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1. JOHDANTO

Työttömyys on ongelma, joka vaikuttaa yksilöön monella tasolla, ja enenevissä mää-

rin sosiaalialan työntekijöiden tehtäväksi on annettu vastuu auttaa työtöntä työllisty-

misessä. Erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevia on paljon, ja heidän tarpeensa ovat

vaihtelevia. Tämän opinnäytetyön kohdalla ei keskitytä kuitenkaan pitkäaikaistyöttö-

mien erityisryhmistä maahanmuuttajiin ja vammaisiin, joiden kohdalla työllistymisen

kuviot voivat olla myöskin hyvin haastavia.

Työttömyyden ongelman vähentämiseksi Suomen hallitus on kehitellyt aktivoivaa

työpolitiikkaa samojen aatteiden ajamana kuin muukin Eurooppa. Työttömyyden las-

kemiseksi on otettu käyttöön useita keinoja, joista erilaiset työllistämisprojektit ovat

osoittautuneet varsin tehokkaiksi.

Toimeksianto tämän tutkimuksen laadintaan tuli Wire-projektilta. Wireen tarkoitukse-

na on luoda toimiva työllisyydenhoitomalli palveluohjauksellisella työotteella. Tästä

syystä perehdyin palveluohjauksen käsitteeseen. Sen lisäksi teoriaosassa käsitellään

työttömyyttä ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyttä, sekä asiakaslähtöisyyttä, jonka toteu-

tumista tässä työssä tutkitaan. Sain valmiit haastatteluaineistot Wire-hankkeelta, jotka

oli kerätty 2005 keväällä. Samasta aineistosta on tehty muitakin opinnäytetöitä, ja

kevään 2007 aikana tehdään myös raportti.

Hyvinvointipalvelut ovat sektoroituneet, ja ihminen saa apua pienissä paloissa. Palve-

lut eivät välttämättä muodosta tällöin järkevää kokonaisuutta. Tähän tarpeeseen pyri-

tään vastaamaan palveluohjauksen avulla. Palveluohjauksen tärkeimpiä elementtejä on

asiakaslähtöisyys. Tarkoituksenani onkin tutkia miten asiakaslähtöisyys toteutuu Wi-

reen yhteistyökumppaneiden toimissa, sillä he ovat osa asiakkaan tärkeää palveluver-

kostoa. Toisaalta tarkoituksenani on myös kartoittaa, mitkä asiat näyttävät tukevan tai

estävän asiakaslähtöisyyden toteutumista työntekijöiden puheissa.

Nykyisin sosiaalityöntekijät ovat nousseet keskeiseen asemaan arvioimaan asiak-

kaidensa työllistymisedellytyksiä ja –mahdollisuuksia. Tutkimukseni kohteeksi vali-

koitui sosiaalialan työntekijät Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan alueen julkisen

hallinnon ja kolmannen sektorin työttömien parissa työskentelevistä ammattilaisista.

Heidän näkemys asiakaslähtöisyydestä ammatillisen koulutuksen puitteissa oletetta-
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vasti vastaa suurimmaksi osaksi sitä näkemystä joka itsellänikin koulutuksen myötä

on rakentunut.

Palveluohjauksellinen työote on keino, jonka avulla työntekijä voi auttaa vaikeassa

elämäntilanteessa olevaa henkilöä niin, että tämän omat vaikuttamismahdollisuutensa

elämäänsä säilyvät. Asiakkaan ympärilleen muodostetaan turvaverkko, joka auttaa

häntä tilanteesta selviytymisessä. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla palveluiden tarve voi

näyttäytyä suurena, ja palveluverkosto sekavana. Palveluohjauksella varmistuu palve-

luiden oikeanlainen kokoonpano sekä selkeä yhteistyökuvio niin asiakkaalle kuin

työntekijöille, asiakaslähtöisellä tavalla.

2. TYÖTTÖMYYDESTÄ PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYTEEN

Suomen laki määrittelee pitkäaikaistyöttömän Laki julkisesta työvoimapalvelussa

30.12.2002/1295 7§. Sen mukaan pitkäaikaistyötön on:

a) työtön työnhakija, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työn-

hakijana tai

b)  työtön työnhakija, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vä-

hintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ja joka työttömyyden toistu-

vuuden ja kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12

kuukautta työttömänä olleeseen työnhakijaan (L 30.12.2002/1295.)

Yleiseurooppalaiseksi ongelmaksi pitkäaikaistyöttömyys nousi 1980-luvulla. Yli vuo-

den yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden osuus työttömistä kaksinkertaistui useissa

eurooppalaisissa OECD:n jäsenmaissa. Korkeimmillaan pitkäaikaistyöttömien määrä

oli vuonna 1987 sen kivuttua 56 prosenttiin kaikista Euroopan unionin alueen työttö-

mistä. (Pehkonen 1998, 221.) Tällöin pitkäaikaistyöttömyys ei kuitenkaan ollut Suo-

messa varsinainen ongelma, sillä yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työt-

tömistä oli kymmenen prosentin luokkaa (Koskela & Uusitalo 2003, 91).

1990-luvun alkupuolella myös Suomi koki syvän laman. Bruttokansantuote aleni kol-

messa vuodessa reilun 10 prosenttia ja työttömyys kasvoi yli 16 prosenttiin työvoi-

masta. (Uusitalo 2002, 26.) Pahimmillaan työttömyys kipusi 23 % vuonna 1992 ( Nis-

sinen 2001, 17). Vihavaisen (1993) mukaan työttömyys alkoi suhdannearoilla aloilla;

rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Niistä työttömyys levisi palvelualoille kosket-
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taen muun muassa niin kauppaa, pankkeja ja muuta rahoitustoimintaa, liike-elämää

palvelevia toimialoja sekä julkisia palveluja. (Raunio 1999, 110.) Suomen talousla-

malle ja sitä seuranneelle suurtyöttömyydelle voidaan erotella kolme pääsyytä:

1) Suomalaiset yritykset eivät osanneet varautua Neuvostoliiton romahtamista

seuranneeseen Suomen ja Neuvostoliiton välisen ns. Clearing-kaupan loppu-

miseen.

2) 1980-luvulta lähtien raha- ja pääomamarkkinat vapautettiin säätelystä ja poik-

keuksellisen pitkään jatkuneen kasvukauden jälkeen rahaa oli liikaa liikkeellä.

Pankit ja luototuslaitokset eivät kyselleet riittävissä määrin reaalivakuutuksia

vastineeksi lainoituksilleen ja tämän johdosta useat yritykset ja yksityishenki-

löt ylivelkaantuivat. Taloudellisen laskun myötä he ajautuivat konkurssiin.

3) Pankkikriisi ja valtiovallan toimesta tehdyt pankkien pelastustoimenpiteet söi-

vät julkisen sektorin taloudellisen pelivaran koko 90-luvun lopuksi. Tästä seu-

rasi mittavia sosiaali- ja terveysmenoihin koituneita leikkauksia. (Nissinen

2001, 17–18.)

Työttömien kasvun myötä myös työttömyyden luonne muuttui. Pitkäaikaistyöttömien

määrä nousi nopeasti noin 30 prosenttiin kaikista työttömistä vuoteen 1995 mennessä.

(Koskela & Uusitalo 2003, 91.) Pitkäaikaistyöttömäksi valikoituminen muuttui myös.

Mustosen mukaan (1997, 94) ennen lamaa pitkäaikaistyöttömät olivat suuremmaksi

osaksi moniongelmaisia miehiä, kun taas lamavuosina pitkäaikaistyöttömäksi valikoi-

tui aina vain nuorempia ja paremmin koulutettuja henkilöitä.

Laman myötä huono-osaisten ja hyväosaisten raja hämärtyi, ja huono-osaisuus keski-

luokkaistui. Samalla myös yhä useampi joutui turvautumaan viimesijaiseen toimeen-

tuloturvaan eli toimeentulotukeen. Tästä kertoo toimeentulotukea saaneiden määrän

nousu väestössä 80-luvun lopun noin 6 prosentista 10 prosenttiin laman myötä. (Rau-

nio 1999, 103.) 1996 toimeentulotukea saavien määrä oli korkeimmillaan, ja tuolloin

heitä oli noin 12 %. Tämän jälkeen suuntaus on kuitenkin ollut suurimaksi osaksi las-

kusuunnassa ja vuonna 2004 toimeentulotukea saavan väestön määrä oli 8 % luokkaa.

(Stakes 2006, 29.)

Bruttokansantuotteen kehitys näyttää lamaa kestäneen kolme, korkeintaan neljä vuotta

(Piirainen & Saari 2002, 18). Työmarkkinoilla lama näyttää päättyneen vuoden 1994

lopussa, jolloin työttömyys kääntyi laskuun (Rantala & Romppainen 2001, 157). La-
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man päätyttyä pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus kaikista työttömistä pysyi kuiten-

kin pitkään suurena, vaikka taloudellinen kasvu palasikin muutamassa vuodessa aikai-

semmalle kasvu-uralleen. (Piirainen & Saari 2002, 18.) Laman aikana tapahtui poik-

keuksellisen voimakas työllisyyden rakennemuutos (Böckerman 2002, 94), eli työ-

voiman kysyntä muuttui paljolti erilaisemmaksi kuin mikä työttömien enemmistö oli.

Näin kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Kysynnän muuttuessa erilaiseksi kuin tarjonta

syntyy myös tilanteita, joissa laajastakaan työttömien työnhakijoiden joukosta ei löydy

helposti työnantajan tarpeita vastaavaa työntekijää (Aho 2004, 1 ja 3). Pitkäaikaistyöt-

tömyys ja siitä juontuvat psykososiaaliset ja taloudelliset ongelmat tulivat kuntien

peruspalveluissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden keskeiseksi työkentäksi 1990-

luvun lamavuosista lähtien (Tuusa 2005, 1).

Työllisyystilanne on kuitenkin kehittynyt viime vuosina Euroopan unionissa myöntei-

seen suuntaan. EU:n vuoden 2006 työllisyysraportin mukaan Suomessa vallitseva

työllisyys sekä työttömyys että niiden viimeaikaiset vaihtelut vastaavat 25 EU-maan

keskiarvoa. (STT 2006, 14.)

Työministeriön työnvälitystilaston mukaan marraskuun 2006 lopussa Suomessa oli

226 514 työtöntä työnhakijaa, ja Keski-Suomessa heitä oli 14 618 (Keskisuomalainen

2006, 13). Rakennetyöttömyydestä kertoo selvästi se, että työministeriön selvityksen

mukaan Jyväskylä sijoittuu tällä vuosituhannella työvoiman kysynnän osalta kolman-

neksi koko Suomessa. Saman selvityksen mukaan työpaikkojen määrän kasvu on Jy-

väskylän seudun lisäksi ollut keskimääräistä voimakkaampaa Tampereella ja Oulussa.

(Parkkila 2006, 1.) Samalla kuitenkin Jyväskylä sijoittui Lahden kanssa toiseksi hei-

kommaksi 12,5 prosentin työttömyysasteellaan. 2006 marraskuun aikana avoimia työ-

paikkoja oli avoinna Keski-Suomen alueen työvoimatoimistossa 1622. Näistä täyttyi

791. (Keskisuomalainen 2006, 13.) Keski-Suomen reuna-alueilla ei taas työpaikkoja

juuri synny (Parkkila 2006, 1).
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2.1 Työttömyyteen liittyviä ongelmia

Työttömyys voi kestää hetkellisestä työttömyydestä pitkittyneeseen ja siitä taas usein

toistuvaan. Keskeistä näyttäisi olevan leimautuminen, jonka Vähätalo (1998, 104)

nostaa esille syyksi eräiden henkilöiden vaikeasta työllistymisestä jo ennen lamaakin

työtilanteen ollessa yleisesti hyvä. Näiden henkilöiden ominaisuuksiin liittyy syrjintä-

tekijöitä tai niihin liittyvää leimaa. Näitä ovat muun muassa terveyden rajoitteet, päih-

deongelma tai poikkeavaan alakulttuuriin kuuluminen. Ne ikään kuin rajoittavat hen-

kilön sisäistä elämänhallintaa ja näin myös mahdollisuuksia hyödyntää työmarkkinoi-

ta. Vaikein asema Vähätalon mukaan on henkilökohtaisten ongelmien kanssa painis-

kelevilla pitkäaikaistyöttömillä. Mitä useampi päällekkäinen tai rinnakkainen sosiaali-

nen syrjäytymisprosessi häntä kohtaa, sitä vaikeampaa hänen on työllistyä. (Vähätalo

1998, 104–105.) Käsitteellä syrjäytyminen viitataan erilaisiin huono-osaisuuden muo-

toihin kuten köyhyys, työttömyys, koulutuksen puute ja elämänhallinnassa ilmeneviin

ongelmiin. Vakavimmassa muodossaan syrjäytymisessä voi olla kyse yli sukupolvien

ulottuvista prosesseista. (Rissanen, Partanen, Pitkänen, Teppo & Salmela 2004, 21.)

Toisaalta myös työttömyydellä ja etenkin sen pitkittymisellä on yhteys sekä psyykki-

seen että somaattiseen sairastavuuteen. Työttömyyden pitkittyminen kasvattaa myös

sosiaalista epäluottamusta. Kortteisen ja Tuomikosken tutkimuksen mukaan työttömän

selviytyminen työ- ja toimintakykyisenä perustuu sosiaaliseen kannatteluun, joka ja-

kautuu yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 53, 104

ja 168).  Työttömyyteen sopeutumiseen vaikuttaa se miten yksilö on arvostanut palk-

katyötä ja millä sijalla siihen liittyvät sosiaaliset suhteet ovat hänen elämässään olleet.

Muita vaikuttavia asioita ovat minkä tasoinen taloudellinen ja sosiaalinen tukiverkosto

yhteiskunnassa on olemassa työttömyyden varalle sekä minkä arvon yhteiskunta ylei-

sesti asettaa palkkatyölle. (Koivula 1994, 41.) Myös henkilön taloudellinen tilanne

vaikuttaa tilanteeseen sopeutumiseen, sillä mitä kireämpi taloudellinen tilanne on esi-

merkiksi asuntovelan takia, sitä vähemmän hänellä on taloudellista liikkumavaraa.

Tämä voi laukaista kriisin työttömän lisäksi hänen perheessään. (Kettunen, Ihalainen

& Heikkinen 2002, 87–88.)

Tapanisen teoksessa esitellyssä Borgen ja Amundsonin (1987) ”tunteiden vuoristora-

ta” – mallissa kuvataan toiveikkuuden ja epäonnistumisten vaihtelua työttömyyden

pitkittyessä. Malli on kuusivaiheinen, mikäli työtön ei työllisty, ja menee seuraavasti:
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1. Työn menetys on shokki, josta selviytyminen vie jonkin aikaa.

2. Henkilö pohtii tapahtunutta, ja siihen liittyy usein masentuneisuutta sekä ah-

distuksen tunteita.

3. Henkilö saa kriisin hallintaan, hän hyväksyy tilanteen ja optimisti herää. Hän

alkaa suunnitella työpaikan etsimistä.

4. Työpaikan löytyessä ongelma ratkeaa, tai jos työtä ei löydy ongelma pahenee.

5.  Mikäli työpaikkaa ei ole löytynyt, yritykset jatkuvat. Useat tuloksettomat yri-

tykset laskevat aaltomaisesti mielialaa ja vähitellen aktiivisuus työnhakuun

herpaantuu.

6. Lukuisten epäonnistumisten jälkeen työttömän itseluottamus ja usko omiin

mahdollisuuksiin on tuntuvasti vähentynyt. Yksilö passivoituu ja saa depressi-

olle ominaisia piirteitä; hän on apaattinen ja aloitekyvyssä on puutteita. (Tapa-

ninen 2000, 28–29.)

Tapaninen (2000, 25) tuo myös esiin, että mikäli työttömäksi jääneen lähiympäristön

monia ihmisiä on kohdannut työttömyys ja useilla toimialoilla työpaikat vähenevät,

työtön sopeutuu uuteen elämäntilanteeseensa huomaamattomasti. Osa oppii tulemaan

toimeen toimeentuloturvan varassa, ”joka lankeaa ilman ponnistuksia” (Tapaninen

2000, 25). Mikäli työmarkkinoilta ei ole mahdollista saada riittävää työtä, eikä toi-

meentulotuki ole yksilölle riittävä, lisää se myös osalla halukkuutta rahan saamiseksi

laittomiin toimintoihin. Toisaalta jos katsotaan ansiotyössä käyneen sopeutuvan toi-

meentulotukeen, on se myös mielestäni varsin odotettavaa osalta nuorista työttömistä,

mikäli heidän lapsuudenkodissaan on jouduttu tulemaan toimeen pienillä tuloilla.

2.2 Työttömyys pitkittyy

Tilastokeskuksen mukaan kansainvälisissä tutkimuksissa kokonaistyöttömyyden ja

pitkäaikaistyöttömyyden välillä on havaittavissa riippuvuussuhde. Maissa, joissa ko-

konaistyöttömyys on korkea, on myös pitkäaikaistyöttömien määrä korkealla. (Tilas-

tokeskus 2006b.)
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Palkkatyöstä syrjäytyminen nähdäänkin tärkeimpänä kokonaissyrjäytymisen lau-

kaisijana (Pouke 1996, 80). Enemmistö työttömistä selviytyy kuitenkin kohtalaisesti

(Kortteinen 1998, 10). Heillä on tukenaan sekä hyvinvointivaltio että yhteisö- ja yksi-

lötasoiset suodatusmekanismit, joiden avulla heidän asemansa on turvatumpi. Tällä

sivulla on Vähätalon (1998) ryhmittely siitä, mitkä ominaisuudet lisäävät perinteisesti

joko heikkoa tai vahvaa asemaa sopeutumisessa työttömyyteen. Vähätalon (1998)

mukaan pitkittynyt työttömyys kuitenkin heikentää myös vahvassa asemassa olevien

suojamekanismeja. (Vähätalo 1998, 152). Samaan tulokseen tulee Kortteinen (1998),

jonka mukaan mitattaessa huono-osaisuutta työttömyydellä, köyhyydellä ja sairasta-

vuudella, huomataan että se on alkanut kasautua pitkäaikaistyöttömien keskuudessa.

Lisäksi työttömyys lisää sosiaalisia riskejä sekä pitkittyessään hajottaa sosiaalisia ver-

kostoja. (Kortteinen 1998, 10.

Asemat yhteisö- ja yksilötasoisessa sopeutumisessa

Vahvat Heikot

Vahvat

Asemat
hyvinvointi-
valtiossa

Heikot

KUVIO 1. Suojamekanismien jakautuminen vahvoihin ja heikkoihin ryhmiin
(Vähätalo 1998, 155).

Pitkäaikaistyöttömyyttä esiintyy etenkin ikääntyneiden ja matalan koulutustason työt-

tömillä. Työttömyyden pitkittyessä ammattitaito rapistuu ja tämä taas aiheuttaa suurta

riskiä syrjäytyä kokonaan työmarkkinoilta. (Tilastokeskus 2006a.) Sanaa krooninen

työtön käytetäänkin henkilöstä, joka ei ole kahteen tai useampaan vuoteen ollut työssä

   1
- Perheelliset naiset
- Nuoret
- Laita-alueet
- Ammattiliittojen
       jäsenet
- Koulutettu
      keskiluokka

   3
- Taantuma-alueet
- Terveysongelmaiset
- Yksinhuoltajanaiset

   4
- Etniset vähemmistö-

ryhmät
- Syrjäkylien aikamies-

pojat
- Alakulttuurit

   2
- Yksinäiset, erityisesti

miehet
- Keski-ikäiset
- Ei-koulutettu työväen-

luokka
- Ydinalueet
- Päihdeongelmaiset
- Rikoskierteiset
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avoimilla työmarkkinoilla vaikkakin on kuulunut pääasiassa yhtäjaksoisesti työvoi-

maan (mm. Aho 2004).

2.3 Nuorisotyöttömät

Nuorisotyöttömällä tarkoitetaan yleensä alle 20- tai alle 24-vuotiasta työtöntä. Nuoret

ovat työmarkkinoilla liikkuvampia kuin varttuneemmat: opiskelun päättämisen ja uran

valinnan seurauksena työtä etsitään ja vaihdetaan. Nuoren kohdalle saattaa osua usei-

takin lyhyitä työttömyysjaksoja. (Tilastokeskus 2006c.)

Vakavaksi nuorisotyöttömyys tulee silloin jos nuori ei pääse vähäisen koulutuksen tai

puutteellisen työkokemuksen vuoksi lainkaan mukaan työelämään (Tilastokeskus

2006c). Siljander (1996, 9) katsookin koulutuksen olevan yksi keskeisimmistä sosiaa-

lisista instituutioista, joiden kautta tapahtuu integroituminen yhteiskuntaan. Siljander

(1996, 9) toteaa tältä foorumilta ulosajautumisen johtavan tavallisesti syrjäytymiseen

myös muilta elämänalueilta. (Rissanen, Partanen, Pitkänen, Teppo & Salmela 2004,

24.) Etenkin nuorten kohdalla on vaara, että työttömyydestä muodostuu itseään ylläpi-

tävä elämäntapa. Työtön oppii tulemaan toimeen ilman työtä ja omaksuu asenteita tai

suorastaan elämänfilosofioita, jotka estävät häntä hakeutumasta koulutukseen tai har-

joitteluun. (Tapaninen 2000, 30.)

2.4 Ikääntyneiden työttömyys

Ennen lamaa varttuneet työikäiset olivat Suomessa vahvasti kiinnittyneet työmarkki-

noille. 1980-luvulla 55 – 64-vuotiaiden työllisyysaste oli 44 % tippuen vuoteen 1994

mennessä 33 %:iin. Ennen lamaa ikääntyneiden työttömien ja ennen kaikkea ikäänty-

neiden pitkäaikaistyöttömien määrän vähyys johtui osittain varttuneiden työttömien

siirtymisestä työttömyyseläkkeelle. (Rajavaara 2000, 38.)

Nyt 2000-luvulla ikääntyneiden työllisyysaste on korkeammalla kuin ennen lamaa.

Työllisyysasteiden nousun taustalla on lähinnä suotuisa talouskehitys sekä var-

haiseläkkeiden ehtojen muuttaminen. Etenkin 55 – 59-vuotiaiden työttömyysaste on

laskenut 1996 vuoden yli 23 % vuoteen 2002 mennessä jo alle keskimääräisen 9,2
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%:in. Kuitenkin vanhuseläkeikää lähestyvien 60 – 64-vuotiaiden työllisyysaste oli

vuonna 2002 vain 26,1 %. (Laine 2004, 188.)

Varttuneiden työntekijöiden riskiä joutua työelämän ulkopuolelle lisää heidän heikko

perus- ja ammattikoulutuksensa. Heidän koulutushalukkuutensa ei myöskään ole ko-

vinkaan suurta. Pitkäaikaissairaudet ja niihin liittyvä työkyvyn heikkeneminen yleis-

tyvät iän mukana, ja heikentynyt terveys voi johtaa työttömyyteen. (Rajavaara 2000,

43–44.)

Suomen poikkeuksellisen alhainen eläkeikä nähdään ongelmana, sillä työvoiman riit-

tävyydestä kannetaan huolta. Myös varhaiseläkkeelle ja eläkeputkeen siirtyminen ka-

ventavat maksupohjaa, ja eläkemenot kasvavat. Eläkeputken ehtoja tiukennettiinkin

vuoden 1997 alusta. (Rajavaara 2000, 40.) Tällaisen puolen korostaminen vaikeuttaa

mielestäni yksittäisen ihmisen tilannetta muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa hä-

neen kohdistuvien rahan meno –asenteiden johdosta. Työtön saattaa muutenkin kokea

syyllisyyttä omasta työttömyydestään ja tuntea itsensä hyödyttömäksi ja tarpeettomak-

si. Epäonnistumisen kokemukset voivat ruokkia ihmisen käsitystä itsestään epäonnis-

tujana myös työelämän ulkopuolelle. (Kettunen yms. 2002, 88.) Satkesin tutkija Jouko

Karjalainen on myöskin huolissaan pitkään työttömänä olleiden työttömien ikäänty-

neiden tulevaisuudesta. Hänen mukaansa eläketurvakeskuksen tuore tutkimus osoittaa,

että pitkäaikaistyöttömyys ei synnytäkään suurta joukkoa ihmisiä jotka saavat pelkkää

kansaneläkettä. Heidän työhistoriansa on sellainen, että heidän työeläkkeensä jää hy-

vin pieneksi. (Raivio 2006, 30.)

2.5 Yhteiskunnan yritykset estää pitkäaikaistyöttömyyttä

Vuonna 2000 työttömyysongelma oli Euroopan alueella pahinta Suomessa Espanjan

ja Kreikan ohella. Tällöin kokonaistyöttömyys maassamme oli yli 10 prosenttia. Poik-

keuksena kuitenkin oli, että pitkäaikaistyöttömyys ei kuitenkaan ollut erityisen korke-

alla, vaan heidän osuutensa kaikista työttömistä oli reilusti alle kolmannes. Tämä joh-

tuu aktiivisesta työvoimapolitiikan keinojen käyttämisestä; työttömyysjakso pyritään

katkaisemaan tukitoimin. (Tilastokeskus 2006b.) Näihin lukeutuu koulutuksen, työ-

harjoittelun ja tukityöllistämisen tarjoaminen (Tilastokeskus 2006b).
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Niin sanotun passiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden (kuten työmarkkinatuki

ja muu työttömyysturva) lisäksi on käytössä aktiivista työvoimapolitiikkaa. Näiden

aktiiviohjelmien haasteena on tuottaa sellaista työhallinnon palvelua, jolla saadaan

pitkäaikaistyöttömien halukkuus ja sitoutuminen aktiivisiin, työllistymistä tavoittele-

viin ratkaisuihin lisääntymään. Keskeisenä tavoitteena onkin tarjota työmarkkinoilta

syrjäytymisvaarassa oleville yksilöllistä, dynaamista ja kohdennettua palvelua. (Karja-

lainen & Lahti 2001, 20.) Tilastokeskuksen (2006a) tietojen mukaan innostus työnha-

kuun vähenee työttömyyden pitkittyessä. Syynä nähdään se, että jatkuvat epäonnistu-

miset työpaikan löytämisessä turhauttavat työnhakijan. (Tilastokeskus 2006a.)

Työvoimakoulutus voidaan jakaa valmentavaan ja ammatilliseen koulutukseen. Val-

mentavan työvoimakoulutuksen tarkoituksena on edistää työttömien yleisiä työmark-

kinavalmiuksia, joihin tähdätään työnhaku-, kielitaito- sekä atk-koulutuksella. Usein

valmentavaan työvoimakoulutukseen osallistutaan ennen varsinaiselle ammatilliselle

kurssille osallistumista. Ammatillinen työvoimakoulutus taas tähtää suoraan ammatil-

listen valmiuksien parantamiseen ja työllistymiseen, ja näin ollen sen voidaan olettaa

parantavan työttömän työllistymismahdollisuuksia. Työvoimakoulutuksen ohella kes-

keinen osa työvoimapoliittista järjestelmää on myös palkkaperusteinen tukityöllistä-

minen. Yksilöä työvoimakoulutus auttaa torjumalla työttömyyttä sekä työvoimasta

syrjäytymistä. Yhteiskunnan hyötynäkökulmasta työvoimakoulutuksen päämääränä on

muun muassa työvoimapulan torjuminen sekä työvoiman ja tarjonnan kohdentaminen.

(Hämäläinen & Tuomala 2006, 5 ja 6.) Aktivointiohjelmien taustalta löytyy myös

pyrkimystä hillitä sosiaalimenoja sekä irrationaalista moraalista pelkoa estää sosiaali-

turvan väärinkäyttöä ja tukiriippuvuuden vähentämistä (Tuusa 2005, 15).

Myös pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma määritteli päätavoitteekseen

hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen parantamalla muun muassa työllisyyttä ja vä-

hentämällä työttömyyttä. Työllisyystavoitteiden toteutumisen kautta nähtiin kyettävän

estää syrjäytymistä ja torjuttavan köyhyyttä. (Valtioneuvosto 2003a.) Työllisyysta-

voitteisiin pääsemiseksi määrättiin pääministeri Vanhasen työllisyysohjelmassa kehit-

tämään eri työllisyyden hoidosta vastaavien viranomaisten alueellista yhteistyötä. Pe-

rustettuihin työvoiman kehittämiskeskuksiin määrättiin koottavaksi vaikeimmin työl-

listyville tarkoitetut palvelut ja resurssit. Tavoitteeksi määriteltiin tällöin myös, että

jokaiselle pitkäaikaistyöttömälle laaditaan aktivointiohjelma ja alle 25-vuotiaille jär-
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jestetään 3 kuukauden työttömyyden jälkeen koulutus-, työharjoittelu tai työpajapaik-

ka. (Valtioneuvosto 2003b.)

Työllistymisen tukemiseen on haettu vastauksia myös useiden projektien kautta. Tam-

pereella aloitti 1.1.2005 Työ ja tekijä –projekti, Kuopiossa Kuopion seudun työpolku

2 oli voimissaan 23.2.2004 -31.12.2006 ajan, Turussa Fortuna-projekti vuosien 2000–

2006 välisenä aikana, Serveri-projekti Vaasassa 05/2005 - 04/2007 sekä Jyväskylässä

tämän työn toimeksiantaja, Wire-projekti. Näitä kaikkia projekteja yhdistää työllisty-

miseen tukemisen lisäksi niiden palveluohjauksellinen kehittäminen. (Sosiaaliportti

2006d.)

Hämäläinen ja Tuomala tekivät vuonna 2006 työpoliittisen tutkimuksen, minkä avulla

he arvioivat työttömyyden eri vaiheissa aloitettujen työvoimapoliittisten toimenpitei-

den vaikutuksia työllistymisessä. Heidän mukaansa tutkimus osoitti ammatillisen työ-

voimakoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen sekä yksityiselle sektorille tapahtuvan

tukityöllistämisen osoittautuvan työllisyysvaikutuksiltaan tehokkaimmaksi. Näiden

kohdalla työllisyysvaikutukset olivat melko samanlaisia työttömyyden eri vaiheissa.

(Hämäläinen & Tuomala 2006.) Valmentava työvoimakoulutus sekä julkisen sektorin

tukityöllistäminen osoittautuivat varsin tehottomiksi, vaikkakin vuoden työttömänä

olleet näyttivät hyötyvän siitä enemmän kuin siihen aikaisemmin osallistuneet (Hämä-

läinen & Tuomala 2006, 55 – 56.)

2.6 Wire tukemassa työllistymisessä Jyväskylän alueella

Wire-projektin toiminta alkoi vuonna 2000. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoit-

tamasta hankkeesta vastasivat aloitusvaiheessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jy-

väskylän kaupunki, TE-keskus sekä Jyväskylän seudun työvoimatoimisto. (Taipale

2003, 2.) Tavoitteeksi määriteltiin työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllis-

täminen, aktivointi, työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä elämänhallinnan tukemi-

nen. Lisäksi tavoitteena oli rakentaa yhteistyö- ja palveluohjausverkosto työttömien

tukemiseksi, joka toimisi yli organisaatio ja hallintorajojen. Wireen toiminta-alueeksi

määriteltiin Jyväskylän työvoimatoimiston toiminta-alue eli Jyväskylä, Jyväskylän

maalaiskunta, Korpilahti, Toivakka, Uurainen ja Petäjävesi. Hankasalmella toiminta

käynnistyi elokuussa 2002. (Perttinä & Suuronen 2004, 14–15.)
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Wiren palveluiden piiriin voi hakeutua omatoimisesti tai asiakkaaksi voidaan ohjata

yhteistoimijaverkoston ja työttömien terveydenhuollon kautta. Asiakkaalla tulee olla

oma halu sekä motivaatio työllistyä, ja hän kokee tässä onnistuakseen tarvitsevansa

valmennusta ja ohjausta työnhakuun. Kunnan tai kolmannen sektorin tukityöllistetyt

voivat myös hakeutua palvelun piiriin, mikäli he haluavat työllistyä yrityksiin. Kui-

tenkaan kokonaisvaltaisen työllistymistä edistävän palvelun piirissä (esim. työvoiman

palvelukeskus TYP tai työvoimatoimiston ammatillinen kuntoutus) oleville Wiren

toiminta ei ole tarkoitettu. (Jyväskylän kaupunki 2006.)

Asiakkaalle räätälöidään yksilöllinen työllistymisen polku asiakkaan tarpeista lähtien

yhteistyössä verkoston kanssa. Palveluiden koontia on esitetty liitteessä 1, missä ”yk-

silöllisesti räätälöity matka” kuvastaa palveluohjauksellista toimintaa työttömän tilan-

teen tukemisessa. Tavoitteena on ensisijaisesti asiakkaan työllistyminen yrityssektoril-

le. Välivaiheena voi olla työkokeilu, -harjoittelu tai tukityöjakso matkalla kohti pitem-

piaikaista työllistymistä. Kuitenkaan aina työllistyminen ei ole asiakkaalle mahdolli-

nen vaihtoehto ja työllistymispolku voi johtaa ammatillisen koulutuksen aloittamiseen

tai se voi päätyä esimerkiksi eläkkeelle siirtymiseen. (Perttinä & Suuronen 2004, 16–

17.)

Wiren palveluita asiakkaille ovat terveyspalvelut, ryhmätyövalmennus sekä liikunta-

palvelut. Terveyspalvelut ovat ensimmäinen palvelu mihin asiakas ohjataan. Tällöin

selvitetään asiakkaan terveydentila, ja näiden tietojen pohjalta suunnitellaan seuraavaa

vaihetta (Wire 2006a) joka voi olla työvalmennus, kuntoutussuunnittelu, aktiivijakso

tai työvoimapoliittinen koulutus. Mikäli kuitenkin terveyspalveluissa havaitaan, ettei-

vät Wiren palvelut vastaa asiakkaan tarpeita, ohjaa terveydenhoitaja häntä tarpeiden

mukaan hakeutumaan muihin palveluihin kuten terveyskeskukseen tai päihde- ja mie-

lenterveyspalveluihin. (Perttinä & Suuronen 2004, 18.)

Wiren oman henkilökunnan ytimeen kuuluvat työvalmentajat, työterveydenhoitajat,

kuntoutussuunnittelija, fysioterapeutti sekä kouluttaja. Hallinnon vastaajina toimivat

projektipäällikkö ja projektisihteeri sekä projektiassistentti. (Perttinä & Suuronen

2004, 16.) Yhteistyöverkostossa ovat mukana mm. työvoimahallinto, Jyväskylän kau-

punki, Jyväskylän maalaiskunta ja Hankasalmen, Korpilahden, Toivakan, Uuraisen

sekä Petäjäveden kunnat, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja

Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän työväenopisto, Keski-Suomen Yrittäjät ry, pai-
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kalliset yrittäjäjärjestöt, Jykes oy, työttömien yhdistykset, kolmas sektori, työvalmen-

nussäätiö Tekevä, KELA, Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE) sekä Jyväskylän työ-

voimatoimisto. (Wire 2006b.)

3. ASIAKASLÄHTÖISYYS TYÖNTEKIJÄN JA ASIAKKAAN

KOHTAAMISESSA SOSIAALIALALLA

3.1 Leimautuneesta elätistä asiakkaaksi

Suomessa on eri aikakausina käytetty asiakkaista erilaisia ilmauksia. Ensimmäisissä

sosiaalihuollon dokumenteissa asiakkaat nimettiin lähinnä heidän vaikeuksiaan tai

sairauksiaan kuvaavilla ilmauksilla kuten vaivainen, aistiviallinen, köyhä ja heikko-

mielinen. Vuoden 1956 huoltoapulaki määritteli persoonattomuuteen viittaavaa käy-

täntöä, jolloin asiakkaat olivat joko henkilöitä tai apua tarvitsevia. (Sipilä, Ketola,

Kröger, Rauhala 1996, 172–173.)

1960 ja –70 –luvuilla alettiin arvostella residuaalista sosiaalihuoltoa ja syntyi pohja

sosiaalityön universaalisille ajatuksille (Juhila 2002, 11). Residuaalisessa mallissa

sosiaalipolitiikan kohdeväestöön kuuluvat lähinnä köyhät, ja avun tyypillinen muoto

on valikoiva, tiukkaan tarvehankintaan perustuva. Avustukseen liittyvää valvontaa on

tällöin paljon, ja sen saajat leimautuvat eläteiksi. (Karisto, Takala & Haapola 1998,

248.) Vuonna 1971 valmistui sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö, missä kirjat-

tiin sosiaalipalveluiden järjestämistä ja asiakastyötä ohjaaviksi periaatteiksi palvelu-

henkisyys, normaalius, luottamuksellisuus, valinnanvapaus, ennaltaehkäisy ja oma-

toimisuuden edistäminen (Ketola & Kokkonen 1993, 52). Komitean pyrkimyksenä oli

taata asiakkaan oikeudellinen asema erityisten lainsäädäntäperiaatteiden avulla, ja

niiden normeina pidettiin mm. YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja Suomen Hallitus-

muotoa (Ketola & Kokkonen 1993, 50). 1980-luvulla ajateltiin, että sosiaalityöstä

muodostuisi kaikille kansalaisille suunnattu yleinen sosiaalipalvelu. Tätä argumentoi-

tiin siten, että kuka tahansa voi joutua elämässään tilanteeseen jossa sosiaalityönteki-

jän apu on tarpeen. (Juhila 2002, 11.) Hyvinvointivaltion tukijärjestelmät rakennet-

tiinkin lyhytkestoisia ja tilapäisiä riskitilanteita silmälläpitäen (Kettunen yms. 2002,

90). Sosiaalihuollon periaatekomitean lainsäädäntäperiaatteita voidaankin pitää kään-
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teenä sosiaalihuollon asiakkaiden muuttumisesta tavallisten kansalaisten kaltaiseksi

(Ketola & Kokkonen 1993, 50).

Kuitenkin 1990-luvulla on tapahtunut selvä heiluriliike takaisin kohti residuaalista

mallia. Tästä esimerkkinä mainittakoon ehdoitta maksettavasta toimeentuloturvasta

siirtyminen taas kohti tiukkoihin ehtoihin sidottua toimeentuloturvaa. Sen saaminen

on sidottu entistä vahvemmin aktiivisuus- ja työvelvoitteisiin, ja näin ollen valtion ja

kansalaisten välinen suhde on kokenut jälleen muutoksen. (Tuusa 2005, 14.) Palvelu-

henkisyys ja valinnanvapaus joutuvat koetukselle; pitkittynyt työttömyys mahdollistaa

työttömän sijoittamisen sellaiseen työhön, mitä hän ei halua. Tarjotun työn vastaanot-

tamatta jättäminen ilman perusteltua syytä taas merkitsee määräaikaista työttömyys-

turvan menettämistä (Kettunen yms. 2002, 90) sekä hakijan viimesijaisen etuuden eli

toimeentulotuen perusosan pienentämistä – 20 %. Mikäli työvoimapoliittisesta toi-

menpiteestä kieltäytyminen on jatkuvaa, voidaan toimeentulotuen perusosaa leikata

jopa 40 %. (L 30.12.1997/1412, § 10.)

3.2 Asiakaskeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen

Vuonna 2002 Minna Sorsa teki Pro gradu – tutkielmansa kuvaamalla asiakaslähtöi-

syyttä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä määritteli asiakaslähtöisyys-käsitettä. Hän

tuo työssään esille asiakaslähtöisyyden ymmärtämisen ongelmallisuuden, joka johtuu

sen kuvaamisesta eri korostuksin ja painoarvoin. (Sorsa 2002, 7.) Tarkoituksenani on

määrittää tässä työssä käyttämääni asiakaslähtöisyyskäsitettä moniulotteisesti ja sel-

ventää lukijalle mitä sillä tarkoitetaan tässä työssä. Sorsa (2002, 66) nimittäin toteaa,

ettei asiakaslähtöisyydestä ole olemassa olevaa teoreettista viitekehystä ja näin ollen

se on käsitteenä epäkypsä. Tämä taas aiheuttaa sen, että saman alan työntekijätkin

voivat kokea asiakaslähtöisyyden hieman eri tavalla ja siksi se on syytä tässä selven-

tää.

Asiakaskeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakas on palvelujen keskipisteessä. Tar-

vittava palvelu ja hoito järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien. (Ruotsalainen 2000,

16.) Tällöin kuitenkaan asiakkaan mielipiteet palveluista ja niiden tarpeellisuudesta

eivät ole keskeisiä, vaan työntekijät voivat määritellä asiakkaan tarpeet.
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Asiakaslähtöisyyttä kuvataan kirjallisuudessa Sorsan (2002, 27) mukaan kolmesta

lähtökohdasta. Näitä ovat palvelu, laatu ja yksittäisen asiakkaan elämäntilanne. Palve-

lun ja laadun käsitteistöllä asiakkaan tyytyväisyys nousee Sorsan (2002, 37–38) mu-

kaan avainasemaan.

KUVIO 2. Kirjallisuuden määrittelemät lähtökohdat asiakaslähtöisyydelle (Sorsa
2002, 27)

Palvelunäkökulmasta asiakas nähdään palvelun vastaanottajana, ja silloin asiakasläh-

töinen toiminta lähtee asiakkaan tarpeista. Julkiset palvelut pyritään tällöin järjestä-

mään näiden palveluiden mukaan. (Sorsa 2002, 27.) Asiakkaan tyytyväisyys on yksi

laadun mittari. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla useimmilla organisaatioista onkin

olemassa laatustrategia (Sorsa 2002, 31). Sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta

keskeisemmäksi kumpuaa yksittäisen asiakkaan elämäntilanteen huomioiminen (Sorsa

2002, 34), ja siksi tässä työssä keskitytäänkin lähinnä tähän ominaisuuteen.

1990-luvulla asiakaslähtöisyydestä näyttäisi syntyneen asiakastyön periaate ja arvo-

pohja käytännön työskentelylle sosiaali- ja terveyspalveluissa (Sorsa 2002, 65). Sillä

tarkoitetaan toimintaa, joka perustuu ihmisarvoon ja yhdenvertaisuuteen. Asiakasläh-

töisyys ilmenee niin ajattelun kuin toiminnan tasolla. (Sorsa 2002, 68.)

Asiakaslähtöisessä työskentelyotteessa toteutuvat ihmisoikeus-, perusoikeus- ja vapa-

usoikeusnäkökulmat (Väestöliitto). Asiakaslähtöisyyden keskeisenä ominaisuutena on

palveluiden järjestäminen asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman toimivaksi, ei

organisaation (Ruotsalainen 2000, 19). Työskentelyssä on tärkeää, että asiakas säilyt-

tää arvokkuuden tunteen, ja että hänen yksilölliset tarpeet ja toivomukset huomioidaan

kun häntä koskevia päätöksiä tehdään. Asiakaslähtöisyyteen kuuluu muun muassa

pyydettäessä suostumusta asiakkaan tietojen luovuttamisesta kertominen asiakkaalle

mihin ja miksi tietoja luovutetaan ja mitä niillä tehdään. (Väestöliitto.)

Asiakaslähtöisyyden
lähtökohdat

palvelu

laatu

yksittäisen asiakkaan
elämäntilanne
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Työntekijä voi kiireettömän ja ystävällisen tunnelman avulla luoda asiakkaalle koke-

muksen kuulluksi tulemisesta, mikä on asiakaslähtöisyyden kannalta tärkeä huomio

(Sorsa 2002, 47). Myös asiakassuhteen pysyvyys nähdään tärkeänä (Ruotsalainen

2000, 19). Asiakaslähtöiseen toimintamalliin kuuluu asiakkaan näkeminen osana sosi-

aalista verkostoa perheineen, muine omaisineen, naapureineen, lähiyhteisöineen sekä

käyttämineen sosiaali- ja terveyspalveluineen (Ruotsalainen 2000, 18).

Sosiaalihuollossa asiakaslähtöisyyttä edistetään lailla. Laki sosiaalihuollon asiakkaan

asemasta ja oikeuksista 22.9.2000 / 812 tähdentää asiakaslähtöisyyttä, luottamukselli-

suutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Laissa

määrätään ottamaan asiakkaan toivomukset, mielipide, etu sekä yksilölliset tarpeet

huomioon, samoin kuin äidinkieli ja kulttuuritausta (4 §). Työntekijän tulee selvittää

asiakkaalle asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet sekä toimenpidevaihtoehdot ja niiden

vaikutukset niin, että asiakas ne ymmärtää (5 §).  Ensisijaisesti on huomioitava asiak-

kaan toivomukset ja mielipide, sekä muutenkin kunnioitettava asiakkaan itsemäärää-

misoikeutta. Asiakkaalle on myöskin annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen (8§). (L 22.9.2000 / 812.)

3.3 Ammattietiikka asiakaslähtöisyyden tukena

Sosiaalialalla on erityinen suhde etiikkaan sekä ihmisoikeuksiin. Ammattietiikka oh-

jaa sosiaalialan ammattilaisen valintoja työssä. Pohjana eettiselle ja moraalisesti kes-

tävälle toiminnalle on asiakkaan ihmisarvon ja yksilöllisyyden ehdoton kunnioittami-

nen. (Talentia ry 2005, 5–6.) Asiakkaalla on oikeus päättää itseään koskevista asioista

ja työntekijän tuleekin rohkaista häntä mahdollisimman laajaan  osallisuuteen. Tämä

tarkoittaa sitä, että sosiaalialan ammattihenkilön tulee selvittää asiakkaalleen eri rat-

kaisuvaihtoehdot niin, että asiakas voi niiden pohjalta tehdä omat ratkaisunsa. (Talen-

tia ry 2003, 7.)

Jokaisen asiakkaan elämäntilanne on ainutlaatuinen. Ammattilaisen on pyrittävä tie-

dostamaan ja tunnistamaan asiakassuhteeseen vaikuttavat näkyvät ja piilossa olevat

yhteiskunnalliset valtarakenteet. Vallankäyttö on myös tavalla tai toisella esillä asiak-

kaan ja työntekijän välillä. Vallankäyttö näkyy muun muassa siinä mihin asiakkaan

ongelmiin työntekijä tarttuu ja miten hän niitä nimeää. Sosiaalialan ammattilaisen
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työllä, tekemisillä sekä tekemättä jättämisillä on aina vaikutusta asiakkaan elämään.

(Talentia ry 2005, 12.)

Asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamisessa sosiaalihuollossa voidaan nähdä useita

erilaisia ulottuvuuksia, jotka ammattilaisen tulee tiedostaa jotta työn tavoitteet saavu-

tettaisiin mahdollisimman hyvin:

1) Avun tai neuvon tarpeessa oleva kohtaa juuri tämänkaltaisiin ongelmiin pereh-

tyneen ammattilaisen.

2) Kaksi eri yhteisöä kohtaavat. Ammattilaisen edustaman työyhteisön tehtävänä

on tukea asiakkaan edustaman sosiaalisen yhteisön hyvinvointia. Yhä lisäänty-

vissä määrin näiden yhteisöjen kohtaaminen merkitsee kahden hyvin erilaisen

kulttuurin kohtaamista.

3) Kaksi eri ihmistä kohtaavat. Asiakassuhteen onnistumiseen vaikuttavat kum-

mankin oma elämä, kokemukset sekä tunteet.

(Taipale, Lehto, Mäkelä, Kokko, Kling, Viialainen 1998, 187.)

Työntekijän ammatillinen rooli korostuu monesti jo ulkoisin merkein. Ammatilliseen

rooliin liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Hän voi tehdä asemansa vuoksi

suuria asiakasta koskevia päätöksiä rahan, palveluiden tai muiden voimavarojen saan-

nista. Ammattilainen edustaa asiakkaalle apua ja turvaa. Tähän pyrkiessään työntekijä

voi kuitenkin epätarkoituksenmukaisesti toimiessaan kaventaa asiakkaansa kykyä teh-

dä itsenäisiä ratkaisuja. Asiakkaan odotukset työntekijää ja kohtaamisten tuloksia koh-

taan voivat olla monitasoisia sisältäen niin realistisia kuin perusteettomia, jopa maagi-

sia odotuksia. Asiakas saattaa esimerkiksi odottaa työntekijältä taikurin otteita, joka

voi poistaa kaiken ikävän. (Taipale ym. 1998, 187.)

3.4 Asiakkaan osallisuus

Asiakaslähtöisessä työskentelyssä päätökset tehdään yleensä yhdessä, vuorovaikutuk-

sen kautta. Yhteistyösuhdetta luonnehtivat dialoginen ja yhteistoiminnallinen työsken-

telytapa. Asiakaslähtöisessä työskentelyssä työntekijä on läsnä sekä asiantuntijana että

ihmisenä. (Sorsa 2002, 68.) Toisinaan kuitenkin työntekijä voi joutua tekemään pää-

töksen jopa vastoin asiakkaan tahtoa, ja toisinaan asiakas tekee oman päätöksensä

työntekijän neuvoista välittämättä. Tapaamisissa olisi muistettava kaksisuuntainen
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asiantuntisuus: ammattilainen edustaa alansa tietoja ja taitoja, ja asiakas tuntee parhai-

ten oman elämäntilanteensa. (Taipale ym. 1998, 186–187.) Asiakkaalla on asianomai-

sena sellaista tietoa ja taitoa, joka on hyvin tärkeää ongelman ratkaisemisessa (Hämä-

läinen & Niemelä 1993, 156–157 ). Työntekijän vastuulle jää luoda tilanne, jossa on

mahdollista ratkaista pulmia yhteisvoimin. Tällöin ammattilainen toimii neuvonanta-

jana kertoen mitkä eri vaihtoehdot sopisivat parhaiten juuri tälle asiakkaalle. (Taipale

ym. 1998, 186–187.) Asiakaslähtöisessä  työskentelyssä lähtökohtana on yhdenvertai-

suus ja yhteistyön tavoitteena voimaantuminen (Sorsa 2002, 65). Voimaantuminen, tai

valtaistaminen, on käännetty englannin sanasta empowerment. Kuitenkin on huomioi-

tava, että myös empowerment–käsite saa erilaisia tarkoituksia eri asiayhteyksissä

(Servian 1996, 4). Valtaistumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi, että asiakas uskoo

omiin mahdollisuuksiinsa kohentaa elämäntilannettaan, hän löytää uusia tapoja osal-

listua ja vaikuttaa. Asiakas kokee myös tällöin elämänhallintansa kohentuvan,  hän

tunnistaa tarkemmin omia tarpeitaan ja pystyy paremmin käyttämään saatavilla olevaa

apua ja tukea sekä rohkaistuu itsenäiseen toimintaan. (Pietiläinen & Seppälä 2003,

26.)

Asiakaslähtöisyys sisältää myös verkostokeskeisen työotteen, jossa asiakkaan asian

edistämiseksi työskennellään moniammatillisissa työryhmissä. Tällöin myös asiak-

kaalla tulisi olla pysyvä yhteishenkilö. (Sorsa 2002, 65–66.)

Käytännön toiminnan toteutumiseksi työntekijä tarvitsee asiakaslähtöiselle työlleen

organisaationsa ja työyhteisönsä tuen. Asiakaslähtöinen työ edellyttää myös jatkuvaa

eettistä pohdintaa käytännön eri tilanteissa sekä toimintaa, joka muuttuu ja joustaa

asiakaskohtaisesti. (Sorsa 2002, 68.)

4 PALVELUOHJAUS

Stakesin ylläpitämän valtakunnallisen Sosiaaliportti verkkopalvelusivustossa palve-

luohjaus on määritelty asiakaslähtöiseksi ja asiakkaan etua korostavaksi työtavaksi. Se

on sekä asiakastyön menetelmä (case management) että myös palveluiden yhteenso-

vittaminen organisaatioiden tasolla (service coordinaton). (Sosiaaliportti, 2006a.) Pal-

veluohjaus käsitteellä on kuitenkin Pietiläisen ja Seppälän (2003, 10) mukaan monia

eri tavoin painottuvia merkityksiä, ja joskus ne ovat jopa ristiriitaisia keskenään. Tämä
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johtuu siitä, että palveluohjaus- sekä case management -käsitteitä on käytetty eri

hankkeissa eri merkityksissä ja erilaisia asioita painottaen, asiakasryhmien erilaisista

tarpeista johtuen (Pietiläinen & Seppänen 2003, 19). Varsinaisesti palveluohjausmalli

on tullut Suomeen vasta 1990-luvulla (Sosiaaliportti 2006c) ja Sosiaaliportin (2006a)

mukaan palveluohjaus-käsite on nyt vakiintunut tarkoittamaan yksilökohtaista palve-

luohjausta tai vain palveluohjausta.

4.1 Case management ja service coordination

Cace management on kulttuurisidonnainen käsite. Sen merkitys vaihtelee riippuen

siitä, kenen tarpeisiin pyritään vastaamaan ja missä ja miten sitä käytetään. (Valppu-

Vanhanen 2002, 10.) Sen lähtökohtana on kriittishumanistinen ihmiskäsitys, jossa

”ihminen nähdään suhteessa omaan yhteiskunnallisen olemisensa ja toimintansa kans-

sa” (Hyttinen 2001, 11). Case management -käsite on suomennettu muun muassa Ala-

Nikkolan ja Valokiven tutkimusprosessissa (1997, 15) yksilökohtaiseksi palveluohja-

ukseksi.

Ala-Nikkolan ja Valokiven (1997) mukaan case management –menetelmä nojautuu

neljään periaatteeseen, joihin kuuluu:

1) henkilökohtaisen vastuuhenkilön nimeäminen asiakkaalle

2) vastuuhenkilö seuraa asiakkaan tilannetta muuttaen palvelupakettia asiakkaan

tilan sitä vaatiessa

3) palvelupäätökset tehdään mahdollisimman lähellä asiakasta

4) yhteistyöongelmat palvelujärjestelmässä pyritään ratkomaan ruohonjuuritasol-

la. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 11.)

Asiakkaan tarpeet ovat yksilökohtaisessa palveluohjauksessa palvelukokonaisuuksien

rakentamisen lähtökohtana. Niiden perusteella palveluohjaaja kokoaa asiakkaan tar-

peita vastaavan palvelukokonaisuuden yhteiskunnan asettamien hallinnollisten sekä

taloudellisten ehtojen puitteissa. (Omaiset.) Palveluohjaus perustuu siis näiden kolmen

pilarin varaan.

Service coordination -käsitteellä tarkoitetaan asiakkaan palveluiden ja tukimuotojen

koordinointia ja yhteensovittamista. Palvelut siis tuotetaan niin, että tarvittavat asiat
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tehdään hyvässä järjestyksessä. Eri palveluiden tuottajien tarjoamia mahdollisuuksia

hyödynnetään luovasti, päällekkäisyyksiä ja turhia odotusaikoja välttäen. Hyöty tulee

tästä niin asiakkaille kuin palveluiden tuottajillekin. Viranomaisten tulee tässä onnis-

tuakseen määritellä yhteiset pelisäännöt sekä konkreettiset tehtävät ja vastuut yksittäi-

sen asiakkaan asioissa. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 15.)

4.2 Palveluohjauksen prosessimaisuus

Palveluohjaus on prosessi, jossa on alku ja loppu. Siinä asiakas ja työntekijä tekevät

tavoitteellista yhteistyötä keskenään. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 12.) Yksinkertai-

semmillaan palveluohjauksella tarkoitetaan asiakkaan ohjaamista käyttämään hänen

tarvitsemiaan julkisen tai yksityisen sektorin palveluita, joista rakennetaan asiakkaan

tilanteeseen sopiva paketti. Palveluohjauksella pyritään siis rakentamaan palvelut ta-

voitteelliseksi kokonaisuudeksi. (Hassinen 2004, 46.) Palveluohjaus on oikea ratkaisu

silloin, kun ollaan tilanteessa, jossa asiakas tarvitsee usean palvelutuottajan palveluita

samanaikaisesti ja/tai hänen omat resurssinsa eivät riitä varmistamaan riittävien palve-

luiden saantia (Suominen & Omaiset). Palveluohjauksella pyritään asiakkaan oman

elämänhallinnan vahvistamiseen (Pietiläinen & Seppälä 1997, 40). Palveluohjaus näh-

dään viisivaiheisena prosessina, joka etenee seuraavasti:

1) Asiakkaiden valikointi

Ensimmäisessä vaiheessa on pohdittava, kenet voidaan ottaa palveluiden piiriin. Yksi-

lökohtaisessa palveluohjauksessa pyrkimyksenä on kohdentaa palveluita niitä eniten

tarvitseville. Hugmanin mukaan (1991, 114–116) myös moniammatillisten tiimien

työskentely tuo oman haasteensa asiakkaiden valikointiin, sillä eri ammattikunnilla

voi olla asiakkaasta ja hänen tarpeistaan toisistaan poikkeavia näkemyksiä (Omaiset.)

Palveluohjauksesta ei myöskään ole hyötyä, mikäli tilanteessa ei ole toimintavaihtoeh-

toja (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 24). Asiakkaalta täytyy löytyä voimia palveluoh-

jaukseen, jotta siitä on hänelle hyötyä. Palveluohjauksessa nimittäin tukeudutaan asi-

akkaan omaan osallistumiseen sekä etsitään keinoja asiakkaan omien voimavarojen

käyttöön saamiseksi. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 40).
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2) Asiakkaan palvelutarpeiden arviointi

Kun palveluohjauksen hyödyllisyys on todettu, alkaa yksilökohtaisen palvelupaketin

kokoaminen. Arviointi voi olla hyvinkin työläs ja aikaa vievä prosessi. (Ala-Nikkola

& Valokivi 1997, 25.)

3) Palveluiden suunnittelu ja järjestäminen

Tämän vaiheen tarkoituksena on luoda asiakkaalle saumaton, yksilöllinen ja joustava

palvelukokonaisuus, josta tehdään kirjallinen palvelusuunnitelma (Sosiaaliportti

2006b). Palveluiden hinnat selvitetään ja kartoitetaan asiakkaan saavutettavissa olevat

etuudet sekä hankitaan tarvittavien rahoittajien päätökset (AlaNikkola & Sipilä 1996).

Asiakkaan kanssa sovitaan käyttöön tulevista palveluista, niiden seurannasta, käyttäji-

en oikeuksista ja velvollisuuksista. Samalla sovitaan myös palveluohjaajan roolista ja

palvelujen seurantatavasta. (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 26.) Nämä kaikki pitää

selventää asiakkaalle niin, että hän osaa ja voi tehdä valintoja saamiensa tietojen poh-

jalta (AlaNikkola & Sipilä 1996).

4) Palvelutavoitteiden seuranta ja palvelujärjestelyn korjaaminen

Yksilökohtaisessa palveluohjausajattelumallissa korostuu vastuun jatkuminen palve-

luiden järjestämisen jälkeenkin (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 25). Davisin mukaan

(1992, 17–18) seurannasta vastaava palveluohjaaja valvoo suunnitelman onnistumista,

antaa palautetta palvelutyöntekijöille ja heidän toimintayksiköilleen sekä tarkkailee

kustannusten kehitystä (AlaNikkola & Sipilä 1996).

5) Palvelukokonaisuuden korjaaminen ja palvelusuhteen päättyminen

Mikäli asiakkaan tarpeet tai käytettävissä olevat voimavarat muuttuvat huomattavasti

palveluiden käytön aikana, suunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan yhdessä asiakkaan

kanssa (Sosiaaliportti 2006b). Yksilökohtainen palveluohjaustyö päättyy asiakkaan

palvelutarpeen loppuessa tai esimerkiksi asiakkaan siirtyessä pitkäaikaishoidon piiriin,

jolloin seurantavastuukin siirtyy hoitolaitokseen (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 27).
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.........................

KUVIO 3. Palveluohjausprosessin eteneminen (Pietiläinen & Seppänen 2003, 37)

4.3 Palveluohjaaja

Asiakkaalla voi olla yksi palveluohjaaja tai tehtävä voidaan suorittaa moniammatilli-

sena tiiminä. Tällöinkin on kuitenkin selkeintä nimetä yksi työntekijä vastaamaan

toiminnasta. (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 15.) Koskisen (1993) mukaan palveluoh-

jaajan perustehtäviä ovat koordinointi, asianajo sekä neuvonta (Ala-Nikkola & Valo-

kivi 1997, 22). Palveluohjaajan ensisijainen toimeksiantajan tulee olla asiakas, eikä

työntekijän viranomaisvastuu saa tätä vaarantaa. Palveluohjaajan rooli tuleekin olla

itsenäinen edustamansa organisaation suhteen. Kuitenkin etäisyys palvelutuottajiin

tulee olla sellainen, että häneen luotetaan ja että hänellä on pääsy palvelutuottajien

yhteistyöverkostoihin. (Suominen.)

Palveluohjauksessa tulee varmistaa jo asiakassuhteen alussa, että pitkäaikainen työs-

kentely ja paneutuvuus ovat palveluohjaajalta mahdollista. Palveluohjaajan tulee olla
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ammatti-ihminen, jonka persoona tukee tehtävää. Mikäli asiakkaan ja palveluohjaajan

yhteistyö ei kuitenkaan onnistu, tulee asiakkaalla olla mahdollisuus vaihtaa palveluoh-

jaajaa. Palveluohjaajan työtapaan kuuluu asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen,

joustavuus sekä asianajo. (Suominen.) Syytä on myös muistaa, ettei palveluohjaaja

korvaa muita palveluita (Pietiläinen & Seppälä 2003, 38).

4.4 Vuorovaikutus palveluohjauksessa

Tavoitteellinen asiakaslähtöinen työote rakentuu asiakkaan ja työntekijän väliselle

vuorovaikutukselle (Pietiläinen & Seppälä 2003, 34). Vilén, Leppämäki ja Ekström

(2002, 19) käyttävät vuorovaikutuksen määrittelyssä Himbergin ja Jauhiaisen (2000)

esittämää tapaa, jossa vuorovaikutus nähdään ihmisten väliseksi, jatkuvaksi ja tilan-

nesidonnaiseksi tulkintaprosessiksi. Sen aikana viestitetään tärkeitä asioita muille,

vaikutetaan heihin, luodaan yhteyttä toisiin sekä saadaan palautetta omasta toiminnas-

ta. Vuorovaikutuksessa on läsnä niin sanallinen kuin sanaton viestintä, ja välillä nämä

voivat olla ristiriidassa keskenään. (Vilén ym. 2002, 19–20 .) Myös hiljaisuudelle,

tunteille ja ajatuksille tulee antaa tilaa (Vilén ym. 2002, 22).

Dialogi on vuoropuhelua, jossa on oleellista keskittyä kuuntelemaan ja olemaan avoin

tuleville asioille. Tarkoituksena on juuri aito kuuleminen, niin itsensä kuin muidenkin.

Omien mielipiteiden muodostumista pitkitetään. Dialogissa korostuu tasa-arvoisuus,

sillä osapuolet eivät ole valtasuhteessa toisiinsa nähden. Kuitenkin on huomioitava,

että sosiaali- ja terveysalalla nimenomaan asiakkaan tarpeet määrittelevät aina ensisi-

jaisesti vuorovaikutusta, joten tässä suhteessa asiakas ja työntekijä eivät voi olla kai-

kissa tilanteissa tasavertaisia. (Vilén ym. 2002, 65–66.) Toisaalta myös työntekijän

tulee huomioida käyttämänsä kieli. Ammattikielen avulla saatetaan säädellä asiakas-

suhteen luonnetta, sillä se voi luoda etäisyyttä työntekijän ja asiakkaan välille (Mönk-

könen 1996, 51).

4.5 Moniammatillisuudesta moniasiantuntijuuteen

Yksilökohtaisen palveluohjauksen ominaislaatua ei voi tavoittaa ilman verkostotyötä

(Pietiläinen & Seppälä 2003, 83). Ihmisen arki on kokonaisvaltaista ja hänen palvelu-

tarpeensa ei noudata palvelujärjestelmän sektorijakoisuutta (Vilén ym. 2002, 156).
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan viranomaisverkosto koostuu hyvin erilaisista auttajis-

ta ja toisistaan poikkeavista toimintakulttuureista (Mönkkönen 1996, 62). Verkostoi-

tumalla yhdistetään voimavaroja, vauhditetaan muutoksia sekä jaetaan riskejä (Vilén

ym. 2002, 158).

Jotta palveluohjaus onnistuisi, vaatii se eri ammattilaisten joustavaa ja toimivaa yh-

teistyötä (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 161). Itse moniammatillisen yhteistyön käsi-

te on Isoherrasen (2003, 13) mukaan kuitenkin erittäin epämääräinen ja monenlaisista

yhteistyötavoista käytetty kuvaus. Käsitteenä yhteistyö tarkoittaa sitä että ihmisillä on

yhteinen työ tai tehtävä suoritettavanaan, ongelma ratkaistavanaan tai päätös tehtävä-

nään tai sitten he etsivät uusia näkökulmia keskustelemalla. Moniammatillisuudella

tilanteeseen saadaan useita eri tiedon ja osaamisen näkökulmia. (Isoherranen 2003,

13–14.)

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä on organisoitu ja sektoroitu hoitoa vaativi-

en oireiden ja ongelmien mukaisesti. Jokainen sektori näkee asiakkaiden elämäntilan-

teissa erilaisia asioita. (Mönkkönen 1996, 62). Sosiaali- ja terveysalan moniammatilli-

sella yhteistyöllä pyritäänkin asiakastyössä huomioimaan asiakkaan kokonaisuus. Täl-

löin yhteistyössä korostuu seuraavat viisi asiaa:

- asiakaslähtöisyys

- tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen

- vuorovaikutustietoinen yhteistyö

- rajojen ylitykset

- verkostojen huomioiminen. (Isoherranen 2003, 14.)

Eri koulutuksen saaneiden ihmisten työskennellessä yhdessä ristiriitatilanteiden syn-

tyminen on luonnollista (Isoherranen 2003, 48). Moniammatillisessa ryhmässä on

väistämättä erilaisia arvostuksia, uskomuksia ja perspektiivejä. Jokaisen ammatillinen

koulutus on antanut hänelle ammatillisen kielen, ajattelutavan ja arvomaailman. (Iso-

herranen 2003, 101.) Itse asiassa ristiriitatilanteen syntyminen osoittaa eri näkökulmi-

en avointa kohtaamista. Oleelliseksi nousee se, kuinka ristiriitoja osataan käsitellä.

Mikäli ristiriita ilmaistaan, perustellaan ja käsitellään kunnolla ja avoimesti, herää

tästä luottamus ja toisten ryhmän jäsenten näkökulmien ymmärtäminen lisääntyy.

Moniäänisyydestä, erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä rakentuukin moniammatil-

lisen päätöksenteon pohja. (Isoherranen 2003, 48.)
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Myös vaitiolovelvollisuuteen liittyviä säädöksiä pidetään ongelmaisina eri tahojen

yhteistyössä. Vaitiolovelvollisuutta ei rikota silloin, kun asiakkaalta pyydetään lupa

tietojen vaihtoon. (Vilén ym. 2002, 158.)

Puhuttaessa moniammatillisen yhteistyön yhteydessä asiakaslähtöisyydestä se ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että asiakkaan tulisi ehdottomasti osallistua ammattilaisten pitä-

miin kokouksiin, vaan kuten Isoherranen (2003, 14) toteaa, asiakas voi tarvittaessa

osallistua kokoukseen. Tällöin pitäisikin mielestäni puhua ennemminkin asiakaskes-

keisestä työskentelystä, eikä asiakaslähtöisyydestä. Moniammatillinen työskentely ei

aikaisempien kokemusteni osalta ole aina ollut asiakaslähtöistä niin, että asiakas pää-

sisi vaikuttamaan hänen asioihinsa siten kuin laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

ja oikeuksista määrittää. Asiakkaan asiantuntisuus tilanteestaan saatetaan sivuuttaa

asiakaslähtöisyyden hinnalla.

Moniammatillisen työskentelyn sijasta voidaankin puhua moniasiantuntijuudesta sil-

loin, kun asiakas huomioidaan osana palveluiden kokoojatiimiä. Anttilan ja Roussun

(2004) mielestä moniasiantuntijuudessa tieto, valta ja osaaminen jaetaan muillekin

kuin ammattilaisille, esimerkiksi asiakkaalle ja tämän perheelle taikka tukihenkilölle.

Moniasiantuntijuudessa jaetaan asiantuntijuutta ja opitaan toisilta vastavuoroisesti.

Asiantuntijuuteen kuuluu tällöin myös hiljainen tieto ja kokemus elämästä eri rooleista

käsin. Moniasiantuntijuudessa korostuu toimijoiden tasavertaisuus, työn suunnitelmal-

lisuus, vastuiden määrittely sekä avoimeen vuorovaikutukseen sitoutuminen. (Marti-

kainen & Suomi 2005, 22.) Peavy (1999) korostaa kuitenkin, että vaikkakin asiakas on

oman elämänsä asiantuntija, työntekijä on prosessin etenemisen asiantuntija (Spangar

2000, 16). Asiantuntija voi myös auttaa voimavarojen löytämisessä ja hyödyntämises-

sä, ja näin työ on moninäkökulmaista, uusia madollisuuksia löytävää (Riikonen 2000,

43).
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimustehtävä ja työn eteneminen

Tarkoituksenani on tutkia, miten Wireen yhteistyötahoissa työskentelevien sosiaa-

lialan työntekijöiden puheissa näkyy asiakaslähtöisyys palveluohjauksellisella työot-

teella. Sosiaalialan työntekijöiden työnkuvaa on ihmisten arkielämän tukeminen tar-

joamalla ohjaus-, neuvonta-, huolenpito- ja hoitopalveluita (Työministeriö 2003). Ta-

voitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen (Talentia ry 2005, 7). Työnkuvaan

kuuluu myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa sekä elämäntilanteiden

hallinnassa. Sosiaalialan työ on ennen kaikkea asiakaspalvelutyötä, jossa työskennel-

lään erilaisten ihmisten kanssa. Tällöin tärkeä työväline on työntekijän oma persoonal-

lisuus. (Työministeriö 2003.) Työkentältä kuuluu kuitenkin usein valistusta kiireestä

ja tiukoista resursseista. Siksi onkin syytä välillä tutkia, pystytäänkö tarjotuilla palve-

luilla vastaamaan asiakkaiden asiakaslähtöisyyden toteutumiseen, joka takaa asiak-

kaan osallisuuden ja minkä lakikin määrää toteuttamaan.

Tutkimuksen teossa pyritään välttämään virheiden syntymistä. Kuitenkin tulosten luo-

tettavuus ja pätevyys vaihtelevat, ja tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään ar-

vioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa tulosten

luotettavuutta voidaan kohentaa selostamalla tarkasti tutkimuksen toteuttaminen.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 213–214.) Laadullisen tutkimuksen pääasiallisen

luotettavuuden kriteeri on kuitenkin tutkija itse (Eskola & Suoranta 1998, 211), sillä

aineiston analyysissä on aina läsnä tutkijan havainnointi ja tulkitseminen (Hirsjärvi

ym. 2000, 212).

Aloitin tutkimuksen teon toukokuussa 2006 tutustumalla ensin palveluohjaukseen ja

Wire-projektiin. Tämän jälkeen selkeytyi opinnäytetyöni aihe ja tavoite. Seuraavaksi

aloin rakentaa teoriaosuutta liittyen työttömyyteen ja etenkin pitkäaikaistyöttömyy-

teen, ja tässä vaiheessa aloin myös tutustua saamaani haastatteluaineistoon. Aineisto

sisälsi muidenkin kuin sosiaalialan työntekijöiden haastatteluja, ja tutkimustehtäväni

mukaisesti rajasin heidät tutkimuksen ulkopuolelle.
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5.2 Tutkimusstrategia

Tämä opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tällöin lähtökohta-

na on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja ymmär-

rystä lisäten (Hirsjärvi ym. 2004, 152 ja 170). Tavoitteenani on ollut oppia ymmärtä-

mään ja lisätä tietoutta siitä, mitkä asiat huomioon ottaen työntekijä voi saavuttaa

asiakaslähtöisen työotteen, joka on pohjana palveluohjauksen toteutumiselle, sekä

mitkä asiat näyttäisivät estävän sen toteutumista työntekijöiden haastatteluiden perus-

teella. Tarkoituksena onkin tuoda esille työntekijöiden näkökulmaa ja päästää heidän

”äänensä” esille, kuten kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä (Hirsjärvi ym.

2004, 155).

5.3 Tutkimusaineisto

Sain tutkimusaineistoni valmiina toimeksiantajalta, Wire-projektilta. Wiren yhteistyö-

kumppaneille oli suoritettu teemahaastattelut kevään 2005 aikana. Haastattelun tie-

donkeruumenetelmän, haastateltavat sekä tutkimuskysymykset oli valinnut Wire-

projektin tutkija Niina Suuronen (Argillander 2006, 22–23). Haastattelut toteuttivat

Niina Suurosen lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kurssi- ja harjoit-

telusuorituksenaan. Argillanderin (2006, 23) tietojen mukaan haastatteluita suoritettiin

yhteensä 30 kappaletta. Haastateltavien valintakriteereinä oli se, toimivatko he työlli-

syydenhoidon kentällä ja kohtaavatko he työttömiä henkilöitä asiakastyössään. Työlli-

syydenhoidon kentällä tarkoitettiin tässä yhteydessä palveluorganisaatioita, jotka tuot-

tavat palveluita työttömille. (Argillander 2006, 23.)

Haastattelun kysymykset noudattelivat viisivaiheista palveluohjausprosessia. Yhteensä

kysymyksiä oli 35 kappaletta, ja ne oli teemoiteltu seuraavasti (suluissa oleva luku

ilmaisee kunkin teemakysymyksen alla olevien kysymysten määrää): ”Asiakkaiden

valikointi (4), asiakkaan palvelutarpeiden arviointi (7), palvelujen suunnittelu ja jär-

jestäminen (8), palvelutavoitteiden seuranta ja palvelujärjestelyjen korjaaminen (5)

sekä palveluprosessin päättäminen (6)”. (Argillander 2006, 23.)
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Ensimmäiset kolme kysymystä käsittelivät työntekijöiden taustatietoja ja kahdessa

viimeisessä heillä oli mahdollisuus tuoda esille palveluohjauksen kehittämiseen liitty-

viä asioita. (Liite 2.)

Haastattelijat suorittivat haastattelun käyttäen nauhuria, ja sen jälkeen he litteroivat

tekstin. Opiskelijoiden tapa ja taidot haastatteluun ovat näyttäytyneet minulle hieman

erilaisina. Yksi haastattelija oli esittänyt tarkentavia kysymyksiä, välillä hyvinkin joh-

dattelevasti. Jotkut lisäkysymykset taas olivat loistavia tuoden vastauksista huomatta-

vasti enemmän esille. Yleensä haastattelijat eivät olleet selventäneet kysymystä, ellei

lomakkeeseen sitä oltu jo aiemmin tarkennettu. Yksi haastattelija oli ottanut haastatel-

tavaan yhteyttä myöhemmin, koska yksi kysymys oli unohtunut haastattelun aikana.

Joissain tapauksissa haastattelijat eivät olleet esittäneet kaikkia kysymyksiä, mikäli

heistä haastateltava oli jo aiemmissa kysymyksissä vastannut samalla toiseenkin ky-

symykseen.

Saamastani materiaalista valitsin käsiteltäväkseni kaikki sosiaalialan työntekijät, kos-

ka opinnäytetyöni tarkoituksena oli keskittyä juuri heidän näkemyksiinsä asiakasläh-

töisen työotteen toteutumisesta heidän työssään palveluohjauksellisesta näkökulmasta.

Yhteensä heitä löytyi aineistosta 9 henkilöä. Tehtäväkseni muodostui näiden yhdeksän

litteroidun haastattelun analysointi. Sosiaalialan kenttä on laaja, sillä vuonna 1990

tehdyssä selvityksessä löytyi kaikkiaan 180 kappaletta eri sosiaalialan tehtävä- ja am-

mattinimikettä. Sosiaalialan työntekijöistä valtaosa on naisia. Koulutustaustat vaihte-

levat toisen asteen opinnoista yliopisto-opintoihin. (Työministeriö 2003.) Myös kaikki

minun tutkimukseni kohteeksi valikoituneet olivat naisia. Koulutustaustoiltaan kaksi

oli ammattikorkeakoulusta (sosionomi) sekä seitsemän ylemmän korkeakouluntutkin-

non suorittaneita, joista viisi kertoi olevansa yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityön

pätevyydellä ja yksi valtiotieteiden maisteri sosiaalityöntekijän pätevyydellä. Työko-

kemusta haastateltaville oli tästä ammatista kertynyt 1,5 vuodesta 30 vuoteen, samoin

samassa organisaatiossa työskentelyaika vaihteli näiden välillä. Olenkin merkinnyt

käyttämiini haastattelulainauksien perään työntekijän ammatin sekä työvuodet; niin

ko. organisaatiossa kuin alalla yhteensäkin, sillä uskon tämän kiinnostavan lukijaa ja

taustoittavan hieman vastausta.
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5.4 Aineoston analyysi

Opiskelujen aikana olen perehtynyt pitkäaikaistyöttömyyden tuomiin ongelmiin, asia-

kaslähtöisyyteen sekä palveluohjaukseen. Näiden tietojen pohjalta en uskonut pysty-

väni toimimaan puhtaasti aineistolähtöisesti. Niinpä valitsin aineiston analyysiin teo-

riasidonnaisen lähestymistavan. Teoriasidonnaisessa analyysissä teoria toimii apuna

analyysin etenemisessä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98). Puhtaasti teorialähtöistä ana-

lyysiä en halunnut valita jotta työntekijöiden äänet pääsisivät mahdollisimman hyvin

esille.

Teoriasidonnaisessa analyysissä edetään aluksi aineostolähtöisesti, mutta analyysin

loppuvaiheessa tuodaan esille analyysin ohjaavaksi ajatukseksi teoriat (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 99). Tässä työssä viitekehyksenä toimii pitkäaikaistyöttömyydestä kertova

osuus, joka selventää lukijalla minkälaisen kohderyhmän ja ongelmien parissa haasta-

teltavat työskentelevät ja mitä varten työ on tärkeää. Nostin tutkimusaineistosta esiin

tutkimusaiheeseeni liittyviä teemoja. Poimin aineistosta sen sisältämät keskeiset aiheet

liittyen palveluohjaukseen ja kommentit, jotka liittyivät asiakkaisiin, ja luokittelin

niitä palveluohjauksellisen käytänteen mukaan. Aineiston analyysin toteutin sisällön-

analyysillä. Ensiksi luin saamani haastattelumateriaalin kahteen kertaan läpi. Sen jäl-

keen käsittelin kunkin haastattelun alleviivaamalla vastauksista mielestäni työni kan-

nalta tärkeät kohdat sekä tiivistämällä vastauksen keskeisen sisällön. Jokaiselle haasta-

teltavalle annoin oman värin, joka mahdollisti huomioimaan helpoiten kenen haasta-

teltavan kommenteista oli kulloinkin kyse.

Kokosin kaikki työni kannalta merkitykselliset vastaukset haastattelulomakkeelle,

jokainen vastaus omaan kysymysalueeseensa. Sen jälkeen kävin nämä vastaukset läpi

ja rakensin niille yhtenäisempiä otsikoita. Tämän jälkeen poistin haastattelulomakkeen

alkuperäiset kysymykset. Tässä vaiheessa analysoitavaa materiaalia oli yhteensä 49

sivullista. Karsin aineistosta pois puhtaasti kysymykseen 34 liittyvät vastaukset, sillä

tästä samasta aineistosta on Jaana Argillander tehnyt opinnäytetyön (2006), jossa käsi-

teltiin palveluohjauksen kehittämishaasteita.

Analysoinnin jälkeen luin vielä haastattelut kertaalleen läpi nähdäkseni, ettei mitään

olennaista mielipiteen ilmaisua ole jäänyt jostain syystä työstä puuttumaan.
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Näiden jaottelujen avulla katsoin, miten asiakaslähtöisyys vastauksissa näkyy. Aineis-

ton luokittelun synnyn selittäminen on laadullisen aineiston analyysissä keskeisintä

luotettavuuden rakentumisessa (Hirsjärvi ym. 2000, 214). Jotta teemoittelu onnistuisi,

vaatii se teorian ja empirian vuorovaikutusta. Tutkimustekstissä se näkyy niiden lo-

mittumisessa toisiinsa. (Eskola & Suoranta 1998, 176.) Olenkin kirjannut teoriaa tut-

kimustulosteni rinnalle tukemaan tekemiäni havaintoja ja tulkintoja aineistosta. Olen

pyrkinyt pitämään teoriaosuuden ja tämän työn aineiston erillään niin, että lukija pys-

tyy näkemään, kummasta on milloinkin kysymys. Plagioinnin välttämiseksi olen lait-

tanut selvästi esille, mistä lähteistä teoriaosuuteni on peräisin, ja lähdeluettelosta on

löydettävissä myös epäsuorat lähteet niistä tapauksista, joissa niitä on ollut pakko

käyttää. Myös omat mielipiteeni olen ilmaissut niin, ettei lukijalle pitäisi olla epäsel-

vää niiden olevan minun olettamuksiani.

Palveluohjausteoriaosuudessa tuodaan esille pitkäaikaistyötöntä tukeva työote, ja

asiakaslähtöisyydessä muistutetaan sosiaalialan tärkeimmästä lähtökohdasta, jonka

avulla asiakkaalla on mahdollista kokea tulevansa kuulluksi ja sitoutuminen tehtyihin

päätöksiin mahdollistuu. Samalla asiakas valtaistuu ja voimaantuu.

Analyysin yläotsikot noudattelevat palveluohjauksen viisivaiheista prosessia. Tämän

lisäksi lisäsin vielä yhden otsikon, jossa käsitellään vielä erikseen asiakkaiden työllis-

tymiskysymyksiä. Analyysin avulla valmistuneesta materiaalista nostin esille asiakas-

lähtöisyyden kannalta merkittävimmät asiat erikseen käsiteltäviksi teorioiden valossa.

Tämän työn keskeiset tulokset kokosin vielä taulukkoon. Lopuksi tyypittelin vastaajat,

ja heistä muodostui kolme eri tyyppilinjaa, mitkä löytyvät pohdintaosion lopusta.

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

6.1 Asiakkuus

Haastatelluista kolme sosiaalityöntekijää kertoi tekevänsä alueellista, yhdennettyä

sosiaalityötä, jolloin asiakas ohjautuu hänelle asuinalueen mukaan. Asuinseudun

perusteella tapahtui muutenkin usein asiakkaan ohjautuminen tietylle työntekijälle.

Sosiaalitoimiston ja toimeentulotuen viimesijaisuuden takia työntekijät kokivat, ettei

asiakkaita varsinaisesti voi valita. Yksi haastatelluista sosiaalityöntekijöistä korosti,
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että saadakseen apua elämäänsä asiakkaat ottavat yhteyttä sosiaalitoimistoon ja pääse-

vät hyvin pienestäkin asiasta varatulle ajalle tapaamaan sosiaalityöntekijää.

Sosiaalityöntekijöistä poiketen asiakasneuvojalle ei ohjaudu henkilökohtaisia

asiakkaita, eivätkä asiakastilanteet ole kovinkaan pitkiä. Myöskään palveluohjaajalla

ei haastattelun aikoihin ollut pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Sosiaalitoimistoon asiakassuhde alkaa usein itseohjautuvasti toimeentulon hakemi-

sen myötä: asiakas tulee joko käymään tai ottaa yhteyttä soittamalla tai kirjallisella

toimeentulohakemuksella. Jonkin verran ohjautuu myös työvoimatoimiston, työvoi-

manpalvelukeskuksen tai mielenterveystoimiston kautta. Pienen marginaalisen osuu-

den katsottiin olevan sellaisia, jotka eivät omaehtoisesti kehtaa hakeutua sosiaalitoi-

miston asiakkaaksi. Työvoimanpalvelukeskukseen pääsee vain sosiaalitoimiston

tai työvoimatoimiston lähetteellä.

Palveluihin ohjautuvat asiakkaat ovat työntekijöiden kertoman mukaan usein yk-

sinasuvia ja yksinäisiä. Useimmat ovat työttömiä, ja taustalla on mielenterveys-

tai päihdeongelmaa. Toisaalta työttömyys koskettaa myös suurta osaa sosiaali-

toimiston lapsiperheistä, ja aika usein jompikumpi vanhemmista onkin työtön.

Yleisesti työikäisten ihmisten sosiaalipalvelut liittyvätkin vammaisuuteen (fyysiset,

psyykkiset tai kehitysvamman aiheuttamat toimintarajoitukset ja niiden sosiaaliset

seuraukset), päihdeongelmaan, asumisvaikeuksiin, maahanmuuttajien kotoutumiseen,

sosiaalisiin, taloudellisiin ja psyykkisiin kriisitilanteisiin, työttömyyden sosiaalisiin

seurauksiin (syrjäytyminen) sekä ohjaukseen ja neuvontaan sosiaalipalveluihin ja so-

siaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä (Lehto, Kanaoja, Kokko, Taipale 2001, 74).

Haastatellut kokivat, että asiakkaiden syrjäytyminen on lähtenyt useimmiten var-

hain liikkeelle, jo kouluaikoina, ja itsetunnon heikkeneminen on voimistunut täl-

löin. Suuri asiakasryhmä onkin heidän mukaansa myös tulottomat moniongelmaiset

nuoret, joilla on yhtälailla mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä asunnottomuutta.

Osalla on erittäin huono koulutodistus, ja peruskoulukin on voinut jäädä kesken. Har-

valla nuorista on ammatillista koulutusta saati työkokemusta. Osalla näistä nuorista on

vielä itsenäistymiskehitys kesken. Koulutukseen ei hakeuduta. Nuoremmista asiak-

kaista jonkin verran on määräaikaisella eläkkeellä. Kuitenkin työntekijät kokevat, että
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rajatapauksia, jotka ovat tällä hetkellä työmarkkinatuella ja joiden tulisi olla työkyvyt-

tömiä, on vielä enemmän.

Asiakkaiden valikoitumisessa vaikuttavat juuri sosiaaliset ongelmat, sillä pelkkä työt-

tömyys ei aiheuta sosiaalitoimiston taholta muita toimenpiteitä kuin toimeentulotuen

myöntämisen, mikäli muita toimeentulon turvaavia lähteitä ei ole. Kuntouttavaan työ-

toimintaan pääsemisen valintakriteereinä taas on mm. työttömyyden kestoaika. Asi-

akkaiden valikoinnissa ensisijaisiksi asiakkaiksi kuntouttavassa sosiaalityössä

nousi alle 25-vuotiaat nuoret työttömät. Tähän vaikuttaa aktivointiin tähtäävä laki

kuntouttavasta työtoiminnasta. Sen tarkoituksena on parantaa

”pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toi-
meentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työ-
markkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulu-
tukseen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään
toimenpiteeseen” (L 2.3.2001/189 § 1).

Laki koskee kuitenkin muitakin työttömiä kuin alle 25-vuotiaita tietyin edellytyksin.

Kunta on nimittäin velvollinen ryhtymään toimiin aktivointisuunnitelman tekemiseksi

silloin, kun a) työttömälle henkilölle on tehty julkisessa työvoimapalvelussa työnha-

kuhaastattelu ja hänen pääasiallinen toimeentulonsa on viimeisen neljän kuukauden

ajan perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen tai b) henkilön

pääasiallinen toimeentulo on perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeen-

tulotukeen viimeisen 12 kuukauden ajan. (L 2.3.2001/189.) Heidän asemansa ei kui-

tenkaan vastauksissa korostunut niin selvästi kuin alle 25-vuotiaiden työttömien.

Aluesosiaalityöntekijät taas korostivat lastensuojelun vievän paljon työajasta ja ohitta-

van muun asiakaskunnan.

Organisaatiolla on erilaisia tapoja siinä ketkä arvioivat asiakkaan palvelutar-

peen. Osassa paikoista sosiaalityöntekijä oli se, joka käy läpi hakemuksen ja arvioi

mahdollisen sosiaalityön tarpeen, toisaalla taas palveluohjaaja tai etuuskäsittelijä.

Asiakasmäärä vaikuttaa siihen, kuka arviota tekee. Palveluohjaaja arvioi asiakkaan

tilannetta ja ratkaisee jatkopalvelut sosiaaliasemalla, ja etuuskäsittelijä ohjaa myöskin

asiakasta hakeutumaan sosiaalityöntekijän palvelun piiriin. Tällöin ongelmaksi nostet-

tiin esiin, että:

”vähän riippuu etuuskäsittelijän kuinka ”herkkä silmä” hänellä on taik-
ka minkälainen työkokemus että kuinka herkästi he sitten puuttuvat ja
ohjaavat työntekijälle. Siinä on vähän yksilökohtaisia eroja” (kuntoutta-
va sos.tt. 30 / 30).
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Pelkällä kirjallisella hakemuksella asioivien ongelmana nähtiin pääasiassa olevan pit-

kittynyt työttömyys ja pienet tulot, ja heidän elämänhallintansa nähtiin olevan kunnos-

sa. Sosiaalityöntekijälle ohjautuvat ovat usein työttömiä, joiden työttömyys on aiheu-

tunut muista sosiaalisista ongelmista tai työttömyys aiheuttaa muita sosiaalisia ongel-

mia. Työvoimanpalvelukeskuksen asiakkailla on takanaan hyvin pitkä työttömyys, ja

työttömyyden takana on muuta problematiikkaa.

Kaikkien kohdalla ei kuitenkaan asiakkuuden kriteerit täyty. Näissä tapauksissa työn-

tekijät kertoivat pyrkivänsä ohjaamaan asiakasta eteenpäin, hänen tilannettaan vastaa-

vaan paikkaan.

Sosiaalityöntekijä voi kutsua asiakkaan ensitapaamiseen esimerkiksi kirjeitse.

Niiden asiakkaiden kohdalla, jotka itse ottavat yhteyttä soittamalla, työntekijä voi ar-

vioida palvelun tarpeen keskustelun aikana miettien, onko hänellä keinoja ja välineitä

auttaa kyseistä henkilöä. Mikäli hän kokee tähän pystyvänsä, alkaa työskentely asiak-

kaan kanssa. Muuten häntä ohjataan ottamaan yhteyttä työntekijän mielestä paremmin

asiakkaan palvelutarpeeseen vastaavaan paikkaan. Työvoiman palvelukeskukseen

asiakas pääsee aina lähetteellä. Tällöin työskentely siellä aloitetaan työvoimapalvelu-

keskuksen sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan tekemällä alkuhaastattelulla, jossa

työvoiman palvelukeskus arvioi asiakkaan palvelun tarvetta.

Vaikka suurin osa asiakkaista onkin työttömiä, kokevat työntekijät, että heidän jou-

kossaan on paljon henkilöitä, jotka oikeammin olisivat työkyvyttömiä. Myös se, mitkä

asiat asiakkaiden työttömyyden takana ovat, vaihtelevat suuresti:

”mun mielestä se näyttäytyy semmosia hirmu isona massana vaan työt-
tömät, että jotenkin sitä pitäs enemmän lähtee miettimään sitä, minkä
tyyppistä työttömyyttä on” (sos.tt. 3 / 10).

Työskentelyssä heidän kanssaan pitäisikin työntekijöiden mukaan paremmin pystyä

huomioimaan syyt työttömyyden takana, eikä vain toimia kaavamaisesti niitä palvelui-

ta tarjoamalla, mitä yleensä työttömän ajatellaan tarvitsevan.

6.2 Kokonaistilanteen kartoittaminen

Asiakkaan tullessa ensimmäistä kertaa tapaamaan työntekijää, kartoitetaan asi-

akkaan elämäntilannetta, eli minkälaisista ongelmista on kyse ja kuinka monista

eri asioista. Näin työskentelyn kertoi alkavan haastatelluista kahdeksan henkilöä, eli
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kaikki ne, joiden työnkuvaan kuuluu asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisempi työskente-

ly. Elämäntilanteen selvittelyyn kuuluu vastaajien mukaan kysymykset muun

muassa perheellisyydestä, taloudellisesta tilanteesta, käytössä olevista etuuksista

sekä sosiaalisesta verkostosta. Lisäksi asiakkaalta kysytään mitä hän on tehnyt,

missä on ollut, päihteiden käytöstä, miksi on hakeutunut tähän palveluun ja mitä

muita palveluita käyttää. Ihmisten avuntarpeet ja voimavarat vaihtelevat hyvinkin

paljon, ja siksi asiakaslähtöisessä työskentelyssä täytyykin kartoittaa asiakkaan tarpeet

ja voimavarat mahdollisimman laaja-alaisesti (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2002,

45). Yksi haastatelluista kertoi käyttävänsä tilanteen kartoittamiseen lomaketta.

Sosiaalisen verkoston kartoittamisesta todettiin myös:

”enemmän tässä näköjään rupeaa tämmöisiin viranomaisjuttuihin hel-
posti vain keskittymään… Kyllä minä sitäkin jonkun verran yritän muis-
taa kysellä, onhan sillä iso merkitys myöskin sillä lähiverkostolla” (kun-
touttava sos.tt. 30 / 30).

Yksi haastatelluista sosiaalityöntekijöistä totesi, ettei asiakkaiden sosiaalinen verkosto

juurikaan näyttäydy heille, koska asiakkaista suurin osa on syrjäytyneitä. Heiltä on

sosiaalinen verkosto hävinnyt niin, ettei sitä ole ollenkaan tai sitten siinä olevat ihmi-

set ovat väsyneitä tilanteeseen tai kokevat, ettei heillä ole enää keinoja auttaa. Tässä

on syytä kuitenkin muistaa kuten Rostila (2001) toteaa, ettei yksilö ole koskaan ympä-

ristöstään irrallinen. Asiakkaan pitää saada kokea yhteenkuuluvuutta. Mikäli muualta

ei yhteenkuuluvuuden tunnetta ole mahdollista saada, voi työntekijäsuhdekin tarjota

sen kokemuksen asiakkaalle. (Rostila 2001, 41.) Myös sosiaalihuoltoasetus määrää

huomioimaan asiakkaan läheiset ihmissuhteet sosiaalihuoltoa toteuttaessa (A

29.6.1983/607 6§).

 Akuutit kriisit, kuten perhetilanne tai asunnon lähteminen alta tai sosiaaliset ongelmat

kuten päihde- ja mielenterveysongelmat kertovat selvästi työntekijälle, että sosiaali-

työn palveluita tarvitaan. Syitä hakeutua sosiaalitoimen piirin kuvaili yksi työntekijä

näin:

”Eli monesti asiakas ite kokee tulevansa raha-asioissa tänne, mutta me
työntekijät koetaan, että me selvitetään sen asiakkaan muita asioita”
(sosiaalityöntekijä 3 / 10).

Alkukartoituksen myötä saadaan aikaiseksi tavoitteita, välillä hyvin pieniä, joiden

avulla tilannetta saadaan vietyä eteenpäin. Vain yksi sosiaalityöntekijä toi erikseen

esille tarkoituksena olevan kirjata koneelle myös asiakkaan suunnitelma työllistymi-

sensä suhteen.
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Kaksi työntekijää toi esille haastatteluissa, että asiakkaan tilanteen ymmärtämiseen

menee yhdestä kolmeen tapaamiskertaa. Ensimmäisellä kerralla hahmottuu jo

kuvaa siitä onko asiakkaan mahdollista työllistyä aika nopeasti vai vaatiiko työs-

kentely paljon aikaa. Parin kolmen tapaamiskerran jälkeen työntekijälle muodostuu

kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta. Toisaalta esille nousi, että

”jokaisen asiakkaan kohalla on mahotonta perehtyy niin hyvin” (palve-
luohjaaja 1,5 / 1,5 ).

Joskus alkukartoituksen tekemiseen voi mennä jopa puoli vuotta yhden vastaajan mu-

kaan.

Harva asiakas kertoo ensimmäisellä tapaamiskerralla avoimesti ongelmistaan, ja työn-

tekijän pitää olla aktiivinen kyselijä saadakseen käsitystä asiakkaan elämän yleistilan-

teesta. Asiakkaan käyttämät palvelut kartoitetaan, ja kokonaiskuvan muodostamiseksi

työntekijä saattaa järjestää myös verkostopalaverin tarvittaessa. Toisiin palvelutahoi-

hin yhteydenottamiseen työntekijä kysyy luvan asiakkaalta. Käytetyt palvelut kirja-

taan palvelusuunnitelmaan. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

määrittelee 7 §:ssä sosiaalihuoltoa toteuttaessa laadittavaksi palvelu-, hoito-, kuntou-

tus- tai muun vastaavan suunnitelman yhteisymmärryksessä asiakkaan tai hänen lailli-

sen edustajansa kanssa, mikäli kyseessä ei ole vain tilapäinen ohjaus ja neuvonta (L

22.9.2000/812).

Jotta asiakas kertoisi elämästään avoimesti, haastatellut kertoivat yrittävänsä luoda

asiakkaaseen luottamuksellisen suhteen. Tällöin myös asiakassuhteessa on heistä

helpompi toimia ja saada asiakkaan tilannetta eteenpäin. Rostilan (2001, 33) mukaan

asiakassuhde perustuukin mitä suurimmissa määrin luottamukseen. Mikäli asiakkaan

ja työntekijän välille ei synny myönteistä suhdetta, ei asiakas luultavammin paljasta

tärkeitä tietoja, jotka vaikuttavat tilanteeseen. Myönteisessä suhteessa asiakkaan ei

tarvitse olla varuillaan eikä kokea itseään uhatuksi (Rostila 2001, 61.) Luottamuksen

synnyn huomaa haastateltujen mielestään asiakkaan käyttäytymisestä ja siitä miten

keskustelu menee:

”Jos siinä sitä luottamusta on, niin sillon varmaan se asiakaskin uskal-
taa sanoa, jos joku työntekijän esittämä tai työntekijöitten esittämät toi-
mintasuunnitelmat ei hänen mielestään ookaan semmosia, mihin hän ha-
luais sitoutua” (sos.tt. 2 / 2).

Mikäli asiakas kertoo lähtiessään pystyneensä kertomaan joitain asioitaan ensikertaa,

kokee työntekijä myöskin luottamuksen syntyneen.
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Luottamuksen synnyttämiseksi työntekijät pyrkivät olemalla rehellisiä ja avoi-

mia asiakkaille. Tähän liittyen koettiin, että asiakkaille tulee kertoa asioista nii-

den oikeilla nimillä, eikä niitä peitellä. Asiakasta kohtaan ei pidä olla missään vai-

heessa tuomitseva, mutta asioista tulee uskaltaa puhua suoraan ja reilusti, liittyivät ne

sitten mihin tahansa asiakkaan elämässä. Myös asiakkaan oikeus sanoa vastaavasti

työntekijälle suoraan, mikäli on asioista eri mieltä, nostettiin esille. Turhia lupauksia

ei asiakkaalle pidä antaa, mikäli tietää, ettei niitä voi toteuttaa.

Luottamuksen syntyyn vaikuttaa haastateltujen mukaan myös se, että asiakkaal-

le tulee kokemus kuulluksi tulemisesta ja että työntekijä on paikalla häntä varten

ja haluaa oikeasti auttaa asiakasta. Rostilan (2001, 61) mukaan on tärkeää, että

asiakas voi luottaa työntekijän auttamishaluun, ja hän tuntee, että työntekijä ymmärtää

häntä ja on aidosti kiinnostunut hänestä.

Haastateltujen mielestä keskustelun asiakkaan kanssa tulee olla avointa, eikä työnteki-

jän pidä heti tyrmätä kaikkea, mitä asiakas sanoo, vaikka tällä olisi paljon toiveita ja

työntekijä tietää, ettei niitä kaikkia voida toteuttaa. Rostilan (2001, 61) mielestä taas

työntekijän tulee ilmaista asiakkaalle ymmärtävänsä tämän epärealistisetkin odotukset,

mutta samalla tulee selittää, miksi liian suuria odotuksia ei ole mahdollista täyttää.

Yksi haastatelluista muistutti, ettei asiakkaan mielipiteitä pidä väheksyä tai mitätöidä,

sillä ne ovat asiakkaan totuuksia ja tärkeitä hänelle. Piirainen (1999) tuo esille asiakas-

lähtöisyyden toteutumisessa samoja asioita; asiakkaan omia käsityksiä ja toimintaa on

kunnioitettava (Rostila 2001, 39). Jalava ja Virtanen (1996) huomauttavat, että asia-

kaslähtöisen toiminnan edellytyksiin kuuluu asiakkaan tarpeiden ja odotusten tiedos-

taminen ja kun toiminnassa reagoidaan näihin tarpeisiin, on asiakkaan koettava saa-

vansa siitä arvostamansa ja toivomansa hyöty (Rostila 2001, 39). Asiakaslähtöisyyttä

Rostila (2001, 42) painottaa todetessaan, että asiakas on erillinen ja kokonainen ihmi-

nen, jolla on myöskin oma tulkintansa asioista ja oma maailma. Työntekijän tulee

myöskin välttää tyrkyttämästä asiakkaalle samankaltaisuuksia itsensä kanssa (Rostila

2001, 42).

Tärkeäksi elementiksi luottamuksen syntyyn työntekijät kokivat salassapitovel-

vollisuuden:

”emme pysty antamaan tietoja kenellekään muulle kuin asiakkaalle itsel-
leen ja ilman mitään, jos ei oo valtakirjaa” (asiakasneuvoja 3 / 3).
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Sosiaalihuoltolaissa luottamuksellisuus on taattu asiakkaan oikeuksina ja työntekijän

salassapitovelvollisuutena (Ketola & Kokkonen 1993, 54). Kun yhteistyötä tehdään

muiden tahojen kanssa, korostivat vastaajat, että luvat tulee olla kysytty avoimesti

asiakkaalta. Asiakkaan selän takana ei puhuta hänen asioistaan, ja työntekijä itse työs-

kentelee niin, että on asiakkaan luottamuksen arvoinen. Avoimuuteen liittyen työnte-

kijällä ei pidä olla salaisia muistiinpanoja tai muita dokumentteja, joihin pääsyä asiak-

kaalla ei ole (Ketola & Kokkonen 1993, 54).

Haastatellut kokivat vastuun asiakas-työntekijä –suhteen muistamisesta olevan heillä.

Asiakkaan tilanteeseen ei voi mennä liikaa mukaan, ja rajat pitää muistaa. Samaan

päätyy myös Rostila (2001). Hän korostaa, että työntekijän on oltava selvillä siitä,

kuinka lähelle asiakasta voi mennä ja missä ominaisuudessa toimii. Työntekijän on

myös huolehdittava, että asiakas tiedostaa myöskin tämän. (Rostila 2001, 34.) Haasta-

tellut toivat esiin, että objektiivisuus tulee säilyttää asiakkaan tilanteeseen, ja näin

myös yksi haastateltavista koki asiakkaan tuntevansa olon tällöin turvalliseksi ja luot-

tavaiseksi. Suhteen laadusta todettiin, että

”Ei se tietysti tasavertainen suhde ole, koska työntekijänä käyttää kui-
tenkin valtaa” (kuntouttava sos.tt 30 / 30).

Yksi haastatelluista kertoi, että asiakassuhteen taso on herättänyt keskustelua työyhtei-

sössäkin; miten työskennellä niin, ettei asiakassuhde ole jäykkä viranomais-asiakas -

suhde, mutta ei liian suhdetasolla niin että asiakas ymmärtäisi sen väärin. Näin hän

kuvailee tilannetta:

”Asiakkaan on joskus aika vaikea hahmottaa sitä, että me ollaan viran-
omaisia eli monesti asiakkaat sanookin, että me ollaan heijän ainoita
lähiomaisia ja ainoita lähi-ihmisiä ja se vähän tuottaa ongelmia sitten
siinä asiakastilanteessa”  (sos.tt. 3 / 10).

Rostila (2001, 45 – 46) tuokin esille Argylea ja Hendersonia (1984) mukaillen, että

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ammatillisen suhteen välinen raja ystävyyssuhteeseen

onkin ohut, sillä niillä on paljon yhteisiä piirteitä. Molempiin kuuluu nimittäin avoi-

muus, uskoutuminen, lojaalisuus, toiseen luottaminen, tuki sekä neuvojen antaminen.

Myöskin työntekijän ja asiakkaan sosiaalinen etäisyys on vähentynyt, ja toiminnan

perustuessa vastavuoroisiin sopimuksiin asiakkaan vaikutusvalta lisääntyy. Ystävyy-

destä ammatillinen suhde eroaa kuitenkin muun muassa siinä, että ystävyys on vapaa-

ehtoista, eikä sitä sanktioida, saati säännellä sosiaalisesti. (Rostila 2001, 46.) Mieles-

täni Hämäläisen ja Niemelän (1993) kuvaus selventää työntekijän ja asiakkaan rooleja

(ks. kuvio 4). Kommunikointi, dialogisuus, tapahtuu minä-sinä –keskustelun muodos-

sa, vastavuoroisesti. Asiantuntijan asema korostuu asianomaista ylemmäksi päätäntä-
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vallan takia. Hämäläisen ja Niemelän (1993) työntekijästä käyttämä puoliasiantuntija-

nimeke työskentelee kuitenkin vastavuoroisesti asianomaisen eli asiakkaan kanssa.

Asianomaisella on päätäntävalta siinä miten hän toimii asian suhteen, vaikkakin hän

on osittain sidoksissa työntekijän, puoliasiantuntijan päätöksiin.

KUVIO 2. Ammatillisen suhteen vuorovaikutus (Hämäläinen & Niemelä 1993, 156–
157).

Haastatellut kokivat, että heidän tulee kuunnella paneutuen asiakkaan niitäkin

asioita jotka eivät ole kyseessä olevan työntekijän vastuulla. Kiiretilanteissa näh-

tiin olevan kuitenkin se vaara, ettei asiakasta ehdi kuunnella. Tämän uskottiin asiak-

kaankin huomaavan. Yksi haastatelluista kertoikin pyrkivänsä varaamaan reilusti ai-

kaa, mikäli hän tietää asiakkaalla olevan aikaa vieviä asioita kerrottavanaan.

Kaikkien asiakkaiden kohdalla työntekijät eivät omasta mielestään saavuta luottamuk-

sellista suhdetta. Syiksi mainitaan yksilölliset seikat ja kemiat.

Minä Asia
(ongelma)

Asian-
omainen

Puoli-
asiantuntija

Sinä
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6.3 Palveluiden suunnittelu ja järjestäminen

Palveluiden kokoamisessa lähdetään haastateltujen mukaan taloudellisen toi-

meentulon turvaamisesta, ja se onkin asia, minkä tiimoilta asiakas ottaa yleensä

ensimmäisenä yhteyttä. Ensisijaiset etuudet selvitetään, ja asiakasta ohjataan asioi-

maan niissä tahoissa. Toimeentulotuen hakemisessa asiakasta tuetaan kertomalla

etuuksista, joita hän voi hakea sekä kuinka hakemuksen kanssa tulee toimia ja mitä

liitteitä siihen tarvitaan. Asiakasta neuvotaan mahdollisimman pitkälle, ja näin nopeu-

tetaan hänen asiansa käsittelyä. Haastatellut kokivatkin, että raha toimii useiden ihmis-

ten kohdalla kytköksenä sosiaalitoimeen, sillä ihminen ei pärjää ilman rahaa. Työnte-

kijälle rahaongelmat kertovat muistakin ongelmista, vaikka asiakas ei itse näkisikään

muuta palvelutarvetta. Yksi haastatelluista kokikin sosiaalityön pyörivän liikaa raha-

asioiden hoidon ympärillä. Mikäli työttömän asiakkaan kohdalla ei koeta olevan muu-

ta palvelun tarvetta, ohjataan heidät kirjalliseen etuuskäsittelyyn:

”että kyllä täällä aika suuri osa niistä työttömistä sitten on vaan täällä
etuuskäsittelyssä, ei heitä kukaan tai kukaan heijän tilannetta mieti sen
kummemmin, että he saavat sen toimeentulotuen ja sillä siisti” (kuntout-
tava sos.tt. 5 / 7).

Vaarana nähtiin tällöin asiakkaan hautautuminen ja ettei hänen palvelun tarvettaan

huomata ongelmien ilmestyessä. Yksi haastatelluista kertoikin työpaikalla mietityn,

että tämä etuuskäsittelyn piirissä oleva joukko käytäisiin läpi ja selvitettäisiin, onko

joukossa sellaisia, jotka kuuluisivat vahvemman tuen piiriin. Toisen haastatellun työ-

paikalla kokoontuu kerran viikossa toimeentulotukiryhmä, missä selvitellään toimeen-

tulotukiasiakkaiden tilannetta ja estetään näin asiakkaan hautautuminen.

Palveluja kootessa työntekijät joutuvat miettimään, mitkä palvelut ovat ensisijai-

sia asiakkaan kohdalla ja huomioimaan, mitä palveluja asiakas jo käyttää. Nor-

maaliusperiaatteen mukaisesti asiakas pitää ohjata käyttämään kunnassa olevia, kaikil-

le kuntalaisille tarkoitettuja palveluita (Ketola & Kokkola 1993, 52).

Asiakkaan hakeutuessa palvelun piiriin hän haastateltujen mukaan harvoin kertoo,

mitä ongelmien takana on. Kaikki asiakkaat eivät edes odota muutosta tilanteeseensa,

vaan ovat tyytyväisiä siihen. Työntekijä voi kokea asiakkaalla olevan paha päihde- tai

mielenterveysongelma, mutta asiakas ei silti ole halukas ottamaan apua vastaa. Keto-

lan ja Kokkosen (1993, 53) mukaan sosiaalipalveluiden käyttö perustuukin vapaaeh-
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toisuuteen, ja mikäli tahdonvastaisen toimenpiteiden rajat eivät ylity, on asiakkaan

omaa päätäntävaltaa kunnioitettava.

Priorisoinnin syinä tuotiin esille kaksi asiaa. Näitä olivat päällä olevat päihde- ja

mielenterveysongelmat, jolloin katsottiin, ettei muihin palveluihin kannata ohjata on-

gelmien ollessa ”päällä”. Valtavien asiakasmäärien takia katsottiin, ettei kaikkien

kanssa pystytä työskentelemään, ja tämän takia pitää miettiä kenelle käyntiajan voi

antaa ja kenen kanssa mikäkin hetki on paras hetki tilannetta työstettäväksi. Erikois-

palveluihin koettiin muutenkin olevan pitkät jonot ja asiakkaiden joutuvan odottamaan

niihin pääsyä luvattoman kauan. Esimerkiksi työvoimanpalvelukeskukseen jotkut asi-

akkaat ovat joutuneen odottamaan kutsua kuukausista jopa vuoteen. Kun asiakas vih-

doin pääsee palveluun, hänen palveluntarpeensa on voinut jo muuttua, ja tässä tilan-

teessa hänet ohjataan muihin palveluihin. Toisaalta myös tämän odotteluajan aikana

asiakkaan ongelmien nähtiin pitkittyvän ja jopa vaikeutuvan.

Monesti ohjaaminen muuhun palveluun tarkoittaa asiakkaan ohjaamista ottamaan itse

yhteyttä tai menemään niihin palveluihin jotka vastaavat asiakkaan tarvetta. Haastatel-

lut kokivat, että asiakas on näin aktiivinen toimija ja työntekijä säilyttää asiakassuh-

teessa kuntouttavan työotteen. Näin myös asiakas saa itse päättää, miten toimii asian

suhteen. Asiakkaalle kerrotaan, minkälainen paikka on kyseessä, mitä sieltä saa sekä

miten sinne otetaan yhteyttä. Näin myös työntekijä tuntee samalla aikaansa säästyvän.

Ammattijärjestö Talentian ammattieettisen lautakunnan puheenjohtajan Marika Nir-

hamon mukaan asiakkaan omatoimisuuteen tähdätessä tulee kuitenkin varoa töykeyttä

sekä asiakkaalle syntyvää kokemusta, ettei hän saa apua (Tasala 2006, 12). Osa haas-

tatelluista kertoikin tekevänsä yhteydenoton ja ajanvarauksen yhdessä asiakkaan kans-

sa. Asiakkaan puolesta tekemisellä toisaalta pyritään myös välttämään asiakkaan juok-

suttamista vääriin paikkoihin. Haastatellut kertoivat useimmiten ohjaavansa asiakasta

terveyspuolen, päihdepuolen, KELAn tai kuntouttavan työvoimapalvelukeskuksen

asiakkaaksi.

Haastateltujen mukaan ensin pitää kokeilla avohuollon mahdollisuutta ja palveluiden

saatavuus asettaa rajoja toiminalle. Myös ne paikat mihin asiakasta voidaan ensisijai-

sesti ohjata, on haastateltujen mukaan määritelty:

”meillähän on tässä päihdehuollossa ensisijainen on aina tää kaupungin
oma päihdepalvelusäätiö, että sen palveluja pitäs ensin käyttää ja ne ai-
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na vasta sitten viimesijaisena nää kaupungin ulkopuoliset paikat” (kun-
touttava sos.tt. 5 / 7).

Organisaation budjetti asettaa asiakkaan palvelun saantiin omat ehtonsa, ja joskus

rahan puutteen takia asiakasta ei voida ohjata palvelun piiriin, vaikka tarve olisi ilmei-

nen. Näissä tilanteissa Talentian ammattieettisen lautakunnan puheenjohtaja Marika

Nirhamo muistuttaa, että kun työntekijä tekee määrärahojen puutteessa kielteisen kir-

jallisen päätöksen, pitää samalla opastaa asiakasta valittamaan päätöksestä (Tasala

2006, 14). Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä näki heidän omat palvelun-

tarjontansa monipuolisena, ja sen lisäksi heillä on myös mahdollisuus hankkia osto-

palveluita ulkoapäin.

Jotkut asiakkaat pystyvät hyvinkin kertomaan tilanteestaan ja tuovat esille hyvin

avoimesti ja rehellisesti, mihin he tarvitsevat apua ja miten he siitä hyötyisivät.

Haastatellut kokivat esille tulevien palveluiden tarpeiden olevan moninaisia kosketta-

en muun muassa terveydenhuollon palveluita sekä paikkoja, joissa saisi keskustelu-

seuraa. Etenkin luottamuksen synnyttyä asiakkaan ja työntekijän välille asiakas uskal-

tautuu kertomaan palvelun tarpeestaan. Osan asiakkaista koettiin myös olevan vaati-

via, ja odottavan, että

”täällä sosiaalityöntekijä ratkoo tosta vaan heijän ongelmat heijän puo-
lesta” (kuntouttava sos.tt. 5 / 7).

Usein haastatellut näkivät asiakkaan parhaana asiantuntijana, puhutaanhan hänen elä-

mästään ja hänen tavoitteistaan. Palveluiden järjestelyissä katsottiin tarvittavan am-

mattilaista, sillä asiakkailla ei uskottu useinkaan olevan näkemystä kaikista saatavissa

olevista palveluista. Rostila (2001, 82) kokeekin, että työntekijällä on toimenpiteiden

ja palveluiden valinnassa suuri vastuu.

Kokonaiskuvan muodostumisen jälkeen työntekijä miettii yhdessä asiakkaan kanssa,

mikä on se ensisijainen ongelma, johon asiakkaan elämässä pitäisi puuttua. Tarkoituk-

sena on lähteä siitä, mitä asiakas itse haluaa. Asiakkaalta kysytään hänen omista ta-

voitteistaan ja haluistaan. Aineistosta nousi esille, että etenkin nuorten työllistämisen

kohdalla lähdetään miettimään, mitä tämä haluaa elämältään ja mikä siihen pääsyssä

nuoren mielestä auttaisi. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista mää-

rääkin työntekijän ottamaan asiakkaan toivomukset ja mielipiteen huomioon (L

22.9.2000/812, 8§).
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Usein työskentely aloitetaan ottamalla yhteyttä eri tahoihin ja yhteistyökumppaneihin

asiakkaan tarpeiden mukaan. Verkostopalaverin järjestäminen on mahdollista, ja eten-

kin perheellisten kanssa verkoston nähdään saattavan kasvaa isoksikin pidemmällä

aikavälillä. Mikäli kyseessä oleva organisaatio ei voi vastata pääasialliseen palvelun

tarpeeseen, ohjataan asiakas pääasiallista avuntarvetta vastaavaan paikkaan. Yksi

haastatelluista kuitenkin koki, ettei pääasiallinen avuntarve selviä kovin helposti, kos-

ka asiakkaalla on monta samanaikaista palveluntarvetta. Nimenomaan erottelu päihde-

tai mielenterveyskuntoutuksen tarpeesta koettiin ongelmaiseksi. Huomioitavaa kui-

tenkin on, että 75 prosentilla mielenterveyspalveluiden käyttäjistä arvioidaan olevan

myös päihdeongelmia. Tieto ja ymmärrys päihde- ja mielenterveyshäiriöiden yhtey-

destä ei ole kuitenkaan juurtunut palvelujärjestelmään, ja eriytyneet mielenterveys- ja

päihdehoitopalvelut syrjäyttävät näin ollen avun tarvitsijoita palveluiden ulkopuolelle.

(Hölttä 2006, 45.)

Työntekijät kokivat, että heidän tulee välttää liikaa holhoamista ja estää näin

riippuvuussuhteen muodostumista. Yksi haastatelluista katsoi etenkin vanhempien

henkilöiden hoitavan asiansa varsin oma-aloitteisesti. Vaikka tavoitteena onkin, että

asiakas hoitaa itse asiansa, joutuu työntekijä välillä tukemaan joitain asiakkaita tii-

viimmin. Haastatellut toivatkin esille, että työntekijän on arvioitava asiakkaan kykyä

toimia aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Vain yksi haastatelluista koki, että hän holhoaa

tai huolehtii liikaakin asiakkaan asioista mikäli hänestä tuntuu, ettei tämä itse pysty

siihen. Rostila (2001, 32) huomauttaa, että työntekijä ruokkii asiakkaan riippuvuutta

jo tarjoamalla valmiita ratkaisuja ja ohjeita. Rostila (2001) kutsuukin asiakkaan puo-

lesta tekemistä ”avuttomaksi auttamiseksi”, ja toteaa sen heikentävän eikä vahvistavan

asiakasta. Yksi haastatelluista koki vaikeuksia riittävän tuen määrittelyyn olevan eten-

kin ADHD-asiakkaiden kohdalla, koska työntekijä ei tiedä mitä heiltä voi edellyttää ja

vaatia.

Palveluiden kokoamisessa keskeistä on työntekijän palvelutuntemus; palvelut

pitää tuntea jotta asiakas osataan ohjata oikeaan paikkaan. Useimmat haastatel-

luista kokivat tuntevansa palvelut hyvin, mutta asiakkaan asioita selvitellessä

tulee vastaan usein uusiakin palveluita, joista aiemmin ei ole tiennyt. Toisaalta

palvelujärjestelmän koettiin muuttuvan jatkuvasti, ja siksi palveluiden tunteminen on

haastavaa ja perässä pysyminen hankalaa. Aina välillä täytyy hankkia lisää tietoa, eikä

tietoa koettu olevan koskaan liikaa. Yksi haastateltavista pohtikin, onko edes mahdol-
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lista tuntea koko kaupungin palvelukuviot. Esille tuotiin myös, ettei aina kaikki työn-

tekijän tieto palveluista välty asiakkaalle unohduksen takia.

Mikäli itse ei tiedä, mihin asiakasta kannattaisi ohjata, kysytään neuvoa muualta. Kak-

si haastatelluista koki tietojensa olevan puutteellisia etenkin työllisyyspalveluista ja

sen puolen pykälistä. Tästä syystä yhteistyö sekä tiimityö työvoimapuolen kanssa ko-

ettiin hyödylliseksi. Näin työntekijän ei tarvitse tietää itse kaikkea ja toisaalta pysyy

paremmin perillä asiakkaan palveluista.

Haastatellut kokivat, että rahan kanssa saa olla tarkkana, jotta ne riittävät asiakkaiden

palveluihin. Aina kuntien budjetti ei riitäkään:

”joskus voi olla semmoinen tilanne, että ei oo rahaa enää, että ei voi si-
joittaa enää ihmisiä sitten, vaikka sen tarve oliskin, että kaikki olis yhtä
mieltä siitä, että ois hyvä paikka” (kuntouttava sos.tt. 5 / 7).

Heidän mielestään kaikki asiakkaat eivät myöskään saaneet haastatteluhetkellä riittä-

viä palveluita. Mikäli asiakas ei itse ole aktiivinen, vaarana nähtiin, ettei hän tällöin

saa kaikkia tarvitsemiaan palveluita. Myös moniongelmaisen asiakkaan saaminen pal-

velun piiriin koettiin hankalaksi, sillä kukaan ei tunnu olevan halukas ottamaan tällais-

ta ihmistä vastaan tiiviimpään tuettuun asumiseen. Yksi haastatelluista toi esille, kuin-

ka moniongelmaisia siirretään paikasta toiseen, eikä kokonaisvastuun ottavia paik-

koja löydy.

Asiakkaan tilanne määrää, minkälainen moniammatillinen kokoonpano hänen ympä-

rilleen rakentuu palveluiden myötä. Palveluiden valikoinnissa sosiaalityöntekijät

myös miettivät, ettei asiakkaalle luoda liian suurta palvelusysteemiä, minkä näh-

tiin vain väsyttävän asiakkaan eikä näin ollen enää auta häntä. Muiden palveluta-

hojen kanssa tehdään yhteistyötä niissä rajoissa, missä kyetään ja ehditään, ja työnku-

vaan kuuluukin paljon yhteistyötä ja verkostotyötä muiden tahojen kanssa. Yhteistyön

koettiin toimivan hyvin, ja asiakkaan asioita pystytään selvittelemään ihan puhelinsoi-

ton perusteella. Asiakkaalta kysytään lupa yhteistyöhön. Keskeisinä yhteistyötahoina

lueteltiin terveyspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, velkaneuvonta, asumis-

palvelut, työvoimatoimisto, työvoimanpalvelukeskus, sosiaalitoimisto, kriminaalihuol-

tolaitos, keskussairaala, Kangasvuori sekä vapaaehtoistahot. Työvoimanpalvelukes-

kuksen sosiaalityöntekijän mukaan he tekevät yhteistyötä kaikkien niiden tahojen

kanssa, joiden kanssa se on tarpeen. Yhteydenotot tapahtuvat kumminkin päin.
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Mikäli asiakkaan viranomaisverkosto on suuri, työntekijät saattavat keskenään pi-

tää suunnitelmapalaveria, jossa mietitään, kuka viranomaisista lähtee ensin liik-

keelle ja ottaa päävastuun ja kuka tulee toimintaan mukaan vähän myöhemmin.

Tällaiselle toiminnalle nähtiin perusteena se, että asiakas saattaisi hämmentyä suuresta

viranomaispaljoudesta. Viranomaispalaverien osalta ei toteudu asiakkaan oikeus osal-

listua palveluidensa suunnitteluun, mikä asiakkaalle taataan lain 22.9.2000/812 pykä-

lässä 8. Yhden vastaajan mukaan työllistämiskuvioiden osalta ei viranomaispalavereja

järjestetä, vaan niissä asiakas on mukana. Jos asiakas ei kuitenkaan tule sovitusti pai-

kalle, tällöin työntekijät saattavat keskenään miettiä, kuinka tilanteesta jatketaan

eteenpäin. Suuren palveluverkoston kanssa työskenteleminen koettiin olevan joillekin

asiakkaille työlästä:

”Vallankin silloin, jos on niin kuin monenlaisia juttuja, minä näen tär-
keimmäksi sen, että hän asioi yhdellä ihmisellä, joka sitten ehkä konsul-
toi muita sen sijaan että minä lähetän joka ongelman takia eri paikkoi-
hin asiakasta” (kuntouttava sos.tt. 30 /30).

Yhteistyöllä haastatellut katsoivat ratkottavan asiakkaan ongelmia ja esimerkiksi asi-

akkaan työllistymisen polun silottuvan. Tuusan (2005, 1) mukaan sosiaalityöntekijöi-

den rooli onkin keskeisessä asemassa, kun heidän asiakkaidensa työllistymisedelly-

tyksiä ja -mahdollisuuksia arvioidaan yhteistyössä muiden paikallisten työllistymistä

tukevien toimijoiden kanssa. Kuten haastatellut toivat esille, myös Tuusasta (2005, 1)

sosiaalityöntekijät ovat tukemassa asiakkaita työllistymisen esteiden poistamisessa

sekä ohjaamassa asiakasta työllistymispolun eri vaiheissa ja usein myöskin itse työllis-

tymisessä ja työssäolossa.

Haastatellut kokivat eri ammattikuntien katsovan asiakkaan tilannetta eri näkökulmis-

ta, ja näin moniammatillisessa työskentelyssä muodostuu tarkempi kuva asiakkaan

kokonaistilanteesta. Yhteistyön tiivistymisen myötä koettiin, ettei asiakas voi kertoa

erilaisia versioita tilanteestaan eri tahoille. Tiedon kulkemiseen oltiin tyytyväisiä. Pa-

laverien ja puhelinsoittojen ohella työntekijät ovat yhteydessä toisiinsa myös sähkö-

postitse sekä kotikäyntien muodossa. Sähköpostitse ja puhelimitse pidetään toista

työntekijää tilanteen tasalla tai selvitellään lausuntoja. Yhteydenottoja tehdään päivit-

täin. Eri tietojärjestelmien käytön ja jokaisen organisaation samojen asioiden kirjaa-

minen koettiin negatiivisena. Kun toisen tiedostoihin ei pääse, nähtiin tärkeän tiedon

häviämisen mahdollisuuden kasvavan. Toisaalta kuitenkin myönnettiin asiakkaan oi-
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keus tietosuojaan olevan tärkeä. Siirtopalaverit koettiin merkittävinä, sillä niissä edel-

lisen palvelupaikan tiedot siirtyvät seuraavalle taholle.

Aineistosta nousi esiin, että yhteistyössä asiakkaalle voi jäädä epäselväksi kuka

hoitaa mitäkin asiaa, ja hän voi saada työntekijätkin asiasta sekaisin. Hyvin suunni-

tellun yhteistyön koettiin kuitenkin takaavan toiminnan sujumisen hyvin, koska kaikki

tietävät, mitä kukakin tekee. Asiakas tietää tällöin keneen ottaa yhteyttä missäkin asi-

assa. Yhteistyön nähdään muuttuvan vaativammaksi, mikäli tulee takapakkia ja / tai

asiakkaan tilanne muuttuu huonompaan suuntaan. Vaikeuksia aiheuttaa myös, jos tois-

ta tahoa ei saa kiinni. Ammatillisessa yhteistyössä Rostila (2001, 16) korostaa siinä

tarvittavaa johtajuutta. Kokonaisuus pitää hallita ja työskentelytahoja vastuuttaa (Ros-

tila 2001, 16).

Moniammatillisten palaverien katsottiin tuovan asiakkaalle kokemuksen arvos-

tuksesta; hän näkee, että hänen asioihinsa paneutuu monta ihmistä ja että häntä arvos-

tetaan. Haastatellut toivat esille halukkuuttaan tehdä yhteistyötä sekä motivoitunei-

suuttaan ja kokivat sen rikkautena. Resurssiongelmat kuitenkin rajoittavat yhteistyön

määrää. Yhteisten palaverien järjestäminen vie myös aikaa ja vaatii järjestelyitä täysi-

en kalentereiden takia. Moniammatillinen yhteistyö nähdään kuitenkin voimavarana,

vastuun jakajana:

”ehkä se että asiakkaitten ongelmat on moninaistunut, että jotenkin näh-
dään se, että minä en voi yksin tätä työtä tehdä” (Sos.tt. 3 / 10).

Yhteistyössä myös näkee paremmin paikkansa asiakkaan laajassa palvelukokonaisuu-

dessa. Ammattitaitoisten työntekijöiden uskottiin myös tietävän omat rajansa työs-

sään. Toisaalta myös työntekijät kokivat pari- ja tiimityön heille itselleenkin voimia

antavana työssä jaksamisessa.

Haastateltavista yksi sanoi esteitä tulevan yhteistyölle siitä, ettei tunne tarpeeksi

hyvin toisen tahon tekemää työtä. Kaksi toikin vastaavasti esille, että yhteistyö

helpottuu, kun toiset tulevat tutuiksi. Onnistuneen yhteistyön katsottiin helpottavan

yhteydenottoa seuraavalla kerralla. Toisen työn tuntemattomuus tai vaitiolovelvolli-

suusesteen koettiin aiheuttavan sen, ettei asiakasta tule aina ohjattua eteenpäin ja asia-

kas saattaa jäädä näin ilman palvelua. Tällöin asiakkaan tilanteen uskottiin pahenevan.

Yhteistyökumppanikin voi vedota vaitiolovelvollisuuteen. Näihin tilanteisiin oli toi-

mintamalli valmiina:
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”mun mielestä yleensähän ne pitää sopia asiakkaan kanssa, niin sillo-
han se ei tuota tämmönenkään sitte ongelmaa” (johtava sos.tt 14 / 4).

Välillä yhteistyötahoilla onkin eri näkemykset asioista. Yhteispalavereissa ei kuiten-

kaan muistettu nousseen kiistaa tällaisesta. Jos tavoitteet eivät olekaan yhtenäisiä ja

palveluiden jatkuvuus loppuu, koettiin sen voivan johtaa asiakkaan palvelusta jättäy-

tymiseen.

Hankalaksi koettiin myös tilanteet, joissa asiakkuuden kriteerit täyttyisivät, mutta

henkilö ei itse tunnista niitä, vaikka lähipiirikin kokisi asian ongelmalliseksi. Työsken-

telyssä koetaan myös neuvottomuutta, mikäli asiakas kieltää työntekijää ottamaan

yhteyttä muihin palvelutahoihin.

6.4 Palvelutavoitteiden seuranta ja palveluiden korjaaminen sekä palvelusuhteen päät-

täminen

Haastatellut uskoivat useimpien asiakkaiden saavan sellaista palvelua kuin mitä

ovat tulleetkin hakemaan. Tämän takana oli näkemys asiakkaiden hakevan suurim-

maksi osaksi toimeentulotukea sekä jotakuta kuuntelemaan ongelmiaan ja neuvoja

sekä muualle ohjaamista. Toisaalta palveluiden koettiin olevan suunniteltu massoille,

eivätkä ne näin ollen palvele kaikkien tarpeita. Työllistymisprosessissa haastatellut

olettivat asiakkaiden tarvitsevan heidän mukanaoloaan enemmän kuin mitä se on

mahdollista.

Sosiaalialan ammattilaiset näkivät itsensä asiakasta tukevina ”apuihmisinä”. Asiak-

kaan tuntuessa olevan hukassa siinä, mitä hänen pitäisi tehdä, katsotaan asiaa yhdessä.

Yhden haastatellun mukaan toiseen palveluun voidaan mennä paikan päälle yh-

dessäkin. Joskus työntekijän pitää hoitaa asioita asiakkaan puolesta, mikäli oma-

aloitteisuutta ei löydy. Pitkä asiakassuhde voi muokata sosiaalityöntekijästä tuki-

henkilön asiakkaalle. Työntekijä varmistelee asiakkaan muistaneen käydä hänelle

tarkoitetuissa palveluissa, ja mikäli asiakas ei muista kaikkia asioitaan (esim. asunto-

hakemuksen voimassaolo), voi työntekijä selvitellä niitä.

Kuten palvelut, myös vastuu nähtiin hyvin sektoroituneesti jakaantuvan osavastuuseen

siltä kohdin mikä kyseessä olevan työntekijän toimenkuvaa on. Vastuun jakautuminen

koettiin olevan kuin palapeli. Jokainen vastaa omista päätöksistään tai siitä, mitä hä-
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nen kohdallaan on yhdessä sovittu. Tällöin kaikki tilanteessa mukana olevat ovat

omalla tavallaan vastuussa tilanteesta. Vastuu määräytyy esimerkiksi palvelusuunni-

telman sisällön mukaisesti. Tällöin vastuu on sillä taholla, missä asiakkaan pääsään-

töinen asiakkuus on milläkin hetkellä. Toisten vastuualueisiin ei kosketa. Yksi haasta-

telluista taas ajatteli viime kädessä vastuun olevan sillä työntekijällä, joka on asiak-

kaan ohjannutkin palveluun. Vastuun katsottiin voivan myös jakaantuvan sen mukaan,

millä taholla on eniten resursseja paneutua asiakkaan asiaan. Isoissa yhteistyökuviois-

sa voidaan myös sopia, kenelle annetaan vastuu tiedottaa muita asian etenemisestä.

Suuri osa sosiaalitoimen sosiaalityöntekijöistä koki kuitenkin viimesijaisen vastuun

sekä päävastuun asiakkaan kokonaistilanteen hoitamisesta olevan heillä itsellään. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että vaikka sosiaalityöntekijä jäisi asiakkaan viereltä sivummalle

muiden palveluiden ajaksi, sosiaalityöntekijä kuitenkin tietää, missä asiakas menee.

Viimesijaisen vastuun koettiin tulevan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijälle etenkin

niissä tapauksissa, kun tilanteeseen ilmestyy kitkaa. Vain yksi haastatelluista sosiaali-

työntekijöistä katsoi, ettei kokonaisvastuu kuulu hänelle. Toinen taas ajatteli, ettei sitä

voi kaataa kenellekään tietylle henkilölle, ja yksi totesi, ettei kukaan ole kaikkivoipa.

Vastuu kuuluu tällöin vain työajan sisällä työntekijälle.

Työntekijän vastuun rajat aikuisasiakkaiden kohdalla tulevat vastaan vastaajien

mielestä asiakkaan ohjaamisen, motivoinnin ja yhdessä suunnittelun jälkeen.

”Viimesijaisesti kyllä se asiakas ite tekee ne ratkasut, se asiakas tekee
niitä asioita eli mä en voi elää sen asiakkaan puolesta” (sos.tt. 3 / 10).

Haastateltujen mielestä asiakkaan omalle vastuulle pitää jättää tilaa, ja loppupelis-

sä vastuun nähtiinkin olevan asiakkaalla itsellään ja hänen vastaavan tekemisistään.

Asiakkaan vastuulla oli myös, kuinka hyvin hän oman suunnitelmansa tuntee. Matkan

varrella palvelusuunnitelmaa pitää seurata, ja mikäli se ei jostain syystä toimi, tulee

tarvittavia muutoksia tehdä.

”Tämähän on monesti hyvin sillai ennalta-arvaamattomia nää asiakas-
prosessit, että ei nää meijän asiakkaat oo läheskään aina niin kauheen
järkeviä, siis semmosia, että kaikki menee just niinku on suunniteltu,
vaan yllätyksiä tulee” (sos.tt. 5 / 7).

Työntekijän vastuulla katsottiin olevan myös oikeasti asiakkaan tukena oleminen, eikä

vain nimellisesti. Jos työntekijä näkee, ettei asiakkaasta ole toimimaan yksin, voi hän

tällöin toimia asiakkaan puolesta tai asioita tehdään yhdessä. Vastaajat kokivat, että
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heidän tulee myös vastata niistä asioista, mistä on asiakkaan kanssa sopinut. Mikäli

asiakkuus päättyy, tällöin myös työntekijän vastuunkin katsottiin päättyvän.

Asiakkaan sitoutumattomuuden syinä palveluihin nähtiin muun muassa työntekijäkes-

keisyys:

”nää asiakkaat, mitkä jotenki kokee, että heitä ohjaillaan liikaa tai että
tää on työntekijöitten suunnitelma eikä heijän suunnitelma, niin ne ei si-
toudu siihen, että sittehän sen, jos aattelee ihan näihin työllisyyspalve-
luihin liittyviä asioita, niin huomaa sen siitä, että ei tuu esim. varatuille
ajoille, jättää näitä aikoja käyttämättä” (sos.tt. 2 / 2).

Muina syinä nähtiin se, ettei asiakas halua apua ja että asiassa on kiirehditty liikaa.

Työntekijän kiirehtimisen syyksi mainittiin, että tuloksia pitäisi saada tehtyä pienellä

aikaa ja näin asiakkaalta odottaa samaa. Perheellisten kohdalla myös lasten tilanteen

nähtiin vaikuttavan käytännön tasolla sitoutumisen estymiseen, mikäli esimerkiksi

lapsille ei järjesty hoitoa. Jos asiakas ei sitoudu suunnitelmaan, katsottiin sen tekemi-

sen olevan turhaa. Tärkeimmäksi lähtökohdaksi työskentelylle koettiin asiakkaan mo-

tivoituneisuus ja halukkuus työskentelyyn. Tällöin hänen asiansa myös sujuvat ja ete-

nevät.

Välillä haastateltujen mukaan asiakkaita katoaa joksikin aikaa palvelun piiristä. Tälle

työntekijät eivät kokeneet voivansa tehdä mitään, eikä asiakkaan perään lähdetä kyse-

lemään. Sitoutumattomuus johtaa joissakin tilanteissa palvelun keskeytykseen, välillä

taas asiakas laitetaan tai jätetään ”lepäämään”. Mikäli asiakas on halukas myöhemmin

jatkamaan palvelun piirissä, on tämä mahdollista. Työttömälle työnhakijalle voidaan

myöntää ”levon” ajaksi pitkän työnhaun uusimisaika. Toisaalta haastatellut muistutti-

vat sitoutumattoman kohdalla voitavan käyttää sanktiota alentaen asiakkaan toimeen-

tulon määrää.

Asiakkuussuhteet koettiin pitkiksi ja hitaiksi prosesseiksi. Sosiaalitoimen puolella

sosiaalityöntekijät kokivat, että aika harvoin voi olla täysin varma asiakkuuden päät-

tymisestä kokonaan. Yksi haastatelluista totesi, että:

”Joskus tuntuu, että nää on semmosia ikuisuusprojekteja” (kuntouttava
sos.tt. 5 / 7).

Paljon on sellaisiakin asiakkaita, jotka asioivat jo useammassa polvessa. Asiakaskunta

nähdään varsin pysyvänä, ja tätä yksi haastatelluista sosiaalityöntekijöistä (3 / 10) tuo

esille kertomalla, että:
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”Meillähän on vähän joskus vitsinäkin, että sosiaalitoimesssa vaihtuu
työntekijät tiuhempaan kuin asiakkaat”.

Talentian ammattieettisen lautakunnan puheenjohtaja Nirhamo huomauttaakin, että

eettisten ohjeiden kehotus asiakkaan kohtelun arvokkuudesta tulee huomioida myös-

kin työpaikan tauko- ja sosiaalitiloissa. Työpaikkahuumorissa ei pidä puhua asiakkais-

ta epäkunnioittavaan sävyyn. (Tasala 2006, 14.)

Sanktioiden läsnäolo toimeentuloturvan saamisen pienentämiseen, mikäli asiakas ei

osallistu ajoittain työtoimintaan, koettiin asiakkaan kannalta joissain tapauksissa jär-

jettömiltä:

”eihän siinä ole mitään järkee, että jatkuvasti, että on vaikka kymmenes
yrittämä joku kuntouttava työtoiminta, että sitten ne palaa tänne, ne on
toimeentulotukiasiakkaina, kunnes taas sitten jonkin ajan päästä yrittää
niinku käynnistää ja taas lähtee viemään niitä asioita eteenpäin” (johta-
va sos.tt. 14 / 4).

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden välittömänä tavoitteena ei ole aina ensisijaisesti

suoraan työllistyminen. Joidenkin henkilöiden kohdalla sen saavuttamiseksi tarvitaan

useista toimenpiteistä koostuva kokonaisuus, jonka jälkeen työllistyminen mahdollis-

tuu. (Hämäläinen & Tuomala 2006, 4.) Niiden kohdalla, joilla selkeästi on nähtävissä,

ettei se ole mitenkään mahdollista, on myös muita vaihtoehtoja. Työvoiman palvelu-

keskuksen Elma-palvelussa seulotaan työttömyyskortistosta pois ne työnhakijat, jotka

eivät syystä tai toisesta kykene työntekoon. Selvitystyö voi kuitenkin kestää työvoi-

man palvelukeskuksen päällikön Sirpa Lehdon mukaan jopa vuosia. Kriteerit ovat

tiukat. Lehdon mukaan hakijoista yksi kolmasosaa saa kielteisen päätöksen, yksi kol-

masosaa siirtyy pitkälle sairaslomalle ja vain yksi kolmasosaa saa eläkkeen. (Koivu-

neva 2006, 6.) Monille pitkäaikaistyöttömille työttömyys merkitseekin erilaisten kou-

lutusten, tilapäisten työsuhteiden, työhallinnan tukitöiden ja työttömyyden jatkuva

vuorottelua (Kettunen yms. 2002, 88). Tällöin asioiden pysyvyys ei ole mahdollista,

eikä henkilö koe välttämättä oloaan turvalliseksi, millä on keskeinen merkitys subjek-

tiiviselle hyvinvoinnille (Vornanen 2006, 7).

Työvoimanpalvelukeskuksen sosiaalityöntekijä kertoi asiakkuuden päättyvän heillä,

mikäli asiakas saa avoimilta markkinoilta työpaikan tai lähtee koulutukseen. Näiden

koettiinkin olevan mukavia tapoja päättää asiakkuus. Asiakkuus lopetetaan myös, jos

asiakas ei pysty sitoutumaan yhteistyöhön tai hän on ollut pitkään työvoimapalvelu-

keskuksen asiakkaana, ja työntekijät kokevat keinojen käytetyn loppuun.
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Asiakkaan muuttaessa toiselle paikkakunnalle työntekijä ottaa asiakkaan suostumuk-

sella yhteyttä seuraavaan kuntaan. Jotta jo tehty työ ei menisi hukkaan, tarkistetaan,

onko seuraavalla kunnalla mahdollisuutta työskennellä samaan suuntaan ja kerrotaan,

miten asian tiimoilta on tähän mennessä toimittu.

Kun asiakkaalla menee asiat hyvin eteenpäin, ei jatkoasioinnista välttämättä sovita

sosiaalitoimistossa muuta kuin että asiakas ottaa työntekijään yhteyttä, mikäli tarvetta

ilmenee jatkossa. Asiakkuuksien päättyminen koettiin tärkeäksi, asiakkaita on nimit-

täin paljon.

6.5 Työllistyminen muiden ongelmien rinnalla

Elämän eri osa-alueiden koettiin vaikuttavan asiakkaiden työllistymiseen. Työllisty-

misen kaikki esteet, kuten sosiaaliset pelot, eivät aina edes konkretisoidu asiakkaan

mielessä. Tällöin hän ei näe minkälaista apua hän tarvitsisi työllistymiseensä.

Etenkin vähän vanhempien ihmisten koettiin kaipaavan työtä saadakseen tekemistä.

Kuitenkin he saavat töiden osalta jatkuvasti kielteisiä yhteydenottoja. Kynnys kotoa

pois lähtemiseen voi kasvaa suureksi. Kaikkien asiakkaiden kohdalla työntekijät eivät

nähneet hyviä mahdollisuuksia enää työllistymiseen:

”niin sitten mietitään sitä, että olisko tässä tätä eläkemahdollisuuksien
selvittelyä, missä sitten taas työvoimanpalvelukeskukselta saadaan niitä
palveluita, että niitäkin on paljon” (sos.tt. 2 / 2).

Helpoiten katsottiin työllistyvän nuorten, vastavalmistuneiden, kunhan he vain

tietävät, mihin ottavat yhteyttä. Myös niiden asiakkaiden, jotka kertovat olevansa ha-

lukkaita pääsemään äkkiä töihin, koettiin pääsevän aika nopeasti töihin.

Toimeentuloasiakkaiden työllistymisen todettiin olevan heidän oman aktiivisuu-

tensa varassa. Kuitenkin laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrää tiettyjen ehtojen

täytyttyä toimeentuloasiakkaan rinnalle kunnan työntekijän työllistymisen tukemiseksi

(L 2.3.2001/189).

Asiakkaan työllistyminen koetaan tärkeäksi paitsi asiakkaan itsensä kannalta, myös

koko perhettä palvelevana asiana. Lastensuojeluperheissä myös aluesosiaalityönte-

kijä osallistuu tiiviimmin palavereihin ja seuraa tarkemmin työllistymistä. Pitkäaikais-

työttömän saadessa töitä häntä voidaan tukea työn aloitusvaiheessa taloudellisesti.
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Yksi haastatelluista muistutti, ettei työnsaannissa palkka ole aina se pääasia. Työ mää-

rittää ihmisen paikkaa yhteiskunnassa, luo yhteenkuuluvuutta ja tuo ihmiselle itsetun-

toa. Näin työ tarjoaa mielekkään tekemisen ja tunteen, että on hyödyksi jollekin.

Työntekijän mukaan tämä tuo ihmiselle voimavaroja.

7 POHDINTAA

Tehtävänäni oli perehtyä tässä opinnäytetyössä asiakaslähtöisyyden toteutumiseen

julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin työttömien parissa työskentelevien sosiaa-

lialan työntekijöiden näkökulmasta. Asiakaslähtöisyys on kuitenkin monitasoinen il-

miö, jonka perusteellinen tutkiminen ei ole mahdollista ilman asiakastapaamisten ha-

vainnointia saati asiakkaan kuulemista. Asiakkaan kokemaa tyytyväisyyttä asiakasläh-

töisyyteen voidaan tutkia yksittäisen asiakkaan elämäntilanteen lisäksi palvelun ja

laadun käsitteistöllä, mihin tässä työssä ei keskitytty. Asiakaslähtöisyyden keskeisenä

toteuttajana on kuitenkin työntekijä, joka toimii koulutuksensa, kokemuksensa ja or-

ganisaation mahdollistamien resurssien puitteissa. Siksi heidän näkökulmansa on tut-

kittavan arvoinen asia.

Tämän työn tuloksissa näkyy niitä lähtökohtia, jotka vetävät sosiaalialan palveluita eri

suuntiin. Toisaalta palvelut nähdään universaaleina, jolloin palveluissa on läsnä lei-

maamattomuus, toisaalta palveluita joudutaan resurssien takia kohdistamaan sille vä-

estöryhmälle, jotka eivät ilman saamaansa palvelua pärjäisi. Tällöin taas korostuu

työntekijöiden vallan käyttö muun muassa holhoamisen muodossa. Asiakas onkin

objekti, jonka puolesta toimitaan ja tehdään päätöksiä. Tämä korostuu etenkin silloin

kun työntekijät kokevat, ettei asiakas itse kykene päättämään asioistaan tai hänellä on

monia ongelmia. Toisaalta voidaan pohtia koettaisiinko asiakkaan puolesta tekemättä

jättäminen asiakkaan tarpeiden huomioon ottamattomuutena, mikäli asiakas kokee

itsekin olevansa kykenemätön hoitamaan asioitaan. Näen kuitenkin parhaimpana

vaihtoehtona tällöin yhdessä tekemisen, kumppaneina. Myös Tuusa (2005) tuli tutki-

mustuloksissa pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin ja työllistymisen tukemisen vaikutuk-

sista sosiaalityön ammattikäytänteissä siihen tulokseen, että palvelujärjestelmämme

2000-luvun muutoksissa kohtaavat toisaalta eurooppalainen aktiivinen työvoima- ja

sosiaalipolitiikan kannustavuus ja vastikkeellisuuden ideologia ja taas toisaalta asia-
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kaslähtöisyyttä, asiakkaiden valtaistamista ja monisektorista yhteistyötä korostavat

mallit. (Tuusa 2005, 21.)  Satkesin tutkija Jouko Karjalainen kokeekin, että aiemmin

politiikka kiinnitti huomioita rakenteelliseen työttömyyteen, jonka koettiin johtuvan

yhteiskunnan rakenteellisista seikoista. Nyt aktiivisen sosiaalipolitiikan myötä määri-

tellään asiat yhä enemmän yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista, valinnoista,

motiiveista ja huonosta elämänhallinnasta johtuvaksi. (Raivio 2007, 31.)

Vastaajat toimivat palveluohjauksellisella työotteella. Palveluohjaus-käsite vain on

vielä toistaiseksi teoreettisen näkemykseni mukaan hakemassa tarkempaa sisältöä ja

vakiinnuttamassa paikkaansa. Näiden työntekijöiden tilanteessa palveluohjauksesta ei

voi mielestäni käyttää yksilökohtaista palveluohjaus, case management -käsitettä. Ky-

seessä on ennemminkin palveluiden koordinointi, ohjaus ja neuvonta, ja vain muuta-

ma vastaajista oli ottanut käyttöönsä laajemman palveluohjauksellisen työotteen, joka

näkyy enempi yhdessä tekemisenä ja asiakkaan etujen ajamisena. Kaikki vastaajat

eivät myöskään halunneet olla päävastuussa asiakkaan palveluista, ja vastuuta siirret-

tiinkin myös useissa vastauksissa viimesijaisesti asiakkaalle. Palveluohjauksellisessa

työotteessa on kuitenkin keskeistä määritellä palveluverkostoon pysyvä yhdyshenkilö,

joka tuntee asiakkaan palveluverkoston ja pystyy arvioimaan sen toimivuutta. Samalla

hän on asiakkaan kumppanina kokonaisvaltaisesti, ja näin ollen asiakkaan itsemää-

rääminen ja vastuu omasta asiastaan mahdollistuu (Pietiläinen & Seppälä 2003, 27–

28).

Haastateltujen vastauksissa näkyi mielestäni pyrkimys asiakaslähtöiseen työskente-

lyyn, vaikkakin rutiinin koettiin joskus turruttavan niin, että työtä tekee osittain työn-

tekijäpainotteisesti. Toinen syy työntekijäpainotteisuudelle vastausten mukaan on

työntekijöihin kohdistuvat paineet tulosten saavuttamiseksi. Toisaalta koettiin myös,

ettei organisaatio mahdollista tekemään työtä täysin siten kuin työntekijät haluaisivat

sitä tehdä.

Asiakaslähtöisyyden esteiksi nousivat myös työntekijöiden mielipiteissä suuri asia-

kasmäärä ja resurssipula. Määrärahasidonnaisuus nousi myös esiin asiakkaiden palve-

lujen saamisessa. Tämä antaa selvää viittausta siihen, ettei kunnissa olla resursoitu

riittävästi rahaa kasvaviin menoihin. Palveluiden koettiin olevan tarkoitettu massoille,

mutta siitä huolimatta vastauksissa uskottiin suurimman osan asiakkaista saavan sel-

laista palvelua kuin mitä ovat tulleetkin hakemaan, vaikkakin asiakkaan yksilöllisiin
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tarpeisiin ei palveluilla pystytty aina vastaamaan. Näiden asioiden yhteisvaikutuksesta

asiakkaan kanssa työskentely mahdollisimman yksilökohtaisesti väkisinkin jää vähäi-

seksi. Aineistosta nousi kuitenkin esille työntekijöiden ”tietävän” miten työtä tulisi

tehdä, mikäli se olisi mahdollista. Organisaation tuki ei ilmeisestikään ole riittävää

asiakaslähtöisen ja palveluohjauksellisen työotteen toteuttamiseen suurien asiakas-

määrien kohdalla.

Vastauksista nousi myös esiin, ettei asiakkailla koeta olevan oikeutta toivoa esimer-

kiksi johonkin tiettyyn palveluun pääsyä. Näin ollen asiakkaalle jää vain oikeus päät-

tää, ottaako hän vastaan tarjottua palvelua. Tämän kaltaisessa lähtökohdasta asiakkaan

osallistamisen tukeminen tuskin on mahdollista.

Haastetta asiakaslähtöisyyden toteuttamiseen työntekijöille toi myös asiakaslähtöisyy-

den sisältämä vaatimus työntekijän läsnäolosta sekä asiantuntijana että ihmisenä. Näi-

den roolien tasapaino näyttäytyi aineistossa vaativalta.

Asiakaslähtöisyyttä mahdollistavia asioita onkin vaikeampi luetteloida. Mielestäni

näyttää siltä, että siihen vaikuttaa ennen kaikkea työntekijän omaksuma lähestymista-

pa asiakkaaseen. Vaikkakin laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

turvaa asiakaslähtöistä toimintaa, ei asiakaslähtöisyyttä ole määritelty riittävän selke-

ästi, eikä sillä ole teoreettista viitekehystä. Ymmärrettävää on myös, että  mikäli työn-

tekijällä ei ole organisaation tukea ja resursseja tehdä työtä moniulotteisen asiakasläh-

töisesti, ei kaikki sen ulottuvuudet tällöin täyty. Asiakaslähtöisyyteen pyrkiminen nä-

kyi kuitenkin vastauksissa selvästi.

Asiakkaiden elämäntilannetta selvitettiin varsin laaja-alaisesti ja sosiaalinen verkosto-

kin huomioitiin paria vastaajaa lukuun ottamatta. Jotta varmasti kaikki tarpeellinen

tulee kartoituksessa huomioitua, koen, että työntekijöiden tulisi käyttää apuvälineenä

lomaketta kuten vastauksien perusteella yksi haastateltu kertoikin tekevänsä. Lomake

mahdollistaa myös asiakkaalle oman tilanteen hahmottamisen selvemmin ja kokonais-

valtaisemmin. Näin myös työntekijä voi varmistua, ettei mikään keskeinen asia pääse

unohtumaan tutustumisvaiheessa. Vastauksissa nousi esille, että etenkin nuorten asi-

akkaiden kohdalla työskentelyssä otetaan parhaiten huomioon asiakkaan omat mielipi-

teet ja toiveet. Olettamuksenani onkin, että niiden vanhempien asiakkaiden kohdalla,

jotka ovat jo pitempään kuuluneet asiakaskuntaan, työntekijän usko asiakkaan tilan-
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teen muuttumiseen on heikentynyt. Tavoitteena tulisi kuitenkin aina olla asiakkaan

oman toimintavoiman ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja vallan ja vastuun

siirtämien asiakkaalle itselleen kasvavassa määrin (Pietiläinen & Seppälä 2003, 42).

Työntekijät myös pyrkivät luomaan asiakkaidensa kanssa luottamuksellisen suhteen.

He kokivat tärkeänä asiakkaan kokemuksen kuulluksi tulemisesta, ja pyrkivät tähän

esimerkiksi kiireettömän tunnelman avulla. Ilman kuulluksi tulemisen kokemusta

asiakas voi tuskin kokea, että hän on osallisena palvelusuunnitelmiensa teossa ja että

työntekijällä on halu auttaa häntä. Asiakaslähtöisyyden toteutumisessa tärkeää on kui-

tenkin huomioida mitenkä asiakkaan toiveisiin reagoidaan. Moniammatillinen työ

koettiin tärkeänä asiakkaan palveluissa. Myös asiakassuhteessa vallitseva kaksisuun-

tainen asiantuntisuus todettiin olevan olemassa. Ongelmalliseksi koen asiakaslähtöi-

syyden toteutumiselle sen, ettei moniammatillisessa työssä läheskään aina selvästi

määritelty päävastuullista työntekijää. Vastanneista sosiaalihuollon sosiaalityönteki-

jöistä suurin osa koki kuitenkin päävastuun olevan heillä. Tämä ei kuitenkaan ollut

yhteinen käsitys, eikä mitenkään selvä asia. Myöskin asiakkaan viimesijaista päävas-

tuuta korostettiin. Mielestäni on kuitenkin huomioitava, että asiakas voi olla vastuussa

vain siltä osin kuin hän tilanteen ymmärtää. Niinpä tässä korostuu työntekijän vastuu

kertoa asiakkaalle vaihtoehdot sekä niiden vaikutukset. Työntekijän vastuulla on myös

mielestäni pyrkimys asiakkaan motivointiin. Pietilän ja Seppäsen (2003, 27) mielestä

asiakaslähtöisyys toteutuukin vasta kun ”ratkaisujen etsiminen ja kokeileminen vie-

dään yhdessä työskennellen loppuun asti, asiakasta kuunnellen, hänen tuomiaan näkö-

kohtia seuraten ja hänen valintojaan kunnioitten”.

Yksikään vastaajista ei tuonut esille asiakkaiden oikeutta tutustua itseään koskeviin

tietoihin, ja itse koen tämän olevan yksi asiakkaan tärkeistä perusoikeuksista. On kui-

tenkin huomioitava, että sitä ei kysyttykään millään tavalla haastatelluilta, eikä tästä

syystä asian tiimoilta voida tehdä mitään johtopäätöksiä.

Asiakaslähtöisyyttä tarkasteltaessa viranomaisten keskinäiset neuvonpidot herättävät

kysymyksen, miten niitä perustellaan. Tässä aineistossa työntekijät kokivat viran-

omaisten neuvonpitojen helpottavan ja selkeyttävän asiakkaan tilannetta. Ilman asiak-

kaan läsnäoloa tehdyistä kokouksista asiakkaalla on oikeus saada nähdä itseään kos-

kevat asiakirjat, kuten viranomaisten toiminnan julkisuuslain 12 §:ssä määrätään (L
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21.5.1999/621). Kuitenkaan haastatteluissa ei ilmennyt, miten viranomaiskokouksista

asiakkaalle kerrotaan vai kerrotaanko niistä ylipäätänsä mitään.

Tämä työn paljastamat keskeisemmät kehittämiskohteet työntekijän asiakaslähtöisessä

työskentelyssä liittyvät mielestäni päävastuullisesta työntekijästä sopimisen, asiakkaan

osallistumisen takaamisen palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen lain edellyt-

tämällä tavalla muidenkin kuin nuorten asiakkaiden kohdalla. Myös työntekijäkeskei-

syydestä irti pääsemistä asiakkaan kuntoutussuunnitelman ja palveluiden valinnassa

tulee kehittää. Työntekijöiden kokema suuri asiakasmäärä ja resurssipula ovat tieten-

kin asioita jotka syövät työntekijöiden mahdollisuuksia yksilökohtaiseen työskente-

lyyn. Kuitenkin on huomioitava, että samankaltaisissa tilanteissa toisen työntekijän

haastatteluissa heijastui paljon vahvemmin asiakaslähtöinen työote kuin toisen.

Seuraavaan taulukkoon olen koonnut aineistossa esiintyneet palveluohjaustyön pro-

sessiin liittyvät tekijät sekä asiakaslähtöisyyttä ilmentävät asiat yhteenvedoksi:

Palveluohjausprosessin
eteneminen

Työntekijöiden näkemyk-
siä prosessiin liittyvistä
tekijöistä

Asiakaslähtöisyyden il-
meneminen

1.asiakkaiden ohjautumi-
nen ja valikoituminen

- asiakkaan itseohjautuvuus
hakemaan palvelua
- asiakkaan ohjautuminen
työntekijälle asuinalueen
mukaan
- yleensä henkilökohtainen
asiakkuus
- useimmiten asiakkaat
työttömiä, joilla taustalla
mielenterveys- tai päihde-
ongelmia
- erityisasemassa lastensuo-
jeluasiakkaat ja alle 25-
vuotiaat työttömät
- organisaatioilla erilaiset
käytänteen asiakkaan pal-
velutarpeen arvioinissa

+ asiakas hakeutuu yleensä
itse palveluun
+ henkilökohtainen asiak-
kuus
+ ohjaaminen asiakkaan
tarvetta vastaavaan paik-
kaan
- asiakkaiden eriarvoisuus

2. kokonaistilanteen kar-
toittaminen

- 2-3 tapaamiskertaa koko-
naistilanteen hahmottami-
seen
- työntekijä aktiivinen ky-
selijä
- luottamuksellisen suhteen
luominen: työntekijän re-
hellisyys, avoimuus ja asi-

+ asiakkaan tarpeiden ja
voimavarojen laaja-alainen
kartoitus
+ verkostopalaverin järjes-
täminen tarvittaessa
+ toisiin palvelutahoihin
yhteydenottoluvan kysymi-
nen asiakkaalta
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akkaan kokemus kuulluksi
tulemisesta ja että työnteki-
jä on häntä varten, salassa-
pitovelvollisuus.

+ luottamuksellisen suhteen
rakentaminen
+ pyrkimys asiakkaan ko-
kemukseen kuulluksi tule-
misesta
+ rehellisyys ja avoimuus

 hyvä kohtelu
+ asiakkaan toiveiden tie-
dostaminen: reagointi??
+ työntekijä läsnä asiantun-
tijana ja ihmisenä /
- työntekijän roolin koros-
taminen

3. palveluiden suunnittelu
ja järjestäminen

- taloudellisen toimeentu-
lon turvaaminen
- ensisijaisten palveluiden
miettiminen ja priorisointi
sekä määrärahat
- keskeistä työntekijän pal-
velutuntemus
- moniammatillinen työote
arvostuksen kokemuksen
tuojana asiakkaalle

- kaikkien kanssa ei pystytä
työskentelemään
- pitkät jonot
- asiakkaat eivät saa riittä-
viä palveluita
- määrärahasidonnaisuus
+ asiakas paras asiantuntija
tilanteestaan: asiakkaan
oma kokemus palveluiden
tarpeesta
+ työntekijä neuvoo palve-
luiden saannissa
+ verkostomainen työsken-
tely
+ lupa asiakkaalta yhteis-
työhön muiden tahojen
kanssa
-  viranomaispalaverit
+ tavoitteena asiakkaan
omatoimisuus

4. Palvelutavoitteiden seu-
ranta ja palveluiden kor-
jaaminen sekä palvelusuh-
teen päättyminen

- asiakassuhteet ovat
pitkiä ja hitaita
- asiakkaat saavat useimmi-
ten hakemaansa palvelua
- tilan jättö asiakkaan omal-
le vastuulle

- palvelut eivät vastaa
kaikkien asiakkaiden tar-
vetta
- epäselvyydet työntekijöi-
den
päävastuukysymyksistä
+ asiakkaan omalle vas-
tuulle jätetään tilaa

5. työllistyminen muiden
ongelmien rinnalla

- vastavalmistuneet nuoret
työllistyvät helpoiten
- toimeentuloasiakkaan
työllistyminen asiakkaan
oman aktiivisuuden varassa
- työllistyminen palvelee
koko perhettä

- asiakkaan oma kokemus
ei vaikuta työllistymisen
tukemiseen (täytettävä tie-
tyt kriteerit)

Taulukko 1. Palveluohjaustyön prosessiin liittyvät tekijät ja asiakaslähtöisyyden il-
meneminen.
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Aineiston pohjalta tein myös tyypittelyä kolmeen eri kategoriaan työntekijöiden lähes-

tymistapojen keskeisimmistä piirteistä. Eskolan ja Suorannan (1998, 182) mukaan

tyypittelyssä etsitään samankaltaisuuksia. Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät.   Käytin

tyypittelyssä laajaa tyypittelyä, jolloin mukaan otettava asia on saattanut esiintyä vain

yhdessäkin vastauksessa. (Eskola & Suoranta 1998, 182). Kukaan työntekijä ei vält-

tämättä ole selkeästi yhtä tyyppiä, vaan hänessä voi esiintyä useita tyyppejä samanai-

kaisesti. Olen kirjannut tyypin perään ne keskeiset näkemykset työntekijän omassa

toiminnassa ja asiakkaan asemassa, mitkä ovat vaikuttaneet tyypin nimeämiseen.

Sosiaalialan työntekijöiden tyypit asiakkaan kanssa työskennellessä:

1. Palvelukeskeinen työntekijä: pyrkimyksenä asiakkaan itsenäinen toiminta,
neuvoo mihin kannattaa ottaa yhteyttä ja miten.

- tietyt palvelut mitä tarjotaan, asiakkaalla ei mahdollisuutta vaikuttaa
- vastuu jokaisella taholla, mutta päävastuu asiakkaalla.

2. Asiakkaan mielipiteen huomioiva työntekijä: kysyy mitä asiakas haluaa ja ker-
too asiakkaalle palveluista, jotta asiakas voi itse päättää niistä.

- asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta
- pyrkimyksenä asiakkaan aktiivinen toiminta
- asiakas paras asiantuntija tilanteestaan
- työntekijä tukihenkilö, ”apuihminen”
- asiakkaan työntekijöistä valitaan päävastuullinen, asiakkaan omalle

vastuulle jätetään tilaa.

3. Verkostokeskeinen työntekijä: kokoaa asiakkaan ympärille verkostoja.
- kokee siirtopalaverit tärkeinä
- ohjaus eteenpäin ja erilaisiin palveluihin
- vastuukysymykset epäselviä.

Arviointia

Minusta olisi erittäin mielenkiintoista viedä tulkintani tutkittavien arvioitavaksi siitä,

sainko tiivistettyä heidän kokemuksensa oikein. Ei ole kuitenkaan varmaa, lisäisikö se

tutkimuksen luotettavuutta, sillä myös tutkittavat voivat olla sokeita kokemukselleen

(Eskola & Suoranta 1998, 212). Arvioinnin jälkeen olisi mahdollista kuitenkin miettiä,

miten työntekijä voisi parantaa omaa työskentelyään asiakaslähtöisempään suuntaan.

Kehittämiskohteet tiedostettuaan he pystyisivät osallistumaan ratkaisujen etsintään.

Tällöin tällä opinnäytetyöllä saavutettaisiin näkyviä tuloksia.
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Lukijan on hyvä myös tietää, että tutkijana olen joutunut tätä työtä tehdessäni muut-

tamaan omaa alkuperäistä ajattelumallia. Oletin työntekijöiden aloittavan työskentelyn

tutkimustuloksistani poiketen enemmän organisaatiolähtöisesti. Useimmat työntekijät

kertoivat kuitenkin kartoittavansa asiakkaan tilannetta hyvinkin laajasti, vaikkei kai-

kille ole kuitenkaan mahdollista tarjota heidän tarvitsemiaan palveluita. Asiakaslähtöi-

syyden teoreettinen määrittelemättömyys tuli minulle yllätyksenä. Olihan asiakasläh-

töisyys ensimmäisiä asioita, mitä koulutukseni alkutaipaleella opetettiin.

Olen selostanut tämän tutkimuksen toteutumista niin tarkasti kuin olen kyennyt. Ai-

neiston keruusta minulla ei ole aiemmin esille tuomaani tietoa tarkempaa käsitystä,

koska en ole ollut siinä itse mukana. Näin ollen en voi kertoa haastattelutilanteista

tämän enempää. Aineistona koen yhdeksän hengen haastattelumateriaalin olleen riit-

tävä, sillä kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, tarkoituksena ei ole ollut

yleistettävän tiedon kasaaminen, vaan todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi ym.

2000, 152). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatel-

len, vaan taustalla on ajatus yksityisessä toistuvan yleisen. Tutkimani aineiston pohjal-

ta voin kuitenkin todeta, että useissa vastauksissa tapahtui kyllääntyminen eli samat

asiat alkoivat kertautua aineistossa. (Hirsjärvi ym. 2000, 169).

Oma oppiminen
Tutkimukseni päätteeksi pohdin tutkimusprosessin etenemistä ja sen myötä heränneitä

ajatuksia omasta näkökulmastani. Työn tekemisen aloitin toukokuussa 2006 ja vuoden

2007 helmikuussa sain kirjallisen osuuden siitä valmiiksi, ja tällöin myös esittelin

työni. Tutkimuksen teko on ollut minulle antoisa kokemus, jonka myötä olen perehty-

nyt työllistymisen erityiskysymyksiin syvemmin kuin mitä kouluaikoina muuten on

ollut kohdallani mahdollista. Oma kiinnostukseni pitkäaikaistyöttömyyteen on raken-

tunut harjoittelujeni myötä, joissa olen tavannut paljon nuoria mielenterveys- ja päih-

deongelmaisia. Heidän kanssaan olen keskustellut työttömyyden tuomista ongelmista

ja siitä, kuinka vaikeaa työllistyminen on, etenkin kuin ammatillinen koulutus on hei-

kolla pohjalla. Kuitenkin nuorten kohdalla työkykyisyysikää on jäljellä paljon, eikä

ajatus ”yhteiskunnan elättinä” olemisesta miellytä kaikkia. Koen myös, ettei yhteis-

kunta sitä paitsi pysty vähimmäisturvalla takaamaan jäsenilleen tasavertaista asemaa

kulutusyhteiskunnassa. Myös ennakkoasenteet vanhempia kohtaamiani mielenterveys-

ja / tai päihdeongelmaisia kuntoutujia kohtaan ovat olleet selvät heidän työnhakutilan-

teissaan. Näiden kokemusten pohjalta halusin tutkia tätä aihetta.
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Tätä työtä tehdessäni minulle on muodostunut selkeä kuva moniulotteisesta asiakas-

lähtöisyydestä sekä siitä, kuinka hankalaa sen täysmittainen toteutuminen on. Syyksi

ilmeni osaltaan se, ettei sosiaali- ja terveysalalla ole määritelty asiakaslähtöisyyttä

yksiselitteisesti. Asiakaslähtöisyys on vallan optimistinen käsite. Asiakaslähtöisyyttä

pitkään kehittänyt kehittämispäällikkö Asta Niskala toteaakin sen herättävän liikaa

odotuksia. Lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen tilanne asettavat palveluille kuitenkin

tietyt rajat. Hänen mielestään tulisikin mieluummin puhua ihmisten osallistumisesta

sekä kumppanuudesta. (Saarinen 2006, 16.) Tämän työn oppimistuloksena koenkin

Niskalan väitteen olevan paikkansapitävä. Näin ainakin silloin, jos oletamme asiakas-

lähtöisessä toiminnassa täytyvän täyttyä kaikki teoriaosuudessa esittelemäni asiat yhtä

aikaa. Koen kuitenkin, että asiakaslähtöisyys on tavoite, ideaalitilanne, johon pitää

pyrkiä.

Aineistoni haastateltaviksi on valikoitunut sellainen otos, jonka työpanos takaa ihmis-

ten vähimmäisturvan, sekä asiakkaiden ongelmat ovat niin pitkälle kehittyneet, ettei

työhön aktivointi monestikaan ole päällimmäisenä. Koska sosiaalisten ongelmien pa-

rissa painiskelevia ihmisiä on työntekijöiden mukaan paljon, jää henkilö jonka elä-

mässä ei nähdä muuta ongelmaa kuin työttömyys, helposti roikkumaan ”paperilla”

asioivaksi. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että pitkittynyt työttömyys on osallisena

sairasteluun ja sosiaalisiin ongelmiin, eikä työttömyys siten aiheudu aina näistä vaan

tilanne voi olla päinvastoinkin. Haasteena mielestäni onkin tavoittaa ne ihmiset mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa, joille pitkittynyt työttömyys tuo terveydellisiä ja

sosiaalisia ongelmia.

Vaikka tämän aineiston pohjalta muodostuu kuva moniongelmaisista pitkäaikaistyöt-

tömistä, haluan muistuttaa kuinka tärkeää on olla leimaamatta ihmistä pitkäaikaistyöt-

tömyyden perusteella. Jokaisen tarina on erilainen, kuten yksi haastatelluistakin muis-

tutti. Jos yhteiskunnan ja henkilön omat sosiaaliset verkostot ovat tarpeeksi vahvat, ei

pitkäaikaistyöttömyydestä välttämättä aiheudu moniongelmaisuutta (ks. Kortteinen

1998, 10). Siksi onkin tärkeää taata yhteiskunnallinen tukiverkosto, jonka turvin ihmi-

nen pärjää kohdattuaan työttömyyden, pitkittyneenkin sellaisen. Kaikkien kohdalla

kun sosiaalinen verkosto ei aina riitä kannatteluun monien asioiden yhteisvaikutukses-

ta. Sosiaalinen verkosto voi olla myös hyvin pieni ja muilla tavoin ylikuormitettu.

Syytä on kuitenkin huomioida, että yksittäisen ihmisen tilanne vaikuttaa usein mui-
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hinkin ihmisiin; hänen perheeseensä, ystäviinsä ja sukulaisiin. Ongelmat voivat heijas-

tua myös muuhun makroympäristöön. Niinpä auttamalla yhtä, autammekin todellisuu-

dessa huomattavasti suurempaa joukkoa.
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Liite 1. Työttömän palveluiden kokoaminen
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Liite 2 Haastattelurunko

Haastattelurunko

(Nauhalle kerrotaan:
- haastateltavan nimi
- organisaatio
- päivämäärä
- haastattelijan/haastattelijoiden nimet)

Tämä haastattelu on osa tutkimusta, jossa selvitetään työttömien palveluketjujen toi-
mivuutta ja asiakkaiden polkuja eri palveluiden piirissä. Tutkimusta toteuttavat Wire-
projekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut.
Haastattelijoina toimivat ammattikorkeakoulun opiskelijat. Haastattelut tulevat tutki-
muskäyttöön ja ovat siten luottamuksellisia. Tulokset raportoidaan yhteisesti niin, ettei
yksittäisen vastaajan vastauksia voi erottaa.

Saako haastattelun nauhoittaa?

1) Taustatiedot

Ammatti/tehtävä:
Ammatillinen koulutus:
Työssäoloaika tässä organisaatiossa:
Työssäoloaika tässä ammatissa:

2) Työtön asiakas ko. palvelussa

1. Kerro hieman työstäsi. Millaista asiakaspalvelutyötä teet?

2. Jos asiakas on työtön, eroaako asiakastyö millään tavalla muusta asiakastyöstä?
(Tuleeko työttömyys esille asiakastilanteissa?)

3. Oletko miettinyt ennalta jonkin esimerkkitapauksen työttömästä asiakkaasta? Kerro,
millainen tapaus se oli.
(Tuleeko nyt mieleen joku esimerkkitapaus, jossa yhteistyössä muiden tahojen kanssa
saatiin työttömän asiakkaan tilannetta edistettyä?)

3) Palveluohjaus

    3.1 Asiakkaiden valikointi

4. Miten työtön asiakas tulee sinun asiakkaaksesi?
(Tuleeko asiakas oma-aloitteisesti vai ohjaako hänet joku muu palveluta-
ho/organisaatio? Mikä? Miten hänet siinä tapauksessa ohjataan tänne? (esim. lähete,
työntekijän soitto toiselle työntekijälle jne.))

5. Miten työttömät asiakkaat valikoituvat tähän palveluun?
(Otatko kaikki tänne hakeutuvat asiakkaiksi, vai valikoituuko osa pois?)

6. Mitä tapahtuu heille, jotka eivät valikoidu tähän palveluun?
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(Ohjaatko sinä tai ohjaako joku muu heitä esim. johonkin toiseen palveluun?)

7. Mikä asiakkaiden ohjautumisessa toimii hyvin, mitä pitäisi kehittää?

   3.2 Asiakkaan palvelutarpeen arviointi

8. Kuka tai ketkä arvioivat työttömän asiakkaan palveluntarpeen?
(Oletko itse mukana jo tässä vaiheessa?)

9. Mitä asioita palvelutarvearvioinnissa otetaan huomioon?
(mm. elämäntilanne, sosiaalinen verkosto)

10. Mitä työtön asiakas itse kertoo palveluntarpeestaan?

11. Mihin toimiin palveluntarpeen arviointi johtaa?

12. Vaikuttaako organisaatiosi palveluvalikoima asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja
sen toteuttamiseen?
(eli saako sitä mitä tilaa vai sitä mitä on tarjolla?)

13. Millainen suhde sinun ja asiakkaan välille syntyy?
Mistä sen huomaa?

14. Mitkä tekijät edistävät avoimen ja luottamuksellisen suhteen syntymistä?

   3.3 Palvelujen suunnittelu ja järjestäminen

15. Millaista ohjausta ja neuvontaa annat asiakkaalle?
(Mistä palveluista heille kerrot/ mihin palveluihin heitä ohjaat?)

16. Miten suunnittelet ja järjestät asiakkaan tarvitsemat palvelut?
 (välineet)
17. Teetkö asiakkaan palvelusuunnitelman (tai asiakaspolun) tekemisessä ja toteutta-
misessa yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa? Minkä?

18. Miten moniammatillista yhteistyötä tehdään/yhteistyön muodot ja yhteistyön väli-
neet?
Miten tieto siirtyy organisaatiosta toiseen?
(välineitä voivat olla esim. hoito-, kuntoutussuunnitelmat, yhteiset palaverit, puhelin,
sähköposti, kirje…)

19. Onko moniammatillisen yhteistyön tekemisessä mielestäsi ongelmia tai esteitä?
Mitä?

20. Mitkä asiat sujuvat hyvin yhteistyössä ja asiakkaan polun suunnittelussa?

21. Onko sinulla mielessäsi jokin esimerkki, jossa yhteistyössä toisen organisaation
kanssa suunniteltiin asiakkaan elämäntilanteen kohentamista?

22. Jos palvelun maksaja vaihtuu, niin vaikuttaako se palvelun järjestämiseen?

   3.4 Palvelutavoitteiden seuranta ja palvelujärjestelyjen korjaaminen
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23. Kuka vastaa, että työttömän asiakkaan palvelusuunnitelma toteutuu?

24. Mikä taho vastaa mistäkin asiasta palvelusuunnitelman toteuttamisessa? Mistä
asiasta sinä vastaat?

25. Kenellä on kokonaisvastuu vai onko sitä kellään?
(Jos kokonaisvastuu on sinulla, niin miten asetat vastuulle rajat?)

26. Jos asiakas siirtyy jonkin toisen palvelun piiriin, siirtyykö myös vastuu sinne?

27. Jos asiakkuus keskeytyy palveluprosessin ollessa kesken, mitä asiakkaalle sen
jälkeen tapahtuu?

   3.5 Palveluprosessin päättäminen

28. Miten asiakkuus sinulla päättyy? Millä kriteereillä se päättyy?
(Vai päättyykö se?)

29. Siirtyykö työtön asiakas johonkin toiseen palveluun? Mihin?
Ohjaatko sinä asiakasta seuraavaan palveluun?

30. Tiedätkö onko seuraavalla taholla sama tavoite esim. asiakkaan työllistymisen,
koulutuksen suhteen? (Kun asiakkuus sinulla päättyy, onko sinulla tieto työttömän
asiakkaan jatkosta jossain toisessa palvelussa ja tiedätkö, onko seuraavalla taholla
sama etenemissuunta eli kohti työllistymistä/koulutusta/kuntoutumista?
Onko sinun mahdollista varmistaa se?)

31. Miten tarjoamasi palvelu edistää asiakkaan työllistymistä?
Miten näet osuutesi työllistämisen kokonaisuudessa?

32. Onko sinulla mielestäsi riittävästi tietoa niistä palveluista, joihin asiakasta voisi
ohjata?

33. Mitä sellaisia palveluntarpeita asiakastilanteissa nousee esiin, joihin ei tällä hetkel-
lä pystytä vastaamaan?

4) Palveluohjauksen kehittäminen

34. Mikä olisi ihannetilanne työttömien ohjaamisessa?
Minkä pitäisi muuttua että siihen päästään?

35. Mitä muuta asiaan liittyvää haluaisit kertoa?

Lopuksi:
Kiitos haastattelusta!
Saako tarvittaessa ottaa yhteyttä, jos tulee vielä jotain kysyttävää?
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Niina Suuronen Wire-projektista, puh. 040-520 1825,
niina.suuronen@jypoly.fi
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