 vuotta työhallinnossa toimivista virkailijoista 84% oli sitä mieltä, että

työnsä vaatii läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa. Ammattiluokittain tarkasteltuna eroja

ryhmien välillä ei juuri syntynyt. Nykyisissä tehtävissäolovuosien ja vastaajien iän mukaan

eri ryhmiä tarkastellessa mielipiteet jakaantuivat jokseenkin samalla tavalla, kuin edellä. 

Yhteistyötahoja työhallinnolla on paljon, muun muassa sosiaalitoimi kuntouttavan työtoimin-

nan kautta. Työministeriön mielestä työhallinnon tulisikin harjoittaa muiden viranomaisten ja
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yhteistyötahojen kanssa sellaista yhteistyötä, että työhallinto voi asiakkaan tilanteen niin vaa-

tiessa ohjata asiakkaan kulloiseenkin palvelutilanteeseen soveltuvan yhteistyötahon palvelu-

jen piiriin (Työhallinnon strategia… 2000, 23). Suurin osa vastaajista (81%) olikin sitä miel-

tä, että työ vaatii läheistä yhteistyötä muiden viranomaistahojen  kanssa. Päinvastaista mieltä

oli 12% ja 6% vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Mielipiteeseen tämän väittämän kanssa

näytti olevan yhteydessä vastaajien ikä työssäolovuosien määrä työhallinnossa. Näiden lisäksi

eroja ryhmien välillä oli myös ammattiluokittain tarkasteltuna. 

Nuorimmista vastaajista (20-39-vuotiaista) vain 68% oli sitä mieltä, että heidän työnsä vaatii

yhä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Vastaavat osuudet 40-49-

vuotiaista oli 91% ja vanhimmista virkailijoistakin (yli 50-vuotiaista) 81%. Huomattavaa on,

että 20% nuorimmista virkailijoista on sitä mieltä, että työ ei vaadi lisää yhteistyötä muiden

viranomaistahojen kanssa, kun vastaavat osuudet 40-49 –vuotiaista oli 6% ja yli 50 -

vuotiaista 13%. 

Taulukko 14. Työn vaativuus lisääntyvään yhteistyöhön muiden viranomaistahojen kanssa 
ammattiluokkien mukaan (N=76).

75% 91% 85% 81%
8% 9% 3% 6%

17% 12% 12%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni vaatii yhä enemmän
yhteistyötä muiden
viranomaistahojen kanssa

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna työvoimaneuvojista 75% ja jonkin muun ammattinimikkeen

edustajista 85% oli sitä mieltä, että työnsä vaatii yhä enemmän yhteistyötä muiden viran-

omaistahojen kanssa. Vastaava osuus oli johtavassa asemassa olevista peräti 91% ja kukaan

johtavassa asemassa olevista virkailijoista ei ollut sitä mieltä, että työ ei vaadi lisää yhteis-

työtä muiden viranomaistahojen kanssa. Vastaajien ammattiasema näyttäisi siis vaikuttavan

selvästi kyseiseen mielipiteeseen.
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Työhallinnossa työskentelyvuosien mukaan tarkasteltuna pisimpään työhallinnossa työsken-

televistä virkailijoista suurin osa (89%) oli sitä mieltä, että työnsä vaatii yhä enemmän yh-

teistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Vastaavat osuudet 3-15 vuotta työskennelleistä

oli 81% ja vähiten eli alle 3 vuotta työhallinnossa työskennelleistä virkailijoista osuus oli vain

73%. Tulos oli siis  samansuuntainen ammattiluokkia ajatellen, sillä työuraltaan nuorimmista

työntekijöistä suurin osa oli juuri työvoimaneuvojia tai muun ammattinimikkeen edustajia.

Vaikka työ vaatisi yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa, ei yhteistyö ole aina helppoa

esimerkiksi eri tahojen intressiristiriidoista johtuen. Yhteistyön onnistumiseen vaikuttaa kui-

tenkin vahvasti yhteistyöhalukkuus. Vaikka selvästi suurin osa virkailijoista (81%) oli sitä

mieltä, että heidän työnsä vaatii yhä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa,

vain hieman yli puolet (56%) virkailijoista oli sitä mieltä, että  he haluaisivat tehdä yhä

enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Vastaajista 18% ei haluaisi tehdä

lisää yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa ja peräti yli neljäsosa (26%) vastaajista ei

osannut sanoa kantaansa tähän väittämään. Vastaajien sukupuoli, pohjakoulutus tai toimiston

koko ei näyttänyt olevan yhteydessä yhteistyöhalukkuuden lisäämisen kanssa.

Taulukko 15. Halukkuus yhteistyöhön muiden viranomaistahojen kanssa iän mukaan (N=76).

64% 60% 31% 55%
20% 29% 31% 26%
16% 11% 38% 18%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Haluaisin tehdä enemmän
yhteistyötä muiden
viranomaistahojen kanssa

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Iän mukaan tarkasteltuna hieman yllättäen vain 31% vanhimmista (yli 50-vuotiaista) virkai-

lijoista haluaisi tehdä yhä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa vaikka

81% heistä oli sitä mieltä, että työnsä vaatii sitä yhä enemmän. Vastaavat osuudet nuorim-

mista virkailijoista oli 64% ja 40-49-vuotiaista virkailijoista 60%. Päinvastaista mieltä väit-

tämän kanssa oli vanhimmista virkailijoista peräti 38%, mikä on huomattavasti suurempi

osuus muihin ryhmiin verrattuna.
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Ammattiluokittain tarkasteltuna eroja ryhmien välillä oli hieman vähemmän. Johtavassa ase-

massa olevista virkailijoista selvästi suurin osa (64%) haluaisi tehdä enemmän yhteistyötä

muiden viranomaistahojen kanssa kun taas vastaavat osuudet työvoimaneuvojien kohdalla oli

56% ja jonkun muun ammattinimikkeen edustajien kohdalla 53%. Jonkin muun ammat-

tinimikkeen edustajista peräti 25% ei haluaisi tehdä enemmän työtä muiden viranomaistaho-

jen kanssa, kun vastaavat osuudet johtavassa asemassa olevista virkailijoista oli 18% ja työ-

voimaneuvojista 11%. Mielenkiintoista on se, että kun muun ammattiluokkien edustajista

tarkasteltiin erikseen ammatinvalintapsykologeja, erot ryhmien välillä näyttivät hieman erilai-

silta. Ammatinvalintapsykologeista nimittäin 75% oli sitä mieltä, että he haluaisivat tehdä

yhteistyötä enemmän muiden viranomaistahojen kanssa. Kukaan edellä mainitusta ryhmästä

ei ollut eri mieltä väittämän kanssa ja 25% ei osannut sanoa kantaansa. 

Vastaajien työssäolovuodet työhallinnossa näyttivät olevan yhteydessä myös kyseisen väittä-

män kanssa, sillä suurin osa (64%) alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä haluaisi tehdä

yhä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa kun vastaavat osuudet 3-15

vuotta työhallinnossa työskentelevistä oli 63% ja yli 15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä

vain 41%. Huomattavaa on, että peräti hieman yli neljännes (26%) työuraltaan vanhimmista

virkailijoista ei ollut halukas lisäämään yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa, vaikka

89% heistä oli sitä mieltä, että heidän työnsä vaatii sitä yhä enemmän. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että virkailijat kokivat työnsä vaativan sekä läheistä yhteistyötä

työtovereiden kanssa että yhä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Ha-

lukkuus tehdä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa ei ollut kuitenkaan niin

yleistä, kuin mitä työn koettiin vaativan. Yhteistyön kokemuksiin oli yhteydessä erityisesti

vastaajien työuran pituus työhallinnossa. Yli 15 vuotta työhallinnon palveluksessa olevista

virkailijoista nimittäin muihin ryhmiin nähden selvästi suurempi osa oli sitä mieltä, että hei-

dän työnsä vaatii sekä läheistä yhteistyötä työtovereiden että muiden viranomaistahojen kans-

sa. 

Ristiriitaista tuloksissa oli se, että työuraltaan vanhimmista työntekijöistä kuitenkin hyvin

pieni osa (41%) oli sitä mieltä, että he haluaisivat tehdä enemmän yhteistyötä muiden viran-

omaistahojen kanssa kuten edellä todettiin. Toisin sanoen työuraltaan vanhimmat työntekijät

toisaalta tunnustivat yhteistyön tarpeen, mutta eivät haluaisi lisätä sitä. Ammattiluokittain

tarkasteltuna muista virkailijoista erottui ammatinvalintapsykologien ryhmä, joista peräti 75%
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oli sitä mieltä, että he haluaisivat tehdä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kans-

sa.
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4.2.5 Työtehtävien muutokset viime vuosina

Yhteiskunta elää jatkuvassa muutoksessa, samoin työhallinto. Työtehtävien muutokset viime

vuosina ovat olleet suuria yhtäältä palveluprosessiuudistuksen takia, toisaalta laajemmista

yhteiskunnallisista muutoksista johtuen. Vastaajista suurin osa (83%) olikin sitä mieltä, että

työtehtävät ovat muuttuneet viime vuosina vaativammiksi. Päinvastaista mieltä kyseisen väit-

tämän kanssa oli vastaajista 5% ja 12% ei osannut sanoa kantaansa.

Vastaajien pohjakoulutuksen mukaan jaoteltuna eroja ryhmien välillä oli huomattavasti.

Koulu- tai opistoasteen suorittaneista peräti 90% oli sitä mieltä, että työtehtävät ovat muuttu-

neet vaativammiksi viime vuosina. Vastaava osuus korkeakoulututkinnon suorittaneista oli

vain 65%, kun peräti 30% ei osannut kantaansa sanoa. Hieman yllättäen erot eri ammattiluok-

kien välillä olivat kuitenkin tätä tulosta vasten hieman erilaiset.

Taulukko 16. Työtehtävien vaativuuden muutokset viime vuosina ammattiluokkien 
mukaan (N=81). 

12% 5%
14% 9% 12% 12%
86% 91% 76% 83%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni eivät ole
muuttuneet viime
vuosina vaativammiksi

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Työvoimaneuvojista 86% oli sitä mieltä, että työtehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi, kun

taas vastaava osuus oli johtavassa asemassa olevista 91% ja muun ammattinimikkeen edusta-

jista 76%. Mielenkiintoista on se, että kukaan työvoimaneuvojista eikä johtavassa asemassa

olevista ollut sitä mieltä, että työtehtävät eivät olisi muuttuneet viime vuosina vaativammiksi.

Sen sijaan peräti 12% jonkin muun ammattinimikkeen edustajista oli tätä mieltä. 
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Työtehtävät olivat muuttuneet viime vuosina vaativammiksi erityisesti niiden virkailijoiden

kohdalla, jotka olivat toimineet nykyisissä tehtävissään 3-10 vuotta, sillä heistä peräti 94% oli

tätä mieltä. Vastaavat osuudet alle 3 vuotta nykyisissä tehtävissään toimivista oli 82% ja yli

10 vuotta toimineista vain 74%. Tulos on sikäli mielenkiintoinen, että peräti 11% yli 10

vuotta nykyisissä tehtävissään työskentelevistä oli sitä mieltä, että työtehtävät eivät ole

muuttuneet vaativammiksi viime vuosina. 

Taulukko 17. Työtehtävien vaativuuden muutokset viime vuosina työhallinnossa
työskentelyvuosien mukaan (N=81).

9% 4% 5%
27% 6% 7% 12%
73% 84% 89% 83%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni eivät ole
muuttuneet viime
vuosina vaativammiksi

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total

Alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä vain 73% oli sitä mieltä, että työtehtävät ovat

muuttuneet viime vuosina vaativammiksi. Vastaavat osuudet 3-15 vuotta työhallinnossa työs-

kentelevistä oli 84% ja yli 15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä 89%. Ale 3 vuotta työ-

hallinnossa työskentelevien pieni osuus kuitenkin saattaa selittyä sillä, että koska työura on

ollut lyhyt, on työtehtävien vaativuuden muutosta ollut vaikea arvioida. Tätä olettamusta tu-

kee se, että peräti 27% alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä virkailijoista ei ole osan-

nut sanoa kantaansa tähän väittämään. Mielenkiintoista kuitenkin on se, ettei kukaan näistä

lyhyen työuran omaavista virkailijoista ollut sitä mieltä, että työtehtävät eivät olisi muuttuneet

vaativammiksi.

Työn tekniset rutiinit lisääntyivät palveluprosessiuudistuksen myötä. Virkailijoista miltei

puolet oli sitä mieltä, että työ sisältää liikaa teknisiä rutiineja kuten aiemmin jo todettiin. Työn

teknisten rutiinien lisääntyminen ei ole kuitenkaan lisännyt työn yksitoikkoisuutta, sillä  vas-

taajista suurin osa (79%) oli sitä mieltä, että työtehtävät eivät ole muuttuneet viime vuosina

enemmän yksitoikkoisiksi. Päinvastaista mieltä asiasta oli 7% ja kaikkiaan 14% ei osannut

sanoa kantaansa. Vastaajien työssäoloajat nykyisissä tehtävissä tai työhallinnossa eivät näyt-

täneet olevan yhteydessä kyseisen väittämän kanssa eikä sukupuoltenkaan välillä suuria eroja
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mielipiteessä ollut. Sen sijaan vastaajien ikä näytti olevan yhteydessä kyseisen mielipiteen

kanssa.

Taulukko 18. Työtehtävien yksitoikkoisuuden muutos viime vuosina iän mukaan (N=76).

64% 89% 81% 79%
20% 9% 13% 13%
16% 3% 6% 8%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni eivät ole
muuttuneet viime vuosina
enemmän yksitoikkoisiksi

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Työtehtävät eivät olleet muuttuneet enemmän yksitoikkoisiksi 40-49 –vuotiaiden virkailijoi-

den mielestä, sillä heistä peräti 89% oli tätä mieltä. Vastaavat osuudet yli 50-vuotiaista oli

81% ja 20-39 –vuotiaista virkailijoistakin yli puolet (64%). Työtehtävät olivat muuttuneet

viime vuosina yksitoikkoisemmiksi erityisesti nuorten virkailijoiden kohdalla, joista 16% oli

tätä mieltä. Vastaavat osuudet 40-49 –vuotiaista oli 3% ja yli 50 –vuotiaistakin vain 6%.

Pohjakoulutuksen mukaan tarkasteltuna eroja ryhmien välillä oli myös hieman.

Taulukko 19. Työtehtävien yksitoikkoisuuden muutos viime vuosina pohjakoulutuksen 
mukaan (N=81).

86% 61% 79%
9% 26% 14%
5% 13% 7%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni eivät ole
muuttuneet viime vuosina
enemmän yksitoikkoisiksi

Total

Koulu- tai opistoasteen
tutkinto

Korkeakoulu
tutkinto

Vastaajien pohjakoulutus luokiteltuna

Total
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Koulu- ja opistoasteen tutkinnon suorittaneista peräti 86% oli sitä mieltä, että työtehtävät ei-

vät ole muuttuneet viime aikoina enemmän yksitoikkoisiksi, kun taas korkeakoulututkinnon

suorittaneista vain 61% oli tätä mieltä. Tosin 26% korkeakoulututkinnon suorittaneista ei

osannut sanoa kantaansa tähän väittämään ollenkaan. Hieman yllättäen eroja ryhmien välillä

ammattiluokittain tarkasteltuna ei juuri ollut, vaikka pohjakoulutuksen mukaan tarkasteltaessa

pieniä eroja olikin.

Työtehtävien muuttumisen enemmän haasteellisiksi viime vuosina oli kokenut vastaajista jäl-

leen suurin osa (81%). Päinvastaista mieltä väittämän kanssa oli 10% ja kantaansa kyseiseen

väittämään ei osannut sanoa 9% vastaajista. Tämänkään väittämän kohdalla mielipide-eroja

sukupuolten välillä ei juuri ollut. Vastaajien ikä kuitenkin näytti olevan yhteydessä työntehtä-

vien haasteellisuuden muutoksiin kuten alla olevasta taulukosta 20 voidaan nähdä. 

Taulukko 20. Työtehtävien haasteellisuuden muutokset viime vuosina iän mukaan (N=76).

76% 83% 88% 82%
8% 9% 6% 8%

16% 9% 6% 11%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni ovat
muuttuneet viime vuosina
enemmän haasteellisiksi

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Työtehtävien haasteellisuuden lisääntymisen viime vuosina oli kokenut kaikkiaan 88% yli 50

–vuotiaista virkailijoista. Vastaavat osuudet 40-49 –vuotiaista oli 83% ja nuorimmista virkai-

lijoista 76%. Nuorimmista (20-39 –vuotiaista) virkailijoista peräti 16% oli sitä mieltä, että

työtehtävät eivät ole muuttuneet viime vuosina enemmän haasteellisiksi. Vastaavat osuudet

vanhempien virkailijoiden kodalla oli 40-49 –vuotiaista 9% ja yli 50 –vuotiaista vain 6%.

Vastaajien pohjakoulutus näyttäisi jälleen olevan yhteydessä työn haasteellisuuden muutok-

seen, kuten alla olevasta taulukosta 21 voidaan nähdä.

Taulukko 21. Työtehtävien haasteellisuuden muutokset viime vuosina pohjakoulutuksen 
mukaan (N=81).
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84% 74% 81%
5% 17% 9%

10% 9% 10%
100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni ovat
muuttuneet viime vuosina
enemmän haasteellisiksi

Total

Koulu- tai
opistoasteen tutkinto

Korkeakoulu
tutkinto

Vastaajien pohjakoulutus luokiteltuna

Total

Pohjakoulutuksen mukaan tarkasteltuna koulu- ja opistoasteen tutkinnon suorittaneista 84%

oli sitä mieltä, että työtehtävät ovat muuttuneet enemmän haasteellisiksi viime vuosina. Vas-

taava osuus korkeakoulututkinnon suorittaneista oli 74%. Kuitenkin suunnilleen sama osuus

molemmista ryhmistä oli sitä mieltä, että työtehtävät eivät ole muuttuneet enemmän haasteel-

lisiksi viime vuosina, mikä on hieman yllättävää. Korkeakoulututkinnon suorittaneista nimit-

täin 17% ei osannut sanoa kantaansa tähän väittämään syystä tai toisesta. 

Taulukko 22. Työtehtävien haasteellisuuden muutokset viime vuosina ammattiluokkien
mukaan (N=81).

75% 82% 88% 81%
8% 18% 6% 9%

17% 6% 10%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työtehtäväni ovat
muuttuneet viime vuosina
enemmän haasteellisiksi

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokkien välillä eroja mielipiteissä oli jonkin verran. Työtehtävät olivat muuttuneet

enemmän haasteellisiksi työvoimaneuvojista 75%:n mielestä. Johtavassa asemassa olevista

82% oli sitä mieltä, että työtehtävät olivat muuttuneet viime vuosina enemmän haasteellisiksi
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ja vastaava osuus muun ammattinimikkeen edustajista oli peräti 88%. Huomattavaa on se, että

peräti 17% työvoimaneuvojista oli sitä mieltä, että työtehtävät eivät olleet muuttuneet viime

vuosina enemmän haasteellisiksi. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että virkailijat olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että heidän

työtehtävänsä ovat muuttuneet viime vuosina sekä vaativammiksi että haasteellisemmiksi.

Nämä myös korreloivat keskenään (r=-,60, sig=,000) tuloksen ollessa tilastollisesti erittäin

merkitsevä. Työn yksitoikkoisuus ei ollut lisääntynyt vastaajista suurimman osan mielestä

viime vuosina ja tämä korreloi työn haasteellisuuden lisääntymisen kanssa (r=,541, sig=,009)

tuloksen ollessa tilastollisesti merkitsevä. Pohjakoulutuksen mukaan tarkasteltuna erityisesti

koulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneista selvästi suurin osa oli sitä mieltä, että työteh-

tävät ovat viime vuosina muuttuneet vaativimmaksi, haasteellisemmiksi ja vähemmän yksi-

toikkoisiksi. Korkeakoulututkinnon suorittaneistakin suurin osa oli edellä mainittua mieltä,

mutta suhteessa selvästi pienemmillä osuuksilla omasta ryhmästään. Koulu- tai opistotason

tutkinnon suorittaneet virkailijat ovat siis kokeneet muutoksia työtehtävissä hieman enemmän

viime aikoina kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet. 

4.2.6 Asiakaskunnan muutokset ja työskentely vaikeasti työllistettävien kanssa

Asiakaskunnan muutokset ovat olleet nopeita varsinkin 1990-luvun alun laman myötä. Kuten

teoriaosassa jo aiemmin todettiin, työnvälityksen työttömistä eli työnhakija-asiakkaista noin

puolet lukeutuu vaikeasti työllistettäviin ryhmiin. Suurin osa vastaajista (75%) olikin sitä

mieltä, että he kohtaavat työssään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen.

Päinvastaista mieltä oli vastaajista 11% ja 14% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittä-

mään. Vastaajien sukupuoli tai ikä ei ollut yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa, mutta

eroja ryhmien välillä pohjakoulutuksen mukaan tarkasteltuna oli.

Koulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneista 81% oli sitä mieltä, että he kohtaavat työssään

enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen. Vastaava osuus korkeakoulututkin-

non suorittaneista oli 61%. Entistä vähemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kohtasi

mielestään 9% koulu- tai opistoasteen suorittaneista ja 17% korkeakoulututkinnon suoritta-

neista virkailijoista. Peräti 22% korkeakoulututkinnon suorittaneista virkailijoista ei osannut

sanoa kantaansa tähän väittämään. 
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Vastaajien ammattinimike ei näyttänyt olevan yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa, sillä

ryhmien väliset erot olivat hyvin pienet. Ammattiluokittaisessa tarkastelussa kuitenkin mui-

den ammattinimikkeiden kuin työvoimaneuvojien ja johtavassa asemassa olevien ryhmässä

olevat ammatinvalintapsykologit erottautuivat muista, sillä heistä peräti 89% oli sitä mieltä,

että he kohtaavat työssään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen. Muiden

ryhmien osuudet olivat suunnilleen keskiarvoiset. Huomattavaa on, että kukaan ammatinva-

lintapsykologeista ei ollut sitä mieltä, että he kohtaisivat vähemmän vaikeasti työllistettäviä

asiakkaita työssään kuin ennen. 

Taulukko 23. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden määrän muutos toimiston koon 
mukaan (N=78).

67% 82% 74%
18% 10% 14%
15% 8% 12%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Kohtaan työssäni enemmän
vaikeasti työllistettäviä
asiakkaita kuin ennen

Total

Suuri toimisto Pieni toimisto
Toimistot luokiteltuina

Total

Pienissä toimistoissa työskentelevistä virkailijoista 82% oli sitä mieltä, että he kohtaavat työs-

sään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen. Vastaava osuus suurissa työ-

voimatoimistoissa työskentelevistä virkailijoista oli 67%. Tosin suurissa toimistoissa työs-

kentelevistä virkailijoista peräti 18% ei osannut sanoa kantaansa väittämään ollenkaan. 

Taulukko 24. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden määrän muutos nykyisissä 
tehtävissäolovuosien mukaan (N=81).
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68% 78% 89% 75%
18% 6% 11% 14%
14% 17% 11%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Kohtaan työssäni enemmän
vaikeasti työllistettäviä
asiakkaita kuin ennen

Total

Alle 3 vuotta 3-10 vuotta Yli 10 vuotta
Vastaajan työvuodet nykyisissä tehtävissä

Total

Yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissä toimineista virkailijoista peräti 89% oli sitä mieltä, että he

kohtaavat työssään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen. Tätä mieltä oli 3-

10 vuotta nykyisissä tehtävissä toimineista 78% ja alle 3 vuotta nykyisissä tehtävissä toimi-

neista virkailijoista 68%. Huomattavaa on, että kukaan yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissään

toimineista virkailijoista ei ollut sitä mieltä, että he kohtaavat vaikeasti työllistettäviä asiak-

kaita vähemmän kuin ennen. Työhallinnossa työskentelyajan mukaan tarkasteltuna ryhmien

väliset erot olivat hieman erilaiset. Pisimpään työhallinnossa toimineista 74% oli sitä mieltä,

että he kohtaavat työssään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen. Vastaava

osuus oli 3-15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä peräti 88% ja alle 3 vuotta työskentele-

vistä vain 59%. Peräti 32% työuraltaan nuorimmista virkailijoista ei osannut sanoa kantaansa

kyseiseen väittämään, mikä ehkä selittyy juuri sillä, että heillä ei ole ollut välttämättä selvää

vertailukohtaa koska ovat olleet työhallinnossa työssä niin vähän aikaa.

Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentely koettiin keskimäärin  vaikeaksi. Tätä

mieltä oli vastaajista 62%. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentelemisen

koki helpoksi 28% vastaajista ja 10% vastaajista ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väit-

tämään ollenkaan. Vastaajien ikä tai sukupuoli ei näyttänyt olevan yhteydessä mielipiteen

kanssa. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentelemisen koki vaikeaksi erityi-

sesti koulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet virkailijat, sillä heistä 64% oli tätä mieltä.

Vastaava osuus korkeakoulututkinnon suorittaneista virkailijoista oli 57%. Yli kolmasosa

(39%)  korkeakoulututkinnon suorittaneista virkailijoista oli sitä mieltä, että vaikeasti työllis-

tettävien asiakkaiden kanssa työskentely on helppoa. Tätä mieltä oli koulu- tai opistoasteen

tutkinnon suorittaneista virkailijoista noin neljäsosa (24%). 
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Ammattiluokittain tarkasteltuna suuria eroja ryhmien välillä ei ollut. Ainoa selkeä ero oli

muiden ammattiryhmien sisällä jälleen kerran ammatinvalintapsykologien kohdalla. Kun

muista noin viidesosa oli sitä mieltä, että vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työs-

kentely on helppoa, oli peräti 50% ammatinvalintapsykologeista tätä mieltä. Vastaavasti tasan

puolet (50%) kyseisestä ammattiryhmästä oli sitä mieltä, että vaikeasti työllistettävien asiak-

kaiden kanssa työskentely ei ole helppoa. 

Taulukko 25. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentely nykyisissä 
tehtävissäolovuosien mukaan (N=81).

25% 33% 32% 28%
5% 11% 21% 10%

70% 56% 47% 62%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Vaikeasti työllistettävien
asiakkaiden kanssa
työskenteleminen on helppoa

Total

Alle 3 vuotta 3-10 vuotta Yli 10 vuotta
Vastaajan työvuodet nykyisissä tehtävissä

Total

Nykyisissä tehtävissä alle 3 vuotta toimineista peräti 70% oli sitä mieltä, että vaikeasti työl-

listettävien asiakkaiden kanssa työskentely on vaikeaa. Vastaavat osuudet 3-10 vuotta nykyi-

sissä tehtävissä työskentelevistä virkailijoista oli 56% ja yli 10 vuotta työskentelevistä 47%.

Huomattavaa on, että yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissään työskentelevistä peräti 21% ei

osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään. Virkailijoiden työuran pituudella näytti olevan

myös yhteyttä kyseisen mielipiteen kanssa ja ryhmien väliset erot olivat saman suuntaiset

kuin edellä. 

Virkailijat eivät pääsääntöisesti työskennelleet mielellään vaikeasti työllistettävien asiakkai-

den kanssa, mikä ei sinänsä ole erikoinen tulos edelliseen väittämän tuloksiin viitaten. Vas-

taajista miltei puolet (44%) oli sitä mieltä, että he eivät työskentele mielellään vaikeasti työl-

listettävien asiakkaiden kanssa. Noin kolmasosa (32%) vastaajista oli silti sitä mieltä, he että

työskentelevät mielellään vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa. Vastaajista 23% ei

osannut sanoa kantaansa tähän väittämään. Kun vastaajia tarkasteltiin sen mukaan, miten hel-

poksi tai vaikeaksi he olivat kokeneet vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työsken-

telyn, voitiin huomata, että väittämät korreloivat keskenään voimakkaasti (r=,439, sig=,000)

tuloksen ollessa tilastollisesti erittäin merkitsevä.
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Taulukko 26. Työskentelyn mielekkyys vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työn 
helpoksi kokemisen mukaan (N=81).

61% 13% 22% 32%
22% 75% 16% 23%
17% 13% 62% 44%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työskentelen mielelläni
vaikeasti työllistettävien
asiakkaiden kanssa

Total

Samaa mieltä En osaa sanoa Eri mieltä

Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa
työskenteleminen on helppoa

Total

Niistä virkailijoista, joiden mielestä vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentely

oli helppoa, myös suurin osa (61%) työskenteli mielellään vaikeasti työllistettävien asiakkai-

den kanssa. Vastaavasti suunnilleen sama osa virkailijoista, joiden mielestä työskentely oli

vaikeaa em. asiakkaiden kanssa, ei mielellään työskennellyt heidän kanssaan. Tulos vahvistaa

siis kummankin väittämän tulosten paikkansapitävyyttä. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden

kanssa työskentelemisen mielekkyys ei näyttänyt olevan yhteydessä vastaajien sukupuoleen,

ikään, pohjakoulutukseen tai toimiston kokoon. 

Taulukko 27. Työskentelyn mielekkyys vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa 
ammattiluokkien mukaan (N=81).
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22% 45% 38% 32%
28% 18% 21% 23%
50% 36% 41% 44%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työskentelen mielelläni
vaikeasti työllistettävien
asiakkaiden kanssa

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Työvoimaneuvojista tasan puolet (50%) oli sitä mieltä, että he eivät työskentele mielellään

vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa. Vastaava osuus johtavassa asemassa olevista oli

36% ja muun ammattinimikkeen edustajista 41%. Ammatinvalintapsykologit eivät erottautu-

neet muista tässä viimeksi mainitussa ryhmässä. Huomioitavaa on, että mielellään vaikeasti

työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentelee peräti 45% johtavassa asemassa olevista kun

vastaava osuus työvoimaneuvojista oli vain 22% eli noin viidesosa. Vastaajien työuran pituus

näytti olevan myös yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa. Työhallinnossa 3-15 vuotta työs-

kentelevistä peräti 41% oli sitä mieltä, että he työskentelevät mielellään vaikeasti työllistettä-

vien asiakkaiden kanssa, vastaavat osuudet oli työuraltaan sitä nuoremmista 27% ja vanhem-

mista 26%. Eri mieltä väittämän kanssa oli suunnilleen sama osuus kaikista ryhmistä, noin

44%. Tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p=4,041, df=4, sig=,400), vaikka

chi2 –testin ehdot toteutuivat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että virkailijat kokivat vaikeasti työllistettävien asiakkaiden

määrän pääsääntöisesti kasvaneen. Erityisesti koulu- tai opistoasteen suorittaneet virkailijat

olivat sitä mieltä, että he kohtaavat työssään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin

ennen. Mielenkiintoinen tulos oli se, että vaikka korkeakoulututkinnon suorittaneista vain

61% oli tätä mieltä, ilmoitti silti peräti 89% ammatinvalintapsykologeista kohtaavansa työs-

sään enemmän vaikeasti työllistettäviä asiakkaita kuin ennen. Kukaan ammatinvalintapsyko-

logeista ei ollut sitä mieltä, että vaikeasti työllistettäviä asiakkaita olisi vähemmän. Virkaili-

joiden työurien mukaan tarkasteltuna nuorimmat työntekijät  kokivat vaikeasti työllistettävien

asiakkaiden kasvun vahvemmin kuin vanhemmat työntekijät.
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Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskenteleminen koettiin keskimäärin melko

vaikeaksi, sillä vain hieman yli neljäsosa vastaajista piti vaikeasti työllistettävien asiakkaiden

kanssa työskentelyä helppona. Vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentelyn koki

keskimäärin helpommaksi korkeakoulututkinnon suorittaneet ja työuraltaan vanhimmat työn-

tekijät. Tulos kertoo ehkä siitä, että joko korkeakoulutus on antanut valmiuksia vaikeasti

työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentelyyn tai sitten työkokemus on vaikuttanut osal-

taan mielipiteeseen.  Virkailijat eivät pääsääntöisesti työskennelleet mielellään vaikeasti työl-

listettävien asiakkaiden kanssa, erityisesti työvoimaneuvojat. Ne virkailijat, jotka kokivat vai-

keasti työllistettävien asiakkaiden kanssa työskentelyn helpoksi, työskentelivät pääsääntöi-

sesti mielellään heidän kanssaan. 
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4.3 Työn luonne sosiaalityön piirteiden valossa

Tässä osuudessa tarkastellaan työhallinnon virkailijoiden työn niitä piirteitä, jotka voidaan

katsoa kuuluvan sosiaalityön peruspiirteisiin kirjallisuuden pohjalta. Työn luonnetta tarkas-

tellaan ensinnäkin asiakaspalvelutyönä ja siitä näkökulmasta, keitä työ oikeastaan palvelee.

Toiseksi työn luonnetta tarkastellaan auttamistyönä ja vuorovaikutussuhteena asiakkaan kans-

sa. Kolmannessa alaluvussa käsitellään työn luonnetta asiakkaan palvelutarpeen määrittämi-

sen näkökulmasta ja neljännessä luvussa käsitellään asiakkaan voimavarojen vahvistamista ja

etujen puolustamista työmenetelminä. Viidennessä luvussa pohditaan asiakkaan koko elä-

mäntilanteen ja ongelmien huomioimista ratkaisuja tehtäessä ja viimeisessä alaluvussa käsi-

tellään asiakaspalvelun yksilöllisyyttä ja asiakaspalvelutilanteisiin varatun ajan riittävyyttä

virkailijoiden työssä.

4.3.1 Asiakaspalvelutyötä, mutta keitä se palvelee?

Työnhakijapalvelut ovat keskeinen osa työhallinnon asiakaspalvelua (esim. Skog & Räisänen

1997). Virkailijoista suurin osa (84%) pitikin työtään suurimmaksi osaksi asiakaspalvelutyö-

nä. Vastaajista vain 12% oli väittämän kanssa eri mieltä ja 4% ei osannut sanoa kantaansa.

Työn kokeminen asiakaspalvelutyöksi ei ollut merkittävässä yhteydessä sukupuoleen, toi-

miston kokoon tai virkailijoiden työssäolovuosiin. Ammattiluokittain tarkasteltuna eroja eri

ryhmien välillä oli kuitenkin hieman.

Taulukko 28. Työn asiakaspalveluksi kokeminen ammattiluokkien mukaan (N=81).
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94% 64% 79% 84%
3% 6% 4%
3% 36% 15% 12%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni on suurimmaksi
osaksi asiakaspalvelutyötä

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna työvoimaneuvojat miltei kaikki (94%) olivat sitä mieltä, että

heidän työnsä on suurimmaksi osaksi asiakaspalvelua. Johtavassa asemassa olevista 64% ja

muista virkailijoista 79% oli myös samaa mieltä väittämän kanssa. Johtavassa asemassa ole-

vien suhteellisesti pienempi osuus selittynee hallinnollisilla yms. työtehtävillä, jotka vievät

ilmeisesti suuren osan heidän työajastaan. Mielenkiintoinen tulos oli se, että muun ammat-

tinimikkeen edustajiin kuuluvista ammatinvalintapsykologeista peräti 88% oli sitä mieltä, että

heidän työnsä on suurimmaksi osaksi asiakaspalvelutyötä ja 12% ei osannut sanoa kantaansa.

Toisin sanoen kukaan ammatinvalintapsykologeista ei ollut väittämän kanssa eri mieltä.

Työnvälityksessä on aina vähintään kaksi osapuolta: työnantajat ja työnhakijat. Työvoimavir-

kailija toimii näiden kahden tahon välillä palvellen kumpaakin osapuolta tavoitteena työ-

markkinoiden toimivuus (esim. Skog & Räisänen 1997). Suurin osa vastaajista (79%) oli sitä

mieltä, että heidän työnsä palvelee paremmin työnhakijoita kuin työnantajia. Päinvastaista

mieltä oli vastaajista 10% ja peräti 11% ei osannut sanoa kantaansa. 

Sukupuolten välillä eroja oli hieman, sillä naisista 81% oli sitä mieltä, että heidän työnsä pal-

velee paremmin työnhakijoita kuin työnantajia, kun vastaava osuus miehistä oli 74%.  Vas-

taavasti miehistä suhteellisesti hieman suurempi osuus naisiin verrattuna oli sitä mieltä, että

työnsä palvelee paremmin työnantajia kuin työnhakijoita (17%). Tosin naisista melko suuri

osa (12%) ei osannut sanoa kantaansa. Ammattiluokittain tarkasteltuna eroja löytyi hieman eri

ryhmien välillä kuten alla olevasta taulukosta 29 voidaan nähdä.
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Taulukko 29. Työn palveleminen paremmin työnhakijoita kuin työnantajia ammattiluokkien
mukaan (N=81).

72% 73% 88% 79%
14% 18% 6% 11%
14% 9% 6% 10%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni palvelee
paremmin työnhakijoita
kuin työnantajia

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Työvoimaneuvojista 72% ja johtavassa asemassa olevista 73% oli sitä mieltä, että heidän

työnsä palvelee paremmin työnhakijoita kuin työnantajia. Muista virkailijoista peräti 88% oli

sitä mieltä että heidän työnsä työnhakija-asiakkaiden kanssa palvelee paremmin työnhakijoita

kuin työnantajia. Tässä selityksenä saattaa olla se, että muun ammattinimikkeen virkailijoista

osa on ammatinvalintapsykologeja, joiden työ on usein asiakaslähtöisempää kuin muiden vir-

kailijoiden erilaisista työtehtävistä johtuen. Kukaan ammatinvalintapsykologeista ei ollut ni-

mittäin sitä mieltä, että heidän työnsä palvelisi paremmin työnantajia kuin työnhakijoita.

Toimiston koolla tai vastaajien työvuosilla ei näyttänyt olevan yhteyttä kyseisen väittämän

vastausten kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työvoimavirkailijoista selvästi suurin osa (84%) piti työ-

tään asiakaspalveluna ja erityisen suuri osa (94%) työvoimaneuvojista oli tätä mieltä. Työ-

voimavirkailijat kokivat myös työnsä palvelevan paremmin työnhakijoita kuin työnantajia,

sillä tätä mieltä vastaajista oli 79%. Ammattiluokittaisessa tarkasteluissa eroja ryhmien välillä

oli jonkin verran, erityisesti jonkin muun ammattinimikkeen edustajat kuten ammatinvalinta-

psykologit, olivat sitä mieltä, että heidän työnsä palvelee paremmin työnhakijoita kuin työn-

antajia.

4.3.2 Auttamistyö ja vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa
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Sosiaalityö mielletään usein puhtaasti auttamistyöksi (esim. Rauhala 1993, 9) ja tämän takia

oli erittäin tärkeää kysyä työhallinnon virkailijoilta, pitävätkö he omaa työtään auttamistyönä.

Suurin osa vastaajista (82%) olikin sitä mieltä, että heidän työnsä on auttamistyötä. Vastaa-

jista 14% oli päinvastaista mieltä ja 5% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään.

Sukupuolten välillä oli hieman mielipide-eroja kuten, sillä naisista 84% piti työtään autta-

mistyönä, kun vastaava osuus miehistä oli 74%. Huomattavaa on, että miehistä peräti 22% oli

sitä mieltä, ettei heidän työnsä ole auttamistyötä, kun vastaava osuus naisista oli vain 10%.

Taulukko 30. Työn kokeminen auttamistyöksi ammattiluokkien mukaan (N=81).

78% 91% 82% 81%
6% 6% 5%

17% 9% 12% 14%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni on
auttamistyötä

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Peräti 91% johtavassa asemassa olevista pitivät työtään auttamistyönä, kun työvoimaneuvo-

jista vain 78% ja muista virkailijoista 82% piti työtään auttamistyönä. Muun ammattinimik-

keen edustajista jälleen ammatinvalintapsykologit erottuivat joukosta, sillä heistä 88% oli sitä

mieltä, että työ on auttamistyötä ja kukaan ei ollut väittämän kanssa eri mieltä. Johtavassa

asemassa olevien virkailijoiden mielipiteitä tarkastellessa tulos on hieman erikoinen siinä

mielessä, että vain 64% heistä piti työtään ylipäänsä asiakastyönä. Edelleen tulos on erikoinen

siinäkin mielessä, että johtavassa asemassa olevista miltei puolet (45%) on miehiä, kuten ai-

emmin on todettu. Työn kokeminen auttamistyöksi näyttäisi siis olevan pikemminkin enem-

män ammattiluokasta kuin sukupuolesta riippuva. 
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Taulukko 31. Työn kokeminen auttamistyöksi työhallinnossa työskentelyvuosien 
mukaan (N=81).

73% 78% 93% 81%
14% 3% 5%
14% 19% 7% 14%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni on
auttamistyötä

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total

Yli 15 vuotta työhallinnon palveluksessa olevista virkailijoista peräti 93% oli sitä mieltä, että

heidän työnsä on auttamistyötä. Tähän ryhmään kuului tosin paljon johtavassa asemassa ole-

via virkailijoita. Vastaavat osuudet alle 3-vuotta työskentelevistä virkailijoista olivat 73% ja

3-15 vuotta työskentelevistä 78%. Toimiston koolla tai muilla taustamuuttujilla ei näyttänyt

olevan yhteyttä tämän väittämän vastausten kanssa.

Sosiaalityössä vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on yksi tärkeimmistä työvälineistä

(esim. Payne 1990, 23). Tämän takia oli luonnollista kysyä työhallinnon virkailijoilta asiasta.

Suurin osa vastaajista (86%) ilmoittikin, että vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on heidän

tärkein työvälineensä. Päinvastaista mieltä vastaajista oli 11% ja 2% ei osannut sanoa kan-

taansa.

  

Taulukko 32. Vuorovaikutussuhde työvälineenä sukupuolen mukaan (N=81).

93% 70% 86%
3% 2%
3% 30% 11%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Vuorovaikutussuhde
asiakkaan kanssa on tärkein
työvälineeni

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total
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Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naisista miltei kaikki (93%) oli sitä mieltä, että vuorovai-

kutussuhde asiakkaan kanssa on heidän tärkein työvälineensä ja 3% oli väittämän kanssa eri

mieltä. Huomattavaa on se, että vaikka miehistä 70% oli sitä mieltä, että vuorovaikutussuhde

asiakkaan kanssa on heidän tärkein työvälineensä, oli peräti 30% päinvastaista mieltä asiasta. 

Taulukko 33. Vuorovaikutussuhde työvälineenä pohjakoulutuksen mukaan (N=81). 

91% 74% 86%
3% 2%
5% 26% 11%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Vuorovaikutussuhde
asiakkaan kanssa on
tärkein työvälineeni

Total

Koulu- tai opistoasteen
tutkinto Korkeakoulututkinto

Vastaajien pohjakoulutus luokiteltuna

Total

Vastaajien pohjakoulutus näyttäisi myös hieman vaikuttavan mielipiteeseen vuorovaikutuksen

tärkeydestä, sillä koulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneista peräti 91% on sitä mieltä,

että vuorovaikutussuhde on heidän tärkein työvälineensä, kun taas vain 74% korkeakoulutut-

kinnon suorittaneista on tätä mieltä. Korkeakoulututkinnon suorittaneista peräti 26% oli sitä

mieltä, että vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa ei ole heidän tärkein työvälineensä. 

Taulukko 34. Vuorovaikutussuhde työvälineenä ammattiluokkien mukaan (N=81).
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86% 73% 91% 86%
6% 2%
8% 27% 9% 11%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Vuorovaikutussuhde
asiakkaan kanssa on
tärkein työvälineeni

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiryhmittäin tarkastellen työvoimaneuvojista 86% oli sitä mieltä, että vuorovaikutus-

suhde on heidän tärkein työvälineensä, johtavassa asemassa olevista vain 73% ja muista vir-

kailijoista peräti 91% oli tätä mieltä. Suuri osuus muiden virkailijoiden ryhmässä selittyy osin

sillä, että tässä ryhmässä oli luokiteltuna ammatinvalintapsykologit, joiden työmenetelmät

perinteisesti korostavat vuorovaikutussuhdetta asiakkaiden kanssa. Heistä nimittäin kaikki

olivat sitä mieltä, että vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on heidän tärkein työvälineensä.

Toimiston koolla tai vastaajien työvuosilla ei näyttänyt olevan yhteyttä väittämän vastausten

kanssa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työvoimavirkailijat kokivat työnsä pääsääntöisesti autta-

mistyöksi. Erityisesti naiset olivat tätä mieltä sekä ammattiluokittain tarkasteltuna johtavassa

asemassa olevat sekä ammatinvalintapsykologit. Myös työhallinnossa työskentelyaika näytti

olevan yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa, sillä erityisesti pitkään, yli 15 vuotta työhal-

linnossa toimineet, olivat sitä mieltä, että heidän työnsä on nimenomaan auttamistyötä. Vuo-

rovaikutussuhde asiakkaan kanssa koettiin varsin usein tärkeimmäksi työvälineeksi, sillä 86%

vastaajista oli tätä mieltä. Erityisesti naiset ja koulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet

sekä ammatinvalintapsykologit olivat sitä mieltä, että vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa

on heidän tärkein työvälineensä.
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4.3.3 Asiakkaan palvelutarpeen määritys

Asiakkaan palvelutarpeen määritys kuuluu keskeisenä osana sosiaalityöhön (esim. Payne

1994, 23). Asiakkaan palvelutarpeen määrityksen koki keskeisimmäksi osaksi työtään suurin

osa vastaajista (81%). Vastaajista vain 12% oli sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarpeen mää-

ritys ei ole keskeisin osa heidän työtään ja 6% ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittä-

mään. Asiakkaan palvelutarpeen määritys korreloi sen kanssa, miten vahvasti virkailijat miel-

sivät työnsä olevan asiakaspalvelutyötä (r=,494, sig=,000) tuloksen ollessa myös tilastollisesti

erittäin merkitsevä. Väittämä korreloi myös sen kanssa, miten tärkeäksi vastaajat kokivat

työssään vuorovaikutussuhteen asiakkaan kanssa (r=,564, sig=,000) tuloksen ollessa myös

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Sukupuolten välillä mielipide-eroja oli jonkin verran. Nai-

sista 88% oli sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarpeen määritys on keskeisin osa heidän työ-

tään, kun taas vastaava osuus miehistä oli vain 65%. Eri mieltä väittämän kanssa oli naista 7%

ja miehistä 26%. 

Taulukko 35. Asiakkaan palvelutarpeen määritys työssä ammattiluokkien mukaan (N=81).

81% 64% 88% 81%
8% 9% 3% 6%

11% 27% 9% 12%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan
palvelutarpeen määritys
on keskeisin osa työtäni

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna työvoimaneuvojista 81% oli sitä mieltä, että asiakkaan pal-

velutarpeen määritys on keskeisin osa heidän työtään. Muista virkailijoista 88% ja johtavassa

asemassa olevista virkailijoista vain 64% oli tätä mieltä. Johtavassa asemassa olevien virkai-

lijoiden suhteellisen prosentin pienuus selittynee sillä, että erityisesti toimiston johtajien

työnkuvaan kuuluu paljon muutakin kuin asiakaspalvelu, kuten edellä on jo todettu. Muiden

virkailijoiden suhteellisen suurta osuutta nosti jälleen kerran ammatinvalintapsykologien
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osuus, sillä heistä kaikki olivat sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarpeen määritys on keskei-

sin osa heidän työtään. 

Vastaajien työhallinnossa työssäolovuosien mukaan ryhmiteltyinä suuria eroja ei juuri ollut,

mutta nykyisissä tehtävissään 3-10 vuotta toimineista hieman yli 94% oli sitä mieltä, että asi-

akkaan palvelutarpeen määritys on keskeisin osa heidän työtään. Vastaavat prosenttiosuudet

olivat alle 3 vuotta työskentelevistä virkailijoista 75% ja yli 10 vuotta työskentelevistä 84%.

Toimiston koko ei näyttänyt olevan yhteydessä kyseiseen mielipiteeseen.

Asiakkaiden palvelutarpeen määritystä pidettiin siis selvästi keskeisenä osana virkailijoiden

työtä työhallinnossa. Asiakkaiden palvelutarvetta ei kuitenkaan ole aina helppoa arvioida.

Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin helppous jakoikin vastaajien mielipiteet melko tasan.

Vajaa puolet vastaajista (40%) oli sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarvetta on helppo arvioi-

da. Hieman yli puolet  (52%) vastaajista oli päinvastaista mieltä ja 9% vastaajista ei osannut

sanoa kantaansa. 

Taulukko 36. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin helppous iän mukaan (N=76).

48% 43% 19% 39%
4% 11% 13% 9%

48% 46% 69% 51%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan
palvelutarvetta on
usein helppo arvioida

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Vastaajien iän mukaan tarkasteltuna voidaan todeta, että nuorimmat virkailijat kokivat asiak-

kaan palvelutarpeen arvioinnin selvästi vanhempia helpommaksi. Yli 50-vuotiaista vain 19%

oli sitä mieltä, että palvelutarvetta on helppo arvioida ja peräti 69% heistä oli päinvastaista

mieltä kyseisen väittämän kanssa. 

Taulukko 37. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin helppous ammattiluokkien mukaan
(N=81).
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31% 27% 53% 40%
11% 18% 3% 9%
58% 55% 44% 52%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan
palvelutarvetta on
usein helppo arvioida

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi oli helppoa työvoimaneuvojista 31%:n mukaan ja johta-

vassa asemassa olevista 27% oli myös tätä mieltä. Muun ammattinimikkeen edustajista peräti

53% piti asiakkaan palvelutarpeen arvioimista helppona. Yksi selittävä tekijä tähän saattaa

olla se, että muun ammattinimikkeen edustajien työtehtävät saattavat olla melko kapea-alaisia

ja asiakaskunta tarkemmin rajattua kuin esimerkiksi työvoimaneuvojilla, jotka ottavat vastaan

kaikenlaisia asiakkaita ja ohjaavat asiakkaita edelleen muille virkailijoille kuten esimerkiksi

juuri  ammatinvalintapsykologeille.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että virkailijat kokivat asiakkaan palvelutarpeen määrittämisen

keskeiseksi osaksi työtään, mutta palvelutarpeen määrittämistä ei koettu kovin helpoksi. Eri-

tyisesti ammatinvalintapsykologit olivat sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarpeen määritys on

keskeinen osa heidän työtään; myös suurin osa työvoimaneuvojista oli tätä mieltä. Asiakkaan

palvelutarpeen arviointia piti hieman yli puolet muun ammattinimikkeen edustajista helppona,

mikä oli huomattavan suuri osuus muihin ammattiluokkiin verrattuna. 

 

4.3.4 Asiakkaan voimavarojen vahvistaminen ja etujen puolustaminen

Asiakkaan voimavarojen vahvistaminen, josta usein käytetään nimitystä empowerment, on

yksi tärkeimmistä sosiaalityön menetelmistä (esim. Payne 1994, 225-228).  Asiakkaan voima-

varojen vahvistaminen koettiin tärkeäksi osaksi omaa työtä työhallinnossa myös vastaajien

mielestä. Selvästi suurin osa (79%) oli sitä mieltä että voimavarojen vahvistaminen on tärkeä

osa heidän työtään, eri mieltä väittämän kanssa oli vain 15% vastaajista ja 6% ei osannut sa-

noa kantaansa. Asiakkaan voimavarojen vahvistamisen tärkeys korreloi vahvasti sen kanssa,



89

miten tärkeäksi virkailijat olivat kokeneet vuorovaikutussuhteen tärkeyden työssään (r=,472,

sig=,000) tuloksen ollessa tilastollisesti erittäin merkitsevä. Väittämä korreloi vahvasti myös

sen kanssa, miten tärkeäksi vastaajat olivat kokeneet asiakkaan palvelutarpeen määrittämisen

työssään (r=,465, sig=,000) tuloksen ollessa tilastollisesti erittäin merkitsevä.

Taulukko 38. Asiakkaan omien voimavarojen vahvistamisen tärkeys työssä sukupuolen 
mukaan (N=81).

83% 70% 79%
5% 9% 6%

12% 22% 15%
100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan omien
voimavarojen vahvistaminen
on tärkeä osa työtäni

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Sukupuolten välillä oli hieman eroja kyseisen väittämän kohdalla. Naisista 83% oli sitä miel-

tä, että asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen on tärkeä osa heidän työtään, miehistä

vastaava osuus oli vain 70%. Eri mieltä väittämän kanssa oli miehistä vajaa viidesosa (22%).

Ammattiryhmien välillä suuria mielipide-eroja ei ollut, mutta jälleen kerran ammatinvalinta-

psykologit erottautuivat muusta joukosta. Heistä nimittäin kaikki olivat sitä mieltä, että asiak-

kaan voimavarojen vahvistaminen on tärkeä osa heidän työtään. Vastaavat osuudet muiden

ammattiluokkien kohdalla olivat suunnilleen keskiarvoisia. Vastaajien iän mukaan tarkastel-

tuna erot eivät olleet kovin suuret. Suunta oli kuitenkin sellainen, että vanhimmat virkailijat

kokivat asiakkaan omien voimavarojen vahvistamisen tärkeäksi osaksi työtään keskimäärin

vähän useammin kuin nuorimmat virkailijat. Enemmän eroja ryhmien välillä muodostui vas-

taajien työssäolovuosia tarkastelemalla, joka osittain on tosin yhteydessä juuri vastaajien

ikään.

Taulukko 39. Asiakkaan omien voimavarojen vahvistamisen tärkeys työssä työhallinnossa
työskentelyvuosien mukaan (N=81).
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68% 81% 85% 79%
18% 4% 6%
14% 19% 11% 15%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan omien
voimavarojen vahvistaminen
on tärkeä osa työtäni

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total

Asiakkaan voimavarojen vahvistamisen koki tärkeäksi osaksi omaa työtään vain 68% alle 3-

vuotta työhallinnossa työskennelleistä. Vastaava osuus oli 3-15 vuotta työskennelleistä 81%

ja yli 15 vuotta työskennelleistä jopa 85%. Toisaalta eri mieltä väittämän kanssa oli alle 3-

vuotta työskennelleistä vain 14% kun peräti 18% ei osannut sanoa kantaansa. Vastaajien työs-

säolovuodet nykyisissä tehtävissä eivät näyttäneet vaikuttavan kyseiseen mielipiteeseen mer-

kittävästi, eikä vastaajien pohjakoulutuksella tai toimiston koolla ei näyttänyt olevan yhteyttä

myöskään kyseiseen mielipiteeseen. Erot mielipiteissä myös ammattiluokittain tarkasteltuna

olivat hyvin pienet.  

Asiakkaan etujen puolustaminen ja hänen elämänhallintansa lisääminen on yksi sosiaalityön

menetelmistä, josta sosiaalityössä käytetään usein nimitystä advocasy (esim. Payne 1994,

225-226). Asiakkaan etujen puolustaminen koettiin myös tärkeäksi osaksi työtä työnhakija-

palveluissa, sillä vastaajista 62% oli tätä mieltä. Eri mieltä etujen puolustamisen tärkeydestä

oli 21% vastaajista ja 17% vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. 

Taulukko 40. Asiakkaan etujen puolustamisen tärkeys omassa työssä sukupuolen 
mukaan (N=81). 
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71% 39% 62%
14% 26% 17%
16% 35% 21%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan etujen
puolustaminen on
tärkeä osa työtäni

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Naisista peräti 71% oli sitä mieltä, että asiakkaan etujen puolustaminen on tärkeä osa heidän

työtä, eri mieltä väittämän kanssa oli 16%. Miesten kohdalla vain 39% oli sitä mieltä, että

asiakkaan etujen puolustaminen on tärkeä osa työtä, kun taas miltei yhtä suuri osa (35%) oli

päinvastaista mieltä väittämän kanssa. Huomattavaa on kuitenkin se, että peräti 26% miehistä

ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään. Vastaajien keski-iän mukaan tarkasteltuna

erot nuorimpien ja vanhimpien virkailijoiden mielipiteiden välillä olivat huomattavat kuten

alla olevasta taulukosta 41 voidaan nähdä.

Taulukko 41. Asiakkaan etujen puolustamisen tärkeys omassa työssä iän mukaan (N=75).

43% 77% 61%
27% 8% 17%
30% 15% 22%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan etujen
puolustaminen on
tärkeä osa työtäni

Total

Nuoremmat virkailijat Vanhemmat virkailijat
Vastajien ikä keski-iän mukaan luokiteltuna

Total

Vastaajien keski-ikää vanhemmat virkailijat kokivat asiakkaan etujen puolustamisen selvästi

nuorempia virkailijoita tärkeämmäksi. Vanhimmista virkailijoista peräti 77% oli nimittäin tätä

mieltä. Huomattavaa on, että vastaava osuus nuorista virkailijoista oli vain alle puolet (43%).

Tulos myös oli tilastollisesti merkitsevä (p=9,455, df=2, sig.=,009) kun merkitsevyystasona

pidetään arvoa ,01. Ammattiluokittain tarkasteltuna suuria eroja ryhmien välillä ei ollut, mutta
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vastaajien pohjakoulutus näytti kuitenkin olevan yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa ku-

ten alla olevasta taulukosta 42 voidaan nähdä.

Taulukko 42. Asiakkaan etujen puolustamisen tärkeys omassa työssä pohjakoulutuksen 
mukaan (N=81).

71% 39% 62%
10% 35% 17%
19% 26% 21%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan etujen
puolustaminen on
tärkeä osa työtäni

Total

Koulu- tai
opistoasteen tutkinto Korkeakoulututkinto

Vastaajien pohjakoulutus luokiteltuna

Total

Asiakkaan etujen puolustamisen työssään tärkeäksi näki koulu- tai opistoasteen tutkinnon

suorittaneista 71%, eri mieltä väittämän kanssa oli 19%. Sen sijaan korkeakoulututkinnon

suorittaneista vain 39% oli sitä mieltä, että asiakkaan etujen puolustaminen on tärkeä osa hei-

dän työtään. Kantaansa ei osannut sanoa peräti 35% ja 26% korkeakoulututkinnon suoritta-

neista oli sitä mieltä, että asiakkaan etujen puolustaminen ei ole tärkeä osa heidän työtään.

Vastaajien koulutusaste näyttäisi siis olevan yhteydessä kyseiseen mielipiteeseen jonkin ver-

ran.

Taulukko 43. Asiakkaan etujen puolustamisen tärkeys omassa työssä työhallinnossa
työskentelyvuosien mukaan (N=81).

45% 59% 78% 62%
27% 16% 11% 17%
27% 25% 11% 21%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaan etujen
puolustaminen on
tärkeä osa työtäni

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total
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Alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä vain 45% oli sitä mieltä, että asiakkaan etujen

puolustaminen on tärkeä osa heidän työtään. Vastaavat osuudet 3-15 työhallinnossa työsken-

televistä oli 59% ja yli 15 vuotta työhallinnossa työskentelevistä peräti 78%. Huomattavaa on

kuitenkin se, että peräti 27% alle 3 vuotta työhallinnossa työskentelevistä ei osannut sanoa

kantaansa kyseiseen väittämään ollenkaan. Tämä tietysti vaikuttaa ryhmän prosenttiosuuteen

koskien myönteistä kantaa jonkin verran ja tulos selittynee sillä, että vähän aikaa työhallinnon

tehtävissä toimivien virkailijoiden on ollut ehkä hankalaa vastata kyseiseen väittämään työ-

kokemuksen puutteesta johtuen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakkaan voimavarojen vahvistaminen koettiin tärkeäksi

osaksi virkailijoiden työtä. Tätä mieltä oli vastaajista selvästi suurin osa. Erityisen tärkeäksi

asiakkaan voimavarojen vahvistamisen kokivat työssään sekä iältään että työvuosiltaan van-

himmat virkailijat sekä ammatinvalintapsykologit.  Myös asiakkaan etujen puolustaminen

koettiin tärkeäksi osaksi omaa työtä, sillä tätä mieltä oli vastaajista 62%. Kummankin väittä-

män kohdalla mielipiteet erosivat huomattavasti eri sukupuolten välillä. Erityisesti vastaajien

keski-ikää vanhemmat naiset olivat sitä mieltä, että sekä asiakkaan voimavarojen vahvistami-

nen että asiakkaan etujen puolustaminen ovat tärkeä osa heidän työtänsä. Asiakkaan voimava-

rojen vahvistamisen ja asiakkaan etujen puolustamisen kokivat myös tärkeäksi osaksi omaa

työtään erityisesti työhallinnossa yli 15 vuotta työskennelleet virkailijat. 
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4.3.5 Asiakkaan elämäntilanne ja ongelmat

Sosiaalityössä asiakastyön tärkein lähtökohta on asiakkaan oma elämäntilanne, hänen ongel-

mansa ja niihin vaikuttaminen (esim. Payne 1994, 23-35). Asiakkaiden henkilökohtaista asi-

oista puhuminen on siis tärkeää sosiaalityössä. Tutkimukseen vastanneista työhallinnon vir-

kailijoista 75% oli sitä mieltä, että asiakkaiden henkilökohtaisista ongelmista puhuminen

kuului  heidän työtehtäviinsä. Ainoastaan 15% oli sitä mieltä, että asiakkaiden henkilökohtai-

sista ongelmista puhuminen ei kuulu heidän työtehtäviinsä ja 10% vastaajista ei osannut sa-

noa kantaansa tähän väittämään. Sukupuolten välisiä mielipide-eroja oli kyseisen väittämän

kohdalla hieman.

Taulukko 44. Asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhumisen kuuluminen työtehtäviin 
sukupuolen mukaan (N=81).

74% 78% 75%
7% 17% 10%

19% 4% 15%
100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaiden henkilökohtaisista
asioista puhuminen kuuluu
työtehtäviini

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Naisista 74% oli sitä mieltä, että asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhuminen kuuluu

heidän työtehtäviinsä, miehistä vastaava osuus oli hieman suurempi, 78%. Mielenkiintoista on

kuitenkin se, että naisista miltei viidesosa (19%) oli sitä mieltä, ettei asiakkaiden henkilökoh-

taisista asioista puhuminen kuulu heidän työtehtäviinsä, kun taas miehistä vastaava osuus oli

vain 4%. Ammattiluokittain tarkasteltuna erot ryhmien välillä eivät olleet suuret, mutta jäl-

leen kerran ammatinvalintapsykologit erottautuivat joukosta, sillä heistä kaikki olivat sitä

mieltä, asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhuminen kuuluu heidän työtehtäviinsä.

Vastaajien työssäolovuodet työhallinnossa näyttivät vaikuttavat myös hieman mielipiteeseen

kyseisen väittämän kohdalla kuten alla olevasta taulukosta 45 voidaan nähdä.

Taulukko 45. Asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhumisen kuuluminen työtehtäviin 
työhallinnossa työskentelyvuosien mukaan (N=81).
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64% 81% 78% 75%
5% 13% 11% 10%

32% 6% 11% 15%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaiden henkilökohtaisista
asioista puhuminen kuuluu
työtehtäviini

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total

Alle 3 vuotta työhallinnossa työskennelleistä peräti 32% oli sitä mieltä, että asiakkaiden hen-

kilökohtaisista asioista puhuminen ei kuulu heidän työtehtäviinsä. Vastaava osuus oli 3-15

vuotta työskennelleistä 6% ja yli 15 vuotta työhallinnossa työskennelleistäkin vain 11%. Tu-

los on aika mielenkiintoinen, mutta on vaikea päätellä, mistä kyseiset erot johtuvat. Ammat-

tiluokittain tarkasteltuna eroja ei juuri ollut, mutta toimiston koko näyttäisi hieman vaikutta-

van vastaajien mielipiteeseen kuten alla olevasta taulukosta 46 voidaan nähdä. 

Taulukko 46. Asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhumisen kuuluminen työtehtäviin 
toimiston koon mukaan (N=79).

85% 64% 74%
8% 13% 10%
8% 23% 15%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Asiakkaiden henkilökohtaisista
asioista puhuminen kuuluu
työtehtäviini

Total

Suuri toimisto Pieni toimisto
Toimistot luokiteltuina

Total

Suurissa toimistoissa työskentelevistä peräti 85% oli sitä mieltä, että asiakkaiden henkilö-

kohtaisista asioista puhuminen kuuluu heidän työtehtäviinsä. Vastaava osuus pienten toimis-

tojen virkailijoista oli vain 64%. Miltei viidesosa (23%) pienten toimistojen virkailijoista oli

sitä mieltä, että asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhuminen ei kuulu heidän työtehtä-

viinsä. Syytä siihen, miksi erot suurten ja pienten toimistojen välillä ovat näinkin suuret, on

vaikea sanoa. Ehkä pienemmissä toimistoissa työskentelevät virkailijat tuntevat asiakkaansa



96

jo ennalta käsin ja haluavat ehkä tietoisesti välttää liian henkilökohtaisiin asioihin puuttumis-

ta. Toisaalta ehkä juuri tämän asiakastuntemuksen mahdollisen puuttumisen takia suurissa

toimistoissa työskentelevistä virkailijoista niin suuri osa oli sitä mieltä, että henkilökohtaisista

asioista puhuminen kuuluu heidän työtehtäviinsä. Asiakkaiden henkilökohtaisista asioista

halutaankin päästä ehkä selville, jotta tämä helpottaisi asiakkaan auttamista ja palvelemista. 

Sosiaalityö vaatii usein toimiakseen asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä,

sillä asiakasta pyritään auttamaan kokonaisvaltaisesti (esim. Mutka 1998). Työhallinnon vir-

kailijoista suurin osa (88%) oli sitä mieltä, että työ vaatii asiakkaiden ongelmien kokonais-

valtaista ymmärtämistä. Päinvastaista mieltä väittämän kanssa oli vain 4% ja kantaansa ei

osannut sanoa 9% vastaajista. Asiakkaan ongelmien kokonaisvaltaisuuden ymmärtämisen

tärkeys korreloi vahvasti työn vaativuuden kokemisen kanssa koskien viranomaisyhteistyötä

(r=,494, sig=,000) tuloksen ollessa tilastollisesti erittäin merkitsevä. Eli ne, jotka kokivat

työnsä vaativat läheistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa, ilmoittivat pääsääntöisesti

myös työnsä vaativan asiakkaan ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Väittämä kor-

reloi myös vahvasti sen kanssa, miten vahvasti virkailijat olivat kokeneet työnsä vaativan eri

tahoilta tulevien vaatimusten yhteensovittamista (r=,493, sig=,000) tuloksen ollessa tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä. 

Taulukko 47. Työ vaatii asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä 
ammattiluokkien mukaan (N=81).

89% 91% 85% 88%
11% 9% 6% 9%

9% 4%
100% 100% 100% 100%

samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni vaatii asiakkaiden
ongelmien kokonaisvaltaista
ymmärtämistä

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna johtavassa asemassa olevista 91% oli sitä mieltä, että heidän

työnsä vaatii asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Vastaava osuus työ
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voimaneuvojista oli 89% ja muun ammattinimikkeen edustajista 85%. Huomattavaa on, ettei

kukaan työvoimaneuvojista tai johtavassa asemassa olevista ollut väitteen kanssa eri mieltä,

kun taas jonkin muun ammattinimikkeen edustajista oli 9%. Mielenkiintoinen tulos oli se, että

muun ammattinimikkeen edustajiin kuuluvista ammatinvalintapsykologeista kaikki olivat sitä

mieltä, että heidän työnsä vaatii asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä.

Taulukko 48. Työ vaatii asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä työhallin-
nossa

työskentelyvuosien mukaan (N=81). 

77% 91% 93% 88%
23% 3% 4% 9%

6% 4% 4%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Työni vaatii asiakkaiden
ongelmien kokonaisvaltaista
ymmärtämistä

Total

Alle 3 vuotta 3-15 vuotta Yli 15 vuotta
Vastaajan työssäolovuodet työhallinnossa

Total

Työhallinnon työssäolovuosien mukaan tarkasteltuna selvästi suurin osa (93%) yli 15 vuotta

työhallinnossa työskentelevistä ja 3-15 vuotta työhallinnossa työskentelevistäkin 91% oli sitä

mieltä, että heidäntyönsä vaatii asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä.

Vastaava osuus oli pienin (77%) alle 3 vuotta työhallinnossa toimivilla, mutta toisaalta ku-

kaan heistä ei ollut sitä mieltä, etteikö heidän työnsä vaatisi asiakkaiden ongelmien kokonais-

valtaista ymmärtämistä. 

Asiakkaan koko elämäntilanteen huomioiminen ratkaisuja tehdessä kertoo asiakkaan huomi-

oimisesta kokonaisvaltaisena yksilönä, ei ainoastaan yhden ongelman kuten esimerkiksi

työttömyyden kautta tai sen näkökulmasta käsin. Vastaajista suurin osa (73%) oli sitä mieltä,

että he ottavat asiakkaan koko elämäntilanteen huomioon ratkaisuja tehdessään. Päinvastaista

mieltä asiasta oli 17% vastaajista ja 10% ei  osannut sanoa kantaansa. 

Taulukko 49. Asiakkaan koko elämäntilanteen huomioiminen ratkaisuja tehtäessä iän 
mukaan (N=76).
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84% 71% 69% 75%
8% 9% 6% 8%
8% 20% 25% 17%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Otan aina huomioon asiakkaan
koko elämäntilanteen
tehdessäni ratkaisuja

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Nuorimmista vastaajista (20-39-vuotiaista) peräti 84% oli sitä mieltä, että ottaa huomioon

asiakkaan koko elämäntilanteen tehdessään ratkaisuja. Vastaava osuus 40-49-vuotiaista oli

71% ja yli 50-vuotiaista vain 69%. Peräti neljäsosa (25%) yli 50-vuotiaista oli sitä mieltä, että

he eivät ota huomioon asiakkaan koko elämäntilannetta tehdessään ratkaisuja. Syytä siihen,

miksi vanhempien työntekijöiden osuus on näin selkeä, on vaikea sanoa. Ehkä vanhemmat

virkailijatkin haluaisivat toimia niin, että pystyisivät ottamaan huomioon asiakkaiden koko

elämäntilanteen tehdessään ratkaisuja, mutta tunnistavat työssään niin paljon tätä estäviä te-

kijöitä. Tätä oletusta tukee se, että vanhimmista virkailijoista huomattavan suuri osa nuorem-

piin verrattuna koki lakien ja asetusten ohjaavan asiakastyön käytäntöjä työhallinnossa erit-

täin paljon. Vastaajien ammattinimike näytti olevan myös yhteydessä kyseiseen mielipitee-

seen ja tämä saattaa myös osaltaan selittää myös eri ikäisten virkailijoiden mielipiteitä koski-

en kyseistä väittämää.

Taulukko 50. Asiakkaan koko elämäntilanteen huomioiminen ratkaisuja tehtäessä 
ammattiluokkien mukaan (N=81).
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81% 45% 74% 73%
11% 18% 6% 10%

8% 36% 21% 17%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Otan aina huomioon asiakkaan
koko elämäntilanteen
tehdessäni ratkaisuja

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Enemmistö työvoimaneuvojista (81%) ja muun ammattinimikkeen edustajista (74%) oli sitä

mieltä, että he ottavat asiakkaan koko elämäntilanteen huomioon ratkaisuja tehdessään. Hie-

man yllättäen vain 45% johtavassa asemassa olevista virkailijoista oli tätä mieltä. Toisaalta

peräti 18% johtavassa asemassa olevista ei osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään,

mutta silti reilu kolmasosa (36%) oli silti sitä mieltä, ettei ota asiakkaan koko elämäntilan-

netta huomioon ratkaisuja tehdessään. Tässä kohtaa on hyvä palauttaa mieleen se, että johta-

vassa asemassa olevien virkailijoiden suhteellisen pieni määrä voi vaikuttaa osuuksiin niitä

korostavasti. Toisaalta on muistettava sekin, että johtavassa asemassa olevista virkailijoista

suurin osa oli sitä mieltä, että lait ja asetukset ohjaavat asiakaspalvelutyön käytäntöjä erittäin

paljon, mutta että he voivat käyttää silti harkintavaltaansa keskimäärin melko paljon. Amma-

tinvalintapsykologeista jälleen kaikki oli sitä mieltä, että he ottavat asiakkaan koko elämänti-

lanteen huomioon ratkaisuja tehdessään. 

Taulukko 51. Asiakkaan koko elämäntilanteen huomioiminen ratkaisuja tehtäessä 
toimiston koon mukaan (N=79).
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79% 64% 72%
10% 10% 10%
10% 26% 18%

100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Otan aina huomioon asiakkaan
koko elämäntilanteen tehdessäni
ratkaisuja

Total

Suuri toimisto Pieni toimisto
Toimistot luokiteltuina

Total

Suurissa toimistoissa työskentelevistä virkailijoista 79% oli sitä mieltä, että he ottavat asiak-

kaan koko elämäntilanteen aina huomioon tehdessään ratkaisuja. Vastaava osuus pienissä

toimistoissa työskentelevistä virkailijoista oli 64%. Huomioitavaa on se, että peräti yli neljäs-

osa (26%) pienten toimistojen virkailijoista oli sitä mieltä, etteivät he aina ota asiakkaan koko

elämäntilannetta huomioon ratkaisuja tehdessään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhuminen kuuluu

pääsääntöisesti työvoimavirkailijoiden työtehtäviin heidän mielestään. Erityisesti suurissa

toimistoissa työskentelevät virkailijat olivat tätä mieltä. Työ vaatii asiakkaiden ongelmien

kokonaisvaltaista ymmärtämistä myös vastaajista suurimman osan mielestä. Suurin osa vas-

taajista oli myös sitä mieltä, että he ottavat asiakkaan koko elämäntilanteen aina huomioon

ratkaisuja tehdessään. Erityisesti tätä mieltä olivat suurissa toimistoissa työskentelevät virkai-

lijat. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna muista erottautuivat erityisesti ammatinvalintapsykolo-

git, joista kaikki olivat sitä mieltä, että sekä asiakkaiden henkilökohtaisista asioista puhumi-

nen kuuluu heidän työtehtäviinsä että he ottavat asiakkaan koko elämäntilanteen huomioon

ratkaisuja tehdessään. 
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4.3.6 Asiakaspalvelun yksilöllisyys ja siihen varattu aika

Suurin osa vastaajista (88%) oli sitä mieltä, että he palvelevat asiakkaita aina yksilöllisesti

asiakkaiden omien tarpeiden mukaan. Vain 6% vastaajista oli eri mieltä väittämän kanssa ja

6% ei osannut kantaansa sanoa. Sukupuolittain tarkasteltuna eroja ryhmien välillä oli hieman.

Naisista 91% oli sitä mieltä, että he palvelevat asiakkaita aina yksilöllisesti heidän tarpeidensa

mukaan kun taas miehistä vastaava osuus oli vain 78%. Miehistä 13% oli sitä mieltä, ettei

aina palvele asiakkaita yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaan, kun naisista vastaava osuus

oli vain 3%. 

Taulukko 52. Asiakkaiden palveleminen yksilöllisesti ammattiluokkien mukaan (N=81).

86% 73% 94% 88%
6% 27% 6%
8% 6% 6%

100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Palvelen asiakkaita aina
yksilöllisesti heidän
tarpeittensa mukaan

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Työvoimaneuvojien mielipiteet kyseiseen väittämään vaihtelivat ammattiryhmittäin tarkas-

teltuna eniten. 86% työvoimaneuvojista oli sitä mieltä, että he palvelevat asiakkaita aina yk-

silöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti, 8% oli eri mieltä väittämän kanssa ja 6% ei osannut

sanoa kantaansa. Johtavassa asemassa olevista vain 73% oli sitä mieltä, että he palvelevat

asiakkaita aina yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti ja 27% ei osannut sanoa kantaan-

sa, mutta kukaan tästä ryhmästä ei ollut väittämän kanssa eri mieltä. Jonkin muun  ammat-

tinimikkeen edustajista suurin osa (94%) oli sitä mieltä, että he palvelevat asiakkaita aina yk-

silöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti ja loput 6% otti vastakkaisen kannan väittämään.

Huomattavaa on, että ammatinvalintapsykologeista kaikki olivat sitä mieltä, että he palvelevat

asiakkaita aina yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti.
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Vaikka siis selvästi suurin osa virkailijoista koki, että he palvelevat asiakkaita aina yksilölli-

sesti heidän tarpeidensa mukaisesti, ei kaikilla vastaajilla ei mielestään ole ollut tarpeeksi

aikaa palvella asiakkaita. Tulos tukee Isakssonin (1988, 117) tutkimuksen päätelmiä virkaili-

joiden ajankäytöllisistä ongelmista. Yli puolet vastaajista (52%) oli sitä mieltä, että heillä ei

ole tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan.  Vain

40% vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita yksilöllisesti

asiakkaiden tarpeiden mukaan ja 9% vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. 

Taulukko 53. Ajan riittävyys palvella asiakkaita sukupuolen mukaan (N=81).

47% 22% 40%
7% 13% 9%

47% 65% 52%
100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Minulla on tarpeeksi aikaa
palvella asiakkaita heidän
tarpeittensa mukaan

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Naisista 47% oli sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita yksilöllisesti

asiakkaiden tarpeiden mukaan ja sama osuus (47%) oli päinvastaista mieltä väittämän kanssa.

Miehistä vain 22% oli sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita yksilölli-

sesti asiakkaiden tarpeiden mukaan ja peräti 65% oli päinvastaista mieltä kyseisen väittämän

kanssa. 

Taulukko 54. Ajan riittävyys palvella asiakkaita iän mukaan (N=76).
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48% 46% 13% 39%

4% 11% 13% 9%

48% 43% 75% 51%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä

En osaa sanoa

Eri mieltä

Minulla on tarpeeksi aikaa
palvella asiakkaita heidän
tarpeittensa mukaan

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Nuorimmissa ikäryhmissä mielipiteet näyttäisivät jakaantuvan suhteellisen tasan kyseisen

väittämän kanssa, mutta vanhimpien virkailijoiden kohdalla on hajontaa. Vain 13% yli 50-

vuotiaista virkailijoista on sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita yksi-

löllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan, sama osuus ryhmästä ei osaa sanoa kantaansa (13%)

mutta peräti 75% on päinvastaista mieltä väittämän kanssa.

Taulukko 55. Ajan riittävyys palvella asiakkaita ammattiluokkien mukaan (N=81).

47% 18% 38% 40%
8% 18% 6% 9%

44% 64% 56% 52%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Minulla on tarpeeksi aikaa
palvella asiakkaita heidän
tarpeittensa mukaan

Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna vähiten aikaa palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukai-

sesti näyttäisi olevan johtavassa asemassa olevilla virkailijoilla, sillä heistä peräti 64% on sitä

mieltä, ettei aikaa ole tarpeeksi. Vastaavasti vain 18% johtavassa asemassa olevista on sitä

mieltä, että aikaa on tarpeeksi ja 18% ei osannut sanoa kantaansa. Työvoimaneuvojista 47%

on sitä mieltä, että aikaa on tarpeeksi palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisesti ja

muun ammattinimikkeen edustajista 38% oli tätä mieltä. Tarkempi analyysi muun ammat
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tinimikkeen edustajista paljasti kuitenkin sen, että tasan puolet ammatinvalintapsykologeista

oli sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan. 

Vastaajien työssäolovuodet työhallinnossa eivät näyttäneet olevan merkittävässä yhteydessä

mielipiteeseen siitä, onko aikaa tarpeeksi palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisesti.

Sen sijaan vastaajien työvuodet nykyisissä tehtävissä näyttivät olevan yhteydessä kyseiseen

väittämään kuten alla olevasta taulukosta 56 voidaan nähdä. 

Taulukko 56. Ajan riittävyys palvella asiakkaita nykyisissä tehtävissäolovuosien 
mukaan (N=81).

45% 22% 42% 40%
5% 26% 9%

50% 78% 32% 52%
100% 100% 100% 100%

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

Minulla on tarpeeksi aikaa
palvella asiakkaita heidän
tarpeittensa mukaan

Total

Alle 3 vuotta 3-10 vuotta Yli 10 vuotta
Vastaajan työvuodet nykyisissä tehtävissä

Total

Yli 10 vuotta nykyisissä tehtävissä toimineista virkailijoista vain 32% oli sitä mieltä, että

heillä ei ole tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisesti. Vastaavat

osuudet olivat alle 3-vuotta työskennelleistä 50% ja 3-10 vuotta työskennelleistä 78%. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että he palvelevat asi-

akkaita aina yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaan. Erityisesti tätä mieltä olivat naiset ja

ammatinvalintapsykologit. Asiakaspalveluun varattu aika kuitenkin näyttäisi rajoittavan pal-

velun antamista, sillä peräti yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi

aikaa palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisesti. Tätä mieltä olivat erityisesti  iältään

vanhimmat virkailijat ja 3-10 vuotta nykyisissä tehtävissään toimineet virkailijat. Parhaiten

aikaa asiakaspalveluun kokivat omaavansa työvoimaneuvojat, joista kuitenkin silti alle puolet

(47%) oli tätä mieltä. 
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4.4 Työn eettiset lähtökohdat

Tässä luvussa käsitellään työnhakijapalveluissa työskentelevien virkailijoiden työn taustalla

vaikuttavia arvoja. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään ensinnäkin työtä ohjaavien arvojen

merkitystä työhallinnon asiakaspalvelussa ja toiseksi näiden arvojen toteutumista virkailijoi-

den omassa työssä. Toisessa alaluvussa tarkastellaan sitä, kuinka paljon ja missä tilanteissa tai

tilaisuuksissa arvokeskusteluja on käyty virkailijoiden työyhteisöissä. Tässä luvussa tarkas-

tellaan myös sitä, onko arvokeskusteluja käyty virkailijoiden mielestä riittävästi työyhteisössä

ja työkokouksissa. Lopuksi käsitellään sitä, onko virkailijoiden mielestä arvokeskusteluja

käyty riittävästi työhallinnon koulutuksissa ja kuinka usein virkailijat itse pohtivat työnsä

taustalla vaikuttavia arvoja. 

4.4.1 Työtä ohjaavien arvojen merkitys ja toteutuminen omassa työssä

Tässä osiossa virkailijoilta kysyttiin työtä ohjaavien arvojen merkitystä työhallinnon asiakas-

palvelussa ja toisaalta miten nämä arvot toteutuvat kunkin virkailijan omassa työssä. Kyseiset

arvot olivat sosiaalityöntekijöiden eettisiä periaatteita (ks. Karvinen 1993b, 21-22), joita kä-

siteltiin edellä olevassa teoriaosuudessa. Liitteenä 4 olevasta liitekuviosta 2 nähdään kaikkien

arvoväittämien keskiarvot sekä tärkeyden mukaan että arvojen toteutumisen mukaan. Kukin

väittämä saattoi saada maksimiarvokseen 5, joka oli positiivisin ja minimiksi arvon 1, joka oli

negatiivisin. Puuttuvat tiedot yhtä vastaajaa lukuun ottamatta korvattiin keskiarvoilla, joten

vastausmäärä kaikkien arvojen kohdalla oli 80.

Liitekuviosta 1 (liite 4) voidaan nähdä, että vastaajat pitivät työhallinnon asiakaspalvelun

kannalta tärkeimpänä arvona asiakkaan yksityisyyden suojaamista. Erittäin tärkeänä arvona

sitä piti vastaajista 92% ja melko tärkeänä 8% vastaajista. Keskiarvoksi tälle arvoväittämälle

tuli 4,93 kun keskihajonta oli varsin pieni 0,27. Asiakkaan yksityisyyden suojaamisen toteu-

tuminen omassa työssä koettiin sekin joko erittäin hyväksi (56%) tai melko hyväksi (37%).

Vastaajista vain 8% oli sitä mieltä, että asiakkaan yksityisyyden suojaaminen toteutuu joten

kuten. Keskiarvoksi tälle väittämälle tuli 4,47 kun keskihajonta oli 0,64. 

Asiakkaiden ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus koettiin toiseksi tärkeimmäksi arvoksi työhal-

linnon asiakaspalvelussa.. Vastaajista selvästi suurin osa (75%) piti tätä arvoa erittäin tärkeä-

nä ja melko tärkeäksi arvioi ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden vastaajista 23%. Kukaan

vastaajista ei pitänyt kyseistä arvoa merkityksettömänä. Keskiarvoksi ihmisarvo ja oikeuden
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mukaisuus sai arvon 4,73 ja keskihajonta oli varsin pieni 0,50. Ihmisarvon ja oikeudenmukai-

suuden toteutuminen omassa työssä jakoi mielipiteitä vähän enemmän. Vastaajista (61%) oli

sitä mieltä, että arvo toteutuu käytännön työssä joko erittäin hyvin (10%) tai melko hyvin

(51%). Kyseisen arvon toteutumista ”joten kuten” käytännön työssä arvioi vastaajista hieman

yli kolmasosa (38%) ja vain 1% vastaajista ilmoitti, ettei tämä arvo toteudu omassa työssään

juurikaan. Keskiarvo vastauksissa oli 3,70 ja keskihajonta oli 0,66.  

Syrjäytymisen poistaminen oli vastaajien mielestä kolmanneksi tärkein arvo työhallinnon

asiakaspalvelussa. Vastaajista suurimman osan (68%) mielestä syrjäytymisen poistaminen on

erittäin tärkeä arvo ja melko tärkeäksi kyseisen arvon koki vastaajista 30%. Ainoastaan 3%

vastaajista arvioi arvon olevan tärkeän ja merkityksettömän välillä. Keskiarvoksi tämä kysei-

nen väittämä sai arvon 4,65 keskihajonnan ollessa 0,53. Syrjäytymisen poistamisen ei kuiten-

kaan koettu toteutuvan omassa työssä kovinkaan hyvin, sillä vain vajaa kolmannes arvioi ky-

seisen arvon toteutuvan joko erittäin hyvin (5%) tai edes melko hyvin (23%). Hieman yli

puolet vastaajista arvioi syrjäytymisen poistamisen toteutuvan joten kuten (51%) ja peräti

22% vastaajista oli sitä mieltä, että kyseinen arvo ei juurikaan toteudu omassa työssä. Kes-

kiarvoksi muodostui tämän arvon kohdalla 3,11, kun keskihajonta oli kaikista arvoväittämistä

toiseksi suurin 0,80.

Syrjinnän vastustaminen koettiin neljänneksi tärkeimmäksi arvoksi työhallinnon asiakaspal-

velussa. Erittäin tärkeänä arvona sitä piti selvästi suurin osa vastaajista, kaikkiaan 71% ja

melko tärkeänä 24% vastaajista. Vastaajista 3% oli sitä mieltä, että arvo sijoittuu tärkeän ja

ei-tärkeän välille ja 3% oli sitä mieltä, että arvo ei ole juurikaan tärkeä. Keskiarvoksi tuli tä-

män väittämän kohdalla 4,64 ja keskihajonta oli 0,66. Syrjinnän vastustaminen ei kuitenkaan

koettu toteutuvan kovin hyvin omassa työssä, sillä vain 20% vastaajista oli sitä mieltä, että

arvo toteutuu hyvin ja vastaajista 42% oli sitä mieltä, että arvo toteutuu melko hyvin. 27%

vastaajista arvioi kyseisen arvon toteutuvan joten kuten ja peräti 11% vastaajista oli sitä

mieltä, että syrjinnän vastustaminen ei juurikaan toteudu omassa työssä. Keskiarvoksi muo-

dostui 3,71 keskihajonnan ollessa peräti 0,92, mikä oli kaikista väittämistä suurin hajonta.

Asiakkaan osallisuus koettiin viidenneksi tärkeimmäksi arvoksi työhallinnon asiakaspalvelus-

sa. Vastaajista 59% oli sitä mieltä, että arvo on erittäin tärkeä työhallinnon asiakaspalvelussa

ja melko tärkeänä kyseistä arvoa piti vastaajista noin kolmasosa (32%). Tärkeän ja ei-tärkeän

väliltä vastaajista 9%. Keskiarvoksi muodostui 4,51 ja keskihajonta oli 0,66. Asiakkaan osal-

lisuus ei kuitenkaan toteutunut vastaajien mukaan omassa työssä niin hyvin,  miten tärkeäksi

se koettiin. Vain 21% vastaajista oli sitä mieltä, että arvo toteutuu erittäin hyvin. Hieman yli
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puolet vastaajista (57%)oli sitä mieltä että arvo toteutuu kuitenkin melko hyvin. Asiakkaan

osallisuus toteutui omassa työssä ”joten kuten” vastaajista 19%:n mielestä ja  ainoastaan 3%

vastaajista oli sitä mieltä että kyseinen arvo ei juurikaan toteudu omassa työssä. Keskiarvoksi

muodostui 3,96 keskihajonnan ollessa 0,70.

Asiakkaiden itsenäisyys ja elämänhallinta koettiin kuudenneksi tärkeäksi arvoksi työhallin-

non asiakaspalvelussa. Vastaajista yli puolet (54%) oli sitä mieltä, että kyseinen arvo on erit-

täin tärkeä ja melko tärkeäksi kyseisen arvon mielsi vastaajista 43%. Ainoastaan 4% vastaa-

jista oli sitä mieltä, että kyseinen arvo sijoittuu tärkeän ja ei-tärkeän välille eikä kukaan vas-

taajista pitänyt arvoa täysin merkityksettömänä. Keskiarvo vastauksissa oli 4,50 ja keskiha-

jonta 0,57. Itsenäisyyden ja elämänhallinnan toteutuminen omassa työssä jakoi taas mielipi-

teitä enemmän. Hieman yli puolet (60%) vastaajista oli sitä mieltä, että kyseinen arvo toteutuu

joko erittäin hyvin (6%) tai melko hyvin (44%). Alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että

kyseinen arvo toteutuu omassa työssä joten kuten (46%) ja 4% vastaajista oli sitä mieltä, että

arvo ei juurikaan toteudu omassa työssään. Keskiarvoksi muodostui 3,54 ja keskihajonta oli

0,67.

Työntekijän henkilökohtainen vastuu koettiin kaikista arvoista vähiten tärkeäksi työhallinnon

asiakaspalvelussa, mutta erittäin tärkeäksi arvoksi koki sen silti yli puolet (51%) vastaajista.

Melko tärkeäksi kyseisen arvon mielsi vastaajista 41%. Vain 9% vastaajista oli sitä mieltä,

että työntekijän vastuu on tärkeän ja ei-tärkeän välille sijoittuva arvo työhallinnon asiakaspal-

velussa. Keskiarvoksi muodostui 4,41 ja keskihajonta oli 0,65. Työntekijän henkilökohtainen

vastuu toteutui omassa työssä vastaajien mielestä kuitenkin suhteellisen hyvin, sillä vaikka

vain 15% vastaajista arvio arvon toteutuvan työssä erittäin hyvin, peräti 62% oli sitä mieltä,

että arvo toteutuu kuitenkin melko hyvin omassa työssä. Joten kuten arvioi työntekijän hen-

kilökohtaisen vastuun toteutuvan omassa työssään vajaa viidesosa (23%) vastaajista. Keskiar-

voksi muodostui 3,93 ja keskihajonta oli 0,61.

Arvoväittämistä muodostettiin summamuuttujat ja näiden keskiarvojen avulla tarkasteltiin

vastaajien yleistä mielipidettä koskien edellä mainittujen arvojen merkitystä kokonaisuudes-

saan työhallinnon asiakaspalvelussa ja toisaalta arvojen toteutumista vastaajien omassa työs-

sään. Teoreettiseksi maksimiarvoksi kunkin summamuuttujan kohdalla saattoi tulla 35 kun

suurin ja samalla positiivisin arvo kunkin väittämän kohdalla oli 5 ja arvoja oli kaikkiaan 7.

Kaikkien arvojen tärkeyden suhteen keskiarvoiseksi summaksi muodostui 32,36. Tämä tar-

koitti käytännössä sitä, että yksittäisten arvojen tärkeys koettiin keskimäärin erittäin tärkeän

ja melko tärkeän välille (4,62). Kaikkien arvojen toteutuminen omassa työssä sai summalu
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vukseen 26,43. Tämä tarkoitti käytännössä taas sitä, että arvojen koettiin toteutuvan omassa

työssä keskimäärin melko hyvin tai  joten kuten (3,78). Keskihajontaa vastausten välillä oli

vähemmän kaikkien arvojen tärkeyden kohdalla (2,22) kuin kaikkien arvojen toteutumisen

kohdalla (3,43). 

Mann-Whitneyn testin mukaan sukupuolten välisissä keskiarvoissa tai toimiston koon mu-

kaan  tarkasteltuna ryhmien keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Sen sijaan

vastaajien ikä luokiteltuna keski-iän mukaan tuotti eroja ryhmien keskiarvojen välillä. Iältään

vanhemmat virkailijat kokivat arvot työhallinnon asiakaspalvelussa hieman tärkeämmiksi

kuin nuoret, sillä ”vanhojen” virkailijoiden keskiarvoinen tulos oli 33,00 ja ”nuorten” 31,49.

Arvojen tärkeyden kokeminen työhallinnon asiakaspalvelussa erosi nuorten ja vanhojen vir-

kailijoiden ryhmissä tilastollisesti merkitsevästi (p=432,5, sig=,004), kun merkitsevyystasona

pidetään arvoa ,01. Arvojen toteutuminen omassa työssä ei sen sijaan eronnut ryhmien välillä

merkitsevästi (p=681,0, sig=,815).

Vastaajien tarkastelu ryhmittäin ammattiluokkien ja työssäolovuosien mukaan toteutettiin

nonparametrista Kruskal-Wallisin testiä käyttämällä. Vastaajien työssäolovuodet nykyisissä

tehtävissä eivät näyttäneet olevan yhteydessä siihen, miten tärkeäksi virkailijat kokivat arvot

työhallinnon asiakaspalvelussa tai miten arvot toteutuivat omassa työssä. Sen sijaan työssä-

olovuosien pituus työhallinnossa näytti olevan yhteydessä arvojen tärkeäksi kokemisen kans-

sa. Yli 15 vuotta työhallinnossa työskennelleet virkailijat kokivat arvot työuraltaan nuorimpi-

aan tärkeämmiksi, sillä heidän keskiarvonsa arvojen tärkeydestä oli 33,5 kun 3-15 vuotta

työskennelleiden keskiarvo oli 32,02 ja alle 3 vuotta työhallinnossa työskennelleiden keskiar-

vo oli 31,5. Ryhmien väliset erot olivat myös tilastollisesti merkitsevät (p=10,357, df=2,

sig=,006) kun merkitsevyystasona pidetään arvoa ,01. Ryhmien väliset keskiarvot koskien

arvojen toteutumista omassa työssä eivät näyttäneet kuitenkaan eroavan tilastollisesti toisis-

taan (p=,298, df=2, sig=,862). 

Ammattiluokittain tarkasteltuna keskiarvot arvojen tärkeydestä (p=6,454, df=3, sig=,091) tai

arvojen toteutumisesta omassa työssä (p=2,278, df=3, sig=,517) eivät eronneet tilastollisesti

merkitsevästi, vaikka keskiarvot erosivatkin jonkin verran toisistaan.

Taulukko 57. Arvojen tärkeyden ja toteutumisen keskiarvot ammattiluokkien mukaan (N=80). 
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Kuten taulukosta 57 voidaan nähdä, johtavassa asemassa olevat virkailijat kokivat arvot työ-

hallinnon asiakaspalvelussa tärkeämmäksi kuin muut virkailijat (33,40). Sama ammattiryhmä

arvioi myös arvojen toteutuvan parhaiten heidän omassa työssään (27,12). Mielenkiintoinen

tulos oli se, että ammatinvalintapsykologit kokivat arvot muita virkailijoita vähemmän tär-

keiksi (31,75) ja myös arvojen toteutuminen käytännön työssä arvioitiin muita hieman huo-

nommaksi (24,88). Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin muistettava sekä johtavassa asemassa

olevien virkailijoiden että ammatinvalintapsykologien suhteellisen pieni lukumäärä ja se, että

luvut ovat vain suuntaa antavia, koska erot ryhmien välillä eivät eronneet tilastollisesti mer-

kitsevästi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tärkeimpänä arvona työhallinnon asiakaspalvelussa virkai-

lijat pitivät asiakkaan yksityisyyden suojaamista. Tämä arvo myös toteutui parhaiten vastaaji-

en omassa työssä. Mielenkiintoinen tulos oli se, että vaikka työntekijän henkilökohtaista vas-

tuuta pidettiin kaikista arvoista vähiten tärkeänä työhallinnon asiakaspalvelussa, toteutui tämä

arvo vastaajien mielestä kaikista arvoista vasta kolmanneksi hyvin virkailijoiden omassa työs-

sä. Suurin ero yksittäisen arvon tärkeyden kokemisella ja arvon toteutumisella omassa työssä

oli syrjäytymisen poistamisen kohdalla. Tämä arvo oli vastaajien mielestä kolmanneksi tär-

kein arvo työhallinnon asiakaspalvelussa, mutta oli kaikista arvoista huonoiten toteutunut

omassa työssä. Kaikkien arvojen tärkeys arvioitiin keskiarvoisesti erittäin tärkeän ja melko

tärkeän välille, kun taas arvojen koettiin toteutuneen omassa työssä keskimäärin melko hyvin.

Kaikkien arvojen tärkeyden ja toteutumisen tarkastelu summamuuttujien keskiarvojen avulla

ei juuri tuottanut eroja ryhmien välillä. Erot olivat hyvin pienet ja ainoat tilastollisesti merkit-

sevät erot olivat arvojen tärkeyden kokemisella sekä vastaajien iän että työuran pituuden mu-

kaan tarkasteltuna. Tulokset olivat samansuuntaiset: sekä iältään että työuraltaan vanhimmat

työntekijät pitivät arvoja nuorempiaan tärkeämpinä työhallinnon asiakaspalvelussa. 
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4.4.2 Arvoista keskusteleminen työyhteisöissä ja -kokouksissa

Työn taustalla vaikuttavista arvoista oli keskusteltu työyhteisöissä päivittäin vastaajista vain

9%:n mukaan. 31% vastaajista ilmoitti arvokeskusteluja käydyn viikoittain ja 23% kuukau-

sittain. Peräti yli kolmasosa (37%) vastaajista ilmoitti arvokeskusteluja käydyn harvemmin

kuin kuukausittain. Eroja toimiston koon mukaan tarkasteltuna ryhmien välillä oli jonkun

verran kuten alla olevasta kuviosta 13 voidaan nähdä.  

Kuvio 13. Työhallinnon asiakaspalvelun taustalla vaikuttavista arvoista keskusteleminen 
työyhteisössä / toimistossa, toimiston koon mukaan (N=75).

Pienissä toimistoissa työskentelevät virkailijoista 16% ilmoitti työyhteisössään keskusteltavan

arvoista päivittäin, kun vastaava osuus suurissa toimistoissa työskentelevistä virkailijoista oli

vain 3% ja keskiarvo kaikkien vastaajien kohdalla 9%. Huomattavaa on, että miltei puolet

(49%) suurissa toimistoissa työskentelevistä ilmoitti, että arvoista keskustellaan harvemmin

kuin kuukausittain. 

Kun arvokeskustelujen useutta tarkasteltiin toimistojen välillä kahdessa luokassa eli päivittäin

tai viikoittain tapahtuvassa tai kuukausittain tai tätä harvemmin, tulos oli myös tilastollisesti

merkitsevä (p=6,334, df=1, sig=,012), kun merkitsevyystasona pidetään ,05. Suurissa toimis-

toissa työskentelevistä virkailijoista vain 24% ilmoitti, että työyhteisössään keskustellaan ar-

voista joko päivittäin tai viikoittain. Vastaava osuus pienissä toimistoissa työskentelevistä

virkailijoista oli yli puolet (53%). Muihin taustamuuttujiin kuin vastaajien sukupuoleen näh-

den eroja ryhmien välillä ei juuri ollut. 

3 %

9 %

16 %

22 %

31 %

37 %

27 %

23 %

21 %

49 %

37 %

26 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Suuret toimistot (N=37)

Keskiarvo

Pienet toimistot (N=38)

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin



104

Taulukko 58. Työn taustalla vaikuttavien arvojen pohtiminen sukupuolen mukaan (N=78).

32% 62% 40%

68% 38% 60%

100% 100% 100%

Päivittäin tai viikoittain
Kuukausittain tai
harvemmin

Kuinka usein
työyhteisössä on
keskusteltu arvoista

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Naisista vain kolmasosa (32%) ilmoitti, että työyhteisössään keskustellaan arvoista joko päi-

vittäin tai kuukausittain kun vastaava osuus miehistä oli peräti 62% keskiarvon ollessa 40%.

Tulos oli tilastollisesti merkitsevä (p=5,893, df=1, sig=,015) kun merkitsevyystasona pidetään

arvoa ,05. Naisten suhteellisesti suurempi osuus vastaajista näyttäisi vaikuttavan keskiarvoi-

seen prosenttijakaumaan hieman. 

Työyhteisössä tai toimistoissa käytyjen arvokeskustelujen riittävyys jakoi vastaajien mielipi-

teet melkoisesti. Arvokeskusteluja oltiin käyty pääsääntöisesti liian vähän vastaajien mielestä.

Erityisesti tätä mieltä olivat ne virkailijat, jotka ilmoittivat arvokeskusteluja käydyn joko kuu-

kausittain tai sitäkin harvemmin. Seuraavasta taulukosta voidaan nähdä tarkemmat osuudet

ryhmien välillä.

Taulukko 59. Arvokeskustelujen riittävyys työyhteisössä (N=77).

68% 22% 40%
32% 78% 60%

100% 100% 100%
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Total
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Total

Niistä virkailijoista, joiden työyhteisössä oli arvokeskusteluja käyty päivittäin tai viikoittain

peräti 68% oli sitä mieltä, että arvokeskusteluja oli käyty riittävästi. Vastaava osuus niistä

virkailijoista, joiden työyhteisössä oli käyty arvokeskusteluja kuukausittain tai harvemmin, oli

vain 32%. Tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=16,295, df=1, sig=,000). 
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Myös eri sukupuolten välisiä mielipide-eroja näytti olevan arvokeskustelujen riittävyydestä,

mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=3,422, df=1, sig=,064) vaikka chi2-testin eh-

dot toteutuivat. Miehistä 57% arvioi arvokeskustelut riittäviksi, kun vastaava osuus naisista

oli vain 34%. Tulosta tulkittaessa on kuitenkin muistettava se, että miehistä suurin osa (62%)

ilmoitti arvokeskusteluja käydyn päivittäin tai viikoittain kun taas vastaava osuus naisista

samassa ryhmässä oli vain 32%.  

Mielenkiintoinen ero ryhmien välillä tuli eri ammattiryhmiä tarkasteltaessa erikseen. Kaikista

ammattiryhmistä suunnilleen sama osuus (noin 40%) ilmoitti, että työyhteisössään oli käyty

arvokeskusteluja päivittäin tai viikoittain ja noin 60% ilmoitti arvokeskusteluja käydyn kuu-

kausittain tai harvemmin. Sen sijaan mielipide-erot arvokeskusteluiden riittävyydestä ja-

kaantuivat hyvin erilaisesti ryhmien välillä.

Taulukko 60. Arvokeskustelujen riittävyys ammattiluokkien mukaan (N= 77).
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Ryhmistä erottuivat selvästi sekä johtavassa asemassa olevat virkailijat että ammatinvalinta-

psykologit, jotka näyttivät olevan enimmäkseen sitä mieltä, että arvokeskusteluja ei oltu käyty

riittävästi. Vastaavasti arvokeskustelujen riittävyyteen olivat tyytyväisimpiä työvoimaneuvo-

jat, joista yli puolet (52%) oli sitä mieltä, että arvokeskusteluja on käyty riittävästi vaikka

vain 40% kohdalla niitä oli käyty päivittäin tai viikoittain. Tulos ei ollut kuitenkaan tilastolli-

sesti merkitsevä (p=3,793, df=2, sig=,15) vaikka chi2-testin ehdot toteutuivat. 

Isakssonin (1988) mukaan työnvälittäjille tärkeä tuki työpaikalla on nimenomaan oma työyh-

teisö. Työstä ja asiakkaista keskustellaan vapaamuotoisesti, myös käytävissä ja kahvihuoneis-

sa, ei pelkästään virallisissa konsultaatioissa (mt., 41). Tätä taustaa vasten tässä tutkimuksessa

virkailijoita kysyttiin myös sitä, missä tilanteissa tai tilaisuuksissa arvokeskusteluja oli työ
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yhteisössä tai yksiköissä käyty. Vastaajista 51 henkilöä eli kaikista vastaajista 63% vastasi

tähän avokysymykseen. Vastaajien mukaan arvokeskusteluja oli käyty hyvin erilaisissa tilan-

teissa ja tilaisuuksissa kuten 

• kahvihuonekeskusteluissa (f=5),
• käytäväkeskusteluissa (f=4),
• yhteisissä palavereissa tai koulutustilaisuuksissa (f=16),
• yksittäisten asiakastapausten yhteydessä (f=6) tai 
• useammassa kuin yhdessä edellä mainituista tilanteista/tilaisuuksista (f=20).

Edellä mainituista vastauksista muodostettiin edelleen kolme luokkaa, joissa ensimmäinen oli

epäviralliset ja toinen viralliset tilanteet tai tilaisuudet. Kolmanteen ryhmään luokiteltiin ne

vastaajat, jotka olivat maininneet kumpiakin edellä mainituista ryhmistä tai vastanneet arvo-

keskusteluja käyneen yksittäisten asiakastapausten yhteydessä. Ryhmittäin tarkasteltuna eroja

ei kuitenkaan iän, ammattiluokan, toimiston koon tai muunkaan taustamuuttujan kanssa ollut

juuri havaittavissa. Arvokeskustelujen käymisen useus ei sekään näyttänyt olevan yhteydessä

arvokeskustelujen paikkaan. Sen sijaan miesten ja naisten välillä mielipide-eroja löytyi hie-

man.

Taulukko 61. Arvokeskustelutilanteet / tilaisuudet sukupuolen mukaan (N=51).

20% 13% 18%
26% 44% 31%
54% 44% 51%

100% 100% 100%

Epäviralliset
Viralliset
Molemmat

Missä
tilanteissa/tilaisuuksissa
arvokeskusteluja on käyty

Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Naisista viidesosa (20%) ilmoitti arvokeskusteluja käydyn epävirallisissa tilanteissa ja tilai-

suuksissa kun vastaava osuus miehistä oli vain 13%. Mielenkiintoista on se, että lähes puolet

(44%) miehistä ilmoitti arvokeskusteluja käydyn vain virallisissa tilaisuuksissa tai tilanteissa.

Tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p=1,728 df=2, sig=,422) vaikka chi2-testin

ehdot toteutuivat. 

Työkokouksissa ei oltu käyty vastaajien mielestä riittävästi arvokeskusteluja, sillä peräti 77%

vastaajista oli tätä mieltä. Vastaavasti 23% oli sitä mieltä, että työkokouksissa on käyty arvo
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keskusteluja riittävästi. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naiset olivat jälleen miehiä tyyty-

mättömämpiä. Naisista peräti 82% oli sitä mieltä, että arvokeskusteluja ei ole käyty riittävästi

työkokouksissa kun vastaava osuus miehistä oli 65% (N=69). Vastaajien iällä näytti olevan

myös yhteyttä mielipiteeseen koskien työkokousten arvokeskustelujen riittävyyttä kuten alla

olevasta taulukosta 62 voidaan nähdä.  

Taulukko 62. Arvokeskustelujen riittävyys työkokouksissa iän mukaan (N=65).

36% 25% 23%
64% 75% 100% 77%

100% 100% 100% 100%

Kyllä
Ei

Onko arvokeskusteluja käyty
riittävästi työkokouksissa?
Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Arvokeskustelujen riittävyyteen työkokouksissa näyttivät olevan tyytyväisimpiä nuoret vir-

kailijat, joista yli kolmasosa (36%) oli sitä mieltä, että arvokeskusteluja on käyty riittävästi.

40-49 –vuotiaat virkailijat sijoittuivat lähelle keskiarvoja, mutta yli 50 vuotiaiden virkaili-

joista kaikki olivat sitä mieltä, että arvokeskusteluja ei oltu käyty riittävästi työkokouksissa.

Tulos on myös tilastollisesti merkitsevä (p=6,746, df=2, sig=,034) kun merkitsevyystasona

pidetään arvoa ,05. Ammattinimikkeittäin tarkasteltuna eroja ryhmien välillä esiintyi myös

jonkin verran.

Taulukko 63. Arvokeskustelujen riittävyys työkokouksissa ammattiluokkien mukaan (N=69).

39% 16% 23%
61% 100% 84% 77%

100% 100% 100% 100%

Kyllä
Ei

Onko arvokeskusteluja käyty
riittävästi työkokouksissa?
Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total
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Työvoimaneuvojat näyttivät olevan tyytyväisimpiä arvokeskustelujen määrään, sillä heistä

39% oli sitä mieltä, että arvokeskusteluja on käyty riittävästi työkokouksissa. Muun ammat-

tinimikkeen edustajista vain 16% oli tätä mieltä. Johtavassa asemassa olevista virkailijoista

kaikki olivat sitä mieltä, että arvokeskusteluja  ei olla käyty riittävästi. Tulos on myös tilas-

tollisesti merkitsevä (p=7,818, df=2, sig=,020), kun merkitsevyystasona pidetään arvoa ,05.

Ammatinvalintapsykologit erottuivat muun ammattinimikkeen edustajista siten, että heistä

kaikki oli sitä mieltä, että työkokouksissa ei ole käyty riittävästi arvokeskusteluja. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvokeskusteluja oli käyty työyhteisöissä melko harvoin,

sillä vain 40% vastaajista ilmoitti arvokeskusteluja käydyn päivittäin tai viikoittain. Miltei

sama osa (37%) vastaajista ilmoitti, että arvokeskusteluja on käyty harvemmin kuin kuukau-

sittain. Useimmin arvokeskusteluja oli käyty pienimmissä toimistoissa ja miesvirkailijoiden

työyhteisöissä. Arvokeskustelujen riittävyys jakoi vastaajat pitkälti sen mukaan, miten usein

arvokeskusteluja oli ylipäänsä käyty. Ne, joiden työyhteisössä arvokeskusteluja oli käyty päi-

vittäin tai viikoittain, olivat muita tyytyväisempiä arvokeskusteluiden riittävyyteen. Miehet

olivat arvokeskustelujen riittävyyteen tyytyväisempiä kuin naiset, vaikkakin tulosta tulkittaes-

sa on muistettava se, että miesten työyhteisöissä oli käyty arvokeskusteluja keskimäärin use-

ammin kuin naisten. Ammattiluokittain tarkasteltuna tyytyväisimpiä arvokeskustelujen riittä-

vyyteen työyhteisöissä olivat työvoimaneuvojat.

Erilaisia arvokeskustelutilanteita ja –tilaisuuksia mainittiin melko paljon ja nämä jaettiin epä-

virallisiin ja virallisiin tarkempaa analysointia varten. Suuri osa vastaajista (51%) ilmoitti

arvokeskusteluja käydyn sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa ja tilaisuuksissa. Tulos

tuki   Isakssonin (1988, 41) havaintoa keskustelujen käymisestä myös epävirallisissa tilanteis-

sa ja tilaisuuksissa. Arvokeskustelujen paikka ei juuri eronnut eri ryhmien välillä. Työkoko-

uksissa arvokeskusteluja oltiin käyty vastaajien mielestä liian harvoin, erityisesti tätä mieltä

olivat vanhimmat, yli 50 –vuotiaat virkailijat sekä johtavassa asemassa olevat virkailijat ja

ammatinvalintapsykologit. Tyytyväisimpiä arvokeskustelujen riittävyyteen työkokouksissa

olivat työvoimaneuvojat. 

4.4.3 Arvokeskustelut työhallinnon koulutuksissa ja omat arvopohdinnat

Arvokeskustelujen käymisen riittävyys työhallinnon koulutuksissa jakoi mielipiteitä varsin

runsaasti eri ryhmien välillä. Suurin osa vastaajista (67%) oli sitä mieltä, että työhallinnon
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koulutuksissa ei olla käyty arvokeskusteluja riittävästi. Vastaavasti 33% vastaajista oli sitä

mieltä, että arvokeskusteluja on käyty riittävästi. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miehet

olivat naisia tyytyväisempiä arvokeskustelujen riittävyyteen.

Taulukko 64. Arvokeskustelujen riittävyys työhallinnon koulutuksissa sukupuolen 
mukaan (N=69).

25% 52% 33%
75% 48% 67%

100% 100% 100%

Kyllä
Ei

Onko arvokeskusteluja käyty riittävästi
työhallinnon koulutuksissa?
Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Naisista vain viidesosa (25%) oli sitä mieltä, että arvokeskusteluja on käyty työhallinnon

koulutuksissa riittävästi. Vastaava osuus miehistä oli peräti 52%. Tulos on tilastollisesti myös

merkitsevä (p=4,929, df=1, sig=,026), kun merkitsevyystasona pidetään arvoa ,05.

Taulukko 65. Arvokeskustelujen riittävyys työhallinnon koulutuksissa iän mukaan (N=66).

52% 33% 7% 33%
48% 67% 93% 67%

100% 100% 100% 100%

Kyllä
Ei

Onko arvokeskusteluja käyty riittävästi
työhallinnon koulutuksissa?
Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Iältään nuorimmat virkailijat näyttivät olevan tyytyväisempiä arvokeskustelujen riittävyyteen

kuin vanhemmat virkailijat, joista vain 7% oli sitä mieltä, että työhallinnon koulutuksissa on

arvokeskusteluja käyty riittävästi. Tulos on myös tilastollisesti merkitsevä (p=8,229, df=2,

sig=,016) kun merkitsevyystasona pidetään arvoa ,05. Vastaajien työurien mukaan tarkastel-

tuna tulos oli samansuuntainen eli kaikkein vähiten aikaa työhallinnossa työskentelevät olivat

tyytyväisempiä arvokeskustelujen riittävyyteen ja työuriltaan vanhimmat virkailijat olivat
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tyytymättömimpiä. Vastaajien ammattinimikkeet olivat yhteydessä myös kyseisen mielipiteen

kanssa, kuten seuraavasta taulukosta 66 voidaan nähdä.

Taulukko 66. Arvokeskustelujen riittävyys työhallinnon koulutuksissa ammattiluokkien 
mukaan (N=69).

54% 10% 23% 33%
46% 90% 77% 67%

100% 100% 100% 100%

Kyllä
Ei

Onko arvokeskusteluja käyty riittävästi
työhallinnon koulutuksissa?
Total

Työvoima
neuvoja

Johtavassa
asemassa

oleva
Jokin muu

ammattinimike

Vastaajat ammattiluokittain

Total

Ammattiluokittain tarkasteltuna työvoimaneuvojat näyttivät olevan tyytyväisimpiä arvokes-

kustelujen riittävyyteen työhallinnon koulutuksissa. Tyytymättömämpiä näyttäivät olevan

johtavassa asemassa olevat, joista peräti 90% on sitä mieltä, että työhallinnon koulutuksissa ei

keskustella arvoista riittävästi. Muun ammattinimikkeen edustajat sijoittuivat suunnilleen

keskitasolle, tämän ryhmän sisällä ammatinvalintapsykologit eivät erottautuneet muista tämän

väittämän osalta. Tulos ryhmien välisistä mielipide-eroista oli myös tilastollisesti merkitsevä

(p=9,224, df=2, sig=,01).

Mielenkiintoinen tulos oli se, että vastaajien työhallinnon koulutuksiin osallistuminen ei

näyttänyt juuri olevan yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa. Lievä suuntaus oli kuitenkin

se, että mitä vähemmän vastaaja oli työhallinnon koulutuksiin osallistunut, sitä tyytyväisempi

hän oli arvokeskustelujen riittävyyteen. Työhallinnon koulutuksiin osallistumisesta kulunut

aikakaan ei näyttänyt olevan juuri yhteydessä kyseisen mielipiteen kanssa. Alle vuosi sitten

koulutukseen osallistuneet olivat hieman tyytyväisempiä arvokeskustelujen riittävyyteen kuin

1-5 vuotta tai yli 5 vuotta sitten koulutukseen osallistuneet virkailijat.  

Työhallinnon koulutuksissa tapahtuvien arvokeskustelujen riittävyyden kokemiseen sen si-

jaan näytti olevan yhteydessä jonkin verran siihen, miten usein virkailijat itse pohtivat työnsä

taustalla vaikuttavia arvoja. Tämä voidaan nähdä seuraavasta taulukosta 67.
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Taulukko 67. Arvokeskustelujen riittävyys työhallinnon koulutuksissa omien arvopohdintojen 

määrän mukaan (N=69).

36% 21% 33%
64% 79% 67%

100% 100% 100%

Kyllä
Ei

Onko arvokeskusteluja käyty riittävästi
työhallinnon koulutuksissa?
Total

Päivittäin tai
viikoittain

Kuukausittain
tai harvemmin

Kuinka usein itse pohtii työnsä
taustalla vaikuttavia arvoja

Total

Ne vastaajat, jotka itse pohtivat työnsä taustalla vaikuttavia arvoja päivittäin tai viikoittain

olivat tyytyväisempiä työhallinnon koulutuksissa käytyjen arvokeskustelujen riittävyyteen.

Vastaavasti ne virkailijat, jotka itse pohtivat työnsä taustalla vaikuttavia arvoja, olivat pää-

sääntöisesti sitä mieltä, ettei arvokeskusteluja oltu käyty työhallinnon koulutuksessa riittäväs-

ti. Yhteenvetona voidaan todeta, että tyytyväisimpiä työhallinnon koulutuksissa käytyjen ar-

vokeskustelujen riittävyyteen olivat iältään nuorimmat virkailijat sekä miehet. Tyytymättö-

mimpiä arvokeskustelujen riittävyyteen olivat naiset ja johtavassa asemassa olevat.

Kuinka usein sitten virkailijat itse pohtivat työnsä taustalla vaikuttavia arvoja? Vastaajista

suurin osa (80%) ilmoitti pohtivansa työnsä taustalla vaikuttavia arvoja joko päivittäin (29%)

tai viikoittain (51%). Vastaavasti 20% ilmoitti miettivänsä arvoja kuukausittain (10%) tai

harvemmin (10%). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eroja ryhmien välillä löytyi hieman kuten

alla olevasta kuviosta voidaan nähdä..

29 %

30 %

31 %

46 %
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46 %

88 % 13 %

14 %

12 %12 %

11 %
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Kuvio 14. Omien arvopohdintojen määrä ammattiluokkien mukaan. (N=79). 

Päivittäin arvopohdintoja harjoittivat hieman alle kolmasosa työvoimaneuvojista, johtavassa

asemassa olevista sekä muun ammattinimikkeen edustajista. Ammatinvalintapsykologeista

peräti 88% ilmoitti pohtivansa työnsä taustalla vaikuttavia arvoja viikoittain, kun 13% ilmoitti

pohtivansa arvoja kuukausittain. Huomattavaa on se, että kukaan johtavassa asemassa olevista

virkailijoista ei ilmoittanut pohtivansa arvoja harvemmin kuin viikoittain. Kun arvopohdinto-

jen useutta tarkasteltiin sukupuolten välillä kahdessa luokassa eli päivittäin tai viikoittain ta-

pahtuvassa tai kuukausittain tai tätä harvemmin, eroja ryhmien välillä oli hieman.

Taulukko 68. Omien arvopohdintojen määrä sukupuolen mukaan (N=79).

77% 86% 80%
23% 14% 20%

100% 100% 100%

Päivittäin tai viikoittain
Kuukausittain tai harvemmin

Kuinka usein itse pohtii työnsä
taustalla vaikuttavia arvoja
Total

Nainen Mies
Vastaajan sukupuoli

Total

Miehet näyttivät pohtivan työnsä taustalla vaikuttavia arvoja naisia useammin, sillä heistä

peräti 86% ilmoitti pohtivansa arvoja joko päivittäin tai viikoittain. Vastaava osuus naisista

oli 77%. Huomattavaa on, että miehet ilmoittivat myös arvokeskusteluja käydyn naisia use-

ammin omissa toimistoissaan. Vastaajien ikä näytti olevan myös yhteydessä arvopohdintojen

määrän kanssa kuten seuraavasta taulukosta 69 voidaan nähdä.

Taulukko 69. Omien arvopohdintojen määrä iän mukaan (N=75).
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72% 85% 73% 78%

28% 15% 27% 22%

100% 100% 100% 100%

Päivittäin tai viikoittain
Kuukausittain tai
harvemmin

Kuinka usein itse
pohtii työnsä taustalla
vaikuttavia arvoja

Total

20-39 vuotta 40-49 vuotta Yli 50 vuotta
Vastaajien ikä luokiteltuna

Total

Iältään nuorimmat virkailijat näyttivät pohtivan työnsä taustalla vaikuttavia arvoja vanhem-

piin virkailijoihin hieman harvemmin, sillä 72% ilmoitti pohtivansa arvoja joko päivittäin tai

viikoittain. Vastaava osuus 40-49 –vuotiaista oli peräti 85% ja yli 50-vuotiaista 73%. Tulos ei

kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p=1,785, df=2, sig=,410), vaikka chi2-testin ehdot

toteutuivat. Kun arvokeskustelujen useutta tarkasteltiin työssäolovuosien mukaan, tulos oli

hieman erilainen. Sekä yli 10 vuotta nykyisissä työtehtävissä toimineista että yli 15 vuotta

työhallinnossa työskennelleistä virkailijoista 89% pohti arvoja joko päivittäin tai viikoittain.

Osuudet muissa, eli työuraltaan tätä nuoremmissa ryhmissä, olivat vastaavasti hieman kes-

kiarvoa pienemmät. 
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Taulukko 70. Omien arvopohdintojen määrä toimiston koon mukaan (N=76).

76% 84% 80%

24% 16% 20%

100% 100% 100%

Päivittäin tai viikoittain
Kuukausittain tai
harvemmin

Kuinka usein itse
pohtii työnsä taustalla
vaikuttavia arvoja

Total

Suuri toimisto Pieni toimisto
Toimistot luokiteltuina

Total

Toimiston koon mukaan tarkasteltuna eroja virkailijoiden välillä oli myös hieman. Pienissä

toimistoissa työskentelevistä virkailijoista 84% pohti arvoja joko päivittäin tai viikoittain kun

vastaava osuus suurissa toimistoissa työskentelevistä oli 76%. Tulos ei ollut kuitenkaan tilas-

tollisesti merkitsevä (p=,748, df=1, sig=,387), vaikka chi2-testin ehdot toteutuivat. Tulos oli

kuitenkin samansuuntainen kuin edellä kuvattu arvokeskustelujen useus työyhteisössä pienten

ja suurten toimistojen välillä eli pienissä toimistoissa sekä keskusteltiin useammin arvoista

että virkailijat itse pohtivat työnsä taustalla vaikuttavia arvoja useammin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että virkailijat olivat keskimäärin melko tyytymättömiä arvo-

keskustelujen määrään työhallinnon koulutuksissa. Sukupuolten välinen tarkastelu osoitti, että

miehet olivat naisia hieman tyytyväisempiä arvokeskustelujen määrään. Iän mukaan tarkas-

teltuna tyytymättömämpiä koulutusten arvokeskustelujen määrään olivat sekä iältään että työ-

uraltaan vanhimmat virkailijat. Johtavassa asemassa olevat virkailijat erottuivat muista ryh-

mistä siten, että heistä peräti 90% oli tyytymättömiä arvokeskustelujen määrään työhallinnon

koulutuksissa. Koulutukseen osallistuminen tai koulutukseen osallistumisesta kulunut aika ei

näyttänyt olevan yhteydessä kyseisen väittämän kanssa.

Työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat pohtivat oman työnsä taustalla vaikuttavia arvoja

kuitenkin melko usein, sillä suurin osa vastaajista (80%) kertoi pohtivansa arvoja joko päi-

vittäin tai viikoittain. Virkailijoiden omien arvopohdintojen useus erosi ryhmien välillä sekä

ammattiluokan, iän kuin sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Useimmin arvopohdintoja kävivät

johtavassa asemassa olevat, joista peräti kaikki pohtivat työnsä taustalla vaikuttavia arvoja

joko päivittäin tai viikoittain. Iän mukaan tarkasteltuna nuorimmat ja vanhimmat virkailijat

pohtivat arvoja hieman 40-49 –vuotiaita virkailijoita harvemmin. Miehet pohtivat arvoja nai-

sia useammin, sillä miehistä peräti 86% pohti arvoja joko päivittäin tai viikoittain. 
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5 Lopuksi

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensinnäkin työn yleisiä piirteitä ja reunaehto-

ja. Tähän tavoitteeseen pyrittiin tarkastelemalla virkailijoiden työtyytyväisyyttä, työtehtävien

ja asiakaskunnan muutoksia sekä työn byrokraattisuutta. Tutkimuksen toinen tavoite oli tar-

kastella virkailijoiden työmenetelmiä ja ammattikäytäntöjä sosiaalityön näkökulmasta eli tut-

kia sitä, mitä sosiaalityön piirteitä työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työssä on

nähtävissä ja onko työ heidän mielestään esimerkiksi auttamistyötä ja keitä se parhaiten pal-

velee. Tutkimuksen kolmas tavoite oli tutkia virkailijoiden työn taustalla vaikuttavia eettisiä

arvoja eli sitä, millaisia arvoja työvoimavirkailijat arvostavat työhallinnon asiakaspalvelussa

ja miten nämä sosiaalityön eettiset periaatteet toteutuvat virkailijoiden omassa työssä.

Hypoteesina oli, että työnhakijapalveluissa on nähtävissä paljon sosiaalityön piirteitä ja että

virkailijoiden työ on muuttunut palvelujärjestelmäuudistuksen jälkeen yhä vaativammaksi

asiakastyöksi. Hypoteesina oli myös se, että virkailijoiden sukupuoli, ikä, koulutustausta,

ammattinimikkeet ja työuran pituus vaikuttavat siihen, millaisena virkailijat työnsä kokevat ja

millaisista arvolähtökohdista käsin he työtänsä toteuttavat. 

Tässä osiossa kerrataan ensin keskeisimmät tutkimustulokset sekä pohditaan tulosten merki-

tystä ja hypoteesien paikkansapitävyyttä. Toisessa alaluvussa käsitellään ammattiryhmittäisiä

eroja koskien työn yleisiä piirteitä ja reunaehtoja, työkäytäntöjä ja työn taustalla vaikuttavia

arvoja. Lopuksi tarkastellaan sitä, millaisia rajoituksia liittyi valittuun tutkimus- ja analyysi-

menetelmiin ja mikä oli tutkimustulosten keskeisin anti. Tässä viimeisessä osiossa pohditaan

myös sitä, miten yleistettäviä tutkimustulokset ovat ja sitä, millaisia jatkotutkimusehdotuksia

tutkimuksesta nousi esiin. 
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5.1 Tulosten yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, millaisena työvoimavirkailijat kokevat

työnsä yleiset piirteet ja miten paljon työssä on nähtävissä byrokraattisia elementtejä. Tavoit-

teena oli myös kartoittaa sitä, miten tärkeäksi virkailijat kokevat esimerkiksi yhteistyön mui-

den viranomaisten kanssa ja millaisia muutoksia työssä ja asiakaskunnassa on tapahtunut vii-

me vuosina.

Työvoimavirkailijat olivat varsin tyytyväisiä työtehtäviinsä, vaikka eivät pääsääntöisesti ko-

keneetkaan työtehtäviään helpoiksi kykyihinsä nähden. Erityisesti työuraltaan nuorimmat

virkailijat sekä kokivat työtehtävänsä kykyihinsä nähden suhteellisen helpoiksi että kokivat

usein onnistumisia työssään. Tämä tulos oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että pitkän työ-

uran ja työkokemuksen olisi voinut luulla vahvistavan käsityksiä omista kyvyistä työtehtäviin

nähden. Toisaalta tulos saattaa kertoa siitä, että nuorilla virkailijoilla on saattanut olla lähtö-

kohdiltaan paremmat edellytykset työtehtävien hoitoon esimerkiksi paremman koulutuspoh-

jan ansiosta.

Työhallinnon virkailijat pitivät työtään pääsääntöisesti itsenäisenä ja itsenäisiä ratkaisuja

vaativana työnä. Tämä tulos tuki aikaisempien tutkimusten tuloksia (esim. Mäkitalo 2000).

Erityisesti naiset ja suurissa työvoimatoimistoissa työskentelevät sekä työuraltaan vanhimmat

virkailijat kokivat työnsä itsenäiseksi. Työn teknisten rutiinien liian suuri määrä jakoi mieli-

piteet vastaajien kesken melko tasan kahtia. Virkailijat kokivat pääsääntöisesti työnsä vaati-

van eri tahoilta tulevien vaatimusten yhteensovittamista ja erityisesti tätä mieltä olivat työ-

uraltaan vanhimmat virkailijat. 

Työn reunaehtoja ja byrokraattisuutta tarkastellessa voitiin huomata, että työvoimavirkailijat

kokivat erilaisten säädösten ohjaavan asiakastyötä työhallinnossa erittäin paljon, mutta ko-

kivat silti voivansa käyttää omaa harkintavaltaansa melko paljon tehdessään asiakkaita kos-

kevia ratkaisuja. Tämä tulos oli saman suuntainen, kuin mitä sosiaalityöntekijöiden työtä tut-

kineet ovat havainneet. Työ on suuressa määrin juuri lainsäädännössä edellytettyjen lakien

noudattamisesta mutta laki ei kuitenkaan määrittele tarkoin sitä, miten työ tulee itse asiassa

toteuttaa (esim. Kajava 1989). Harkinnanvaraisille päätöksille on tilaa jossain määrin lähes

aina myös työnhakijapalveluissa.
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Työhallinnossa tulostavoitteilla ja erilaisilla ohjeistuksilla on suuri merkitys käytännön työ-

hön. Suurin osa virkailijoista koki tuntevansa työhallinnon tulostavoitteet vähintäänkin melko

hyvin. Mittarit, joilla työhallinnon tuloksia arvioidaan, eivät pääsääntöisesti kuvanneet vir-

kailijoiden mielestä heidän omien töidensä sisältöjä tai tavoitteita. Näihin mittareihin ei

myöskään koettu juuri pystyvän vaikuttamaan, sillä tulostavoitteet ovat ”ylhäältä annettuja”. 

Se, ovatko työhallinnon tulostavoitteet ristiriidassa yksittäisten asiakkaiden tarpeiden kanssa

tai ovatko nämä ristiriidat lisääntyneet, koettiin virkailijoiden taholta hieman vaihtelevasti.

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tulostavoitteet ovat ristiriidassa asiakkaiden tarpei-

den kanssa vähintäänkin melko usein. Mielenkiintoinen tulos oli se, että suurin osa vastaajista

oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät nämä ristiriidat ole lisääntyneet paljoakaan. Ristiriitojen

syiksi virkailijat luettelivat muun muassa sen, että tulostavoitteet ovat kaukana arjesta eivätkä

kuvaa todellisuutta. Myös yhteiskunnallisten muutosten arveltiin vaikuttavan ristiriitojen li-

sääntymiseen. 

Työvoimavirkailijat kokivat työnsä vaativan sekä läheistä yhteistyötä työtovereiden kanssa

että yhä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Halukkuus tehdä enemmän

yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa ei ollut kuitenkaan niin yleistä, kuin mitä työn

koettiin vaativan. Erityisesti työuraltaan vanhimmat virkailijat olivat sitä mieltä, että heidän

työnsä vaatii sekä läheistä yhteistyötä työtovereiden että muiden viranomaistahojen kanssa.

Ristiriitaista tuloksissa oli se, että työuraltaan vanhimmista virkailijoista kuitenkin vajaa

puolet oli sitä mieltä, että he haluaisivat tehdä enemmän yhteistyötä muiden viranomaistaho-

jen kanssa. Toisin sanoen työuraltaan vanhimmat työntekijät toisaalta tunnustivat yhteistyön

tarpeen, mutta eivät ole juuri valmiita lisäämään sitä. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, onko työnhakijapalveluissa toimivien virkai-

lijoiden työssä nähtävissä sosiaalityön piirteitä. Virkailijat pitivät työtään pääsääntöisesti

asiakaspalvelutyönä, mikä oli odotettavissakin teoriaosuuden perusteella. Virkailijat arvelivat

myös työnsä palvelevan paremmin työnhakijoita kuin työnantajia. Tämä tulos oli varsin mer-

kittävä, sillä kuten aiemmin jo todettiin, työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työ on

usein eri tahoilta tulevien vaatimusten yhteensovittamista. Työnhakijapalvelut palvelevat siis

paremmin sen tärkeimpiä asiakkaita eli työnhakijoita ja virkailijat mieltävät työn olevan juuri

työnhakija-asiakaslähtöistä. 
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Virkailijat kokivat työnsä olevan hyvin selvästi auttamistyötä. Vuorovaikutussuhde asiakkaan

kanssa koettiin pääsääntöisesti tärkeimmäksi työvälineeksi erityisesti naisten mielestä. Tämä

tulos tuki myös aiempaa teoriaa vuorovaikutuksen merkityksestä asiakaspalveluprosessissa

(esim. Turtiainen 1991, 72). Virkailijat kokivat myös asiakkaan palvelutarpeen määrityksen

keskeiseksi osaksi työtään. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin helppous jakoi mielipiteitä

jonkin verran, sillä noin puolet virkailijoista oli sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarvetta ei

ole helppo arvioida. Tätä mieltä olivat erityisesti yli 50-vuotiaat virkailijat. Kun tätä tulosta

verrataan sosiaalityön työkäytäntöihin, voidaan todeta, että asiakkaan palvelutarpeen määritys

ei ole aina helppoa sosiaalityössäkään asiakkaiden monenlaisista elämäntilanteista ja ongel-

mista johtuen. 

Hyvin keskeiset työkäytännöt sosiaalityössä, kuten asiakkaan omien voimavarojen vahvista-

minen ja asiakkaan etujen puolustaminen (esim. Aho 1999, 21), koettiin hyvin tärkeiksi työ-

menetelmiksi työvoimavirkailijoiden työssä. Tätä mieltä olivat erityisesti pitkän työuran työ-

hallinnossa tehneet naiset. Asiakkaan henkilökohtaisista asioista puhuminen, mikä on usein

sosiaalityön perusta, koettiin kuuluvan myös työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden

omaan työhön. Tätä mieltä olivat erityisesti suurissa työvoimatoimistoissa työskentelevät vir-

kailijat. Asiakkaan henkilökohtaisista asioista puhumisen ei koettu kuuluvan niin yksimieli-

sesti omaan työhön pienten toimistojen virkailijoiden mielestä. Tämä tulos saattaa kertoa siitä,

että pienemmillä paikkakunnilla työskentelevät virkailijat tuntevat ehkä jo entuudestaan asi-

akkaansa paremmin kuin suurissa toimistoissa työskentelevät virkailijat, jotka joutuvat ehkä

kyselemään henkilökohtaisia asioita asiakkailtaan enemmän.

Virkailijat kokivat työnsä vaativan asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja

he ilmoittivat pääsääntöisesti aina ottavansa huomioon asiakkaan koko elämäntilanteen teh-

dessään asiakasta koskevia ratkaisuja. Virkailijat olivat myös sitä mieltä, että he palvelevat

asiakkaita aina yksilöllisesti asiakkaiden omien tarpeiden mukaan. Mielenkiintoinen tulos oli

se, että yli puolet vastaajista silti ilmoitti, että heillä ei ole tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita

heidän tarpeittensa mukaan. Tulokset ovat siis jokseenkin ristiriitaisia keskenään, mutta toi-

saalta tukevat Isakssonin (1988, 117) tutkimustuloksia työvoimavirkailijoiden ajankäytölli-

sistä ongelmista. 

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli kartoittaa työvoimavirkailijoiden työn taustalla

vaikuttavia arvoja, eli sitä, mitä eettisiä periaatteita virkailijat arvostavat työhallinnon asia-

kaspalvelussa ja miten arvot toteutuvat heidän käytännön työssään. Teoriaosassa todettiin,
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että työhallinnon eettiset perusteet lähtevät yksilöstä ja työn arvon tunnistamisesta ja että

työnhakijapalveluiden arvopäämääränä on pyrkiä ratkaisuun, joka on yksilön kannalta paras

yhteiskunnassa vallitsevien valintamahdollisuuksien rajoissa (Skog & Räisänen 1997, 58).

Työhallinnossa ei silti ole tätä selvemmin korostettu niitä arvoja, joiden pohjalta virkailijoi-

den pitäisi työtään toteuttaa. Sosiaalityössähän eettiset ohjeet ovat selkeästi julkituotuja am-

mattikunnan sisällä (esim. Karvinen 1993a ja 1993b). 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella työvoimaviranomaisten työn arvopohja vaikuttaa

hyvin samanlaiselta kuin mitä se on sosiaalityössä tunnustettu. Työnhakijapalveluissa toimi-

vat virkailijat arvioivat kaikkien arvojen tärkeyden työhallinnon asiakaspalvelussa melko tär-

keän tai erittäin tärkeän välille. Erityisen tärkeänä arvona virkailijat pitivät asiakkaan yksityi-

syyden suojaamista. Tämä selittynee osittain sillä, että työhallinnon lainsäädännössä on vah-

vasti korostettu salassapitovelvollisuutta. Asiakkaan yksityisyyden suojaaminen koettiin myös

toteutuvan parhaiten virkailijoiden omassa työssä. Mielenkiintoinen tulos oli se, että vaikka

syrjäytymisen poistamista pidettiin melko tärkeänä arvona, ilmoittivat virkailijat sen toteutu-

van työssään vain joten kuten. Tämä saattaa kertoa siitä, että työvoimavirkailijat mieltävät

asiakkaiden syrjäytymisen poistamisen yhdeksi työnsä tavoitteista, mutta kokevat tämän ta-

voitteen toteutumisen hankalana omassa työssään ehkä syrjäytymistä ehkäisevien keinojen

puutteen takia. Syrjäytymisen poistaminenhan on kuitenkin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien

kohdalla työvoimapoliittisestikin tärkeä tavoite työhallinnossa.

Työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat eivät olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä käytyjen

arvokeskustelujen riittävyyteen työyhteisössä, -kokouksissa tai työhallinnon koulutuksissa.

Työyhteisöissä oli keskusteltu työn taustalla vaikuttavista arvoista keskimäärin vain kuukau-

sittain ja virkailijat ilmoittivat itse pohtivansa arvoja keskimäärin vähintään viikoittain. Mie-

lenkiintoinen tulos oli se, että miehet ilmoittivat itse pohtivansa arvoja useammin kuin naiset

ja myös miesten työyhteisöissä oli keskusteltu useammin työn taustalla vaikuttavista arvoista

lähinnä virallisissa tilanteissa. Naiset olivat arvokeskustelujen riittävyyteen miehiä tyytymät-

tömämpiä ehkä juuri edellä mainitusta syystä. 

Yhteenvetona näistä tuloksista voidaan sanoa, että työnhakijapalveluissa toimivien virkaili-

joiden työssä on nähtävissä varsin monessa suhteessa sosiaalityön piirteitä. Asiakkaan voima-

varojen vahvistamisen tärkeys, asiakkaan etujen puolustaminen ja vuorovaikutussuhteen mer-

kitys työssä kertoo siitä, että virkailijat kokivat työnsä on asiakaslähtöiseksi. Asiakkaan yksi-

löllisten tarpeiden korostaminen myös kertoo osaltaan tästä. Virkailijat arvostivat hyvin pal
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jon kaikkia sosiaalityön eettisiä periaatteita työhallinnon asiakaspalvelussa. Tämä tulos kertoo

siitä, että työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat ainakin pyrkivät toimimaan työssään sa-

moista arvolähtökohdista käsin kuin sosiaalityöntekijät. Arvojen soveltaminen käytäntöön ei

kuitenkaan koettu toteutuvan aivan niin hyvin, kuin mitä eettisiä periaatteita arvostettiin. Ar-

vokeskustelujen riittävyyteen ei oltu tyytyväisiä ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan yh-

teisten arvokeskustelujen määrää tulisikin lisätä sekä työyhteisöissä että työhallinnossa yli-

päänsä. Yhteisen arvopohjan varaan rakennettu yhteistyö sekä työntekijöiden välillä että

myös eri viranomaistahojen, kuten sosiaalitoimen, välillä kuitenkin selkeyttää työn tavoitteita

ja tuottaa luultavasti myös työlle parempia tuloksia.

Hypoteesit pitivät paikkansa hyvin siinä mielessä, että tutkimustulosten pohjalta voidaan sa-

noa, että työvoimavirkailijoiden työssä on nähtävissä sekä sosiaalityön piirteitä että samanlai-

sia arvopäämääriä ja työ on muuttunut yhä vaativammaksi asiakaspalvelutyöksi viime vuosi-

na. Eroja eri vastaajaryhmien välillä niin sukupuolen, iän, pohjakoulutuksen, toimiston koon

ja työurien pituuden mukaan tarkasteltuna oli jonkin verran. Eroja ammattiryhmien  välisissä

työkäytännöissä oli erityisen paljon, joten näitä käsitellään seuraavaksi vielä erikseen kunkin

ammattiryhmän tyypillisimpien vastausten mukaan. 

5.2 Ammattiryhmittäiset erot työkäytännöissä

Työvoimaneuvojia oli kaikista vastaajista miltei puolet. He kokivat nykyiset työtehtävät

omiin kykyihinsä nähden keskimäärin helpommaksi kuin muut virkailijat, mutta olivat kes-

kimäärin silti muita virkailijoita tyytymättömämpiä nykyisiin työtehtäviinsä ja kokivat on-

nistumisia myös keskimäärin harvemmin kuin muut. Selkeimpänä erona muihin virkailijoihin

nähden työvoimaneuvojat kokivat mahdollisuudet oman työnsä kehittämiseen melko huo-

noiksi. 

Työvoimaneuvojat kokivat lakien, säädösten ja asetusten ohjaavan työhallinnon käytäntöjä

keskimäärin erittäin paljon ja kokivat voivansa käyttää harkintavaltaansa keskimäärin melko

paljon. Työhallinnon tulostavoitteiden tuntemuksen työvoimaneuvojat arvioivat omalla koh-

dallaan muita hieman huonommaksi, mutta tunsivat tavoitteet mielestään keskimäärin kuiten-

kin melko hyvin. Tavoitteiden arvioinnin mittareihin työvoimaneuvojat kokivat voivansa vai-

kuttaa muihin nähden varsin paljon ja mittarit koettiin kuvaavan oman työn sisältöjä melko
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hyvin tai jonkin verran. Yhteistyön kokemukset eivät työvoimaneuvojilla eronneet juuri

muista ammattiryhmistä.

Työtehtävät olivat muuttuneet viime vuosina vaativammiksi erityisesti työvoimaneuvojien

mielestä, sillä kukaan heistä ei ollut sitä mieltä, että tehtävät eivät olisi muuttuneet vaativam-

miksi. Työvoimaneuvojat eivät olleet kokeneet työn muutoksia niin haasteelliseksi kuin mitä

muut virkailijat ja arviot työn muutoksista yksitoikkoisuuden vähentymisen suhteen olivat

vähän varovaisemmat kuin muilla virkailijoilla. Arvio vaikeasti työllistettävien asiakkaiden

määrän lisääntymisestä ei juuri poikennut muista virkailijoista työvoimaneuvojien kohdalla,

mutta muista ryhmistä työvoimaneuvojat erottautuivat siinä, että heistä huomattavan pieni osa

(22%) ilmoitti työskentelevänsä mielellään vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa.

Muihin ryhmiin nähden erityisesti työvoimaneuvojat pitivät työtään suurimmaksi osaksi asia-

kaspalvelutyönä. Mielenkiintoinen tulos oli se, että työvoimaneuvojista suurin osa ilmoitti

työnsä palvelevan paremmin työnhakijoita kuin työnantajia, mutta muihin virkailijoihin näh-

den osuus oli vähän pienempi. Työvoimaneuvojat pitivät työtään auttamistyönä, mutta taas

pienemmällä osuudella muihin ryhmiin verrattuna. Asiakkaan palvelutarpeen määritys koet-

tiin työvoimaneuvojista tärkeäksi osaksi työtä, mutta palvelutarpeen määrittämistä ei koettu

niin helpoksi, kuin mitä esimerkiksi muun ammattinimikkeen edustamat virkailijat sen koki-

vat. Huomioitavaa on se, että erityisesti työvoimaneuvojat mielestään ottavat aina huomioon

asiakkaan koko elämäntilanteen tehdessään ratkaisuja ja heistä miltei puolella on ollut myös

tarpeeksi aikaa palvella asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan. Työvoimaneuvojat olivat

muita virkailijoita tyytyväisempiä arvokeskusteluiden riittävyyteen sekä työyhteisössä, työ-

kokouksissa kuin myös työhallinnon koulutuksissa.

Johtavassa asemassa olevia virkailijoita oli kaikista vastaajista vain noin 10%. Tämän vas-

taajaryhmän pieni koko sekä asema työyksikössä tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa heidän

mielipiteitään. Johtavassa asemassa olevat virkailijat olivat muita virkailijoita tyytyväisempiä

nykyisiin työtehtäviinsä ja kokivat mahdollisuudet oman työnsä kehittämiseen myös hieman

muita paremmiksi. Johtavassa asemassa olevat kokivat työssään olevan myös vähemmän tek-

nisiä rutiineja kuin muut virkailijat. 

Erilaiset lait, säädökset ja asetukset ohjaavat johtavassa asemassa olevien virkailijoiden mie-

lestä asiakastyön käytäntöjä enemmän kuin muiden virkailijoiden mielestä. Johtavassa ase-

massa olevat myös tunsivat voivansa käyttää muita vähemmän harkintavaltaa tehdessään asi
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akkaita koskevia ratkaisuja. Sen sijaan tulostavoitteiden tuntemus koettiin tässä ryhmässä

paremmaksi kuin muilla. Johtavassa asemassa olevat kokivat työhallinnon tulostavoitteiden ja

asiakkaiden tarpeiden väliset ristiriidat suuremmiksi kuin muut ja ristiriidat olivat lisääntyneet

myös muihin virkailijoihin nähden heidän mielestään enemmän. Mielenkiintoinen tulos oli se,

että muihin virkailijoihin nähden johtavassa asemassa olevat kokivat voivansa vaikuttaa vä-

hemmän niihin mittareihin, joilla tavoitteita arvioidaan työhallinnossa. Toisaalta johtavassa

asemassa olevat kokivat mittareiden kuvaavan paremmin heidän oman työnsä sisältöjä ja ta-

voitteita kuin muut virkailijat.

Johtavassa asemassa olevat kokivat muita voimakkaammin sen, että heidän työnsä vaatii lä-

heistä yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Työtehtävänsä he kokivat muuttuneen

viime vuosina vaativammiksi ja haasteellisemmiksi. Johtavassa asemassa olevat kokivat vai-

keasti työllistettävien asiakkaiden kasvun samanlaisena kuin muut, mutta olivat muita virkai-

lijoita halukkaampia työskentelemään vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa.

Johtavassa asemassa olevat virkailijat kokivat työnsä vähemmän asiakaspalvelutyöksi, mikä

selittynee sillä, että heidän työtehtäviinsä kuuluu myös paljon erilaisia hallinnollisia tehtäviä.

Mielenkiintoinen tulos tätä taustaa vasten oli se, että muihin virkailijoihin nähden erityisesti

johtavassa asemassa olevat kokivat työnsä kuitenkin auttamistyöksi. Vuorovaikutussuhde

asiakkaan kanssa ei kuitenkaan ollut muihin virkailijoihin nähden niin vahvasti johtavassa

asemassa olevien virkailijoiden mielestä heidän tärkein työvälineensä. Asiakkaan palvelutar-

peen määritys ei erityisemmin korostunut johtavassa asemassa olevien virkailijoiden työssä

eikä asiakkaan palvelutarpeen määritystä koettu helpoksi.

Mielenkiintoinen tulos oli se, että muihin ryhmiin nähden vähiten johtavassa asemassa olevat

virkailijat ottavat mielestään asiakkaan koko elämäntilanteen huomioon tehdessään heitä kos-

kevia ratkaisuja. Samoin johtavassa asemassa olevista muihin virkailijoihin nähden pienempi

osa oli sitä mieltä, että he palvelevat asiakkaita yksilöllisesti heidän tarpeittensa mukaan. To-

sin yli neljäsosa johtavassa asemassa olevista ei osannut sanoa kantaansa tähän väittämään ja

kukaan ei ollut väittämän kanssa eri mieltä. Johtavassa asemassa olevat kokivat omaavansa

muihin virkailijoihin nähden selvästi vähemmän aikaa palvella asiakkaita heidän tarpeidensa

mukaisesti.

Johtavassa asemassa olevat virkailijat kokivat arvot työhallinnon asiakaspalvelussa hieman

muita virkailijoita tärkeämmiksi ja he olivat muita virkailijoita tyytymättömämpiä arvokes
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kustelujen riittävyyteen sekä työyhteisössään että erityisesti työkokouksissa ja työhallinnon

koulutuksissa. Johtavassa asemassa olevat pohtivat myös itse muita virkailijoita useammin

työnsä taustalla vaikuttavia arvoja.  

Tyytyväisimpiä työhönsä näyttivät olevan jonkin muun ammattinimikkeen edustajat kuin

työvoimaneuvojat tai johtavassa asemassa olevat. Tästä muun ammattinimikkeen edustajien

ryhmästä erityisesti ammatinvalintapsykologit olivat tyytyväisiä työhönsä, sillä he kokivat

kaikkia muita virkailijoita vahvemmin onnistuvansa usein työssään ja olivat myös muita tyy-

tyväisempiä nykyisiin työtehtäviinsä. Ammatinvalintapsykologien mielipiteitä tarkastellessa

on tosin otettava huomioon ryhmän pieni koko, joka oli vain 8 vastaajaa.

Kaikki muun ammattinimikkeen edustajat kokivat erilaisten lakien, säädösten ja asetusten

ohjaavuuden työhallinnon asiakaspalvelussa joko erittäin paljon tai melko paljon, mutta koki-

vat voivansa käyttää muihin virkailijoihin nähden enemmän harkintavaltaa tehdessään asiak-

kaita koskevia ratkaisuja. Muun ammattinimikkeen edustajien mielestä tulostavoitteiden ja

yksittäisten asiakkaiden välisiä ristiriitoja oli keskimäärin melko usein, mutta ammatinvalin-

tapsykologit arvioivat ristiriitoja olevan keskimäärin vain silloin tällöin. Miltei puolet muun

ammattinimikkeen edustajista eivät mielestään pysty vaikuttamaan ollenkaan työhallinnon

tavoitteita arvioitaviin mittareihin, eivätkä mittarit heidän mielestään kuvaa heidän oman

työnsä sisältöjä tai tavoitteita aivan niin hyvin kuin muiden virkailijoiden mielestä. 

Näitä muita ammattinimikkeitä edustavat virkailijat kokivat työnsä vaativan yhteistyötä mui-

den viranomaistahojen kanssa suunnilleen yhtä paljon kuin muut virkailijat, mutta erityisesti

ammatinvalintapsykologit olivat halukkaita lisäämään yhteistyötä muiden viranomaistahojen

kanssa. Työtehtävät eivät olleet muuttuneet niin yleisesti vaativammiksi muun ammattinimik-

keen edustajien kohdalla kuin muiden virkailijoiden kohdalla, mutta ne olivat muuttuneet

muita haasteellisemmiksi. Erityisesti ammatinvalintapsykologit kokivat vaikeasti työllistettä-

vien asiakkaiden määrän kasvun muita vahvemmin. He eivät kuitenkaan olleet muita selvästi

halukkaampia työskentelemään vaikeasti työllistettävien asiakkaiden kanssa. 

Muun ammattinimikkeen edustajat pitivät työtään asiakaspalvelutyönä ja erityisesti tätä

mieltä olivat ammatinvalintapsykologit. Muihin virkailijoihin nähden erityisesti muun am-

mattinimikkeen edustajat kokivat työnsä palvelevan työnhakijoita enemmän kuin työnantajia.

Ammatinvalintapsykologit kokivat muihin virkailijoihin nähden työnsä vahvimmin auttamis-

työksi ja heistä kaikki olivat sitä mieltä, että vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on heidän

tärkein työvälineensä. Ammatinvalintapsykologit erottuivat muista virkailijoista myös siinä,
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että he kaikki olivat sitä mieltä, että asiakkaan palvelutarpeen määritys on heidän työnsä kes-

keisin osa. Palvelutarpeen määrityksen helppous tai vaikeus jakoi kuitenkin mielipiteitä tä-

mänkin ryhmän sisällä miltei tasan. 

Merkittävä tulos oli se, että kaikki ammatinvalintapsykologit olivat sitä mieltä, että asiakkaan

voimavarojen vahvistaminen on tärkeä osa heidän työtään ja asiakkaan henkilökohtaisista

asioista puhuminen kuuluu heidän työtehtäviinsä. Ammatinvalintapsykologeista kaikki olivat

myös sitä mieltä, että heidän työnsä vaatii asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltaista ymmär-

tämistä ja he myös ottavat huomioon aina asiakkaan koko elämäntilanteen tehdessään häntä

koskevia ratkaisuja. Kaikki ammatinvalintapsykologit myös palvelevat mielestään asiakkaita

aina yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaan, vaikkakin puolet oli sitä mieltä, että heillä ei

ole siihen tarpeeksi aikaa. 

Mielenkiintoinen tulos oli se, että muun ammattinimikkeen edustajista ammatinvalintapsy-

kologit ilmoittivat arvojen toteutuvan omassa työssään hieman muita huonommin. He olivat

myös tyytymättömämpiä muihin virkailijoihin verrattuna arvokeskustelujen riittävyyteen sekä

työyhteisössään että työkokouksissa. Ammatinvalintapsykologit miettivät kuitenkin itse hie-

man muun ammattinimikkeen edustajia harvemmin työnsä taustalla vaikuttavia arvoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että eroja eri ammattiryhmien työkäytännöissä oli melko pal-

jon. Erot johtuivat osittain siitä, että tehtävät työnhakijapalveluissa ovat hyvin vaihtelevat ja

pääsääntöisesti eriytyneet eri ammattiryhmien välillä. Erityisen positiivinen tulos oli kuiten-

kin se, että ammattiryhmien välillä ei vallinnut suuria eroja eettisten periaatteiden arvostami-

sen ja toteutumisen suhteen. Työn toteuttaminen samoista arvolähtökohdista käsin osaltaan

kuitenkin tukee yhteistyön toteuttamista sekä eri ammattiryhmien välillä työnhakijapalveluis-

sa että yhteistyötä myös muiden viranomaistahojen kanssa. 
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5.3 Tutkimuksen arviointia ja pohdintaa

Kvantitatiivisella tutkimuksella on rajoituksensa sen suhteen, mitä tietoja tutkimusjoukosta

saadaan selville. Uusitalon (1991) mukaan kvantitatiivinen survey-tutkimus soveltuu hyvin

sekä tosiasiallisten tietojen keruuseen että arvionvaraisten asioiden kuten mielipiteiden, asen-

teiden, arvojen ja ideologioiden selvittämiseen. Surveyn avulla voidaan selvittää, miten asiat

vastaajien mielestä ovat. (Mt., 90-93.) Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisen metodin käyttö

oli perusteltua tutkimusongelmien luonteen takia. Tutkimuksessahan haluttiin saada selville,

millaisena työnhakijapalveluissa toimivat virkailijat työtään pitävät ja onko työssä sosiaali-

työn piirteitä. Käytetyillä analyysimenetelmillä saatiin hyvin yksityiskohtaista tietoa siitä,

millaisena virkailijat kokivat työnsä ja mitkä asiat mahdollisesti vaikuttivat tuloksiin. Ristiin-

taulukointi tuotti varsin tarkkaa tietoa eri asioista ja ryhmien välisiä eroja oli helposti nähtä-

vissä.

Yksi tämän tutkimuksen tulosten laajempaa yleistettävyyttä rajoittava seikka oli tilastollisten

merkitsevyyksien vähäisyys. Koska aineiston pienuudesta ja tehdyistä luokitteluista johtuen

testiehdot eivät läheskään aina toteutuneet, tilastollisia merkitsevyyksiä ei muodostunut aivan

odotetulla tavalla. Toisaalta tilastollisten merkitsevyyksien puuttuminen ei voida sanoa kui-

tenkaan romuttaneen tutkimustuloksia, sillä tulokset kuvaavat kuitenkin tutkimukseen vastan-

neiden henkilöiden mielipiteitä kysytyistä asioista. 

Kysely antoikin virkailijoille hyvän mahdollisuuden pohtia omaa työtään ja sen lähtökohtia.

On hyvä muistaa myös se, että tutkimukseen vastanneet virkailijat edustivat varsin hyvin kai-

kilta ominaisuuksiltaan tutkimuksen perusjoukkoa eli Satakunnan alueen työnhakijapalveluis-

sa toimivia virkailijoita. Tässä suhteessa tulokset ovat siis yleistettävissä ainakin tutkimuksen

perusjoukkoon. Tutkimuksen voidaan sanoa antaneen luotettavaa tietoa senkin vuoksi, että

virkailijat vastasivat kyselyyn varsin huolellisesti ja puuttuvia tietoja ei ilmennyt paljoakaan. 

Tutkimuksen toteuttamisen hankalin osa oli ehkä kyselylomakkeen laatiminen. Koska työhal-

linnon virkailijoita on tutkittu varsin vähän, oli mittarin laatiminen varsin haasteellista. Kva-

litatiivisen esitutkimuksen tekeminen olisi saattanut helpottaa tätä ongelmaa, mutta loppujen

lopuksi esitutkimuksen tekeminen jo ajanpuutteen vuoksi ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta.

Mittarin muodostaminen onnistui kuitenkin loppujen lopuksi varsin hyvin ja lomakkeen en-

nakkotestaus osaltaan auttoi validiteetin parantamisessa samoin kuten se, että virkailijoille

http://www.mol.fi/tyonhakijapalvelut/kuntouttava_tyotoiminta.html
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annettiin mahdollisuus kommentoida kyselyä lomakkeen lopussa. Nämä kommentit osaltaan

kertoivat siitä, että vastaajat olivat pääsääntöisesti kokeneet kysymykset helpoiksi vastata ja

kysymykset oli ymmärretty oikein.

Tämän tutkimuksen anti on erityisesti siinä, että se tuotti paljon lisää tietoa työnhakijapalve-

luissa toimivien virkailijoiden käsityksistä koskien heidän omaa työtään. Tutkimuksen kes-

keisin hypoteesi siitä, onko työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työssä nähtävissä

sosiaalityön piirteitä, tuli todettua toteen. Työnhakijapalveluissa toimivien virkailijoiden työs-

sä on nähtävissä varsin paljon samoja piirteitä kuin sosiaalityössä, vaikka työssä on selkeästi

nähtävissä myös paljon reunaehtoja, jotka rajoittavat työn toteuttamista. Eettiset periaatteet,

joiden pohjalta työtä työnhakijapalveluissa toteutetaan, koettiin kuitenkin samoiksi, kuin mitä

ne ovat sosiaalityössä. Tältäkin osin työnhakijapalveluissa on siis nähtävissä sosiaalityön

piirteitä.

Jatkotutkimusehdotuksia silmällä pitäen nousee erityisesti muutama asia esiin tämän tutki-

muksen pohjalta. Olisi mielenkiintoista ja varsin tarpeellista toteuttaa vastaavanlainen kysely

laajemmalle virkailijajoukolle työhallinnossa. Näin päästäisiin vielä pidemmälle vietyihin

johtopäätöksiin ja laajempiin yleistyksiin koskien työnhakijapalveluiden ja sosiaalityön suh-

detta. Mielenkiintoista olisi tutkia myös kuntouttavan työtoiminnan yhteistyötuloksia. Tar-

peellista ei olisi tutkia ainoastaan työn vaikuttavuutta ja sen varsinaisia tuloksia, vaan myös

sitä, miten sekä työhallinnon että sosiaalialan virkailijat ovat itse kokeneet yhteistyön toteu-

tumisen ja miten yhteistyötä voitaisiin edelleen parantaa. 

Yhteiskunnallisista muutoksista johtuen työttömien määrä ei ole näillä näkymin ratkaisevasti

vähentymässä, vaikka niin sanotut suuret ikäluokat ovatkin jäämässä pian eläkkeelle. Haas-

teeksi nousee toisaalta se, miten työntekijöitä saadaan työvoimapulasta kärsiville aloille ja

toisaalta se, miten vähäiset työllistymismahdollisuudet omaavat työnhakijat saadaan työllis-

tettyä. Haasteet eivät ole siis ainakaan vähentymässä sekä sosiaalityössä että työnhakijapal-

veluissa. Eri viranomaistahojen väliselle yhteistyölle näyttäisikin olevan tarvetta yhä enem-

män. Ja kun eri yhteistyötahot omaavat työssään samansuuntaiset tavoitteet ja samanlaiset

arvopäämäärät, päästään yhteistyössä varmasti vielä parempiin tuloksiin.
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