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Tutkimuksessa jäsennetään sosiaalialan työtä ja ammattilaisuutta sosiaaliohjaajiksi 
opiskelleiden ja heistä alan työhön asettuneiden näkemysten pohjalta. Tarkastelu 
kohdentuu sosiaalialan työn lähtökohtiin, ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen, 
ammattitaitoon, asiantuntijuuteen sekä tulevaisuuskuvaan. Sosiaalialan ammattilai-
suuden jäsentämiseen on tarve, kun ammattiala ja sen tehtävärakenteet ovat olleet ja 
ovat kehittämisen kohteina.

Tutkimus on kvalitatiivinen. Se pohjaa fenomenografiseen lähestymistapaan. 
Tutkimusaineisto muodostuu 60 teemahaastattelusta. Nämä koottiin kolmena eri 
ajankohtana henkilöiltä, jotka opiskelivat ja valmistuivat samasta sosiaaliohjaajakou-
lutuksesta. Ensimmäiset 22 haastattelua tehtiin sosiaaliohjaajakoulutuksen ollessa 
käynnissä tammi- ja helmikuussa 1996. Toinen aineisto, joka muodostuu 23 haas-
tattelusta, koottiin ennen sosiaaliohjaajakoulutuksen päättymistä loka- ja joulukuun 
1996 välillä. Kolmas, 15 haastattelua käsittävä aineistokokonaisuus kerättiin loka- ja 
joulukuun 2009 aikana, jolloin tiedonantajat olivat työskennelleet sosiaaliohjaajaksi 
valmistumisen jälkeen ammattialalla noin 13 vuotta. Haastateltujen koulutusammatti 
on sosiaaliohjaaja ja työkokemus on sosiaalialalta, joten tutkimuksessa analysoidaan 
alan työtä ja ammattilaisuutta sosiaaliohjauksen tulokulmasta.

Sosiaaliohjaajien näkemysten mukaan alan ammattilaisuus edellyttää ihmisyyteen, 
työn keinoihin ja eettisiin lähtökohtiin, kuten eriarvoistumisen vastaiseen toimintaan 
perehtymistä. Asiakastyön käytäntöjen ydin on kohtaamis- sekä vuorovaikutus- ja 
yhteistyövalmiuksissa. Alalla ammatillinen kasvu ja kehitys etenevät koulutus- ja 
työvuodet läpileikkaavana prosessina. Ammattilaisuus rakentuu koulutuksen, työuran 
ja elämänkokemusten aikana opitusta. Koulutus yhdistyy ensisijassa tiedon, työssä 
oppiminen taidon ja elämänkokemus työssä tarvittavan avarakatseisuuden omaksu-
miseen. Sosiaalialan ammattilaisuutta tarkasteltiin ammatillisen kasvun ja kehityksen 
myötä muodostuvana ammattitaitona ja asiantuntijuutena. Ammattilaisuus merkitsee 
tiedon ja taidon liitosta, joiden hyödyntämistä alalla työskentelevän ominaisuudet (esi-
merkiksi empatia, kärsivällisyys, luovuus, optimistisuus, rohkeus) ja itselle ominainen 
työskentelytapa edistävät. Alan ammattitaidossa keskeistä on ihmistä, ammattialaa 
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ja yhteiskuntaa koskeva tieto sekä asiakastyötä ja työhyvinvointia koskevat taidot. 
Asiantuntijuuden perusta on ammattitaidossa. Asiantuntijuus muodostuu ammattialan 
laaja-alaisesta tuntemisesta, työntekijän oman työkentän hallinnasta sekä syvällisem-
mästä perehtymisestä esimerkiksi työmenetelmiin. Alan asiantuntijuuteen kuuluvat 
myös kehittämis- ja vaikuttamistyön valmiudet. Sosiaalialan ja alan ammattilaisuuden 
tulevaisuuskuvaan vaikuttavat ihmisten kohtaamat sosiaaliset ongelmat ja hyvinvoinnin 
uhat, taloudellinen tilanne, palveluja tuottavien tahojen määrällinen kasvu ja yhteistyön 
sujuvuus, vaateet asiakaslähtöisestä ja asiakkaan rinnalla työskentelystä mutta myös 
huoli henkilöstön riittävyydestä.               

Sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden sisällöllisen jäsennyksen lisäksi tutkimuksen 
tiedonantajina toimineista sosiaaliohjaajista nimettiin kolme näkemystyyppiä: tukijat, 
ohjaajat ja kehittäjät. Nämä kuvaavat alan eri työkentillä ammattilaisen työotetta. 
Tutkimuslöydökset ovat käytettävissä sosiaalialan koulutuksen ja ammatillisen työn 
kehittämisessä. Tulokset ovat hyödynnettävissä sosiaaliohjaustyön rakentamisessa 
ammattialan eri työympäristöissä.

Avainsanat: Sosiaaliala, ammatillinen kasvu, ammatillinen kehitys, ammattitaito, 
asiantuntijuus, kvalitatiivinen tutkimus, fenomenografia
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Abstract

Helminen Jari
Aiming at Professionalism in Social Services; 
Social Counsellors’ Views of the Profession and Its Future Image 
Rovaniemi: University of Lapland, 2013, 310 pp., Acta Universitatis Lapponiensis 260
Dissertation: University of Lapland
ISSN 0788-7604  
ISBN 978-952-484-646-2

The paper analyses the work and professionalism in social services on the basis of the 
views of former students of social counselling and those who have settled in the work. 
Starting points of social work, professional growth and development, professional 
skill, expertise and the future image are reviewed. Analysing professionalism in the 
social services is necessary, as the profession and the structures of its functions have 
been and are being developed. 

The research is qualitative. It is based on the phenomenographic approach. The 
research material comprises 60 thematic interviews compiled at three points from 
persons who had studied and qualified from the same social counsellor education. 
The first 22 interviews were made during the social counsellor education in January 
and February 1996. The second part of the material comprises 23 interviews made 
before the end of the social counsellor education between October and December 
1996. The third lot of 15 interviews was compiled during October - December 2009, 
when the informants had worked in the profession for about 13 years after qualifica-
tion as social counsellor. As the interviewees were social counsellors by education and 
their work experience was in the social services, the research analyses the work and 
the professionalism from the point of view of social counselling. 

The social counsellors’ view was that professionalism in the branch requires insight 
into humanity, the methods and ethical basis of the work, such as counteracting in-
equality. The core of the practical customer work lies in the abilities related to encoun-
tering, interaction and cooperation. Professional growth and development in the branch 
proceed all through the years of education and work. Professionalism is made up of 
what is learnt through education, career and life experience. The education combines 
primarily with knowledge, learning at work combines with skill, and life experience 
combines with the necessary open-mindedness. Professionalism in social services was 
considered to be the professional skill and expertise that mature along with growth 
and development. Professionalism means a combination of knowledge and skill, and 
its application depends on the person’s specific properties (such as empathy, patience, 
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creativity, optimism, courage) and approach to work. Essential in the professional 
skill are knowledge of the human being, the profession and society, and skills related 
to customer work and well-being at work. The foundation of expertise is in profes-
sional skill. Expertise comprises an extensive knowledge of the profession, control 
of the person’s own field, and a deeper insight into such matters as the methods of 
work. Professionalism also features the capability to develop and influence. The future 
image of social services and professionalism in the branch is affected by such factors 
as one’s social problems and threats to well-being, financial status, the quantitative 
increase of service providers, and the functioning of cooperation, the requirements 
of customer-oriented work alongside with the customer, but also by the worry about 
limited human resources. 

Besides analysing the contents of social work and professionalism, the research 
identified three types of outlook among the social counsellors who functioned as the 
informants: carers, instructors and developers. These types describe the attitude to 
work which a professional has assumed on various fields of work. The findings of the 
paper are available for the development of the education and professional work in 
social services. The results can be applied in constructing social counselling in various 
environments of the profession.

 
Key words: Social services, professional growth, professional development, professional 
skill, expertise, qualitative research, phenomenography
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1  Johdanto

Sosiaalihuoltoa ja sosiaalipalvelujen järjestämistä koskeva lainsäädäntö on uudistumas-
sa (ks. STM 2010; 2012a; 2012b; 2012c). Kansalaisten sosiaalialaan kohdentamat 
odotukset vaihtuvat ja näiden sisällön sorvaantumisella on yhteys yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen (esim. Muuri 2008, 5–6, 46–58, 64–66). Sosiaalialan toimintaperustan 
ja ihmisten elämässään kohtaamien avun ja tuen tarpeiden muuttuessa on lupa olettaa 
myös alan ammattilaisuuden ja työkäytäntöjen rakentuvan toisella tavoin. Miten tässä 
tilanteessa sosiaalialalle opiskelevat ja eri työkentillä toimivat ammattialaansa jäsentävät?  

Sosiaalialan työn ja sen tekijöiltään edellyttämän ammatillisen osaamisen kysymyk-
set ovat olleet tutkimuksellisen mielenkiintoni kohteina prosessissa, joka käynnistyi 
1990-luvun puolivälissä ja johti yli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen taitteen. 
Innostukseni sosiaalialan työn ja sen vaatiman ammatillisen osaamisen tarkasteluun 
perustuu koulutus- ja työhistoriaani. Opiskelin ensin sosiaalikasvattajaksi ja tämän 
jälkeen valmistuin Helsingin yliopistosta 1990-luvun alkupuolella. Ylemmän korkea-
koulututkinnon suoritettuani haasteellinen työ löytyi sosiaalialan sijasta opetusalalta. 
Olin toteuttamassa sosiaalialan opistoasteen opettajana yhden lukuvuoden ajan Keski-
Pohjanmaalla nuorille opiskelijoille suunnattua sosiaaliohjaajakoulutusta ja tämän 
jälkeen käynnistämässä pääkaupunkiseudulla vastaavan koulutuksen aikuisopiskeli-
joille. Sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneiden työkenttiä olivat 1990-luvun jälki-
puoliskolla, ennen kuin ammattikorkeakoulujen toiminta käynnistyi kotipalvelu ja 
vanhus- sekä vammais- ja päihdehuolto (AKH 1988b, 9–12; ks. Honkakoski 2005, 
212; Suomi 2002, 36). Sosiaaliohjaajakoulutuksen opettajana toimiminen edellytti 
minulta ennakkoluulotonta mieltä, sillä nämä työalueet olivat itselleni niin koulutus- 
kuin työkokemukseni huomioiden melko vieraita. Opetusalan työhaasteisiin tartuin, 
sillä koin onnistumisena koulutustani vastaavan ja jopa sen tarjoaman osaamisen ylit-
tävän työn. Opetustehtävät edellyttivät opettajakoulutuksen aloittamista työn rinnalla.

Olin 1990-luvun puolivälissä ottamassa ensiaskeleita opettajana ja samalla pe-
rehtymässä konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen. Teoria yleistyi 1990-luvulla, 
ja ymmärrys sitä kohtaan kasvoi. Konstruktivistisessa oppimisnäkemyksessä koros-
tuvat niin oppiminen kuin tiedon henkilökohtainen rakentaminen aikaisempien 
kokemusten pohjalta valmiiksi pureksitun, sellaisenaan omaksuttavan tiedon sijasta. 
Konstruktivismi tähdentää sekä oppijan aktiivista roolia tiedon muokkaajana että 
tiedon dynaamista, muuttuvaa ja uudistuvaa luonnetta. (Ks. esim. Kauppila 2007; 
Puolimatka 2002; Rauste-von Wright ym. 1994; Räisänen ym. 1994.) Konstrukti-
vistista oppimisnäkemystä heijastelee esimerkiksi lähihoitajan opetussuunnitelmaan 
1990-luvun puolivälissä tehdyt kirjaukset, joissa korostetaan tiedon luovaa etsimistä, 
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omista kokemuksista oppimista ja tarvittavan tiedon tuottamista itse, oppijalähtöisesti 
(OPH 1995, 69–70).

Kun itse opiskelin sosiaalialan tehtäviin ja olin oppijan roolissa, ei tietoisena ta-
voitteenani ollut opettajuus. Vielä sosiaalialan opettajana toimiessani kysyin, mitä 
annettavaa minulla olisi usein itseäni kokeneemmille ja varttuneemmille sosiaalialan 
opistoasteen aikuisopiskelijoille. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen yhteydessä 
on käytetty kielikuvaa rakentamisesta (Puolimatka 2002, 33). Konstruktivismissa 
oppiminen nähdään prosessina, jossa ihminen valikoi, työstää ja tulkitsee infor-
maatiota. Informaatio otetaan vastaan eri aistien avulla ja käsitellään aikaisempien 
tietojen sekä omien odotusten että tavoitteiden pohjalta. Olennaista oppimisessa on 
pyrkimys ymmärtämiseen, kokonaisuuksien hahmottamiseen ja tietorakenteiden 
muokkaamiseen. (Kauppila 2007, 37.) Rakentamisen vertauskuvan mukaisesti näin 
itseni opiskelijoiden oppimisen ohjaajana, mutta oivalsin itse olevani samalla oppija, 
vaikka opettajan roolissa olinkin. Ammensin itselleni niin sosiaalialaa kuin opetusta 
ja oppimista koskevia rakennusaineksia erityisesti aikuisopiskelijoiden eri yhteyksissä, 
kuten opetustilanteissa ja oppimistehtävissä esittämistä näkemyksistä. Opettajana 
pyrin tarjoamaan oppimistilanteisiin ja niiden yhteydessä toteutuneisiin keskuste-
luihin erityisesti sosiaalialan kirjallisuudesta ja tutkimuksista löytämiäni tiedollisia ja 
teoreettisia aineksia. Vastavuoroiseen kommentointiin pyrkimistä eräs sosiaaliohjaajan 
koulutusammatin omaava ammattilainen kuvasi tutkimukseni haastattelutilanteessa 
vielä 13 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Se, mikä oli raivostuttavinta, oli se, että siellä oli aika monta kodinhoitajaa, joilla kaikilla varmaan 
oli oma näkemyksensä siitä sosiaalityöstä eli kotipalvelusta. Ja se sitten, kun asiaa katsottiin vähän 
toiselta kannalta, tavallaan tuli näkyviin, ja sitten huomasi, että äh, Jari ärähti siellä ja minä äräh-
din, että ei se voi olla noin. Minä sanoin aina, että sinä et tuota asiaa noin voi. ((18) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Opetustehtävissä aloittaessani ja tälle työkentälle kiinnittyessäni koin tärkeänä 
kokonaiskuvan muodostamisen sosiaalialan ammatillisista osaamistarpeista. Tähän 
johtui osin ammatillisuuden rakentumiseen perehtymisestä opettajakoulutukses-
sa. Ammattilaisuuteen liittyvää keskustelua on käyty kauan ja lavealla rintamalla. 
Ammatteja ja ammatillista osaamista koskevat määritykset on nähty osana laajaa, 
legitimoivaa järjestelmää, jonka myötä eri ammattikunnilla on pyrkimys järjestäytyä 
omiksi ryhmikseen ja hallita omaa professiotaan. Ammatillista kelpoisuutta rakentavan 
koulutus- ja tutkintojärjestelmän on katsottu perustuvan sopimuksellisesti muodostu-
neisiin ammatin ja ammatillisen osaamisen määrityksiin. Ammatin hallinnassa on tosin 
kyse muustakin kuin tutkinnolla osoitettavasta kelpoisuudesta, työnjaon mukaisista 
tehtävistä suoriutumisesta tai yksilön omaksumasta tieto- ja taitokokonaisuudesta, sillä 
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ammatin hallinta tulee näkyväksi lopulta työntekijän osaamisen sekä työn vaatimusten 
kohdatessa työprosessissa ja työn sosiaalisessa ympäristössä. (Ahola ym. 1991; Banks 
2004, 17–20, 25–26; Haltia ym. 1995; Helakorpi ym. 1997.)

1990-luvulta lähtien työorganisaatioiden tavoitteissa on korostettu tiedon ja taidon 
sekä osaamisen jatkuvan ylläpidon merkitystä (Leppänen 2006, 53), jolloin oppiminen 
ja osaaminen ovat työelämässä menestymistä varmistavia tekijöitä (Ruohotie 1998b, 
15). Niin oppimisen kuin osaamisen lähtökohtana pidetään työntekijän valmiutta 
ennakkoluulottomasti tarkastella ja tutkia omaa työtään henkilökohtaisesti mutta 
myös ryhmässä, esimerkiksi työyhteisössä (Heikkilä 1995; ks. Fook 2005, 157–158, 
160). Työelämästä nousevia osaamishaasteita ovat puolestaan valmius ammatillisten 
rajojen ylityksiin, osaamisen soveltaminen eri yhteyksissä, jaettu asiantuntijuus, so-
siaaliset taidot sekä joustavuus ja liikkuvuus (Eteläpelto 2005; ks. STM 2012c, 14, 
64–65). Nämä ajatukset huomioiden olen halunnut kuulla erityisesti sosiaalialan 
aikuisopiskelijoiden ja toisaalta alalla työskentelevien näkemyksiä sosiaalialan työstä 
ja ammattilaisuudesta. Opiskelijoiden ja ammattilaisten näkemyksistä olen hakenut 
heidän ymmärrystään koulutuksen tuottaman muodollisen kelpoisuuden, lainsää-
dännössä määriteltyjen vaatimusten ja työn edellyttämän osaamisen kohtaamisesta. 
Heidän näkemyksiinsä perehtymisen ajattelin mahdollistavan osaltaan sosiaalialan 
ammatillisen koulutuksen kehittämisen niin opiskelijoiden oppimistarpeisiin kuin 
työelämän odotuksiin paremmin vastaavaksi.

Mielenkiintoni sosiaalialan ammattilaisuuden eri elementtien jäsentämiseen ei 
virinnyt yksin omista oppimistarpeistani, vaan uteliaisuuttani näiden kysymysten 
tarkasteluun lisäsivät sosiaalialan opiskelijoiden usein esittämät kysymykset: ”Mitä 
minun pitäisi tietää, mitä minun pitäisi taitaa, mitä sosiaalialan työssä onnistuminen 
edellyttää?” Lisäksi opiskelijat toteavat usein käytännön opiskelujaksolta eli harjoit-
telusta oppilaitokselle palatessaan: ”Ei käytännössä tehdä niin kuin täällä opetetaan!” 
Mitä sosiaalialan työ sitten on, ja mitä ammatillista osaamista se tekijältään vaatii?

Sosiaalialan opistoaste ja tämän myötä sosiaaliohjaajakoulutus väistyivät ammatti-
korkeakoulutuksen tieltä jo 1990-luvulla. Tästä huolimatta ovat tutkimusprosessissani 
keskeisessä asemassa sosiaalialan opistoasteen sosiaaliohjaajakoulutuksen aikuisopiske-
lijat, joiden kanssa sain työskennellä opettajana kaksi ja puoli vuotta kestäneen koulu-
tuksen toteutusajan. Tuolloin asetuin myös tutkijan rooliin pyrkien kuulemaan heitä 
tarkalla korvalla tiedonhankintatilanteissa. Tutkimustehtäväni tiivistyy kysymykseksi: 
”Millainen kuva sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta muodostuu sosiaaliohjaajiksi 
opiskelleiden ja heistä sosiaalialalla työskentelevien näkemysten pohjalta?” Tähän 
kysymykseen vastatakseni olen koonnut kaksi teemahaastatteluaineistoa vuonna 1996 
sosiaaliohjaajakoulutuksen aikuisopiskelijoilta, minkä lisäksi haastattelin viittätoista 
tästä koulutusryhmästä valmistunutta ja sosiaalialalla työskentelevää henkilöä vuonna 
2009.  
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Tutkimusmatkani käynnistyi syksyllä 1995, ja ensimmäisen haastatteluaineiston 
keräsin seuraavan vuoden alkupuolella. Tutkimusprosessin alkaessa toimin sosiaalialan 
opettajana opistoasteella, mutta elokuussa 1996 siirryin sosiaalialan opettajaksi am-
mattikorkeakouluun. Oman työhistoriani startti opetusalalla paikantuu taitekohtaan, 
jolloin muutosvalmistelut opistoasteelta ammattikorkeakoulutoimintaan siirtymiseksi 
olivat käynnistyneet. Kun tarkastelin ja jäsensin tammi- ja helmikuun sekä loka- ja jou-
lukuun välillä vuonna 1996 kokoamiani teemahaastatteluaineistoja, yllätyin siitä, että 
näkemyksissä painottuivat sisältöinä ihminen ja ihmisyys, vuorovaikutus ja yhteistyö 
sekä sosiaalialan ammattitaitotekijöinä tiedon ja taidon ohella alalla työskentelevältä 
toivottavat ominaisuudet. Kenties odotin jotakin muuta, kuten sosiaalialan työme-
netelmien ja kehittämisosaamisen painottamista. Tulin yllätetyksi siitä huolimatta, 
että tein taivalta juuri löytääkseni ytimet sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta eli 
sosiaalialan toimintaympäristöstä tai työtehtävästä riippumattomat yhteiset nimittä-
jät. Tähän olin päätynyt 1990-luvun puolivälissä käynnissä olleiden ydinosaamis- ja 
ydinkvalifikaatiotarkastelujen seurauksena. Ydinosaamisalueen katsotaan edustavan 
ammatissa suoriutumisen kannalta välttämättömiä tietoja ja taitoja, jolloin sen voidaan 
nähdä määrittävän myös erityisen tehtäväkokonaisuuden, mikä oikeuttaa ammatin 
olemassaolon. (Ks. Haltia ym. 1995, 7; Helakorpi ym. 1997, 85.) Tämä lähtökohta 
on merkityksellinen sosiaalialan näkökulmasta nytkin, sillä alan on katsottu joissakin 
aikalaispuheenvuoroissa joutuneen altavastaajan asemaan ammattialojen reviirijaossa. 
Sosiaalisen merkityksen on nähty himmentyvän, kun sosiaalipolitiikkaa toteutetaan 
enenevästi markkinoiden välityksellä. (Ks. esim. Banks 2004, 149; Christensen 2010, 
51–52; Julkunen 2004, 173, Rajavaara 2007, 200; Rantalaiho 2004, 240.)

2000-luvun taitteeseen tultaessa olin työskennellyt sosiaalialan opetustehtävissä noin 
seitsemän vuotta. Tällöin siirryin vuodeksi sosiaalialalle, lastensuojelun tehtäviin, kou-
lukotityöhön. Kun palasin koulukodissa toteutuneen työvuoden jälkeen ammattikor-
keakoulukentälle, löytyivät uudet työhaasteet ensin ammattikorkeakoulun hallinnon 
ja johtamisen alueelta, mutta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmen loppupuolella 
työtehtävissäni vahvistui sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen ja sosionomi (AMK) 
tutkintoon johtavan koulutuksen toteuttaminen. Tämä työtehtävissäni tapahtunut 
muutos antoi ponnen palata uudelleen tarkastelemaan 1990-luvun puolivälissä ko-
koamiani haastatteluaineistoja ja kerätä uusi haastatteluaineisto loka- ja joulukuun 
2009 välillä kokeneilta sosiaalialan ammattilaisilta. Syksyllä 2009, 13 vuoden tauon 
jälkeen haastattelin tavoittamani, samasta sosiaaliohjaajakoulutuksesta vuonna 1996 
valmistuneet henkilöt, jotka työskentelivät sosiaalialalla.       

Tarkasteluni kohdentui takavuosilta tuttuihin sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden 
näkökulmiin. Sosiaaliala on ollut 2000-luvulla vahvan kehittämistyön kohteena. Niin-
pä tutkimuksellinen uteliaisuuteni kohdentui siihen, miten sosiaaliohjaajan tutkinnon 
1990-luvun puolivälissä suorittaneet, ammattialalla toimivat henkilöt työvuosien jäl-



Johdanto 19

keen sanoittaisivat tutkimustehtävääni. Sosiaalialalla kehittämistyö on suuntautunut 
2000-luvulla muun muassa sosiaalityön ammatti- ja tehtävärakenteisiin (ks. Horsma 
ym. 2004; Kallinen-Kräkin 2008; Liukonen ym. 2007; Sarvimäki ym. 2007), mitä 
osaltaan vauhditti laki sosiaalialan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). 
Sosiaalialan työkenttää ovat lisäksi haastaneet sekä palvelujen kysynnän ja tarjonnan 
kohtaavuus että sosiaalialalle soluttautuneet medikalisoitumisen, juridisoitumisen ja 
pedagogisoitumisen monitasoiset kysymykset (ks. Fook 2005; Healy 2005; OPM 
2007b; Roos, 2006; Vuorensyrjä ym. 2006c; Väärälä 2011, 30–33). Ammattialan toi-
mintaa koskettaneet muutokset ja työn uudistamisvaatimukset ovat lisänneet tarvetta 
jäsentää alan työhön ja ammattilaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näiden kysymysten 
tarkasteluun tutkimukseni antaa mahdollisuuden.

Tutkimusraportissa hahmotan ensin sosiaalialan ammattilaisuuteen sisältyviä nä-
kökulmia ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien kysymysten osalta, minkä 
lisäksi selvitän käsitteitä ammattitaito ja asiantuntijuus (luku 2). Tämän jälkeen tar-
kastelen tutkimuksen toteutusta ja sen tarkoitusta (luku 3). Tutkimukselleni taustaa 
luovien ammatillisen kasvun ja kehityksen kysymysten sekä ammatillista osaamista 
kuvaavien ilmaisujen tarkastelun että tutkimuksen tekemiseen liittyvien kysymysten 
hahmottamisen jälkeen siirryn tutkimustulosten käsittelyyn (luvut 4–11) ja sitten 
tutkimustulosten yhteenvetoon (luku 12).
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2  Sosiaalialan työhön – Ammattilaisuuden 
lähtökohdista

Ammattia rajataan usein määrittelemällä tehtävänimikkeitä, työtehtäviä, työnjaollista 
asemaa, ammattikuntaan kuulumisen kriteereitä, ammatissa toimimisen normistoa, 
ammatillisia tietoja ja taitoja, palkkausta, koulutusta ja tutkintoja sekä ammatti-
identiteetin perusteita (Banks 2004, 17–19, 25–26; Konttinen 1989, 45–51). Yk-
siselitteistä vastausta siihen, mikä on ammatti, on vaikea antaa, vaikka ammattien 
perusta näyttäytyy yhteiskunnallisina sopimuksina, jotka koskevat työtä ja työnjakoa. 
Ammattien kehitys ei ole tapahtunut eri professioiden ohjaamana suoraviivaisena vaan 
useista risteävistä poluista muodostuvana prosessina. Tämän johdosta tutkimuksel-
linen kiinnostus on kohdentunut ammatillisiin rajoihin ja ammatillisten kenttien 
muodostumiseen, jolloin myös hyvinvointityön ja sen ammattien muotoutumista 
voidaan tarkastella monitasoisena kehityskulkuna. (Banks 2004, 17–18; Christensen 
2010, 52–53; Fook 2005, 57–59; Henriksson ym. 2004.)  

Sosiaalialan näkökulmasta ammatillistuminen on tarkoittanut joidenkin tehtävien 
siirtymistä omaisilta, lähiyhteisöiltä tai vapaaehtoistoimijoilta ammattilaisten työksi. 
Kenties osaltaan tästä sosiaalialan ammattien muodostumisen taustalla olevasta, pitkälti 
viime vuosisadan kehityskulusta johtuu, että näihin on liitetty paikoin etuliite uusi, 
vastaperustettu, semi eli puolittainen tai kvasi eli näennäinen (vrt. Banks 2004, 17; 
Green ym. 2006, 450). Ammattialan ja ammatillisuuden kehittyminen edellyttävät 
sekä laajempaa että syvällisempää mutta myös eriytyneempää ammattitaitoa, jonka 
saavuttaminen vaatii koulutusta. Esimerkiksi sosiaalityön ammattikunnan on katsottu 
pyrkineen juuri koulutustasoa nostamalla ja koulutusta tieteellistämällä profession ase-
maan. (Vuorikoski 1999, 35–36, 41.) Esa Konttinen (1997) määritteleekin profession 
ammattikunnaksi, jonka edustajat soveltavat työtehtäviinsä erikoistunutta tieteellistä 
tietoa. Sen ohella hän korostaa professioiden tunnusmerkkeinä kollegiaalisen yhteis-
työn sekä verkostoitumisen merkitystä. (Konttinen 1997, 48, 57; ks. Niemelä 2011, 
14; Banks 2004, 126–128.)

2.1  Ammatillisesta kasvusta ja kehityksestä

Sosiaaliala ilmaisuna on vakiintunut kuvaamaan Suomessa sosiaalihuollon työkent-
tää kokonaisuutena. Suomen kielen sanakirjoissa sosiaalialan merkityksestä todetaan 
vain, että se on ”sosiaalihuolto työnä” (esim. Grönros ym. 2006c, 131; Nurmi 1998, 
1007). Sosiaalihuoltolaissa käytetään ilmaisua sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö 
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(Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982, 10§). Lakiehdotuksessa uudeksi sosiaalihuoltolaiksi 
puhutaan vastaavasti ammatillisesta henkilöstöstä mutta myös asiantuntijatyöstä sekä 
asiantuntija-avusta (STM 2012c, 169, 181).

Ammattialan lainsäädännöstä on tullut tutuksi ilmaisu ammatillinen henkilöstö. 
Sosiaalialan työstä ja sosiaalityöstä kansallisesti puhuttaessa halutaan työ- ja tehtävä-
kenttää kuitenkin eritellä usein siten, että sosiaalityö viittaa lainsäädännön mukaiseen 
sosiaalityöntekijän työhön. Kun sosiaalityötä tarkastellaan oppialana, lähestyvät so-
siaalialan työ ja sosiaalityö jälleen toisiaan. (Ks. Borgman 1998; Laki sosiaalihuollon 
ammatillisen … 272/ 2005, 3§, 14§; Murto ym. 2004; Piiroinen 2011; STM 2007; 
Vuorensyrjä ym. 2006c.) Sosiaalityön tieteenalan piirissä tehty tutkimus ja julkaisut 
ovat luoneet perustaa niin sosiaalialan työn kuin sosiaalityön tarkastelulle. Yli 1500 
termiä sisältävässä sosiaalityön sanakirjassa sosiaalinen työtoiminta liitetään muun 
muassa hoivaan ja huolenpitoon (vrt. social care), kasvatukseen ja opetukseen (vrt. social 
education, social pedagogy) sekä itse sosiaalityöhön (vrt. social work). Ilmaisulle sosiaa-
liala sanakirjasta ei löydy ilmiselvää vastinetta, kuten ei sosiaaliohjaus-käsitteellekään. 
Ohjaukseen teoksessa toki viitataan eri yhteyksissä (esim. advise, mentor, supervision, 
supervision order). (Pierson ym. 2010, 19–20, 336–337, 483–485, 489–490, 493–496, 
507–509.) Teoksessa ei ole myöskään itsenäisenä pääsanana ilmaisua counseling, vaikka 
se on tuttu esimerkiksi sosiaalityön yhteydestä viitattaessa ohjaukseen. (esim. Brown 
2002; Healy, 2012, 55–57; Miller 2006).  Suomessa tälle termille on tarjottu vastinetta 
”vuorovaikutuksellinen tukeminen” (Vilén ym. 2002, 11–29).

Suomessa ammattialan tehtävärakenteiden tarkastelun yksi säie on kohdentunut 
viimeaikoina sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen suhteeseen (esim. Sarvimäki ym. 2007). 
Sosiaalityölle luontaista on määritelmien mukaan tietoa ja teorioita soveltaen ihmisen 
hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen, ihmisen ja ympäristön väliseen suhteen 
tarkastelu sekä ongelmien ratkaiseminen ja myönteisten muutosten aikaansaaminen 
ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia noudattaen (ks. IFSW 2000; Kananoja ym. 
2007, 21–25; Raunio 2004, 53–57; Rostila 2001, 9; Sarvimäki ym. 2007, 67–68; 
STM 2012c, 34–35, 169; Talentia 2013.) Sosiaaliohjausta koskevissa kannanotoissa on 
korostettu puolestaan ihmisen arjessa selviytymisen, elämänhallinnan ja yhteiskunnan 
sekä yhteisön toimintaan osallistumisen vahvistamista unohtamatta ammattietiikan, 
lainsäädännön ja palvelujärjestelmän työlle antamaa raamia (ks. Horsma ym. 2004, 
163–164; Kaljonen 2008, 58–59; Liukonen ym. 2007, 108; Rahko 2011, 71, 79; 
Sarvimäki ym. 2007; Talentia 2013). Vastaavia painopiste-eroja on jäsennetty koulutus-
ten tuottamasta osaamisesta. Yliopistokoulutuksen on todettu antavan sosiaalityöhön 
muun muassa valmiuden ihmisen ja yhteiskunnan välisen suhteen tarkasteluun, ja 
sosiaaliohjauksen tehtäviin pätevöittävässä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksessa 
korostuvat puolestaan ihmisen, asiakkaan kohtaaminen ja arjen jäsentäminen. (Läh-
teinen ym. 2013, 41; vrt. Borgman 2006; Kemppainen 2006; Lähteinen ym. 2010; 
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Pohjola 2003; Rantanen ym. 2008; Rouhiainen-Valo ym. 2010; Sosiaalialan ammat-
tikorkeakouluverkosto 2010.)

Taina Hanhinen (2010) toteaa tekemänsä käsiteanalyysin perusteella, että amma-
tillinen kasvu ja kehittyminen liittyvät koko työuran peittävään oppimisprosessiin, 
minkä aikana ihminen hankkii tarvittavat valmiudet vastata työn muuttuviin vaati-
muksiin. Tällöin ammatillinen kasvu ja kehitys näyttäytyvät sosiaalisessa kontekstissa 
toteutuvana, mutta henkilökohtaisena, yksilön aloitteista liikkeelle lähtevänä, laaja-
alaisena ja samalla pitkäkestoisena oppimisprosessina. (Mt., 99.) Myös sosiaalityön 
piirissä on ammatillisesta kasvusta ja kehityksestä kirjoitettu paljon. Tutkimuksessani 
hyödynnän tätä analyysiä ja sovellan sitä sosiaalialalle yleisemmin. Sosiaalialan am-
matillisessa kasvuprosessissa käyvät vuoropuhelua sekä ammatillistieteellinen tieto, 
käytännön työn tuoma kokemus että omakohtainen kehitysprosessi (vrt. Karvinen 
1993). Tällöin ammatillinen kasvu ei ole yksin tietoisuuden vahvistumista ammatil-
lisista arvoista ja tietojen sekä taitojen karttumista vaan tämän lisäksi ihmisenä kehit-
tymistä (Hinkka ym. 2009, 103). Näin ollen sosiaalialan kohdalla on tavattu puhua 
ammatillisen kasvun yhteydessä muutokseen suuntautuvasta jatkuvasta oppimispro-
sessista (vrt. Healy 2005, 218; Karvinen 1993, 45). Lähtökohtana pidetään usein sitä, 
että sosiaalialan ammatillisessa kasvuprosessissa vahvistuvat ymmärrys omaksutuista 
arvoista sekä tiedoista ja taidoista että näiden peilautumisesta sosiaalialan asiakastyön 
arkeen (vrt. Barsky 2010, 26; Doel ym. 2005, 32; Johnson ym. 2010, 60–64; Sipilä 
2011, 141–143).

Sosiaalialan ammattilaisuuden muodostumisessa merkityksellisinä tekijöinä pi-
detään niin alan arvoperustaan ja etiikkaan kuin ammatillisiin tietoihin ja taitoihin 
perehtymistä sekä valmiutta tarkastella oman työroolin ja työtoiminnan vaikutuksia 
asiakastyön eri tilanteissa. Sosiaalialalle opiskeltaessa työn lähtökohtiin ja käytäntöihin 
tutustuminen ovat tärkeässä asemassa. (Vrt. Barsky 2010, 6, 25; Compton ym. 1999, 
128–129; Healy 2005, 1; 2012, 4–12.) Ammatin hallintaa eivät tosin takaa yksin 
koulutus ja tutkinto, vaan nämä edustavat ammatillisen oppimisen alkua. Sosiaalityön 
näkökulmasta niin ammatillinen kuin henkilökohtainen kasvu ja kehitys sekä koulutus, 
työssä karttuva kokemus ja omasta elämänkulusta tapahtuva oppiminen linkittyvät 
toinen toisiinsa (Lishman 2002, 90–93). 

Jo sosiaalialan ammatillista koulutusta käytäessä osaamisen rakentumiseen vaikutta-
vat eri tekijät. Asta Suomi (2002) toteaa sosiaaliohjaajakoulutuksen aikuisopiskelijoiden 
kuvausten perusteella, että koulutuksen aikana opiskelijalle tarjoutuu tilaisuuksia, 
jolloin he voivat rakentaa juonta ja antaa merkityksiä oppimistapahtumille, jotka 
heijastuvat pätevyyden muodostumiseen. Pätevyyden syntymiseen vaikuttivat teoria-
opintojen ja käytännön harjoittelujen ohella niin oppimistilanteiden tarkastelu muun 
viiteryhmän, opiskelijajoukon kanssa kuin arvioiva ja kannustava keskustelu sekä 
palaute. Opiskelijoista muodostuvalla ryhmällä on merkittävä asema ammatillisessa 
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kasvussa. Opiskelija tarvitsee yhteisön, viiteryhmän, joka toimii oppijan ammatillisen 
ajattelun ja toiminnan peilinä, niin vertaamisen, erottumisen kuin yhteenliittymisen 
mahdollistavana elementtinä. (Mt., 151–159.) Koulutusryhmä merkitsee vertaisten 
sosiaalista piiriä, jonka kautta yhteisöllisyys ja verkostoituminen mutta myös yhteen-
kuuluvuuden ja erottautumisen kokemukset voivat tulla tosiksi (Niemi-Väkeväinen 
1998, 180–181, 188). Koulutusryhmän jäsenyyden kautta osallistuja voi löytää 
yhteisöllisyyden tunteen ja tämän lisäksi saada kannustusta ja vastauksia omaa työtä 
koskevaan pohdintaan. Ryhmän jäsenenä voi myös havahtua aikaisemmin tekemiinsä 
työtä koskeviin löydöksiin. (Tapola-Haapala 2011, 82.)

Sosiaalialan ammattilaiselta odotettu osaaminen ei rakennu yksin teoreettisen oppi-
misen kautta, vaan käytännön kokemus on hyvin merkittävä tekijä. Työn vaatimasta 
osaamisesta suuri osa saavutetaan muutoinkin ammatillisen koulutuksen jälkeen 
työnteon kautta. Ammatin edellyttämä osaaminen muodostuu moninaisia polkuja 
kulkemalla ja työn eri ympäristöissä toimimalla. (Aro 2006, 204; Compton ym. 
1999, 52; Rinne ym. 2003, 143–146.) Työssä ja työstä oppimiseen onkin kohdistunut 
huomattava mielenkiinto (esim. Eteläpelto ym. 2007). Hyvin ajankohtainen teema 
ammatillisen koulutuksen kentällä on työssä oppimisen lisäksi aikaisemman osaamisen 
tunnustamiseen ja tunnistamiseen (ahot) liittyvien käytäntöjen rakentaminen osaksi 
ammatillisen kasvun ja kehittymisen edistämistä (Nurminen ym. 2007; OPM 2007a). 
Ammatillisen osaamisen rakentuminen jatkumona tai prosessina tuleekin huomioida 
muun muassa elinikäisen oppimisen idean perusteella (esim. OKM 2011).

Työssä oppimisen, aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä elin-
ikäisen oppimisen tarkastelu voidaan liittää työuraa koskevien kysymysten jäsentämi-
seen. Työuralla viitataan niin yksilön työssäoloaikana kertyvään työtehtävien sarjaan 
kuin kehitysprosessiin, jonka kautta yksilö kiinnittyy työelämään ja -organisaatioon. 
Työuraa on hahmotettu sekä henkilön elämänvaiheiden ja roolien että hänen suo-
rituskykynsä näkökulmasta (Ruohotie 1995, 133–137). Annikki Järvinen (2002) 
jakaa työvuodet seuraaviin ammatillisen kasvun ja kehittymisen teemoihin: uran 
aloitusvaiheeseen, vakiinnuttamiseen, uudelleen arviointiin, integriteetti- eli eheyty-
misvaiheeseen ja uralta pois siirtymiseen eli vetäytymiseen (Järvinen 2002, 246–269). 

Jatkuva ammatillisten valmiuksien lisääminen pohjaa voimakkaaseen sekä kestävään 
haluun ja tarpeeseen oppia. Ammatillisen kasvun ja kehittymisen kannalta yksilön 
tulkinnoilla työstä ja työympäristöstä on ratkaiseva merkitys, sillä oppimisprosessin 
voivat laukaista muutokset työ- tai yksityiselämän puolella, yhtä hyvin kuin muutokset 
työorganisaatiossa. (Ruohotie 2006b; ks. Lishman 2002, 90–91.) Ammatillisen kasvun 
ja kehittymisen prosessit täydentävät toisiaan lisäksi siten, että ammatillinen kasvu 
linkittyy ammatillisen osaamisen syventämiseen tutuilla tiedon sekä taidon alueilla 
ja kehittyminen tämän laajentamiseen uusille alueille. Kasvu on vankemmin määräl-
listä ja kehittyminen laadullista ammattitaidon muutosta. (Beairsto 1996, 94.) Asta 
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Suomen (2002, 151–155) havainto aikuisina sosiaaliohjaajatutkintoa suorittaneiden 
opiskelijoiden kohdalta on, että ammattitaito ei niinkään kehittynyt lineaarisesti tai 
suunnitellun vaiheittaisesti, vaan opiskeluprosessin tuottamat kokemukset nostivat 
esiin asioita oppijan elämäntarinasta sekä aikaisemmasta ammattitaidosta, ja tästä 
kokonaisuudesta, näiden limittymisestä toinen toiseensa rakentui uudistunutta osaa-
mista ja oivalluksia.    

Perinteisesti käsitys ammattilaiseksi kasvusta linkittyy oppipoika ja kisälli eli noviisi 
ja ekspertti -ajatteluun. Tällöin mielenkiinto kohdentuu myös tiedon ja taidon tuotta-
miseen ja siirtämiseen nuorempien ja vanhempien ammattikunnan edustajien välillä 
(esim. Fook 2005, 37). Noviisista ekspertiksi kehittymisessä on huomio kiinnittynyt 
muun muassa kykyyn havainnoida ja ymmärtää eri tilanteita sekä mukautua näihin. 
Tällöin ekspertin asema saavutetaan siten, että tiedon soveltamisesta ja teknisestä 
suorittamisesta siirrytään kokemuksen karttuessa työn hallintaan kokonaisuutena ja 
prosessiluonteiseen työskentelyyn. Ekspertin toimintaan liittyvät nopeus ja joustavuus 
sekä opitun yhdistäminen uusiin tilanteisiin. Ekspertti kykenee tarkastelemaan lähes-
tymistapojaan ja ongelmanratkaisuaan lopputuloksen kannalta mielekkäällä tavalla. 
(Dreyfus ym. 1986, 22–36.)

Työkokemuksen kautta ammattilainen, ekspertti voi menettää formaalia, muodol-
lista tietoa ja korvata sen praktisella, kokemuksellisella tiedolla. Formaali tieto on tosin 
välttämätöntä ammatillisen tiedon ja taidon perustana. Sitä tarvitaan muun muassa 
työn suunnittelussa, arvioinnissa sekä ajattelu- ja toimintaprosessien tarkistamisessa 
ja uudistamisessa. Formaali tieto muuttuu praktiseksi, kokemukselliseksi tiedoksi 
ongelmanratkaisun kautta, joten ekspertiksi kehittymisessä on laajalla ammattialakoh-
taisella kokemuksella tärkeä merkitys. (Bereiter ym. 1993.) Nykytilanteessa, jolloin 
muutosvirran koetaan soljuvan työssä yhtäjaksoisena, voi tosin pohtia niin oppipoika 
ja kisälli kuin noviisi ja ekspertti -asetelman mielekkyyttä. Kiinnostus onkin kohdistu-
nut kysymyksiin, mitä me tiedämme ja miten me tiedämme eli mitä polkuja käyden 
tiedon rakennamme (Fook 2005, 33, 68–69), jolloin sekä oppipoika ja kisälli että 
noviisi ja ekspertti voivat olla hyödyksi ja oppia toisiltaan.   

Myös sosiaalialan käytäntöjen omaksumista on jäsennetty portaalta toiselle kulke-
vana askelluksena. Tällöin ensimmäinen askelma voi rakentua ymmärryksen luomi-
sesta ihmisten elämässään mahdollisesti kohtaamien ja tämän johdosta sosiaalialan 
työssä esiin tulevista vaikeuksista sekä näiden seuraamuksista. Toinen askelma voi 
muodostua ammattialan keinoin vastineiden hahmottamisesta ihmisten elämässään 
kohtaamiin haasteisiin ja seuraava askelma työntekijälle ominaisten asiakastyön 
toimintatapojen omaksumisesta. Tämän jälkeen työntekijän ammatillista kasvua 
ja kehitystä kuvaavat oppimisen askelmat kulkevat kohti työntekijäkohtaisen toi-
mintastrategian luomista ja tämän avaamista myös muille toimijoille, esimerkiksi 
kollegoille ja yhteistyökumppaneille. Tällöin kysymys on myös työssä tarpeellisten 
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tietojen ja taitojen omaksumista kokonaisvaltaisemmasta ammatillisesta kasvusta ja 
kehityksestä. (Vrt. Doel ym. 2005, 9.)

Ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä on työssä oppimisella tärkeä asema 
(Eteläpelto ym., 2007; Heikkilä 2006; Pohjonen 2001; Varila ym. 2003). Sitä on 
kuitenkin luonnehdittu praktiseksi, satunnaiseksi ja tilannesidonnaiseksi, sillä työn 
konteksti vaikuttaa siihen, mitä työssä opitaan ja voidaan oppia. Työssä oppimisessa 
ratkaiseva rooli on kollegoilla ja erilaisilla verkostoilla, kun siinä tärkeitä tekijöitä 
ovat niin vuorovaikutus ja yhteistyö kuin yksilön näkemykset ja kokemukset. (Banks 
2004, 125–128; Christensen 2010, 50–52; Collin 2005, 162–164; 2007, 198; Doel 
ym. 2007; Healy 2005, 106, 216; ks. 2012, 5–6.) Työssä oppiminen voi toteutua 
yhteistoiminnallisena pohdintana ja vastavuoroisena palautteen antamisena. Jatkuvasti 
uudistuvassa työelämässä työntekijällä tulee olla mahdollisuus arvioida omaa työtään 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Eteläpelto 2005, 150–154). Työyhteisöissä on 
sallittava toimijoiden aktiivisuus ja itseohjautuvuus, heillä on oltava mahdollisuus työn 
kehittämiseen, ja heille on annettava tunnustusta työn kehittämiseen osallistumisesta 
(Christensen 2010, 50–52).

Jack Mezirow (1995) on korostanut osaamisen rakentumisen yhteydessä erityisesti 
kokemusten kriittistä reflektiota ja sen mahdollistamaa ymmärryksen syvenemistä. Da-
vid Kolb (1984) puolestaan määrittelee oppimisen prosessiksi, jossa tietämys rakentuu 
kokemuksia tarkastelemalla. Hän korostaa oppimisen vaativan seuraavia taitoja: kykyä 
omakohtaiseen kokemiseen, reflektoivaan havainnointiin, abstraktien käsitteiden ja 
yleistysten muodostamiseen sekä asioiden aktiiviseen kokeilemiseen uusissa tilanteissa. 
Tällöin oppiminen näyttäytyy prosessina, jossa omakohtainen kokemus, sen reflek-
toiva havainnointi ja teoreettinen käsitteellistäminen sekä tietoa soveltava aktiivinen 
toiminta muodostavat jatkuvasti kehittyvän syklin. (Mt.)

Ammatillisen kasvun ja kehittymisen mutta myös ammatillisen osaamisen osana 
reflektion jäsentäminen on saanut merkittävästi tilaa. Sosiaalialalla ammatillisen kasvun 
ja kehittymisen on katsottu edellyttävän itsearviointia: niin omaksuttujen ammatil-
listen arvojen kuin ammatillisen ajattelun ja toiminnan sekä työn tavoitteiden että 
onnistumisten ja epäonnistumisten tarkastelua (vrt. Lishman 2002, 94, 96, 101–102). 
Reflektointia eli tapahtumien, asioiden, ajatusten ja tunteiden käsittelyä voidaan pitää 
muun muassa työssä oppimisen mahdollistavana valmiutena. Tämän tarkoitus tulee 
kuitenkin merkittäväksi vasta tietoisuuden avartumisen kautta, sillä reflekiota hyö-
dyntäen voidaan tarkastella asioita, joita on pidetty esimerkiksi itsestäänselvyyksinä. 
(Karila ym. 2001.) Ammatillisen ajattelun kehittymistä vievät eteenpäin henkilön 
havaitsemat ristiriidat omissa ajatuksissaan tai omien ja muiden ihmisten ajatusten 
välillä tai ympäristön odotusten välillä. Niin ajattelu- kuin reflektiovalmiuksien kehit-
tyminen tapahtuu yhteydessä tiettyyn kontekstiin, jolloin toimintaympäristön asema 
ammatillisen kasvun ja kehittymisen näkökulmasta korostuu. Vaikka reflektiivinen 
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ajattelu rakentuu yhteydessä kontekstiin, voi se syventyä myös yleiseksi valmiudeksi, 
mikä ilmenee erillään tietystä tilanteesta tai kiinnostuksen kohteesta. (Pirttilä-Backman 
1997, 220–222.)

Kriittistä reflektiota on pidetty esimerkiksi sosiaalityössä välttämättömyytenä, kun 
pyrkimyksenä on luoda joustavasti sovellettavissa olevaa ammatillista osaamista alati 
muuttuviin toimintaympäristöihin. Vankassa ammatillisessa osaamisessa ja asiantunti-
juudessa toisiinsa yhdistyvät teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto ja itsesäätelytaito. 
Teoreettista tietoa tulee kyetä soveltamaan käytäntöön ja kokemuksellista tietoa tulisi 
puolestaan reflektoida ja jäsentää käsitteellisten välineiden avulla. (Fook 2005, 42–44, 
156–157, 160; Healy 2005, 216; Tynjälä 2008.) Työssä kohdataan monimutkaisia 
tilanteita ja epävarmuuden tunteita. Monimutkaisissa ja epävarmuutta sisältävissä 
tilanteissa työskenneltäessä reflektiivisyys on osaavan ammattilaisen tuntomerkki, 
kun hän on tietoinen toimintansa taustaoletuksista ja asettaa nämä myös kritiikin 
kohteeksi. (Karvinen 1993, 15, 26.) Reflektiivisyys merkitseekin ymmärrystä ajattelun 
peilautumisesta toimintaamme ja toisaalta toiminnasta, työskentelytilanteista saadun 
palautteen heijastumisesta jälleen ajatteluumme. Tällöin on mahdollista saavuttaa 
sisäistetty ymmärrys ammattialasta ja sen edellyttämästä ammatillisesta osaamisesta. 
(Ks. Fook 2005, 41–44; Healy 2005, 66, 218; 2012, 5–6, 16–17; Payne 2002, 123.)

Kun tutkimusprosessini käynnistyi noin 15 vuotta sitten, 1990-luvun puolivälissä 
olin vilpittömän kiinnostunut ja halusin etsiä vastuksia kysymyksiin, jotka koskivat 
sosiaalialan työtä ja tämän tekijöiltään edellyttämää ammatillista osaamista. Yksi 
kantasana tutkimusprosessissa on ollut ammatillinen kasvu ja kehitys. Ammatillisen 
kasvun ja kehityksen miellän ihmisen, oppijan sisäiseksi mutta esimerkiksi opiskelu- tai 
työyhteisössä rikastuvaksi prosessiksi, jolloin kokemusten ja näiden tarkastelun, reflek-
tion kautta mahdollistuu muutos ja rakentuu ammatillista osaamista, muun muassa 
ammatillisia tietoja ja taitoja. Ammatillisen kasvun ja kehityksen ymmärrän kattavan 
ihmisen työiän siten, että ihminen, oppija laajentaa ja syventää omaa ammatillista 
osaamistaan aikaisempaan tietoon ja taitoon pohjaten, yhdistäen tähän tavoitteellisesti 
ja merkityksiä hakien vuorovaikutuksessa muiden kanssa uusista oppimiskokemuk-
sista syntyviä ammatillisia tietoja ja taitoja. (Vrt. Hanhinen 2010; Healy 2005; 2012, 
5–12; Karvinen 1993.)

Sosiaalialalla ammatillinen kasvu ja kehitys yhdistyvät niin ammattietiikan ja 
arvojen kuin tietojen ja taitojen sekä vaihtoehtoisten työkäytäntöjen rakentamiseen. 
Tällöin ammattilaisena kasvua ja kehittymistä edistäviä elementtejä ovat muun muassa 
palvelujen ja työtapojen toimivuuden arviointi, hyvien työkäytäntöjen rakentaminen 
linkittyneenä ammatillisen kasvun ja kehityksen tarkasteluun sekä sitoutuminen 
työn uudistamiseen että ohjauksen hyödyntäminen ammattilaisuuden tarkastelussa. 
(Vrt. Lishman 2002, 90–94.) Sosiaalialan työhön vaikuttaa olennaisella tavalla sen 
toteuttamisyhteys. Lisäksi sosiaalialalla työskennellään usein yhtäaikaisesti useiden 
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asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden asettamat tavoitteet voivat olla myös vastakkaisia 
suhteessa työorganisaation määrityksiin tai työntekijän hahmottamiin tavoitteisiin. 
(Vrt. Fook 2005, 142–143; Healy 2005, 1–4.) Näkymää sosiaalialan käytäntöjen 
kontekstisidonnaisuuteen avaa seuraava kuvio 1 (vrt. Healy 2005, 4–11; ks. myös 
Healy 2012, 5–12).

 

 

 
Järjestelmälähtöinen konteksti             Ajanjakson/ -kohdan   
Vallitsevat lähtökohdat ja esitykset             kannanotot, merkitykset Työssä 
    opittu 
Yhteiskunnan julkiset menettelytavat     
Lait     Käytännön toteutukseen 
Organisaatioiden menettelytavat    vaikuttavat tekijät 
Hyväksytyt työkäytännöt                  Sosiaalialan toimintakäy-   Ammattialalla kehitetyt, 
                   täntöihin vaikuttavat tekijät käytössä olevat teoriat 
Palvelun lähtökohdat ja esitykset                  Muodollinen toimenkuva  Käytännön kokemus 
                   Asiakkaan ominaispiirteet ja tavoitteet Omaksutut, kehittyneet 
Muutospaine                   Työntekijän ominaispiirteet taidot 
                     Omaksutut, saavutettu tieto 
Sosiaalialan identiteetti 
(lähtökohdat ja perusta)             
                       Käytännön työn toteutusmahdol- 
                                                   lisuudet 

Sosiaalialan ammatillinen perusta  
 Palvelun (sosiaalialan) lähtökohdat, erityisesti            Ammattialan muodollisen perustan  
 huomioiden ihmistieteet             uudelleen rakentaminen käytännön 
 Sosiaalialan ammatillisia käytäntöjä ohjaavat            toiminnan tarkastelun kautta (mm. so- 
 teoriat              siaaliset ongelmat yhteiskunnassa, asi-  

Suuret teoriat (psykologia, sosiologia) ja muut            akkaiden tilannetekijät sekä elinolot ja 
 teoreettiset perusteet             tarpeet) 

Juutalais-kristilliset uskomukset, myös moni- 
kulttuurisuus 

 Sosiaalialan ammatilliset taidot 

Järjestelmälähtöinen konteksti
Vallitsevat lähtökohdat ja esitykset

Yhteiskunnan julkiset menettelytavat
Lait
Organisaatioiden menettelytavat  t
Hyväksytyt työkäytännöt

Palvelun lähtökohdat ja esitykset

Sosiaalialan ammatillinen perusta
Palvelun (sosiaalialan) lähtökohdat, erityisesti
huomioiden ihmistieteett
Sosiaalialan ammatillisia käytäntöjä ohjaavat
teoriat
Suuret teoriat (psykologia, sosiologia) ja muut
teoreettiset perusteet
Juutalais-kristilliset uskomukset, myös moni-
kulttuurisuus
Sosiaalialan ammatilliset taidot

Käytännön toteutukseen
vaikuttavat tekijät
Ammattialalla kehitetyt,
käytössä olevat teoriat
Käytännön kokemus
Omaksutut, kehittyneet
taidot
Omaksutut, saavutettu tieto

Kuvio 1. Dynaaminen rakennemalli sosiaalialan käytännöstä (mukaillen Healy 2005, 5; vrt. Healy 

2012, 5)

Sosiaalialan asiakaskohtaiseen käytännön toteutukseen heijastuvat yhteiskunta- ja 
organisaatiotasoiset tekijät, kuten lait, säädökset ja toimintaohjeet (järjestelmälähtöinen 
konteksti, vrt. institutional context). Toisaalta työlle lähtökohdat ja perustan antavat 
ammattialalle ominaiset arvot ja etiikka sekä tutkimuksen ja kehittämistyön tulokset 
(sosiaalialan ammatillinen, muodollinen perusta, vrt. formal professional base). Sosiaalialan 
asiakaskohtaiseen toteutukseen heijastuvat muun muassa psykologiset ja sosiologiset 
teoriat. Sosiaalialan käytäntöjen toteutumiseen vaikuttavat työntekijän omaksuma 
ammatillinen ote sekä tiedot ja taidot että työkokemus. Työkokemus heijastuu näiden 
kaikkien muodostumiseen sekä työssä hyödyntämiseen (käytännön toteutukseen vaikut-
tavat tekijät, vrt. framework for practice). Asiakastilanteen etenemiselle ilmettä luovat niin 
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tätä raamittava toteutusohje kuin asiakkaan ja työntekijän ominaispiirteet (sosiaalialan 
toimintakäytäntöön vaikuttavat tekijät, vrt. practice purpose). (Vrt. Healy 2005, 4–8; 
2012, 4–12.) Nämä sosiaalialan käytännöissä mukana olevat eri ulottuvuudet ovat läsnä 
myös tarkasteltaessa sosiaalialan ammatillista kasvua ja kehitystä sekä ammattilaisuuden 
muodostumista ja tämän uudistumista ajan tai paikan muuttuessa.

2.2  Ammattitaito ja asiantuntijuus ammatillisen  
kasvun ja kehityksen tavoitteina

Ammatillisen kasvun ja kehityksen päämääräksi voidaan asettaa vankka ammattilaisuus. 
Ammattilaisuutta voidaan lähestyä puolestaan keskittyen osaamisen muodostumi-
seen, kun tällä viitataan työntekijän ajan myötä sisäistämiin ammatillisiin tietoihin 
ja taitoihin sekä suorituspotentiaaliin (ks. Jyrkämä 2007, 206; Ruohotie 2005, 5). 
Ammatillisen toiminnan yhteydessä osaamisen voidaan ajatella muodostuvan myös 
työtehtävän vaatiman ymmärryksen kehittymisestä, tottumuksesta sekä tilanneherk-
kyydestä ja tilanteen arviointivalmiudesta (Rantalaiho 1997, 26–27). Kun ammatti-
laisuuden tarkasteluissa on käytetty ilmaisua osaaminen, on tosin korostettu tiedon 
sijasta tietämistä. Tietämisessä ovat läsnä niin tiedon sisältö ja sen soveltaminen kuin 
aktiivisuus ja dynaamisuus tiedon muodostuksessa. (Hanhinen 2010, 48.)

Ammattitaito sanana sisältää suomenkielessä laajemman näkökulman työssä 
tarpeellisiin valmiuksiin, kuin mitä esimerkiksi englanninkielen taitavuuteen, työtai-
toon ja käsityöläisyyteen liittyvät ilmaisut, kuten ”professional skill”, ”expert technical 
knowledge”, ”craftsmanship” tai ”workmanship” antavat odottaa (ks. Grönros ym. 
2006a, 40; Hanhinen 2010, 49, 63; Hurme ym. 1998, 34; 2000, 261, 1175; Nurmi 
1998, 37). Ammattitaidon jäsentäminen tarjoaakin yhden väylän ammattilaisuuden 
tarkasteluun. Ammattitaitoon sisältyvät kyky hallita koko työprosessi ajattelun tasolla 
ja valmius toimia vaihtuvissa työtilanteissa (ks. Helakorpi 1992; Luukkainen 2007). 
Ammattitaito on työn käytäntöihin liittyvää osaamista (Ellström 1998; Väisänen 2003), 
sillä ammattitaitoon sisältyy valmiuksia, jotka ovat olennaisia juuri tietyssä ammatissa 
(Hanhinen 2010; Pelttari 1997).

Taina Hanhinen (2010) katsoo, että ammattitaito tulee esiin työsuorituksessa kom-
petenssien mahdollistamana ja kvalifikaatioiden edellyttämänä valmiutena. Ammatti-
taitotekijöitä tarkastellessa tulee huomioida niin työntekijän kuin työn näkökulmat, 
jolloin yksilön, työntekijän suunnasta huomio kohdentuu kompetensseihin eli työn-
tekijän kykyihin ja työn suunnasta kvalifikaatioihin eli työstä määrittyviin tarpeisiin. 
Kompetenssit ovat työntekijän tieto ja taito sekä tunne ja tahto tekijöihin perustava 
potentiaali suoriutua työstä. Kvalifikaatiot ovat puolestaan työelämän suunnasta ase-
tettuja vaatimuksia, mitkä työntekijän tulee hallita. Ammattitaitoa ei voida kuitenkaan 
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pitää staattisena ominaisuutena, vaan se muuttuu henkilön osaamisen vahvistumisen 
sekä työympäristön ja työtehtävien mukaan (Mt., 89, 90–91, 96–97; Räisänen 1998). 
Työyhteisön ja -organisaation näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa ammattitaitoon 
sisältyy aina kaksi ulottuvuutta. Toinen näistä liittyy yksittäisen työntekijän amma-
tillisiin tietoihin ja taitoihin, jotka ovat sinänsä riippumattomia työorganisaatiosta. 
Toisen ulottuvuuden muodostavat työorganisaatiossa merkityksellisenä pidetty tieto 
ja toiminta. Organisaation tietämys ei ole kuitenkaan vain ”organisaation omaa”, 
sillä työntekijä voi työssä oppien muuttaa sen omaksi ammatilliseksi osaamisekseen. 
(Hanhinen 2010, 91; Järvinen ym. 2002, 75.) 

Ammattitaidon ymmärrän itse pätevyytenä, erityisesti tietoina ja taitoina mutta 
myös arvo- ja asennetekijöinä, jotka liittyvät sekä yleisiin työelämävalmiuksiin että 
ammattialalla, kuten sosiaalialalla, työskentelyn edellytyksiin. Näkemykseni oli 
tutkimusprosessin käynnistyessä ja tämän edetessä, että ammattitaito ilmenee eri 
yhteyksissä ja tilanteissa eri tavoin, esimerkiksi sosiaalialan eri toimintaympäristöissä 
työskenneltäessä. Ammattitaidon yhdistin henkilökohtaiseen kyvykkyyteen, mutta 
liitin sen myös yhteisölliseen, esimerkiksi työyhteisössä rakentuvaan ammattitaitoon, 
jonka tuottavat ja jota hyödyntävät yhteisön jäsenet yhdistäessään toinen toiseensa 
yksilöinä omaamansa ammattitaidon. (Vrt. Ellström 1998; Helakorpi 1992; Kankaan-
pää 1997; Hanhinen 2010; Luukkainen 2007.) 

Ammattitaitojen ja -tietojen tarkastelu voi tapahtua suhteessa työn eri ulottuvuuk-
siin, jotka samalla ohjaavat ammattilaisuuden jäsentämistä (ks. kuvio 2). Työn eri 
ulottuvuudet kuvaavat yksilön työtehtävistä selviytymisen näkökulmasta tarpeellisia 
osaamisalueita, vaikka työtehtävien kokonaishallinta muodostuukin lopulta usean 
toimijan, esimerkiksi työyhteisön jäsenen yhteistyön välityksellä. (Hakkarainen ym. 
2004, 77; Kankaanpää 1997.)
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Kuvio 2. Ammattitaitoja ja -tietoja ohjaavat työn ja osaamisen keskeiset ulottuvuudet (mukaillen 

Kusterer 1978, 23–62 ja Kankaanpää 1997, 33; vrt. Engeström 1995)
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Sosiaalialan ammattilaisuuden jäsennyksissä huomio on kohdentunut niin eetti-
siin kuin tiedollisiin ja taidollisiin tekijöihin. Alan ammattilaisten on todettu olevan 
parhaimmillaan ”yleisen” spesialisteja, jotka pystyvät asiakkaiden monien tarpeiden 
samanaikaiseen huomiointiin, konkreettisten työtehtävien suorittamiseen, ajan kerrok-
siseen käyttöön ja sosiaalisen verkoston työstämiseen. Ammattialan työorientaatiosta 
on todettu, että se on yhtä aikaa työn teoria ja tapa käsittää arkea sekä inhimillisiä 
tarpeita, ja näiden havainnoinnin kautta sekä omaksua että kehittää työtapoja ja työ-
menetelmiä. (Rauhala 1991, 1994.) Tarkastelun pohjatessa asiakastyöhön esimerkiksi 
sosiaalityöstä on eritelty ammattitaidon ulottuvuuksiksi: 1) taito kohdata asiakas, 2) 
taito tunnistaa, mistä asiakkaan elämäntilanteessa on kysymys, 3) taito toimia, johon 
sisältyy niin menetelmätaito kuin työn tuomien kokemusten tutkimisen taito, sekä 
4) arvioinnin ja kehittämisen taito (Sipilä 2011, 39). Sosiaalityötä olennaisella tavalla 
määrittäviä tekijöitä ovat asiakas, suhde työntekijän ja asiakkaan välillä sekä asiakkaan 
osallisuus työskentelyssä. Niinpä eri yhteyksissä on todettu, että sosiaalityössä toimivan 
tulee laajentaa ja syventää omaksumiansa tietoja ja taitoja yleisestä kohti erityistä, 
muun muassa huomioimalla asiakasryhmän tilanne ja tarpeet. (Esim. Barsky 2010, 
25–26; Doel ym. 2005, 238–246.)

Sosiaalialan ammattitaidon ja -tiedon tarkastelussa merkityksellisiä näkökulmia 
ovat niin työn kohde, työn välineet ja työkäytännöt kuin työn hallinta ja laatu sekä 
turvallisuus, mutta myös työyhteisön osallisuutta koskevat tekijät. Arja Honkakoski 
(1995) erottaa sosiaalialan ammattitaitovaatimuksista vertikaalisen ja horisontaalisen 
ulottuvuuden. Ammattitaidon vertikaaliset elementit linkittyvät työn yhtymäkohtiin: 
1) asiakastyössä, 2) työskentelyyn tietyn organisaation puitteissa ja 3) työn yhteiskun-
nallisissa sekä kulttuurisissa kehyksissä. Sosiaalialan ammattitaidon horisontaaliset 
elementit ilmenevät puolestaan ammatillisen toiminnan alueina: 1) huolenpitona, 2) 
hoitona, 3) kasvatuksena ja 4) sosiaalityönä. (Mt., 86.) Tässä sosiaalialan ammattitaito-
vaatimusten jäsennyksessä huomioituvat sekä työn kohteen että työskentelyvälineiden 
ja -käytäntöjen moninaisuus. Työn hallintaa ja laatua sekä turvallisuutta koskevien 
kysymysten merkitys on kasvanut entisestään etenkin niillä sosiaalialan työkentillä, 
joilla työn fyysinen raskaus ja työssä koettu kiire mutta myös väkivallan uhka ovat 
yleistyneet, kuten kotihoidossa ja ikääntyvien pitkäaikaishoidossa (ks. Laine ym. 
2011, 26–37).

Miten sitten näyttäytyy ammattitaidon hahmottamisen jälkeen asiantuntijuus? 
Näiden jäsentämisessä on lähestymistapa- ja näkökulmaeroja. Ammattitaito yhdistää 
toiminnallisella tasolla kvalifikaatiot, kompetenssit ja ympäristön, jossa työtä tehdään. 
Se kuvaa tietyssä ammatissa toimimisen edellyttämiä valmiuksia. Ammattitaitotut-
kimusta on pohjustanut kvalifikaatioiden ja kompetenssien tarkastelu. Kvalifikaatio 
käsitteenä on kompetenssia työmarkkinalähtöisempi, ja se liittyy vankemmin kou-
lutuksen sekä työn kohtaavuuskysymyksiin. Kvalifikaatiotutkimuksen lähtökohdat 
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ovat saksalaisessa työelämätutkimuksessa. Kompetenssien jäsentäminen vie sen sijaan 
suoraviivaisemmin angloamerikkalaisen kasvatustieteen mutta myös psykologian pariin 
ja osaamisen kysymysten tarkasteluun. Yksinkertaistaen voi todeta, että kvalifikaatiot 
voidaan esittää työstä johdettuina pätevyysvaatimuksina. Kompetenssit muodostuvat 
puolestaan työntekijän kyvyistä. (Ks. Ellström 1998; Hanhinen 2010, 48–97; Hela-
korpi, 1999; Hövels 1998; Pelttari 1997; Ruohotie 2005.) (Ks. luvut 1, 3.5.)

Ammattitaidon ja asiantuntijuuden välillä on yhtymäkohtia. Asiantuntijuus poik-
keaa kuitenkin ammattitaidosta siten, että sitä ei määritä samalla tavoin ammatillinen 
tehtävä tai asema vaan tietty aihe tai asia (Eteläpelto 1992, 21; ks. 1997). Asian-
tuntijuuden tarkastelun lähtökohdat ovat psykologiassa ja kognitiotutkimuksessa, 
jolloin tarkastelu on kohdentunut tietojen ja taitojen hyödyntämiseen ja lisäämiseen 
vaativissa ongelmanratkaisutilanteissa. Vaikka asiantuntijuuden on todettu kaihtavan 
ammatillisen työnjaon määrityksiä, kuvataan sitä kuitenkin usein ammattiala- ja tässä 
yhteydessä asia- tai ongelma-alueittain määrittyvänä erityisosaamisena. (Eteläpelto 
1997; Hakkarainen ym. 2002; Hanhinen 2010, 89–90.)

Sanakirjojen määritelmissä asiantuntijaksi paikantuu henkilö, jolla on asian-
tuntemusta. Asiantuntemus on puolestaan tavallista perusteellisempaa tai erityistä 
perehtyneisyyttä määrättyyn asiaan tai alaan. Asiantuntijaan yhdistyvät myös ilmai-
sut erikoistuntija, ekspertti ja spesialisti. (Ks. Grönros ym. 2006a, 66; Hurme ym. 
1998, 53; Nurmi 1998, 55.) Asiantuntijuutta on pidetty ammattitaitoa vankempana 
osaamisena, kun käytännölliseen osaamiseen kiinnittyy vahva teoreettinen tietämys. 
Asiantuntijuuden yhteydessä puhutaan erityisistä tiedoista ja taidoista, jotka ilmenevät 
ja ovat hyödynnettävissä tietyn osaamisalueen puitteissa. (Ks. Kirjonen 1997.)

Asiantuntijuuden tarkastelu on ollut vilkasta viime vuosikymmeninä. Nykyisin 
kaikkien odotetaan olevan omassa työssään asiantuntijoita (Kivinen ym. 2000; ks. 
Julkunen 2008a, 135–139), jolloin voikin kysyä, eikö kelpo ammattiosaamisen arvoa 
enää tunnisteta ja tunnusteta? Asiantuntijuutta koskevaa keskustelua on osaltaan vauh-
dittanut ammattikorkeakoululain (9.5.2003/351, 4§) kirjaus, minkä mukaan muun 
muassa sosionomi (AMK) -tutkintoon johtava koulutus antaa valmiudet ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin, perustuessaan työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä 
tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin.

Asiantuntijuuden kehittyminen on oppimista ja uuden tiedon luomista: tietyissä 
tilanteissa, prosessimaisen päätöksenteon kautta, ongelmia ratkaisten ja suunnitelmal-
lisesti tehtyä työtä tarkastellen (ks. Jalava 2001, 61–69; Kivinen ym. 2000; Tynjälä 
2004). Asiantuntijuutta on määritelty usein myös yksilöllisten ja yhteisöllisten teki-
jöiden kautta (Helakorpi 1999, 44), jolloin siihen liittyy tiedonhankinnan ja tiedon 
prosessoinnin ohella aktiivinen osallistuminen esimerkiksi työyhteisön toimintaan 
(Isoherranen 2005, 77–78). Asiantuntijatutkimus voidaan näin ollen jäsentää kolmeen 
pääsuuntauksen: 1) tiedonhankintaa korostavaan ulottuvuuteen (mielensisäinen nä-
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kökulma), 2) yhteisön toimintaan osallistumista painottavaan tarkasteluun (osallistu-
misnäkökulma) ja 3) tiedon luomista painottavaan tulokulmaan (luomisnäkökulma) 
(Hakkarainen ym. 2002, 451).

Asiantuntijuuteen liitetään myös kolme tiedon muotoa: formaalinen, praktinen 
eli informaalinen ja metakognitiivinen tieto. Usein tiedon ulottuvuuksista erotellaan 
myös teoreettinen mitä-tieto ja käytännöllinen miten-tieto (Järvinen ym. 2002, 71). 
Formaalia tietoa, mikä tavallisesti ymmärretään sanoin tai numeroin kuvattavana sekä 
puheen avulla tai kirjallisesti välitettävänä täsmätietona, tarvitaan asioiden perusteluihin 
ja todeksi näyttämiseen. Formaali tieto on löydettävissä kirjallisuudesta ja erilaisista 
tietokannoista. Se muodostaa myös pinnan kokemuksen kautta hankittavalle praktiselle 
tiedolle. (Bereiter ym. 1993; Eteläpelto 1997, 97–98.)    

Praktinen, informaalinen tieto rakentuu käytännön toiminnassa, jolloin praktista 
asiantuntijuutta muodostuu henkilökohtaisesti koetuissa tilanteissa ja toiminnoissa. 
Praktinen tieto on hyödynnettävissä erityisesti samankaltaisissa konteksteissa ja tilan-
teissa, joissa se on omaksuttu. (Bereiter ym. 1993, 45–75; Eteläpelto 1997, 97–98.)  
Praktinen tieto on subjektiivista, kokemukseen perustuvaa, kontekstiin ja toimintaan 
sidottua ja usein luonteeltaan määrittelemätöntä (Lehtinen ym. 1997, 107). Sitä on 
usein vaikea sanoittaa. Praktista tietoa voidaan kuvata sormenpäätuntumana (ks. Jalava 
2001) tai toiminnan sujuvuutena (ks. Poikela ym. 2005). Asiantuntijan toimintaa 
kuvataankin usein niin automatisoituneeksi, ettei hänen tarvitse juuri kiinnittää 
huomiota toimintaansa, jolloin myös toiminnan kuvaaminen ja syvällinen pohdinta 
voi olla haasteellista (Launis 1997, 122–123). Praktisen tiedon rakentumiselle mer-
kityksellistä on ammatillisten työkäytäntöjen tarkastelu ja työtilanteiden reflektointi 
(Järvinen ym. 2002, 76). 

Asiantuntijuuteen liittyvällä tiedon kolmannella ulottuvuudella, metakognitiivisella 
tietämyksellä tarkoitetaan itsesäätelykykyä eli henkilön mahdollisuuksia suunnata 
tarkkaavaisuuttaan, ohjata ja tarkastella toimintaansa tietämyksensä, osaamisensa ja 
voimavaransa huomioiden. Metakognitiivinen tieto on formaalin ja praktisen tiedon 
yhdistämistä sekä muokkausta asiantuntijan toiminnassa. Metakognitiivisen tietämyk-
sen käytössä on asiantuntijan arvoilla, asenteilla ja motivaatiolla merkittävä osuus. 
(Bereiter ym. 1993; Eteläpelto 1997, 97–98; Ruohotie 2006b, 108–110.)

Sosiaalialan työn toteutusmahdollisuudet ovat sidoksissa kansalliseen mutta myös 
paikalliseen historiaan, poliittisiin järjestelmiin, lainsäädäntöön ja toimintamalleihin 
sekä käytäntöihin (vrt. Healy 2005, 1–8; 2012; 4–12; Juhila 2006, 17). Yhtenä vii-
meaikojen merkityksellisimmistä, sosiaalialaan vaikuttaneita muutoksista on tosin 
pidetty kansallisen sosiaalipolitiikan linkittymistä maapallolliseen ja eurooppalaiseen 
kehitykseen (STM 2010, 11; 2012c, 14). Näihin seikkoihin ammattialalla toimivan 
tulee perehtyä, minkä lisäksi työn onnistunut toteutus edellyttää tekijältään tietoa 
ihmisestä sekä osaamista ihmisen, asiakkaan kohtaamisessa ja auttamisessa (vrt. Juhila 
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2002, 11, 14). Kun työssä tarvitaan sekä tietoa ja taitoa että käytännön viisautta (vrt. 
Healy 2005, 5), on tärkeää tunnistaa myös hiljaisen tiedon merkitys (Kananoja ym. 
2007, 194; Ritala-Koskinen 2003, 105). Hiljaisen tiedon ohella on kirjoitettu hiljai-
sesta tietämisestä, sillä hiljaista tietoa voidaan tarkastella niin henkilökohtaisena kuin 
yhteisöllisenä, hiljalleen kasaantuvana tietopohjana mutta myös prosessinäkökulman 
kautta eli toiminnan aikana kerääntyvänä tietona (Toom 2008). Siitä on käytetty myös 
ilmaisua piilevänä tai piilossa oleva tieto, jota hyödynnetään käytännön toiminnassa, 
kun pyrkimyksenä on asioiden ja tapahtumien ymmärtäminen sekä päätösten tekemi-
nen. Hiljaisen tiedon taustalla on niin formaalinen, praktinen kuin metakognitiivinen 
tieto. (Vrt. Bereiter ym. 1993.) Se on subjektiivista ja sillä on yhteys haltijansa arvoihin, 
kulttuuritaustaan ja uskomuksiin sekä kokemuksiin ja merkitysten antoihin. Tarkastelu 
on kohdentunut lisäksi hiljaisen tiedon ja intuition välisen yhteyden jäsentämiseen. 
(Nurminen 2000a, 2000b; ks. Kosonen 2005, 42–45.)

Asiantuntijuuden tarkastelu on muuttunut yksilökeskeisestä asiantuntijuuden 
tarkastelusta aikaisempaa laaja-alaisemman asiantuntijuuden tarkasteluksi, mikä on 
moniammatillista ja tieteiden välistä (Kirjonen 1997, 14). Asiantuntijuutta luodaan 
jatkuvasti muuttuvissa työtilanteissa, jotka todentuvat niin moniammatillisina kuin 
ammattilaisen ja asiakkaiden välisinä yhteistyösuhteina (Banks 2004, 125–128, 
193–194; Juhila 2006; Karvinen 1996; ks. Dunworth 2007; Murray ym. 2009; Tre-
villion ym. 2003). Moniammatillisuutta eli valmiutta työskennellä eri ammattialojen 
edustajien kesken on pidetty juuri jaetun asiantuntijuuden mahdollistajana (Karila 
ym. 2001, 7–8, 39). Tällöin se on toimintana vahvemmin vuorovaikutteista kuin 
autoritaarista ja vankemmin kommunikatiivista kuin sanelevaa (Eräsaari 1997, 15).

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa oma ymmärrykseni oli, että ammattitaitoon verrat-
tuna asiantuntijuudessa on jotakin enemmän, jolloin jokin ammatillisessa osaamisessa 
lisääntyy tai kehittyy suhteessa ammattitaitoon. Tämä perusajatus on säilynyt. Myös 
asiantuntijuuteen yhdistin sekä yksilöllisen että yhteisöllisen näkökulman. Käsitykseni 
oli, että yhteisön asiantuntijat voivat yhdessä tarjota laajemman tulokulman tarkas-
teltaviin asioihin ja mahdollistaa osaltaan myös yksilöllisen osaamisen soveltavan sekä 
luovan käytön eri yhteyksissä ja tilanteissa. Asiantuntijoiden toimintaan yhdistin sekä 
osaamisen että työn kehittämisen. Koska ymmärsin niin ammattitaidon kuin asian-
tuntijuuden olevan luonteeltaan staattisen sijasta dynaamista eli muuttuvassa työelä-
mässä ja työssä kehittyvää, toin omaan tarkasteluuni sosiaalialalla työn lähtökohtien 
sekä muutostekijöiden hahmottamisen. Lisäksi yhdistin asiantuntijuuteen tulevan 
ennakoinnin. (Vrt. Eteläpelto 1997; Karvinen 1996; Karvinen-Niinikoski 2005b; 
Kirjonen 1997; Launis 1994; 1997.)

Sosiaalialan työn perusteluilla, työn kohteen määrittelyllä ja työn organisointitavalla 
on yhteys yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Sosiaalialan aikalaiskeskustelussa korostuvat 
muun muassa ihmisten ja heidän tarpeidensa huomioiminen, kansalaisten yhteiskun-
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nallisen osallisuuden vahvistaminen ja ennaltaehkäisevän työn sekä palvelujen yhden-
vertaisen saatavuuden lisääminen (ks. STM 2010; 2012a; 2012c; 2012d). Sosiaalialan 
asiantuntijuutta määrittävät lähtökohtaisesti ihmisarvon kunnioitus ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistäminen sekä kyky nähdä ihminen vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä ja yhteiskunnan kanssa (vrt. Raunio 2004, 71–99). Sosiaalialan ydin 
on ymmärrettävä sosiaalisen asiantuntijuuden kautta niin kansalaisten osallisuuden 
kuin toimintakyvyn tukemisena (Murto ym. 2004, 88), jolloin asiantuntijuuden 
määrittelyissä ovat teemoina läsnä muun muassa jälkimodernin asiantuntemus, 
verkostoasiantuntemus, riskiasiantuntemus ja yhteiskunnan reflektointivalmiudet 
(Niiranen-Linkama 2005). Sosiaalialan asiakastyössä ongelmanratkaisu tapahtuu 
usein tapauskohtaisesti ja moniulotteisissa ympäristöissä, mikä edellyttää tilanteeseen 
räätälöityjä ratkaisuja. Sosiaalialan asiantuntijuutta tarkasteltaessa tuleekin huomioida 
aikaisempaa vankemmin kontekstisidonnaisen tiedon merkitys, kun asiantuntijuus 
perustuu valmiuteen yhdistää eri tietoperustoja kokonaisuudeksi (vrt. Fook 2005, 
156–160; Pohjola 2007).
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3  Tutkimuksen toteutus

Tutkimusprosessin yli viisitoista vuotta kestäneen kaaren alkuun ja loppuun eli vuosiin 
1995–1997 ja 2009–2013 sijoittuvat työskentelyn tihentymät (ks. liite 1). Etenemistäni 
tällä pitkällä aikajaksolla ovat kannatelleet tutkimusasetelmaan, tutkimustehtävään, 
tutkimusaineistoihin ja näiden tarkasteluun liittyvät valintani, joiden avulla olen ha-
kenut vastauksia sosiaalialan työtä ja ammattilaisuutta koskeviin kysymyksiin.

3.1  Tutkimusasetelma ja tutkimuksen tarkoitus

Sosiaalityön synty paikannetaan ammattialan jäsennyksissä modernisoitumisen alku-
vaiheen sosiaalisiin kysymyksiin ja vakiintuminen modernisaation myötä rakentunee-
seen yhteiskunnalliseen työnjakoon (Karvinen-Niinikoski 2009, 131). Ammatillisena 
toimintana sosiaalityötä on tarkasteltu muun muassa käytännön sosiaalipolitiikkana 
(Toikko 2005, 225). Modernisoitumisen alkuvaiheen sosiaalityön sijaan nykyhetkeen 
kiinnittyvän, postmoderniksi luonnehditun työn on katsottu pyrkineen eroon moder-
nin aikaansaamista jännitteistä, kuten kaiken selittävistä kertomuksista, tunnistaessaan 
sosiaalisten suhteiden epävakauden, monimutkaisuuden ja moniulotteisuuden. Post-
moderni sosiaalityö antaa arvon kunkin ihmisen toiminnalle sekä hänen kielellisille 
tulkinnoilleen ja merkitysrakenteilleen. (Karvinen-Niinikoski 2009, 136; ks. Laitinen 
ym. 2010a, 172–175.)

Oma työskentelyni on kohdentunut sosiaalityön sijasta laajemmin sosiaalialan työn 
ja ammattilaisuuden tarkasteluun. Sosiaalialan työssä kohdataan ihmisiä, asiakkaita 
eri elämänvaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Tämän elämänkulun kattavuuden 
ja ihmisten eteen tulleiden, aina omanlaistensa haasteiden kirjon vuoksi sosiaalialan 
työ toteutuu mitä erilaisemmissa toimintaympäristöissä. Sosiaalialan työssä tarvitaan 
vaihtoehtoisia työtapoja sekä -käytäntöjä kansalaisten eriytyviin ja muuttuviin tarpeisiin 
vastaamiseksi, mikä edellyttää monipuolista ammatillista osaamista, jotta sosiaalialan 
työssä kohdattaviin inhimillisiin tarpeisiin ja odotuksiin voidaan vastata. Sosiaalialan 
edellyttämän ammatillisen osaamisen kuvaaminen on merkityksellistä, kun ala on laaja 
ja kattaa useita työalueita. (Raunio 2004, 30–70; Vuorensyrjä ym. 2006c.) Vuonna 
2009 maan kokonaistyövoimasta 16 prosenttia (365 521/2 289 975 henkilöä) työs-
kenteli sosiaali- ja terveyspalveluissa (Työssäkäyntitilasto 2009), ja toimialan työvoi-
matarpeen on ennakoitu nousevan noin 365 000 työllisestä vuoteen 2025 mennessä 
395 000:nteen tai jopa 430 000 henkilöön (Koponen ym. 2012, 2, 30).

Sosiaalialaan on kohdistettu muutosodotuksia viime vuosina, mikä on merkinnyt 
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myös alan ammatti- ja tehtävärakenteiden kehittämistä. Raija Julkunen (2004) pitää 
tosin professioiden rakentamisen nykytilaa katkosvaiheena, jolloin esimerkiksi hy-
vinvointipalvelut ja niitä tuottavat ammattikunnat muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi hän 
katsoo, että tilanteessa, jolloin hyvinvointipalvelujen ei ole koettu vastaavan asiakkai-
den aitoihin tarpeisiin, hyvinvointialalla työskentelevät ovat hakeneet vastauksia alan 
uudistamishaasteisiin asiakasdemokratian ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä 
sekä refleksiivisyydestä että itseään uudistavasta, kokemuksesta ja tunteista oppivasta 
ammattilaisuudesta. (Julkunen 2004, 168–174; ks. 1994b.)

Näkemys ammatista ja tähän liittyvistä tehtävistä sekä ammatillisesta osaamisesta 
ei saa muodostua mielivaltaiseksi tai sattumanvaraiseksi. Käsitys ammatista ja sen 
perusteista on voitava määritellä ja erilaisia käsityksiä on voitava vertailla. (Nurminen 
1993, 49.) Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja heidän lisäkseen alan opiskelijoi-
den kuvaa ammatistaan ja sen tehtäväkokonaisuudesta on jäsennetty viime aikoina 
ammatti-identiteettiä ja ammatillista itseymmärrystä koskevissa tutkimuksissa (esim. 
Tamm 2010; Sipilä 2011; Vaininen 2011). Itse olen etsimässä vastauksia kysymyksiin, 
jotka koskevat sosiaalialan työtä ja alan ammattilaisuutta siten, että näitä tarkastellaan 
sosiaaliohjauksen tulokulmasta.
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Kuvio 3. Tutkimusasetelma

Sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden tarkastelulle lähtökohdan antavat ko-
koamani teemahaastatteluaineistot. Leena Syrjälän (1996, 15) mukaan tapaus on 
esimerkki laajemmasta joukosta, jolloin tapaus voi paljastaa jotakin merkityksellistä 
myös isommasta joukosta. Tutkimukseni ”tapaus” muodostuu henkilöistä, joilla on 
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sosiaaliohjaajan koulutus, ja jotka ovat saman vuosikurssin opiskelijoita ja valmis-
tuivat yhdessä aikuisille suunnatusta sosiaaliohjaajakoulutuksesta joulukuussa 1996. 
Haastattelin heistä tavoittamani henkilöt kahdesti opiskeluvaiheessa vuonna 1996 ja 
kerran noin kolmetoista vuotta myöhemmin, työvuosien jälkeen, vuonna 2009. (Ks. 
luku 3.4 sekä liitteet 3 ja 4.) Muutoin en hyödynnä työssäni tapaustutkimuksellista 
lähestymistapaa. Vaikka tutkimukseni tiedonantajat ovat keskenään opiskelukavereita, 
ei kysymys ole koulutuksen arviointitutkimuksesta, vaan mielenkiintoni kohdentui 
heidän näkemyksiinsä sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta. Koska heillä on sosi-
aaliohjaajan koulutusammatti, ja viime vaiheessa vuonna 2009 heistä kaksi työskenteli 
myös sosiaaliohjaajan tehtävänimikkeellä, pohdin, että tiedonantajat tarkastelevat 
sosiaalialan työtä ja ammattilaisuutta sosiaaliohjauksen lähtökohdista. Sosiaalialaa ja 
alan ammattilaisuutta koskeva keskustelu (kirjallisuus ja tutkimukset) antaa peilin, 
jota vasten vuorovaikutussuhteessa tarkastelen teemahaastatteluaineistoissa ilmeneviä, 
tutkimustehtävääni vastaavia näkemyksiä. Tätä vuorovaikutussuhdetta kuvaavat edellä 
olevaan kuvioon sijoittuvat nuolet sekä käytetyt katkoviivat (ks. kuvio 3).

Hannu Uusitalo (1997) toteaa, että yksi tutkimuksen tarkoitus on ilmiöiden, tapah-
tumien tai tilanteiden historiallisen kulun, luonteen, tunnuspiirteiden tai yleisyyden 
kuvaaminen. Tutkimus voi olla myös selittävää. Kuvailevan ja selittävän tutkimuksen 
erottaminen toisistaan voi tosin olla haastavaa, vaikka kuvaileva tutkimus hakee vas-
tauksia kysymyksiin mitä ja miten, kun taas selittävä tutkimus kysymykseen miksi. 
(Uusitalo 1997, 62–64.) Pyrkimykseni on kuvata ja tehdä näkyväksi sosiaalialalle 
opiskelleiden ja alalla työskentelevien henkilöiden, tässä tapauksessa sosiaaliohjaajan 
tutkinnon suorittaneiden ammattilaisten näkemysten pohjalta sosiaalialan työn ja 
ammattilaisuuden eri ulottuvuuksia ja näissä ilmeneviä muutoksia. Koska teema-
haastatteluaineistoni ovat vuosilta 1996 ja 2009, mahdollistaa tämä ajallinen silta 
myös muutosten hahmottamisen niin sosiaalialan työn kuin ammattilaisuuden osalta. 
Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä sosiaalialan työn ja sen edellyttämän ammattilai-
suuden sisällöstä.

3.2  Tutkimuksen metodiset lähtökohdat

Tutkimukseni lähestymistapa on kvalitatiivinen eli laadullinen, sillä tarkastelen 
sosiaalialan työhön ja tähän kiinnittyvän ammattilaisuuden kysymyksiä samojen 
sosiaaliohjaajaksi opiskelleiden ja sosiaalialalla työskentelevien henkilöiden eri haas-
tattelutilanteissa esittämien, heidän elämismaailmaansa pohjaavien näkemysten poh-
jalta. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan ymmärtävää ja tulkitsevaa otetta, kun 
pyrkimyksenä on kuvata ihmisten kokemuksia, käsityksiä ja heidän näille antamiaan 
merkityksiä. Katsoin, että juuri laadullinen lähestymistapa mahdollisti parhaiten 
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tiedonantajieni näkemysten kuvailun ja näkyväksi tekemisen. Tällöin tiedonantajieni 
ääni voi analyysin kautta välittyä myös tutkimusraportin lukijoille. Tähän tavoitteeseen 
päästäkseni pyrin saavuttamaan ymmärryksen heidän sosiaalialan työtä ja ammattilai-
suutta koskevista näkemyksistään. (Ks. Alasuutari 2007, 31–54; Hirsijärvi ym. 2007; 
Kylmä ym. 2007; Uusitalo 1997, 79–82.)

Synnöve Karvisen (2000) mukaan Suomessa sosiaalityön tutkimus on hakenut 
ideansa ensisijassa etnografiasta, konstruktionismista ja toimintatutkimuksesta (mt.). 
Postmodernin sosiaalityön jäsennyksissä keskeinen sija on ollut sosiaaliseen konst-
ruktionismiin kiinnittymisellä (Karvinen-Niinikoski 2009, 134). Omalla kohdallani 
tietä laadullisen tutkimuksen tekemiseen pohjusti perehtyminen fenomenografiaksi 
nimettyyn laadulliseen tutkimustyyppiin. Fenomenografisen tutkimuksen kohteena 
ovat tiettyyn ilmiöön liitetyt käsitykset (esim. Marton 1984; Uljens 1989). Teksteistä, 
joissa tarkastellaan fenomenografiaa, on tästä käytetty muun muassa ilmaisuja lähes-
tymistapa (Marton 1988; Marton ym. 1997; Niikko 2003; Siltaoja 2004; Uljens 
1996), tutkimusnäkökulma (Vaininen 2011), tutkimusote (Järvinen ym. 2004; Kyrö 
2004; Leskelä 2005; Rissanen 2003; Simoila 1993); tutkimussuuntaus (Hella 2003; 
Huusko ym. 2006), tutkimusmenetelmä (Bowned 1995), tutkimusmetodi (Marton 
1988) ja analyysitekniikka (Simoila 1993). Omassa työskentelyssäni fenomenografia 
on toiminut suuntaa antavana lähestymistapana.

Fenomenografisen lähestymistavan valintaan vaikutti se, että pyrkimykseni on ku-
vata sosiaaliohjaajan koulutusammattiin opiskelleiden ja sosiaalialalla työskentelevien 
näkemyksiä heidän elämismaailmaansa kiinnittyvien kommenttien pohjalta. Arkisesti 
voin todeta, että tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdentuu siihen, miltä sosiaalialan 
työ ja sen edellyttämä ammattilaisuus näyttävät tiedonantajieni silmin katsottuina ja 
mitä he näistä ajattelevat. Tavoitteenani on tehdä näkyväksi sosiaalialan työn ja tämän 
edellyttämän ammattilaisuuden eri ulottuvuuksiin kiinnittyvä näkemysten kirjo. 
Fenomenografiassa kiinnostus kohdentuu tiettyyn ilmiöön kytkeytyvien käsitysten 
vaihteluun niin sanotusti kollektiivisella tasolla, jolloin huomio ei ensisijassa suuntaudu 
yksittäisen henkilön esittämiin käsityksiin, näihin johtaneiden syy- ja seuraus-suhteiden 
luokitteluun tai siihen, mikä hänen eri käsityksilleen on yhteistä. Fenomenografisen 
lähestymistavan keinoin pyritään tavoittamaan tarkasteltavaan ilmiöön yhdistyvistä 
käsityksistä oleelliset erot, variaatiot. Tavoitteena on kuvata ihmisten erilaisia käsityksiä 
heidän omat lähtökohtansa huomioiden. (Ks. Engeström ym. 1989, 32–33; Häkkinen 
1996, 13; Marton 1996; Marton ym. 1997, 108; Uljens 1989, 10.)

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että fenomenografia tarkoittaa ilmiön kuvaamista, 
kun tutkimus kohdentuu ihmisten erilaisiin käsityksiin ympäröivästä maailmasta ja 
sen ilmiöistä. Käsitysten muodostumiseen ajatellaan fenomenografiassa heijastuvan 
yksilön ja ympäröivän maailman välisen suhteen, jolloin ilmiöt ja näihin yhdistyvät 
käsitykset ovat kontekstisidonnaisia. Ilmiöitä ja käsityksiä tarkastellaan ja niiden 
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katsotaan saavan sisältönsä tietyn asiayhteyden kautta. Tällöin kontekstin muutos, 
esimerkiksi sosiaalialan ammatillisen koulutuksen tai sosiaalialan työn sekä toimintaym-
päristöjen uudistuminen muokkaavat alati ilmiökenttää ja tähän yhdistyviä käsityksiä. 
Fenomenografisessa lähestymistavassa ilmiöt voidaan ymmärtää ihmisen ulkoisesta 
ja sisäisestä maailmasta tavoittamiksi kokemuksiksi, joiden pohjalta hän rakentaa 
käsityksiä. (Ahonen 1996, 114–117; Dall’ Alba 1996, 8; Heikkinen ym. 2005, 348; 
Hella 2003, 310–312; Huusko ym. 2006; Marton 1984, 62; Marton ym. 2005, 336; 
Niikko 2003, 12–16; Nummenmaa ym. 2002, 67–69; Simoila 1993, 21–22; Uljens 
1989, 7; 1992, 132–133; 1996, 106–111.) Ontologiset kysymykset tutkimuksen 
piirissä kohdentuvat todellisuuden ja tutkimuskohteen olemukseen, kysymyksiin siitä, 
mitä todellisuudesta voidaan tietää ja mitä voidaan tutkia. (Denzin ym. 2005, 22; ks. 
Lagerspetz 2011, 72–73.) Fenomenografiassa lähdetään siitä, että tavoitettavissa oleva 
todellisuus on se, jonka koemme ja johon käsityksemme pohjaavat (Uljens 1996).

Fenomenografiaa käsittelevistä teksteistä tulivat tutuiksi niin sanat kokea, hahmot-
taa, käsittää ja ymmärtää kuin ajattelutapa ja käsitystapa. Fenomenografian olennaisin 
ilmaisu on ”käsitys”. Termin käsitys määrittely on kuitenkin jäänyt lähestymistavan 
yhteydessä epämääräiseksi (mm. Uljens 1992), mistä fenomenografiaa on kritisoitu. 
Fenomenografian piirissä ”käsityksen” hahmottaminen on tapahtunut hyvin abstraktil-
la, epähavainnollisella tasolla. Myös sen jäsentäminen, miten käsitykset muodostuvat, 
on fenomenografiassa jäänyt vähälle huomiolle. (Häkkinen 1996, 23.) Tavanomaista 
on, että fenomenografiassa käsitys määrittyy toisaalta yksilön ja ympäröivän maailman 
suhteen kautta ja toisaalta kokemukseen perustuvaksi, yleistetyksi ajatukseksi eli kä-
sitykseksi (ks. Marton 1982, 31; Uljens 1996, 112). Itse käytän sanan käsitys sijasta 
termiä näkemys, sillä miellän sen käsitystä avoimemmaksi ja sallivammaksi sanonnaksi. 
Tällöin ymmärrän näkemyksen katsantokantana tarkasteltavaan asiaan. (Vrt. Grönros 
ym. 2006a, 699; 2006b, 343; Nurmi 1998, 458, 650–651.)

Fenomenografia kohdentaa huomion ajattelun sisällöllisiin näkökulmiin ja kulloin-
kin tarkasteltavien sisältöjen laadullisiin eroihin, tarkasteltaviin ilmiöihin yhdistyviin 
käsityksiin. Epistomologiset kysymykset koskevat tutkimuksessa sitä, mitä tieto on, ja 
miten tieto voidaan saavuttaa (Denzin ym. 2005, 22). Fenomenografisesti orientoitu-
neen tutkimuksen kohteena ovat ihmisten sisällöllisesti erilaiset tavat käsittää ympäröi-
vää maailmaa ja tämän ilmiöitä, jolloin puhutaan myös toisen asteen näkökulmasta. 
Fenomenografiassa tiedon katsotaan olevan relationaalista, koska tieto muodostetaan 
ajattelun kautta suhteessa maailmaan ja tämän ilmiöihin. Tiedon rakentumiseen liittyy 
myös jatkuva liike ilmiöiden, kokemusten ja ajattelun välillä. Siksi tarkasteltavia asi-
oita kuvataan fenomenografiassa tavalla, jolla ihmiset ne käsittävät. (Häkkinen 1996, 
41; Järvinen ym. 1993, 47; Marton 1988, 144; Niikko 2003, 15; Uljens 1989, 23, 
112–113.) Käsityksistä muodostuu fenomenografian mukaan tukirakenne ihmisen 
ajattelulle, minkä avulla hän jäsentää sekä ymmärtää maailmaa. Käsitys asiasta on 
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lisäksi tälle merkitysten antamista. Merkitysten tarkastelussa tulee kuitenkin huomata 
ero kokemuksiin ja käsityksiin sitoutuvien merkitysten välillä, sillä kokemukset ovat 
omakohtaisia, mutta käsityksiin kiinnittyy tavallisesti myös elementtejä yhteisön, esi-
merkiksi ammattikunnan, tavoista tarkastella ja suhtautua tiettyyn ilmiöön. (Ahonen 
1996, 116–117; Heikkinen ym. 2005, 342; Nummenmaa ym. 2002, 67–68.)

Pertti Alasuutari (2007) kirjoittaa niin arjen kuin yhteiskuntaelämän merkitysvälit-
teisyydestä, niiden rakentumisesta merkitystulkintojen ja tulkintasääntöjen pohjalta. 
Näihin nojautuen muodostuu myös ihmisten orientoituminen arkeen. (Mt., 59–63.) 
Merkitykset syntyvät ihmisten vuorovaikutuksen kautta, jolloin merkityksiä tai merki-
tyskokonaisuuksia on pidetty muun muassa ihmisistä lähtevinä ja ihmisiin päätyvinä 
ajatuksina, vireystiloina, päämäärinä, tavoitteina, tekoina ja yhteiskunnan rakenteina 
(Varto 1992, 23–40, 58–59). Fenomenografiassa huomio kohdentuu käsityksiin, 
jolloin ihmisen elämismaailman ja arjen kokemusten asema korostuu, kun käsitysten 
perusta on kokemuksissa ja näille annetuissa merkityksissä (Marton ym. 1997, 13).

Kun kolmena eri ajankohtana samat henkilöt haastattelutilanteissa kertoivat so-
siaalialan työhön ja ammattilaisuuteen liittämistään näkemyksistä, pohdin, että he 
kuvasivat samalla näihin yhdistämiään merkityksiä. Mietin, että sosiaaliohjaajakoulu-
tukseen hakeutuminen oli heiltä harkittu valinta, koska he olivat suorittaneet sosiaa-
li- tai terveysalan kouluasteen tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon aikaisemmin. 
Sosiaaliohjaajakoulutuksen läpivienti vaati heiltä päämäärätietoista työskentelyä, ja 
tämän koulutusammatin saavuttamisen jälkeen yli kymmenen työvuotta sosiaalialalla 
oli osoitus heidän tekemiensä ratkaisujen osuuvuudesta. Tilanteen näin käsittäessäni, 
ymmärrykseni on, että kuvatessaan näkemyksiään sosiaalialan työstä ja ammattilai-
suudesta he sanoittivat myös näihin yhdistämiään merkityksiä. (vrt. Uusitalo 1997, 
105–108, 111.)

Tutkimukseni toteutukselle suunnan antoi fenomenografia. Fenomenografiaa koh-
taan on esitetty myös kriittisiä kommentteja, sillä sen on todettu jättävän liian vähälle 
huomiolle ihmisen, jonka käsityksiä tutkitaan sekä yhteydet, joissa hän on käsityksensä 
muodostanut (esim. Uljens 1992, 134–146). Käytän fenomenografista lähestymistapaa 
tutkimuksessani soveltaen, kun tarkasteluni kohdentuu sosiaaliohjaajan koulutusam-
mattiin opiskelleiden ja valmistumisen jälkeen sosiaalialalla työskentelevien henkilöi-
den näkemysten kuvaamiseen, heidän alan työhön ja ammattilaisuuteen liittämiensä 
näkemysten eri ulottuvuuksien esiin tuomiseen. Keskiössä on näkemysten kuvaus eikä 
esimerkiksi kielenkäytön analysointi.
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3.3  Tutkimustehtävä

Tutkimuksen tekemisessä keskeiset elementit ovat tutkimusongelma, tutkimusaineistot 
ja tutkimusmenetelmät. Tutkimusongelma, joka muodostuu kysymyksestä tai kysy-
myksistä, joihin haetaan vastauksia, on tutkimuksen lähtökohta ja tutkimusasetelman 
määräävä tekijä. Tutkimusaineiston tai -aineistojen kautta mahdollistuu puolestaan 
vastausten antaminen. Tutkimusongelma heijastuu näin ollen tutkimusmenetelmän 
ja analyysitavan valintaan. (Uusitalo 2001, 49–53; ks. myös Raunio 1999, 39; Töttö 
2000, 75.) Tutkimusprosessin myötä hain vastauksia sosiaalialan työtä ja ammattilai-
suutta koskeviin kysymyksiin. Tutkimustehtäväni keskiössä on pääkysymys:

I. Millainen kuva rakentuu sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta sosiaaliohjaa-
jiksi opiskelleiden ja heistä sosiaalialan työhön asettuneiden näkemysten pohjalta?

Määrittelemääni pääkysymystä selvensin kolmella lisäkysymyksellä, jotka osaltaan 
raamittivat myös teemahaastatteluina toteutunutta tutkimusaineistojen hankintaa 
(ks. taulukko 1 ja liite 2). Fenomenografian pohjustamassa tutkimuksessa pyritään 
tavoittamaan mikä- tai mitä- ja kuinka- tai miten-kysymysten avulla käsitysten laadul-
linen kokonaisuus. ”Mitä”-näkökulma kohdentuu käsityksen sisältöön, merkityksiin, 
ja ”miten”-näkökulma puolestaan ajatteluprosessiin, merkitysten muodostumiseen. 
(Huusko ym. 2006; Marton 1984; Niikko 2003; Uljens 1992.) Lisäkysymykset 
esitän siten, että miten-kysymyssana aloittaa lauseen, mutta haastatteluina toteutu-
neen tiedonhankinnan yhteydessä, näihin on etsitty vastuksia sekä mitä- että miten-
ulottuvuksilla. Lisäkysymykset ovat:

1. Miten sosiaaliohjaajaksi opiskelleet ja heistä sosiaalialalla työskentelevät kuvaavat 
sosiaalialan ammatillisen työn elementtejä,

2. miten he sanoittavat sosiaalialan ammattilaisuutta tarkastellessaan ammatillista 
kasvua ja kehitystä, ammattitaitoa sekä asiantuntijuutta, ja

3. miten he luonnehtivat sosiaalialan ammatillisen työn ja ammattilaisuuden 
tulevaisuutta?
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Taulukko 1. Tutkimustehtävä ja teemahaastattelujen näkökulmat

Sosiaaliohjaajatutkinnon 
opiskeluvaihe

Sosiaaliohjaajat  
työelämässä

Tutkimustehtävä

Teemahaastattelu I
(Tammi-helmikuu 

1996: opiskeluvaihe)

Teemahaastattelu II
(Loka-joulukuu 1996: 

valmistumisvaihe)

Teemahaastattelu III 
(Loka-joulukuu 2009:  

työelämävaihe)
Yhteensä 22 

teemahaastattelua
Yhteensä 23 

teemahaastattelua
Yhteensä 15  

teemahaastattelua
Haastateltavien 
näkemys teemoista 
(yleisesti)

Haastateltavien 
näkemys teemoista 
omaan koulutus- 
ja työhistoriaan 
sekä ammatillisiin 
odotuksiin koh-
dennettuna 
(asiantuntijuuden 
osalta myös yleisesti)

Haastateltavien 
näkemys teemoista 
yleisesti ja suhteessa 
sosiaaliohjaajaksi 
valmistumista seu-
ranneeseen työhis-
toriaan  Pää- 

kysymys
Lisä- 

kysymykset

Mitä on  
sosiaalialan työ

Mitä on  
sosiaalialan työ

Mitä on  
sosiaalialan työ

Millainen 
kuva raken-
tuu sosi-
aalialan 
työstä ja 
ammatti-
laisuudesta 
sosiaali-
ohjaajiksi 
opiskel-
leiden ja 
heistä so-
siaalialan 
työhön 
asettunei-
den nä-
kemysten 
pohjalta

Miten sosiaali-
ohjaajaksi opis-
kelleet ja heistä 
sosiaalialalla 
työskentelevät 
kuvaavat so-
siaalialan am-
matillisen työn 
elementtejä

Mitä on ja miten 
rakentuvat 
ammatillinen 
kasvu ja kehitys 
sosiaalialalla

Mitä on ja miten 
rakentuvat 
ammatillinen 
kasvu ja kehitys 
sosiaalialalla

Mitä on ja miten 
rakentuvat ammatil-
linen kasvu ja kehitys 
sosiaalialalla

Miten sosiaali-
ohjaajaksi opis-
kelleet ja heistä 
sosiaalialalla 
työskentelevät 
sanoittavat 
sosiaalialan am-
mattilaisuutta 
tarkastellessaan 
ammatillista 
kasvua ja kehi-
tystä, ammatti-
taitoa ja asian-
tuntijuutta 

Mitä on ja miten 
muodostuu 
ammattitaito so-
siaalialalla

Mitä on ja miten 
muodostuu 
ammattitaito 
sosiaalialalla

Mitä on ja miten 
muodostuu ammatti-
taito sosiaalialalla

---
Mitä on ja 
miten syntyy 
asiantuntijuus 
sosiaalialalla

Mitä on ja miten syn-
tyy asiantuntijuus 
sosiaalialalla

Mikä on sosiaa-
lialan ja alan am-
mattitaidon tu-
levaisuuskuva (noin 
10 vuoden kuluttua)

Mikä on sosiaalialan 
ja alan ammattitai-
don tulevaisuusku-
va (noin 10 vuoden 
kuluttua)

Mikä on sosiaalialan 
ja alan ammattitai-
don tulevaisuuskuva 
(noin 10 vuoden 
kuluttua)

Miten sosiaali-
ohjaajaksi opis-
kelleet ja heistä 
sosiaalialalla 
työskentelevät 
luonnehtivat 
sosiaalialan 
ammatillisen 
työn ja am-
mattilaisuuden 
tulevaisuutta
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Kysymyksellä ”Miten sosiaaliohjaajaksi opiskelleet ja heistä sosiaalialalla työskentelevät 
sanoittavat sosiaalialan ammatillisen työ elementtejä” hain informanttien näkemystä 
sosiaalialan työn keskeisestä sisällöstä. Kysymyksellä pyrin hahmottamaan, mitä asioita 
he pitävät olennaisina sosiaalialan työssä. Haastattelutilanteessa tämän kysymyksen 
selventäminen toimi myös johdantona muihin tarkasteltaviin näkökulmiin. Sen kautta 
maalattiin ympäristö, jota vasten sosiaalialan ammattilaisuuteen liittyviä näkemyksiä 
hahmotettiin. (Ks. liite 2, kohta I.)

Kysymyksellä ”Miten sosiaaliohjaajaksi opiskelleet ja heistä sosiaalialalla työsken-
televät sanoittavat sosiaalialan ammattilaisuutta tarkastellessaan ammatillista kasvua 
ja kehitystä, ammattitaitoa ja asiantuntijuutta” hahmotin ammatillisen kasvun ja 
kehityksen taustalla olevia ulottuvuuksia kuten koulutuksen sekä työkokemuksen ja 
elämänkokemuksen merkitystä ja näiden keskinäistä suhdetta. Tarkastelu kohdentui 
myös sosiaalialan ammattitaidon ja asiantuntijuuden sisältöön. Näiden ilmaisujen 
käyttöön päädyin, koska pidin niitä kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehdyttyäni sekä 
omaan tutkimustyöskentelyyni että sosiaalialan ammatillisen työn toteutusedellytyksiin 
sitoutuvaan keskusteluun soveltuvina. Ammattitaidon käsittely tarkoitti muun mu-
assa sosiaalialan työssä tarpeellisten tietojen ja taitojen jäsentämistä. Asiantuntijuutta 
pyrin hahmottamaan niin sen muodostumisen kuin sisällön näkökulmasta. (Ks. liite 
2, kohdat II, III ja IV.)

Tutkimusaineistojen hankintavaiheessa tarkasteltiin sosiaalialan ammattitaitoa 
yhteydessä tiedonantajien yleiseen näkemykseen asiasta sekä heidän alan työlle an-
tamaansa sisältöön että suhteessa heidän ammatilliseen koulutus- ja työhistoriaansa. 
Ensivaiheessa teemahaastattelut keskittyivät sosiaalialan ammattitaitoon liittyvien 
näkökulmien jäsentämiseen (teemahaastattelu I). Tämä näkökulma säilyi myös 
myöhemmissä teemahaastatteluissa (teemahaastattelu II ja III). Sosiaalialan asian-
tuntijuuden hahmottaminen toteutui toisella ja kolmannella teemahaastattelukerralla 
(teemahaastattelu II ja III). Lähtökohtainen arvioni oli, että sosiaaliohjaajakoulutuksen 
ollessa käynnissä opiskelijat kykenivät kohdentamaan tarkastelunsa paremmin asian-
tuntijuuden hahmottamiseen, kun näkymä ammattitaitoon oli luotu aikaisemmin. 
Pohdin myös, että heillä oli valmius jäsentää opintojen loppuvaiheessa ja myöhemmin, 
työvuosien jälkeen, näkemystään alan asiantuntijuudesta niin laaja-alaisemmin kuin 
syvällisemmin. Esimerkiksi Asta Suomi (2002, 154) tuo esiin havainnon aikuisversiona 
toteutuneesta sosiaaliohjaajakoulutuksesta, että koulutusprosessin alussa opiskelijan 
elämäntarina ja entinen ammatti hallitsevat kuvausta uudesta koulutuksesta ja tavoi-
teltavasta ammatista.

Kysymyksellä ”Miten sosiaaliohjaajaksi opiskelleet ja heistä sosiaalialalla työskentelevät 
luonnehtivat sosiaalialan ammatillisen työn ja ammattilaisuuden tulevaisuutta” etsin 
informanttien ennakkonäkemystä alalla kohdattavista muutoksista sekä näiden muu-
tosten vaikutuksista alan ammatillisiin osaamisvaatimuksiin. Kun tutkimusprosessini 
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käynnistyi 1990-luvun puolivälissä ja kulki yli 2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen taitteen, mahdollisti tämä ajallinen siirtymä alalla tehtävää työtä koskeneiden 
visioiden arvioinnin, mutta myös uuden tulevaisuuskuvan luomisen. Kysymystä tar-
kasteltaessa saattelin tiedonantajani puntaroimaan myös tulevaa ennakoiden, heidän 
alan ammattitaidosta aikaisemmin tiedonhankintatilanteissa rakentamaansa kuvaa 
sekä tämän kantavuutta. (Ks. liite 2, kohdat I, III ja IV.)

3.4  Tutkimuksen tiedonantajat

Tutkimukseni tiedonantajina toimi 27 samassa pääkaupunkiseudulla toteutuneessa 
sosiaaliohjaajakoulutuksessa opiskellutta ja tästä valmistunutta henkilöä. Kyseinen 
koulutus käynnistyi elokuussa 1994 ja päättyi joulukuussa 1996. Kun kysymyksessä 
oli aikuisopiskelijaryhmä, oli osallistujien opiskelu- ja työhistoriassa monipuolisuutta, 
mikä voidaan nähdä mahdollisuutena fenomenografisen tutkimustavan näkökulmasta. 
Fenomenografiassa ei etsitä tarkasteltavasta ilmiöstä yhtä ”totuutta”, vaan tutkittavi-
en ilmiöön liittämien käsitysten rikkautta. Fenomenografiassa lähdetään myös siitä, 
että tiedonantajien käsitykset tarkasteltavista asioista ovat samanarvoisia, eikä tutkija 
lähde esimerkiksi arvioimaan ovatko nämä tosia, oikeita tai vääriä. (Häkkinen 1996, 
32; Järvinen 2004, 80.) Kuvaus tarkasteltavasta asiasta muodostuu fenomenografiassa 
käsityksistä löytyvien näkökulmien summana (ks. Marton ym. 1997, 14, 125).

Tutkimukseni tiedonantajat ovat naisia. Sosiaaliohjaajien koulutusryhmään, jossa he 
opintonsa suorittivat, ei hakuvaiheessa tullut miehiä. Sosiaaliala on naisvaltainen, sillä 
esimerkiksi vuonna 2011 kunnallisissa sosiaalipalveluissa työskentelevistä vain 5,3 % 
oli miehiä (Ailasmaa 2012, 2). Kun tiedonhankintaprosessi käynnistyi vuonna 1996, 
oli informanteista nuorin iältään 27 vuotta ja kokenein 55 vuotta (keski-ikä noin 37,8 
vuotta). Heistä yhdellätoista oli ylioppilastutkinto (11/27), muiden peruskoulutuksena 
oli kansalais-, keski- tai peruskoulu. Sosiaaliohjaajakoulutukseen hakeutuminen edel-
lytti aikaisempaa ammatillista koulutusta. Tiedonantajat edustivatkin laajasti sosiaali- ja 
terveysalan kouluasteen ja ammatillisen toisen asteen tutkintokenttää jo ensimmäisen 
koulutusammattinsa perusteella (yksi kotiavustaja, kymmenen kodinhoitajaa, yksi 
perhepäivähoitaja, yksi lastenhoitaja, yksi päivähoitaja, yksi vajaamielishoitaja, kaksi 
kehitysvammahoitajaa, kuusi apuhoitajaa, kolme perushoitajaa ja yksi sairaanhoitaja). 
He olivat ennättäneet suorittaa myös useampia ammatillisia tutkintoja ennen sosiaa-
liohjaajakoulutuksen käynnistymistä, joten tiedonantajajoukosta löytyi esimerkiksi 
kodinhoitaja/lähikasvattaja, kodinhoitaja/lähihoitaja, kotiavustaja/kodinhoitaja/ham-
mashoitaja, kodinhoitaja/kuntohoitaja mutta myös merkantti/kodinhoitaja. Sosiaa-
liohjaajakoulutus ei ollut heille myöskään ammatillisen koulutusprosessin päätepiste, 
vaan heistä muutamat jatkoivat opintojaan sosiaaliohjaajan tutkinnon suoritettuaan 
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esimerkiksi ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen koulutuksen ohella tiedonantajilla 
oli jo vuonna 1996 työkokemusta sosiaali- ja/tai terveysalalta kahdesta seitsemääntoista 
vuoteen. (Ks. liite 3.)

Sosiaaliohjaajaopiskelijoista yhdeksäntoista (19/27) oli työelämässä tutkimusaineis-
tojen hankinnan käynnistyessä talvella 1996; kahdeksan (8/27) heistä oli työelämän 
ulkopuolella. Työssä olevista valtaosa työskenteli vanhushuollossa, erityisesti kotihoi-
dossa, jolloin yhdentoista (11/19) tehtävänimike oli kodinhoitaja. Muutamat sosiaa-
liohjaajaopiskelijat työskentelivät vanhusten pitkäaikaishoidossa (kaksi apuhoitajan ja 
yksi perushoitajan tehtävänimikkeellä). Sosiaaliohjaajaopiskelijoista yksi työskenteli 
päiväkodissa päivähoitajana kuten myös lastensuojelun laitoshuollossa (lähikasvattajan 
tehtävänimikkeellä). Heistä eräs toimi ohjaajana päihdehuollossa. Sosiaaliohjaajaopis-
kelijoista yksi työskenteli aikuisten kanssa tehtävän sosiaalisen työn alueelle, muttei 
suoraan asiakastyössä (talouskanslisti), ja eräs sosiaaliohjaajaopiskelija oli löytänyt 
työelämässä paikkansa terveydenhuollosta (kuulontutkija). Opiskeluvaiheessa työ-
elämässä mukana olleiden sosiaaliohjaajaopiskelijoiden tehtävänimikkeeseen sisältyi 
usein määre ”hoitaja” (15/19). (Ks. liite 3.)

Pyrin tavoittamaan kaikki 27 sosiaaliohjaajaa syksyllä 2009, noin 13 vuotta myö-
hemmin. Tapaamisesta sovin heistä viidentoista sellaisen kanssa, joka oli työelämässä 
ja sosiaalialan tehtävissä (15/27). Sosiaaliohjaajista kolme oli muissa, kuten terveys-
alan tehtävissä; heistä viisi ei ollut enää työelämässä, vaan esimerkiksi eläkkeellä; ja 
heistä neljää en tavoittanut (12/27). Haastatteluihin osallistuneet viisitoista henkilöä 
työskentelivät sosiaalialalla, pääkaupunkiseudulla. Työvuosien jälkeen heidän tehtä-
vänimikkeistään yleisimmin löytyvä sana oli ”ohjaaja” (10/15). Haastattelemistani 
sosiaaliohjaajan ammattiin kouluttautuneista henkilöistä viisi (5/15) työskenteli 
vanhushuollossa (kaksi kotihoidon ohjaajana, kaksi vanhusten pitkäaikaishoidossa 
ohjaajana ja yksi johtajana palvelukeskuksessa). Heistä neljä (4/15) oli löytänyt työelä-
mässä paikkansa vammaishuollon asumispalveluista (kaksi vastaavina ohjaajana, yksi 
vastaavana hoitajana ja yksi ohjaajana). Lisäksi heistä yksi työskenteli vammaishuol-
lossa sosiaaliohjaajan nimikkeellä (1/15). Koulutuksesta valmistuneet olivat asettuneet 
myös aikuisten kanssa tehtävän sosiaalisen työn alueelle (yksi asumisneuvoja, yksi 
sosiaaliohjaaja, yksi vastaava ohjaaja mielenterveyshuollon asumispalveluissa, kaksi 
ohjaajaa päihdehuollon asumispalveluissa, yksi suunnittelija päihdealan hankkeessa 
(5/15)). (Ks. liite 3.)

Haastattelemieni henkilöiden tutkintonimike ja koulutusammatti on siis sosiaalioh-
jaaja, mutta heidän tehtävänimikkeissään on vaihtelua. Tutkimustulosten tarkastelun 
yhteydessä käytän ilmaisuja sosiaaliohjaajaopiskelija ja sosiaaliohjaaja. Sosiaalihuollon 
henkilöstön kelpoisuuksia säädellään lailla (Laki sosiaalihuollon … 272/ 2005) sekä 
asetuksella (Valtioneuvoston asetus … 29.7.2005/608), jotka tulivat voimaan elokuussa 
2005. Näitä määräyksiä täydentää kuvaus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 



46 Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus

kelpoisuusvaatimuksista (STM 2007; ks. Sarvimäki ym. 2007). Laki puhuu sosiaali-
ohjaajasta ammattinimikkeenä, johon antaa kelpoisuuden soveltuva sosiaali- ja terve-
ysalan ammattikorkeakoulututkinto, kuten sosionomi (AMK) (Laki sosiaalihuollon … 
272/ 2005, 6§). Kyseinen laki sisältää myös niin sanotun siirtymäsäännöksen, jolloin 
esimerkiksi sosiaalialan opistoasteen sosiaaliohjaajatutkinto kelpoistaa sosiaaliohjaajan 
tehtäviin. Kahden syksyllä 2009 haastattelemani henkilön tilanne oli se, että heidän 
tutkintonimikkeensä oli sosiaaliohjaaja ja heidän tehtävänimikkeensä oli sosiaaliohjaaja.

3.5  Tiedonhankintamenetelmä ja tutkimusaineistot

Fenomenografista tutkimusta tehdään empiiristen aineistojen, usein haastattelujen 
pohjalta, jolloin mahdollistuu tutkimuksen tiedonantajien käsitysten tarkastelu. 
Fenomenografisesti orientoituneessa tutkimuksessa korostetaan avauskysymysten 
merkitystä haastattelutilanteissa, ja tämän jälkeen näiden kuljettamista haastateltavan 
vastausten pohjalta. (Marton 1988, 154–155; Marton ym. 1997, 129–132; Niikko 
2003.) Tutkimukseni perustuu teemahaastatteluihin (ks. liite 2). Näiden lähtökohta 
on sosiaaliohjaajaopiskelijoiden tammikuussa 1996 tekemässä kirjoitelmassa ”Ammat-
titaito sosiaalialan tehtävissä” sekä kokoamassani kirjallisuus- ja tutkimuskatsauksessa.

Kirjoitelman ”Ammattitaito sosiaalialan tehtävissä” tekivät erään lähiopetuskerran 
alussa läsnä olleet 16 sosiaaliohjaajaopiskelijaa tammikuussa 1996. Olin käynnistämässä 
ja paikalla kirjoitustehtävän tekemisen ajan. Kirjoitustehtävän tekemiseen oli varattu 
aikaa 45 minuuttia. Kirjoitelmat olivat 1–3 käsinkirjoitetun konseptiarkin pituisia. 
Sosiaaliohjaajaopiskelijoilla oli lupa palauttaa kirjoitelma nimettöminä, millä pyrin 
edistämään sitä, että he toivat esiin omaksumansa näkemykset asiasta. Sosiaaliohjaa-
jaopiskelijoiden kirjoitelmia tarkastelin niiden sisältöä eritellen. Kirjoitelmat toimivat 
osaltaan ”sisäänmenona” tutkimusalueeseen, sillä ne tuottivat mahdollisuuden perehtyä 
tutkimuksen informanttien eli sosiaaliohjaajaopiskelijoiden tähän liittämiin näkemyk-
siin. En käytä kuitenkaan muutoin kirjoitelmia tutkimuksessa, sillä niiden ilmaisullinen 
luonne poikkeaa haastatteluista. Kirjoitelmissa asioista kerrottiin toteavaan sävyyn, ja 
ne sisälsivät usein sanaluetteloja, esimerkiksi sosiaalialalla työskentelevällä suotavina 
pidetyistä ominaisuuksista. (Ks. liite 4: koonti sosiaaliohjaajaopiskelijoiden teksteistä.)

Tutkimusprosessin käynnistyessä perehdyin työelämän muutosta, professioiden 
rakentumista, kvalifikaatioita, kompetensseja, ammattitaitoa ja asiantuntijuutta sekä 
sosiaalialaa ja sosiaalityötä koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Haastattelutee-
moja määritellessäni kiinnostukseni kohdentui työn tekijälleen asettamien vaatimusten 
ja työntekijän osaamisen jäsentämismahdollisuuksiin. 1990-luvun puolivälissä, jolloin 
tiedonhankintaprosessi käynnistyi, oli kvalifikaatioiden tutkimus vahvaa. Kvalifikaa-
tioiden tarkastelu voi kohdistua esimerkiksi työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin, 
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normatiivisiin kvalifikaatioihin sekä innovatiivisiin kvalifikaatioihin. Normatiivisilla 
kvalifikaatioilla tarkoitetaan kykyä ja tahtoa toimia ammatin vaatimusten mukaan 
sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Innovatiiviset kvalifikaatiot merkitsevät puo-
lestaan valmiutta havaita työelämän ja työtehtävien muutokset sekä vastata näihin. 
(Ks. esim. Haltia ym. 1995, 17–19; Hanhinen 2010, 77–86; Helakorpi ym. 1997, 
82–85; Kankaanpää 1997, 31; Pelttari 1997; Rinne ym. 2003, 177; Räisänen 1998; 
Väisänen 2003; Väärälä 1995, 35–48.) Raija Julkunen (2007, 47; ks. 2008a) toteaa, 
että työelämässä tarvitaan tulevaisuutta kohti suuntautuvaa potentiaalisuutta, kykyä 
oppia ja sopeutua. Kvalifikaatioiden jäsentämisestä painopiste on siirtynyt kompe-
tenssien tarkasteluun. Kompetenssit ovat vahvemmin yksilön ominaisuuksia, kyvyk-
kyyttä. (Hanhinen 2010, 49, 52–76). Ammatillisia kompetensseja on tarkasteltu sekä 
tietojen ja taitojen että tahto- ja tunnetilan, kuten arvojen ja asenteiden, motivaation, 
itsetuntemuksen ja persoonallisuuden piirteiden näkökulmista (vrt. Ruohotie 2005, 
5-8). Niin kvalifikaatioiden kuin kompetenssien jäsentäminen ovat taustoittaneet 
ammattitaidon tutkimusta. (Ks. luvut 1, 2.2.)

Haastatteluteemoille suunnan antoivat sosiaaliohjaajaopiskelijoiden kirjoitelmat sekä 
kirjallisuudesta ja tutkimuksista tekemäni löydökset. Kirjoitelmien ohella ammatti-
taito- sekä kvalifikaatio- ja kompetenssitutkimukseen perehtyminen sävyttivät haas-
tatteluteemojen muodostamista. Tarkastelu painottui sosiaalialalla, ei sen yksittäisellä 
työsektorilla tai -tehtävässä, tarvittavaan sekä alan koulutuksen tarjoamaan osaamiseen. 
Tutkimustulosten raportoinnissa hyödynnän ensisijassa sosiaalialaa koskevaa kirjalli-
suutta ja sosiaalityön piirissä tehtyä tutkimusta. Nämä tarjosivat haastatteluaineistoille 
tarkastelupinnan tutkimustehtävää työstäessäni.

Tutkimukseni pohjaa kolmeen teemahaastatteluaineistoon. Haastattelun on nähty 
sopivan tutkimuksiin, joissa tutkitaan pientä määrää ihmisiä, ja tutkimusaiheesta 
saatujen löydösten syvyys on merkittävä tekijä (Gillham 2000, 1–2, 9–11; Hirsijärvi 
ym. 2004, 34–35). Teemahaastattelu on tiettyihin aihepiireihin kohdennettu haas-
tattelumenetelmä. Sen on katsottu palvelevan tutkimusta, jossa ollaan kiinnostuneita 
tutkittavan ilmiön perusluonteesta tai ominaisuuksista sekä kuvausten tai selitysten 
löytämisestä pikemmin kuin ennalta asetettujen otaksumien todentamisesta. Lisäksi 
se sopii emotionaalisesti arkojen aiheiden hahmottamiseen. Teemahaastattelussa ai-
hepiirit eli teema-alueet ovat ennalta määriteltyjä, mutta näille ei ole annettu tarkkaa 
järjestystä ja muotoa. Haastattelutilanteessa haastattelija varmistaa, että kaikki ennalta 
määritellyt teema-alueet tulevat käsitellyiksi, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat 
vaihdella haastattelukohtaisesti. (Eskola ym. 1998, 87; 2001, 26–27; Hirsijärvi ym. 
1995, 35–42; 2004, 47–48, 102–105, 115.) Tässä tutkimuksessa teemahaastatteluilla 
kartoitettiin haastateltavien näkemyksiä sosiaalialan työn sisällöstä, ammatillisesta 
kasvusta ja kehityksestä sekä ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta että sosiaalialan ja 
sen edellyttämän ammattitaidon tulevaisuutta koskeneista ennakoinneista (ks. liite 2). 
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Kvalitatiiviselle, laadulliselle tutkimukselle tavanomaiset tutkimuskysymykset 
alkavat usein sanoilla mitä ja miten (esim. Töttö 2000, 87), sillä lähtökohtaisesti laa-
dullinen tutkimus pyrkii ymmärtämiseen, ei selittämiseen (esim. Tuomi ym. 2002, 
27–30). Mitä- ja miten-kysymykset toimivat lähtökohtina myös fenomenografisessa 
tutkimuksessa (ks. luku 3.3). Haastattelutilanteissa pyrin selvittämään informant-
tien eli sosiaaliohjaajaksi opiskelleiden ja sosiaalialalla työskentelevien henkilöiden 
tarkasteltaviin asioihin liittämiä näkemyksiä. Teemahaastattelun luonteen mukaisesti 
kysymykset olivat jossain määrin avoimesti määriteltyjä.

Teemahaastattelut tein kolmesti: tammi- ja helmikuussa 1996, loka- ja joulukuussa 
1996 sekä loka- ja joulukuussa 2009 (ks. taulukko 2). Vuonna 1996 haastattelu-
tilanteet toteutuivat haastattelijan työpaikalla (työhuoneessa) eli oppilaitoksessa, 
missä sosiaaliohjaajakoulutusta käyneet haastateltavat opiskelivat. Vuonna 2009 tein 
haastattelut joko omalla työpaikallani (haastattelijan työhuoneessa) tai haastateltavan 
työpaikalla (esimerkiksi kokoushuoneessa) sen mukaan, mikä ratkaisu haastateltavalle 
sopi. Tiedonantajille kerroin haastatteluista sopiessani näiden aihealueista. Olen lisäksi 
korostanut, että he voivat tuoda haastattelutilanteessa esiin kaikki oleellisina pitämänsä 
asiat tarkastelluista teemoista.

Taulukko 2. Tutkimusaineistot

Teemahaastattelu Ajankohta Haastattelujen määrä Litteroiroitua tekstiä

Teemahaastattelu I tammikuu - helmikuu 1996 22 150 sivua

Teemahaastattelu II lokakuu - joulukuu 1996 23 230 sivua

Teemahaastattelu II lokakuu - joulukuu 2009 15 180 sivua

Ensimmäinen teemahaastattelukerta toteutui, kun sosiaaliohjaajaksi opiskelevalla 
ryhmällä oli opintoja takanaan noin puolitoista vuotta eli tammi- ja helmikuussa 
1996. Ensimmäiseen teemahaastatteluun osallistui 22 opiskelijaa (22/27). (Ks. liite 4.) 
Haastattelut nauhoitettiin ja ne kestivät noin 30–45 minuuttia. Teemahaastattelujen 
puhtaaksi kirjoittaminen tuotti noin 150 sivua tekstiä.  Kun sosiaaliohjaajaopiskelijoilla 
oli takanaan sosiaali- tai terveysalan koulu- tai ammatillisen toisen asteen tutkinto 
sekä työkokemusta sosiaali- ja/tai terveysalalta, niin arvioin, että heillä oli edellytykset 
haastattelutilanteissa pohtia niin sosiaalialan työhön kuin ammattilaisuuteen liittyviä 
teemakysymyksiä. Heillä oli mahdollisuus jäsentää näitä kysymyksiä myös sosiaali-
ohjaajakoulutuksen teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun (harjoittelun) tuottamiin 
kokemuksiin pohjaavien näkemystensä välityksellä.

Toinen sosiaaliohjaajaopiskelijoiden haastattelukerta toteutui vuoden 1996 lopus-
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sa, ennen heidän valmistumistaan joulukuussa 1996. Teemahaastattelut rakentuivat 
ensimmäisen haastattelun aiheiden ympärille, mutta kysymysten tarkastelu kiinnittyi 
vahvemmin haastateltavien henkilökohtaiseen koulutus- ja työhistoriaan. Tällöin 
haastatteluissa huomioituivat myös sosiaalialan asiantuntijuutta koskeneet kysymykset. 
Teemahaastatteluihin tuotiin mukaan myös ensimmäisen haastattelukerran aikana 
esiin nousseita näkökulmia. Haastatteluihin osallistui 23 sosiaaliohjaajaopiskelijaa 
(23/27). (Ks. liite 4.) Haastattelut kestivät noin 45–60 minuuttia, ja teemahaastatte-
lujen litterointi tuotti noin 230 sivua tekstiä.

Alku- ja loppuvuodesta 1996 toteutuneisiin teemahaastatteluihin, en onnistunut 
tavoittamaan kaikkia sosiaaliohjaajaopiskelijoita aikatauluhaasteiden takia. Tähän 
vaikuttivat niin sosiaaliohjaajaopiskelijoiden perhe-, opiskelu-, työ- kuin vapaa-ajan-
elämän yhteensovittamisen haasteet sekä marras- ja joulukuussa 1996 lisäksi opintojen 
loppuunsaattamisen tuottaneet kiireet. Opiskelijat, jotka jäivät pois haastatteluista, 
saattoivat vierastaa myös tutkijan kaksoisroolia tutkija-opettaja (ks. myös luku 3.7).

Kolmas teemahaastattelukerta toteutui loka- ja joulukuun 2009 välillä. (Haastat-
teluista yksi mahdollistui lopulta helmikuussa 2010 yhteensattumien vuoksi, vaikka 
haastattelulle oli varattu aika kahdesti loppuvuodesta 2009.) Haastatteluihin osallis-
tuivat 15 samassa sosiaaliohjaajakoulutuksessa opiskellutta ja vuonna 1996 valmis-
tunutta henkilöä, jotka työskentelivät haastattelujen toteutushetkellä sosiaalialalla. 
Sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden valmiudet tarkastella sosiaalialan 
työhön ja ammattilaisuuteen liittyviä seikkoja olivat arvioni mukaan vahvistuneet 
työkokemuksen sekä ammatillisten täydennyskoulutusten ja joidenkin kohdalla myös 
muiden tutkintoon johtaneiden koulutusten myötä. Haastattelujen teemat perustui-
vat aikaisempien vuoden 1996 haastattelujen kysymyksenasetteluun. Vuonna 1996 
tehtyihin teemahaastatteluihin nähden tarkasteluissa korostui keskeisten muutosten 
hahmottaminen suhteessa menneeseen 13 vuoteen (1996–2009) sekä tulevaisuuden 
ennakointi niin sosiaalialan työn kuin ammattitaitotekijöiden näkökulmasta. Teema-
haastattelut kestivät 60–90 minuuttia, ja näiden litteroinnista muodostui noin 180 
liuskaa tekstiä.

Niin vuoden 1996 (teemahaastattelu I ja II) kuin vuoden 2009 haastattelujen 
(teemahaastattelu III) litterointien valmistuttua toimitin haastattelutekstin kullekin 
haastatellulle kommentoitavaksi. Esitin heille niin opiskeluvaiheessa kuin työvuosien 
jälkeen, että he perehtyisivät haastatteluunsa tekstinä ja kirjaisivat tästä nousevat aja-
tukset ja huomiot muistiin. Nämä muistiinpanot saattoi toimittaa minulle postitse 
käyttämällä antamaani palautuskirjekuorta ja viimevaiheessa vuonna 2009 vaihtoeh-
toisesti myös sähköpostina. Tällä menettelyllä tarjosin tiedonantajille mahdollisuuden 
kommentoida haastattelutekstiä, millä pyrin lisäämään heidän esittämiensä näkemysten 
ymmärrettävyyttä. Teemahaastattelupalautteita en käytä kuitenkaan muutoin tutki-
musaineistona. Haastatteluteksteistä sain palautteita tammi- ja helmikuussa 1996 
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toteutuneista teemahaastatteluista kuudelta sosiaaliohjaajaopiskelijalta (teemahaas-
tattelu I: 6/22), loka- ja joulukuun 1996 välillä käydyistä teemahaastatteluista heistä 
kolmelta (teemahaastattelu II: 3/23) ja syksyllä 2009 tehdyistä teemahaastatteluista 
samoin kolmelta sosiaaliohjaajalta (teemahaastattelu III: 3/15) (ks. liite 4).

Teemahaastattelupalautteiden läpikäymisessä hyödynsin haastattelujen työstämisessä 
syntynyttä tarkastelukehikkoa (ks. luku 3.6 ja liite 6: ala- ja yhdistävät luokat), mutta 
etsin näistä myös uusia avauksia tai näkökulmia haastatteluihin nähden. Palautteisiin 
perehtyminen toteutui kunkin haastatteluaineiston ensivaiheen käsittelyn jälkeen, 
jolloin näihin oli mahdollista syventyä hakien uusia oivalluksia tai ihmetyksen aihei-
ta suhteessa itse haastatteluaineistoon. Teemahaastattelupalautteet olivat kuitenkin 
ensisijassa varsinaisia haastattelutekstejä kommentoivia ja näitä selittäviä (ks. liite 7: 
koonnit teemahaastattelupalautteista).

3.6  Teemahaastatteluaineistojen analysointi ja  
tulosten raportointi

Kvalitatiivisen aineiston analyysissä yhdistyvät usein analyysi ja synteesi. Käsittelyvai-
heessa aineistoa jäsennetään pilkkomalla sitä merkityksellisiin osiin. Tämä tapahtuu 
ryhmittelemällä aineisto aiheittain, joita sen jälkeen luokitellaan yksinkertaisemmin 
tulkittaviin osiin. Tutkijan tehtävänä on nostaa esiin aineistokokonaisuudesta keskeiset 
ydinaiheet, joiden avulla aineistoa tarkastellaan. (Kiviniemi 1999, 77.) Teksteistä, tässä 
tapauksessa haastattelumateriaalista, on pyritty lukemaan se, mitä niissä on (Mäkelä 
1990, 56). John Creswellin (2008, 264–265) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 
tulkinta toteutuu siten, että tutkija palaa kerta toisensa jälkeen tiedonantajien nä-
kemyksiin ja muodostaa näiden perusteella kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä, tai hän 
vertaa tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin tai molempia. Tutkimusprosessin aikana 
olen itse kääntynyt useita kertoja haastatteluaineistojen puoleen, minkä lisäksi olen 
käyttänyt apuna kirjallisuutta ja tutkimuksia (ks. liite 1). Fenomenografiaan liittyen on 
todettu, että tavoitteena on tiedonantajien tarkasteltavaan ilmiöön liittämien käsitysten 
ja näihin sisältyvien merkitysten kuvaamisen ohella niiden kytkeminen maailmaan, 
jossa he toimivat (Niikko 2003, 31). Teorian asemaa on tämän johdosta luonnehdittu 
tarttumapintana, mikä heijastuu niin tutkimuskysymysten muodostamiseen kuin 
tutkimusaineistosta tarkasteltaviin kysymyksiin löydettyjen vastausten avaamiseen 
(Ahonen 1994, 123–128; Simoila 1993, 21–30; Uljens 1989, 27–29).

Fenomenografian piirissä on korostettu, että tutkijan tulee tuntea tutkimansa ilmiö. 
Omaa taustaani kuvasin johdantoluvussa (ks. luku 1). Tutkittavaan ilmiöön perehty-
mistä pidetään tärkeänä muun muassa aineiston luokittelun näkökulmasta. Samalla 
kuitenkin alleviivataan tutkijan omien lähtökohtien tiedostamisen tärkeyttä objek-
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tiivisuuden ylläpitämiseksi. (Ahonen 1996, 123–125; Uljens 1989, 34–35, 55–56.) 
Michael Uljens (1992) tosin kysyy, onko tutkijan ylipäätään mahdollista analysoida 
empiiristä aineistoa ilman ennakko-oletuksia. Fenomenografisessa tutkimuksessa 
empiirisen aineiston, esimerkiksi haastattelumateriaalin analyysi käynnistyy tarkastel-
tavaan ilmiöön liittyvien, tutkimustehtävän kannalta olennaisten ja samalla toisistaan 
sisällöllisesti poikkeavien ilmaisujen etsimisellä. Tästä analyysi etenee toisistaan eroavien 
ilmaisujen poimimiseen omiksi ryhmikseen, ja näiden pohjalta vielä kuvauskategori-
oiden muodostamiseen, mistä voidaan käyttää myös ilmaisua tuloavaruus. (Ahonen 
1996, 125–128; Marton 1988; Mäkitalo 2008, 32–35; Niikko 2003, 33–39; Uljens 
1989, 47–51.) Joidenkin fenomenografista lähestymistapaa noudattavien tutkimusten 
osalta Anneli Niikko (2003, 36) kuitenkin huomauttaa, että näissä aineiston luokitus 
ei etene ilmiön jäsentämistä ja kuvaamista syvemmälle.

Kvalitatiivisen aineiston analyysi jaetaan usein aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen 
ja teoriasidonnaiseen tarkastelutapaan (ks. Eskola 2001, 136–138; Tuomi ym. 2002, 
95–102). Fenomenografian piirissä on painotettu aineistoon pohjaavaa tutkimustehtä-
vän ratkaisemista, jolloin teoria ei määritä aineiston luokittelua tai muutoin aineistosta 
tehtäviä päätelmiä (Marton 1988, 154–155; Niikko 2003, 23–33; Uljens 1989, 59). 
Etenin tutkimusaineistoni työstämisessä teorialähtöisesti. Teorialähtöinen analyysi 
etenee aineiston ehdoilla, mutta aineiston tarkasteluun liitetään teoreettiset käsitteet 
(ks. Eskola 2001, 138; Tuomi ym. 2002, 116). Työskentelyssäni teoria toimi apuna 
analyysin tekemisessä. Analyysiyksiköt pohjaavat aineistoon, mutta aikaisempi tieto 
on pohjustanut analyysiä. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2002) kuvaavat abduktiivi-
sesta päättelyä; he katsovat, että tutkijalla on ennalta joitain teoreettisia johtoajatuksia. 
Tällöin ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja deduktiivisuus, joita tutkija 
pyrkii yhdistelemään toisiinsa. (Mt., 99.)

Tämän tutkimuksen haastatteluaineistot kirjoitettiin nauhoilta sana sanalta puh-
taaksi. Analyysiä varten luin haastattelutekstit useaan kertaan ja perehdyin niiden 
sisältöön haastattelu haastattelulta. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmittelin aineistot 
tutkimustehtävää avaavien haastatteluteemojen perusteella, koska näihin viitattiin 
haastattelujen eri yhteyksissä. Tämän jaon tehtyäni tummensin tekstiotteista, teks-
tinkäsittelyohjelmaa hyödyntäen, keskeiset ilmaisut ja kursivoin näitä täydentävät 
kuvaukset, esimerkiksi lausahdukset. Tekstiote, esimerkiksi lause, saattoi sisältää useita 
merkittäviä ilmaisuja.  Ilmaisujen ja lausahdusten perusteella luokittelin aineiston eri 
teemojen alle. Merkintöjeni perusteella kirjasin pelkistettyjä ilmauksia, mikä helpotti 
aineiston hallintaa. (Ks. taulukko 3 ja liite 6.)
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston pelkistämisestä

Alkuperäisilmaisu haastattelussa

Mitä sosiaalialan työ on  
(Teemahaastattelu 1: teema I)

Pelkistetty ilmaus/ pelkistetyt ilmaisut

Mitä sosiaalialan työ on  
(Teemahaastattelu 1: teema I)

Semmosta auttaa ihmistä.

Tulee ensimmäiseks mieleen auttaminen, tukeminen.

Sitä ku on joku hätä ja haetaan toimeentulotukee,  
ja sitte ku on erilaisii päiväkeskuksia, on kotipalveluja, 
on palvelutaloja, annetaan toimeentulotukee.   

Neuvontaa ja ohjausta, se on sitä auttamista.

Tavallaan hallitsee kaiken, sen pitää osata kaikki,  
sen pitää olla ymmärtäjä, tuki, auttaja.

Ollaan niinku niitten asiakkaitten asioitten ajajia.

Tietoo palveluista ja eri mahdollisuuksista. Miten ne 
ottaa sen annetun tiedonki vastaan ja miten sä tuot  
sitä tietoa esille.

Se on kokonaisvaltainen tapa hoitaa asioita.

Auttaminen

Auttaminen, tukeminen

Tarvittava apu elämäntilanteessa

Neuvominen, ohjaaminen, auttaminen

Ymmärtäminen, tukeminen, auttaminen 

Asioiden ajaminen

Tiedon välittäminen

Kokonaisvaltainen työskentelutapa

Aineiston luokittelua ohjasivat tutkimustehtävän kysymykset ja yhteneväisyyksien 
hakeminen näiden mukaan ryhmiteltyjen aineisto-otteiden ilmaisuista ja sisältöku-
vauksista. Aineistoja käsitellessäni muodostin aihealueittain alaluokkia ja edelleen 
yhdistäviä luokkia esitettyjen näkemysten, käytettyjen ilmaisujen ja näiden sisällön 
kuvausten perusteella. Alaluokkien rakentamisessa hyödynsin nimeämiäni pelkistettyjä 
ilmauksia, ja näitä yhdistäville luokille pyrin löytämään nimityksen alaluokkien pohjalta 
(ks. Tuomi ym. 2002, 102–105). (Ks. taulukko 4 ja liite 6.) Syntyneitä alaluokkia ja 
yhdistäviä luokkia hyödynnän tulosten tarkastelussa käyttäen ilmaisuja elementit ja 
näitä yhdistävät ulottuvuudet. Ala- ja yhdistävistä luokista muodostuu kokonaisuus eli 
kokonaisluokkia, jotka ovat tuloslukujen lähtökohta. Fenomenografiassa kategoria on 
tunnusomainen ilmaisu tutkimusaineistoista poimituille ja ryhmitellyille analyysiyksi-
köille. Kuvauskategoria taas viittaa useampia kategorioita yhdistävään kokonaisuuteen. 
(Esim. Ahonen 1996, 145–147; Häkkinen 1996, 33–39; Niikko 2003, 36–37.) Ala- 
ja ylä- tai kuvauskategorioiden sijasta käytän sanontaa luokka. Katson, että luokka 
ilmaisuna kuvaa paremmin työskentelyäni, kun analyysi kohdentui tiedonantajien, 
paikoin keskustelunomaisessa haastattelutilanteessa esittämien näkemysten ja näiden 
taustojen tarkasteluun.
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Taulukko 4. Esimerkki aineiston luokittelusta

Alaluokat Yhdistävä luokka Kokonaisluokka 
(ks. tulosluku 4.2)

Mitä sosiaalialan työ on/ Teemahaastattelu 1: teema I (tammi-helmikuu 1996, opiskeluvaihe)

Auttaminen
Kokonaisvaltainen ihmisen 
tilanteen ja tarpeiden huomiointi 
lähtökohtana avun tarjoavassa 
sosiaalialan työssä 

Sosiaalialan työtä eri 
keinoinKokonaisvaltaisuus (kokonaisvaltainen 

työskenelytapa)

Auttaminen eri tavoin ja keinoin 
(tarvittava apu elämäntilanteessa) 

Tukeminen (tukeva auttaminen) Ihmistä kannatteleva ja 
kannustava työote lähtökohtana 
sosiaalialan työssä

Ymmärtäminen (ymmärtävä 
auttaminen)

Neuvominen (neuvova auttaminen) Mahdollisuuksista tiedon 
välittäminen sosiaalialan työssäTiedottaminen (tiedon välittäminen)

Ohjaaminen (ohjaava auttaminen)
Opastaminen sosiaalialan työssä

Opettaminen (opettava auttaminen)

Asioiden ajaminen (ihmisen asiaa ja etua 
edistävä auttaminen)

Asiakkaan asian ja tilanteen 
hyväksi toiminen lähtökohtana 
sosiaalialan työssä

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston jäsentäminen voi edetä kolmeen 
suuntaan. Horisontaalisella etenemisellä tarkoitetaan sitä, että aineistosta muodos-
tettavat luokat ovat samanarvoisia, ja ne kuvaavat mahdollisimman monipuolisesti 
tarkasteltavaan asiaan liitettyjä erilaisia käsityksiä. Hierarkkinen luokittelu merkitsee 
puolestaan sitä, että tietty käsite on aineistossa toista käsitettä kattavampi. Vertikaalinen 
eteneminen kuvaa tilannetta, jolloin muodostuvat luokat asetetaan ajalliseen järjes-
tykseen aineistosta nousevan kriteerin perusteella. (Häkkinen 1996, 35–38; Järvinen 
ym. 1993; Niikko 2003, 38–39; Uljens 1989, 41–51.) Hyödynsin haastatteluaineis-
tojen jäsentämisessä niin horisontaalista, hierarkkista kuin vertikaalista luokittelua. 
Horisontaalinen tutkimusaineistojen tarkastelu merkitsi esitetyistä näkemyksistä eri 
ilmaisujen kirjon hahmottamista. Hierarkkinen jäsentäminen tarkoitti käytettyjen 
käsitteiden toistuvuuden huomioimista eli miten taajaan tiettyä ilmaisua käytettiin ja 
mitä eri seikkoja tätä käyttäen lähdettiin kuvaamaan. Vertikaalista etenemistä hyödyn-
sin siten, että huomioin, missä järjestyksessä tiedonantajat käyttivät sosiaalialan työtä 
ja ammattilaisuutta kuvatessaan eri sanontoja, esimerkiksi sosiaalialan työmuotoja 
koskevia ilmaisuja. Kun haastatteluaineistoni ovat vuodelta 1996 ja 2009, mahdollisti 
tämä kolmetoista vuotta kattava kaari esitysten ajallisten muutosten hahmottamisen 
eli vertikaalisen etenemisen laajemminkin.
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Olen käsitellyt kunkin teemahaastatteluaineiston (I, II ja III) ensin erikseen. Tämän 
jälkeen tarkastelin teemahaastatteluaineistoja yhdessä. Tutkimustulosten raportoinnissa 
sosiaaliohjaajaopiskelijoiden teemahaastattelut (I ja II) jäsentyvät kuitenkin yhdeksi, 
heidän opiskeluvuosien näkemyksiään kuvaavaksi kokonaisuudeksi. Kaksi ensimmäistä 
teemahaastatteluaineistoa kokosin ajallisesti lähekkäin, noin puolen vuoden väliajoin. 
Ensimmäisen teemahaastatteluaineiston keräämisen käynnistyessä, sosiaaliohjaaja-
opiskelijoilla oli puolitoista vuotta opintoja takanaan ja noin vuosi edessä. Opintojen 
loppuun saattaminen oli käynnistynyt muun muassa opinnäytetyöprosessin myötä. 
Opiskeluvaiheen haastatteluaineistojen ei voida katsoa kuvaavan esimerkiksi aloitte-
lijan ja harjaantuneen oppijan näkemyksiä sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta, 
koska tiedonantajilla oli sosiaali- tai terveysalan koulu- tai toisen asteen ammatillinen 
tutkinto, he työskentelivät usein koulutuksensa mukaisissa tehtävissä ja olivat haas-
tattelujen käynnistyessä edenneet jo sosiaaliohjaajan koulutusammattiin johtavissa 
opinnoissaan. Kaksi ensimmäistä teemahaastatteluaineistoa myös täydentävät toisiaan, 
vaikkakin sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden tarkastelu laajenee ensimmäisestä 
teemahaastattelusta toisella kerralla sosiaalialan asiantuntijuuteen.

Teemahaastatteluaineistojen tutkimuskysymyslähtöisen sisällön tarkastelun jälkeen 
palasin haastatteluaineistoihin siten, että jäsensin näitä tiedonantaja- eli sosiaaliohjaa-
jakohtaisesti. Tyyppikuvausten muodostaminen poikkeaa kuitenkin fenomenografisen 
tutkimuksen alkulähtökohtiin lujasti sitoutuvasta käytännöstä. Fenomenografiassa 
tutkittavia (ihmisiä tai ryhmiä), heidän piirteitään tai taustatekijöitään ei tavallisesti 
verrata toisiinsa, vaan keskitytään käsitysten laadullisten erojen kuvaamiseen (esim. 
Marton 1988; Simoila 1993). En kuitenkaan kyennyt välttämään tätä kiusausta, kun 
katsoin, että tiedonantajien eri haastatteluissa esittämien näkemysten väliset muutokset 
liukenivat aineistojen tutkimuskysymyspohjaisessa käsittelyssä. Tietyn informantin 
näkemyksissä oli jo opiskeluvuosina näkökulmia, joita toinen informanteista toi esiin 
vasta työvuosien jälkeen. Informanttikohtaiseen teemahaastattelujen jäsentämiseen 
valikoin mukaan ne sosiaaliohjaajan koulutusammatin suorittaneet henkilöt, jotka 
olivat osallistuneet vähintään yhteen teemahaastatteluun opiskeluvaiheessa vuonna 
1996 ja jonka olin haastatellut myös työvuosien jälkeen vuonna 2009. Tällöin tarkastelu 
kohdentui neljäntoista (14/27) sosiaaliohjaajan kanssa käytyihin teemahaastatteluihin. 
Vuonna 2009 haastattelemastani viidestätoista sosiaaliohjaajasta yksitoista (11/15) osal-
listui kahteen eli kumpaankin teemahaastatteluun ja kolme (3/15) puolestaan yhteen 
teemahaastatteluun vuonna 1996. Yksi (1/15) sosiaaliohjaaja, joka oli mukana vuoden 
2009 teemahaastatteluissa, ei osallistunut lainkaan vuoden 1996 haastatteluihin. Tut-
kimukseni tiedonantajista yksitoista osallistui kaikkiin teemahaastatteluihin eli kahteen 
haastatteluun opiskeluvaiheessa ja yhteen työvuosien jälkeen (11/27). (Ks. liite 4.)

Laadullisen aineiston analysoinnissa on käytössä karkeasti tarkastellen kaksi perus-
strategiaa: tematisointi ja tyypittely. Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä 
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tyypeiksi, ryhmiksi tyypillisiä tarinoita. (Eskola ym. 1998, 175–186; Eskola 2001, 
146; Roos 1988, 201–203.) Tiedonantajakohtaista haastattelujen analysointia lähdin 
tekemään käyttäen määrällistä sisällön tarkastelua (ks. Eskola ym. 1998, 165), jol-
loin laskin, miten usein haastateltavat käyttivät tiettyä sanaa, esimerkiksi sosiaalialan 
työmuotoja kuvatessaan ilmaisuja auttaa, tukea tai neuvoa. Pyrin jäsentämään aina 
tarkasteluvuorossa olevan ilmaisun käyttöä myös tiedonantajieni iän ja koulu- tai 
ammatillisen toisen asteen tutkinnon mutta myös heidän työkenttänsä perusteella. 
Näin edeten en löytänyt kuitenkaan riittäviä eroja informanttien väliltä, jolloin luovuin 
tästä työskentelytavasta, ja päädyin tyyppikuvausten muodostamiseen toisin. Katson 
hakeneeni, eri sosiaaliohjaajien haastatteluissa esittämistä näkemyksistä yhtäläisyyksiä 
siten, että tämä mahdollisti kuvausten eli tyyppien rakentamisen. Tyyppikuvauksen 
muodostaminen on kullekin ”tyypille” ominaisten näkemysten kuvaamista. Vaikka 
hain tietyn sosiaaliohjaajan eri yhteyksissä opiskeluaikana ja työvuosien jälkeen esit-
tämistä näkemyksistä muutoksia, en katso kuitenkaan pyrkineeni tarinoiden raken-
tamiseen. Ainakaan tarinoiden, joihin sisältyy juonellinen rakenne (ks. Alasuutari 
2007, 125–141). 

Tyyppikuvauksilla pyrin havainnollistamaan, millaisia näkemyskokonaisuuksia so-
siaaliohjaajat liittivät sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen. Kysymys on ensisijassa 
näkemystyypeistä. Sosiaaliohjaajaksi opiskelleiden ja heistä sosiaalialalla työskentelevien 
näkemysten pohjalta nimesin kolme perustyyppiä eli tukijat, ohjaajat ja kehittäjät. Perus-
tyyppien yhteyteen jäsensin kaikkiaan seitsemän alatyyppiä. Ensimmäisen perustyypin 
alle tuli arjessa ja verkostoihin tukijat. Toinen perustyyppi jakaantuu omatoimisuuteen, 
selviytyjäksi ja itsenäisyyteen ohjaajiin. Kolmanteen perustyyppiin kuuluvat osallisuu-
den ja kumppanuuden kehittäjät. Heillä kullakin on merkityksellinen ja oikeutettu 
paikkansa sosiaalialalla. Jäsennys perus- ja alatyyppeihin pohjaa heidän sosiaalialan 
työtä ja ammattilaisuutta koskevissa näkemyksissään käyttämiinsä ilmaisuihin ja näiden 
sisällöllisiin painotuksiin. Tyyppikuvauksia tehdessäni muodostin sosiaaliohjaajien 
esittäminen näkemysten pohjalta ensin perustyypit ja tämän jälkeen alatyypit.

Fenemonegrafisessa tutkimuksessa kuvataan, vieläpä tutkittavien omalla kielellä, 
miten he ovat kokemustensa kautta käsittäneet tietyn ilmiön (Uljens 1992, 94–99). 
Tulosten kuvaus todentuu niin sanotusti kollektiivisella tasolla siten, että tässä on 
läsnä tiedonantajien käsityksiin sisältyneet olennaiset merkitykset (Marton ym. 1997, 
14). Raportoin tulokset tutkimuskysymyksittäin: kuvaus sosiaalialan ammatillisen 
työn elementeistä (luvut 4–5), alan ammattilaisuudesta ammatillisen kasvun ja kehi-
tyksen, ammattitaidon sekä asiantuntijuuden yhteydessä tarkasteltuna (luvut 6–9) ja 
kuvaus ammattialan tulevaisuudesta (luku 10). Tutkimuskysymykset ovat kuitenkin 
sidoksissa toisiinsa, joten tämä ei toteudu täysin toisistaan riippumattomina osioina. 
Tutkimustulosten raportointiin lomittuu käytetty kirjallisuus ja tutkimukset. Tutki-
musraportissa on ensin tutkimuskysymyksiin pohjaavat tulosluvut, ja tämän jälkeen 
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on osio, jossa esitän tiedonantajinani toimineiden henkilöiden sosiaalialan työhön ja 
ammattilaisuuteen yhdistämien näkemysten pohjalta muodostamani tyyppikuvaukset 
(luku 11). Tuon esiin heidän esittämissään näkemyksissä ilmeneviä lähestymistavallisia 
eroja ja muutoksia tosin jo sosiaalialan työtä ja ammattilaisuutta sekä tulevaisuuskuvaa 
koskevissa tulosluvuissa (luvut 4–10).

Sosiaalialan ymmärrän kattavan sosiaalihuollon eri tehtäväalueet. Sosiaalialalta on 
kuitenkin jäsennetty omiksi tehtävä- ja ammattialueikseen esimerkiksi sosiaalityö, 
sosiaaliohjaus, sosiaalipalvelut ja toimeentuloturvatyö. Tässä jäsennyksessä sosiaalityö 
on sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaus puolestaan sosiaaliohjaajan tehtäväalue. Sosi-
aalipalvelujen tehtäväalueella, joka ei ole erillään sosiaaliohjauksen tehtäväalueesta, 
toimivat muun muassa kotihoidon ohjaaja, kodinhoitaja sekä lastentarhanopettaja. 
Toimeentuloturvatyötä tekevät puolestaan etuuskäsittelijä ja kanslisti. (Horsma ym. 
2004, 39–48; vrt. Talentia 2013.) Vuonna 2009 haastattelutilanteissa kohtaamani sosi-
aaliohjaajan koulutusammatin suorittaneet sosiaalialan ammattilaiset sijoittuvat tämän 
jaottelun perusteella sosiaaliohjauksen ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle. Jatkossa, 
tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä (luvut 4–12) käytän teemahaastatteluissa jo 
käyttämääni ilmaisua sosiaalialan työ, jonka katson kattavan esimerkiksi edellä olevasta 
jaottelusta niin sosiaaliohjauksen kuin sosiaalipalvelutyön. Sosiaaliohjaajakoulutuksen 
käyneiden ja sosiaalialalla työskentelevien henkilöiden esittämät näkemykset eivät 
koskeneet esimerkiksi sosiaalityöntekijän toimistoympäristössä tekemää työtä, sillä 
heidän sosiaalialan ammatillisen koulutuksensa ja työkokemuksensa ensisijainen kohde 
oli muutoin alan ammatillisilla työkentillä. 

Tiedonantajistani käytän tulosluvuissa ilmaisua sosiaaliohjaajaopiskelija, kun ky-
symys on heiltä opiskeluvaiheessa kerätyistä aineistoista, ja ilmaisua sosiaaliohjaaja 
tarkastellessani heidän työvuosien jälkeen esittämiä näkemyksiä (ks. luku 3.4). Tar-
kastellessani heidän eri ajankohtien näkemyksistään jäsentämiäni muutoksia, käytän 
ilmaisua muutosjuonne. Tällä viittaan nopean ja voimakkaan muutoksen sijasta vuosien 
aikana tapahtuneeseen ammatilliseen varttumiseen, ikään kuin ammatillisen kasvun 
ja kehityksen saatossa hitaasti syntyneeseen juovaan tai uurteeseen, jonka vaihetta 
ja piirteitä kuvataan tietyin ilmaisun kussakin hetkessä. Ilmaisut myös uudistuvat 
ammatillisen ymmärryksen rakentumisen vanavedessä. (Grönros ym. 2006a, 382; 
Nurmi 1998, 292.)

3.7  Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus

Tämän tutkimusprosessin lähtökohdat pohjaavat tutkijan arkityössään kohtaamiin 
kysymyksiin, tutkijan kokemuksiin sosiaali- ja opetusalalta. Pidän tutkimustehtävääni 
merkittävänä niin oman työni kuin sosiaalialan koulutuksen näkökulmasta. Tutki-
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mustehtävän ajankohtaisuutta korostaa myös tilanne, jolloin osaavan henkilöstön 
saatavuudesta sosiaali- ja terveysalan eri tehtäviin ollaan huolissaan ja koulutusväyliä 
sekä tutkintorakenteita kehitetään opiskelijalähtöisiksi ja työelämän tarpeet aikaisem-
paa paremmin huomioiviksi.

Tutkimukseni tiedonantajien eli sosiaaliohjaajaksi opiskelleiden ja tutkinnon suo-
rittaneiden henkilöiden informoinnissa, aineiston hankinnassa ja käsittelyssä sekä 
julkaisussa noudatan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita (Kuula 2006; Tuomi ym. 
2002, 122–130.) Tiedonantajille korostin niin opiskeluvaiheessa kuin työvuosien 
jälkeen haastatteluihin osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä mahdollisuutta jättäytyä 
näistä pois. Tällä tarkoitin sitä, että ensimmäiseen teemahaastattelukertaan osallis-
tuminen ei velvoittanut millään tavoin osallistumaan myöhempiin haastatteluihin, 
mutta jälkimmäisissä teemahaastatteluissa mukana olo ei myöskään edellyttänyt 
aikaisempaa osallistumista. Tutkimusprosessin eri vaiheissa olen henkilökohtaisesti 
kysynyt haastateltavien suostumusta tiedonantajiksi. Tässä yhteydessä olen kertonut 
haastatteluihin osallistuneille tutkimuksen tarkoituksesta sekä haastattelujen toteutuk-
sesta ja haastatteluaineistojen käsittelyn periaatteista. Näitä olen kuvannut uudelleen 
ennen haastattelutilanteiden alkua. 

Tutkimusprosessin olen pyrkinyt kuvaamaan johdonmukaisesti sekä seikkaperäi-
sesti. Haastattelut teki ja aineistot käsitteli tutkija. Käytin haastatteluaineistoja tosin 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä opetusti-
lanteissa siten, että kokosin tiettyyn kysymykseen esitetyt vastaukset yhteen, ja opis-
kelijat luokittelivat aineiston. Tätä ennen olin työstänyt aineiston itse, jolloin pääsin 
vertaamaan tekemiäni ratkaisuja valintoihin, joihin ammattikorkeakouluopiskelijat 
päätyivät. Koska tutkimusprosessi on ollut pitkä ja toteutunut kahdessa vaiheessa, 
1990-luvun puolivälissä ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmen loppupuolella, 
jolloin tarkastelin koko haastattelumateriaalin uudelleen, antoi tämä ajallinen kaari 
mahdollisuuden arvioida tutkimusperiodin alkupuolella tekemieni ratkaisujen toimi-
vuutta ja tehdä myös tarvittavia korjauksia. Haastatteluaineistot käsittelin ja tulokset 
raportoin siten, että haastatteluun osallistuneen tunnistaminen ei ole mahdollista. 
Tärkeänä pidän sitä, että tutkimusprosessin ulkopuolella olevat henkilöt eivät tunnista 
teemahaastatteluihin osallistuneita. Tiedonantajat itse voivat tunnistaa itsensä, ja riski 
on olemassa, että informantit tunnistavat toinen toisensa.

Haastavan tilanteen aiheutti vuonna 1996 tutkijan kaksoisrooli: tutkija ja opettaja, 
mikä toki oli vaikuttamassa lähtökohtaisena tekijänä myös vuoden 2009 haastatteluissa. 
Kykenivätkö sosiaaliohjaajaksi opiskelleet ja sosiaaliohjaajatutkinnon suorittaneet hen-
kilöt esittämään aidosti omia näkemyksiään sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta 
opettajalleen? Tämän kaksoisroolini olen tiedostanut ja olen pyrkinyt tuomaan sen esiin 
tiedonhankinnan eri vaiheissa. Kuten edellä jo totesin, osallistuminen haastatteluihin 
oli vapaaehtoista ja teemahaastattelutilanteet olivat luottamuksellisia. Haastattelu-
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tilanteissa totesin, että aineistoja käytän vain tutkimustarkoituksessa eikä näillä ole 
yhteyttä tiedonantajien opintoihin. Asta Suomi (2002) toteaa sosiaaliohjaajatutkintoon 
tähdänneen aikuiskoulutuksen opiskelijoista, että he eivät olleet passiivisia mukautujia, 
vaan he uskalsivat tarvittaessa arvostella ja epäillä sekä tehdä kehitysehdotuksia. Hä-
nen mukaansa aikuisopiskelijat suhtautuvat asioihin ja tilanteisiin kyseenalaistavasti, 
kun opintojen arki ei sujunut odotetusti (esim. opetusjärjestelyt olivat puutteellisia), 
kun teoria ei kohdannut käytäntöä (esim. työpaikalla ei toimittu teoriaopetuksessa 
tarkastellulla tavalla), ja kun oma projekti ei edennyt odotetusti (vrt. ammatillinen 
kasvu ja kehitys sosiaaliohjaajana). (Mt., 159.) Koen itse, että tiedonantajani niin 
opiskeluvaiheessa kuin työvuosien jälkeen rohkenivat ilmaista näkemyksiään. Tämän 
katson ilmenneen niin tarkasteltavien kysymysten pohdintana ja vastausten hake-
misena usean tarkastelukulman kautta kuin kriittisinä kommentteina ja värikkäinä 
kielikuvina haastattelutilanteissa. Toki voi myös olla, että tiedonantajat, jotka pitivät 
tutkija-opettaja roolitustani haastavana, jättäytyivät pois haastatteluista.       

Tutkimukseni aineisto muodostuu teemahaastatteluista. Nämä on koottu samaan 
sosialiohjaajakoulutusryhmään kuuluneilta 27 henkilöltä. Yksittäisiä teemahaastatte-
luja on yhteensä kuusikymmentä (yhteensä noin 560 litteroitua tekstisivua). Pidän 
aineistoa riittävänä, sillä aineistoa käsitellessäni totesin, että tässä toistuivat tietyt 
näkökulmat. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä on pohdittu tutkimuslöydösten 
yleistettävyyden mahdollisuutta erityisesti silloin, kun aineisto alkaa toistaa itseään. 
Lisäksi on tarkasteltu tulosten soveltuvuutta vastaavien kysymysten jäsentämiseen 
toisissa olosuhteissa. (Ks. Alasuutari 2007, 203–222; Tuomi ym. 2002, 89–92, 
135–138). Aineistoa käsitellessäni kiinnitin huomiota niin näkemysten samuuteen 
kuin erilaisuuteen. Ajattelen, että tutkimustuloksilla on kantavuutta sosiaalialan työtä 
ja ammattilaisuutta koskevana tarkasteluna, sillä kolmena eri ajankohtana koottujen 
teemahaastattelujen kautta muodostui moniulotteinen kuvaus tästä kokonaisuudesta. 
Pohdin, että tiedonantajani viittasivat näkemyksillään myös sosiaaliohjaukseen, kun 
huomioidaan heidän ammatillinen koulutuksensa ja ainakin tällä tehtävänimikkeellä 
työskentelevien osalta myös työtehtävät. Tutkimusaineistossa ilmenevien näkökulmien 
rinnalla kuljetan työskentelyperiodin aikana julkaistussa kirjallisuudessa ja tutkimuk-
sissa esitettyjä käsityksiä ja tuloksia. Näistä hain aineistoissani ilmeneville näkemyksille 
tarkastelupintoja.                 

1990-luvun puolivälissä, kun opinnot olivat käynnissä, sosiaaliohjaajaopiskelijat 
tekivät paljon kirjallisia oppimistehtäviä, esimerkiksi harjoitteluihin liittyviä sosiaalialan 
ja sen asiakastyön käytäntöjä koskevia selvityksiä. Näihin oppimistehtäviin perehdyin 
opettajan roolissa. Tämä mahdollisti muusta kuin teemahaastatteluaineistojen nä-
kökulmasta tutustumisen sosiaaliohjaajaopiskelijoihin sekä heidän tapaansa ilmaista 
itseään. Katson, että tämä helpotti tutustumistani teemahaastatteluaineistoihin ja 
niiden ymmärtämistä.
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Entä rakentuuko tutkimus ja tutkimusraportti siten, että se vastaa tiedonantajien 
näkemyksiä (Ks. Kuula 2010, 447–450; Tuomi ym. 2002, 136–138)? Käyttämäni ai-
neistonkeruumenetelmän katson palvelleen tutkimuksen tarkoitusta. Tutkimusaineisto 
muodostui rikkaaksi, koska tiedonantajille tutkimusalue oli tuttu niin koulutus- kuin 
työhistorian kautta. Tiedonantajat eli sosiaaliohjaajaksi opiskelleet ja tämän tutkin-
non suorittaneet henkilöt olivat haastattelutilanteissa myös virittäytyneitä kertomaan 
sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden eri ulottuvuuksia koskevista näkemyksistään. 
Pidän tutkimusaineistoista liikkeelle lähtevää analyysitapaa toimivana ratkaisuna. 
Tutkimustulosten raportoinnissa olen käyttänyt alkuperäisilmauksia osoittaakseni 
tulkinnan onnistuneisuutta ja uskottavuutta. Sitaattien tarkoitus on myös elävöittää 
tekstiä siten, että lukija voi paikoin löytää saman näkökulman aineistoon tutkijan 
kanssa. Alkuperäisilmausten käytöstä on tosin huomautettu, että niitä voidaan pitää 
vain esimerkkeinä ja tekstin elävöittäjinä, koska ne toimivat analyysin lähtökohtana 
(Tuomi ym. 2002, 22).

Teemahaastatteluihin osallistuneille sosiaaliohjaajaopiskelijoille ja viimeisessä vai-
heessa sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneille sosiaalialan ammattilaisille tarjosin 
myös mahdollisuutta henkilökohtaisen haastattelutekstin kommentointiin. Tällä 
menettelyllä pyrin varmistamaan, että haastatteluihin osallistuneet kokivat puheesta 
kirjoitetun tekstin omakseen, eikä esimerkiksi tutkijalle tai opettajalleen suunnatuksi 
sanoitukseksi, ja heillä oli samalla mahdollisuus kommentoida ja täydentää puhettaan. 
Haastattelutekstiin perehtyminen saattoi muodostua hämmentäväksi kokemukseksi, 
mitä kuvaa ote ensimmäisen teemahaastattelukerran palautteesta.

Täytyy tunnustaa, että olin hyvin järkyttynyt lukiessani omia ajatuksiani sosiaalialan työstä. Ensim-
mäisellä kerralla en ymmärtänyt mitään, mutta lukiessani tekstin useaan kertaan alleviivaten, aloin 
tavoittaa ajatuksiani. ... Olen aina tuudittautunut siihen uskoon, että oma ilmaisuni on selkeää 
ja ymmärrettävää. Siksi olikin terveellistä saada omasta ilmaisustani kirjallista dokumenttia. ((4) 

Teemahaastattelun I palaute/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Teemahaastattelutekstin kommentointi antoi tiedonantajille mahdollisuuden tar-
kistaa esiin nousseiden näkemysten kohdallisuus. Tämän jälkeen haastateltu saattoi 
täydentää tekstiä palautteella tai todeta sen sisältävän riittävät näkökulmat tarkastel-
luista aihealueista.    

Sanoin jo aiemmin haastattelussa kaikki sanottavani edellä mainituista aiheista, joten ei siitä enää 
sen enempää! ((1) Teemahaastattelun II palaute/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Teemahaastattelujen kommentointimahdollisuus tuotti riskin, että tiedonantajina 
toimineet sosiaaliohjaajat tutustuivat ja palauttivat mieleensä aikaisemmassa haastatte-
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lussa esittämänsä näkemykset ennen seuraavaa haastattelua, kun heillä oli käytettävis-
sään litteroitu teksti omasta haastattelustaan. Tämä saattoi rajata avointa näkemysten 
muodostamista ja näiden uudistamista myöhemmissä haastattelutapaamisissa. Näin 
ei liene kuitenkaan tapahtunut ainakaan vuosien 1996 ja 2009 teemahaastattelujen 
välillä, tiedonantajina toimineiden sosiaaliohjaajien vuoden 2009 haastattelutilanteiden 
toteamusten nojalla.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa korostuu kokonaisuutena 
tutkimuksen johdonmukaisuuden arviointi (Tuomi ym. 2002, 135–138). Omat lähtö-
kohtani tutkimuksen tekemiseen esitin johdantoluvussa (luku 1). Tutkimustehtävän- ja 
kysymysten sekä haastatteluteemojen muodostamista mutta myös tutkimusaineistojen 
kokoamista ja analysointia olen kuvannut tutkimuksen toteutuksesta kertovissa luvuis-
sa (luvut 3.3, 3.5–3.6). Luotettavuuden arviointia voidaan tehdä tutkimusprosessin 
tarkastelun ohella totuudellisuuden, sovellettavuuden, pysyvyyden ja neutraaliuden 
näkökulmista (vrt. Guba ym. 1994, 113–114; Tuomi ym. 2002, 136–137). Totuu-
dellisuus tai uskottavuus (vrt. credibility) viittaa siihen, löytyykö tutkimustulosten ja 
tiedonantajien todellisuuden väliltä vastaavuus. Tämän seikan toteutumista edistivät 
useat kontaktit tiedonantajiin, tiedonantajien näkemysten huomiointi haastattelutee-
mojen muotoilussa heidän tekemiensä kirjoitelmien pohjalta, kolme teemahaastatte-
lukertaa, teemahaastattelujen kommentointi- ja täydennysmahdollisuus jälkikäteen, 
jatkuva keskustelumahdollisuus tutkijan ja tiedonantajien välillä erityisesti tutkimus-
prosessin alkutaipaleella sekä eri teoria-aineisten hyödyntäminen tulosten tarkastelussa. 
Sovellettavuus tai siirrettävyys (vrt. transferability) tarkoittaa sitä, voidaanko saatuja 
tuloksia hyödyntää vastaavan ilmiön tarkastelussa toisissa olosuhteissa. Tulosten hyö-
dynnettävyyttä olen pyrkinyt varmistamaan niin tutkimusprosessin kuin tulosten 
mahdollisimman havainnollisella raportoinnilla, mikä helpottanee niiden soveltamista. 
Lisäksi olen pyrkinyt parantamaan tulosten hyödynnettävyyden arviointia sijoittamalla 
alkuperäisiä lainauksia tutkimustulosten yhteyteen. Pysyvyyden tai varmuuden (vrt. 
dependability) arviointi kohdentuu tutkimustilanteiden, tutkimusmenetelmän ja 
analyysitavan toimivuuden tarkasteluun. Olen kuvannut haastattelutilanteita, aineis-
toja ja aineistojen käsittelyä. Haastatteluaineistoja olen työstänyt useana ajankohtana 
arvioiden aikaisemmin tekemiäni aineistojen jäsennyksiä. Haastatteluaineistot olen 
käsitellyt samalla tavoin. Neutraalius tai vahvistettavuus (vrt. confirmability) merkitsee 
puolestaan sitä, voidaanko muuta analyysikeinoa käyttäen päätyä vastaaviin tuloksiin. 
Laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä pidetään subjektiivisuutta (ks. Eskola ym. 
1998, 211–213), jolloin tulosten yleistettävyys on myös kriittisen arvioinnin kohteena. 
Asian pyrin huomioimaan, kun tarkastelin tutkimustuloksia suhteessa aikaisempiin 
tutkimustuloksiin. Aineisto-otteita annoin myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
jäsennettäviksi, mikä mahdollisti eri henkilöiden tekeminen luokittelujen vertaamisen.
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Katson, että teemahaastatteluja tehden sain kootuksi riittävän ja monipuolisen 
aineiston, jonka avulla oli mahdollista hakea ja löytää vastauksia tutkimustehtävään ja 
sen kysymyksiin. Toivon, että tulosten kuvauksessa olen päässyt niin selkeälle tasolle, 
että lukijalle tarjoutuu mahdollisuus perehtyä tuloksiin ja tarkastella niitä.
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4  Sosiaalialan työn lähtökohdat

Mitä sosiaalialan työ on? Tällä kysymyksellä etsin niin opintojen aikana 1990-luvun 
puolivälissä kuin työvuosien jälkeen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmen lop-
pupuolella sosiaaliohjaajien näkemystä sosiaalialan työn sisällöstä. Sosiaalialan työn 
elementtien tarkastelun hahmotin pohjana alan ammattilaisuuden tarkastelulle. Esi-
merkiksi sosiaalityön asemaa ja roolia on jäsennetty useaan otteeseen. Marjatta Eskola 
(1981) kirjoittaa jo kolmekymmentä vuotta sitten ilmestyneessä artikkelissaan, että 
vuosikymmenien aikana sosiaalityö on kohdentunut tiettyihin tehtäviin, ja työhön 
on rakentunut sille ominaisia käytäntöjä. Hän toteaa, että sosiaalityö on ammatillista 
toimintaa, mutta samalla hän kysyy, mikä sen perusrooli on yhteiskunnassa. (Eskola 
1981, 23–24.) Tämä onkin aina ajankohtainen kysymys. Helmi Mäki (2006, 16) etsi 
tähän asiaan vastausta tarkastellessaan sosiaalityöntekijän työtä ja tehtäviä ensimmäi-
sessä suomalaisessa, vuonna 1966 ilmestyneessä sosiaalityön lisensiaattitutkimuksessa. 
Tästä huolimatta Anita Sipilä (2011, 148) kaipaa edelleen jonkin aikaa sitten teke-
mässään väitöskirjassa analysointia sosiaalityön yhteiskunnallisesta perusfunktiosta. 
Sosiaalityöhön heijastuvat yhteiskunnalliset murrokset, joten tässä on tunnistettava 
kunkin ajankohdan keskeiset sosiaaliset ilmiöt, joihin työ tulee suunnata. Muun muassa 
hyvinvointivaltion eroosion, ihmisten muuttuvan arjen ja elämäntapojen erilaistumisen 
on katsottu peilautuneen viime vuosikymmeninä sosiaalityön kenttään (Mutka 1998, 
11). Mutta miten sosiaaliohjaajat jäsensivät sosiaalialan työtä?

4.1  Sosiaalialan työtä asiakkaan kanssa ja hänen parhaakseen

Sosiaaliohjaajaopiskelijat asettivat sosiaalialan työn ytimeen ihmisen, asiakkaan. He 
käyttivät ensisijassa ilmaisua ihminen. Heidän mukaan kysymyksessä oli työ, jota 
tehdään asiakkaan kanssa ja hänen parhaakseen. Niin ikään sosiaalityössä asiakas 
nähdään yhteistyökumppanina, jonka kanssa ratkotaan hänen elämäänsä liittyviä 
haasteellisia kysymyksiä: häiriöitä, ongelmia, uhkia (Eskola 1981, 40). Myös sosiaa-
liohjauksen on nähty kohdentuvan sellaisten pulmien työstämiseen, joita ihminen, 
asiakas on elämänhallinnassaan, identiteettityössään sekä yhteisön ja yhteiskunnan 
jäsenenä kohdannut (ks. Horsma ym. 2004, 34; Kaljonen 2008, 58). Sosiaalialan 
työn lähtökohtana on pidetty ihmistä elämäntilanteessaan ja hänen suuntautumistaan 
eteenpäin elämässään (vrt. Compton ym. 1999, 10). Pauli Niemelä (2009) toteaa 
sosiaalityön osalta, että kysymyksessä on ammatti, jonka tavoite on auttaa ja tukea 
ihmistä hänen ongelmissaan, edistämällä ihmisen tai perheen selviytymistä elämän-
toiminnoissa niin yksilönä kuin yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalityö on 
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asiakasläheistä ihmistyötä. (Mt., 209, 211.) Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemykselle, 
että sosiaalialalla työskennellään ihmisen, asiakkaan kanssa ja hänen parhaansa eteen, 
löytyy vahvistusta myös heidän suorittamien ammatillisen kouluasteen tutkintojen 
tavoitteista. Esimerkiksi kodinhoitajan opetussuunnitelmassa todettiin aikoinaan, että 
kodinhoitajalla on perusvalmiudet edistää yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia sekä 
selviytymistä päivittäisistä toimista samalla, kun kodinhoitaja kykenee hahmottamaan 
yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden vaikutuksia heidän elämäänsä. (AKH 1988a, 
6–7.) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon eli lähihoitajakoulutuksen tavoitteissa 
asia ilmaistaan vielä selkeämmin: ”Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä 
varten” (OPH 2010, 8).

Sosiaalialalla asiakastyön tuli perustua sosiaaliohjaajaopiskelijoiden ymmärryksen 
mukaan kokonaisvaltaiseen työotteeseen, jolloin ihminen, asiakas huomioidaan ja 
hänen tilannettaan tarkastellaan niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalisten tarpeiden 
ja elämänkaaren kulun (mennyt, nykyisyys ja tulevaisuuden suunnitelmat), elinympä-
ristön toimivuuden ja sosiaalisen verkoston osalta. Kokonaisvaltainen työote yhdistyy 
asiakkaan hyvinvoinnin turvaamiseen ja edistämiseen. Ajatus niin asiakkaan iän, 
olosuhteiden, fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden, mahdollisuuksien kuin 
erityisvaatimuksien huomioimisesta asiakastyössä oli tuttu lähtökohta osalle sosiaalioh-
jaajaopiskelijoista jo kodinhoitajan koulutuksesta (AKH 1988a, 6). Kokonaisvaltaiseen 
työotteeseen he sisällyttivät myös asiakkaan toiveiden kuulemisen. Painotus heidän 
käyttämässään ilmaisussa kokonaisvaltainen työote on sen etuosassa, jolloin he viit-
tasivat ihmisen, sosiaalialan asiakkaan huomioimiseen myös muutoin kuin havaiten 
vain välttämättömät tarpeet tai esimerkiksi puutteet taloudellisessa tilanteessa. He 
yhdistivätkin etuliitteen kokonaisvaltainen myös sanaan auttaminen (ks. luku 4.2).

Musta se on aina se ydin, se itse ihminen, koska ihmisiä varten me ollaan tässä sosiaalityössä. ... 
Näät sen ihmisen joka osasen, sä et kiinnitä huomiota vaan johonkin tiettyyn asemaan, vaan että 
se ihminen. Sä näät sen ihmisen siinä. … Lähdet niin kun sen ihmisen omista lähtökohdista elikä 
sen ihmisen omista tarpeista: mitä se ihminen tarvitsee, mitä se haluaa, miten se ihminen niin kun 
ite näkee, että mikä on niin kun se tärkee asia. Ja sä lähet niin kun tukemaan sitä sen ihmisen 
omaa näkemystä, toivetta ja tarvetta, etkä lähe ite määrittelee sitä ulkopuolelta. ((4) Teemahaastattelu 

I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Sosiaalialan työlle luontaista oli sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan asiakkaan 
tilanteen kokonaisvaltainen, moniulotteinen hahmottaminen. Ihminen nähdäänkin 
sosiaalialan työssä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, jonka sub-
jektiuden huomiointi on työn lähtökohta. Tällöin asiakastyön kohteen määrittelyssä 
keskeiseksi nousee ihmisen elämäntilanne sekä ihminen suhteessa ympäristöön ja sosi-
aaliseen verkostoon. (Niemelä 2009, 213–215; Rauhala 1985; STM 2010, 46; 2012c, 
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97–98; ks. Ikäheimo 2008, 20–22.) Sosiaalialan työn perustana kokonaisvaltaisuus 
merkitsee ihmisen huomioimista elinympäristössään ja vuorovaikutussuhteissaan fyysi-
senä, historiallisena, kulttuurisena, sosiaalisena ja emotionaalisena itsensä toteuttajana 
(Niemi ym. 2011, 11). Anneli Anttonen (2011) vielä huomauttaa tarkastellessaan 
ikääntyvien ihmisten hoivan tarpeita, että hoivan erityisyys on kokonaisvaltaisuudessa 
tilanteissa, jolloin arjen sujuvuus ja ihmisen toimintakykyisyys ovat työn keskiössä. 
Hän kaipaa näihin tilanteisiin lisäksi autonomian ja itsenäisyyden rajat tunnistavaa 
sekä tunnustavaa tulkintaa. (Anttonen 2011, 136, 140.)

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat näkemyksillään vahvistivat, että sosiaalialan työn 
keskiöön asettuu ihminen, asiakas. Keskustelu siitä, ollaanko alan työssä kanssakäy-
misissä ihmisen ja kansalaisen vai asiakkaan, potilaan, kuluttajan, tilaajan, palvelujen 
käyttäjän tai kokemusasiantuntijan kanssa on tuttu mutta samalla ajankohtainen mo-
nista yhteyksistä (esim. McLaughlin 2009; Pohjola 2010, 39; Toikko 2011, 105–107). 
Viime aikoina sosiaalialan tarkasteluissa on käytetty ilmaisua ihmislähtöisyys, jolloin 
korostus on ollut ihmisen, asiakkaan aseman vahvistamisessa ja hänen elämäntilan-
teensa, tarpeidensa ja arjen toimijuutensa kokonaisvaltaisessa huomioimisessa (ks. 
Lähteenmäki-Smith ym. 2012, 19; STM 2010, 46).  Sosiaaliohjaajat käyttivät työ-
vuosien jälkeen ensisijassa ilmaisuja ihminen ja asiakas.

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan työn lähtökohdan muodostaa 
asiakkaan elämäntilanteesta nouseva avuntarve. Avuntarpeen määrittely edellyttää 
asiakkaan kohtaamista ja hänen kuulemistaan. Takavuosina tähän viitattiin niin kodin-
hoitajan kuin sosiaaliohjaajan opetussuunnitelmissa siten, että sosiaalialalla työskentelevä 
kykenee ymmärtämään yksilöiden sekä perheiden tarpeita ja tämän lisäksi sopeuttamaan 
auttamistoimintansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden pohjalta (AKH 1988a, 6; 1988b, 
9). Ihminen omine tarpeineen on sosiaalialan työn lähtökohta, ja työn tavoitteena 
on tukea ja edistää hänen omatoimisuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa 
yhteiskunnassa (STM 2010). Klaus Weckroth (1994, 63–64) tosin huomauttaa, että 
asiakkaan tarpeet voivat olla työn perustana vain rajaan asti, jonka lait, ammattietiik-
ka tai muu yhteiskunnallinen moraali katsoo asialliseksi tai oikeutetuksi. Miten alan 
ammatillisessa työssä ovat huomioitavissa esimerkiksi asiakkaan seksuaaliset tarpeet?

Teet sä mitä työtä hyvänsä, niin ydin on tää, kenen kanssa sä työskentelet. Se on mun mielestä se 
tärkein siinä ja yleensä sosiaalialalla ihminen tarvitsee jonkinlaista apua. ((13) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat, että sosiaalialalla toimivan tuli kyetä olemaan 
”ihminen ihmiselle”, jolloin työ perustui heidän mukaan asiakkaan yksilöllisyyden 
ja itsenäisyyden kunnioitukseen sekä omatoimisuuden ja toimintakykyisyyden 
edistämiseen. Sosiaalialan työn tavoitteina onkin painotettu jo pitkään alan ammatil-
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lisissa koulutuksissa asiakkaan itsenäisyyden ja arjessa selviytymisen edistämistä (AKH 
1988a, 7; 1988b, 10; OPH 1995, 16, 5). Korostus on ajankohtainen nytkin niin 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn kuin itsenäisen suoriutumisen sekä valin-
nanvapauden ja itsemääräämisoikeuden edistämisen näkökulmista (Laki ikääntyvän 
väestön … 2812.2012/980, 1§, 13§; STM 2012c, 2, 169, 172, 174; 2012d, 4, 21).

Sosiaalialan työtä tehdään sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan asiakkaan kanssa ja 
hänen pärjäävyyttään, arjessa ja elämässä selviytymistään edistäen. Esimerkiksi sosiaali-
työn on katsottu kohdistuvan juuri ihmisen resurssien lisäämiseen toimivana olentona 
(Eskola 1981, 46; Niemelä 2009, 209). Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien 
ylläpitämistä ja vahvistamista pidetään sosiaalityön lähtökohtana (Kananoja ym. 2007). 
Kun sosiaalityö rakentuu muutostyöksi, ovat sen kohteena ja tehtävänä puutteellisten 
sosiaalisten olojen ja haastavien elämäntilanteiden kohentaminen sekä vähävoimaisten 
yksilöiden ja ryhmien elämänotteen, toimintaedellytysten ja osallisuuden vahvistami-
nen (Kananoja 1997, 18). Myös sosiaalityön asiakkaiden näkemyksistä on löydetty 
samansuuntainen vire. Aikuissosiaalityön asiakkaat pitivät työntekijää kumppanina, 
jonka kanssa pyrittiin avoimeen yhteistyösuhteeseen ja konkreettiseen toimintaan oman 
elämäntilanteen kohentamiseksi (Rantasalmi 2008, 17). Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 
mukaan alalla työskentelevän tehtävänä oli auttaa asiakasta löytämään ja ottamaan käyt-
töön voimavaransa, jolloin asiakkaan kanssa voidaan etsiä ja toteuttaa elämäntilanteen 
edellyttämät ratkaisut. Alalla työskentelevän ja asiakkaan välistä suhdetta he kuvasivat 
ilmaisuilla ”mukana eläminen”, ”toisten kanssa oleminen ja toisten kanssa asioitten 
jakaminen”, ”vierellä tai yhdessä kulkeminen” sekä ”sillanrakentaja yli vaikeitten asi-
oiden”, jolloin työntekijä ja asiakas hahmottivat yhdessä asiakkaan elämäntilanteeseen 
liittyviä avuntarpeita ja toimintamahdollisuuksia. Ratkaiseva tekijä asiakkaalle häntä 
itseään koskevassa työskentelyssä on tunne osallistumisesta suunnitelmalliseen työpro-
sessiin sekä tietoisuus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämänkulkuun ja kokemus 
ammatillisen tuen saamisesta sitä tarvitessaan (Rantasalmi 2008, 16).

Semmoista mukana elämistä ja empaattisuutta ja neuvomista ja vinkkien antamista tai semmoista, 
että ei kuitenkaan auteta, että mä teen sun puolesta tai mä kerron sulle, mikä sulle on oikein, vaan 
semmosta vinkkien antamista, että tälläkin tavalla näit asioita vois tehdä, tai ooks sä miettiny 
tällaista asiaa. ((6) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Työkokemusta omaavat sosiaaliohjaajat kuvasivat alan työtä asiakaslähtöiseksi. 
Sosiaalialan työn muuttuminen ammattikeskeisestä asiakaslähtöiseksi onkin kirjattu 
opetussuunnitelmissa tavoitteeksi vähintään ammatillisen toisen asteen tutkintoon 
johtavan lähihoitajakoulutuksen käynnistymisestä lähtien (OPH 1995, 15). Tämän 
jälkeen ilmaisu asiakaslähtöisyys on siirtynyt myös lakiteksteihin (Laki sosiaali-
huollon asiakkaan … 22.9.2000/812, 1§; ks. STM 2012c, 169). Sosiaaliohjaajille 
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asiakaslähtöisyys merkitsi ihmisen, asiakkaan rinnalle ja käytettäväksi asettautumista. 
Asiakkaan elämäntilanteeseen pohjaavat tarpeet ja hänen määrittelemät tavoitteet 
sekä asiakkaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa ovat tällöin asiakaslähtöisen 
toiminnan keskiössä. Heidän mukaan tavoitteisiin pyritään myös ihmiselle, asiakkaal-
le ominaisin keinoin. Vaikka sosiaalityön jäsennyksissä on sille leimallisena pidetty 
liikettä työntekijän ja asiakkaan sekä toimintaa raamittavan organisaation välillä, on 
sosiaalityössä siirrytty nyttemmin lähemmäs asiakasta (Christensen 2010, 51–52). 
Samalla on korostettu, että sosiaalityössä toimivien tulee antaa ammatillinen osaami-
sensa asiakkaiden käyttöön siten, että asiakkaat kykenevät hakemaan vaihtoehtoja ja 
tekemään ratkaisuja, jotka vievät heitä elämässään eteenpäin (Compton ym. 1999, 10). 
Asiakaslähtöisyyden yhteyteen sosiaaliohjaajat asettivat myös asiakkaan käytöksessä 
tai elämäntilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten ennakoinnin. Sosiaalialan 
työssä heistä tulee pyrkiä havaitsemaan asiakkaan elämäntilanteen ja avuntarpeiden 
muutokset kyllin varhain.

No, asiakaslähtöisyys ekana, siitä me palkkamme saadaan. Ei niin, että me vaan ollaan täällä, 
autetaan niitä ja hoidetaan ne kuoliaaksi, vaan mitä nää touhuaa, niin autetaan niitä tarpeen 
mukaan, toteuttaa, olla rinnalla ja tukena. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Se perustehtävähän on aina sen ihmisen auttaminen ja ihmisen tukeminen siinä tilanteessa, kun hän 
tulee asiakkaaksi, mihin tahansa. Ja se tarve lähtee siitä asiakkaasta ja katsotaan se kokonaistilanne. 
((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Niin opiskeluaikana kuin työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien näkemyksissä ihmi-
nen, asiakas asettui työn ytimeen. Alan ammattilaiseksi kasvua ja kehitystä edistettäessä 
esimerkiksi koulutuksen piirissä tulee huomioida niin ihmisen olemukseen kuin hänen 
ja muiden ihmisten sekä yhteiskunnan väliseen suhteeseen että ihmisen hyvinvointiin 
ja voimavarojen rakentumiseen liittyvät kysymykset. Sosiaaliohjaajien kannanotoista 
kajastui työkokemuksen karttumisen myötä tarkastelukulmien avautuminen työssä 
kohdattavan ihmisen, asiakkaan välttämättömien tarpeiden hahmottamisen sijasta 
kokonaisvaltaisemmin hänen elämäntilanteensa ja tähän pohjaavien avuntarpeiden 
huomioimiseen. Tukijoiksi nimeämäni sosiaaliohjaajaryhmän kohdalla tämä merkitsi 
katseen kohdentumista asiakkaan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista tarpeista hänen 
kokonaistarpeisiinsa, hyvävointisuuteensa ja etenkin mielen vireyteen. Ohjaajiksi ja 
kehittäjiksi kutsumieni sosiaaliohjaajien näkemyksissä painottui tarpeiden arvioinnin 
sijasta asiakkaan elämäntilanne kuten myös asiakkaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet 
edetä elämäntilanteessaan. Sosiaaliohjaajien näkemyksistä piirtyi työvuosien saattelemana 
vivahteikkaamman kuvan tekeminen asiakkaan elämäntilanteesta, ja tämän lisäksi asia-
kasta vankemmin elämässään eteenpäin vievien tavoitteiden antaminen työskentelylle.
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4.2  Sosiaalialan työtä eri keinoin

Sosiaalityötä koskevassa jäsennyksessä todetaan haasteellisesti, että sen tehtävänä on 
tuoda ihmiselle turva, huolto ja palvelut, joita ilman ihminen jää, kun perhe, sosiaaliset 
verkostot tai työelämä eivät näitä anna (Walls 2005, 27). Sosiaaliohjaajaopiskelijoista 
useat käyttivät sanaa auttaminen kuvatessaan sosiaalialan työn sisältöä. Myös sosiaa-
lityötä on tarkasteltu auttamisen instituutiona (Eskola 1981). Tätä ei ole kuitenkaan 
pidetty sosiaalityötä hyvin kuvaavana ilmaisuna, koska sosiaalityön mahdollisuudet 
edistää asiakaan itsenäisyyttä ja purkaa asiakkaan kohtaamia ongelmia ovat rajalliset 
(esim. Sipilä 1985, 67). Kun Armas Nieminen (1981, 16) kirjoitti kolmekymmentä 
vuotta sitten auttavasta sosiaalipolitiikasta, viittasi hän tällä asiakkaiden ajankohtaisten 
puute- ja pulmatilanteiden selvittämiseen. Tämän jälkeen kuva sosiaalityön tehtävästä 
on laajentunut, muun muassa psykososiaalisen työorientaation myötä (esim. Granfelt 
1993).  

Sosiaaliohjaajaopiskelijat eivät olleet tyytyväisiä ilmaisuun auttaminen sosiaalialan 
työn yhteydessä, vaan he katsoivat tämän jättävän työskentelyn toisen osapuolen eli 
asiakkaan liian passiiviseen rooliin. He täsmensivät ilmaisua määritteellä kokonais-
valtainen auttaminen. Kokonaisvaltainen onkin tuttu ilmaisu esimerkiksi perushoi-
tajan takavuosien opetussuunnitelmasta liitettynä hoitoon, kun taas kodinhoitajan 
opetussuunnitelmassa puhutaan muun muassa ihmistä ja yhteiskuntaa koskevasta 
kokonaiskuvasta (AKH 1987, 15–16; 1988a, 22). Kokonaisvaltaiseen auttamiseen 
sosiaaliohjaajaopiskelijat liittivät niin ihmisen fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen 
ulottuvuuden mutta myös elämänkulun huomioimisen. Lisäksi kokonaisvaltaiseen 
auttamiseen heistä kuuluivat niin asiakkaan kuin hänen omaistensa sekä muun elinyh-
teisön huomiointi ja tämän lisäksi yhteistyö yli sosiaalialan toimisektorin, esimerkiksi 
terveysalan kanssa. He tosin kommentoivat, että esimerkiksi ikä-ihmisten kotihoidossa 
työ kohdentui monesti fyysisistä perustarpeista huolehtimiseen, jolloin psyykkiset ja 
sosiaaliset tarpeet jäivät vähemmälle huomiolle.

Marjatta Eskola (1981, 25) toteaa sosiaalityön tarkastelussaan, että auttamisen 
luonne pysyy aina samana mutta muodot ja toimenpiteet vaihtelevat. Sosiaaliohjaa-
jaopiskelijat liittivät niin ikään auttamisen oheen monesti muita alan työmuotoja ku-
vaavia ilmaisuja, kuten tukemisen. Sosiaalialan keinoin ihmisen tai perheen tarpeisiin 
vastaamisessa tuki on tuttu termi, mikä kytkeytyy asiakkaan auttamiseen tavoitteiden 
saavuttamisessa ja voimavarojen lisäämisessä (ks. STM 2012c, 169, 179). Auttamisen 
yhteydessä tukeminen merkitsi sosiaaliohjaajaopiskelijoille lyhyempi- tai pidempi-
kestoista prosessia, jolloin ihmisen, asiakkaan tuli saada tarvitsemansa konkreettinen, 
esimerkiksi taloudellinenapu mutta myös vastine psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarpei-
siin. Keskustelu toimii heistä asiakkaan henkisen tukemisen välineenä. Kun he liittivät 
auttamiseen tukemisen, korostui niin asiakkaan kannustaminen omatoimisuuteen kuin 
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toimintakykyisyyden vahvistaminen ja asiakkaan voimavarojen kanavoiminen yhdessä 
asetettujen päämäärien saavuttamiseen. Asiakkaan itsenäisen toimijuuden lujittamista 
he tehostivat vielä ilmaisuilla ”aktivointi” ja ”potkiminen tai pönkittäminen eteenpäin”. 
Kun Arja Jokinen (2008) tarkastelee tukea aikuissosiaalityön toimintamuotona, hän 
liittää tämän asiakkaiden kuulemiseen ja heidän elämäntilanteensa hahmottamiseen 
sekä työskentelylle laaditun etenemissuunnitelman toteuttamiseen (mt., 116). Työn-
tekijän ottaessa tukijan roolin korostuvat niin asiakkaan kuuntelu ja hänen kanssaan 
keskustelu kuin asiakkaan voimavarojen ja vaihtoehtoisten etenemisväylien ideointi 
sekä näiden pohjalta etenemisessä opastaminen (Vaininen 2011, 254).

Kun sosiaaliohjaajaopiskelijat yhdistivät auttamiseen ohjaamisen ja vielä opet-
tamisen, he korostivat työntekijän kykyä huomioida niin asiakkaan resurssit kuin 
toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet sekä työntekijän valmiutta todelli-
seen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaan kanssa. He liittivät ohjaustyön niin arjen 
hallintaan liittyvien perusasioiden opetteluun kuin ratkaisujen etsintään erilaisiin 
elämäntilanteisiin asiakkaan ja työntekijän yhteistyönä, käyttämällä hyväksi myös 
muuta toimijaverkostoa. Kun he kiinnittivät neuvomisen ja tiedottamisen auttami-
seen, merkitsi tämä tiedon välittämistä asiakkaalle eri palveluista sekä toimintamah-
dollisuuksista ja tarvittaessa opastamista oikeaan toimipisteeseen ja oikean henkilön 
luokse. Sosiaalityötä koskevassa tarkastelussa on todettu, että niin ohjaaminen kuin 
opettaminen mutta myös neuvominen voidaan yhdistää asiakkaan tukemiseen tämän 
arjessa (Vaininen 2011, 254). Ohjaus sekä neuvonta ja tiedottaminen yhdistyvät usein 
avustuksien ja palvelujen tavoittamisen mahdollistamiseen. Ohjausta, neuvontaa ja 
tiedottamistyötä voidaan tehdä myös kotikäyntien yhteydessä. (Ks. Laki ikääntyvän 
väestön … 21.12.2012/980, 17§; Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 13§; STM 
2012c, 21, 169, 171).

Joo, se on auttaminen, mutta tota mä alan mieltää sen nyt myös jotenki niin kuin laajemmassa 
mittakaavassa. … Sun pitää niinku miettii koko sitä ympäristöä, mikä siinä on. Ja ehkä pystyt 
vaikuttaanki siihen, tiedottaa ja sitte ohjaamaan ja siihen tulis semmoinen ryhmä kokoon. ... Mun 
mielestä sun pitää osata uida siellä kuin kala vedessä, ja sanotaan, sun pitää tietää hirveen monesta 
alueesta. ... Sulla pitää olla niinku vähä joka hommasta tietoo ja taitoo ja tietämystä, mihin sä voit 
ottaa yhteyttä ja kuka voi auttaa, jos sä et voi auttaa ja mihin sä ohjaat sitä asiakasta ja, ja mitä 
sä teet, että sä et tee liikaa asiakkaan puolesta, ja sä todellakin autat sitä ihmistä, etkä tee jonki 
puolesta. ((12) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Sosiaaliohjaajaopiskelijat yhdistivät alan työhön auttamisen tai kokonaisvaltaisen 
auttamisen lisäksi tukemisen, neuvonnan ja tiedottamisen sekä ohjauksen ja opet-
tamisen. Tuire Sihvo (1990) totesi jo kaksikymmentä vuotta sitten, joitakin vuosia 
ennen kuin sosiaaliohjaajaopiskelijat aloittivat opintonsa, että sosiaalialan tehtävissä on 
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tapahtunut kaksi suurta muutosta. Aineellisesta tuesta on siirrytty henkilökohtaisiin 
ja eriytyneisiin palveluihin, samalla kun konkreettisesta auttamisesta on siirrytty sym-
boliseen auttamiseen eli työaputehtävistä neuvontaan, ohjaukseen ja tiedottamiseen. 
(Mt.) Tukemisen, neuvomisen ja tiedottamisen sekä ohjauksen ja opetuksen yhteyteen 
sosiaaliohjaajaopiskelijat kiinnittivät vielä toisen ihmisen, asiakkaan elämäntilantee-
seen perehtymisen ja tämän myötä pyrkimyksen ymmärtää asiakasta. Asiakkaan 
kokemuksen tavoittaminen tuen tarpeesta ja hänen mielipiteisiinsä ja toivomuksiinsa 
perehtyminen ovat sosiaalialan työn lähtökohtia (Laki sosiaalihuollon asiakkaan … 
22.9.2000/812, 4§; STM 2012c, 177).

En mä tarkoita, että hyväksyy kaiken, vaan niin kun ymmärtää ja niin kun ymmärtää ihmistä, niin 
se on niinku auttamista ... Ymmärtää ihmisen elämismaailmaa, ja on niin kun kiinnostunut siitä 
ja haluu tutustua siihen ja sellaista. ((9) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Työkokemusta omaavat sosiaaliohjaajat liittivät opiskeluvuosien tapaan alan työhön 
niin auttamisen, tukemisen, neuvonnan ja tiedon välittämisen eli informoinnin kuin 
ohjauksen, unohtamatta yhteisen ymmärryksen luomista asiakkaan kanssa. Asiakas-
työhön yhdistettyinä ilmaisut auttaminen, tukeminen, neuvominen, tiedottaminen 
sekä yhteyksien välittäminen että ohjaaminen ovat tuttuja esimerkiksi sosiaalialan 
koulutusten eri opetussuunnitelmista jo yli kahdenkymmenen vuoden takaa (AKH 
1988a, 6; 1988b, 10). Tukemisen, neuvomisen ja ohjauksen on katsottu kuvaavan 
toimintana myös sosiaaliohjausta (Horsma ym. 2004, 3, 42, 153–154). Aikaisem-
paan tapaan auttaminen täsmentyi työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien näkemyksissä 
kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi, jolloin huomioidaan ihmisen, asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä elämäntilanne. Tuija Nummela (2011) toteaa 
aikuissosiaalityötä koskevassa tutkimuksessaan, että asiakkaat odottivat työntekijältä 
nimenomaisesti kokonaistilanteen ymmärtämistä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on 
pidetty asiakkaan kokonaiselämäntilanteen kartoittamista (Vaininen 2011, 254).

Asiakkaan ja työntekijän kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön on todettu 
olevan alan asiakastyön perusta (esim. Rostila 2001). Sosiaaliohjaajat totesivat avun ja 
tuen välittämisen mahdollistuvan asiakkaan ja työntekijän kohdatessa ja heidän vuo-
rovaikutus- ja yhteistyösuhteensa kautta. Tuki merkitsee heistä asiakkaan motivointia 
erilaisten uusien asioiden ja toimintojen kokeiluun sekä erheelliseksi osoittautuvien 
kokeilujen käsittelyä ja uusin yrityksiin kannustamista. Sosiaalialan asiakastyön tavoit-
teeksi asettuu kokemusta omaavista sosiaaliohjaajista asiakkaan tukeminen itseään ja 
elämäänsä koskevassa työskentelyssä, asiakkaan kokeman eheyden, voimavarojen ja 
voimantunnon lisääminen sekä asiakkaan toiveikkuuden vahvistaminen.
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Ensimmäiseksi tuli mieleen sanoa auttaminen eli asiakkaiden kohtaaminen, auttaminen … Autta-
minen on konkreettista jotain semmoista, että sitä jo autetaan, se on jo niin konkreettista tekemistä. 
Jotenkin semmoinen kohtaava työ, niin se voi käsittää sitten paljon erilaisia asioita sisällään. ((4) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työhön liittyy työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan myös 
rajoittaminen, silloin kun asiakkaan valinnat tai käytös ovat hänelle epäsuotuisia, 
esimerkiksi asiakkaan holtittoman rahankäytön viedessä asunnottomuuteen, koditto-
muuteen. Rajaavissa ja rajoittavissa asiakastilanteissa työ on heistä asioista neuvottelua 
ja sopimista sekä uusiin toimintatapoihin ohjausta että näiden opettelua asiakkaan 
kanssa. Asiakastyön rajoittavia toimintoja ei mainittu sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheen 
kommenteissa. Työvuosien jälkeen asiakkaan toiminnan kontrollointi tuli esiin heistä 
muutamien näkemyksistä.

Se on semmoista työtä, että siinä sen ihmisen kanssa tehdään yhdessä tai hän tekee, että hän on 
siinä mun kanssani tekemässä ja mulla on se tukijan rooli ja vähän valvojan ja semmoinen. ((7) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalityön yhteydessä on korostettu, että se ei ole yksin auttamista, vaan siihen 
yhdistyy myös kontrollia ja valvontaa (esim. Juhila 2006, 216; Raunio 2004, 63; 
Rostila 2001, 14).  Anneli Pohjola (1993) toteaa, että sosiaalityössä on jännitteitä 
yhteiskunnan asettamien ja asiakkaiden odotusten välillä. Asiakastyössä ilmenevä kont-
rolli merkitsee normaaliuden vartiointia, erilaisissa luokka-asemissa olevien ihmisten 
elämisen ja kulutusvalintojen säätelyä sekä sukupuolispesifejä moraalisia odotuksia. 
(Mt., 69–70.) Arja Jokinen (2008, 119–127) puolestaan yhdistää sosiaalityöntekijöiden 
esittämien näkemysten perusteella kontrollin organisatorisiin välttämättömyyksiin 
kuten lainsäädäntöön ja seurantaan eli esimerkiksi asiakkaan ilmoittamien asioiden 
selvittämiseen sekä työsuunnitelman etenemisen arviointiin että itsesäätelyyn, mikä 
merkitsee yksilön ja perheen vastuun ottoa asioistaan. 

Sosiaaliohjaajaopiskelijat luonnehtivat työntekijän asemaa myös ”asiakkaitten 
asioitten ajajaksi”, jolloin sosiaalialalla työskentelevä edisti asiakkaan asioita ja toimii 
tarvittaessa hänen puolestapuhujanaan. Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat katsoivat, 
että työntekijältä vaaditaan ajoittain ihmisen, asiakkaan edunvalvojaksi asettumista. 
He totesivat, että asiakkailla ei ole välttämättä resursseja ajaa tai puolustaa etujaan, 
jolloin työntekijöiden on otettava tämä rooli asiakkaan asiaa koskevassa päätöksente-
ossa. Vastaavasti sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on pidetty asettumista marginaalissa 
asuvien ihmisten puolelle, heidän asemansa kohentamiseksi (Juhila 2002, 11–19; 
2006, 104–106). Asiakkaan etujen puolustaminen on suuri haaste sosiaalialalla työs-
kenteleville hyvinvointierojen kasvaessa ja pahoinvoinnin koskettaessa yhä useampaa 
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kansalaista (ks. Aho 1999, 317, 321–323). Kuitenkin sosiaaliohjauksellekin leimallisena 
on pidetty asiakkaan asian ajamista, mikä merkitsee asiakkaan puolesta puhumista ja 
asiakkaan neuvomista, ohjaamista ja tukemista tämän asioidessa muiden palveluntuot-
tajien kanssa (Laine 2008, 235, 240). Asianajo voi Arja Jokisen (2008) mukaan olla 
sosiaalityön yhteydessä sekä asiakkaan asioiden edistämistä että vaikuttamista kunnan 
toimintaan ja yhteiskuntapolitiikkaan. Myös Satu Vaininen (2011, 254) viittaa tähän 
todetessaan, että sosiaalityöntekijä on asianajajan roolissa niin tiedottaja asiakkaan 
suuntaan kuin asiakkaan oikeuksien puolustaja mutta myös vaikuttaja suhteessa mui-
hin. Vastaavia kannanottoja on esitetty sosiaalialasta. Sosiaalialan puolustaminen on 
haaste ammattialalla toimiville niin alan arvostukseen kuin osaamiseen ja asiantunti-
juusalueeseen kohdentuvien kysymysten sekä kovenevan arvomaailman vuoksi (esim. 
Niiranen-Linkama 2005, 181–182). Myös sosiaaliohjaajien näkemyksissä asianajajan 
rooli yhdistyi sekä asiakkaan että ammattialan edun puolustamiseen (ks. luku 9.1).  

Sosiaalialan työtä ei tehdä työelämässä jo viipyneiden sosiaaliohjaajien kokemuk-
sen perustella yksin. Työtä ei tehdä yksin toimialan eikä sen yksittäisen toimijan 
näkökulmasta, vaan työ on yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyön 
mahdollisuuksia erityisesti terveysalan kanssa korostettiinkin sosiaaliohjaajien opetus-
suunnitelmassa jo yli kaksikymmentä vuotta sitten (AKH 1988b, 10). Nyt eri toimi-
joiden yhteistyötä pidetään ihmisten avun ja tuen tarpeisiin vastaamisen peruskivenä 
(STM 2010, 46, 49; 2012c, 171, 174; ks. Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 54§). 
Sosiaaliohjaajat katsoivat työvuosien jälkeen, että yhteistyöjoukon kasvu on tuonut 
alan työhön koordinaation tai lankojen yhteen sitojan tehtäviä, mikä onkin uusi 
asiakastyön tarkastelukulma heidän opiskeluvuosiensa näkemyksiin verrattuna. Yhteis-
työverkoston kautta heistä voidaan kerätä tarpeellisia tietoja asiakkaan elämäntilanteen 
ja palvelutarpeiden jäsentämiseksi sekä asiakaskohtaisen palvelupaletin kokoamiseksi. 
Sosiaalialan työtä tehdään niin ammattilaisista muodostuvien virallisten verkostojen 
kuin epävirallisten verkostojen, esimerkiksi vapaaehtoisten, kanssa (vrt. Matthies 1993; 
1996; 2008; Raunio 2000, 64). Koordinaatiotehtävät merkitsevät tällöin eri tahojen 
ja toimijoiden osaamisen sekä voimavarojen yhdistämistä työntekijän ohjaamassa 
asiakastyön ongelmanratkaisuprosessissa (Vaininen 2011, 254).

Verkostoituminen kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa luo nimenomaan sen pohjan asiakkaan 
kohtaamiseen ja tiedonkeruu. ((12) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

        
Sosiaalityö on sitä, et ensin selvität käytännön asiat ja yrität tukea niissä. Että sinulla on tiedossa 
se koko verkosto ja kaikki ne palvelut, mihin ohjaat sitä ihmistä ja tiedät, mihin otat yhteyttä. ((9) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Vuosia alalla työskennelleet sosiaaliohjaajat liittivät asiakastyön yhteyteen edellä 
mainittujen seikkojen ohella vielä työn kehittämisen. Oman ammatin, ammattitaidon, 
työyhteisön ja ammattialan kehittämisnäkökulmat ovat sisältyneet kauan sosiaalialan 
ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin (esim. AKH 1987, 12; 1988a, 7; 1988b, 11–12; 
OPH 1995, 26), ja nykyään näiden merkitystä korostetaan entisestään (ks. STM 2012c, 
181–182). Sosiaaliohjaajat nimesivät opiskeluvuosinaan työn kehittämisen ammatti-
taidon yhdeksi osaseksi, mutta työvuodet olivat sitoneet sen olennaiseksi osaksi työtä 
ja sen vaatimaa osaamista. Työn kehittäminen merkitsee sosiaaliohjaajista asiakkaiden 
kohtaamiin haasteisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa kiinnittyvää kehittämistyötä, ja 
samalla asiakkaan ja työntekijän välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kehittämistä. 
Kehittämistyö voi kohdentua työtapojen uudistamiseen, mutta myös vuorovaikutus-
kanavien rakentamiseen ja tässä yhteydessä esimerkiksi teknologian hyödyntämiseen. 
Kehittämistyö on osa sosiaalialan työtä. Esimerkiksi Soile Rantasalmi (2008, 14) liit-
tää työn kehittämisen aikuissosiaalityötä koskevassa jäsennyksessään työkäytäntöjen 
ja -perustojen tutkimiseen sekä rakenteelliseen ja alueellisen yhteistyöhön muiden 
toimijoiden kanssa. Kehittäminen merkitsee uuden luomista ja eteenpäin katsomista, 
mahdollisuuksien hahmottamista (Saurama ym. 2009, 303).

Mä haluaisin tosiaan sen kehittämisen, että se on koko ajan ajassa olevaa kehittämistä … Vuoro-
vaikutusta ja kohtaamista asiakkaiden kanssa ja sitä vuorovaikutusta ja kohtaamista koko ajan 
kehitetään. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajat pitivät keskeisinä työtapoina asiakastyön näkökulmasta niin opis-
keluvaiheessa kuin työvuosien jälkeen auttamista ja tukemista, neuvomista ja tiedon 
välittämistä sekä ohjaamista että yhteisen ymmärryksen hakemista työskentelyyn 
työntekijän ja asiakkaan kesken. Sosiaaliohjaajien näkemyksiin sisältyi ajatus vaih-
toehtoisten työtapojen hakemisesta asiakastyössä sekä tarve koordinoida asiakastyön 
kokonaisuutta ja palveluja. Työvuosien jälkeen he liittivät mainitsemiinsa asiakastyön 
ulottuvuuksiin useammin asiakkaan elämän- ja tulevaisuudenuskoa lujittavia sävyjä, 
muun muassa voimavarojen ja toivon tunteen lisäämisen. Sosiaalialalla työskentelevän 
tulee tarvittaessa toimia asiakkaan puolestapuhujana ja edun valvojana. Työvuodet 
toivat heidän kommentteihinsa mainintoja myös työtilanteista, jotka ovat asiakkaan 
toimintaa rajaavia tai rajoittavia. Lisäksi työn ja sen käytäntöjen kehittäminen luon-
nollisena työn osa-alueena sisältyi heidän työvuosien jälkeen esittämiin näkemyksiin. 
Sosiaaliohjaajien näkemysten perusteella alan palvelujärjestelmään ja asiakastyön 
käytäntöihin sekä näiden kehittämiseen perehtyminen nousevat olennaisiksi tekijöiksi 
ammatillisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Alan asiakastyön eittämättömät 
peruskivet ovat tosin tähän asti jääneet tarkastelussa huomioimatta. Asiakastyön ja 
työkäytäntöjen perustana sosiaaliohjaajat tarkastelivat niin taajaan vuorovaikutusta 
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ja yhteistyötä, että näiden tekijöiden avaaminen toteutuu omana kokonaisuutenaan 
(ks. luvut 5–5.3).

Tukijoiksi nimeämieni sosiaaliohjaajien näkemyksissä auttaminen liukui työvuo-
sien aikana kohti asiakkaan auttamista eri keinoin, jotta hän voi suoriutua arjen 
toiminnoista ja kokea arkensa sekä elämänsä hyväksi. Ohjaajien esityksissä korostui 
työvuosien jälkeen pyrkimys asiakkaan kohtaamien ongelmien ratkaisemiseen ja 
erilaisten etenemisväylien hahmottamiseen yhdessä asiakkaan kanssa sekä hänen 
elämäntaitojensa lujittaminen. Kehittäjien näkemyksiin työvuodet olivat tuoneet 
painotukset asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaan elämänhallinnan vahvistamisesta, jolloin 
työntekijä ja asiakas työskentelevät yhdessä. Lisäksi he korostivat verkostoitumisen ja 
työkäytäntöjen kehittämisen merkityksestä.

4.3  Sosiaalialan työtä eriarvoisuuden poistamiseksi

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan sosiaalialan työn päämääränä on tasa-arvon ja 
oikeudenmukaisuuden edistäminen muun muassa köyhyyttä ja syrjäytymistä, tu-
loeroja sekä eriarvoistumista vastustamalla. Nämä näkökulmat sisältyvät myös sosiaali-
työn eettisiin perusteisiin (IFSW 1994; Talentia 2005, 7–9; myös esim. Hepworth ym. 
2010, 6–14; Metteri ym. 2011, 69; Sipilä 2011, 141–142). Lähihoitajakoulutuksen 
tutkinnon perusteissa käytettiin koulutuksen toteutumisen alkuvuosina myös ilmai-
sua ”tasa-arvoa edistävä ammattihenkilö” (OPH 1995, 13). Ammattietiikkaa onkin 
pidetty työn eräänä kulmakivenä, minkä tulee antaa suunta asiakastyössä tehtäville 
valinnoille (Barsky 2010, 5). Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymykset paikan-
tuivat sosiaaliohjaajaopiskelijoiden tarkastelussa myös asiakkaiden mahdollisuuksiin 
tavoittaa ja saada tarvitsemansa apu sekä palvelut ja vielä laadukkaat palvelut. Tuija 
Nummela (2011) huomauttaa aikuissosiaalityön tarkastelussaan, että pyrittäessä sosi-
aalityön asiakastilanteissa kohtaavaan ja osallistavaan työkäytäntöön asiakas tarvitsee 
tietoa palveluista ja oikeuksistaan jo ennen asiakkuutta. Lisäksi hän pitää asiakkaan 
oikeuksien näkyväksi tekemistä ja näiden puolustamista tärkeänä.

Tietynlainen tasa-arvo ja näin, että ihmisillä on kriiseissä tai muissa, ja ne on tai ei se aina ole 
kriisikään, jos sä olet sosiaalialan asiakas, mutta niillä olis tietynlaista tämmöistä, samat mah-
dollisuudet ja oikeudet kuin muillakin yhteiskunnan niis puitteissa. ((18) Teemahaastattelu II/ 1996/ 

Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Sosiaalityön lähtökohtiin kuuluvat niin yhteisvastuullisuus, heikommista huolehti-
minen ja tasa-arvon sekä ihmisten osallisuuden edistäminen yhteisöissään kuin margi-
nalisoitumisen vastustaminen (esim. Julkunen 2006; Raunio 2004; Kanaoja ym. 2007). 
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Tosin Raija Julkunen (1993, 29) totesi jo yli viisitoista vuotta sitten, että syrjityimmät 
kansalaiset ovat näkemyksissämme muuttumassa tukea tarvitsevien kansalaisten sijasta 
epäpäteviksi yksilöiksi, sillä hyväksymme aikaisempaa enemmän eriarvoisuutta ja 
köyhyyttä. Kysymys on aktiivikansalaisen ja tukea tarvitsevan kansalaisen määrittelyn 
välillä olevasta jännitteestä, vaikka sosiaalityön päämäärä lähtökohtaisesti muodostuu 
integraation ja tuen näkökulmien kautta (vrt. Pohjola 2009, 28–29). Kyösti Raunio 
(2000, 70) puolestaan pohtii kyseenalaistavasti sosiaalityötä koskevassa jäsennyksessään, 
toimivatko tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus työn perusarvoina yksilöllistyvässä ajassa, 
jolloin kaikkien ihmisten elämää, toimeentuloa ja selviytymistä ei voida arvioida samo-
jen kriteerien pohjalta. Raunio (1986, 87) on määritellyt modernin sosiaalipolitiikan 
lähtökohdiksi tasa-arvon, solidaarisuuden, kollektiivisen hyvinvoinnin ja aineellisen 
turvallisuuden, mutta postmodernin sosiaalipolitiikan taustalla oleviksi asioiksi muun 
muassa menestyksen, nokkeluuden, suorituksen ja perheen.

Sosiaaliohjaajien opiskeluajan näkemyksissä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 
edistämisen kysymykset olivat usein vain työtä koskevina toteamuksina. Työvuodet 
maalasivat näkymään tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisestä aikaisempaa 
selkeämmin kuvan syrjäytymisen vastustamisesta sosiaalialan työn tavoitteena. Sosiaa-
lityötä koskevassa tarkastelussa alalla toimiviin onkin yhdistetty lähes tunnusmerkkinä 
oikeudenmukaisuuden arvostaminen (Fook 2005, 59).

Kokeneet sosiaaliohjaajat asettivat työn tavoitteeksi eriarvoisuuteen puuttumisen, 
muun muassa suuntaamalla sosiaalialan palveluja niitä tarvitseville. Työn tulee kohden-
tua heistä heikompiosaisiin, syrjäytymisuhan alla oleviin. Alan työllä tulee heistä pyrkiä 
tavoittamaan myös ne avuntarvitsijat, jotka eivät itse hakeudu palveluiden piiriin tai 
eivät kuulu esimerkiksi palvelukeskuksen ydinasiakaskuntaan (ikääntyneet ja työha-
kijat) eli esimerkiksi maahanmuuttajat tai mielenterveyskuntoutujat. Syrjäytymisen 
ehkäiseminen sekä eriarvoistumisen torjuminen ja vähentäminen ovat sosiaalialan 
keskeisiä tavoitteita (esim. STM 2010, 49; 2012c, 169, 172). Sosiaalialan työllä tulee 
avata ja taata osallistumisen mahdollisuuksia, sillä ihmisen, esimerkiksi asiakkaan 
kokemus sivullisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksien kapenemisesta voivat johtaa 
syrjäytymisen kokemukseen (Aho 1999, 312). Sarah Banks (2004, 28) puolestaan 
pitää alalla työskentelevien toimintaa yhdistävänä tekijänä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämistä, jolloin ihmisen hyvinvointia tarkastellessa huomioidaan sosiaaliset tekijät 
ja ympäristö mutta myös yhteisön yhteinen hyvä. Marjatta Eskola (1981, 45) totesi 
jo yli kolmekymmentä vuotta sitten sosiaalityön osalta, että sen perusta on asiakkaan 
ja työntekijän suhteessa, haasteet ovat sen sijaan asiakkaan ja hänen resurssijärjestel-
mänsä välisessä suhteessa. Sosiaalityöllä on edelleen paikkansa juuri yksilön, yhteisön 
ja yhteiskunnan välisten suhteiden eheyttäjänä (Sutinen 2009, 78). Olennaista on 
huomata, että yksilön toimintakyky ei ole riippuvainen vain hänen henkilökohtaisista 
ominaisuuksistaan, vaan sillä on yhteys hänen elinpiirinsä ja toimintaympäristöönsä 
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(Kotiranta ym. 2011, 244). Myös sosiaaliohjaajien kommentit kohdentuivat yksilön, 
hänen lähiyhteisönsä ja yhteiskunnan välisen suhteen työstämiseen.

Että ei yksin jää tuonne syrjään tai asuntoihinsa, eikä jää pois näistä jutuista, vaan tulisi semmosta 
takaisin paluuta tähän yhteiskuntaan ja pienempään ryhmään ja niin edelleen. ((2) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kyllä se on se ihminen ja se, että niillä sosiaalipalveluilla saadaan ihmisten välistä eriarvoisuutta 
tasattua. Minusta sillä tavalla, jos ihminen sairastuu tai tulee toimintakykyihin vajetta, niin niille 
ihmisille annetaan niitä palveluja, että ne mahdollisimman hyvin pääsee samalle tasolle muiden 
ihmisten kanssa. … Ei jokaiselle vaan niille jotka tarvitsee, että pysyy mahdollisimman tasavertaisena 
muiden ihmisten kanssa. ((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työllä pyritään työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan mah-
dollistamaan ihmiselle, asiakkaalle normaalin tai tavallisen elämän eläminen, jolloin 
ihminen ei kokisi kantavansa erityisen tai poikkeavan leimaa. Asiakkaan mahdollisuus 
elää mahdollisimman normaalia ja itsenäistä elämää onkin tuttu päämäärä myös 
taakse jääneiden vuosien sosiaalialan opetussuunnitelmista (AKH 1988a, 6; 1988b, 
10). Alan asiakirjoissa ja kannanotoissa tähän viitataan myös termein tavanomainen ja 
totunnainen elämä (ks. Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 20§; STM 2010, 45). Pauli 
Niemelä (2009, 225) korostaa, että sosiaalityössä tehtävänä on ihmisen hyvinvoinnin 
vahvistamisen ohella lisätä hänen valmiuksiaan sekä omana itsenään olemisessa ja 
itsenäisyydessä että yhteen tulemisessa ja yhdessä olemisessa. Tavalliseksi nimettyyn 
elämään sosiaaliohjaajat kiinnittivät ihmisen, asiakkaan itsenäisen pärjäämisen, mikä 
edellyttää hänen elämäntaitojensa vahvistamista esimerkiksi arjessa selviytymisen, 
asioiden hoidon ja sosiaalisten suhteiden osalta. Elämäntaitojen kasvu mahdollistaa 
puolestaan elämänhallinnan ja -laadun saavuttamisen. Heidän näkemyksissään ”ta-
vallista elämää” konkretisoi muun muassa itsenäisesti, omassa asunnossa, asuminen. 
Mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta eräs sosiaaliohjaaja kuvasi tavallista elämää 
edeltävää tavoitetta takaisinpaluuna yhteiskuntaan. Sosiaalityöstä on todettu, että se 
on muutokseen tähtäävää toimintaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti, sillä 
työllä pyritään vaikuttamaan elinympäristöihin ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Lisäksi 
sosiaalityö tähtää hyvinvoinnin luomiseen ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa. (Esim. 
Payne 1997, 3.)

Se on asiakkaan elämän ja ylipäätään elämäntaitojen tukemista ja vahvistamista, ja että ihminen 
oppii, kykenee pärjäämään itse. … Mut sitähän se on, että asiakas oppii tulemaan toimeen siis 
sosiaalisissa suhteissa, asioiden hoidossa kaikella tavalla paremmin kuin siinä tilanteessa, kun tulee 
asiakkaaksi. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Sosiaalialan työ kohdentuu työkokemusta hankkineista sosiaaliohjaajista ihmisen, 
asiakkaan hyvän elämän ja mahdollisimman mielekkääksi kokeman elämän raken-
tamiseen kulloisessakin elämäntilanteessa. Tarkasteltaessa hyvän elämän edellytyksiä 
on huomioitava niin perustarpeet kuin psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, kuten elämän 
merkityksellisyys ja aktiviteettien tarkoituksenmukaisuus sekä osallisuus yhteisöissä 
(Niemi 2008, 136–138). Sosiaalialan työn tavoitteena on inhimillisen ja sosiaalisen 
pääoman lisääminen, mikä merkitsee arjen sujuvuutta, osallistumismahdollisuuksia ja 
hyvän toteutumista elämässä (vrt. Muuri 2008, 21–22, 64–66). Kun ihminen tarvitsee 
apua hyvän elämän rakentamiseen, niin tämä ei saa olla sosiaaliohjaajista yksin hänen 
ja hänen läheistensä aktiivisuuden varassa. Heidän mukaan sosiaalialan työssä tulee asi-
akkaan tilanne huomioiden rakentaa hyvän elämän mahdollistava palvelukokonaisuus.

Miten sä rakennat ja teet sille vanhukselle kaikista sairauksista huolimatta semmoisen mahdol-
lisimman hyvän elämän ja mahdollisimman hyvän tämän hetken. ((15) Teemahaastattelu III/ 2009/ 

Sosiaaliohjaaja)

Soile Rantasalmi (2008) toteaa aikuissosiaalityöstä, että työskentelyn myötä pyritään 
löytämään ja vahvistamaan asiakkaiden omia keinoja luoda itselleen hyvä elämä. Hä-
nen tekemissään asiakashaastatteluissa hyvän elämän elementeiksi nousivat osallisuus, 
mahdollisuus itsenäiseen päätöksentekoon, riittävät keinot vastata itsenäisesti omasta 
toimeentulosta ja otteen saaminen omasta elämästä. (Mt., 15.) Toisaalla sosiaalityötä 
koskien on kysytty, voiko asiakas saavuttaa itsenäisen toimijan asemaa, jos hänellä 
ei ole todellista valinnan vapauden mahdollisuutta ja hän on osin vastahakoisesti tai 
pakosta toimintojen piirissä (ks. Karvinen-Niinikoski ym. 2005c, 37). Huomio on 
kiinnittynyt myös aktiivisen, itsenäisen, itseohjautuvan ja rationaalisesti toimivan 
kansalaisen roolin vahvistumiseen (Palola ym. 2010, 63, 67). Sosiaaliohjaajien näke-
myksistä välittyi tahto edistää työssä kohdattavan ihmisen osallisuutta ja toimijuutta 
yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Heidän näkemyksiinsä nojautuen sosiaalialan 
ammatillisen kasvun ja kehityksen yhteydessä tuleekin huomioida valmiudet niin 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen tarkasteluun kuin kansalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen.

4.4  Asiakas, työmuodot ja työn tavoitteet  
sosiaalialan työn lähtökohtina

Sosiaaliohjaajien eri ajankohtina esittämissä näkemyksissä keskeinen alalla työskentelyä 
määrittävä ulottuvuus on ihminen, asiakas. Toinen ulottuvuus muodostuu heidän 
näkemystensä perusteella asiakastyössä hyödynnettävistä työmuodoista ja kolmas 
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ulottuvuus puolestaan ihmisen, asiakkaan osallisuudesta ryhmän, yhteisön ja yhteis-
kunnan jäsenenä. (Ks. Taulukko 5.)

Taulukko 5. Sosiaalialan työn lähtökohdat sosiaaliohjaajien mukaan

Sosiaalialan työn lähtökohdat

Ulottuvuudet Elementit

Ihminen, asiakas Ihmisen, asiakkaan
Hyvinvointi (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi)
Itsenäisyys
Omatoimisuus
Toimintakykyisyys

Sosiaalialan työmuodot Auttaminen
Ymmärtäminen
Tukeminen
Ohjaus (myös opettaminen)
Neuvonta
Tiedottaminen, tiedon välittäminen
Rajaaminen, rajoittaminen
Asioidenajo, edunvalvonta
Verkostoituminen
Koordinointi
Työn kehittäminen

Ihminen, asiakas ryhmässä, 
yhteisössä ja yhteiskunnassa

Tasa-arvo (eriarvoisuuteen puuttuminen)
Oikeudenmukaisuus
Hyvä arki ja elämä

Ihminen, asiakas on sosiaaliohjaajien mukaan alan työn lähtökohta. Työn tavoitteena 
on ihmisen, asiakkaan hyvinvoinnin, itsenäisyyden, omatoimisuuden ja toimintaky-
kyisyyden edistäminen hänen voimavaransa huomioiden. Tähän pyritään alalle omi-
naisin keinoin, joita heidän näkemysten perusteella ovat avun ja tuen tarjoaminen, 
neuvominen ja tiedottaminen sekä ohjaaminen mutta tarvittaessa myös rajaaminen. 
Näiden taustalla on ja näitä edeltää yhteisen ymmärryksen hakeminen työntekijän 
ja asiakkaan kesken siitä, miten hänen tilanteessaan ja työskentelyssä edetään. Alan 
työssä tulee olla valmis myös asiakkaan asioiden ajamiseen ja edun valvomiseen silloin, 
kun hänellä itsellään ei ole tähän resursseja. Työlle tunnusomaista on lisäksi verkos-
toituminen muiden toimijatahojen ja toimijoiden kanssa siten, että yhteistyön tulos 
koituu asiakkaan hyväksi. Eri tahojen verkostoituminen luo asiakastyön ja palvelujen 
koordinointitarpeita. Olennaista sosiaalialalla on lisäksi työkäytäntöjen kehittäminen 
asiakkaiden elämäntilanteista nousevia tarpeita vastaaviksi. Työn tavoitteena on ja sen 
erityisyyttä kuvaa sosiaaliohjaajien näkemyksiä mukaillen mahdollisuuksien rakenta-
minen ihmisen, asiakkaan osallisuudelle ryhmän (muun muassa perheen), yhteisön 
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sekä yhteiskunnan jäsenenä ja näiden kautta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon että 
hyvän arjen ja elämän lisääminen sekä turvaaminen. Työn lähtökohdat ovat yhteydessä 
toinen toiseensa: ihminen, asiakas ja hänen parhaansa ovat sosiaalialan työn perusta, ja 
hänen osallisuutensa lisääminen ja vahvistaminen ryhmän, yhteisön ja yhteiskunnan 
jäsenenä on työn syvempi tavoite, ja näihin kumpaankin pyritään ammattialan työlle 
ominaisin keinoin, työmuodoin.

Sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheessa 1990-luvun puolivälissä ja työvuosien jälkeen 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmen loppupuolella, alan työhön liittämistä näke-
myksistä voi havaita joitakin muutossuuntia. Sosiaaliohjaajien työhönsä kohdistamissa 
huomioissa asiakkaan tarpeiden tarkastelusta on siirrytty vahvemmin asiakaslähtöiseen 
elämäntilanteen jäsentämiseen. Heidän näkemyksissään ovat mukana alan asiakaskoh-
taisen työskentelyn ja työmuotojen tarkastelun yhteydessä myös verkostoituminen eri 
tahojen ja toimijoiden kanssa, mikä osaltaan luo palvelukokonaisuuden koordinointi-
tarpeita. Rajaavat ja rajoittavat toimenpiteet tulevat asiakastyön tarkasteluun työvuosien 
jälkeen, kuten myös työn ja sen käytäntöjen jatkuvan kehittämisen korostaminen. 
Rajaavien ja rajoittavien toimenpiteiden ilmeneminen voi olla seurausta heidän 
työtehtävissään tapahtuneista muutoksista, esimerkiksi heidän siirryttyä kotihoidon 
tehtävistä aikuisten kanssa tehtävään kuntouttavaan työhön. Lisäksi tasa-arvon ja oi-
keudenmukaisuuden toteutumisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn rinnalla ovat vaikeasti 
määriteltävissä olevat näkökulmat tavallisesta elämästä ja tämän vierellä myös hyvästä 
arjesta sekä elämästä. (Ks. taulukko 6.)

Taulukko 6. Sosiaalialan työn lähtökohtien muutosjuonteet

Muutosjuonteet sosiaaliohjaajien opiskelu- ja työvuosina esittämien näkemysten välillä

- Asiakkaan tarpeiden hahmottamisesta vankemmin asiakkaan elämäntilanteen tarkasteluun 
yhdessä hänen kanssaan

- Asiakkaan omatoimisuuden ja toimintakykyisyyden tukemisesta hänen itsenäisyyden edistämiseen 
ja voimavarojen vahvistamiseen

- Asiakastyön näkeminen vahvemmin asiakkaan ja tilanteen mukaan työskentelymahdollisuuksia 
hakevana toimintana

- Asiakasta tukevien elementtien lisäksi esiin tulevat rajaavat ja rajoittavat toimenpiteet
- Asiakastyön toteutukseen tulee mukaan verkostostoituminen sekä palvelukokonaisuuden 

koordinointi ja työn kehittäminen
- Sosiaalialan arvojen ja etiikan, muun muassa oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien 

tekijöiden tiedostamisesta näiden todeksi tekemiseen työssä

Sosiaalialan painopisteiksi on lähivuosien kannanotoissa määritelty asiakaslähtöisyys 
ja asiakkaan aseman vahvistaminen niin palvelujen suunnittelussa kuin toteutuksessa. 
Lisäksi on korostettu ihmisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä mutta myös 
ihmisen, asiakkaan itsenäisen suoriutumisen, itsemääräämisoikeuden ja valinnan-
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vapauden lisäämistä. Työn ituina on pidetty ihmisten yksilöllisten tuen tarpeiden 
huomioimista ja näihin vastineiden hakemista yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä 
ja omaistensa sekä muiden toimijatahojen kanssa (esim. STM 2010; 2012b; 2012c.) 
Sosiaaliohjaajien työvuosien jälkeen esittämät näkemykset myötäilivät äskettäin teh-
tyjen esitysten painotuksia.

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien näkemyksissä ihminen, asiakas on etu-
alalla. Asiakastyön työmuodoista heidän esityksissään ovat mukana auttaminen ja 
tukeminen, neuvominen ja tiedottaminen sekä ohjaaminen siten, että työskentelyssä 
huomioidaan asiakkaan voimavarat ja näitä pyritään vahvistamaan. Heistä asiakas-
työssä keskeistä on yhteisen ymmärryksen tavoittaminen asiakkaan kanssa niin hänen 
elämäntilanteestaan kuin siinä etenemisen vaihtoehdoista. Mainitsemiensa työtapojen 
valinnalla he esittivät asiakkaille ikään kuin kutsun työskentelyyn kanssaan, mutta 
samalla he pyrkivät lisäämän asiakkaan omaehtoista ja itsenäistä toimijuutta.

Sosiaalialan ammattilaisten ajatusten perusteella sosiaaliohjauksessa voidaan avun 
ja tuen, neuvomisen ja tiedottamisen sekä ohjauksen keinoihin nojautuen sekä 
yhteistä ymmärrystä hakien saavuttaa asiakkaan kanssa yhteistoiminnallinen suh-
de, mikä on samalla pyyntö yhteiseen vaihtoehtojen etsintään ja näiden kokeiluun 
asiakkaan elämäntilanteeseensa kaipaamien ratkaisujen tavoittamiseksi. Sosiaalioh-
jaajien näkemyksistä muodostunutta kuvaa pitkälti karsimalla tukeminen merkitsee 
asiakkaan rohkaisemista elämäntilanteen edellyttämien valintojen tekemisessä ja avun 
tarjoamista sekä kannustusta hänen pyrkiessä asetettuihin tavoitteisiin. Neuvominen 
ja tiedottaminen merkitsivät niin tuista kuin palvelujärjestelmästä ja näiden suomis-
ta mahdollisuuksista tiedon välittämistä sekä näiden käytössä opastamista. Tämän 
kokonaisuuden hallinta sosiaalialalla työskentelevän toimesta ja asiakkaalle hyödyksi 
olevan palvelukokonaisuuden rakentaminen vaativat puolestaan kykyjä verkostoi-
tumiseen ja koordinointityöhön. Yhteistyöverkostot mahdollistavat osaltaan myös 
työkäytäntöjen kehittämisen. Ohjaus on yhteistoiminnallista arjen ja elämän taitojen 
hallintaan perehdyttämistä sekä osallisuuden lisäämistä lähiyhteisöissä ja yhteiskunnas-
sa. (Ks. myös luku 7.2.1.) Sosiaaliohjausta tulee tehdä asiakkaan kanssa hänen rinnalle 
asettuen, yhdessä työskennellen ja työn eri keinoja hyödyntäen.

Kokeneiden sosiaalialan ammattilaisten havainnot kohdentuivat asiakkaan tarpeiden 
kartoittamista painokkaammin hänen elämäntilanteeseensa mutta myös elämäntaitoi-
hin ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Heidän tarkastelukulmanaan oli lisäksi 
ihmisen, asiakkaan kokemus hyvästä elämästä. Heidän esittämissään näkemyksissä 
perspektiivin muodosti asiakkaan elämä ja osallisuus sen elämisessä, millä tarkoitan 
ihmisen, asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä eri tilanteissa hänen toi-
mintakykynsä ja voimavarojensa puitteissa. Tapaamieni alan ammattilaisten tarkaste-
luperspektiiviin sisältyi myös ihmisen osallistuminen elinympäristönsä ja laajemmin 
yhteiskunnan toimintaan. Tarkastelun horisonttiin paikantuivat puolestaan ihmisen, 
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asiakkaan hyvä vointi ja mielen vireys sekä usko elämään ja tulevaisuuteen. Keskeinen 
tekijä näiden hyvään ja parempaan huomiseen luotaavien tavoitteiden saavuttamisessa 
oli asiakkaan osallistuminen oman elämänsä muutostalkoissa tarvittavien vaihtoeh-
tojen hakemiseen, puntaroimiseen sekä toimeksipanoon. Valittujen etenemisreittien 
toteutuksessa keskeistä on eri toimijatahojen ja toimijoiden joustava yhteistyö. Ko-
keneet sosiaalialan ammattilaiset kertoivat myös välttämättömyydestä ajaa ja valvoa 
asiakkaan etuja tarvittaessa eri toimijatahoista ja erilaisista palvelumahdollisuuksista 
muodostuvassa kokonaisuudessa. Sosiaalialan ammattilaisten näkemysten perusteella 
voi muotoilla, että sosiaaliohjauksen lähtökohta on ihminen ja hänen elämänsä ja tässä 
yhteydessä toteutuva muutostyö, jotta ihmisen, asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan 
taidot lujittuvat. Arjen ja elämän sujuvuuden tavoittaminen edellyttävät yhteistyötä 
ja palvelujen koordinaatiota eri toimijoiden kesken.
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5  Vuorovaikutus ja yhteistyö  
sosiaalialan asiakastyössä

Sosiaaliohjaajien työn sisältöä koskevissa näkemyksissä oli niin opiskeluaikana kuin 
työvuosien jälkeen läsnä toisen ihmisen, asiakkaan kanssa vuorovaikutus- ja yhteis-
työsuhteen luominen. Vastaavasti sosiaalityöstä on todettu, että se on laaja-alaista 
vuorovaikutustyötä, jolle perustan antavat ihmisen, asiakkaan elämäntilanteessa konk-
retisoituvat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset kytkennät (Granfelt ym. 1993, 
8–9). Työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen muodostaa työskentelyn ydinkysymyk-
sen, jolloin merkityksellistä on työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutustapahtuman ja 
siinä rakentuvan todellisuuden tarkastelu (Juhila 2006, 202, 205). Sosiaalialan työn 
peruskivien paikannus palautui sosiaaliohjaajien esittämissä näkemyksissä vääjäämät-
tömästi, kerta toisensa jälkeen asiakkaan ja työntekijän keskinäisen vuorovaikutuksen 
ja yhteistyön tarkasteluun.

5.1  Toimiva vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde  
sosiaalialan asiakastyössä

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan työn lähtökohdan muodosti ihminen, asiakas ja 
hänen avuntarpeensa, jolloin asiakastyössä hyödynnetään myös erilaisia työmuotoja 
(ks. luku 4.2). He katsoivat, että asiakkaan elämäntilanteen kohentamiseen tähtäävien 
keinojen perustana olivat työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. 
Olisiko heidän näkemys asiasta voinutkaan olla muu, kun heidän ennen sosiaalioh-
jaajakoulusta suorittamien ammatillisten tutkintojen perusteissa todetaan asiakas-
työn edellyttävän vuorovaikutustaitoja, perustuvan vuorovaikutukseen ja toteutuvan 
luottamuksellisessa sekä empaattisessa vuorovaikutussuhteessa. Tosin samalla tavoin 
vuorovaikutus ja tämän lisäksi yhteistyö huomioituvat myös sosiaaliohjaajakoulutuksen 
tavoitteissa. (AKH 1987, 11, 15, 16; 1988a, 1, 6; 1988b, 7.)

Sanosin kyllä, että se on keskeisin ... pelkästään tällaisilla vuorovaikutustaidoilla voidaan hoitaa jo 
moni asia. ((2) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Vuorovaikutus ja yhteistyö määrittyivät sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemyksissä 
sosiaalialan työn perustaksi. Vuorovaikutus voidaan nähdä ihmisten välillä tapahtuvana 
ja tilannesidonnaisena tulkintaprosessina, jonka kuluessa luodaan yhteys, välitetään 
viestejä ja annetaan palautetta sekä vaikutetaan näiden kautta vuorovaikutuksen 
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osapuoliin (Himberg ym. 2000). Esimerkiksi jo yli kolmenkymmenen vuoden takaa 
olevassa, sosiaalialan kenttään vahvasti peilautuneessa teoksessa Yksilökohtainen sosiaa-
lityö, korostetaan asiakkaiden osallisuutta kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa sekä 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä. Vuorovaikutuksen tarkastelussa huomio 
kohdentuu niin vuorovaikutuksen dynamiikkaan kuin vuorovaikutustilanteessa ilme-
neviin asenteisiin ja tunteisiin sekä vuorovaikutussuhteen tarkoitukseen ja sisältöön. 
(Kananoja ym. 1977, 90, 94–120.) Vuorovaikutusta onkin pidetty työn keskeisenä 
elementtinä siten, että asiakkaalta tuleva kysymys tai ongelma ja näihin pohjaava ta-
voite antavat suunnan vuorovaikutukselle. (Toikko 2005, 226.) Kun työskentelyssä 
korostetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja osallistumisen tärkeyttä, tulee vuo-
rovaikutustilanteissa huomioida niin asiakkaan arkielämä kuin elämismaailma (esim. 
Pohjola 1993, 55–59; Särkelä 1993; Rostila 2001, 32–33). Tarja Heinon (2008, 150) 
mukaan psykososiaalisen asiakastyön menetelmiä on otettu käyttöön systemaattisesti 
1990-luvun loppupuolelta lähtien esimerkiksi perhetyön piirissä. Psykososiaalinen 
lähestymistapa korostaa psyykkisten ja sosiaalisten kysymysten tarkastelua, huomioi-
den yksilön elinympäristö ja tähän sisältyvät vuorovaikutussuhteet (Granfelt 1993). 
Sosiaaliohjaajaopiskelijat pitivät työn lähtökohtana työntekijän ja asiakkaan asettumista 
vuorovaikutustilanteeseen, yhteistyöhön ryhtymistä ja asiakkaan elämäntilanteen 
tarkastelua eri osatekijät huomioiden.

Sosiaaliohjaajaopiskelijat kuvasivat toimivaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työnte-
kijän ja asiakkaan välillä vastavuoroiseksi. Vastavuoroisuuden toteutuminen vaati niin 
työntekijältä kuin asiakkaalta kuuntelemisen ja viestin vastaanottamisen sekä tähän 
vastaamisen taitoa että tahtoa toinen toisensa ymmärtämiseen. Vastavuoroisuuteen 
sisältyi heidän mukaansa suhteen osapuolten, työntekijän ja asiakkaan keskinäinen 
arvostus ja kunnioitus. He korostivat myös luottamuksen tunteen ja turvallisuuden 
kokemuksen merkitystä työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteessa. 
Vastaavasti sosiaalityössä on korostettu asiakasta arvostavaa kohtaamista. Sosiaalityössä 
työntekijän ja asiakkaan keskinäiseen suhteeseen vaikuttavina tekijöinä on pidetty li-
säksi ihmisen, asiakkaan ainutlaatuisuuden ja itsellisyyden huomioimasta, sitoutumista 
työskentelyyn, luottamuksellisuutta, teeskentelemättömyyttä ja tuomitsemattomuutta, 
empaattisuutta mutta myös muiden tunteiden tietoista osoittamista, tavoitteellisuut-
ta, toivon ylläpitoa ja tulevaisuuteen suuntautumista ja näiden lisäksi päätös- sekä 
toimivaltaa koskevia määrityksiä (vrt. Compton ym. 1999, 176–182; Granfelt 2011, 
225–229;  Healy 2005, 57; 2012, 22–52; Laitinen ym. 2010a, 153–172; Nummela 
2011, 89; Väyrynen 2012, 278–283).

Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, että vastavuoroisuus, keskinäinen arvostus ja 
kunnioitus, luottamuksen saavuttaminen ja turvalliseksi koettu ilmapiiri mahdollis-
tivat sosiaalialan työssä tuen annon asiakkaalle mutta myös neuvottelun, sovittelun 
sekä sopimisen työntekijän ja asiakkaan kesken. Tällöin asiakastyössä tarkasteltavista 
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kysymyksistä oli heidän mukaan mahdollista puhua oikeilla nimillä ja rehellisesti. 
Esimerkiksi sosiaalityön asiakastilanteissa, joissa vuorovaikutus on keskeisessä ase-
massa, asiakkaat ovat kysyneet erityisesti vastavuoroisuuden, kuulluksi tulemisen ja 
kiireettömyyden tunnun perään (Kulmala ym. 2005, 130). Muutoksen mahdollista-
miseen tähtäävän työskentelyn perustana ovat juuri avoin sekä vastavuoroisuuden ja 
moniäänisyyden salliva että optimistisesti tulevaan suhtautuva työntekijän ja asiakkaan 
työsuhde (Jokinen ym. 2005, 161; Juhila 2011, 98–100; Väyrynen 2012, 278–283; 
ks. Ikäheimo 2008, 25–26).

Hyvä vuorovaikutus on sellaista, että siinä ei ole pelkoja, että se on turvallista ja niistä voidaan olla 
erimieltä ja niistä voidaan käydä keskustelua, ja myöskin se asiakaskin voi olla erimieltä sinun kanssa 
tai siis sen työntekijän kanssa ja päinvastoin, että niitä mielipiteitä voidaan siis vaihtaa turvallisesti, 
ja kuitenkin tää asiakas tuntee, että hänestä huolehditaan ja hän on tärkee. Ja hän on tasavertainen 
niitten omien asioittensa. ((17) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Sosiaaliohjaajien opiskeluvuosinaan asiakastyöhön määrittelemät toimivan vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötilanteen elementit löytyivät heidän näkemyksissään myös 
työvuosien jälkeen. Heidän näkemyksissään lujittuivat työntekijän ja asiakkaan 
toimintaa rintarinnan kuvaavat tekijät. Työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen sekä 
vuorovaikutus ja yhteistyö ovat kokeneiden sosiaaliohjaajien mukaan työn perusta. 
He painottivat nimenomaisesti läsnäolon merkitystä asiakastyötilanteessa. Läsnä oleva 
työntekijä on valmis heidän mukaansa kohtamaan ihmisen, asiakkaan ja kuuntele-
maan häntä. Myös sosiaaliohjaukseen työnä on kiinnitetty tarralapun tavoin pyrkimys 
työntekijän asettumisesta asiakkaan rinnalle ja hänen kumppaninaan kulkemisesta, 
jolloin korostetaan asiakkaan kunnioittamista, luottamuksellista työskentelysuhdetta, 
vuorovaikutukseen pohjaavaa työotetta, asiakkaan kuulemista ja asiakkaan näkemistä 
aktiivisena toimijana sekä asiakkaan tukemista pyrkimyksissään (Horsma ym. 2004, 
42, 162; Kaljonen 2008, 52–54; Laine 2008, 234, 240; Rahko 2011, 70–71). Aut-
tamistyötä yleisemmin koskevassa tarkastelussa kohtaamisen todetaan olevan kulkua 
kohti toista ihmistä, mutta todellisen kohtaamisen katsotaan mahdollistuvan vasta, kun 
osapuolet uskaltavat jakaa asioita keskenään. Läsnä olemalla mahdollistuu vastavuoroi-
suus työntekijän ja asiakkaan välillä. Läsnä oleminen on välttämätöntä, jotta asioiden, 
kysymysten ja tarinoiden jakaminen todella mahdollistuvat. (Mattila 2008, 12, 14.) 
Läsnä oleva ammatillisuus merkitsee työntekijän osaamisessa sitä, että työntekijä ky-
kenee tuomaan asiakkaan käyttöön ammatillisten tietojen ja taitojen lisäksi läsnäolon 
energian, kokemuksellisen viisauden ja totuudellisen asenteen (Koskela 2005, 7).

Työkokemusta omaavat sosiaaliohjaajat arvioivat, että ihmisen, asiakkaan tunne 
kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta ovat suoraan yhteydessä kokemukseen hyväksytyksi 
tulemisesta. He katsoivat, että kokemus hyväksynnästä edellyttää, että asiakas kohda-



84 Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus

taan ihmisenä, jolloin kohtaamistilanteessa kumpikin osapuoli arvostaa ja kunnioittaa 
toisiaan. Terhi Laineen (2005) mukaan auttamissuhteen perusta on kuuntelevassa, 
lämpimässä ja paneutuvassa suhtautumisessa. Hän jäsensi turvakotien työntekijöiden 
asiakassuhdetta koskeneesta puheesta ihmisuskon ja luottamuksen polut. Kun työn-
tekijä on asiakkaan rinnalla, asettuu hän myös kumppaniksi. Kun hän on kauempana 
asiakkaasta, on hän vahvemmin työntekijän roolissa. (Laine 2005, 106.) Työvuodet 
olivat tuoneet sosiaaliohjaajien näkemyksiin vielä aikaisempaa selkeämmin kuvan 
työntekijän ja asiakkaan yhteistoiminnallisesta suhteesta, jolloin työntekijä ja asiakas 
asettuvat lähelle toinen toistaan, hyväksyen toinen toisensa.

Tässä ei pysty vetämään semmoista tiettyä roolia. Nää ihmiset lukee sinua hirveen hyvin, jos sinä olet 
jotain muuta kuin sinä oot. Kyllä se keino on, että olet oma itsesi. Ja kyllä mä koen, että mä olen 
saanut niitä eväitä tässä töiden mukana. Kyllä mulla on semmoinen tietynlainen varmuus tavallaan 
kohdata ihmistä. ((13) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajaopiskelijat käyttivät sosiaalialan työtä palvelevasta vuorovaikutuksesta 
muun muassa ilmaisuja ”avoin”, ”ilmava ja helppo” sekä ”myönteinen vuorovaikutta-
minen”. Tällöin työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus voi johtaa yhteisiin oivalluksiin. 
Heidän mukaan ratkaisuvaihtoehtojen etsintä kuului alan vuorovaikutukselliseen 
työotteeseen. Esimerkiksi lähihoitajan tutkintoon johtavan koulutuksen perusteissa 
tähän viitattiin jo 1990-luvun puolivälissä toteamalla, että sosiaalialalla työskenneltäessä 
painotus on niin asiakkaan elämänmahdollisuuksien ja voimavarojen etsimisessä kuin 
vaihtoehtoisten toimintatapojen osoittamisessa asiakkaalle sekä hänen auttamisessaan 
mielekkäitä vaihtoehtoa valittaessa (OPH 1995, 25). Sosiaalityön osalta on korostet-
tu, että tähän sisältyy asiakkaan omaksumien tuttujen ajattelu- ja toimintatapojen 
kyseenalaistaminen sekä näille mielekkäiden vaihtoehtojen etsiminen ja löytäminen 
(Granfelt 2010, 139, 144; Sutinen 2009, 74).

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat kuvasivat, että työ on asiakkaan kohtaamisen 
ja hänen kanssaan käytävien keskustelujen välityksellä ratkaisuvaihtoehtojen ja -kei-
nojen etsimistä haasteellisiksi koettuihin asioihin ja elämäntilanteisiin. Ratkaisuja, 
eteenpäinmenoväyliä haetaan heidän mukaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan 
itsellisyyttä, omatoimisuutta ja toimintaedellytyksiä vahvistaen. Tällöin ensimmäinen 
saavutettu muutos voi laittaa liikkeelle myös seuraavan muutoksen. Sosiaalialan työssä 
onnistumisen edellytykset ovat heidän mukaan parhaat, kun asiakas itse hakee tarvitse-
maansa apua ja on motivoitunut työskentelyyn ja työntekijä on valmis yhteiseen työs-
kentelyprosessiin asiakkaan kanssa. Ilmari Rostila (2001) on tarkastellut sosiaalityön 
asiakasprosessia tavoitteellisena ongelmanratkaisuna. Kun työn keskeisenä tavoitteena 
on vahvistaa asiakkaan selviytymistä, työntekijän tulee ymmärtää, että asiakkaalla on 
oma tulkintansa asioista ja maailmastaan sekä ongelmien ratkaisemisesta (Mt., 42, 
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59.) Työntekijän on työskenneltävä siten, että asiakas kykenee rakentamaan suunni-
telmia ja tekemään hänen elämäntilanteessaan eteenpäin vieviä päätöksiä (Compton 
ym. 1999, 10).

Et se ei ole sitä, että puhu sinä, minä kuuntelen, terve. Ja siinä samalla se, että älyää sen asiakkaan 
kokonaisuuden. Rakastan tätä justiin, kun yksi asia muuttuu niin, se muuttaa pikkuhiljaa kaikkia 
asioita. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä muodostui sosiaaliohjaajien näkemyksissä niin 
opiskeluvaiheessa kuin myöhemmin työn korvaamaton peruskivi. Työvuosien jälkeen 
he pitivät opiskeluvuosia vahvemmin esillä asiakkaan kohtaamisen ja asiakastilanteessa 
läsnäolon kysymyksiä, joiden yhteydessä he tarkastelivat vuorovaikutusta ja yhteistyötä 
työntekijän ja asiakkaan välillä, muun muassa asiakkaan kuulemisen sekä yhteistä 
ymmärrystä luovan ja ratkaisuja asiakkaan elämäntilanteeseen hakevan keskustelun 
näkökulmasta. Toimivan asiakastyön osatekijöitä olivat sosiaaliohjaajien näkemyksissä 
eri ajankohtina niin vuorovaikutus ja yhteistyö kuin asiakkaan kuuleminen ja asiakkaan 
tarpeiden tai elämäntilanteen tavoittaminen keskustellen.

Sosiaaliohjaajista tukijoiksi nimeämäni ryhmän näkemyksissä korostui työvuosien 
jälkeen asiakastyölle tarpeellisten, asiakkaan auttamisen mahdollistavien havaintojen te-
keminen työntekijän ja asiakkaan kohtaamisen kautta. Ohjaajat painottivat puolestaan 
yhteisen ymmärryksen saavuttamista keskustelun välityksellä ja tämän myötä tilaisuutta 
sopia asioista työntekijän ja asiakkaan kesken. Kehittäjien näkemyksistä esiin tulivat 
työvuosien mentyä vuorovaikutus- ja yhteistyöulottuvuuteen liittyen pyrkimys tavoittaa 
ihminen, asiakas kanssaihmisenä sekä hänen rinnalleen asettuminen. Tilanteissa, jolloin 
sosiaalialalla työskentelevä pyrkii asiakkaan kuulemiseen, asiakkaan elämäntilanteeseen 
pohjaavien avuntarpeiden havaitsemiseen ja näistä yhteisen ymmärryksen tavoittami-
seen, tukijoiksi kutsumani sosiaaliohjaajat kertoivat työvuosien jälkeen muun muassa 
sydämellisestä ja ystävällisestä suhtautumisesta, ohjaajat herkkyyden säilyttämisestä 
ja kehittäjät nöyryydestä työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen 
osatekijänä. (Ks. myös luvut 8–8.4.) Työvuosien aikana sosiaaliohjaajien näkemys oli 
syventynyt vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksestä sosiaalialan asiakastyössä. 
Vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet asettuvat heidän esitystensä perusteella amma-
tillisen kasvun ja kehityksen olennaisiksi tavoitteiksi.
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5.2  Sosiaaliohjaajien arvioita vuorovaikutus- ja 
yhteistyövalmiuksistaan sosiaalialan asiakastyössä

Sosiaaliohjaajaopiskelijat pitivät omaamiensa vuorovaikutustaitojen tarkastelua 
haasteellisena, kun jokainen asiakaskontakti ja tämän myötä vuorovaikutustilanne 
on erilainen ja siinä on aina kaksi tai useampia osapuolia, vähintäänkin työntekijä ja 
asiakas. Vuorovaikutuksen näkökulmasta vaativina he pitivät kontakteja päihtyneiden 
asiakkaiden kanssa. Vaikeana he kokivat myös hyökkäävyyden, uhmakkuuden ja väki-
valtaisen, aggressiivisen käyttäytymisen kohtaamisen. Väkivaltauhan alaiset työtilan-
teet he kokivat erityisen hankaliksi, jos työntekijä ei käyttäytymisestään tai teoistaan 
löytänyt selitystä asiakkaan uhkaavaan käyttäytymiseen. Sosiaalialan asiakastyössä voi 
olla läsnä tunteiden koko kirjo. Muun muassa vihan tunteita kohdataan työhön liitty-
vissä asiakassuhteissa. (Esim. Granfelt 1993, 217–218.) Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 
mukaan väkivallan uhan sisältävissä tilanteissa vuorovaikutuskykyisyyttä osoitti niin 
asiakkaan kuuntelu kuin ajan, hiljaisuuden sekä odotuksen tarjoaminen ja tarvittaessa 
tilanteesta poistuminen. Työntekijän ja asiakkaan välille muodostuneen luottamuksen 
romahtaminen, esimerkiksi asiakkaan naruttaessa työntekijää, oli heidän mukaansa 
haaste työntekijän ja asiakkaan keskinäiselle vuorovaikutukselle. Paikoin sosiaalialalla 
työskentelevä voi kohdata myös itselleen vieraita asioita. Tällaisesta esimerkkinä eräs 
sosiaaliohjaajaopiskelija mainitsi asiakkaan seksuaalikäyttäytymiseen liittyvän, työn-
tekijästä yllättävän piirteen.

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien puheessa oli jälleen mukana hankaluudet toimia 
uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan sekä päihdyttäviä tai huumaavia 
aineita käyttäneiden asiakkaiden kanssa, samoin ajoittainen haasteellisuus työskennellä 
mielenterveysongelmaisten henkilöiden kanssa. Näiden teemojen säilyminen sosiaali-
ohjaajien näkemyksissä on ymmärrettävää, kun esimerkiksi väkivallan kohtaaminen 
sosiaali- ja terveysalan työssä on entistä tavallisempaa (esim. Laine ym. 2011, 31–33).

Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat, että työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutusti-
lanne voi muodostua vaativaksi myös asiakkaalle. Anneli Pohjola (2002) puolestaan 
katsoo, että sosiaalialalla toimiva on vastuussa vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa. 
Hän kirjoittaa mikrovallasta, joka yhdistyy asiakastyössä muun muassa huomaamatto-
maan ja monesti tahattomaan oheisviestintään. (Mt., 45, 48.) Sosiaaliohjaajaopiskelijat 
kommentoivat alalla työskentelevien valmiutta kuulla asiakasta. He kertoivat, että 
vuorovaikutustilanne voi olla haastava asiakkaalle, ja kuvasivat työntekijän asennetta 
tällöin ilmaisuin ”ollaan tietävinään, mikä on niin kun asiakkaan parhaaksi” ja ”asiak-
kaaseen suhtaudutaan aina niin kun vähän epäillen”. Heidän kuvauksissaan työntekijä 
ei tällöin mahdollista vastavuoroisuutta työntekijän ja asiakkaan välillä. Työntekijän 
asiakasta kohtaan tuntema epäluottamus, välinpitämättömyys ja mitätöiminen syö-
vät työntekijän ja asiakkaan suhteelta pohjan (Pohjola 2002). Anna Metteri (2012) 
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on eritellyt kohtuuttomia tilanteita sosiaalityöstä. Tällaisina hän pitää hetkiä, jolloin 
säädökset eivät sovi asiakkaan tilanteeseen tai säädöksiä ei noudateta. Kohtuuttomia 
tilanteita syntyy myös, kun asiakas ei osaa tai halua hakea hänelle kuuluvaa tukea 
tai työntekijä ei toimi, vaikka voisi. Työntekijän toimimattomuus voi johtua näytön 
sivuuttamisesta, mekanistisesta tilanteen tulkinnasta, mahdottomien kriteerien so-
veltamisesta tai asiakkaan epäilemisestä, kun työntekijän ja asiakkaan väliltä puuttuu 
tunnesuhde. (Mt., 10–11.) Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat, että rutinoituminen 
voi kuluttaa työntekijän vuorovaikutustilanteisiin tarvitsemaa herkkyyttä. Lisäksi he 
kommentoivat, että alalla on unohtunut työpaineista johtuen pitkäjänteisyys, jolloin he 
kuvasivat asiakastyötä ilmaisuin ”autetaan vain pikkuisen eteenpäin ” ja ”senhetkisen 
suurimman yli”. Tällöin ei toteudu heidän peräänkuuluttamansa kokonaisvaltainen 
työote ja auttaminen.

Kokemusta omaavien sosiaaliohjaajien näkemysten mukaan toiminnan ytimessä on 
työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Tämä lähtökohta 
edellyttää heistä, että alalla työskentelevä asennoituu työhönsä vakavuudella ja työssä 
kohtaamistaan ihmisistä, asiakkaista välittäen sekä heitä arvostaen. Anneli Pohjola 
(2010, 53) toteaa, että ihmiset, asiakkaat odottavat työntekijältä välittämistä, mikä 
edellyttää niin ymmärtävää kuin tosissaan ottamista osoittavaa suhtautumista asiak-
kaaseen ja hänen asiaansa. Asiakkaan osallisuutta työskentelyssä vahvistaa välittämisen 
ilmapiiri (ks. Ikäheimo 2008, 28–29; Väyrynen 2012, 283). Sosiaalialan asiakastyö 
vaatii tekijältään sosiaalisia taitoja. Sosiaaliset taidot merkitsevät juuri kykyä arvostaa 
ja kunnioittaa toista ihmistä sekä huomioida toisen ihmisen oikeudet että valmiutta 
toimia sovittujen, yhteisyyttä rakentavien kanssakäymisen pelisääntöjen mukaan 
(Keltikangas-Järvinen 2010, 24). Asiakkaan arvostukselle sosiaaliohjaajat löysivät vielä 
mittarin. Erään sosiaaliohjaajan mukaan asiakkaan arvostus ilmenee työyhteisössä 
siten, että työntekijä tarvittaessa jakaa kollegoidensa kanssa esimerkiksi asiakkaastaan 
tuntemansa huolen tai kysyy neuvoa asiakkaan tilanteen ratkaisemiseen.

Täällä ei missään tilanteessa tule semmoinen asetelma, että minä olen tässä, joka on se ja sinä olet 
tuo mitätön tuolla. … Se on se ihminen ja se persoona ja se oma näkemys ja se, mikä on se oma 
arvomaailma. Et miten näet tämän sosiaalityön ylipäätänsä. Ja ymmärrät näitä ihmisiä ja niitä 
ongelmia. Miten näet koko yhteiskunnan. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajat totesivat, että alalla toimivia haastaa työpaineista johtuen riittävän 
ajan löytäminen asiakkaan kohtaamiseen ja hänen kuulemiseensa. Kiireen kokemus 
vaihteli toimipaikka- ja työtilannekohtaisesti. Sosiaaliohjaajat, joilla oli työkokemusta 
paljon hoitoa vaativien ikä-ihmisten keskuudesta, kommentoivat työssä koetun kiireen 
kasvaneen. Kiireen onkin todettu olevan usein vanhustenhuollossa, erityisesti kotipalve-
lussa mutta myös vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla työskentelevien 
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seuralainen (Laine ym. 2011, 34). Kun asiakastyöhön on riittävä aika, yksilötyöskentely 
on mahdollista tai asiakasryhmä on riittävän pieni, tulee sosiaaliohjaajien mukaan 
asiakas kohdatuksi ja kuuluksi. Asiakkaan kuuleminen ja tarpeiden havaitseminen 
voi heistä mahdollistua myös kuin varkain muun toiminnan, esimerkiksi hoidollisten 
toimenpiteiden yhteydessä.

Tässä tulee kuulluksi ihan erilailla, koska tässä on vaan viis, eikä kaikki välttämättä oo koko ajan 
paikalla. … Tässä voi keritä tossa illalla, kun istut ja jotain hoitoja teet noitten miesten kanssa, 
niin siinä voit ihan jutellakin. … Mä ainakin näkisin sen, että silloinhan on tyytyväinen asukas 
tai asiakas, puhutaan nyt asiakkaista. Jos hän kokee, että hänet on tietyllä tavalla hyväksytty ja hän 
kokee saavansa sen avun, mitä hän on tullut hakemaan. …  Se näkyy mun mielestä semmoisena 
yleisenä hyvinvointina ja tämmöisenä, että ollaan semmoisia hyväntuulisia. ((13) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan alalla työskentelevä voi tuntea onnistuneensa, 
kun molemmat, sekä työntekijä että asiakas, ovat tyytyväisiä yhteiseen työskentelyyn. 
Tällöin työntekijä voi kokea olleensa avuksi ja asiakas puolestaan saaneensa tarvitse-
mansa avun. Työntekijän avuksi olo merkitsi heille sitä, että työntekijän ja asiakkaan 
yhdessä työskentely oli totta, jolloin asiakas oli osallisena elämäntilanteensa tarkastelus-
sa sekä ratkaisuvaihtoehtojen etsimisessä ja näiden toteuttamisessa. He kuvasivat tässä 
tilanteessa työntekijän roolia suhteessa asiakkaaseen kannustavaksi ja motivoivaksi sekä 
myötävirettä ylläpitäväksi. Asiakkaan osuutta he puolestaan kuvasivat itsenäisyyden ja 
omatoimisuuden vahvistumisella, omien voimavarojen löytämisellä ja käyttöön otolla 
sekä ryhtymisellä itse itsensä auttamiseen. Alan työntekijöiden työssä onnistumisen 
kuvaukset ovat usein yhteydessä onnistumiseen ihmissuhdetyöntekijänä sekä siihen, 
miten he kykenevät konkreettisesti kohentamaan tai turvaamaan asiakkaan elinolosuh-
teita (Jokinen ym. 2005, 158). Sosiaalialan työssä iloa tuovat juuri asiakkaat, heidän 
kohtaamisensa ja asiakkaiden onnistumiset (ks. Bardy ym. 1997, 9; Kemppainen ym. 
1998, 130–139; Meltti ym. 2009; Välimaa 2011, 133–134).

Kait se on, että ihminen, joka on apua tarvinnut, on ensinnäkin saannu avun ja on tyytyväinen, ja - 
ja ... Kyllähän siinä täytyy ottaa tämä työntekijäkin. Työntekijä on tyytyväinen ja on kokenu, että on 
ollu avuks, että on pystyny auttamaan sitä ihmistä. ((21) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaalialalla työskentelevän ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa onnistumiset 
ja pettymykset olivat sosiaaliohjaajaopiskelijoista ammatillisen kasvun ja kehityksen 
mahdollistavia tilanteita (vrt. Granfelt 2011, 228–229). Heidän mukaansa vuorovai-
kutustilanteiden tarkastelu siten, että tarvittaessa haettiin vaihtoehtoisia etenemisväyliä 
toteutuneisiin tilanteesiin, mahdollisti ammatillisen kasvun ja kehityksen.   
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Välillä se (vuorovaikutus) onnistuu ja välillä ei onnistu, ja sitte semmoisia, että ei onnistu, niin 
voi miettiä tilanteita, mikä meni pieleen, mitä ois voinut tehdä toisin, että tää on niin inhimillistä 
tänkin suhteen. ((2) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Pekka Saarnio (1993b) toteaa sosiaalityötä koskevassa tarkastelussaan, että koke-
neille työntekijöille ominaista on taitavuus vuorovaikutustilanteissa, mikä johtuu 
kokemukseen perustuvasta kyvystä löytää oikea taajuus vuorovaikutustilanteessa sekä 
havaintojen osumisesta haasteellisten tilanteiden ytimiin. Asiakastyön edellyttämät 
vuorovaikutustaidot karttuvat epämuodollisissa oppimistilanteissa. (Saarnio 1993b, 
96–97.) Kun työntekijä asettuu asiakkaan kumppaniksi, ottaa keskustelijan ja kannus-
tajan rooliin, hakee asiakkaan kanssa muutoksen mahdollistavaa reititystä sekä kokoaa 
asiakkaan kanssa muutokseen kannustavan tukiverkoston, on hän prosessissa mukana 
oppijana (Jokinen 2005, 162–163). Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat viittasivat muun 
muassa kokeneen työntekijän valmiuksiin lukea asiakastyötilanteessa toista ihmistä ja 
tämän myötä toimia tilanteeseen sopivalla ja sitä joustavasti eteenpäin vievällä tavalla 
(ks. luvut 6.2 ja 8.3).

5.3  Kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö sosiaalialan 
asiakastyön toteutuksen perustana

Sosiaalialan työ on ihmissuhteessa tapahtuvaa työtä, kun työskentely edellyttää jo läh-
tökohtaisesti vähintäänkin kahden ihmisen, työntekijän ja asiakkaan, yhteen tulemista. 
Yhdessä toimimisen mahdollistaa sosiaaliohjaajien mukaan työntekijän ja asiakkaan 
kohtaaminen sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Nämä ovat myös alan asiakastyön kes-
keisten työmuotojen eittämättömät lähtökohdat (ks. luku 4.2). Vuorovaikutuksen 
osatekijöitä ovat puolestaan viestien kuuleminen ja näihin vastaaminen mutta myös 
tilannetta ja ymmärrystä avaavien kysymysten esittäminen. Kumpaisenkin osapuo-
len, työntekijän ja asiakkaan todellinen läsnäolo työskentelyssä ja heidän jakamansa 
arvostuksen, kunnioituksen, hyväksynnän sekä luottamuksen tunne, avittavat myös 
turvallisuuden kokemuksen saavuttamista ja vastavuoroiseen työskentelysuhteeseen 
pääsemistä. Vastavuoroisuus tukee puolestaan vaihtoehtoisten ratkaisujen hakemista 
tarkasteltaviin kysymyksiin.
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Taulukko 7. Sosiaalialan asiakastyön ja työkäytäntöjen perusta sosiaaliohjaajien mukaan

Sosiaalialan asiakastyön ja työkäytäntöjen perusta

Ulottuvuudet Elementit

Kohtaaminen
Vuorovaikutus (mm. kuuleminen, kysymysten 
esittäminen, vastausten muodostaminen)
Yhteistyö

Arvostus
Hyväksyntä
Kunnioitus
Luottamus
Läsnäolo
Turvallisuus
Vastavuoroisuus
Vaihtoehtojen ja ratkaisujen etsintä

Sosiaaliohjaajat liittivät opiskeluvuosinaan alan asiakastyön toteutukseen vuorovai-
kutuksen ja yhteistyön siten, että nämä kaksi ulottuvuutta olivat liimattuina toisiinsa. 
Ilmaisut olivat usein samassa virkkeessä, vain ja-sanan erottaessa ne toisistaan. Työ-
vuosien jälkeen heidän näkemyksissään kohtaaminen esiintyi ulottuvuutena, johon he 
yhdistivät vuorovaikutuksen ja yhteistyön. Kohtaaminen ikään kuin antaa lupauksen 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ryhtymisestä. Kokonaisuuteen kiinnittyy lisäksi 
ryväs työskentelyssä onnistumista varmistavia elementtejä. Arvostus ja kunnioitus 
liittyvät muun muassa ihmisen itsemääräämisoikeuden tunnustamiseen. Hyväksyntä 
on ihmisen ainutkertaisuuden tiedostamista ja erilaisuuden sallimista. Luottamus 
merkitsee sosiaalialan asiakastyössä uskoa toiseen ihmiseen ja työskentelyyn sitoutu-
mista. Turvalliseksi koetussa tilanteessa vuorovaikutus voi muodostua avoimeksi ja 
rehelliseksi. Läsnäolo mahdollistaa muun muassa toisen ihmisen kuulemisen. Vasta-
vuoroisessa suhteessa osapuolet ovat samanarvoisia ja jakavat tilanteen yhdessä. Tällöin 
mahdollistuu yhteistoiminnallinen vaihtoehtojen ja ratkaisujen hakeminen asiakkaan 
tilanteeseen. (Ks. Taulukko 7; myös luku 8.3.)

Tuija Nummela (2011) kirjoittaa aikuissosiaalityötä koskevien huomioiden nojalla 
kohtaavasta ja osallistavasta asiakkuudesta. Pyrkimys kohtaamiseen ja osallistamiseen 
edellyttävät niin työntekijän ja asiakkaan keskinäistä kunnioitusta kuin tasavertaisuu-
den ja luottamuksen tunteen saavuttamista sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen 
kokemusta. (Mt., 60–63, 139–141.) Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat painottivat 
juuri kohtaamisen merkitystä asiakastyössä, eivätkä pidättäytyneet yksin vuorovaikutus- 
ja yhteistyötekijöiden kommentoinnissa. Heidän näkemyksistään saattoi löytää viitteitä 
myös yhteistoiminnallisen suhteen henkilökohtaistumisesta siten, että kohtaamistilan-
teessa on läsnä kaksi ihmistä, vaikkakin työntekijä ja asiakas, jotka hyväksyvät toinen 
toisensa. (Ks. taulukko 8.) Sosiaaliohjauksen asiakastilanteissa ihmiset, työntekijä ja 
asiakas, toimivat yhdessä välittömässä ilmapiirin.
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Taulukko 8. Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvan asiakastyön muutosjuonteet

Muutosjuonteet sosiaaliohjaajien opiskelu- ja työvuosina esittämien näkemysten välillä

- Vuorovaikutuksen ja yhteistyön korostamisesta työntekijän ja asiakkaan kohtaamiselle sekä 
läsnäololle painoarvon antamiseen

- Keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen tunteen lisäksi vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen 
hyväksynnän painottamiseen

- Asiakkaan elämäntilanteeseen ratkaisumahdollisuuksia siirrytään hakemaan työntekijän ja 
asiakkaan yhteistoimintana ja vaihtoehtoisia etenemisväyliä hahmottaen

Asiakkaan hyvästä kohtelusta, hänen ihmisarvonsa loukkaamattomuudesta ja yksi-
tyisyyden sekä vakaumusten kunnioittamisesta muodostuu hyvän asiakastyön perusta. 
Asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet on lisäksi huomioitava ja asiakkaan mielipiteet sekä 
toiveet kuultava. Asiakkaalle on kerrottava eri vaihtoehtoehdoista ja näiden vaiku-
tuksista. Palvelujärjestelmältä onkin edellytetty niin avoimuutta kuin läpinäkyvyyttä 
ja päätöksenteolta puolestaan ristiriidattomuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ym-
märrettävyyttä. Hyvän asiakastyön aineksiin kuuluu myös luottamuksellisuus. (Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan … 22.9.2000/812, 4§, 5§; STM 2010, 15, 47; 2012c, 174.) 
Hyvän asiakastyön ja -suhteen lähtökohdiksi nimetyt asiat löytyivät myös kokeneiden 
sosiaalialan ammattilaisten näkemyksistä. Työvuosien jälkeen he pitivät entistäkin 
järkähtämättömämmin työntekijän ja asiakkaan kohtaamista, vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä työn kulmakivinä. Lisäksi he korostivat asiakkaan kuulemisen, asiakkaan 
äänen tavoittamisen tärkeyttä. He painottivat läsnäolon sekä työntekijän ja asiakkaan 
vastavuoroisen arvostuksen ja kunnioituksen, hyväksynnän ja luottamuksen sekä 
turvallisuuden tunteen merkitystä asiakastyötilanteissa. Osaavien sosiaalialan ammat-
tilaisten kommenttien pohjalta sosiaaliohjausta voi pitää näin ollen asiakkaan rinnalle 
asettuvana ja kohtaamiseen sekä kuulemiseen mutta myös vaihtoehtoisten ratkaisujen 
etsimiseen perustuvana työnä.
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6  Ammatillinen kasvu ja kehitys sosiaalialalla

Menneinä lähivuosikymmeninä vahvan hyvinvointivaltiokauden aikana valtio ja 
kunnat loivat sosiaali- ja terveyspalveluiden perustan ja organisoivat koulutuksen am-
matillisen henkilöstön saamiseksi näille aloille (Helander 1998, 55; Konttinen 1998, 
39). Mutta mikä sosiaaliohjaajista on ammatillisen koulutuksen ja toisaalta työvuosien 
sekä elämänkokemuksen merkitys ammattilaisuuden rakentumisessa? Ammatillista 
kasvua ja kehitystä on tarkasteltu työuran kattava prosessina, jolloin ammatillinen 
kasvu ja kehitys voidaan nähdä henkilökohtaisista lähtökohdista tapahtuvana mutta 
sosiaalisiin, muun muassa ammatillisiin yhteyksiin kosketuksissa olevana oppimisjat-
kumona (Hanhinen 2010, 99). Lisäksi ammatillisen kasvun ja kehittymisen erittely 
on kohdentunut niin ajattelun, työsuoritusten, persoonallisuuden kuin itsereflektion 
alueelle (ks. Ruohotie 2006a, 114). Esimerkiksi sosiaalityön yhteydessä mielenkiinto 
on suuntautunut niin ammatillisen kuin henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen mut-
ta myös ammatillisuuden rakentumisen muuttuneiden ehtojen jäsentämiseen, kun 
työlle on asetettu tehokkuuteen sekä vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita (ks. Lishman 
2002, 89–90). Sosiaalityötä on tarkasteltu vankasti reflektiivisenä ammattikäytäntönä. 
Reflektiivisyys edellyttää jatkuvaa oman toiminnan kyseenalaistamista ja vuorovaiku-
tuksellista ongelmien tulkintaa sekä kokeiluista ja kokemuksista oppimista (esim. Fook 
2005; Healy 2005; Karvinen 1993; Matthies 1993; Raunio 2000). Sosiaaliohjaajien 
ammatillista kasvua ja kehitystä koskevissa näkemyksissä koulutus, työkokemus ja elä-
mänhistoria kietoutuivat toisiinsa yhteydessä olevaksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen 
ja työharjoittelun liitos onkin tuttu sosiaali- ja terveysalojen ammatillisen koulutuksen 
opetussuunnitelmista jo takavuosilta, mutta elämänkulun merkityksen kommentointia 
ammatillisten valmiuksien lähteenä näistä ei suoraan löydy (esim. AKH 1987, 62–66; 
1988a, 22–24; 1988b, 53–56; OPH 1995, 69–80).

6.1  Koulutuksen merkityksestä

Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, että niin koulutus kuin työ- ja elämänkokemus 
ovat merkityksellisiä tekijöitä kasvussa ammattialalle ja ammattilaisena kehittymises-
sä. He totesivat, että näiden asettaminen tärkeysjärjestykseen oli haasteellista, ellei 
mahdotonta. Sosiaalialalle kasvu ja kehittyminen eivät olleet heistä sidoksissa yksin 
oppilaitosympäristöön ja muodollisiin oppimistapoihin, vaan ne mahdollistuivat niin 
työssä kuin muutoin elämässä.

Koulutus antoi sosiaaliohjaajaopiskelijoista lähtökohdat alalla työskentelyyn. He 
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kuvasivat ammatillisen koulutuksen merkitystä muun muassa ilmaisuin ”kaiken A ja 
O” tai ”perusta”. Heidän mukaan koulutus antoi sosiaalialan tehtävissä työskentelevälle 
”faktat”, ”pohjan”, ”perusvalmiudet”, ”raamit” ja ”rungon” sekä ”tietoa” ja ”teoriaa” 
mutta myös valmiuksia kulloinkin tarvittavan tiedon etsimiseen. He liittivät koulu-
tuksen ensi sijassa työn edellyttämän tiedollisen perustan omaksumiseen. Vastaavasti 
heidän suorittamiensa sosiaalialan ammatillisen koulu- ja opistoasteen tutkintojen 
opetussuunnitelmissa puhutaan ammatinhallinnan edellyttämästä tietoperustasta 
(AKH 1988a, 22; 1988b, 53; OPH 1995, 71). Koulutuksen yhteydessä tieto näyt-
täytyy esimerkiksi käsitteisiin ja tosiasioihin keskittyvänä formaalina tai teoreettisena 
tietona (vrt. Tynjälä 2004, 176), mikä tuli esiin myös sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 
näkemyksistä.

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan sosiaalialan työtä ei voi tehdä ammatillisesti 
ilman koulutusta. Yleisesti ammatillistuminen on liitetty tiettyjen tehtävien hoitami-
seen ammattilaisten toimesta, jolloin ammatin harjoittaminen edellyttää tekijältään 
tietoja sekä taitoja ja ammatillisuuden etenemisen myötä yhä eriytyneempää mutta 
myös syvällisempää osaamista. Tietojen ja taitojen saavuttamisen on todettu puolestaan 
edellyttävän ammatillista koulutusta. (Vuorikoski 1999, 35–37.) Sosiaalialan koulu- 
ja opistoasteen opetussuunnitelmissa oli jo taannoin tavoitteeksi asetettu laajojen 
tiedollisten ja taidollisten valmiuksien sekä eettisen vastuun, korkean työmoraalin 
ja työelämässä edellytettävän käytöksen omaksuminen (AKH 1988a, 6, 23; 1988b, 
9, 54; ks. OPH 1995, 13–14, 71). Sosiaaliohjaajaopiskelijoista koulutus toimi niin 
porttina kuin reittinä ensisijassa ammatillisiin tietoihin perehtymisessä.

Terhi Laine (2005) toteaa turvakotityöstä, että työntekijät kokivat koulutuksen 
ammatillisuuden perustana. Työntekijä oli varma taidoistaan, kun hänellä oli mo-
nipuolinen koulutus ja työkokemus. Koulutuksesta saatu tieto ja taito muuttuivat 
käytännössä työn hallinnaksi. (Mt., 115, 126.) Kyösti Raunio (2000, 81) puolestaan 
esittää, että kyky toimia ennalta arvaamattomassa, epävarmassa ja monimutkaisessa 
maailmassa vaatii tietoista ja perusteltua suhdetta todellisuuteen. Karen Healy (2005) 
taas katsoo, että tiedon, teorioiden kautta ammattialan työhön on muodostunut pe-
rusta, mikä on avuksi piirrettäessä kuvaa asiakkaan tarpeista ja luotaessa käsikirjoitusta 
käytännön toiminnalle. Teoreettisen tiedon myötävaikutuksesta alalla työskentele-
vän näkemyksiin voi tulla moniulotteisuutta, jolloin hän voi helpommin tavoittaa 
myös asiakkaan katsomuksen tarkasteltavaan asiaan. Teoriatieto on hyödyksi myös 
hahmotettaessa asiakkaiden tarpeiden ja palvelujen kohtaavuutta. (Mt., 10–11, 47.) 
Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan alalla työskentelevä tarvitsi toimintansa tueksi 
ammatillista näkemystä, jolloin hän kykeni tarkastelemaan työssä kohdattavia kysy-
myksiä moniulotteisemmin ja ikään kuin sivusta tai ulkopuolelta, menemättä liiaksi 
mukaan asiakastyön imuun. Tämän he katsoivat tukevan myös valmiutta rajata työtä, 
mikä lisäsi työssä jaksamista.
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Pitää tietää, vaikka ne sinänsä niin kuin konkreettisena työnä ei näy enää siellä työpaikalla, mutta 
ku ne mun mielestä kuuluu olla siellä taustalla, et sitä työtä voi tehä, sitä ei voi niin kuin perustaa 
niin kuin sitte pelkästään sille, että musta tuntuu, että näin tehää. ((1) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosi-

aaliohjaajaopiskelija)

Työvuodet olivat säilyttäneet sosiaaliohjaajien näkemyksen koulutuksen merkityk-
sestä pitkälti samana. He kuvasivat koulutuksen roolia edelleen sanoin ”perusta” ja 
”pohja”. Koulutuksesta alan tehtäviin etenevä voi löytää heistä ammatillisen ajattelun 
välineitä, mitkä toimivat peileinä tarkasteltaessa työssä kohdattavia kysymyksiä. Yli 
kaksikymmentä vuotta sitten tehdyissä sosiaalialan koulu- ja opistoasteen opetussuun-
nitelmissa tämä tuotiin esiin todeten, että tieto tulee kyetä yhdistämään ammatilliseen 
toimintaan, mikä syventää oppimista ja edistää sisäistetyn ammatillisen toimintamallin 
kehittymistä (AKH 1987, 67; 1988a, 22, 26; 1988b, 11, 53, 58). Sosiaaliohjaajista eräs 
totesi koulutuksen annin ammatilliselle kasvulleen olevan erityisesti ihmistä koskevan 
ymmärryksen laajenemisessa, ei ammatillisen nippelitiedon tai yksityiskohtaisen tiedon 
omaksumisessa. Koulutuksen ja sosiaalialaa koskevan tiedon omaksumisen yhteyteen 
he liittivät ammatillisen ymmärryksen rakentumisen, mitä he kuvasivat oman ajat-
telun avautumisena, erilaisten näkökulmien sekä tarkasteluvinkkeleiden löytämisenä.

Onhan koulutuksen merkitys ihan suuri, että semmoisia perusvalmiuksia annetaan. … Et kun olet 
käynyt koulutuksen, olet ammattimies niin, saa sen varmuuden siihen työhön, mitä olet tulossa 
tekemään. … Kyllähän se on silla lailla, et on semmoinen pohja ja peilata sitä sille työkokemukselle 
sitä pohjaa. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat totesivat koulutuksen avaavan ovet ammatti-
alan tiedon lähteille ja mahdollisuuksiin hakea tietoa. Koulutuksen yhteydessä he 
korostivat tiedon ja erityisesti uuden tiedon merkitystä. Ilmaisullaan ”uusi tieto” he 
viittasivat ajankohtaisimpaan tutkimustietoon sekä työn kehittämistuloksiin. Opiske-
luaikaa seuranneina vuosina oli muodostunut näkymä myös tietopohjan uudistamisen 
tarpeellisuuteen.

Sosiaalialan koulutus sekä opintojen kautta omaksuttu tieto vahvistavat sosiaali-
ohjaajien näkemyksen mukaan alalla työskentelevän ammatillista otetta ja luotta-
musta oman työn mahdollisuuksiin. He katsoivat, että koulutuksen aikana ilmeni 
kysymyksiä, joiden tarkastelu antoi lujuutta alan tehtävissä toimimiseen ja rohkeutta 
erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Ammatillisen työotteen rakentaminen kouluttau-
tuessa huomioituu myös menneiden vuosien opetussuunnitelmissa, jolloin puhutaan 
ammattipätevyyden ja ammatinhallin sekä laaja-alaisen toimintavalmiuden tavoittelus-
ta (AKH 1987, 67; 1988a, 22, 26; 1988b, 53, 58). Sosiaaliohjaajat katsoivat, että alan 
koulutus sekä tietoaineksen tuntemus liittävät osaltaan työntekijän ammattialaan ja sen 
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yhteisiin, hyväksyttyihin työskentelytapoihin. Myös sosiaalityöntekijöiden työskentelyä 
raamittavina tekijöinä on pidetty juuri tieteellistä tietoa, ammatillistieteellistä osaamista 
sekä eettisiä periaatteita (Healy 2005, 1; Murto ym. 2004, 32–34; Raunio 2004, 32).

Koulutus vie enemmänkin siihen sun semmoiseen tapaan ajatella ja tietyllä tapaa toimia kuitenkin. 
Sitä on kauhean vaikea selittää. Mutta se tapa toimia ja jotenkin se, että sä sisäistät itsellesi sen, mitä 
sä teet ja mihin tavallaan sä kuulut ja näin. ((15) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Jo opintojen ollessa käynnissä sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat, että koulutuksessa 
tuli varata aikaa ja tila oppijan omakohtaiselle asioiden tarkastelulle, mikä edisti 
ammatillisen näkemyksen muodostumista. Tämä viittaa sosiaalialan yhteydessä usein 
tarkasteltuihin reflektioon ja reflektiivisyyteen. Reflektio on prosessi, jolloin toimija 
etsii aktiivisesti vastauksia löytämiinsä kysymyksiin. Reflektiivisyys puolestaan syntyy 
kyvystä arvioida omaa ajattelua, toimintaa ja osaamista sekä valmiudesta tarkastella 
toimintaa kyseenalaistavasti suhteessa työn kokonaisuuteen. Reflektiivinen työote 
tukee valmiutta käsitellä eettisiä kysymyksiä ja ammatillisen vastuun ulottuvuuksia. 
(Karvinen 1993, 19–20, 28, 30–31.) Risto Eräsaari (1995b, 159) kuitenkin muotoilee 
näkemyksensä siten, että reflektiivisyyden haasteena on, miten saada olemassa olevasta 
irti enemmän ja miten löytää omat mahdollisuutensa.

Mä oon miettiny ja pohtinu jotain asiaa, että voisko se olla niin. Että täältä koulusta saa niin kuin 
tavallaan sellaista tukea ja sellaista varmuutta, että uskaltaa niin ja tehdä niin, vaikka ympäristö 
ei aina välttämättä hyväksykään sitä. ((10) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Työvuosien mentyä sosiaaliohjaajien esityksiin sisältyi kuvauksia omaksuttujen nä-
kemysten kyseenalaistamisesta ammatillisen oppimisprosessin yhteydessä. Sosiaalialan 
koulutuksessa tulee heidän mukaansa mahdollistaa oppijan ajattelun ja toiminnan 
koettelu suhteessa alan tietoperustaan ja käytäntöihin, jolloin näihin voi muodostaa 
omakohtaisen suhteen. Yksi sosiaaliohjaaja vertasi työvuosien jälkeen oppimiskoke-
muksiaan aivopesuun tilanteessa, jolloin opiskelu ja oppiminen perustuivat omaa 
toimintaa kuvaavaan ja tätä arvioivaan kirjalliseen oppimistehtävään, tästä saatuun 
palautteeseen sekä käytyihin keskusteluihin. Kokemukseen on kiinnittynyt kuitenkin 
ajan kuluessa positiivinen lataus. Hänen mukaansa työvuosien aikana tulee pyrkiä 
samankaltaiseen oman toiminnan tarkasteluun, jos haluaa päästä tutuksi ja tulla tie-
toiseksi omasta ajattelusta ja toiminnasta.

Kun on sellaista koulua käynyt, jossa käytiin keskustelua ja annettiin palautetta, pakotettiin oppimaan 
omista tekemisistään. Niin se oli välillä aika aivopesua itse asiassa. Kyllä mä muistan ymmärtäneeni 
joskus kymmenen vuotta sitten, kuinka hienoa onkin. Ei se, että mä teen tehtävän, vaan että mä 
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palaan siihen, arvioin ja keskustelen jonkun kanssa. Sehän on sitä, mitä pitäis tässä sosiaalialan 
työssäkin tehdä koko ajan. Ei riitä, että mä teen duunia ja siinä kaikki, jos haluaa päästä vähän 
syvemmälle. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajien eri ajankohtina esittämät näkemykset koulutuksen merkityksestä 
ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä kiinnittyivät niin tiedon ja teorian omaksu-
miseen kuin ajattelun avartumiseen mutta myös sen kehittymiseen syvällisemmäksi 
ymmärrykseksi. Eri yhteyksissä ammatillista oppimista on tarkasteltu tapahtumasar-
jana, jossa tieto luodaan kokemusten muutosten kautta. Kokemus toimii oppimisen 
raaka-aineena, mutta kehittyminen edellyttää kokemuksen merkityksellistämistä. 
Ammatilliseen oppimiseen tulee sisältyä pyrkimys olemassa olevan tiedon ja vallitse-
vien käytäntöjen ylittämiseen ja uuden tiedon sekä käytäntöjen luomiseen. Olennaista 
on reflektiivinen ote, jolloin ilmiöiden ja toimintojen tarkastelu etenee ristiriitojen 
tunnistamisen ja problematisoinnin kautta ammattikäytännön kehittämiseen. (Ks. 
Healy 2005, 1–8, 97–102; 2012, 4–6; Hänninen ym. 1988; Jokiranta 1989; Järvinen 
1990; Karvinen 1993; Poikela 1998; Ruohotie 1998a, 2006a.) Sosiaalityön jäsennyk-
sissä reflektiivisyys esiintyy sekä ajattelun että toiminnan välineenä, sillä ajattelum-
me heijastuu toimintaamme ja käytäntöihimme, ja toiminnassa koettu puolestaan 
ajatteluumme (Fook 2005, 33; Payne 2002, 21). Reflektiivisen ammattikäytännön 
omaksunut ymmärtää myös, että toimintaa ohjaavat teoriat voivat olla puutteellisia 
ja täten kehittyviä (Mutka 1998, 47; ks. Pease ym. 1999, 11).

Kokeneet sosiaaliohjaajat katsoivat, että opiskelussa ja oppimisessa tulee koulutuksen 
ja työhön perehtymisen, teorian ja käytännön käydä rinnan. Sosiaalialan ammatilliseen 
koulutukseen kuuluu harjoitteluja (työelämän käytäntöjaksoja). Eri työympäristöissä 
suoritetut harjoittelut luovat heidän mukaansa kuvaa työn arjesta. Heidän kuvauksis-
saan teorian ja käytännön välinen sidos oli vahva ja ilmeisen merkittävä. Heistä useat 
työskentelivät opiskeluvuosina alan työtehtävissä ja tämän lisäksi opintoihin sisältyi 
harjoitteluja. Näin koulutus tai teoria ja käytäntö toimivat toistensa tarkastelupintoina, 
minkä mahdollistivat niin heidän oppimistilanteisiin tuomat havaintonsa työelämäs-
tä kuin kouluttajien työelämän esimerkit. Seuraavassa sosiaaliohjaajan kuvauksessa 
koulutus- ja työkokemus täydentävät toisiaan ja tukevat niin opinnoissa kuin työssä 
etenemistä. Kuvauksessa oppiminen kiinnittyy niin opiskelu- kuin työkokemuksiin.

Ilman koulutusta, jollei olisi tätä pohjakoulutusta ja tätä sosiaalialankoulutusta niin en varmaan 
ihan näin täysipainoisesti ja näin hyvin olisi koskaan pystynyt tekemään. Mutta ilman taas hyvää 
työkokemusta en varmaan olisi saanut myöskään koulutuksesta mitään. ... Koulutuksesta olen saanut 
niitä tietotaitoja ja myös sitä tietotaitoa siitä, että mistä lähden hakemaan tietoa, kun olen täällä 
kentällä ja tieto on lisäopiskelua. Mutta sitten taas toisaalta käytäntö on opettanut. ((6) Teemahaas-

tattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Sosiaalialan koulutuksessa tulee olla työelämässä viipyneiden sosiaaliohjaajien 
näkemysten mukaan mahdollisuus opiskelijoiden vertaistyöskentelylle, mikä edistää 
osaltaan keskustelevan ja työkysymysten yhteiseen pohdintaan perustuvan työotteen 
omaksumista. Heidän mielikuviinsa opiskeluajan keskustelut olivat jääneet ensisijassa 
alan työn tarkastelua avaavina ja rikastuttavina kokemuksina. Opiskeluympäristön ja 
ilmapiirin tulisikin välittää viestiä työn tärkeydestä, sillä tämä peilautuu edelleen työn 
tekemiseen (Fook 2005, 153–154).

Ja sitten se, mitä me jaettiin siinä porukassa. Siinä ihmisillä oli vankkaa ammatillista osaamista 
ja se oli myös semmoista vertaistukea. Se oli hirveän hieno kokemus. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ 

Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialan ammatillisen kasvun ja kehityksen osatekijänä ammatillinen koulutus 
tulee sosiaaliohjaajien eri ajankohtina esittämissä näkemyksissä huomioiduksi nimen-
omaisesti tiedollisen ulottuvuuden kautta. Ammatillinen koulutus saa perustelunsa 
tiedon omaksumisen ja ammatillisten tietojen uudistamisen välityksellä. Työvuosien 
myötä ammatillisessa koulutuksessa omaksutun tieto- ja teoriapohjan merkitys näyt-
täytyy aikaisempaa vahvemmin käytännön työlle perustan mutta samalla asiakastyössä 
kohdattaville asioille laajemman tarkastelukulman tarjoavana ulottuvuutena.

Sosiaaliohjaajien joukosta tukijoiksi määrittelemäni kokeneet alan ammattilaiset 
painottivat työvuosien jälkeen koulutuksen yhteydessä juuri laajemman näkemyksen 
saavuttamista asiakastyössä kohdattaviin asioihin mutta myös ajankohtaisen ja päivi-
tetyn tiedon merkitystä. Työvuosien saattelemana ohjaajat korostivat koulutuksessa 
omaksutun tiedon sovellettavuutta käytännön työhön sekä tiedon tärkeyttä omaa 
ajattelua avartavana ja suvaitsevaisuutta erilaisille lähestymistavoille lisäävänä teki-
jänä. Kehittäjiksi nimeämäni sosiaaliohjaajat pitivät ammatillisessa koulutuksessa 
omaksuttua tietoa ja teoriaa käytännön työtä ohjaavana ja tämän kehittämisen osal-
taan mahdollistavana taustaviitoituksena, kaikupohjana. Koulutuksen merkityksen 
tarkastelussa korostuu työvuosien jälkeen ammatillisen näkemyksen lisäksi asiakas- ja 
tilannekohtaisesti sovellettavissa olevat ammatillisen ajattelun välineet.

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan koulutuksen merkitys ei ole 
yksin alan ammatillisiin lähtökohtiin perehtymisessä ja osaamisen lisäämisessä, vaan 
parhaimmillaan se luo kipinän jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Esa Kontti-
sen (1997, 51) mukaan jatkuva koulutus koetaan tärkeänä professionaalisessa työssä. 
Tarvetta kehittää alati ammattilaisuuttaan on pidetty lähtökohtaisena tavoitteena 
sosiaalialan ammatillisissa koulutuksissa jo pitkään (AKH 1988a, 22; 1988b, 53; 
OPH 1995, 5). Vastaavasti sosiaalityön yhteydessä on korostettu, että työntekijän 
tulee säilyttää niin halu kuin uteliaisuus uuden oppimiseen. Hänen tulee tuntea vas-
tuuta tietojensa ja taitojensa sekä toimintansa kehittämisestä. (Compton ym. 1999, 
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51–55.) Sosiaaliohjaustyön yhteydessä on puolestaan korostettu alituista työn suunnan 
ja työskentelykäytäntöjen tarkistamista sekä ammatillisten tietojen ajantasaistamisen 
ja uusien työmenetelmien haltuunoton välttämättömyyttä (Kaljonen 2008, 51–52; 
Rahko 2011, 52). Sosiaalialan työantajia jopa vaaditaan mahdollistamaan ja alalla 
työskenteleviä yllytetään huolehtimaan osaamisen jatkuvasta kohentamisesta amma-
tillisella täydennyskoulutuksella (vrt. STM 2012c, 181).

Ammatillista oppimista edistävinä tekijöinä on pidetty niin ammatillista koulut-
tautumista, ammatilliseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen perehtymistä kuin työn 
ja työkäytäntöjen tarkastelua kollegoiden kanssa (Lishman 2002, 99–101). Näitä 
mahdollisuuksia työntekijöiden on todettu myös hyödyntävän, kun he esimerkiksi 
tutkimustietoon perehtymisen, tämän omassa työssään hyödyntämisen ja tutkivan 
työotteen käytöllä pyrkivät vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin (Tapola-Haapala 
2011, 81). Ammatillinen täydennyskoulutus merkitsi sosiaaliohjaajille ajankohtaisen 
tiedon sekä uusien työvälineiden omaksumista mutta myös työtä koskevien ideoiden ja 
oivallusten löytämistä. Ammatillisesta täydennyskoulutuksesta voi heistä saada eväitä 
oman työnsä ja työtapojensa tarkasteluun sekä löytää uusia haasteita ja mielekkyy-
den toiminnalle. Sosiaaliohjaajat katsoivat, että ammatillista vireyttä ylläpitää myös 
ammattikirjallisuuteen perehtyminen sekä alan nettimateriaalin seuraaminen. He 
huomioivat myös paikallisen tiedon seuraamisen merkityksen, esimerkiksi alue- sekä 
lähiölehtien ja näiden artikkelien sekä mielipidekirjoitusten osalta, kun työ kohden-
tuu jonkin seudun, alueen tai paikan tietyn väestöryhmän, esimerkiksi ikääntyvien 
tarpeisiin.

6.2  Koulutuksen merkityksestä sosiaaliohjaajien 
ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä

Pekka Ruohotien (2006a) mukaan ammatillisen kasvun tarkastelu voidaan kohdentaa 
tätä ohjaaviin yksilön psyykkisiin rakenteisiin ja kasvuprosessia raamittavaan konteks-
tiin, sillä ihmisen psyykkiset rakenteet jäsentävät ajattelua, tunteita ja eettisiä valintoja, 
ja konteksti peilautuu yksilön suorituksessa ja itsereflektiossa. Lisäksi ammatillisen 
kasvun hahmottamisessa on huomioitava ihmisen orientaatio ja fokus. Tällöin huomi-
oidaan se, kiinnittääkö ihminen huomiota minän sisäiseen maailmaan eli merkitysten 
muodostumiseen vai ulkoiseen maailmaan, esimerkiksi työelämän vaatimuksiin. (Mt., 
113–119.) Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden koulutuksen aikana ammatilliseen kasvuun 
ja kehitykseen liittämät näkemykset yhdistyivät usein heidän valmiuteensa jäsentää 
ammatillista ajatteluaan ja toimintaansa sekä sisäistä maailmaansa.

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan ammatillista kasvua ja kehitystä vei eteenpäin 
halu tehdä sosiaalialan työtä, tahto kehittyä työssä ja valmius muutokseen. Halu 
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kehittyä ihmisenä ja halu kehittää niin ammattiaan kuin ammattialaansa onkin kirjat-
tuna sosiaaliohjaajaopiskelijoiden eri ajankohtina käymien ammatillisten koulutusten 
tavoitteisiin (AKH 1988a, 7; 1988b, 13; ks. OPH 1995, 16, 26 ). Halu työskennellä 
ihmisten kanssa sekä auttaa tai tarjota ammatillista apua ovat merkittäviä sosiaali- ja 
terveysalojen koulutuksiin hakeutumisen syitä (Kosonen 2005, 144). Merja Borgman 
(1998) toteaa tutkimuksessaan, että sosiaalialalle hakeutuvat valitsevat ensisijassa alan 
ja toissijaisesti koulutusammatin, koska heidän ammatillinen tulkintakehyksensä 
kiinnittyy ihmisen hyvyyteen.

Kyllä varmaan osittain synnytään (sosiaalialalle synnytään), mutta siihen liittyy se oppiminen 
sitten, että pystytään kehittymään ja kasvamaan. ((2) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Päämäärätietoinen oppija kiinnittyy oppimisprosessiin kognitiivisesti mutta myös 
tarkkaillen ja säädellen oppimista, esimerkiksi tavoitteiden asettelulla (Ruohotie 
2006a, 107). Sosiaaliohjaajaopiskelijoista ammatillista kasvua ja kehittymistä edisti 
oppimiskokemusten tarkastelu niin henkilökohtaisesti kuin yhdessä opiskelu- tai työ-
yhteisön jäsenten kanssa. He pitivät jo opintojen suoritusvaiheessa merkityksellisinä 
seikkoina ammatillisten kysymysten pohdintaa sekä luottamuksen muodostumista 
omiin kehitysmahdollisuuksiinsa.

Täytyy olla niin kuin sillä tavalla niin kuin valmis tai niin kuin halukas niin kuin semmoiseen 
muutokseen ... Ja on semmoinen vastaanottavainen ja utelias. ... Siin pitää olla pohjalla niin kuin 
joku halu, siis semmoinen himo ihmisiin. Ja must se on niin kuin luontasta. ((7) Teemahaastattelu I/ 

1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Se (sosiaalialalla kasvu) vois olla jotain semmoista itsekritiikkiä ja uuden oppimisen haluamista. 
((20) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Koulutus ei näyttäytynyt sosiaaliohjaajaopiskelijoille kuitenkaan yksin polunpäänä 
ammatillisten tietojen omaksumiseen ja ammatillisen ymmärryksen rakentamiseen. He 
liittivät koulutuksen yhteydessä ammatillisen kasvun myös ihmisenä kehittymiseen, 
mikä heidän mukaansa merkitsi omien rajojen tiedostamista sekä omien puutteelli-
suuksien tai virheiden myöntämistä. Heidän suorittamiensa sosiaalialan ammatillisten 
koulutusten opetussuunnitelmissa tähän viitattiin oman persoonan kehittämisen ohella 
oman itsen tuntemisena yksilönä ja ryhmän jäsenenä (AKH 1988a 7, 22; 1988b, 13, 
53). Kun sosiaaliohjaajaopiskelijat tarkastelivat opintojen ollessa käynnissä muuttu-
mistaan ihmisenä, he kertoivat seuraavien seikkojen vahvistumisesta: ”itsetuntemus”, 
”itsetunto” ja ”usko itseen” mutta myös ”funtsailu”, ”mietiskely”, ”pohdiskelu” ja ”ref-
lektoiva ote” ja vielä ”rajaamisen kyky” sekä ”rohkeus” ja ”varmuus” että ”joustavuus”, 
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”laaja-alaisuus”, ”suvaitsevaisuus” ja ”ymmärrys”. Ilmaisut kertovat siitä, miten heidän 
huomionsa kiinnittyivät ammatillisen kasvun ja kehittymisen tarkastelussa oppijan 
sisäiseen maailmaan, kuten persoonallisuuden kehitykseen, omakohtaisten merkitysten 
muodostamiseen ja itsereflektioon. Itsestä poispäin tapahtuva tarkastelu, kuten työelä-
män edellyttämien ammattitaitotekijöiden hahmottaminen jäi vähemmälle huomiolle 
heidän tarkastellessaan koulutuksen antia ammatilliselle kasvulle ja kehitykselle.

Itsetuntemuksen kasvu merkitsi sosiaaliohjaajaopiskelijoista vastausten löytämistä 
henkilökohtaisiin, avoimiin kysymyksiin, mikä vahvisti tyytyväisyyttä suhteessa itseen. 
Vankemmalla itsetunnolla oli yhteys rohkeuteen ja varmuuteen, jolloin he komment-
tiensa mukaan uskalsivat tulla enemmän esiin ja ottaa kantaa sekä kohdata erilaisia 
ihmisiä ja toimia heidän kanssaan. (Ks. myös luku 8.2.) Ammatillisen kasvun yhtey-
dessä persoonallisuuden kehittymistä on tarkasteltu nimenomaisesti sisäiseen eheyteen, 
elämän tarkoitukseen ja eettiseen vastuuseen liittyvinä kysymyksinä (Ruohotie 2006a, 
116). Merja Borgman (1998, 113) toteaa, että sosiaalialan koulutuksessa keskeistä on, 
että opiskelijoiden subjektiutta, itsetuntoa ja rohkeutta vahvistetaan viemällä sosiaalia-
laa koskevien tulkintojen ja niiden kontekstien reflektointi opiskelijoiden omaksumalle 
maaperälle. Esimerkiksi sosiaalityössä koulutuksen on todettu vahvistavan ammatillisia 
valmiuksia ja rakentavan luottamusta itseä kohtaan siten, että haasteiden kohtaaminen 
on työssä helpompaa (Tapola-Haapala 2011, 154). Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoi-
vat, että opiskeluvuosien aikana alan työkentillä kohdattujen tilanteiden pohdinta 
sekä laaja-alaisti mutta samalla myös vahvisti näiden jäsentämisvalmiutta, jolloin 
tilanteita kykeni tarkastelemaan esimerkiksi asiakkaan, työyhteisön ja yhteiskunnan 
näkökulmasta. Sosiaalialan työ vaati heidän mukaan tekijöiltään niin vastuunkantoa 
kuin persoonan tietoista käyttöä, kun asiakas ja hänen elämäntilanteensa muodostivat 
toiminnan lähtökohdan ja vuorovaikutus sekä yhteistyö tämän perustan.

 
Mä olen tullu enemmän itseni näköiseksi, sanoisinko näin. Jos tää kuvaa periaatteessa, periaatteessa, 
se sana on kyllä hirveen väärä sana käyttää, että kun ihminen katsoo peiliin, niin se alkaa niinkun 
oppia tuntemaan enemmän kuin aikaisemmin. Tää sisäinen peili tulee vastaan. ((10) Teemahaastattelu 

II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Rohkeuden ja varmuuden kasvu ei merkinnyt sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 
kokemusten mukaan ehdottomuuden tai jyrkkyyden kasvua, vaan joustavuuden, 
laaja-alaisuuden, suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen kehittymistä. Heistä joustavuus 
mahdollisti asiakkaan toiveiden vankemman huomioinnin. Laaja-alaisuus merkitsi 
heille asiakkaan ja hänen tarpeidensa kokonaisvaltaisempaa havaitsemista, elämänti-
lanteiden ja asioiden tarkastelua useammasta näkökulmasta sekä näiden suhteuttamista 
laajempaan yhteiskunnalliseen yhteyteen ja eri toimintamahdollisuuksien arviointia. 
Suvaitsevaisuus merkitsi toisen ihmisen ja hänen erilaisuutensa hyväksymistä ja ym-
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märryksen vahvistumista toista ihmistä kohtaan. Ymmärrys tarkoitti myös sosiaalialan 
ammatillisen työn rajallisuuden mieltämistä. Päivi Kaljonen (1999) on todennut, että 
kaikki, mikä sosiaalialan koulutuksessa tukee oppijan maailmankuvan avartumista, 
on merkityksellistä.   

Että lähtee jo enemmän siitä asiakkaan kannalta katsomaan näitä asioita, että joskus on ollu, että 
on lähteny aina vähän niin kuin lähteny viemään sitä omaansa enemmän, kun että ny niin kun 
hiukan paremmin jo osaa niin kun mennä sinne toiselle puolelle ja katsoa näitä siltä kannalta. ((17) 

Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaaliohjaajien opiskeluajan ammatillisen kasvun kommentit sisälsivät element-
tejä työssä suoriutumisesta, erityisesti asiakastyön valmiuksista mutta myös ajattelun, 
itsereflektion ja persoonallisuuden kehityksestä (ks. Ruohotie 2006a, 118–119). 
Sosiaalialan työssä kohdataan toinen ihminen, asiakas ja hänen elämäntilanteensa, 
ja työtä tehdään hänen kanssaan. Työssä kohdattavien tilanteiden moninaisuus johti 
työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat pohtimaan, milloin alalla työskentelevä on valmis 
ammattilainen, milloin noviisista tulee ekspertti. Ammatillinen kasvu ja ammattilaisena 
kehittyminen kulkivat heistä prosessina, jolloin työhön voidaan tulla koulutuksen an-
nettua tähän perusteet, mutta kehitysmatka jatkuu tämän jälkeen siten, että työvuosien 
aikaiset oppimiskokemukset laajentavat ja täydentävät ammattialalla työskentelevän 
tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Se on ilman muuta koulutus joka antaa eväät. Sitten se on ammattitaito, joka tulee siitä, kun olet 
työssä ja sitten se oma elämänhistoria. Nämä kaikki kolme yhdessä on sitä. … Onko meistä kukaan 
valmis vieläkään, sosiaalialan ammattilainen? Onko semmoista ihmistä, joka voi sanoa, jos joku 
voi sanoa, että osaa kaikki lait ja asetukset oikein? … Mutta minun mielestä klisee on sosiaalityössä, 
että onko se koskaan valmis, se on minun mielestä klisee. Sittenhän sinä voisit sanoa, että voisit 
miettiä elämäsi niin, että olenko minä koskaan valmis. Sinä voisit sanoa, että minä en ole koskaan 
valmis. Sitten minä voin kysyä, että mihin minä en ole koskaan valmis? ((12) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Tuula Kostiainen (2009) toteaa sosiaalityötä koskevassa tutkimuksessaan, että am-
matillinen tieto muodostuu spiraalimaisesti. Hän toteaa, että työuran käynnistyessä 
työntekijän perustutkinto ja virka-asema antavat työhön varmuutta, mutta työkoke-
muksen kertymisen ja työntekijän elämässään kohtaamien ennakoimattomien tapah-
tuminen myötä, työntekijän kriittisyys ja epävarmuus suhteessa tietoon lisääntyvät. 
(Mt., 186.) Jarmo Heikkinen (2008) puolestaan kirjoittaa, että ammatillisen työpolun 
alussa sosiaalityöntekijöillä oli optimisten näky asiakkaista, ja he pitivät sosiaalityön 
käytäntöjä koskevaa tietoa merkityksellisenä. He myös tekivät asioita paljon asiakkaan 
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puolesta. Työvuosien myötä työntekijöiden näkemys asiakkaista muuttui pessimisti-
semmäksi, samalla kun heidän käsityksensä toimintakykyisestä asiakkaasta rajautui. 
Kokeneiden sosiaalityöntekijöiden näkemyksissä korostui työmenetelmätiedon tarve. 
Työvuosien kertymisen myötä heidän työtapansa muuttui myös persoonallisemmaksi. 
(Mt.) Työvuodet vahvistivat sosiaaliohjaajista alalla toimivan ammatillisia valmiuksia, 
mikä näyttäytyy luontevuutena työotteessa. Heidän näkemystensä mukaan tarvitaan 
jatkuvaa oman työskentelyn arviointia sekä tietojen ja työtapojen päivittämistä hyvän 
työvireen ylläpitämiseksi.

6.3  Työkokemuksen merkityksestä

Työssä oppiminen voidaan nähdä työtehtävien yhteydessä tapahtuvana oppimisena, 
jolloin ammatillinen osaaminen lujittuu (Collin 2007). Taustalle toki tarvitaan tahto 
ja valmius ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Sosiaalialan ammatillisessa koulu-
tuksessa käytännöllisellä opetuksella eli harjoitteluilla on ollut keskeinen asema, kun 
opetuksen ja oppimisen tavoitteeksi on asettunut tiedollisen osaamisen rinnalla taidol-
listen valmiuksien saavuttaminen (esim. AKH 1988a, 6, 23–24; 1988b, 11, 55–56; 
OPH 1995, 74–75). Työkokemuksen kautta saavutettiin sosiaaliohjaajaopiskelijoista 
valmius toimia ammattialalla, mihin yli kahdenkymmen vuoden takaisissa sosiaalialan 
ammatillisen koulutuksen perusteissa viitataan laaja-alaisella toimintavalmiudella 
(AKH 1988a, 26; 1988b, 58). Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat, että työkokemuksesta 
opitaan ”jokapäivästä työtä”, ”tekee töitä” ja ”konkreettista niin kuin tekemisen”. He 
katsoivat, että työkokemuksella oli suuri merkitys asiakkaiden kohtaamisen ja heidän 
kanssaan työskentelyn näkökulmasta. He pitivät opintoihin sisältyneitä harjoitteluja 
merkityksellisinä sekä alalla kohdattuihin asioihin omaamiensa tarkastelukulmien 
avartamisen että tämän kautta ammatillisen ymmärryksen kehittämisen näkökulmasta. 
Pauli Niemelä (2010, 14) on todennut, että esimerkiksi sosiaalityön koulutuksessa 
käytännön opetuksella on merkittävä rooli, mutta vielä nyt toteutuvaa vankemmin 
tiedon ja taidon sekä näiden omaksumisen tulisi käydä yhteydessä toinen toiseensa.

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan työssä oppii, heidän suorasukaista 
toteamustaan lainaten, ”tekemään työn”, jolloin alkuasetelma on vastaava kuin opiske-
luvuosina tarkasteltaessa työkokemuksen roolia ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä. 
Jos sosiaalialan koulutus tarjoaa opiskelijalle, tulevalle alan ammattilaiselle tiedollisia 
välineitä, niin työkokemus lisää heidän mukaansa taitoja, erityisesti asiakastyötaitoja. 
Sosiaalialan kentillä oppii heistä työhön sisältyvät tehtävät tai toimenpiteet. Lisäksi 
heistä joidenkin kokemus oli, että esimerkiksi esimiestaidot ja talousosaaminen, kuten 
kustannustietoisuuden mieltäminen olivat tekijöitä, jotka voi oivaltaa vain alalla ja 
esimerkiksi esimiehenä toimiessaan tai kannattavuuskysymyksiin perehtyessään. Seu-
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raava esimerkki kertoo myös oppimistapojen eroista. Kyseinen sosiaaliohjaaja kokee 
oppivansa erityisesti tekemällä, toimimalla.

Työssä on oppinut niin paljon, et niitä ei voisi koskaan koulu opettaakaan, se kaikki mitä on. Ja itse 
olen semmoinen oppijakin, että tekemällä oppii ja kaikki mitä on tehnyt niin opettaa ja kaikki mitä 
koko ajan tekee, opettaa. … Ihan konkreettisia asioita. ((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Edellä ollut toteamus ”tekemään työn” antaa kuitenkin yksipuolisen kuvan työn 
merkityksestä alan ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä. Koulutus ja työ tai teoria- 
ja käytäntöopetus kulkevat sosiaaliohjaajien mukaan rinta rinnan. Lisäksi tutkinto-
opintojen päätyttyä oppiminen jatkuu työelämässä. He katsoivat, että kouluttautuessa 
omaksuttua tietoa tai teoriaa on työssä mahdollista soveltaa käytäntöön. He kertoivat, 
että työelämäkosketuksen välityksellä tieto tai teoria tulee eläväksi tai ymmärrettäväksi, 
jolloin työntekijä kykenee laajemmin ja syvällisemmin tarkastelemaan työssä koh-
dattavia tilanteita. Merja Borgman (1998, 196) toteaa, että sosiaalialan ammatillisen 
osaamisen muodostumisessa tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen ja oppimisen 
yhteen nivominen on ydinkysymys. Terhi Laine (2005) taas katsoo, että työkokemus 
peilautuu ammattilaisena kasvuun ulkoisten tapahtumien, nähdyn ja eletyn välityksellä 
sekä konkreettisina muutoksina. Työkokemuksen myötä mahdollistuu koulutuksesta 
hankitun tiedon muuntaminen työhön sovelletuksi tiedoksi (mt., 121, 126). Sosiaali-
ohjaustyön vaatiman ammattitaidon on katsottu olevan juuri opitun, niin tiedon kuin 
teorian soveltamista käytäntöön (Rahko 2011, 49, 52, 55–56). Vastaavasti sosiaalityön 
yhteydessä on korostettu niin ammatillisten arvojen kuin teoreettisten ideoiden lukemista 
vasten käytännön työtä ja näiden soveltamista toimintaan (Healy 2005,1; 2012, 9–11). 
Esitettyjä ajatuksia myötäilivät myös työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien näke-
mykset teoreettisen ja käytännöllisen, kokemuksellisen tiedon suhteesta ammattialalla.

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan ihmissuhdetyön edellyttämiä valmiuksia oli 
mahdollista saavuttaa vain tekemällä alan työtä. He käyttivät myös sanaa ”vaisto”, 
kuvatessaan asiakkaan kohtaamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen muodos-
tamista työntekijän ja asiakkaan välille. He katsoivat, että tämä ammatillinen vaisto 
muodostui työkokemuksen myötä.

No, se on sellainen niin kuin tilanteet ja ihmiset on aina erilaisia ja eikä tota kahta samanlaista 
tilannetta tule koskaan, että sä osaat niin kuin sitte toimia. Ja sitte sä tiedät, ja sä opit niin kuin 
siinä käytännön työssä sen itsestäs, että miten sä reakoit ja toimit niissä tilanteissa, mitä sä et niinku 
ikinä kirjoista vois lukea. ((17) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaalialan asiakastyössä kokemuksen merkitys tiivistyy asiakkaan kohtaamisessa 
ja hänen kuulemisessaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen muodostamisessa. 
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Sosiaaliohjaajat katsoivat, että työkokemuksen ja ammatillisen itsetuntemuksen 
karttuessa työntekijän valmius keskittyä asiakkaan kohtaamiseen ja kuulemiseen 
rennosti vahvistuvat. Tällöin esimerkiksi organisaation asiakastyölle asettamat tavoit-
teet eivät ohjaa lähtökohtaisesti asiakkaan kohtaamista ja kuulemista, vaan työntekijä 
pyrkii hahmottamaan ja saavuttamaan ymmärryksen tasolla toisen ihmisen, asiakkaan 
näkemyksen tilanteestaan. (Ks. luku 8.2.)

Kuitenkin aika paljon asiakkaan ehdoilla sitä tehdään. Ja tietynlaista, kunnioitetaan sitä ja asiak-
kaalla on tietynlaista itsemääräämisoikeuttakin vielä tietynlaista, ettei se ole vaan pelkkää teoriatietoa. 
Niin voi olla vaikeaa asettua siihen asiakkaan asemaan. Ja sitten just tulee niitä ristiriitoja, että 
kaikki ei suju niin nopeasti kuin teoriassa. ((1) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Se työkokemus tuo tullessaan sen, että opit näkemään semmoisia asioita, mitä ei ehkä heti näe, kun 
tulet koulunpenkiltä tai ei esimerkiksi ole niin semmoinen, et nyt on näin opetettu ja näin tehdään. 
… Voi siinäkin semmoista pelisilmää käyttää ja tulee käyttämään, kun on monen kymmenen tai 
monen vuoden työkokemus. … Voi soveltaa sitä kirjasta opittua tietoa siihen asiakkaaseen ja katsoa, 
että kohtaako ne. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialalla työskenneltäessä perehdytään kokeneiden sosiaaliohjaajien mukaan niin 
asiakastyön eteenpäin kuljettamiseen kuin tässä käytettäviin arvioinnin, päätöksenteon ja 
raportoinnin käytäntöihin. He katsoivat, että kokemus lujittaa asiakastyössä myös tilan-
nekohtaista arviointikykyä ja mahdollisuuksia hahmottaa kulloiseenkin ratkaisuun 
vaikuttavia tekijöitä. Työkokemus lisää heidän huomioidensa perusteella alalla työs-
kentelevän kykyä ennakoida toisen ihmisen, asiakkaan toimintaa ja hänessä tapahtuvia 
muutoksia. Työkokemuksen karttuessa työntekijän valmius asiakas- tai tilannekohtaiseen 
joustoon kasvaa heidän esittämänsä perusteella. He huomioivat tarkasteluissaan lisäksi 
asiakkaiden oikeudenmukaiseen tai tasapuoliseen kohteluun liittyvät kysymykset. Asia-
kas- ja tilannekohtaista toimintaa pohtiessaan työntekijä joutuu sosiaaliohjaajien mukaan 
myös tarkastelemaan asiakkaiden keskinäistä tilannetta ja heidän tarpeisiinsa vastaamista. 

Työkokemus lisää sosiaaliohjaajien mukaan asiakastyötaitojen lisäksi työntekijän 
valmiuksia toimia työyhteisön ja yhteistyöverkostojen jäsenenä. Sosiaalialan eri 
työyhteisöihin perehtyminen ja näissä työskentely edistävät heidän mukaan amma-
tillista kasvua ja kehittymistä. He esittivät, että tähän tulisi olla mahdollisuus myös 
työvuosien aikana, esimerkiksi työnkierron mahdollistamana. Vieraaseen työyhteisöön 
ja sen työtapoihin tutustuminen tarjoaa heistä uusia tarkastelukulmia alan työhön sekä 
omien työskentelytapojen arviointiin. Työssä opitaan koko ajan uutta.

Ja tosiaan mielestäni henkilökunnan pitäisi muuttua, ne ei saisi olla niin leipääntyneitä. … Siis pitäisi 
jaksaa, pitäisi työntekijät saada jaksamaan ja olemaan kiinnostuneempia siitä työstänsä. … Ja sitten 
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työkierto, että menet vähän eri paikkoihin, jos olet aina siinä samassa paikassa niin, et näe mitä se 
on. … Mutta muuten se on ihan hyvä asia, sitä pitäisi tehdä. Koska se auttaa, että olet viikonkin 
muussa pisteessä, niin osaat arvostaa sitä omaa työpiiriä. ((5) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työvuodet eivät olleet vähentäneet vaan päinvastoin ne vahvistivat sosiaaliohjaajien 
työssä ja työyhteisöissä tapahtuvalle oppimiselle antamaa asemaa. Työkokemuksen 
merkitys tiivistyy sosiaaliohjaajien näkemyksissä erityisesti asiakastyössä tähdellisten 
taitojen omaksumisessa. Heidän näkemyksensä alan asiakastyön peruskivien eli koh-
taamis- sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen haltuunotosta työkokemuksen myötä 
vahvistui opiskeluaikaa seuranneina työvuosina. Tätä he saattoivat kuvata muun muassa 
asiakastyössä tarpeellisen pelisilmän kehittymisenä. Työvuodet toivat voimakkaam-
min mukaan työkokemuksen tarkasteluun alan ammatillisen kasvun ja kehityksen 
osatekijänä myös työyhteisön jäsenyyteen liittymisen ja sen osana toimimisen sekä 
ammattialan kielen ja olemisen tavan omaksumisen (ks. luku 6.4).

Työkokemusta omaaville sosiaaliohjaajille, joista käytän ilmaisua tukijat, sosiaalialan 
työssä oppiminen ei merkinnyt yksin asiakastyössä tarvittavien taitojen omaksumista 
vaan myös tässä tarvittaviin tietoihin perehtymistä. He katsoivat, että asiakastyöti-
lanteessa tarvittavat tiedot joudutaan etsimään ja omaksumaan työn arjessa kohdat-
tujen asioiden pohjalta. Ohjaajiksi nimeämieni henkilöiden näkemyksistä heijastui 
työvuosien jälkeen vankemmin työkokemuksen merkitys toisen ihmisen lukutaidon 
sekä tilannetajun omaksumisessa mutta myös työyhteisön ja työryhmän jäsenenä ole-
misessa. Samoin kuin ammatillista koulutusta he pitivät opiskeluaikaa seuranneiden 
vuosien jälkeen myös työkokemusta työntekijän avarakatseisuutta lisäävänä tekijänä. 
Kehittäjät liittivät työkokemuksen merkityksen työvuosien jälkeen tiedon ja teorian 
käytäntöön soveltamiseen sekä ihmisten kohtaamiseen ja erilaisissa tilanteissa työs-
kentelyn valmiuksiin.

Työkokemusta, elämänkokemusta ja kun se on sitten nivoutunut yhteen, niin sanoisin kuiteskin, että 
siirtyminen työpaikasta toiseen, sujuu paljon kivuttomammin ja helpommin ja on silleen rohkeampi 
ja avoimempi ja uskaltaa tuoda omatkin ideat ja tällaiset uudet jutut esiin. ((15) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)

Koulutuksen aikana rakentuva ammatillinen osaaminen, joka täydentyy ja syvenee 
työkokemuksen myötä, ei sosiaaliohjaajista ole yksin tiettyyn työympäristöön tai 
-tehtävään sidottua. He katsoivat, että työkokemuksen ammatilliseen osaamiseen 
antama vahvuus luo mahdollisuuksia tiedon ja taidon soveltavaan hyödyntämiseen 
eri työympäristöissä ja -tehtävissä.
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6.4  Työyhteisön ja ammatillisten yhteistyöryhmien 
merkityksestä sosiaaliohjaajien ammatillisessa  
kasvussa ja kehityksessä

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat ruotivat ammatillisen viiteryhmän merkitystä alan 
ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä, jolloin heidän huomionsa kohdentuivat 
nimenomaisesti työyhteisön merkityksen tarkasteluun. Heistä monet olivat edenneet 
koulutusurallaan kodinhoitajasta sosiaaliohjaajaksi, mikä voi heijastua työyhteisönä-
kökulman valintaan, sillä sosiaaliohjaajan koulutusammattiin kuuluvat esimiestaidot, 
työyhteisön toimintojen suunnittelu ja koordinaatio sekä henkilöstökoulutuksen 
edellyttämät valmiudet (AKH 1988b, 11, 13). Ammatillinen kasvu ja kehittyminen 
eivät sosiaaliohjaajista toteudu vain yksilön omana prosessina, vaan ammatillisella 
viiteryhmällä, esimerkiksi opiskelu- ja myöhemmin työyhteisöllä on merkittävä asema. 
He totesivat, että työ opettaa tekijäänsä, minkä lisäksi työtä tehdään ja siitä opitaan 
yhdessä muiden työyhteisön jäsenten kanssa.

Liittymistä ja toimimista niin työyhteisön muiden jäsenten kuin yhteistyötahojen 
edustajien kanssa on pidetty ammatillista kasvua ja kehittymistä edistävinä tekijöinä 
(Christensen 2010, 50–51). Työssä oppiminen on yhteydessä työyhteisön kulttuuriin 
ja sosiaalisiin rakenteisiin sekä työntekijän käsitykseen itsestään, ammatistaan ja roolis-
taan työntekijänä. Kun työntekijä tarkastelee ammatillista identiteettiään, hän liittää 
tähän kysymykset siitä, millaiseksi hän ymmärtää itsensä ammattilaisena, millaiseksi 
hän haluaa ammatissaan tulla, mihin hän kokee kuuluvansa sekä samaistuvansa, ja 
näiden lisäksi hän jäsentää työtä koskevia arvoja ja etiikkaa sekä tavoitteita. (Eteläpelto 
ym. 2006, 26, 40.) Sosiaaliohjaajien mukaan työkokemus lujittaa työntekijän kiin-
nittymistä ammattialaan. Työyhteisön jäsenenä olemalla ja työtä tekemällä voidaan 
omaksua alalle ominaisia piirteitä tai esimerkiksi ammattikieli tai -slangi.

Mutta kyllähän työpaikalla se oppiminen tulee siihen omaan alaansa, missä on. Kyllä molempia 
tarvitaan (koulutusta ja työkokemusta). Kyllä siinä varmaan tulee tietynlainen semmoinen vähän 
oma kielensä ja muuta, miten täällä puhutaan. Se on tietty semmoinen, ihmiset, jotka on sosiaalialalla, 
niin semmoinen oma ryhmänsä tai muuta. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Siihen miten sosiaalialalla toimiva ymmärtää työnsä tavoitteet, vaikuttavat niin 
toimintaympäristö, työssä kohdattavien asiakkaiden piirteet, tarpeet ja tulevaisuuskuva 
kuin työryhmä ja yhteistyötahot mutta myös työntekijän valmiudet työstää asioita (vrt. 
Healy 2005, 6; 2012, 4–12, 15–19). Sosiaaliohjaajaopiskelijat toivat opiskeluvaiheessa 
esiin alalla työskentelevän ammatillisen kehittymisen ja työn kehittämisen vasta-
vuoroisen suhteen. Heistä alan ammatillisten valmiuksien vahvistuminen mahdollisti 
osallisuuden työn kehittämisessä. Kehittämistyöstä alalla toimiva sai heidän toteamus-
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ten perusteella taas aineksia ammatilliseen kehittymiseen. Työn kehittäminen edellytti 
heistä kuitenkin riittäviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä ammatillista kypsyyttä.

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat totesivat, että työyhteisön jäsenten yhteinen am-
matillinen pohdinta tai reflektio, joka kohdentuu työn ja sen päämäärien, käytäntöjen 
sekä tulosten mutta myös työyhteisön tarkasteluun, toimii niin työn uudistamisen, 
hyvän työvireen ylläpitämisen kuin ammatillisen kasvun ja kehittymisen välineenä. 
Myös sosiaalityötä koskien on todettu, että tässä toimivilla tulee olla mahdollisuus 
ammatillisen ajattelunsa sekä toimintansa suuntaviivojen kyseenalaistavaan tarkaste-
luun, jolloin näiden uudistaminen mahdollistuu ja työntekijä voi hakea oikeita sekä 
vaikuttavia toimintakäytäntöjä aina omanlaisiinsa asiakastyön tilanteisiin (ks. Brown 
2002, 148; Laine 2005, 119, 121; Lumbery ym. 2010, 2518; Payne 2002, 124).

Sosiaalialan työssä kehittymistä vahvistaa sosiaaliohjaajista työyhteisön toimivuus. 
He totesivat, että työyhteisön toimivuutta varmistavat sen jäsenten yhteiset keskustelut 
ja yhteisen pohdinnan kautta toimintamahdollisuuksien etsiminen myös haasteellisiksi 
koettuihin työtilanteisiin. Työyhteisön jäsenten yhteiselle keskustelulle ja pohdinnalle 
varaamat hetket toimivat heistä oppimisen tiloina, jolloin ammatillinen kasvu ja kehit-
tyminen mahdollistuvat. Sosiaaliohjaajista ammatillisen tuumailun voivat työyhteisössä 
mahdollistaa päivittäiset raporttihetket ja yhteiset kokoukset sekä neuvottelut. Heidän 
tarkasteluissaan ammatillinen pohdinta merkitsi erityisesti työsuorituksen, oman toi-
minnan ja osaamisen arviointia sekä oman toiminnan jäsentämistä suhteessa ammatin 
ja työn kokonaisuuteen. Kysymyksessä on reflektion kohdentaminen ammatillisuuden 
toiminnalliselle ja arvioivalle tasolle. Synnöve Karvinen (1996) liittää toiminnalliseen 
ulottuvuuteen juuri työsuorituksen sekä osaamisen erittelyn, jolloin arviointi kohdentuu 
oman toiminnan tarkasteluun suhteessa niin ammatin kuin työn kokonaisuuteen.

Meillä jokaisella on joku asiantuntijuus enemmän hallussa, kun jollakin toisella ja esimerkiksi tässä 
työyhteisössä me ollaan pystytty käyttämään hyväkseen sitä asiantuntijuutta. … Jos minä sanon, että 
nyt sillä on se ja se vika. Ja sitten pohditaan, kun on kuitenkin vuosien työkokemus ja tuntemus 
siitä asukkaasta. … Onneksi tässä työyhteisössä ei ole semmoista, että se on yksi ja oikea joka sanoo. 
… Kun on ollut erilaisissa työyhteisöissä, oppii arvostamaan sitä, eikä pidä itsestään selvyytenä, että 
työyhteisö toimii. Vaan oppii arvostamaan sitä ja vaalii sitä, että se toimii ja tekee niin, että se toimii 
ja yrittää tehdä niin, että se toimii eteenpäin. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työyhteisötason ammatillisen pohdinnan tai reflektion mahdollistamisessa on 
merkittävä asema sosiaaliohjaajista esimiehellä (ks. Sinkkonen ym. 2011, 99, 107, 
109). He liittivät esimiehen tehtäviin tässä yhteydessä tilan ja paikan varaamisen työ-
yhteisötason säännöllisesti toistuvalle pohdinnalle. Tämän lisäksi he liittivät esimiehen 
rooliin työyhteisön kannustamisen ja valmentamisen yhteiseen asioiden tarkasteluun, 
esimerkiksi asiakastyön haasteellisten tilanteiden osalta.
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Työyhteisön ja työkavereiden merkitys on minulle itselleni ainakin todella suuri. … Mutta se (työ-
yhteisö) on toimiva ja, että siellä pystytään puhumaan niistä asioista avoimesti. Ja se kyllä edellyttää 
sitten sitä, että puhutaan avoimesti, että työnantaja ja esimies antaa siihen tilaisuuden. Just nää 
kokoukset ja palaverit, joita joskus, kun oli vähän kiirettä, niin aatteli itekin, että onks nyt taas 
pakko mennä siihen kokoukseen tai palaveriin, mutta ne oli hyväksi kyllä. ((15) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajien esittämät näkemykset tulevat liki sosiaalialan johtamiseen liitettyjä 
näkökulmia. Johtajien ja esimiesten tulee tunnistaa, miten heidän toimintansa vaikuttaa 
työyhteisön jäsenten väliseen vuorovaikutukseen, vastuunottoon sekä haluun kehittää 
työtään ja oppia tästä. Jotta työntekijä voi jakaa osaamisensa toisten kanssa ja kehittää 
osaamistaan, vaatii tämä niin luottamusta ja yhteistyötä työyhteisön jäsenten kesken 
kuin mahdollisuutta käynnistää ja toteuttaa erilaisia kokeiluja työssä sekä tehtäväko-
konaisuuksien toisiinsa linkittämistä. (Niiranen ym. 2010, 99, 101.)

Työyhteisön jäsenten erilaisuuden ja kunkin jäsenen vahvuuksien merkityksen 
sosiaaliohjaajat huomioivat tarkasteluissaan. Parhaimmillaan heidän näkemystensä 
mukaan työyhteisössä on nuoria, rohkeasti itseään ilmaisevia, innokkaita sekä eteen-
päin pyrkiviä työntekijöitä ja samanaikaisesti kokeneempia, harkitsevampia sekä 
laajemman työelämäperspektiivin omaksuneita toimijoita. Heidän työyhteisössä 
hyvänä lähtökohtana pitämä erilaisuusodotus kohdentui myös osaamisen alueelle, 
jolloin työyhteisössä voi olla esimerkiksi käsitteellisempään työskentelyyn ja toisaalta 
kädentaitoihin suuntautuneita työntekijöitä. Nämä eivät kuitenkaan olleet heidän 
näkemyksissään toisiaan poissulkevia valmiuksia. Työntekijöiden erilaisuus on heistä 
vahvuus työyhteisölle sekä työyhteisön jäsenten mahdollisuudelle oppia toinen toi-
seltaan. Toimivalle työyhteisölle ominaisina piirteinä on pidetty juuri mahdollisuutta 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, osallistavaa sekä luottamuksellista ja tukevaa 
ilmapiiriä, suvaitsevaisuutta erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä kohtaan, kannustusta 
työn ja itsensä kehittämiseen sekä avointa tiedottamista asioista (ks. Nakari ym. 1995, 
29; Yliruka ym. 2009, 3).

Sosiaalialan työhön rakentuneet hyvät käytännöt ja näistä käytävät keskustelut 
monipuolistavat kokeneiden sosiaaliohjaajien mukaan alan työtä. Seuraavassa esimer-
kissä sosiaaliohjaaja kuvaa, miten hän tarttuu kollegansa toiminnassa havaitsemaan 
hyvään ja pyrkii siirtämään tämän omaan toimintaansa. Kuvaus ei jää kuitenkaan 
mallista oppimiseksi, jolloin kisälli pyrkisi omaksumaan mestarin opit, vaan kollegalta 
oppimista vahvistaa havaitusta keskustelu ja tämän tarkastelu. Oppimista puolin ja 
toisin lisää palautteen antaminen.  

Kyllä mä myös näen, että mä opin myös toisilta. Varastan kaiken hyvän, mitä näen kollegan tekevän. 
Mut siinäkin on se ammatillinen keskustelu. … Teen sitä härskisti ja sanon sen suoraan. Mut niin 
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se on. Aina pitää varastaa, kun näkee, että joku tekee hyvin töitä ja se on hyvä juttu, niin avot. … 
Palautteen antaminen on tärkeää, okei. Niin on, se tuo siihen keskusteluun, jos joku tekee oikeasti 
hyvän jutun ja antaa sitä palautetta, niin sehän vie paljon enemmän eteenpäin. Se keskustelu jatkuu. 
Jos mä vaan hiljaa varastan, niin se ei oo niin antoisaa. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työssä ei yksin oma työyhteisö toimi ammatillista kasvua ja kehitty-
mistä edistävänä voimana, vaan tätä mahdollistavat sosiaaliohjaajien kokemusten 
mukaan myös osallisuus yhteistyöryhmissä ja -verkostoissa. Yhteistyöryhmissä 
ja -verkostoissa toimiminen tarjoaa heistä väyliä ammatilliseen keskusteluun, työn 
kehittämisestä syntyneiden kokemusten ja tulosten vaihtamiseen sekä alaan ja sen 
työhön vaikuttamiseen. Sosiaalialalla työskenteleviä kannustetaankin monialaiseen ja 
-ammatilliseen yhteistyöhön sekä yhteisvastuulliseen työn ja osaamisen kehittämiseen 
(ks. STM 2012d, 30–31). 

Kyllä se on se vaikuttaminen ja jotenkin sen oman ammatillisuuden kehittäminen koko ajan, niin 
koulutusten kuin työkokemuksen myötä, verkostoituminen. Niistä oppii ihan hirveästi asioita ja saa 
uusia ideoita ja muuta. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialan työhön sisältyvien raportointihetkien sekä kokous- ja neuvottelutilan-
teiden lisäksi ammatilliselle pohdinnalle tilan ja paikan voi antaa työnohjaus, minkä 
lisäksi työssä jo viipyneet sosiaaliohjaajat mainitsivat kehityskeskustelut. Työnohjaus-
tilanteet voivat toteutua yksilö- tai ryhmäohjauksina. Sosiaaliohjaajien kokemuksissa 
työnohjaustilanteiden merkitys oli työryhmän ulkopuolelta tulevan toimijan esit-
tämissä, yhteiseen työskentelyyn avaamissa kysymyksissä, jotka mahdollistavat niin 
yksittäisen työntekijän kuin työryhmän oppimisen. Työnohjaus on heistä yksi keino 
tarkastella alalla tehtävää työtä ja löytää siihen uusia näkökulmia. Heistä valtaosalla 
oli mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen. Sosiaalialalla työnohjauksella on jo perinteitä 
työstä nousevien kokemusten, tuntemusten, ristiriitojen ja kehittämistarpeiden poh-
timisen paikkana (Karvinen-Niinikoski ym. 2007, 18). Työnantajien tulee järjestää 
vähintään vaativaa asiakastyötä tekevien työnohjaus (vrt. STM 2012c, 181). Kehi-
tyskeskustelut toteutuvat sosiaaliohjaajien kokemuksen mukaan usein työntekijän ja 
esimiehen kahdenkeskisinä keskusteluina. Kehityskeskustelut voivat kohdentua niin 
työn sisältöön ja päämääriin kuin työntekijän henkilökohtaisiin kehittymistavoitteisiin 
ja näiden edellyttämiin toimenpiteisiin. (Niiranen ym. 2010, 149.)

Työvuosien myötä sosiaaliohjaajien näkemyksissä oli vankemman aseman saanut 
niin työyhteisön sisäisen kuin muiden tahojen kanssa tapahtuvan verkostoitumisen 
merkitys alan ammatillisen työn mutta myös ammattilaisuuden kehittämisessä. Riit-
ta Seppänen–Järvelä (1999b) on kirjoittanut prosessikehittämisestä, joka toteutuu 
avoimesti ja kulloiseenkin tilanteeseen nojautuen. Julkisten hyvinvointipalveluiden 
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kentällä tämä merkitsee toimirajat ylittävää, eri työyhteisöjä koskevaa kouluttautumista 
sekä yhteistä ilmiön määrittelyä ja tiedon hankintaa. (Mt., 204.) Tuula Kostiainen 
(2009) on puolestaan tutkinut sosiaalityöntekijöiden, sosiaalitoimistojen ja sosiaalialan 
osaamiskeskusten yhteistyötä kehittämistoiminnan näkökulmasta. Hän kirjoittaa osaa-
misen kehittämisen tiloista, joiden välinen ero määrittyy tietokäsitysten erilaisuuden 
sekä keskinäisen luottamuksen määrän vaihtelusta. Omina osaamisen kehittämisen 
tiloinaan erottuvat toisistaan vetäytyvä, vastustava, henkilökohtaistava ja jaettu tila. 
Jaetussa tilassa mahdollistuvat erilainen tiedon käsittely ja erilaisten rajojen ylitykset 
osapuolia arvostavan vuoropuhelun ja luottamuksen kasvun seurauksena. Jaettu tila 
sallii tiedon kyseenalaistamisen ja ristiriitojen esillä olon sekä tiedon muuttumisen. 
(Mt., 184–187.) Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien näkemyksissä korostuivat työssä 
ja työstä oppiminen osana alan ammatillista kasvua ja kehitystä. Myötävire kohdistui 
myös työyhteisössä toimivien kesken toteutuvaan uusien työtapojen kokeiluun ja 
näistä toisin tekemisen tavoista oppimiseen.

6.5  Elämänkokemuksen merkityksestä

Elämänkokemukset ovat läsnä sosiaaliohjaajien mukaan alalla toimivan työotteessa. 
Elämänkulun vaikutusta ammatillisen osaamisen rakentumiseen ei ole kuitenkaan 
takavuosien sosiaalialan opetussuunnitelmissa huomioitu juuri muutoin kuin oppijan 
oman kehitysvaiheen sekä ajattelu- ja toimintatapojen jäsentämisenä (ks. AKH 1988a, 
7, 22; 1988b, 53; OPH 1995, 16, 26). Sosiaaliohjaajaopiskelijat toteisivat elämän-
kokemusten peilautuvan työntekijän omaksumiin arvoihin ja asenteisiin, esimerkiksi 
suvaitsevaisuuteen. Toisaalta he katsoivat, että työntekijän elämänkokemukset eivät saa 
ohjata työskentelyä, mikä heistä voi ilmetä esimerkiksi omien selviytymisstrategioiden 
tarjoamisena asiakkaalle. Elämänkokemusten kautta alalla työskentelevän tarkasteluun 
voi tulla heidän mukaansa laajuutta myös asiakkaiden elämäntilanteiden hahmotta-
miseen. Alalla toimivan oma elämänkulku ja yksistään jo ikävuosien karttuminen, mutta 
näiden lisäksi myös työntekijän yksityiselämän sosiaalinen kenttä sekä tunnepohjaiset 
elämänkokemukset vaikuttavat hänen työstään muodostamaan kokonaiskuvaan (vrt. 
Lishman 2002, 97). Sosiaaliohjauksen yhteydessä on lisäksi todettu, että työkokemuksen 
ja elämänkulun myötä ammattitaito muokkautuu sekä syvenee ja persoonallisuuden 
ominaisuuksia hyödyntäen vielä monipuolistuu (Rahko 2011, 49).

Jos haluaa empatiaa toiseen ihmiseen ja sillä tavalla, että käsittää toisen ihmisen asiaa jossain, 
vaikka se ei olisikaan justiinsa se, mikä mulla on, niin voi käsittää siitä murheesta ja tuskasta tai 
jostain muusta tällasest, että mitä se on sitte tonne esimerkiks joku ongelma tai kriisitilanne saattaa 
aiheuttaa. ((12) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  
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Mut sitte osaa niin kuin itte ajatella tavallaan jostain omasta jutusta niin kuin toisen kohdalla, ja 
se on vähän semmoista äänetöntä ehkä. ((7) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat tarkastelivat elämänkokemuksen merkitystä 
muun muassa eritellen nuoremman ja varttuneemman työntekijän toimintaa asia-
kastyössä. He totesivat, että elämänkokemuksen merkitys ammatillisen kasvun 
sekä kehittymisen osana avautuu uudenlaisesta näkökulmasta oman elämänkulun, 
ikääntymisen myötä. He kuvasivat alalla työskentelevän oman elämänkokemuksen ja 
siihen sisältyvien kolhujen ja kuprujen avaavan perspektiiviä niin ihmisyyteen kuin 
elämän moninaisuuteen ja lisäksi yhteiskunnan ja tämän osana sosiaalialan työn toi-
mivuuteen. Terhi Laineen (2005) mukaan myös turvakotityöntekijät pitivät työssään 
merkityksellisinä arkikokemuksia, joilla he viittasivat yksityiselämän kautta tulleeseen 
elämänkokemukseen. Elämänkokemuksen taustalla ovat yksityiselämän roolit ja 
arkitieto. Elämänkokemuksesta on hyötyä työssä, se on auttaja ja lisää ammatillista 
valmiutta. (Mt., 123–124, 127.) Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan 
elämänkokemus helpottaa olennaisen erottamista epäolennaisesta myös tilanteissa, 
jolloin tarkastellaan asiakkaan elämässään tekemiä ratkaisuja tai suunnan valintaa.

Vanhemmalla väellä se ymmärrys ja se, ettei kaiken tarvitse tapahtua niin pilkulleen tai se, että 
elämään mahtuu erehtymistäkin – kyllä se kokemuksena näkyy, myös se elämänkokemus. ((3) Teema-

haastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

  
Toki nuorempana suurin osa on vähän mustavalkoisia ja sitten se alkaa häilymään ja tulee enemmän 
sitä harmaata, positiivisessa mielessä harmaata aluetta, että osaa ottaa asiakkaat ja asiat asioina 
eikä turhaan sotke siihen liikaa semmoista omaa itseään. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajien elämänkokemukselle antama merkitys vaihteli työaloittain. Elämän-
kokemuksen merkitys näyttäytyi erityisen tärkeänä mielenterveys- ja päihdetyössä. Täl-
löin koulutuksen ja työkokemuksen kautta muodostuneeseen ammatilliseen valmiuteen 
elämänkokemus antoi heidän kommenttiensa perusteella ymmärtävää laaja-alaisuutta 
elämänkulkujen erilaisuutta kohtaan. He arvioivat lisäksi, että asiakkaat voivat pitää 
kokenutta työntekijää luotettavampana. Tästä esimerkkinä he nostivat esiin ikääntyvien 
parissa tehtävän työn. Luottamuksen tunnetta vahvistaa se, että työntekijä ja asiakas 
voivat ymmärtää toistensa elämänpiiriä, vaikkapa yksin maku- tai musiikkimieltymyk-
siä. Terhi Laineen (2005, 125–126) mukaan arjen elämänkokemukset ovat hyödyksi 
turvakotityössä esimerkiksi naisasiakkaan ja naistyöntekijän pyrkiessä avoimeen ja tasa-
arvoiseen sekä dialogiseen työskentelysuhteeseen. Sosiaaliohjaajien mukaan työntekijän 
ymmärryksen laajeneminen ei merkitse kuitenkaan kaiken hyväksymistä, vaan myös 
oikean ja hyväksyttävän tai väärän ja vastustettavan tarkastelu syvenee.    
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Eikös sitä sanota niin, jos ei sitä elämässä muuta opi niin hitaasti kävelemään. … No sitä, että ei sitä 
heti ole jotain mieltä. Että se on näin asia kuin on sanottu, vaan se elämänkokemus tuo semmoista 
vähän, että ei olla heti sanomassa miten asia on oikein tai väärin, ehkä se tuo semmoista. … Ja 
sietämistä. … Niin, se voi olla joo monenlaista. Ja sitä, että ei ole ehkä niin oikeaa tai väärää tietä 
vaan on monenlaista viidakkoa. ((11) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kokeneiden sosiaaliohjaajien esittämistä näkemyksistä piirtyy kuva, että sosiaalialan 
asiakastyössä voi parhaiten onnistua noin neljäkymmentävuotias tai tätä kokeneempi 
työntekijä, jolla on sosiaalialan ammatillinen koulutus ja työkokemusta alan eri työ-
yhteisöistä. Lisäksi hän kokee selviytyneensä omassa elämässään ja sen haasteellisissa 
tilanteissa. Tämä välittyy hänestä levollisuutena. Näin muodostuva kuva on kuitenkin 
liian yksiulotteinen. Toimivassa sosiaalialan työyhteisössä jäsenten erilaisuus on sosi-
aaliohjaajien mukaan hyväksytty niin ominaisuuksien kuin osaamisen näkökulmasta. 
Tämä tukee heistä alan työssä kohdattavan, aina omanlaisensa asiakkaan auttamisessa 
onnistumista.

Tunnen montakin tämmöistä nuorta sosiaalityöntekijää, jotka on vasta valmistunut muutamia 
vuosia sitten, mutta ne on ihan täysin ammattilaisia. Se on niin siitä ihmisestä, sen persoonasta 
paljon kanssa kiinni. Et ei välttämättä se elämänkokemuskaan, vaan se joku semmoinen viisaus voi 
olla nuorillakin ihmisillä. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Elämänkokemuksen anti välittyy sosiaaliohjaajista niin alan asiakastyöhön kuin 
työyhteisön jäsenyyteen, sillä elämänkokemus vahvistaa harkintakykyä ja laajentaa 
työssä kohdattujen kysymysten tarkastelukulmia. He katsoivat, että elämänkoke-
muksen tuoma sisäinen tasapaino ja itsensä kanssa sopusoinnussa eläminen auttavat 
työntekijää jaksamaan työssä. Elämänkokemus ei vahvista yksin ymmärrystä toista 
ihmistä, asiakasta kohtaan vaan kokemuksen kertyessä myös laupeus itseä kohtaan voi 
kasvaa sosiaaliohjaajien mukaan. He katsoivat, että kokemuksen kautta työntekijä voi 
rajata asemaansa ja hahmottaa mahdollisuuksiaan toisen ihmisen, asiakkaan elämän 
muutostyössä. Tällöin työntekijän työssä jaksaminen paranee.

Sitten on kuitenkin oma elämä, mitä on hoitanut ja hallinnut, niin kyllähän sekin tuo semmoista 
varmuutta. … Mutta kyllä semmoinen määrätynlainen elämänkokemus, se tuo ehkä itselle sem-
moista jaksamista, että jotenkin tietää, että ei kaikki ole omalla vastuulla ja tulee ehkä enemmän 
semmoista näkemystä, et hyväksyy semmoisia tosiasioita, mille ei voi tehdä mitään. ((10) Teemahaas-

tattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Käydessään sosiaaliohjaajakoulutusta opiskelijoiden näkemys oli, että elämänko-
kemus on ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen peilautuva, tähdellinen tekijä, mutta 
samalla he totesivat, etteivät alalla työskentelevän elämänkokemukset pelkästään saa 
olla ammatillisesti tehtyä työtä ohjeistava elementti. Opiskeluaikaa seuranneiden 
vuosien jälkeen heidän elämänkokemukselle antamasta merkityksestä heijastuu 
mahdollisuus tavoittaa ja ymmärtää toisen ihmisen, asiakkaan kokemuksia, arkea ja 
elämää paremmin.

Työvuosien jälkeen tukijoiksi nimeämäni sosiaaliohjaajat painottivat elämänko-
kemuksen karttumisen yhteydessä valmiuksia arvioida työssä jaksamista ja tähän 
vaikuttavia seikkoja. Ohjaajat korostivat kykyä erottaa asiakkaan elämäntilannetta 
tarkasteltaessa ja työskentelylle suuntaa haettaessa olennainen epäolennaisesta. Lisäksi 
he painottivat rohkeuden karttumista sekä tilan antamista asiakkaan ehdotuksille ja 
valinnoille. Kehittäjät toivat esiin työvuosien jälkeen elämänkokemusten tarkastelun 
yhteydessä työntekijän ja asiakkaan yhteisymmärrystä hakevan työotteen ja harkin-
takyvyn kasvun.

6.6  Sosiaalialan ammatillinen kasvu ja kehittyminen 
koulutuksen, työn ja elämänkokemuksen liitoksessa

Sosiaalialan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat sekä koulutus, työkoke-
mus että elämänkokemus. Alan ammatillista kasvua ja kehitystä kuvaa sanonta ”oppia 
ikä kaikki”, kun ammatillinen kasvu ja kehitys kulkevat prosessina työuran ajan. Am-
matillisen osaamisen jatkuva ylläpitäminen ja lisääminen ovat alalla työskenteleville 
tärkeätä tekijöitä (ks. STM 2012c, 181; 2012d, 31). Ammatillisessa kasvussa ja kehi-
tyksessä on vahva sidos niin koulutuksen ja työkokemuksen kuin teorian ja käytännön 
välillä. Terhi Laineen (2005) jäsentämien turvakotien työntekijöiden huomioiden 
mukaan koulutus tarjoaa ammatillisuuden perustan sekä mahdollisuuden uuden op-
pimiseen ja uuden tiedon omaksumiseen. Työkokemuksen merkitys näyttäytyy työn 
hallinnassa ja varmassa työotteessa. Elämänkokemus on puolestaan auttaja, hyöty ja 
lisä ammattilaisuuden osana. (Mt., 113–116, 171–83.) Sosiaaliohjaajien näkemys 
myötäili tätä esitystä. 
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Taulukko 9. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen sosiaaliohjaajien mukaan

Sosiaalialan ammatillinen kasvu ja kehittyminen

Ulottuvuudet Elementit

Koulutus Ammatillisen kasvun ja kehityksen lähtökohta
Portti ammatilliseen tietoon ja tiedon lähteille
Tiedon, teorian ja käytännön väliseen yhteyteen havahtuminen
Henkilökohtaisen (omakohtaisen) suhteen rakentaminen sosiaalialan tiedollisiin 
perusteisiin
Ammatillisen ymmärryksen pohjan luominen

Työkokemus Työn (jokapäiväisen työn) tekeminen
Taitojen karttuminen (muun muassa asiakastyön taidot ja työyhteisötaidot)
Tiedon, teorian soveltaminen käytäntöön
Tilannekohtainen työskentelyvalmius
Muutosten ennakointikyky
Ammatillisen vaiston muodostuminen (esimerkiksi asiakastyössä luonteva 
toimiminen)

Elämänkokemus Perspektiivin antaja (asiakkaiden elämäntilanteet ja työelämän sekä työyhteisön 
kysymykset)
Harkintakyvyn vahvistaja
Henkilökohtaisten jaksamisen rajojen paikantaja

Sosiaalialan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen peilautuvat toisiinsa nivoutuvina 
ulottuvuuksina koulutus, työkokemus ja elämänhistoria. Tämän kolmen ulottuvuu-
den risteysaseman olemassaolon huomioin jo haastattelutilanteissa sosiaaliohjaajien 
tekemien kirjoitelmien sekä käyttämäni kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta. Nämä 
kolme ulottuvuutta erottaa toisistaan kuitenkin niihin liittyvä merkityselementtien 
rypäs. (Ks. taulukko 9.)

Koulutus toimii sosiaaliohjaajien mukaan ammatillisen kasvun ja kehityksen läh-
tökohtana. Koulutuksen yhteydessä korostuu lisäksi ammatillisen tiedon omaksumi-
nen, mikä merkitsee ammattialaa koskevaan tietoon ja teoriaan perehtymistä, tiedon 
lähteille, kuten kirjallisuuden ja tutkimusten äärelle pääsemistä mutta myös tiedon ja 
käytännön väliseen suhteeseen havahtumista. Sosiaalialan ammatillisessa koulutuksessa 
tulee varata aikaa ja tilaa myös oppijan omakohtaiselle asioiden tarkastelulle, reflek-
toinnille, jolloin mahdollistuu omakohtaisen suhteen luominen alan tietoperustaan 
sekä ammatillisen ymmärryksen rakentaminen. Sosiaalialaa koskevien kysymysten 
tarkastelu lisää myös ammatillista itsetuntemusta.

Työkokemus on toinen tähdellinen ulottuvuus ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä 
sosiaaliohjaajien näkemysten perusteella. Työkokemuksen yhteydessä korostuu työhön 
ja työkäytäntöihin perehtyminen. Lisäksi kokemus helpottaa tiedon soveltamista työssä. 
Tiedon hyödyntäminen työn arjessa ja tässä harjaantuminen mahdollistavat työkäytän-
töjen kehittämisen. Työtä tehden harjaantuvat erityisesti asiakastyötaidot. Kokemuksen 
karttumisen myötä asiakastilanteiden arviointikyky ja muutosten ennakointivalmius 
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vahvistuvat. Asiakastyötaitojen lujittumisen tuomaa parannusta voi kuvata myös am-
matillisen vaiston rakentumisella. Työstä ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen eväiden 
saaminen korostaa työyhteisön ja yhteistyöverkostojen asemaa. Työhön pohjaavien 
kysymysten yhteistarkastelu edistää ammatillista kasvua ja kehitystä.

Koulutuksen ja työkokemuksen ohella elämänhistoria on ammatilliseen kasvuun ja 
kehitykseen vaikuttava ulottuvuus. Elämänkokemus antaa sosiaaliohjaajien mukaan 
parhaimmillaan laajuutta perspektiiviin, minkä kautta asiakkaiden elämäntilanteita 
jäsennetään. Tämän ohella elämänkokemus tuo harkintakykyä asiakastilanteiden mutta 
myös työyhteisön toiminnan tarkasteluun. Elämänkulun myötä ihmisen itsetuntemus 
vahvistuu, jolloin hän kykenee jäsentämään selkeämmin myös toimintamahdollisuu-
tensa ammattialalla. Tämä helpottaa työn rajaamista, mikä heijastuu työssä jaksamiseen.

Taulukko 10. Ammatillisen kasvun ja kehittymisen muutosjuonteet

Muutosjuonteet sosiaaliohjaajien opiskelu- ja työvuosina esittämien näkemysten välillä 

- Koulutuksen antamien tiedollisten perusteiden omaksumisesta siirrytään näiden hyödyntämiseen 
ammatillisen ymmärryksen rakentamisessa ja uudistamisessa

- Työkokemuksen vahvistettua ryhdytään yhteensovittamaan tietoja ja taitoja asiakas- ja 
tilannekohtaisesti

- Yhteisön, esimerkiksi työyhteisön ja sen jäsenten ammatillisen pohdinnan merkitystä korostetaan 
aikaisempaa enemmän

- Elämänkokemus antaa asiakkaiden elämäntilanteiden tarkasteluun laaja-alaisuutta ja elämänkulun 
myötä työntekijä tunnistaa voimavarojensa kantavuuden tarkemmin

- Ammatilliseen kasvuun vaikuttavien elementtien tunnistamisesta siirrytään ammatillisen 
kehityksen prosessimaisuuden sekä eri ulottuvuuksien, kuten koulutuksen, työuran ja 
elämänkokemuksen yhteen nivoutumisen oivaltamiseen

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat painottivat tiedon merkitystä työssä tarvittavien 
taitojen taustaviitoituksena, tiedon käytäntöön sovellettavuutta sekä ammatillisten 
tietojen ja taitojen uusiutumista tehdyn työn tarkastelun kautta. Heidän kommen-
teissaan oli kuitenkin aikaisempaa useammin esillä työssä ja työyhteisössä oppimisen 
mahdollisuudet. (Ks. taulukko 10.) Työvuodet olivat tuoneet heidän näkemyksiinsä 
painotuseroja. Tukijoina pitämäni sosiaaliohjaajat alleviivasivat työvuosien johdattele-
mana työkokemuksen alalla toimimiseen tuomaa varmuutta. Erilaisiin työtilanteisiin 
tarpeen mukaan sovellettavissa olevan tiedon ja taidon tärkeyttä, terävöityivät työvuo-
sien jälkeen tarkastelemaan sosiaaliohjaajien joukosta erityisesti ohjaajiksi ja kehittäjiksi 
kutsumani henkilöt. He katsoivat myös ammattilaisena ja ihmisenä kasvun kietoutu-
van toisiinsa. Ohjaajiksi nimeämäni henkilöt arvostivat sitä, että alalla työskentelevä 
tuntee itsensä niin ammattilaisena kuin ihmisenä. Työvuosien saattelemana kehittäjät 
pitivät esillä reflektion asemaa sekä oman äänen ja vaikutusmahdollisuuksien käyttöä.
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Sosiaalialan kokeneiden työntekijöiden kommenttien mukaan ammatillisella 
koulutuksella saavutetaan lisenssi, valmiudet lähteä sosiaalialan työhön. Työuran ja 
elämänkulun karttumisen myötä heidän näkemyksissään vahvistuivat juuri koke-
muksesta oppimista ja omaksutun käytäntöön soveltamista koskeneet merkitykse-
nannot. He pitivät tärkeänä teorian ja käytännön, tiedon ja taidon vuoropuhelua. 
Kallisarvoinen on sosiaalialan ammattilaisten huomio sekä tiedollisen oppimisen että 
työkokemusten heijastumisesta oman ymmärryksen avartumiseen. Tähdellinen on 
heidän havaintonsa myös siitä, miten tieto parhaimmillaan antaa perusteet ja ohjaa 
käytännön toimintaa. Kokeneiden sosiaalialan ammattilaisten näkemysten pohjalta voi 
muotoilla, että sosiaaliohjauksen edellyttämän ammatillisen osaamisen taustalla ovat 
niin koulutus, työkokemus kuin elämänkokemus. Tiedollinen osaaminen kuitenkin 
viitoittaa työkäytäntöjä ja antaa perusteet tehdyille ratkaisuille. Kun sosiaalialalla 
alleviivataan niin alan palvelujärjestelmän ja tukitoimien kuin asiakastyön käytäntö-
jen ja tietoperustan suunnitelmallista kehittämistä osana työtä (esim. STM 2012c, 
93–94, 163, 182), tarjoaa alan ammattilaisen osaamisessa niin tiedon ja taidon kuin 
kehittämisvalmiuksien yhteennivoutuminen tähän lähtökohdan. Lisäksi sosiaalialalla 
ammattilaisena sekä ihmisenä kasvu ja kehitys peilautuvat toisiinsa sekä valmiuksiin 
tavoittaa ymmärrys toisen ihmisen, asiakkaan elämäntilanteesta ja arjen kulusta mutta 
myös vaihtoehtoisista mahdollisuuksista edetä asiakkaan tilanteessa. Omaan itseen 
niin ammattilaisena kuin yksilönä ja tämän myötä sekä ajattelu- että toimintatapoihin 
perehtyminen ovat merkityksellisiä seikkoja, kun sosiaalialan työssä tähdennetään myös 
asiakkaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja hänen kokemiensa tuen tarpeiden 
tavoittamista sekä yhteistoiminnallisen työskentelysuhteen luomista hänen kanssaan 
(ks. STM 2012c, 128–132, 174).
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7  Ammattitaito sosiaalialalla

Ammattitaito voidaan nähdä sekä työntekijän että yhteisön ominaisuutena, ikään 
kuin inhimillisenä pääomana tai voimavarana, joka voidaan kääntää tuottavuudeksi, 
esimerkiksi kyvykkyydeksi suoriutua onnistuneesti tietyssä työssä tai tehtävässä (Ell-
ström 1998, 40–41). Ammattitaidosta voidaan lisäksi hahmottaa tieto-, toiminta- ja 
tunnepohjainen alue (Helakorpi 1992, 32–33), joiden yhdistymisestä eri työtilanteita 
palvelevalla tavalla rakentuu ammatillinen ymmärrys ja näkemyksellisyys (vrt. Luukkai-
nen 2007, 156–157). Ammattitaidon määrittely tietyllä ammattialalla on haasteellista. 
Sosiaalialan yhteydessä haastetta nostaa työkentän laajuus, joka eri työalueiden kautta 
kattaa niin ihmisen koko elämänkaaren kuin erilaisten elämäntilanteiden huomioimi-
sen. Lisäksi eri toimintaympäristöissä työn tavoitteet mutta myös tarvittavat tiedot ja 
taidot vaihtelevat (Healy 2005, 6, 220; 2012, 3). Tähän haasteeseen sosiaaliohjaajat 
kuitenkin vastasivat, kun he tarkastelivat, mitä ammattitaito on sosiaalialalla.

7.1  Ammattitaitotekijät sosiaalialalla

Ammattitaitoa voidaan tarkastella ammatillisen kasvun ja kehityksen yhtenä päämää-
ränä. Sosiaalialalla tarvittava ammattitaito rakentui sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mu-
kaan niin opiskelun, työn kuin elämän välityksellä, ja siihen sisältyivät niin tietoihin, 
taitoihin kuin työntekijän ominaisuuksiin liittyvät ulottuvuudet. He totesivat, että 
sosiaalialan työssä tiedoilla ja taidolla oli kiinteä yhteys toinen toiseensa. Sosiaalioh-
jaajaopiskelijoiden alan ammattitaitoon liittämät näkökulmat myötäilivät heidän käy-
miensä ammatillisten koulutusten opetussuunnitelmien perusteita, joissa tavoitteeksi 
asetetaan, että työntekijä hallitsee oman ammattinsa, on ammattitaitoinen ja hänellä 
on tähän kuuluvat tiedot ja taidot (AKH 1988a, 22; 1988b, 53). Lähihoitajakoulu-
tuksen käynnistyminen tosin luotasi tarkastelun kohti laajaa ammattisivistystä, mikä 
muodostuu hyvästä ammattitaidosta ja yleissivistyksestä (OPH 1995, 5, 13).

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat totesivat opiskeluajan tapaan, että alan ammat-
titaito muodostuu koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkokemuksen kautta sekä 
näistä opitusta ja omaksutusta. Sosiaalialalla työskentelyllä, työkokemuksen kertymi-
sellä on heistä kuitenkin erityinen asema ammattitaidon muodostumisessa ja kypsymi-
sessä. He määrittelivät ammattitaidon tietojen ja taitojen laajaksi kokonaisuudeksi, 
jonka käyttöön ja ilmituloon työssä vaikuttavat myös työntekijän ominaisuudet. 
Työntekijän ominaisuuksien tarkastelu toteutuu kuitenkin omana kokonaisuutenaan, 
sillä ne linkittyvät sosiaaliohjaajien näkemysten perusteella ammattitaitoa laajemmin 
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alan ammattilaisuuteen, jolloin niiden rooli on olennainen (ks. luvut 8–8.4). Työko-
kemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan sosiaalialan työssä tiedon ja taidon tulee 
lisäksi olla sovellettavissa erilaisiin työtilanteisiin.

Sit kun saa sitä tietoa, niin osaa ruveta käyttämään, soveltamaan sitä. Ja on kai se taitokin, ei se 
tule pelkän tiedon avulla. Sitä täytyy kans jotenkin erehtyä, kokeilla, opetella ja keskustella, että se 
taito kehittyy pikkuhiljaa. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Ensin selvität käytännön asiat ja yrität tukea niissä. Että sinulla on tiedossa se koko verkosto ja 
kaikki ne palvelut, mihin ohjaat sitä ihmistä ja tiedät, mihin otat yhteyttä, että se on yksi osa sinun 
ammattitaitoa. Sitten toinen osa on sinun persoona, mitä käytät, kaikki keskustelut, tukemiset 
ja nämä on yksi osa. … Tämä on niin herkkää, tässä pitää koko ajan mennä tavallaan niiden 
kävijöiden ehdoilla, et me ollaan heitä varten ja me järjestetään nämä palvelut heitä varten. ((9) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työelämässä jo viipyneiden sosiaaliohjaajien näkemyksiä pitkälle pelkistäen alan 
työn voi nähdä ihmisen, asiakkaan tilanteeseen perehtymisenä ja tähän tarpeellisten 
vastineiden hakemisena asiakkaan, hänen läheistensä ja omaistensa sekä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Onnistunut eteneminen työskentelyssä edellyttää heistä 
valmiutta havaita asiakkaan tilanne ja tarpeet mutta myös rohkeutta työstää näitä 
asiakkaan sekä muiden toimijoiden kanssa. Alan asiakastyöstä onkin todettu, että se 
sisältää ja siinä käsitellään ihmis- ja tunnesuhteita, jolloin asiakassuhteen toimivuus on 
työssä onnistumisen edellytys (esim. Juhila 2006; Kananoja ym. 1977; Laurila 1990; 
Rauhala 1991, 1994; Rostila 1990; 2001; Sipilä 2011). Asiakastyössä onnistuminen 
vaatii työn välineiden eli tietojen ja taitojen sekä työn keskeisten periaatteiden ja käy-
täntöjen hallintaa (Niemelä 2011, 13; ks. Healy 2005, 5; 2012, 4–21). Asiakastyön 
valmiudet liittyvät myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä ihmisen toiminnan 
ymmärtämiseen (Karvinen 1993, 13). Sosiaaliohjaajien näkemykset ammattitaidosta 
muodostuivat pitkälti juuri heidän asiakastyöhön yhdistämiensä ajatusten välityksellä. 
Sosiaalialan työn kiinnikkeet asiakastyöhön ovatkin sosiaaliohjaajien kommenttien 
perusteella niin vankat, että ilman tämän sidoksen huomioimista alan työn ja ammat-
titaidon tarkastelu on hankalaa, ellei mahdotonta.

Vankan ammatillisen osaamisen merkityksellisyys tunnistetaan eittämättä sosiaa-
lialalla (ks. STM 2010, 23; 2012c, 81–82; 2012d, 31). Ammatillisen kokemuksen 
kartuttua ammattitaito saa sosiaaliohjaajista merkityksensä toimintavalmiutena 
tai -varmuutena. Toimintavalmius onkin tuttu ilmaisu jo sosiaalialan koulutusta 
takavuosina ohjanneista opetussuunnitelmista (AKH 1988a, 26; 1988b, 58). Sosi-
aaliohjaajien kokemuksen perusteella ammattitaito merkitsee asiakastyössä valmiutta 
tilannekohtaisten vaihtelujen huomiointiin sekä ihmisen, asiakkaan tilanteeseen vas-
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taamista tämän vaatimalla tavalla. Ammattitaidolliseen varmuuteen he kiinnittivät ajan 
ja tilan tajun eli ymmärryksen siitä, mitä, milloin, missä ja miten asiakkaan tilanteen 
edistämiseksi voi tehdä.

Tietysti ammattitaitoa pitää olla jonkunlaista, ei tähän voi tulla noin vain. Vaikka sä oisit kuinka 
hyvin ihmisten kanssa toimeentuleva, niin tässä on kuitenkin sellaisia asioita, että on pakko olla se 
tuntuma, tietynlainen valmius. … Ei tässä voi ruveta opiskelemaan, koska sä joudut aika nopeasti 
tässä yksin olemaan ja vastaamaan, hallitsemaan nää hommat. ((13) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosi-

aaliohjaaja)  

Vaikka sosiaaliohjaajien huomioimaan asiakas- ja tilannekohtaiseen työskentely-
valmiuteen ja -varmuuteen on kohdentunut mielenkiinto, tulee tämä ammatillinen 
osaamisulottuvuus huomioida jatkossa vielä vankemmin. Sosiaalialalla ammattitaito-
vaatimukset kohdistuvat kykyyn kohdata asiakas sekä valmiuteen auttaa, tukea ja edis-
tää asiakkaan selviytymistä, huomioiden asiakkaan elämäntilanne ja sen taloudelliset, 
sosiaaliset ja kulttuuriset kytkökset (Honkakoski 1995). Sosiaaliohjaajat painottivat 
työvuosien jälkeen opiskeluaikaa vivahteikkaammin ammattitaitotekijöitä, mitkä 
liittyivät työntekijän ja asiakkaan kohtaamiseen, yhteisen ymmärryksen luomiseen, 
vaihtoehtoisten etenemisväylien hakemiseen ja asiakkaan toimija-aseman vahvistami-
seen. Ammatillinen kasvu- ja kehitysprosessi vie heidän näkemystensä mukaan ammat-
titaitoon, mikä merkitsee asiakas- ja tilannekohtaista toimintavalmiutta ja -varmuutta.

Sosiaaliohjaajat, joita kutsun tukijoiksi, korostivat takana olleiden työvuosien jälkeen 
erityisesti asiakkaan kohtaamiseen, kuulemiseen ja yhteistyösuhteen muodostamiseen 
liittyviä ammattitaidollisia tekijöitä. Myös ohjaajiksi nimeämieni henkilöiden näke-
myksissä nämä seikat tulivat selkeästi esiin, minkä ohella he painottivat työelämässä 
viivyttyään muun muassa valmiuksia tehdä havaintoja asiakkaan elämäntilanteesta ja 
siihen peilautuvista taustatekijöistä. Kehittäjinä pitämäni sosiaaliohjaajaryhmän nä-
kemyksissä korostuivat työvuosien jälkeen alan ammattitaitovaatimuksina asiakkaan 
keralla työskentely ja tämän ohella yhteistyöverkostoissa toimimiseen ja kehittämis-
työhön liittyvät näkökulmat.

7.2  Tieto ja taito osana sosiaalialan ammattitaitoa

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien tarkastellessa alan ammattitaitotekijöitä 
tiedot ja taidot lähestyivät toisiaan tai yhdistyivät toisiinsa. Ammatillisen kasvun ja 
kehityksen myötä ne voivat heidän toteamustensa perusteella hitsautua toinen toistaan 
tukevaksi kokonaisuudeksi. Heidän näkemyksistään paljastui, että tieto pohjustaa 
taitoa. Toiminnan kautta tieto muokkautuu työskentelyä palvelevaksi ja käytäntöön 
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soveltuvaksi resurssiksi. Tehtyä työtä arvioiden ammatilliset tiedot ja taidot voivat myös 
uudistua. Esimerkiksi sosiaalityöstä on todettu, että siinä hyödynnetään ja sovelletaan 
niin erilaisia tiedon tuottamisen tapoja kuin itse tietoa. Sosiaalityössä tulee rakentaa 
silta niin sanotun muodollisen teoria-aineksen ja käytännön kautta rakentuvan teorian 
välille. (Healy 2005, 57, 219; 2012, 11–12.)

Miten sosiaaliohjaajat hahmottivat tiedollisten osatekijöiden aseman ammatillisen 
kasvun ja kehityksen myötä rakentuvassa ammattitaidossa? Sosiaaliohjaajakoulutus 
perustui yli kaksikymmentä vuotta sitten kursseihin sekä kurssikohtaisesti määritel-
tyihin tietopuolisen sekä käytännöllisen opetuksen oppimääriin. Koulutus perustui 
opetussuunnitelman perusteissa todetusti monitieteisyyteen, mutta painopiste oli 
käyttäytymis- sekä yhteiskuntatieteissä. Näiden ohella koulutuksessa huomioitui muun 
muassa kotitalouden ja terveydenhuollon oppiaines, mitkä nähtiin merkityksellisinä 
edistettäessä ihmisen, sosiaalialan asiakkaan selviytymistä päivittäisissä toimissaan. 
(AKH 1988b, 4, 14–52.) Sosiaaliohjaajakoulutusta käydessään sosiaaliohjaajaopiskeli-
joiden kommentit alalla tarvittavasta tiedosta, koskivat pitkälti koulutuksen tarjoamaa 
tietoainesta, koulutuksen antamia tiedollisia valmiuksia, ja toisaalta koulutuksen 
paikattavaksi jättämiä tiedollisia aukkoja. Tämä korostui tilanteessa, jolloin koulutus 
oli päättymässä ja valmistuminen sosiaaliohjaajaksi oli ajallisesti lähellä. Heidän mie-
lipiteensä koskivat esimerkiksi sosiaalipoliittisen tiedon linkitettävyyttä sosiaalialan 
työhön, usein heidän opiskeluvaiheensa työtehtävien tarkasteluun, terveyttä ja sairautta 
koskevan tiedon muodostumista aikaisempien ammatillisten opintojen tarjoamaan 
tietoainekseen nähden tai ilmaisullisten ja luovien aineiden tarjoaman osaamisen käyt-
tömahdollisuuksia ammattialalla. Kenties sosiaaliohjaajaopiskelijoiden oli haasteellista 
tarkastella ammattitaitotekijöitä yli oman ammatillisen oppimisprosessin, kun tämä 
oli käynnissä, mutta matkanteko oli vielä kesken. Omassa oppimisprosessissaan he 
olivat myös tarkentamassa suhdettaan alalla tarvittavaan ammattitaitoon tavoitelles-
saan ammatillisen koulu- tai toisen asteen tutkinnon jälkeen opistoasteen tutkintoa. 
Opiskeluvaiheen oppiaine- ja suoritustapakohtaiseen kommentointiin he ryhtyivät 
ajoittain vielä kolmentoista työelämässä viettämänsä vuoden jälkeenkin.

Minähän rakastin sosiaalipolitiikkaa, että siitä minä tykkäsin ihan mielettömästi ja sitten minä 
mietin aina, että miksi pitää kirjoittaa niin jumalattomia raamattuja, kalvo sulkeisia. … Olihan se 
semmoista sessiota, mutta mitään en vaihtaisi pois, se oli aivan upeaa. Se auttoi minua, se tehtävien 
tekeminen. ((12) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työvuosien mentyä sosiaaliohjaajat sen sijaan kommentoivat, että työn vaatima 
tietoaines on moniulotteinen (ks. Pohjola 2012, 32–35), sisältäen elementtejä niin 
ihmisestä kuin yhteiskunnasta sekä sosiaalialan historiasta ja nykypäivästä. Ihmistä 
ja yhteiskuntaa sekä palvelujärjestelmää ja työkäytäntöjä koskevasta tietoaineksesta 
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muodostuukin ajankohdasta riippumatta alan työhön perusta (ks. AKH 1988a, 22, 
6; 1988b, 10, 53–54). Sosiaaliohjaustyön on todettu edellyttävän tietoja juuri yh-
teiskunnasta, sosiaalialasta ja ihmisestä sekä hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista 
(Honkakoski 2005, 212; Horsma ym. 2004, 163; Kaljonen, 2008, 50, 52; Rahko 2011, 
3, 53, 55). Sosiaalialan työssä tiedollinen osaaminen ei kuitenkaan ole staattista, vaan 
ammatillista tietoa tulee sosiaaliohjaajista päivittää ja uudistaa. Tämän johdosta alan 
ammattitaitoon kuuluu heistä myös tiedonhankinnan mahdollisuuksien tunteminen, 
mihin viitattiin jo sosiaaliohjaajakoulutuksen perusteissa (AKH 1988b, 12).

Mutta täytyyhän se opetella uudelleen ja päivittäin se muuttuu, että olla siinä kartalla. Mut sit se 
kaikki muu semmoinen, mitä opinnoissa on paljon, semmoinen korkealentoisempi välillä, niin se 
jää johonkin. Ja se musta on semmoinen, että sitä on ehkä vähän hyvä sitten lueskella aika ajoin. 
On sekin sitä tietoa, mutta vähän erilaista tietoa. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalityössä tarpeellista tietoperustaa on jäsennetty lukuisissa yhteyksissä. Tällöin 
toistuvasti esiin tulevia näkökulmia ovat tiedon moniulotteisuus, sovellettavuus ja 
uusiutuminen. Sosiaalityön ammatillisen osaamisen ytimiksi määrittyvät usein am-
mattialan arvot ja etiikka sekä alalle ominaiset tiedot ja käytännön työn edellyttämät 
taidot, mitkä liittyvät työskentelyyn niin yksilön, perheen, ryhmän ja laajemman, 
järjestäytyneen joukon (organisaation) sekä yhteisöjen kanssa. Pitkään on käynnissä 
ollut ja edelleen myös jatkuu keskustelu sosiaalityön eettisten perusteiden, laki- ja 
säädöspohjan sekä ammattialan yhteisten toimintatapojen peilautumisesta työn 
ammattitaitoon ja käytännön toteutukseen. (Esim. Hepworth ym. 2010, 5, 61–76.) 
Sosiaalityön tietoperustan on todettu rakentuvan ymmärryksestä asiakkaan sekä itse 
sosiaalityön asemasta yhteiskunnassa (Pease ym. 1999, 14), ja tämän lisäksi niin ih-
misen käyttäytymistä kuin ammattialan lähtökohtia ja toimintakäytäntöjä koskevista 
tiedoista (Compton ym. 1999, 51; Vaininen 2011, 257–258). Jarmo Heikkinen (2008, 
81) pitää sosiaalityöntekijöiden työssään tarvitsemina tietokokonaisuuksina: ihmistä 
koskevaa tietoa, sosiaalisia ongelmia koskevaa tietoa, päämäärätietoa (mm. hyvä elämä 
ja hyvinvointi, terveys sekä onnellisuus), praktista tietoa (esim. sosiaaliturvajärjestelmä, 
sosiaalisten ongelmien ratkaisutavat ja viranomaisyhteistyö), työmenetelmätietoa ja 
arviointitietoa. Anita Sipilän (2011, 136–137) havainto taas on, että sosiaalityötekijöillä 
on eniten tietoa yhteiskunnallisista asioista sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 
heijastuvista tekijöistä mutta myös psykososiaalista ja oikeudellista asiantuntijatietoa. 
Sosiaaliohjaajat painottivat niin ikään ihmiseen, yhteiskuntaan ja sosiaalialaan mutta 
lisäksi työyhteisön toimintaan ja työhyvinvointiin liittyviä tietokokonaisuuksia.

Kyösti Raunion (2000, 82) mukaan sosiaalityössä tarvitaan tilanteen mukaan 
muokkautuvia tietoja, joita sovelletaan käytäntöön. Samaan päätyy myös Tuula 
Kostiainen (2009, 187) todeten, että sosiaalityötä palveleva tieto on käytännöllistä, 
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soveltuvaa ja uskottavaa. Ammattialalla tulee reagoida työssä tehtyihin havaintoihin, 
jolloin myös tiedon tulee muuntua työn todellisuutta vastaavaksi (Sutinen 2009, 86). 
Sosiaalityössä teorioita onkin pidetty jokapäiväiseen elämään ja työn arkeen pohjaavina 
viitekehyksinä, joiden avulla ihmisten elämässään kohtaamia ongelmia jäsennetään ja 
ratkaisuja etsitään (Payne 1991). Alan työtehtävissä tulee kyetä käyttämään teoreet-
tisia aineksia joustavasti huomioiden niin asiakkaiden ainutkertaiset elämäntilanteet 
ja tarpeet kuin työtilanteiden vaihtelut. Omaksuttu teoria-aines voi parhaimmillaan 
avata ovia analyyttisen työotteen rakentamiseen, kun ne helpottavat muun muassa 
kysymysten mitä, miten, missä ja miksi tarkastelua käytännön työn näkökulmasta. 
(Ks. Healy 2005, 6, 95, 106, 217, 221; 2012, 11). Myös sosiaaliohjaajat korostivat 
tiedon hyödyntämismahdollisuuksia käytännön toimissa.

Kun sosiaalialan kokenut työntekijä tarkastelee omaa työtoimintaansa, on hänen 
vaikea eritellä opintojen ja työn tuomaa tietoa ja taitoa tai näiden tarjoamia teoreetti-
sia ja käytännöllisiä välineitä. Alan opintojen ja työn tarjoamat opit voivat sulautua 
sosiaaliohjaajien mukaan työn arkea palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tosin jo heidän 
käymiensä ammatillisten koulutusten opetussuunnitelmissa painotettiin tiedon so-
veltamista käytäntöön sekä työssä tehtyjen ratkaisujen perustelua teoreettisesti (AKH 
1988a, 7, 22; 1988b, 12, 53). Yhden sosiaaliohjaajan sanoituksessa tietoaines hahmot-
tui alalla työskentelevän sisäistämäksi, hiljaiseksi tiedoksi, mikä on muokkautunut 
työn tekemistä palvelevaksi ymmärryksesi. Työssä tarpeelliseksi koettu ja työtilanteisiin 
soveltuva tieto on kerääntynyt hänen mukaan työhön perehtyessä ja työssä kohdattui-
hin kysymyksiin vastauksia hakiessa. Tällöin tieto tukee asiakas- ja tilannekohtaista 
työskentelyä. Hiljaisen tiedon onkin todettu ilmenevän ensisijassa toiminnassa, jol-
loin se auttaa käsitteellistämään ja kehittämään teoreettista tietoa mutta toimii myös 
intuition ja luovuuden taustalla, joita edeltää oivallus kokonaisuudesta, sen osista ja 
näiden välisistä suhteista (Koivunen 1997, 75–90; ks. Nurminen 2000a; 2000b).

Minä en muista yhtään mitään teoriaa, mitä olen koulussa oppinut, minä en koe käyttäväni mi-
tään, mitä olen oppinut, mutta sitähän nyt en itse osaa sanoa, onko se näin. Siksi minun on hirveän 
vaikea ajatella, että nämä asiat minä opin koulussa ja nämä sitten tässä työurani edetessä. ((11) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Virkamiehenä mielestäni työni on aikoinaan ollut enemmän tiedonkeruuta ja nyt tieto on päässäni, 
niin nyt sen pään sisällön pitäisi tulla käytännössä esille käytännön työssä. … Se tietomäärä, se sisäi-
nen tieto, mikä on vuosien aikana karttunut sinne päänuppiin, niin se on minun mielestäni tullut 
kantapään kautta. Se, mikä on kirjoista luettu, niitä ei voi soveltaa tänne arkielämään ja arjen 
pyörittämiseen, että siellä on sellaista sisäistä tietoa, joka vaan tulee täältä, että yhtäkkiä sinä hiffaat, 
että ei sen tarvitse mennä noin, vaan sen voi tehdä näin. ((12) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Entä miten sosiaaliohjaajat hahmottivat opiskellessaan ja työvuosien mentyä am-
matillisen kasvun ja kehityksen myötä karttuvat taidot alan ammattitaitoa kuvaavassa 
kokonaisuudessa? Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan taidot, joiden he katsoivat 
rakentuvan erityisesti työkokemuksen myötä, liittyivät sekä asiakastyön lähtökohtiin 
eli asiakkaan kanssa vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen rakentamiseen että työn käy-
tännön toteutuksen keinoihin ja työtehtäviin kuuluvien toimintojen suorittamiseen. 
Heidän näkemyksissään taidot huomioituivat alalla työskentelevän henkilön edellytyk-
sinä tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia asiakkaille. Taitojen onkin todettu 
olevan henkilökohtaisia valmiuksia ja ominaisuuksia, joiden avulla yksilö kykenee 
toimimaan ammatissa ja työtehtävien vaatimalla tavalla (Pelttari 1997).

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien näkemyksissä piti pintansa työnteon ja taitojen 
omaksumisen välinen yhteys. Taitojen takana ovat tiedot ja ammatillinen ymmärrys 
mutta myös työn arjessa tapahtuva tekeminen, toiminta. He tähdensivät taitojen tar-
kastelun yhteydessä valmiutta kohdata ihminen, asiakas ja lähteä yhteiseen työskente-
lyprosessiin hänen kanssaan. Anita Sipilän (2011, 138–139) havainto sosiaalityöstä on, 
että työntekijät pitivät merkityksellisimpinä taitoina ongelmatilanteiden jäsentämiseen 
ja palveluohjaukseen liittyviä valmiuksia mutta myös tutkimuksellisen ja kriittisen 
käsitteellistämisen valmiuksia samalla, kun he korostivat tunnetyön edellyttämää 
osaamista sekä työn eettisiä toimintaperiaatteita, kuten ihmisarvoista kohtaamista ja 
kohtelua sekä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Myös sosiaaliohjaustyön on 
katsottu edellyttävän juuri asiakastyötaitoja, joiden kyljessä kiinni ovat vuorovaiku-
tus- ja viestintätaidot (ks. Honkakoski 2005, 212; Horsma ym. 2004, 164; Kaljonen 
2008, 52; Rahko 2011, 3, 54). Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien näkemyk-
sissä ammattitaitoinen työntekijä kykeni, heidän opiskeluvuosina esittämäänsä van-
kemmin, toimillaan tukemaan ja edistämään asiakkaan itsenäisyyttä, toimija-asemaa 
sekä elämänhallintaa, jolloin työntekijä myös tiesi näihin ulottuvuuksiin liittyvistä 
kysymyksistä sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä että sosiaalialan työkäytännöistä.

Siinä täytyy olla sellaista tietynlaista sivistystä, että tulee toisten ihmisten kanssa toimeen ja tietyllä 
lailla se ammattitaito sosiaalialalla. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työkokemusta omaaville sosiaaliohjaajille tieto ihmisestä merkitsee ymmärrystä 
ihmisen hyvinvoinnista ja fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta ulottuvuudesta. 
Tieto ihmisestä merkitsee heille myös ymmärrystä ihmisen kasvusta ja kehityksestä, eri 
ikävaiheista ja niiden kehitystehtävistä sekä mahdollisista kriisitekijöistä. Ihmistä koskevaan 
ymmärrykseen he kiinnittivät myös eri kulttuurien tuntemuksen sekä näiden heijastu-
misen ihmisen arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Jos yhteiskunnan ja yhteisöjen 
monikulttuuristuminen on tuonut uusia tietotarpeita sosiaalialan työhön, niin kulttuurien 
ymmärryksellä he viittasivat myös sukupuolten ja eri sukupolvien omaksumien arvojen, 
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asenteiden ja toimintatapojen ymmärtämiseen. Ihmistä koskevaan tuntemukseen liittyvät 
myös tiedot erityisryhmistä, jos tätä ilmaisua voidaan käyttää esimerkiksi kehitysvammai-
sista. Sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevät henkilöt pitävät merkityksellisimpinä tietoja 
ihmisen kehittymisestä, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta mutta myös sairauksista 
sekä vammaisuudesta (Walls 1992; vrt. Vaininen 2011, 257).

Se on semmoinen iso paketti. Se on hirveän laaja, sinun pitää tavallaan hallita se sen ihmisen koko 
elämänkaari. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Ymmärrykseen ihmisestä sosiaaliohjaajat kiinnittivät vielä tiedot terveydestä ja 
sairaudesta sekä terveyttä ylläpitävistä ja edistävistä tekijöistä, esimerkiksi ravitse-
muksen, liikunnan, unen ja hygienian merkityksestä. Terveyttä koskevaa tietoa tulee 
heistä vielä vahvistaa alalla toimivan työkentän mukaan, esimerkiksi ikääntymisen 
erityispiirteiden, ikääntymiseen liittyvien sairauksien, erityisesti muistihäiriöiden osalta. 
Terveyteen ja sairauksiin liittyvään tietoon he linkittivät myös ymmärryksen lääkehoi-
dosta. Terveyttä ja sairauksia sekä lääkehoitoa koskevan tiedon merkitys on kasvanut 
heidän mukaansa alan eri sektoreilla muun muassa asiakkaiden ikääntymisen vuoksi. 
Esimerkiksi mielenterveystyössä, päihdetyössä ja kehitysvammatyössä kuten myös itse 
vanhustyössä kohdataan heidän näkemysten perusteella aikaisempaa ikääntyneempiä 
asiakkaita, jolloin myös terveyden ja sairauden kysymykset ovat voimakkaammin esillä. 
Näin on lisäksi apuvälineisiin liittyvien kysymysten laita. Myös Anita Sipilä (2011, 
146) peräänkuuluttaa sosiaalityötä koskevassa tutkimuksessaan vankempaa otetta 
ikääntymisen kysymyksiin ja esimerkiksi muistisairauksien vaikutuksiin arjessa sekä 
sosiaalisissa suhteissa selviytymisessä. Vastaavasti muissa yhteyksissä on huomioitu 
ikääntymistä koskevien tiedollisten tarpeiden lisääntyminen (esim. Kemppainen ym. 
1998, 53; Saari ym. 2010; STM 2012b, 14), mitä voi pitää ilmeisenä, kun väestön 
ikääntyminen Suomessa on Euroopan maista kiivaimpia (esim. Laine ym. 2009, 33). 
Muutoin ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden sekä käyttäytymisen ymmärtämisen 
yhteydessä sosiaaliohjaajat nostivat esiin tiedolliset tarpeet päihdyttävistä ja huumaa-
vista aineista sekä näiden vaikutuksista että mielenterveyteen liittyvistä tekijöistä. 
Esimerkiksi kotihoidon osalta on havaittu, että asiakkaiden terveyteen ja sairauteen 
liittyvät kysymykset ovat monimuotoisia ja usein pitkäaikaisia luonteeltaan, jolloin 
kotihoidossa työskentelevät tarvitsevat tietoa niin terveyteen vaikuttavista seikoista 
kuin apuvälineistä sekä mahdollisuuksista etuuksiin ja tukiin että tuki-, turva- ja 
kuntoutuspalveluihin (Perälä ym. 2006, 9). 

Aika vankkaa tietoa siitä terveydestä. En välillä ajatellut niin. Ajattelin välillä niin, että tässä pärjää 
ihan hyvin tällä sosiaalipuolen koulutuksella. Mutta sitten jotenkin minusta tuntuu, että se olisi 
hirveän hyvä, et itse tietäisi enemmän ja pystyisi vastaamaan enemmän asiakkailleen. … Jotenkin 
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ajattelen, että olisi enemmän yhteistä kieltä lääkäreiden kanssa, kuten on niillä ohjaajilla, joilla on 
terveydenhoitajan koulutus tai sairaanhoitajankoulutus. ((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Terveyttä ja sairauksia sekä lääkitystä koskevasta tiedosta hahmottuu sosiaaliohjaajien 
näkemyksissä silta terveysalan kanssa tehtävään yhteistyöhän. Tietoa terveydestä, 
sairaudesta ja lääkityksistä tarvitaan heidän mukaansa yhteisen kielen löytämiseksi 
yhteistyöpöydissä.    

Ammattialan tietoon kuuluvat sosiaaliohjaajien mukaan jäsennys yhteiskunnasta 
sekä sosiaalialan paikasta tässä kokonaisuudessa. Kansalliselta tasolta tarkastelu on 
laajentunut heidän mukaan Euroopan yhteisöön (ks. Palola 2012, 21–30; STM 2010, 
11; 2012c, 14). Alalla tarvitaan tietoa itse toimialasta. Alaa koskeva tieto pohjaa so-
siaaliohjaajien näkemyksissä sosiaalihuollon ja -palveluiden historian ja nykytilan 
hahmottamiseen. Ammatilliseen osaamiseen kuuluvat heidän esityksissä myös tiedot 
sosiaaliturvasta. Lisäksi alaa koskevaan tietokokonaisuuteen sisältyy sosiaalipal-
velujen kokonaisuuden hahmottaminen. Sosiaalipalvelutietoutta tulee laajentaa ja 
syventää heidän näkemystensä mukaan sen toimisektorin suuntaisesti, jolla henkilö 
työskentelee, esimerkiksi mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden ja asiakastyön käy-
täntöjen suuntaan. Ammattialaa koskevaan tietokokonaisuuteen sisältyvät heidän 
kommenttiensa pohjalta myös työskentelyä raamittavat lait ja asetukset sekä ohjeet 
ja säädökset. Keskeinen tekijä heidän näkemyksissään on kuitenkin sosiaalialan 
etiikka. Sosiaalialan etiikkaan liittyvät kysymykset korostuvat asiakkaan kohtaami-
sessa ja hänen kanssaan työskentelyssä. Vastaavia tiedollisia tarpeita on havaittu muun 
muassa aikuissosiaalityössä, jolloin yhteiskunnan palvelujärjestelmää, lainsäädäntöä ja 
työmarkkinoita koskeva tieto on osoittautunut tärkeäksi, kun työntekijältä odotetaan 
valmiutta puntaroida erilaisia ratkaisuja asiakkaan kanssa ja ohjata häntä ratkaisujen 
toimeenpanossa (Rantasalmi 2008, 18; ks. Vaininen 2011, 257–258).

 
Täytyy tietysti tietää vähän koko tätä organisaatiota ja kaikkea tätä, mistä ne ihmiset tulee ja, mitkä 
heidän tavoitteet täällä asumisessa on. … Mutta kyllä nyt tietysti on hyvä tietää vähän sosiaalihuollon 
historiaa ja muuta ja ihan kaikkea. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaali- ja tukipalveluja koskevan tiedon hallinta on kuitenkin tullut sosiaaliohjaa-
jien kommenttien perusteella aikaisempaa haasteellisemmaksi, kun palveluja tuottaa 
entistä useampi taho julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Tämä koskee 
heidän mukaansa myös taloudellisten avustusten kokonaisuutta (kuntien sosiaalitoimi, 
kansaneläkelaitos ja esimerkiksi seurakunta).

Niiden kaikkien tukipalveluiden järjestämiseen ja yksityisiltä ostamisiin, se on mahdottoman laaja 
se kenttä ja vaikeasti hallittavissa. ((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Sosiaalialan työssä vuorovaikutus ja yhteistyö ovat sosiaaliohjaajien mukaan 
keskeisiä elementtejä. Niinpä he totesivat, että tietoa tarvitaan vuorovaikutukseen 
ja yhteistyöhön vaikuttavista tekijöistä. Paikoin sosiaalialalla tarvitaan tietoa myös 
vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä.

Tietoa tästä vuorovaikutuksesta, kommunikoinnista. … Okei, meillä täytyy olla vähän tietoa, miten 
kannattaa kommunikoida. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Kun työkokemusta omaavat sosiaaliohjaajat tarkastelivat vuorovaikutusta ja yhteis-
työtä sosiaalialan ammattitaitoon sisältyvinä tekijöinä, nousivat nämä osaamisalueet 
esiin heidän näkemyksissään niin tietojen kuin taitojen määrittelyn yhteydessä. He 
katsoivat, että vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista tarvitaan entistä enemmän alan 
asiakaspohjan moninaistuessa. Asiakastyötaidot olivatkin keskeisessä asemassa sosiaali-
ohjaajien tarkastellessa alalla tarvittavia taitoja (ks. luku 7.2.1). Työvuosien saattelemana 
heidän näkemyksissään painotus oli työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa ja tässä 
tarvittavissa erilaisissa taidoissa. He tosin liittivät asiakastyön ohella vuorovaikutus- 
ja yhteistyötaidot myös kykyyn tiedottaa sosiaalialan palveluista ja kykyyn osallistua 
verkostojen toimintaan. Satu Vaininen (2011, 257) käyttää sosiaalityötä koskevassa 
tarkastelussaan ilmaisua ”sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä tietotaito”, minkä 
hän yhdistää työntekijän valmiuksiin toimia asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa, 
työntekijän valmiuksiin edistää asiakkaan vuorovaikutussuhteita verkostoissaan sekä 
työntekijän valmiuksiin olla yhteydessä muihin viranomaisiin.

Myös sosiaalialan työkäytännöistä ja menetelmistä tarvitaan sosiaaliohjaajien 
mukaan tietoa. Tieto pohjustaa tällöin heidän näkemystensä perusteella alan työ-
käytäntöihin ja -menetelmiin liittyvien taitojen omaksumista. He totesivat, että 
ammattialalla lähestymistapojen, orientaatioiden ja menetelmien kirjo on suuri, ja 
näiden todentuminen on toimiala- tai työyhteisökohtaista. Sosiaalialan työhön onkin 
liitetty eri yhteyksissä muun muassa hoidon, huolenpidon, neuvonnan, ohjauksen, 
kasvatuksen, kuntoutuksen sekä terapeuttisen tuen että sosiaalityön käytännöistä 
nousevat ulottuvuudet (vrt. Honkakoski 1995; Rauhala 1994; 1996). Sosiaaliohjaajat 
liittivät alan työkäytäntöjen ja -menetelmien tuntemusta koskevaan ammattitaitoon 
myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Esimerkiksi ohjaustoiminnan 
yhteydessä on tarkasteltu tapoja jäsentää asiakkaan kanssa ongelmalliseksi koettua 
asiaa tai tilannetta, keinoja hakea näihin ratkaisuja ja asetettuihin tavoitteisiin vievien 
askelten porrastamista sekä tunteiden hallintaa muutostyöskentelyssä (Corcoran 2012, 
134–147; Neenan 2001).     

Sosiaalialalla työskennellään usein työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan 
asiakastyön välityksellä lähituntumassa terveysalan sekä muiden hallinnonalojen, kuten 
sivistys- ja työvoimatoimen kanssa. Alalla on heidän esittämänsä perusteella tärkeää tie-
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to verkostojen merkityksestä, verkostoituvan työotteen käytännöistä sekä verkostotyön 
mahdollisuuksista mutta myös haasteista. Verkostoissa toimiminen edellyttää tietoja 
ja taitoja. Verkostoituneeseen työotteeseen he sisällyttivät verkostojen rakentamiseen 
ja verkostojen ylläpitämiseen tutustumisen. Yhteistyöverkostojen muodostaminen ja 
näiden ylläpito edellyttävät panostuksia. Panostukset ovat heidän mukaan konkreettisia 
tekoja kuten yhteisiä kokouksia, yhteistyön raportointia sekä yhteistyön osapuolten 
työhön ja työolosuhteisiin sekä -käytäntöihin perehtymistä.

Ensinnäkin tietää tietysti paljon muista toimijoista ja niistä paikoista, mistä sitä apua voi saada ja 
hakea ja minkälaista apua on tarjolla. … Mutta pitää olla semmoinen taito, että tietää, mitä on 
tarjolla ja voit ottaa sen viraston tai sen järjestön asiantuntijoihin sitten yhteyttä. … Mielestäni se 
riittää, että on tietoinen, et mistä niitä palveluita järjestetään, se on ehkä se taito. ((10) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Onhan se yhteistyö hirveän tärkeää, koska tässä kuitenkin on näitä yhteistyötahoja aika paljon, 
joiden kanssa pitää pystyä tulemaan toimeen ja pitää hallita myös tietyllä tavoin, että tiedät, mistä 
puhutaan milloinkin. ((13) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työyhteisön ja -ryhmän toiminnan sujuvuus heijastuu sosiaaliohjaajien näke-
myksen mukaan alan asiakastyössä onnistumiseen. Näin ollen he katsoivat, että alan 
ammattitaitoon kuuluu tieto työyhteisön toimivuudesta ja taito toimia osana työ-
yhteisöä. Työyhteisöä koskevaan tietojen ja taitojen kokonaisuuteen he liittivät myös 
työhyvinvointia koskevat seikat sekä työntekijän työssä jaksamisesta huolehtimisen. 
(Ks. luku 7.2.2.) Työhyvinvointi on tuttu teema myös sosiaalityötä koskevista jäsen-
nyksistä. Työn mahdollisuuksien ja omien voimavarojen tunnistaminen ovat tärkeitä 
seikkoja, sillä työ vaatii tekijältään kykyä kestää ja sietää jatkuvaa asioiden keskeneräi-
syyttä, samalla kun tässä kohdataan kaiken aikaa arvaamattomia ja ennakoimattomia 
tekijöitä, mitkä voivat vaatia monen eri asian samanaikaista mielessä pitämistä sekä 
näiden yhtäaikaista tekemistä. Sosiaalityössä jaksamista syö havaintojen mukaan niin 
suuri asiakasmäärä ja yleinen kiireisyys kuin useat toisistaan poikkeavat työtehtävät 
ja työn jatkuvat keskeytykset, runsas vuorovaikutuksen määrä erilaisten ihmisten ja 
ihmisryhmien kanssa sekä työyhteisöjen ristiriidat. (Hämäläinen ym. 2006, 23, 61; 
ks. Välimaa 2011, 126–137.)

Siinä täytyy olla sellaista, työyhteisön jo toimia hyvin, että se pystyy auttamaan muita. … Ja just siitä 
omasta jaksamisesta pitää myös huolta. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työyhteisöön linkittyviin ammattitaitotekijöihin sosiaaliohjaajat sisällyttivät ymmär-
ryksen talousarvion rakentumisesta, talouden hallinnasta. Talouskysymykset tulevat 
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esiin heidän kommenttiensa mukaan työntekijätasolla esimerkiksi suunniteltaessa 
erilaisia ryhmätoimintoja tai leirejä ja retkiä osaksi asiakastyön kokonaisuutta. Alan 
tehtävissä tarvitaan heidän näkemystensä perusteella myös tietotekniikan ja erilaisten 
tietoteknisten ohjelmien hallintaa muun muassa työn suunnittelussa, asiakastyön 
raportoinnissa ja toiminnasta tiedottamisessa. Talous- ja tietotekniikan osaaminen 
tulivat esiin erityisesti esimieskokemusta omaavien sosiaaliohjaajien tarkastellessa 
ammattitaitotekijöitä. Esimiesvalmiudet olivat sosiaaliohjaajille vankemmin taitoja, 
joihin perehtymistä he kommentoivat työelämässä tapahtuvaa oppimista tarkastelles-
saan. Esimieskysymykset he kiinnittivät työyhteisön toimivuuden edistämiseen. (Ks. 
luvut 6.3–6.4.)

Työyhteisöön liittyvään tietoon sosiaaliohjaajat kiinnittivät vielä ymmärryksen työn 
ja tähän liittyneenä ammattitaidon kehittämisestä. Työn ja työkäytäntöjen sekä 
oman ammatillisen osaamisen kehittäminen on heidän mukaansa myös taidollisia 
tekijöitä. Työn kehittäminen näyttäytyi heidän kommenteissa ensisijassa yhteisöllisenä 
toimintana, mikä heijastuu myös työhyvinvointiin. Marketta Rajavaara (2006, 30) on 
arvioinut kehittämistyötä ja todennut sen edenneen aina 1990-luvulta lähtien kohti 
työntekijälähtöistä ja yhteisöllistä suuntaa.

Ettei sitä jää paikalleen pyörimään näitten kanssa. Ja vaikka välillä tuntuukin, että pitäisi olla 
työporukoitten kanssa, ettei oo mitään kehitystä. Mutta koko ajan siinä täytyy olla jotain kehitteillä. 
Ja ainahan sitä tulee uusia ideoita, että otetaan niitä käyttöön tai sitten ei, kokeillaan niitä. … Se 
tuo sellaista jaksamista enemmän. Ja siinä täytyy todella sitä omaa jaksamista miettiä, ettei liian 
suorituspaineista ole sitten se työssä oleminen. Kuitenkin sä olet kahdeksan tuntia töissä, että teet siitä 
niin mukavan kuin mahdollista. Ei sitä muut tee. Siitä tulee se työpaikan ilmapiirikin varmaan, 
että se on se. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Osaa tietenkin ne perusasiat, mitä töiltä vaaditaan ja sitten osaa sopeutua niihin ja ammattitaito 
on tiedon hakemista erilaisista asioista, et osaa käyttää niitä kanavia ja plus sitten, et osaa käyttää 
toisten työkavereiden ammattitaitoa hyväksi siihen omaan ammattitaitoon, hyödyntää myös sitä. 
((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Ammatillinen kasvu ja kehitys merkitsevät ammattitaidon näkökulmasta alan 
tieto- ja taitopohjaan perehtymistä. Sosiaaliohjaajat katsoivat opiskeluvaiheessa ja 
tämän jälkeen, että tiedosta muodostuu ammattitaidon perusta. Sosiaalialan työn 
tekijältään edellyttämää tietopohjaa kuvaa laaja-alaisuus ja monipuolisuus. Lisäksi 
ammatilliset tiedot yhdistyvät taidollisiin tekijöihin. Työkokemuksen kartuttua he 
yhdistivät tietotarpeet lujemmin ammattialalla toimivan omasta työympäristöstä ja 
asiakaskunnasta nouseviin kysymyksiin mutta myös yhteistyötahojen tuntemukseen. 
Lisäksi työvuosien saattelemana he antoivat työyhteisöä ja työhyvinvointia koskeville 
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tiedoille suuremman arvon. Tukijoiksi kutsumani sosiaaliohjaajat painottivat työvuo-
sien jälkeen niin päivitetyn tiedon kuin alalla toimivan omaa toimintaympäristöä ja 
yhteistyötahoja koskevan tiedon tärkeyttä. Ohjaajiksi nimeämäni henkilöt painottivat 
lujimmin työyhteisössä toimimista sekä työssä jaksamista koskevia tietoja. Kehittäjät 
tähdensivät puolestaan tiedon käytäntöön sovellettavuutta sekä tiedon merkitystä niin 
työn käytäntöjen kuin niiden kehittämisen suuntaviittoina.

Sosiaalialan työssä tieto pohjustaa taitojen muodostumista. Työkokemusta kartu-
tettuaan sosiaaliohjaajat pitivät sosiaalialan ammattitaitoon kuuluvana taitoa hakea 
kussakin työtilanteessa tarvittavat tiedot ja soveltaa tietoa työssä. Tiedonhankintataitoja 
korostivat heidän joukostaan erityisesti ohjaajiksi nimeämäni ja tiedon käytäntöön 
sovellettavuutta puolestaan kehittäjiksi kutsumani ryhmät. Nimenomaisesti ohjaajat 
korostivat työvuosien jälkeen lisäksi työyhteisötaitoja ja työhyvinvointitaitoja ja kehit-
täjät puolestaan verkostoitumistaitoja ja työn kehittämistaitoja. Kaikkia sosiaaliohjaajia 
eittämättä yhdisti se, että niin opintojen ollessa käynnissä kuin myöhemmin he alle-
viivasivat ammattitaidon yhteydessä asiakastyössä tarvittavia taitoja. Työkokemuksen 
myötä nämä taidot kypsyvät sekä vankistuvat ja ymmärrys asiakkuudesta prosessina 
syvenee, mikä ilmeni erityisesti ohjaajiksi kutsumani ryhmän näkemyksistä. Myös 
sosiaalityötä koskien on esitetty, että työkokemusta omaavat toimijat kykenevät kuvaa-
maan käytännön työskentelynsä viitekehystä aikaisempaa rikkaammin (Healy 2005, 9).

7.2.1  Asiakastyön taidot osana ammattitaitoa

Sosiaalialan ammattilaisuuteen vievässä kasvussa ja kehittymisessä keskeinen val-
taväylä muodostuu sosiaaliohjaajien mukaan asiakastyössä tarvittavien taitojen 
omaksumisesta. Kun he opiskeluvaiheessa tarkastelivat alalla tarvittavia taitoja, 
he liittivät nämä vahvasti juuri kykyyn toimia asiakastyötilanteissa. Heistä kyky 
luoda työskentelysuhde asiakkaan kanssa, kyky kuunnella häntä, kyky arvioida 
asiakkaan kokonaistilanne, kyky havaita asiakkaan yksilölliset tarpeet, kyky pe-
rustella omat näkemyksensä sekä asiakastyölle asetetut tavoitteet ja toimintatavat, 
kyky kannustaa asiakasta omatoimisuuteen ja kyky lisätä asiakkaan toimintakykyä 
vaativat niin vuorovaikutus- kuin yhteistyötaitoja. Tärkeänä he pitivät tehtyjen 
asiakaskohtaisten suunnitelmien ja näissä asetettujen tavoitteiden sitoutunutta 
mutta samalla joustavaa noudattamista sekä asiakkaan voimavarojen huomiointia 
ja vahvistamista työskentelyn aikana. Merkittävänä seikkana he pitivät myös yhteis-
työtä eri toimijatahojen ja toimijoiden kanssa. Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden asia-
kastyötaitoihin liittämät elementit löytyvät myös heidän käymiensä ammatillisten 
koulutusten perusteista, jolloin ammattialalla työskentelevän todetaan tunnistavan 
niin vastuunsa työntekijänä kuin yhteistyön mahdollisuudet ja kykenevän työroo-
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linsa mukaisesti palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä kehit-
tämiseen. Sosiaalialalla työskentelevä pyrkii lisäksi aktivoimaan ja kannustamaan 
asiakkaita mukaan toimintaan. Sosiaaliohjaajan opetussuunnitelma tuo kyseisten 
asioiden tarkasteluun myös esimiesnäkökulman. (AKH 1988a, 7; 1988b, 10–13). 
Keskeisenä asiana alan asiakastyössä onkin pidetty sitä, että asiakas ja työntekijä 
pääsevät kokonaistilanteen arvioinnin kautta yhteisymmärrykseen, miten tilanteessa 
edetään, ja että työntekijä ei suorita toimintoja asiakkaan puolesta vaan yhdessä 
asiakkaan kanssa (ks. Honkakoski 1995, 87–91; Pohjola 1993; 68; Sipilä 1989, 72). 
Antti Särkelä (2001, 64–81) puolestaan erottaa työntekijän ja asiakkaan välisestä 
kohtaamistilanteesta asiakkaan tilanteen arviointiin liittyvät tehtävät sekä suhdetta 
edistävät ja toisaalta asiakasta tilanteessaan auttavat toimenpiteet.       

Mut yhteistyö niin kuin muitten kans, kaikkien näitten ihmisten kanssa, ja tietysti asiakkaan, et se 
on nostettava siihen ihan etusijalle, että kuinka vie sen asiakkaan näitä asioita, ja kuinka hoitaa 
niinku sen asiakkaan kokonaisuuden kaikki ne alueet. Ja tietysti yhteistyö muiden kanssa. ((10) 

Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Sosiaalityön jäsennyksissä on eritelty työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutus- 
ja yhteistyösuhdetta. Työntekijän ja asiakkaan asema sekä rooli on nähty lähtökoh-
taisesti sosiaalityössä erilaisena, jolloin alisteisessa asemassa oleva asiakas hakee apua 
työntekijältä (Eräsaari 1995; Sipilä 1989). Sosiaalityössä on tosin korostettu ihmisen, 
asiakkaan subjektiutta (esim. Laitinen ym. 2010b). Jo opintojen ollessa käynnissä 
sosiaaliohjaajat peräänkuuluttivat yhdenvertaisempaa asemaa työntekijän ja asiakkaan 
välille sekä asiakkaan kuulemista.

Se (ammattitaito) on jonkun näköistä semmoista objektiivista otetta siitä, siitä ongelmasta - ja sit 
tämmöistä subjektiivista lähestymistapaa. Eiks ollu hienosti sanottu? ... Se on semmoista tasa-arvosta 
kohtaamista, se on semmoista rehellistä olemista. ((11) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Työvuodet vain syvensivät sosiaaliohjaajien näkemystä työntekijän ja asiakkaan 
toinen toistaan lähestyvästä paikan ottamisesta, kun he työskentelevät yhdessä. Työ-
vuosien jälkeen he katsoivat, että asiakkaan kohtaamiseen ja hänen kanssaan vasta-
vuoroisuuteen pyrkivässä työssä on merkityksellistä luopuminen asiakasta koskevista 
ennakko-oletuksista. He kuvasivat, että tällöin työntekijä ei myöskään asetu suhteessa 
asiakkaaseen ylä- eikä alapuolelle vaan hänen rinnalleen. Työntekijän ja asiakkaan 
välinen suhde ei ole heistä hierarkkinen, mutta se ei liioin ole tasavertainen samalla 
tavoin kun esimerkiksi työkollegoiden tai kaverusten kohdalla. Kirsi Juhila (2006, 
254) kuvaa, miten sosiaalityössä työntekijä ja asiakas kohdatessaan työstävät itselleen 
ja toisilleen samalla identiteettejä. Kohtaamistilanteessa identiteetit voivat muodostua 
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monenlaisiksi, mutta sosiaalityöntekijälle voi rakentua ongelman työstäjän identiteetti 
ja asiakkaan identiteettiä määrittää puolestaan tuo ongelma, vaikka tämä ei olisikaan 
toivottava suunta.

Mulle tuli siinäkin mieleen jotenkin se kohtaaminen, että se raja-aidat ylittyy. … Niin jotenkin se, 
että sä pystyt ilman omia ennakkoluuloja tai omia ennakkoasenteita tekemään sitä työtä, sä pystyt 
kohtaamaan sen asiakkaan. Ja kuten aikaisemminkin sanoin siitä, että sosiaalityö on asiakkaan 
kohtaamista. … Jos niistä tilanteista puuttuu se, että se asiakas vaistoaa sen, että sua inhottaa olla 
tässä tilanteessa tai jotain muuta. Eli tässäkin se kohtaaminen on se avainsana. ((4) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kyllä mun mielestä tärkein on se ihmisten kohtaaminen. … Mutta kuitenkin jokainen on se oma 
persoonansa. Mun mielestä se, että avoimesti vaan tulee omana itsenään, on vähän utelias. Ja ne 
asukkaathan tykkää siitä, että niitten kanssa puhutaan ja  jutellaan. … On erilaisia persoonia. 
Toinen menee nopeammin ja enemmän ihmisen lähelle ja toinen on taas vähän varovaisempi. ((13) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työntekijän ja asiakkaan keskinäisen suhteen tarkasteluun liittyy työ-
kokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan läheisyyden ja etäisyyden säätely. 
Läheisyyden ja etäisyyden säätelytaito korostuu myös sosiaaliohjauksen yhteydessä, 
kun työn katsotaan edellyttävän tekijältään yhtäaikaisesti inhimillistä herkkyyttä ja 
ammatillisten rajojen asettamisen mukanaan tuomaa lujuutta (Kaljonen 2008, 52; ks. 
Laine 2005, 136; 2008, 236, 241). Läheisyyden ja etäisyyden säätely onkin aina läsnä 
ihmissuhteessa kuten myös se, missä ajassa ihmiset lähestyvät toisiaan, jos lähestyvät. 
Sosiaalialan työssä pyritään sosiaaliohjaajien mukaan saavuttamaan riittävä läheisyys 
työntekijän ja asiakkaan välille. Sosiaalityötä koskien on todettu, että etäisyyttä py-
ritään säätelemään niin symbolisesti, tilallisesti ja toiminnallisesti kuin psyykkisesti 
ja sosiaalisesti (Eräsaari 1995a). Sosiaalialan työ ei ole sosiaaliohjaajien mukaan aina 
yksin asiakkaan myötäelävää tukemista. Työhön liittyy heistä myös rajaaminen ja 
rajoittaminen, jos tämä on tarpeen esimerkiksi ihmisen uhatessa valinnoillaan omaa 
tai läheistensä hyvinvointia. He totesivat, että rajaamis- ja rajoittamistilanteet haastavat 
työntekijän ja asiakkaan yhteistä työskentelyä.

Onnistumisen asiakastyötilanteessa takaa sosiaaliohjaajista osapuolten keskittynyt 
läsnäolo sekä toinen toisensa kuuleminen ja pyrkimys vastata havaitsemaansa. Läsnä-
oloa he kuvasivat jäämisellä ihmisen ja esillä olevan asian äärelle sekä näiden vaatiman 
ajan antamisella. Läsnä- ja saatavillaolo kuuluvat alan työssä sosiaalisen turvallisuuden 
ja yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseen (Rauhala 1991; 1994). Tilannetta, jolloin 
sosiaalialalla toimiva asettuu toisen ihmisen, asiakkaan kuulijaksi, leimaa sosiaaliohjaa-
jien mukaan asiakkaan arvostus ja kunnioitus sekä asiakkaan näkemysten etsiminen 
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ja eteneminen nämä seikat huomioiden. Kuulemiseen linkittyy heistä kysymisen taito. 
Kysymysten esittäminen siten, että ne kohdentuvat asiakkaan tilanteen avaamiseen. 
Avoimiin kysymyksiin haetaan heistä asiakasta hänen elämäntilanteessaan tukevia 
ja tarvittaviin muutoksiin kannustavia ratkaisuja. Olennaista heistä on keskustelun, 
kysymysten esittämisen mutta myös vastausten muodostamisen ohella taito tehdä 
havaintoja asiakastyötilanteessa, sillä myös ilmeet, eleet ja yleiskuva ihmisestä kertovat 
hänen tilanteestaan (ks. Healy 2012, 22–41). Kun tarkastelu on kohdentunut sosi-
aalityöhön, on työntekijän roolia kuvattu ilmaisulla kartanpiirtäjä, jolloin työntekijä 
tarjoaa tietämyksensä ja tukensa asiakkaan avuksi asiakkaan etsiessä toimivia reittejä 
elämäntilanteeseensa. Asiakkaiden on havaittu odottavan työntekijältä myös paneu-
tumista kanssakäymiseen ja asioiden hoitamiseen. (Kulmala ym. 2005, 125, 131.)

Kaikkein tärkein on tietenkin juuri se empaattisuus ja semmoinen kuunteleminen. Että osaat tulkita 
niitä ihmisiä ja jopa eleistä päätellä, et mikä tuon ihmisen fiilis on tällä hetkellä, mikä sillä on 
hätänä. Se vaan, et osaat olla siinä sen ihmisen vierellä ja kuunnella. Mielestäni se on se tärkein. 
((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Joskus törmännyt siihen, että puhutaan ihan eri kieltä vaikka puhutaan suomea niin, tavallaan osata 
asettua siihen asiakkaan tilanteeseen. Joudun monta kertaa kysymään että, mitä sinä tarkoitat? Olen 
huomannut, että sillä pääsee aika pitkälle, jos huomaa, että juttu ei johda mihinkään, eikä mene 
eteenpäin, eikä toinen ole yhteistyöhaluinen tai jotain niin, kyllä voin sen sanoa, et tämä on ihan 
turhaa. Ne on jotakin minun keinoja. … Olet ihan oikeasti siinä työssä ja sinua kiinnostaa se, mitä 
teet. Et se ei ole sitä, että puhu sinä, minä kuuntelen, terve. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajat totesivat asiakastyön prosessista, että ensikohtaamiselle tulee varata 
riittävästi aikaa ja tilaa, sillä ensikontakti luo pohjaa tulevalle työskentelylle. Mitä 
avoimemmin ja selkeämmin työntekijän ja asiakkaan välillä sovitaan niin työsken-
telyn tavoitteet kuin pelisäännöt, sitä paremmat onnistumisen mahdollisuudet ovat 
muutostyössä (Kananoja ym. 2007, 115). Sosiaaliohjaajien mukaan työntekijältä 
odotetaan asiallisuutta ja avoimuutta ensitapaamisessa, sillä asiakas voi tuoda tähän 
kenties elämänsä sen hetken haasteellisimmat asiat.

Ollaan yritetty panostaa siihen, tavallaan sen ihmisen ensimmäiseen kohtaamiseen. Kun tulee uusi 
asiakas tuonne alakertaan, me puhutaan kävijöistä, niin tavallaan se ihminen kohdataan yksilönä 
heti ja otetaan lämpimästi vastaan, se on se mihin me yritetään panostaa. Työntekijöiden kanssa 
käydään sitä paljon läpi. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Asiakastyötaitoihin kuuluvaan läsnäolon taitoon sosiaaliohjaajat liittivät myös 
pysähtymisen ja viipymisen taidon. Pysähtymisen ja viipymisen taito on heistä 
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levollisuutta siten, että asiakkaalle välittyy kokemus, että tilanteessa voidaan olla 
asian edellyttämä aika. Asiakastyö vaatii tekijältään eri laajuisten ja syvyyssuunnassa 
etenevien sosiaalisten prosessien tarvitseman ajan havaitsemista (Kananoja ym. 2007, 
117–118). Sosiaaliohjaajat totesivat, että asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valmistaa 
itsensä hänelle tärkeän asian esiin ottamiseen erityisesti silloin, kun hän kokee asian 
arkaluontoiseksi tai vaikeaksi. Tämä merkitsee heistä yksittäisessä kohtaamisen hetkessä 
luottamuksen ja hyväksymisen tunteen syntymistä.

Sulla täytyy olla sellaista tietynlaista kykyä, että sä olet ollut siellä puoli tuntia ja asiakas voi hyvinkin 
kauan skarpata, vaikka hän ois miettinytkin jotain. Niin hän saattaakin sitten lähtiessä sanoa, että 
olen tässä lähdössä tappamaan itseni tai jotain muuta. Sulla täytyy olla sitten aikaa pysähtyä ja 
jatkaa vielä sitä juttelua tai muuta. Täytyy olla kykyä sellaisen ihmisen näkemiseen ja tuntemiseen ja 
sitä kyllä kehittyy. … Sä annat aikaa sille. Kyllä se siinä on, että et sä jää ovensuuhun juttelemaan, 
vaan kyllä sun täytyy istua alas ja antaa aikaa. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työssä tarvitaan sosiaaliohjaajista prosessin kuljettamisen taitoa, kykyä 
viedä asiakastyötä eteenpäin aina asiakkaan ensitapaamisesta työskentelyn päättä-
miseen. Prosessitaitoon liittyy myös kyky tarttua sovittuihin asioihin ja viedä näitä 
loppuun asti. Asiakasprosessi onkin nimetty työn ydinprosessiksi, joka muodostuu 
asian vireille tulosta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelman tekemisestä, 
palveluiden ja toimenpiteiden toteutuksesta, vaikutusten arvioinnista sekä asiakkuuden 
päättämisestä (Sarvimäki ym. 2007, 22–26). Asta Niskala (2008) on jäsentänyt sosiaali-
työn asiakasprosessista neljä ydinprosessia, näille aliprosesseja ja kunkin ydin- ja tämän 
aliprosessien yhteyteen toimintoja. Hänen nimeämänsä neljä asiakastyön ydinprosessia 
ovat kohtaaminen, jäsentäminen, mahdollistaminen ja suhdetyö. (Niskala 2008, 161.) 
Ilmari Rostila (2001, 59–100) tarkastelee puolestaan ongelmien ratkaisuun tähtäävän 
ja tavoitelähtöisen sosiaalityön yhteydessä tavoitteen asettamiseen, tavoitetta kohti 
etenemiseen sekä työskentelyn päättämiseen liittyviä kysymyksiä. Asiakastyöprosessin 
aikana tulee huomioida niin asiakkaan kuin yhteiskunnan tilanne sekä menetelmi-
en soveltava käyttö ja tehdyn jatkuva arviointi (Jouttimäki ym. 2011). Sosiaalityön 
osalta on todettu, että asiakastyön prosessia ei voida pitää vain sarjana erilaisia työn-
tekijän toteuttamia toimenpiteitä, kun työntekijän ja asiakkaan vastavuoroisuuden 
sekä pohdinnan sallivan työprosessin tavoitteena on niin asiakkaan elämäntilanteen 
jäsentäminen kuin hänen elämänotteensa ja voimavarojensa vahvistaminen sekä 
ihmissuhdetaitojen lisääminen (Kananoja ym. 2007, 114). Viimeaikoina on allevii-
vaten kirjoitettu asiakkaan osallisuuden vahvistamisesta suunnitelmaan pohjaavassa 
työskentelyssä (esim. STM 2010, 46–47; 2012c, 169, 177). Sosiaaliohjaajat puhuivat 
prosessin kuljettamisesta, johon sisältyy suunnitelmallisuus.
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Kyllä varmaan se taito merkitsee sitä, että osittain mun persoona on siinä taidossa ja sit siinä on 
se toinen ihminen. Ja taito jotenkin tajuta se toinen tyyppi, sen tilanne ja sitä tyyppiä siinä ja sen 
elämäntilannetta, minkälainen persoona se on, mihin se kykenee, mitä siltä voi odottaa, haistella 
sitä. … Mut se on jotain sellaista mun ja sen asiakkaan välistä tai ennemmin mun kykyäni kuljettaa 
sitä asiakkuutta. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Toimiva asiakastyösuhde ja -tilanne mahdollistavat sosiaaliohjaajista asiakkaan 
elämäntilanteen kartoittamisen. Asiakas ja hänen tilanteensa ja tästä rakentuva 
asiakaskohtainen tieto antavat pohjan asiakastyöprosessille, minkä heidän mukaansa 
tulee olla suunnitelmallinen. Suunnitelmallisuuteen kuuluu heistä asiakkaan tilan-
teen jatkuva arviointi ja työskentelyn kuljettaminen joustavasti eteenpäin (ks. Healy 
2012, 16–17). Palvelusuunnitelma, jonka toteutusta seurataan ja arvioidaan, on alan 
asiakastyössä keskeinen asiakirja mutta myös työväline (Laki ikääntyvän väestön … 
28.12.2012/980, 16§; Laki sosiaalihuollon asiakkaan … 22.9.2000/812, 7§; STM 
2012c, 2, 178). Asiakastyön toteuttamista tavoitteellisena, muutoshakuisena suunnitte-
luprosessina on pidetty myös sosiaalityön ammatillisessa osaamisessa lähes kantasoluna 
(Barsky 2010, 25). Sosiaaliohjauksen yhteydessä suunnitelmallisuutta asiakastyössä on 
kuvattu etenemisenä hitain, pienin mutta samalla konkreettisin, toiminnallisin askelin, 
kun työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa (Kaljonen 2008, 58; ks. Europaeus ym. 
2009, 15–16, 26; Liukonen ym. 2007, 71; Rahko 2011, 70). Työvuosien jälkeen sosiaa-
liohjaajien näkemyksissä korostuivat asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen, asiakkaan 
tilanteeseen paneutuminen ja asiakkaan kanssa yhdessä työskentely. Sosiaalityön osalta 
on kuitenkin todettu, että työskentelyä raamittavan suunnitelman asiakaslähtöinen 
toteutus on haaste alan toimijoille. Ritva Poikelan (2010) mukaan asiakassuunnitelman 
tavoitteiden asettaminen pohjaa edelleen olemassa olevaan palveluvalikkoon, jolloin 
asiakkaiden omat tulkinnat ja merkityksenannot avuntarpeista jäävät huomioimatta. 
Myös Tuija Nummela (2011) toteaa aikuissosiaalityön tutkimuksessaan, ettei pal-
velukulttuuri ole asiakaslähtöinen. Työn sisältöön pohjaavina asiakaslähtöisyyden 
vastuksina hän pitää muun muassa suunnitelmallisuuden, syvällisen työotteen sekä 
uusien työmenetelmien hyödyntämisen puutetta. (Mt., 104.)

Sosiaaliohjaajien mukaan asiakastyössä tarvittavaan arviointitaitoon linkittyy alalla 
työskentelevän kyky ennakoida niin asiakkaassa kuin hänen tilanteessaan tapahtuvia 
muutoksia. Ennakointitaidolla he viittasivat niin asiakkaan elämäntilanteen muutok-
siin kuin asiakkaan toiminnan muutoksiin, esimerkiksi mielen ailahteluun. Ennakoin-
titaito helpottaa heistä asiakkaalle tai ympäristölle epäsuotuisten muutosten välttämistä 
tai näihin tarttumista kyllin varhain. Pyrkimys asiakastyössä kohdattavien muutosten 
ennakointiin mahdollistaa heidän mukaan tarvittaessa kollegoiden konsultoinnin ja 
yhteistyöverkoston kokoamisen. Ennakoiva osaaminen liittyy sosiaalialalla työsken-
televän kykyyn tunnistaa asioita, jotka peilautuvat ihmisten, asiakkaiden tekemiin 
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valintoihin, sekä työntekijän valmiuteen vaikuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
asiakkaan hyvinvointia vahvistaviin prosesseihin (ks. Sirviö 2011, 122).

Sosiaaliohjaajien asiakastyön tarkastelu kohdentui vankemmin asiakassuhteen 
luomiseen, muun muassa työntekijän ja asiakkaan ensikohtaamisen sekä asiakkuus-
prosessin aikaiseen työskentelyyn kuin työntekijän ja asiakkaan yhteistyösuhteen 
päättämiseen. Seuraavat lainaukset selittävät osaltaan tilannetta. Kun asiakastyön 
toteutuksella on aikaraami ja sen tavoitteena on asiakkaan itsenäinen pärjääminen 
arjessaan ja elämässään, mieltää sosiaalialalla työskentelevä henkilö työskentelyn 
aikajänteen merkityksen toisin kuin asiakastyön tilanteessa, jolloin asiakaskontaktin 
kehikko tulee elämänkaaren rajallisuudesta.  

Vaikka se asiakkuus voisi joskus vähän vähentyä, kun tietyssä vaiheessa puskee vähän enemmin, 
niin sittenhän siinä on tavoite, että se asiakkuus häipyy. … Mut sitten joitain, mitä jää siihen, niin 
munhan täytyy pyrkiä eroon niistä tyypeistä. Mutta sillä toiveella, että ne oikeasti pärjää eikä vaan, 
että ne häviää jonnekin. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kun mietin, että kun nämä tästä vanhenee ja todennäköisesti ne tänne kuolee, tähän meidän. … 
Että tämä elämänkaari olisi sieltä, mistä se on alkanut, niin loppuun asti me kyllä pystytään täällä 
hoitamaan. Jos ei ihan ole niin kipeitä, että letkuruokintaa me ei osata täällä tehdä. ((8) Teemahaas-

tattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Ammattitaidon yhteydessä menetelmätaito on sosiaaliohjaajista vaikeasti hahmo-
tettavissa, koska menetelmällisiä mahdollisuuksia on paljon ja ne ovat sosiaalialan 
toimisektorin ja toimipaikan sekä asiakaskunnan mukaan valikoituneita. Heidän 
kuvauksissaan työmenetelmiin yhdistyi usein ratkaisujen hakeminen ja asiakkaan 
voimavarojen vahvistaminen. Vastaavasti sosiaalityössä hyödynnettävien asiakastyön 
menetelmien jäsennyksissä on törmätty niiden monipuolisuudesta johtuviin haas-
teisiin. Esimerkiksi Konstikas sosiaalityö 2003 -raportin kyselyyn vastanneista 716 
sosiaalityöntekijästä 560 henkilöä kuvasi työssään käyttämiään menetelmiä, nimeten 
näitä lähes 400:lla eri tavalla (Karvinen-Niinikoski ym. 2005b, 80).

Kun sosiaalialan työntekijä tuntee tietyn lähestymistavallisen orientaation, viiteke-
hyksen tai menetelmän omakseen, antaa tämä sosiaaliohjaajista varmuutta tai voimaa 
asiakasprosessin eteenpäin viemiseen. Seuraavassa lainauksessa eräs heistä kertoo 
löytämänsä lähestymistavan merkityksestä omalle toiminnalleen alan työtehtävissä ja 
tämän lähestymistavan soveltavasta käytöstä.

Vahvistaa on varmaan oikea sana ja se antaa semmoiset reunaehdot. Kyllä se antaa semmoista voi-
maa ja sekin on semmoista tietotaitoa, että sä tiedät, miten sä etenet, miten sä hoidat tän homman 
tai näin. Sulla on vähän kuin sellainen valmis sabluuna olemassa, mitä sä pystyt muokkaamaan ja 
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minkä kanssa sä pystyt luovimaan. Mun mielestä se helpottaa omaa työtä, että on joku semmoinen 
idea siitä, miten sä etenet. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalityössä käytetään, sitä koskevien kannanottojen mukaan, niin yksilö-, ryh-
mä- kuin verkostotyön menetelmiä (esim. Heikkinen 2008, 78). Terhi Laineen (2005, 
205) haastattelemien turvakotien työntekijöiden mielestä menetelmiä tarvitaan, näitä 
asiakkaiden tilanteiden mukaan joustavasti soveltaen ja toinen toisiinsa yhdistäen. 
Asta Niskalan (2008, 63, 117) havainto sosiaalitoimistoissa toteutuvasta sosiaalityöstä 
on, että työntekijöillä on pyrkimys psykososiaaliseen työotteeseen sekä dialogisten, 
ratkaisukeskeisten että verkostotyön käytäntöjen hyödyntämiseen asiakastyössä ja 
ongelmanratkaisuprosessissa. Asiakaslähtöiset niin elämänkulun hahmottamiseen kuin 
ratkaisukeskeisyyteen pohjaavat työmenetelmät ovat tulleet esiin myös muissa sosiaali-
työn tarkasteluissa (esim. Tapola-Haapala 2011, 155). Sosiaaliohjaajien näkemyksissä 
tietyt kommentit toistuivat, kun he tarkastelivat sosiaalialan työn menetelmiä.

Yhdeksi yhteiseksi nimittäjäksi, sosiaalialan työmenetelmiä koskien voidaan työvuo-
sia omaavien sosiaaliohjaajien näkemyksistä poimia ohjaus ja ohjaustaidot. Samalla 
tavoin kuin sosiaalityön menetelmiä myös ohjausta työkäytäntönä voidaan lähestyä 
eritavoin. Esimerkiksi sosiaalityössä ohjausta on tarkasteltu yksilö- ja perhetyön sekä 
yleisesti ryhmien kanssa toimimisen näkökulmista, jolloin ohjaustaidot merkitsevät 
niin työstettävien asioiden, asetettujen tavoitteiden kuin työskentelyprosessin eteen-
päin kuljettamista mutta myös näissä etenemisen arviointivalmiutta. Ohjaustoiminta 
voi lisäksi pohjata eri teoreettisiin viitekehyksiin, kuten psykodynaamiseen teoriaan 
tai humanistiseen persoonallisuusteoriaan, ja se voi perustua moniin orientaatioihin, 
esimerkiksi narratiiviseen, ratkaisukeskeiseen tai systeemiseen tai näiden yhdistelmään. 
(Brown 2002; Healy 2012, 55–83, 137–165; Miller 2006; ks. McLeod 2009.) Oh-
jaus, neuvonta ja tiedotus ovat toimintatapoja, jotka eroavat toisistaan, mutta usein 
käytännön toiminnassa ne kietoutuvat toinen toisiinsa. Ohjaus nojaa usein keskus-
teluun, kun etsitään keinoja, joiden avulla ihminen voi pyrkiä kohti tavoittelemiaan 
muutoksia. Neuvonta sen sijaan pohjaa usein asiantuntijatietoon, ja ihmisen, asiakkaan 
opastamiseen hänelle sopivaan toimintatapaan. Tiedottaminen merkitsee puolestaan 
tarpeellisten tietojen antamista asiakkaalle. (Onnismaa 2007, 23–29.)

Ohjaus tarkoittaa sosiaaliohjaajien mukaan ihmisen, asiakkaan tukemista tämän 
arjessa, kuten kodin siisteyden, ravitsemuksen ja vaatehuollon sekä oman hygienian 
hoidossa. He liittivät ohjauksen myös sosiaalialan verkostoituvaan työhön, jolloin 
asiakkaalle välitetään tietoa eri mahdollisuuksista ja palveluntuottajista sekä neu-
votaan näiden saavuttamisessa. Sosiaaliohjaajista ohjaus merkitsi myös helpottavan 
tuen antamista, esimerkiksi keskustellen asiakasta ja hänen läheisiään painavista 
asioista. Keskustelu ja sen myötä kieli ovatkin olennaisia elementtejä alan työssä (vrt. 
Healy 2005, 10; 2012, 35–38). Ohjaus on läsnä myös ryhmän kanssa toimittaessa. 
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Sosiaaliohjaajien mainitsemia erilaisia muotoja ryhmän ohjauksessa ovat keskustelu, 
muistelu, pelit, kädentaidot (esimerkiksi kuvan käyttö), musisointi ja laulu sekä 
liikunta ja retket. Erityisen huomion sosiaaliohjaajien tarkastelussa sai toiminnan 
merkitys. Toiminta voidaan nähdä yhtenä sosiaalialan työn luontaisena elementtinä 
(vrt. Christensen 2010, 49). Sosiaaliohjausta on puolestaan pidetty hienovaraisena 
tulkintatyötä, mikä tähtää asiakkaan vahvistamiseen elämäntilannettaan koskevan 
muutosprosessin läpiviennissä, jolloin työn keskeisiä elementtejä ovat keskustelu ja 
toiminta (ks. Horsma ym. 2004, 43, 150; Kaljonen 2008, 55; Laine 2008, 240; Rah-
ko 2011, 70–71). Sosiaaliohjaajat kommentoivat, että alan työssä tulee huomioida 
niin yksilö, ryhmä kuin yhteisö, sillä ihminen on ja toimii eritavoin kahdenkeskisessä 
suhteessa, ryhmässä ja yhteisössä. Työmenetelmien valinnassa he korostivat pyrkimystä 
asiakkaan itsenäisyyden lisäämiseen, hänen oman toimintakykynsä kasvattamiseen, 
hänen voimavarojensa ja elämänhallintansa vahvistamiseen sekä persoonan eheyden 
lujittamiseen. Näihin päämääriin pyrkimisestä erään sosiaaliohjaajan antama esimerkki 
liittyi kenties yllättäenkin yhteislauluun.    

Siinä on hirveen monta elementtiä siinä yhteislaulussa. Ensinnäkin se, että yhdessä on kiva olla ja siellä 
tulee kauheen kiva fiilis. … Niin se on kyllä, kun ne ihan sydämensä pohjasta laulaa siellä. Ja mä 
uskon, että ne vuodesta toiseen siihen tulee ja se tila alkaa käydä hyvin pieneksi eli sen terapeuttinen 
vaikutus on valtava. … Jotenkin mä näen sen lähtökohdan näille menetelmille hyvin semmoisena 
erilaisena ja valtavana mahdollisuutena, voimaannuttajana ja eheyttäjänä. ((1) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajien mukaan sosiaalialan työhön liittyy ja se toteutuu osaltaan palve-
luneuvontana ja -ohjauksena. Esimerkiksi palvelukeskuksen toiminnassa palvelu-
neuvonta merkitsee heistä erään näkemysten perusteella ohjausta eri toimijatahojen 
palveluiden piiriin mutta myös itsehoitopisteiden käyttöön. Palveluohjaus on hänen 
kommentoinnissa puolestaan asiakaslähtöisesti perusteellisempaa palvelukokonai-
suuden jäsentämistä asiakkaan tilanne ja tarpeet huomioiden. Yksilökohtainen palve-
luohjaus on prosessi, jossa tarkoituksena on määrittää yksilön palvelutarpeet ja hakea 
niiden kanssa parhaiten yhteensopiva palvelukokonaisuus. Keskeinen tavoite on auttaa 
asiakasta löytämään hänelle sopivat vaihtoehdot monimutkaisesta palveluviidakosta. 
(Ala-Nikkola ym. 1996, 16–18; Hyttinen 2005, 86.) Sosiaaliohjaukseen työmuotona 
sisältyy palveluohjaus, mikä merkitsee asiakkaan ohjaamista tarpeen mukaan muiden 
palveluiden piiriin (Europaeus ym. 2009 15–16; Honkakoski 2005, 214; Horsma 
ym. 2004, 32, 162–163; Liukonen ym. 2007, 80–81; Rahko 2011, 73, 116). Myös 
sosiaaliohjaajat korostivat mahdollisuuksia ohjata asiakas hänen elämäntilanteessaan 
tarvitsemiensa palvelujen äärelle.
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Mut sitten tää monitasoisuus näissä sosiaalialan töissä, niin se, että tavallaan ihmisille tarjotaan tän 
tyyppisissä yksiköissä tämmöistä sosiaali- ja terveysalan neuvontaa ja sitten palveluohjausta ja sitä 
viedään vähän syvemmälle, tehdään mahdollisesti kotikäyntiä, sitten on tätä tämmöisen sosiaalisen 
pääoman ylläpitämistä eli on semmoisia yhteisöllisiä tilaisuuksia. Sitten ihan tämmöiseen fyysiseen 
toimintakykyyn liittyen liikuntaryhmiä, mitkä pitää sitä elämää yhtenä osana hyvin koossa. … 
Ja tässä on sitten tää yhteistyöverkosto hirveän tärkee sosiaali- ja lähityön kanssa eli siellä toimii 
lähityöntekijöitä että sosiaalityöntekijöitä, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. ((1) Teema-

haastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työkäytäntöjen ja työmenetelmien yhteydessä sosiaaliohjaajien huomio 
kohdentui niin opintojen ollessa käynnissä kuin työvuosien jälkeen asiakastyössä tar-
peellisiin ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoihin. Sosiaaliohjaajaopiskelijat 
kuvasivat näitä ammattitaitoalueita esimerkiksi seuraavin ilmaisuin ”kykenee kohtaa-
maan sekä ratkaisemaan erilaisia ongelmia” ja ”tekemään suuriakin päätöksiä erilaisissa 
tilanteissa”. Työvuosien jälkeen he totesivat, että sosiaalialan tehtävissä tarvitaan taitoa 
erilaisten solmukohtien ja tilanteiden avaamiseen, ongelmanratkaisutaitoa. Esimerkiksi 
ohjaustoiminnan jäsennyksissä esitetään työskentelyn usein etenevän ongelman määrit-
telyn, vaihtoehtojen kartoittamisen, tavoitteen asettamisen, seuraamusten ennakoinnin 
ja toimintastrategian valinnan kautta työskentelyyn päätetyn mukaisesti ja tämän 
arviointiin (esim. Corcoran 2012, 135; McLeod 2009, 444; Neenan ym. 2001, 48).

No, kyllä ne vuorovaikutustaidot on ja, kun tätä asiakkaiden kanssa tehdään. … Pitäisi vielä 
enemmän harjoitella sellaista, että oikeasti asiakkaan ongelmaa ratkaistaan ja, että hän tulee kuul-
luksi. Ei riitä, että ohjaaja osaa puhua, vaan pitää myös auttaa ja ymmärtää. ((3) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialan asiakastyössä tarvitaan sosiaaliohjaajien mukaan myös huolenpidon 
ja hoidon taitoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi asuntolatyöympäristössä terveyden 
ylläpitoon ja edistämiseen liittyvät toimet. Ohjauksellisen työotteen tulee heistä 
säilyä myös hoidon ja huolenpidon työtehtävissä, jolloin pyrkimyksenä on asiakkaan 
omaamien taitojen ylläpitäminen ja edistäminen.

Sosiaalialan työtä ei tehdä sosiaaliohjaajien näkemysten perusteella yksin, vaan se 
on eri toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyö niin asiakkaan läheisten ja omaisten kuin 
muiden tahojen ja toimijoiden kanssa on ollut keskeisessä asemassa sosiaalialan 
työssä ja sen merkitys on vain lisääntynyt. Yhteistyöhön jopa velvoitetaan. (Ks. Laki 
ikääntyvän väestön … 28.12.2012/980, 4§; Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/210, 54§; 
STM 2012c, 169, 177–178, 181.) Verkostotyötaidoilla sosiaaliohjaajat viittasivat 
niin työntekijän kykyyn rakentaa verkostoja, liittyä verkostoihin, toimia verkostossa 
kuin käyttää verkostoja. Verkostoituminen merkitsi heille linkittymistä sekä asiakkaan 
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läheisten että muiden toimijatahojen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyöhön. 
Sosiaaliohjauksen yhteydessä yhteistyöverkostoissa toimimisen on katsottu merkitsevän 
niin verkostojen kokoon kutsumista, osallistumista niiden työskentelyyn kuin tiedon 
välittämistä ja vaihtoa (Rahko 2011, 73–74, 116).  

Jos aattelee työyhteisöä ja näin, niin se verkostoituminen on päivä päivältä enemmän tärkeämpää 
ja sulla täytyy olla tiedot verkostosta ja ketä kaikkia siihen kuuluu. Ja sit sulla täytyy olla myös kyky 
käyttää sitä verkostoa, kyky olla ja toimia siinä verkostossa. Vuorovaikutustaidot, tämmöiset yhteis-
työtaidot korostuu. ((15) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Verkostotyöskentelyyn sosiaaliohjaajat linkittivät myös työtapoja, kuten verkosto-
karttatyöskentelyn. Vappu Karjalaisen (2006) mukaan hyvinvointipalvelujen kentällä 
tapahtunut, palvelujen järjestämistä koskeva kehitys on kulkenut kohti monitoimijaista 
verkostoa. Esimerkiksi avohuollon vahvistumisen on todettu vaativan verkostoituvaa 
työotetta pirstaloituneessa palvelukokonaisuudessa. Verkostoitunut ja moniammatil-
linen työ edellyttävät puolestaan kykyä oman ammatillisen osaamisen reflektointiin. 
(Mt., 251–252, 261.) Yhteistyöverkostoissa toimimista leimaa sosiaaliohjaajien mukaan 
joustavuus. Tämä ilmenee kykynä nähdä yli toimi- ja ammattialakohtaisten tontti-
rajojen, muiden toimijoiden suuntaan, silloin kun se on työn, esimerkiksi asiakkaan 
tilanteen kannalta merkityksellistä. Tarja Heino (1997) on kuvannut lastensuojelun 
sosiaalityötä tunnustelutyöksi siten, että sosiaalityöntekijä pyrkii yhdessä eri tahojen 
kanssa etsimään toiminnallisia mahdollisuuksia. Tunnustelua ohjaavat teorian, tiedon, 
tunteiden ja moraalin tapauskohtainen yhdistelmä sekä näihin perustuva intuitiivinen 
tulkinta. (Mt., 365.) Eri tahot ja toimijat ovat sosiaaliohjaajien esittämän perusteella 
mukana asiakkaan palvelutarpeiden jäsentämisessä, näihin vastineiden hakemisessa 
sekä palvelukokonaisuuden koordinoinnissa ja palvelujen tuottamisessa. Yhteistyö-
verkosto tarjoaa heistä tuen niin asiakkaalle kuin työnsä puolesta prosessissa mukana 
oleville toimijoille. Yhteistyöverkostot voivatkin toimia yhteisen ongelmanratkaisun 
välineenä (Karjalainen 2006).

Sosiaalialan ammattitaidon rakentumisen näkökulmasta ammatillisen kasvun ja 
kehityksen valtaväylänä voidaan pitää sosiaaliohjaajien esittämän nojalla asiakas-
työvalmiuksien omaksumista. Asiakastyötaitoihin sisältyy heidän mukaansa kyky 
rakentaa toimiva suhde työntekijän ja asiakkaan välille, valmius niin yksittäisen 
asiakastyötilanteen kuin -prosessin eteenpäin kuljettamiseen sekä työmenetelmiin 
että verkostotyöhön perehtyminen. Asiakastyön perusta on heidän toteamustensa 
perusteella kohtaamis- sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa. Näiden taustalla ovat 
heidän esityksistään poimittuina toisen ihmisen, asiakkaan arvostus ja kunnioitus sekä 
asiakastyötilanteissa läsnäolo, asiakastilanteissa tarpeellinen läheisyyden ja etäisyyden 
säätely mutta myös pysähtymisen ja viipymisen valmius sekä kyky kuulla että esittää 
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kysymyksiä ja vastauksia. Asiakastyön pohjan muodostavat heidän mukaansa ihmisen, 
asiakkaan elämäntilanteen hahmottaminen työntekijän ja asiakkaan keskustelujen sekä 
tehtyjen havaintojen kautta. Nämä johtavat tilannearvioon ja työsuunnitelmaan, joiden 
toimeenpanoon sosiaaliohjaajista vaikuttavat asiakastyön käytännöt ja menetelmät. 
Sosiaalialan työssä huomattava merkitys on heidän mukaansa ohjaustaidoilla mutta 
myös verkostotyötaidoilla, kun työ perustuu vahvasti eri toimijatahojen ja toimijoi-
den yhteen tulemiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Näiden sosiaaliohjaajien 
asiakastyöhön liittämien osatekijöiden voi ajatella kuvaavan myös sosiaaliohjausta 
työmuotona.

7.2.2  Työhyvinvoinnin edistämisen taidot osana ammattitaitoa

Työhyvinvoinnista puhutaan, kun viitataan työyhteisön ilmapiiriin, työssä jaksamiseen 
ja työkykyyn (Niiranen ym. 2010, 150). Työhyvinvointi on ollut viimeaikoina alati 
esillä sosiaalialan kirjoituksissa henkilöstön määrää, johtamiskäytäntöjä ja työnjakoa, 
työkyvyn ylläpitoa sekä osaamisen edistämistä koskevina kysymyksinä (ks. Lähteenmä-
ki-Smith ym. 2012, 44; STM 2010, 51; 2012c, 80–82, 94; 2012d, 31). Sosiaalialan 
ammattitaidon olennainen osa on työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan 
työhyvinvoinnista ja työvireestä huolehtiminen. He totesivat, että alalla toimivan 
tulee tehdä työtä leipääntymisen tai rutinoitumisen välttämiseksi. He katsoivat, että 
työntekijän tulee kyetä säilyttämään halu alalla työskentelyyn. Muutoinkin työhy-
vinvointiin liittyvät kommentit olivat tiiviisti läsnä heidän ammattitaitoa koskevissa 
näkemyksissään. Anna Metteri (1993) on todennut sosiaalityön osalta, että työntekijän 
moraaliin kuuluu itsestä huolehtiminen. Hänellä on myös oikeus työhön, jonka rajat 
ovat realistiset ja asetettujen tavoitteiden on mahdollista tulla todeksi. (Mt., 100.) Työ-
hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseen tuleekin kiinnittää huomiota ja hakea 
keinoja ammattiuran kestävän ammatillisen kasvu- ja kehittymisprosessin eri vaiheissa.

Ensinnäkin työkokemus vaikuttaa. Kun tää on niin vaikea ala. ... Totta kai se työkokemus vaikuttaa, 
mutta kun siinä on mulla ainakin aina se oma halu kehittyä ja semmoinen, että ei se, jos sulla on 
kymmenen vuotta kokemusta, viistoista, niin olethan sä paljon nähnyt. … Mutta jos nyt on sem-
moinen, että viihtyy ja haluaa tehdä, niin totta kai se vaikuttaa siihen. … Jos tekee asiakastyötä, 
niin sitähän täytyy haluta tehdä. … Mut kyllä mä huomasin itsessäni semmoisia merkkejä, jos mä 
olen rehellinen, niin mä menin semmoisella aika matalalla vireellä tuossa, jos itseänsä kuuntelee. Ja 
jos se alkaa olla liian helppoa, niin kai se on yks merkki. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajien kokemus oli, että sosiaalialan työssä koetut työpaineet voivat 
muodostua niin työn kuin ammatillisen osaamisen kehittämistä estäviksi tekijöiksi. 
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Lisäksi pyrkimys työn ja sen käytäntöjen jatkuvaan kehittämiseen hankkeiden ja pro-
jektien sekä työryhmien kautta voi sosiaaliohjaajista syödä pahimmillaan voimavaroja 
muutoin työntekijän ammatilliselta kasvulta ja ammatissa kehittymiseltä (vrt. Rantala 
ym. 2006, 9). Työn mielekäs sisältö, itsenäisyys ja vastuullisuus sekä mahdollisuudet ke-
hittää osaamistaan sekä tunne työn tärkeydestä ovat kartoitusten mukaan sosiaalialalla 
työskentelevää kantavia tekijöitä. Työssä koetun kiireen, henkisen kuormittavuuden, 
tietotulvan sekä työn hajoamisen moniin erilaisiin tehtäviin on kuitenkin havaittu 
yleistyneen alan työtehtävissä. (Vrt. Hämäläinen ym. 2006, 60–62, 91; Laine ym. 
2011, 20–28; Niemelä ym.  2001, 57; Tapola-Haapala 2011, 7, 149, 153; Tolonen 
2009, 33–41.)

Kyllä tässä on tietynlaista rutiinia, mutta ei se välttämättä mitenkään pahasta ole. … En minä nyt 
jaksa lueskella mitään, mutta ei minua kiinnosta. … Meillähän kaiken maailman projekteja ja 
työryhmää siellä, mutta sitten vielä jotain niin, että nyt vähän niin kuin jotain syvennän jotain, 
ei minua sellainen kiinnosta, sitten pitäisi lähteä opiskelemaan, se on eri juttu. ((11) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kun sosiaaliohjaajat tarkastelivat työhyvinvoinnin ylläpidon taitoa ammattitaidon 
yhteydessä, heidän huomionsa kohdentuivat työn rajaamiseen, työyhteisön ja yhteis-
työkumppaneiden työhön antamaan tukeen sekä työhön vaikuttamis- ja sen kehit-
tämismahdollisuuksiin. Kysymys työn rajoista liittyy heidän mukaansa työntekijän 
taitoon hahmottaa jaksamisensa ehdot. Työtekijän tulee hakea keinot työhyvinvointinsa 
huoltamiseen alkaen niin riittävän ajan varaamisesta työstä palautumiseen kuin työstä 
vapaa-aikaan irrottautumiseen.

Keskeinen asia hyvän työvireen säilyttämisessä on sosiaaliohjaajien näkemysten mu-
kaan välimatkan tai läheisyyden ja etäisyyden säätely. He katsoivat, että ammattialalla 
jaksaakseen työntekijän tulee kyetä ottamaan riittävä etäisyys, jäämättä kuitenkaan liian 
kaukaiseksi niin suhteessa asiakkaisiin kuin työtovereihin ja yhteistyötahoihin. Rajan 
vetäminen asiakastyön kokonaistilanteen välityksellä ja kyky tarkastella tätä esimer-
kiksi suhteessa aikaisempiin asiakastilanteisiin ovat merkittäviä tekijöitä ammattialalla 
(Laine 2005, 109). Tärkeä huomio sosiaaliohjaajilta on, että välimatkan säätelytaito 
liittyy niin asiakastyötaitoihin kuin työyhteisötaitoihin ja työyhteisön jäsenenä toi-
mimiseen. Sosiaalialalla työskentelevältä odotetaan asiakastilanteissa joustavuutta ja 
tämän lisäksi venymistä niin asiakkaan kuin muiden ammattilaisten kanssa toimitta-
essa, jolloin suhteen säätely asiakkaan ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää (vrt. 
Green ym. 2006). Välimatkan hahmottaminen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteissa 
vaatii sosiaaliohjaajien mukaan työntekijältä muun muassa taitoa säädellä läsnäolon 
vahvuutta, itsetuntemusta sekä valmiutta voimavarojen arviointiin niin työntekijän 
omana toimintana kuin kollegoiden kanssa. 
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Tämä on niin monimuotoista tämä työnteko, että siinä pitää olla samanaikaisesti työpäivän aikana 
niin läsnä asiakkaalle kuin sitten tiimissä. Työntekijä joutuu kyllä antamaan itsestään suhteettoman 
paljon työpäivän aikana erilaisissa kokoonpanoissa. … Ja erilaisissa tilanteissa olemista päivän 
mittaan ja erilaisissa yhteisöissä, joissakin pitää jakaa ja löytää konsensusta ja joissakin pitää tehdä 
päätöstä jakamattomuudesta. Siinä on niin monenlaista kuluttavaa osaa. ((11) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työyhteisötaidot liittyvät sosiaaliohjaajien mukaan valmiuksiin toimia ja ra-
kentaa yhteistyötä työyhteisössä ja sen jäsenten kesken mutta myös työyhteisön ja 
yhteistyökumppaneiden välille. Valmiudet toimia työryhmän jäsenenä ja yhteistyössä 
muiden kanssa sisältyivät toki jo sosiaaliohjaajien suorittamien kouluasteen tutkintojen 
tavoitteisiin (AKH 1987, 12, 16: 1988a, 7; OPH 1995, 26). Sosiaaliohjaajan tutkin-
toon johtaneessa opistoasteen koulutuksessa tavoitteiksi asettuivat lisäksi työryhmän 
vetäjänä toimiminen ja työyhteisön toiminnan suunnittelu (AKH 1988b, 11). Sosiaa-
liohjaustyöhön on puolestaan liitetty työn organisointitaidot ja kyky toimia itsenäisesti 
(Horsma ym. 2004, 164). Yhteistyö eri toimijoiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa 
on sosiaaliohjaajien mukaan tuki työntekijälle. Sosiaalialalla työskentelevä hakee heidän 
toteamustensa perusteella kollegoistaan keskustelukumppaneja niin asiakastyöhön 
kaivattujen, vaihtoehtoisten etenemistapojen hahmottamiseen, toteuttamiseen kuin 
tehtyjen valintojen arvioimiseen. Heistä kollegat voivat tarjota myös mahdollisuuden 
työssä kohdattujen haastavien asioiden purkamiseen. Vastaava on havaittu esimerkiksi 
sosiaalityön opiskelijoita koskien. He pitävät kollegoiltaan saamaansa tukea tärkeänä 
mahdollisuutena. (Basnett ym. 2010.) 

Työpaikalla on hyvä, mahtava ilmapiiri. … Meillä on ihmeellinen tiimi, joka vetää, meitä on täällä 
nyt kahdeksantoista henkeä, jotka vetää yhteen. Me teemme semmoisen tiimin, että me uskallamme 
puhua vaikeistakin asioista, ja sitten tietenkin on ne asiakkaat. Ilman asiakkaita minulla ei olisi 
töitä. ((12) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Havaitut onnistumiset ja palaute omasta työstä ovat sosiaaliohjaajien kokemuksen 
perusteella työssä kantavia asioita. Sosiaalialan ammattitaidon yhteydessä nämä mer-
kitsevät taitoa huomata työn palkitsevat hetket, vastaanottaa palautetta ja antaa 
palautetta. Myös Merja Borgman (1998) toteaa, että työyhteisön näkökulmasta 
hyvän työn elementteihin liitettiin sosiaalialalla autonomia sekä palautejärjestelmien 
olemassaolo. 

Mahdollisuudet kehittää omaa työtään ja vaikuttaa siihen ovat sosiaaliohjaajien 
näkemysten mukaan merkittäviä tekijöitä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Halu ja 
kyky kehittää omaa ammattia, ammattitaitoa, työyhteisöä ja ammattialaa ovat myös 
sosiaalialan eri koulutuksissa pitkään huomioituja tavoitteita (AKH 1988a, 7; 1988b, 
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11–12; OPH 1995, 26). Sosiaalialan ammattitaidon osana nämä edellyttävät työko-
kemusta omaavista sosiaaliohjaajista taitoa hahmottaa työn kehittämistarpeita, tarttua 
näihin ja tuoda kehittämistarpeet yhteistyöfoorumeille sekä valmiutta kehittämistyön 
toteutukseen. Työn kehittäminen on heistä syntyneiden ideoiden kokeilua, kokeillun 
arviointia ja tämän pohjalta ratkaisujen tekemistä koeteltujen asioiden työn arkeen 
vakiinnuttamisesta tai näistä luopumisesta. Sosiaalialalla työskenteleviltä odotetaan 
yhteistoiminnallisesti ja -vastuullisesti tapahtuvaa palvelurakenteiden ja -käytäntöjen 
sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä. Kehittämistyön tueksi tulee koota myös 
kansalaisten ja asiakkaiden näkemyksiä palvelujen toimivuudesta. (STM 2012b, 18, 
2012c, 14, 182; 2012d, 4, 30–31).

Mä olen aina saanut sellaisia työtehtäviä, että mä olen päässyt vaikuttamaan ja kehittämään. Ja se 
on paljon siitä, että ihmiset pysyy alalla ja se, että kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen 
omaan työhönsä ja työyhteisöönsä. Mä olen ollut ihan hyvässä asemassa, että näin on ollut. Mulla 
on ollut vaikutusmahdollisuuksia, mä oon saanut kehittää omaa työtäni. Mä olen saanut sanella 
reunaehtoja, mä olen päässyt tekemään jotain ihan uutta. ((9) Teemahaastattelu IIII/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Tänä päivänä tehdään paljon tutkimustyötä ja muuta, että kyllä semmosen tiedon jakaminen on 
tänä päivänä avainasia. Ei ole tänä päivänä mitenkään järkevää, että sulla on joku tieto, jota sä 
panttaat ja pidät kynsin ja hampain kiinni, että tää on mun juttu ja näillä mennään. Verkostoissa 
on se hyvä puoli, että sä saat jotain ja sä annat myös jotain sinne, vuorovaikutteisuutta myös sinne 
päin. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Niin sosiaalialan työn kuin ammattitaidon kehittämiseen kuuluvat sosiaaliohjaajien 
mukaan osallisuus yhteistyöverkostoissa ja kehittämistyön tulosten jakaminen. Kati 
Närhi (2003, 66) toteaa sosiaalityötä koskien, että työntekijät pyrkivät muuttamaan 
olemassa olevaa kehittämällä omia työtapojaan, vaikuttamalla muiden toimijoiden 
ajatuksiin sekä kohdentamalla kehittämispanosta systeemin välisiin rakenteisiin. 
Työn kehittämis- ja työhön vaikuttamismahdollisuudet toimivat työkokemusta 
hankkineista sosiaaliohjaajista motivoivina ja tämän kautta työhyvinvointia ja työssä 
jaksamista lisäävinä tekijöinä. Vastaavasti sosiaalityössä työn sisällöllisen kehittämisen 
on todettu toimivan kannustimena (esim. Sutinen 2009, 72). Työkokemusta omaavat 
sosiaaliohjaajat totesivat lisäksi, että työn kehittämisen tulee toteutua osana työtä ja 
sen arkea. Myös sosiaalityöntekijöiden on todettu pitävän työn kehittämistä aitona 
vain, kun se toteutuu huomioiden työn omat periaatteet ja lähtökohdat (Kuusisto-
Niemi ym. 2005, 457).

Sosiaaliohjaajien esittämän perusteella sosiaalialan ammattitaidon näkökulmasta 
ammatillisen kasvun ja kehityksen toisen pääväylän muodostaa työyhteisö- ja työ-
hyvinvointitaitoihin perehtyminen. Työyhteisötaitoihin kuuluvat heidän mukaan 
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valmiudet osallistua työyhteisön ja -ryhmän toimintaan huomioiden kannustavalla 
ja rakentavalla tavalla näiden muut jäsenet. Työhyvinvointitaidot merkitsevät heidän 
kommentteihinsa nojautuen kykyä ylläpitää ja vahvistaa omaa työvirettä ja työssä jak-
savuutta. Työyhteisö- ja työhyvinvointitaitoihin kiinnittyvät heidän näkemyksissään 
lisäksi kehittämistaidot, valmius kehittää niin työyhteisöä kuin työtä ja työkäytäntöjä 
sekä ammattitaitoa. Työyhteisö- ja työhyvinvointitaidot ovat merkityksellisiä myös 
sosiaaliohjaustyön näkökulmasta.

7.3  Sosiaalialan koulutusrakenne ja  
ammattitaidon muodostuminen

Sosiaalialan koulutuksella on pitkä historia, mutta koulutusrakenteet ovat muovau-
tuneet suhteellisen myöhään, viimeisinä vuosikymmeninä (OPM 2007b, 18). Alan 
koulutus- ja ammattirakenteiden muodostumiseen ovat vaikuttaneet sekä poliittiset 
että taloudelliset ja niin yhteiskunnan kuin työnjaon monimuotoistumiseen kytkey-
tyvät kehityskulut (Karvinen-Niinikoski 2009, 231). Ammattialalla on myös tavoi-
teltu sellaista pätevyyttä, joka vastaa sekä yhteiskunnan että kansalaisten odotuksiin 
(Borgman 2006, 174–175; Pohjola 2003, 145). 1980-luvulla tapahtunut keskiasteen 
koulu-uudistus vei alan koulutuskokonaisuutta eteenpäin ja yhtenäisti sitä (Vuorensyrjä 
2006b, 31). Sosiaalialan koulutuksen rakenteet ovat kuitenkin muuttuneet keskiasteen 
uudistuksen jälkeen. Tämä toteutuu nyt kolmella tasolla eli sosiaalialan toisen asteen 
ammatillisena koulutuksena (lähihoitaja), ammattikorkeakoulutuksena (sosionomi 
AMK ja ylempi AMK) sekä yliopistokoulutuksena (sosiaalityö, yhteiskuntatieteen 
tai valtiotieteen maisteri sekä näiden jatkotutkinnot) (Vuorensyrjä ym. 2006c). Kou-
lutuksen ja työtehtävien läheisyys tuovat sosiaalialalle tosin jännitteitä (esim. Murto 
ym. 2004; Piiroinen 2011; Vuorensyrjä ym. 2006c), vaikka näitä on pyritty avaamaan 
muun muassa lainsäädännön keinoin (Laki sosiaalihuollon ammatillisen … 272/2005).

Sosiaaliohjaajaopiskelijat tarkastelivat opintojensa loppuvaiheessa ammattitaito-
kysymyksiä vasten ammattialan eri tutkintoja ja työtehtäviä. Ennen sosiaaliohjaajan 
tutkintoa he olivat suorittaneet ammatillisen koulu- tai toisen asteen tutkinnon, heistä 
monet juuri sosiaalialalta (ks. luku 3.4 ja liite 3). Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, 
että ihmisyyden kunnioitus, ihmisen, asiakkaan huomiointi kokonaisvaltaisesti, 
asiakkaan kuuleminen ja asiakkaan tarpeista liikkeelle lähteminen, jotka puolestaan 
edellyttivät yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyisyyttä, muodostivat ammattitaidon yh-
teisen perustan ammatillisen koulu- ja toisen asteen tutkinnoissa ja näitä edellyttävissä 
alan työtehtävissä.
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Jokainen ihminen on ihan yhtä arvokas, oli se sitte ihan mitä vaan. Ja toinen on just se, että pyrkii 
aina miettimään, pyrkii tekee toiselle sen, mitä haluais, että itelleeki. ... Ja just että malttaa kuunnella. 
... Ottaa sen ihmisen sillee kokonaisvaltaisesti, sä niinku huomioit sen ihmisen kokonaan, kaikkine 
tarpeineen. ((22) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaaliohjaajaopintojen loppuvaiheessa he pohtivat, että sosiaaliohjaajan am-
mattitaidossa korostui aikaisempaan alan ammatillisen koulu- tai toisen asteen 
tutkinto-opintojen tarjoamaan osaamiseen verrattuna entistä avarampi näkemys 
ihmisyyteen kuten myös sosiaalipalveluja toteuttavaan kenttään. He yhdistivät 
sosiaaliohjaajan koulutusammatin omaavan ammattitaidossa kokonaisvaltaisuuden 
asiakkaan psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden vankempaan tarkasteluun sekä asi-
akkaan elämäntilanteen hahmottamiseen huomioiden sen yhteiskunnalliset kytkökset. 
Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat opintojen päätösvaiheessa, että sosiaaliohjaajan 
koulutusammatin saavuttaneella tuli olla laaja-alainen ymmärrys työn eri toteu-
tustavoista ja taito arvioida eri etenemismahdollisuuksia asiakastyössä sekä näiden 
toteutuksen onnistumista. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot he kohdensivat entistä 
vankemmin muiden asiakastyössä mukana olevien tahojen kanssa toimimiseen. Hei-
dän näkemyksissä muutos saavutettaessa kouluasteen tutkinnon jälkeen opistoasteen 
tutkinto muodostui asiakastyön näkökulmasta aikaisempaa vankemmin siirtymäksi 
toiminnoista asiakkaan ohjaamiseen sekä vuorovaikutuksellisempaan työotteeseen ja 
toisaalta palvelemisesta asiakkaan ja hänen elämäntilanteensa sekä toimintaresurssiensa 
syvempään ymmärtämiseen.

Kodinhoitajaks opiskelu oli tehtävien suorittamisen opiskelua, että me suoritettiin siellä tehtäviä, 
opeteltiin tekemään toimintoja, elikä se oli semmoista suorittamista. Mutta tällähän me ei suoriteta 
mitään, vaan me saamme niinku tietoa ja sitten niitä kanavia, mistä sitä tietoa löytää ja semmoista. 
Se sen anti on semmoinen, semmoinen ajatuksellinen, pään kasvu. ... Sosiaalialan perusajatus on, 
että me teemme ihmisten parissa, ihmisille sitä työtä. Ja semmonen tietysti jäi kodinhoitajakoulusta 
ehkä enempi semmoinen palvelu, palveleminen tai jotain tommosta, niin kuin vanhakantasempaa 
ajatusta, auttamista niinku palvelemista. ... Se on ymmärtämistä. ((9) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosi-

aaliohjaajaopiskelija)

Sosiaaliohjaajaopiskelijat valmistuivat 1990-luvun keskivälin jälkeen, ajankohta-
na, jolloin sosiaalialan ammattikorkeakoulutus oli käynnistynyt. Kun he vertasivat 
opintojen päätösvaiheessa opistoasteen tutkintoa ammattikorkeakoulututkintoon, he 
arvelivat, että ammattikorkeakouluopinnot ovat teoreettisempia ja tutkimuksellisesti 
suuntautuneempia. Toisaalta he eivät uskoneet sosiaalialan opisto- ja ammattikorkea-
kouluopintojen eroavan paljon toinen toisestaan. He totesivat opiskeluvaiheessa, että 
ammattikorkeakoulutus lisää ammattialan yleistä arvostusta. 
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Sosiaalialalle tulee ammattikorkeakoulututkinto niin sillä kohotetaan tän työn arvostusta, että onhan 
se tällainen, että näin. Että ne ihmiset tällä ammattikorkeakoulututkinnolla niin ne toimii kentällä, 
että sitä työtä tuodaan jotenkin näkyvästi esille, että se on melkein tieteellistä. ((13) Teemahaastattelu 

II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Ammatillisen kouluasteen, nyt toisen asteen, ja entisen opistoasteen, nyt am-
mattikorkeakoulun, välinen ero on työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajista ensisijassa 
koulutuksen tarjoaman tiedon tai teorian laajuudessa, mikä avaa aikaisempaa ko-
konaisvaltaisemman ja moniulotteisemman näkemyksen erityisesti ihmisyyteen. 
Tämän asian voi tosin nähdä myös toisin. Muutamat sosiaaliohjaajat katsoivat, että 
sosiaalialan koulutuksesta tai työtehtävästä riippumatta suunta on kohti laajempaa 
työn kokonaistarkastelua ja yhteistyöverkostoissa toimimista.

Nää opiskelijat (lähihoitajaopiskelijat) ovat hyvin kiinnostuneita tai osaavia, mutta he ajattelee sen 
koulutuksen jotenkin laajemmin. Kyllä se on varmaan muuttunutkin, se raja on kaventunut. Tai 
sitten mun ajatuksien raja on kaventunut. … Verkostoihin ja yleensä siihen, että asiakas liitetään heti 
suurempiin kokonaisuuksiin ajatellaan sitä ympärillä olevaa. ((11) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien näkemyksissä ammatillisen koulu- tai 
toisen asteen ja opistoasteen tai ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden ero 
näyttäytyy myös työn tutkimukseen ja kehittämiseen suuntautumisessa. Heidän 
mukaan tutkintotason noustessa suuntautuminen työn tutkimiseen ja kehittämiseen 
vahvistuu. Tällä he katsoivat olevan yhteyden opintojen tarjoaman tietoaineksen 
kattavuuteen sekä perehtymiseen työn tutkimisen ja kehittämisen mahdollistaviin 
käsitteellisiin sekä toteutuksellisiin keinoihin. Tähän löytyy yhtymäkohtia myös sosi-
aaliohjaajakoulutuksen perusteista, joissa todetaan, että sosiaaliohjaaja kykenee käyt-
tämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, hyödyntämään aikaisempia tutkimuksia 
ja tekemään selvityksiä (AKH 1988b, 14). Karen Healy (2005, 97; 2012, 11–12, 
16–17) muistuttaa sosiaalityön osalta, että teorioiden omaksumisen ja tarkastelun 
kautta sosiaalityön arki voi tulla elinvoimaiseksi, ja teoria-aineksia hyödyntäen voidaan 
hakea parasta tapaa tehdä ja kehittää sosiaalityötä.

Mutta mun kokemus on ainakin se, että mitä enemmän kouluttautunut ihminen, niin sitä enemmän 
he on myös kiinnostunut työn kehittämisestä ja yleensä kaikennäköisestä työn tutkimuksesta, mitä 
siihen liittyy. … Ei ole mitään harjaa, millä lakaista lattiaa, vaan se, että aletaan miettiä jotenkin 
abstraktimmalta tasolta. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajan tutkintoon 
liitettiin 1990-luvun alkupuolella seitsemän terveysalan ja kolme sosiaalialan amma-
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tillista tutkintoa, sosiaalialalta kodinhoitajan, kehitysvammahoitajan ja päivähoitajan 
tutkinnot. Tutkinnon valtakunnallinen opetussuunnitelma vahvistettiin toukokuussa 
1993, ja vuodesta 1995 alkaen se on ollut ainut sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
toon johtava koulutus. Vuonna 1999 lähihoitajatutkinto laajeni 120 opintoviikkoon, 
kolmevuotiseksi koulutukseksi. (OPH 1995; 2010; Vuorensyrjä 2006a.) Laissa sosiaa-
lihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) todetaan, että 
lähihoitajan tehtäviin on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, 
lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ... 272/2005, 8§; STM 
2007, 25–26). Lähihoitaja on siis tutkinto ja koulutusammatti mutta myös tehtävä ja 
työammatti. Ammatillisella koulu- tai toisella asteella ja opistoasteella, nykyisin am-
mattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen erojen hahmottamisen työkokemusta 
omaavat sosiaaliohjaajat palauttivat työtehtävien tarkasteluun. Heidän mukaan sosiaa-
lialan ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneiden lähihoitajien työtehtävissä 
on vankasti läsnä hoidon ja huolenpidon elementit. Heistä useilla oli kodinhoitajan 
tutkinto. Kodinhoitajan tutkinnon perusteissa todettiin, että kodinhoitajalla oli perus-
valmiudet määrittää eri-ikäisten ja eri lailla apua tarvitsevien asiakkaiden kasvatuksel-
lisia, hoidollisia ja kuntoutuksellisia tarpeita sekä hoitaa sairasta ihmistä (AKH 1988a, 
6, 7). Sosiaaliohjaajista muutamilla oli takanaan lähihoitajan tutkinto. Lähihoitajan 
tutkinto antoi puolestaan pätevyyden perustason auttamistehtäviin, mutta tehtävien 
kuvaus oli opetussuunnitelmassa aikaisempaa monisyisempää (OPH 1995, 15, 26, 
29–33). Sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneella oli opetussuunnitelman mukaan 
valmiudet kasvatuksen, hoidon ja sekä kuntoutuksen tehtäviin ja tämän lisäksi kyky 
ohjata ja tukea alaisiaan, kuten kodinhoitajia ja lähihoitajia (AKH 1988b, 12–13).

Lähihoitajan ammattitaito on aika paljon hoitamista ja sitä perushoitoa ja sitä ihmisen kohtaamista. 
Sosionomin tai sosiaaliohjaajan ainakin tässä työssä se rooli on enemmän semmoista kokonaisuuksien 
hallintaa. … Se on sitä, että näkee sen ihmisen jotenkin niiden palvelujen saajana. Ja sitten se, että 
hahmottaa ne kaikki, esimerkiksi sen koko palveluverkoston, mikä siellä ympärillä on. Et hahmottaa 
niitä asioita ja osaa sieltä valita sille ihmiselle sopivia tai ainakin kokeilla niitä. ((10) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Näen sen lähihoitajan työn niin, et se painottuu aika paljon siihen hoidolliseen puoleen. ... Ja ehkä 
tämä minun työ kaatuu enemmän sinne vuorovaikutukselliseen puoleen ja muuhun tämmöiseen. 
… Mutta meitä on ehkä koulutettu enemmän tähän tämmöiseen toiminnallisuuteen ja sanotaan 
semmoiseen yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen toimintaan. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Lähihoitajien työ ikäihmisten kotihoidossa on muuttunut vuosista, jolloin sosiaali-
ohjaajat olivat suorittaneet kodinhoitajan tutkinnon ja työskennelleet kodinhoitajina. 
Sosiaaliohjaajien näkemyksissä työtehtävät ovat muodostuneet nyt rajatummiksi. 
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Tähän muutokseen he eivät suhtautuneet yksin suopeasti. He katsoivat kodinhoitaji-
en vastanneen ennen monipuolisemmin kotona asuvan ikäihmisen avuntarpeisiin ja 
osallistuneen kodin hoitoon. 

Joskus minusta tuntuu siltä, että nämä lähihoitajat, niin heidän tehtävänsä ovat viipaloidut. Ennen 
vanhaan, kun oli kodinhoitajat, tehtiin kaikki työt huushollissa. Ei niin, että tuo ei kuulu minulle, 
vaan kaikki työt tehtiin. ((14) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan opistoasteen tai ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden 
työtehtävissä ihmisen, asiakkaan elämäntilanteen monipuolinen hahmottaminen, 
ohjauksellisuus ja palvelukokonaisuuden koordinaatio ovat keskeisiä lähtökohtia 
työvuosia omaavien sosiaaliohjaajien mukaan. Sosiaalialan opistoasteen tai ammat-
tikorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden työtehtävissä myös yhteistyö ja verkostoi-
tuminen eri toimijatahojen kanssa ovat sosiaaliohjaajista keskeisemmässä asemassa 
koulu- tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin nähden. Lähihoitajan 
tutkintoon puserrettiin kolme sosiaalialan kouluasteen ammatillista tutkintoa. So-
siaalialan ammattikorkeakoulututkintoa sosionomi (AMK) edelsi vastaavasti kolme 
keskiasteen eli sosiaalialan opistoasteen koulutusammattia: kehitysvammaistenohjaaja, 
sosiaalikasvattaja ja sosiaaliohjaaja. Vuosina 1996–1998 toteutettiin sosiaalialan ohjaaja 
-tutkintoon johtanut koulutus, mitä voidaan pitää kokeiluna. (Borgman 2006, 159.) 
Sosionomi (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, ja sen kesto on kolme 
ja puoli vuotta. Sosiaaliohjaajien näkemyksistä poimitut työtehtävät ohjauksellisuus, 
koordinointi ja verkostoyhteistyö ovat kirjattuina myös heidän käymänsä opistoasteen 
koulutuksen tavoitteisiin (ks. AKH 1988b, 12–13). Nämä tekijät kuuluvat myös 
sosionomin (AMK) osaamiseen (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2010). 
Sosionomeja (AMK) on luonnehdittu juuri vuorovaikutuksen ja arjessa tukemisen 
ammattilaisiksi, joiden osaamista ovat myös ryhmä- ja yhteisötyö, yhteiskunnallinen 
analyysitaito ja muutostyö sekä kehittämisorientaatio ja reflektiivisyys (Rantanen ym. 
2008, 95–96; ks. Rouhiainen-Valo ym. 2010).

1990-luvulla tapahtuneet muutokset, kuten sosiaalialan ammattikorkeakoulututkin-
tojen kehittäminen ja sosiaalityön itsenäistyminen omaksi pääaineekseen yliopistossa, 
ovat nostaneet sosiaalialan koulutustasoa (OPM 2007b, 18–19). Sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus saadaan yliopistokoulutuksella (ylempi korkeakoulututkinto), mihin sisäl-
tyvät sosiaalityön oppiaineen pääaineopinnot (Laki sosiaalihuollon ... 272/2005, 3§). 
Sosiaalityöntekijän peruskoulutuksessa painottuvat yhteiskuntatieteellinen osaaminen 
ja tähän yhdistyen asiakastyön sekä yhteiskunnallisen muutostyön valmiudet (ks. 
Kemppainen 2006, 234, 236–237, 258–259; Lähteinen ym. 2010, 12; Pohjola 2003, 
160; 2009, 35). Sosiaalialan opisto- tai ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen 
välinen ero näyttäytyy työkokemusta omaaville sosiaaliohjaajille ammatillisen koulu- tai 
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toisen asteen tutkintoihin liitetyn eron mukaisesti tiedollisen tai teoreettisen pereh-
tyneisyyden laajuutena. He pitivät tätä selvyytenä, kun opintojen kesto on kasvava 
ammatillisen koulu- ja toisen asteen, opistoasteen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston 
opintojen välillä. He huomioivat sosiaalityöntekijöiden tiedollisesta osaamisesta 
vankemman lakien ja asetusten tuntemuksen. Sosiaalialan eri opiskeluväyliä ja eri 
työtehtäviin edenneiden ammattilaisten tilanne erosi heistä myös asiakastyön vas-
tuukysymyksissä. Tällöin heidän huomionsa kiinnittyivät lakisidonnaisiin tehtäviin, 
kuten lastensuojelun toimenpiteisiin, huostaanottoihin ja tämän lisäksi esimerkiksi 
päihdetyössä hoitoon pääsyä koskevaan päätöksentekoon.

On se pidempi koulutus (sosiaalityöntekijän koulutus). Ja sitten, mitä me täällä sosiaalityönteki-
jöiden kanssa tehdään yhteistyötä, niin onhan siinä sitten tietenkin nimenomaan tässä teoreettisessa 
puolessa, on tietotaitoa enemmän. Jos esimerkiksi ajattelee meidän sosiaalityöntekijöitä, niin kyllähän 
ne jotkut lait tulee tietenkin. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialan koulutuskentän yhtä viimeisimmistä tulokkaista eli sosionomi (ylempi 
AMK) nimikkeeseen johtavia ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja sosiaaliohjaajat 
eivät kommentoineet. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat kolmen vuo-
den työkokemuksen jälkeen suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Laki 
ammattikorkeakoulun … 645/2001; Laki ammattikorkeakoululain … 411/2005).

Sosiaaliohjaajat pohtivat ammattitaidollisia eroja myös opisto- tai ammattikorkea-
koulu- ja yliopistokoulutuksen suorittaneiden asiakastyötaitojen näkökulmasta, jolloin 
heidän huomionsa kiinnittyi muun muassa kysymykseen, viekö tieto tilan taidolta, 
käytännön osaamiselta? Sosiaaliohjaajan tutkinnon omaava henkilö, joka oli suorittanut 
myös ammattikorkeakoulututkinnon sosionomi (AMK), kuvasi yhteistyökokemus-
tensa kautta sosiaalityöntekijöiden paneutumista asiakastyöhön kevyemmäksi. Hän 
tarkasteli havaintoaan suhteessa omiin työtehtäviinsä. Tällöin sosiaalityöntekijöiden 
osuus asiakastyössä saattoi tuntua vähäisemmältä, kun hän itse pyrki työssään intensii-
visen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen kautta edistämään asiakkaan arjen ja elämän 
haltuunottoa neuvonnan, ohjauksen ja tuen keinoin.

Niin jotenkin se ammattitaito ja se tuki, mitä ne antaa asiakkaalle, niin mä olen ollut hirveän pettynyt 
siihen. … Se ei jotenkin ole niin sellaista moniulotteista, keskustelevaa ja tukevaa kuin mä olen odot-
tanut. … Siinä jotain semmoista tavattoman ohkaista. Siinä mä olen just miettinyt, että onks ne itse 
asiassa liian koulutettuja ihmisiä, liian teoreettisia vailla sellaista, ne on viisaitakin ihmisiä varmasti, 
mut niiltä puuttuu sellainen käytännön säätämisen halu. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajat katsoivat, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhteen aikajänne 
ja keskinäiset työtilanteet ovat usein lyhytkestoisempia. Heidän tekemälleen asia-
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kastyölle on luonteenomaista niin asiakastyön prosessin kuin yksittäisen tapaamisen 
näkökulmasta pitkäkestoisuus, jopa vuosien ja toisaalta koko yksittäisen, kahdeksan 
tunnin työrupeaman kesto, mikä voi johtaa sekä laaja-alaisempaan että syvällisempään 
yhteistoiminnalliseen työskentelyyn työntekijän ja asiakkaan välillä.

Sosiaalialan ammatillisen koulu- tai toisen asteen, opistoasteen, ammattikorkeakou-
lun ja yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työtehtävissä on sosiaaliohjaajien mukaan 
eroja lisäksi asiakastyössä toteutuvan läheisyyden ja etäisyyden näkökulmasta. 
Hoidon ja huolenpidon tehtävissä työskennellään heidän mukaansa likellä asiakasta, 
ohjauksen tehtävissä asetutaan asiakkaan rinnalle tai vierelle ja tästä työntekijän ja 
asiakkaan kokema välimatka mahdollisesti kasvaa. Muutamien sosiaaliohjaajien am-
matilliseen koulutustaustaan kuului perushoitajan tutkinto. Suoraoikoisin toteamus 
työntekijän ja asiakkaan asemapaikasta löytyy perushoitajan opetussuunnitelmasta, 
kun todetaan, että perushoitaja on lähellä potilasta (AKH 1987, 15).   

Eihän sosiaalityöntekijä sillain työskentele niin lähellä asiakasta kuitenkaan kuin taas me tässä 
meidän työssä työskennellään. Siinä ei oo sitten väliä, onko se sosiaaliohjaaja vai onko se lähihoitaja 
vai onko se sosionomi. … Mä oo ketään sosiaalityöntekijää nähnyt tässä hoitotyössä. Siinähän se just 
on. Oisko se niin persoonakysymys? ((13) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajien opiskeluaikana ja työvuosien jälkeen esittämissä näkemyksissä 
ero ammattialalle eri koulutusväyliä tulleiden välillä näyttäytyi ensisijassa tiedolli-
sena tai teoreettisena osaamisena. Toisaalta sosiaaliohjaajien huomiot kohdentuivat 
ihmistä tai ihmisyyttä koskevan näkemyksen avartumiseen, ymmärryksen kasvuun. 
Lisäksi ammattialalle eri koulutusreittejä eteneminen, avaa heidän kommenttiensa 
perusteella aina laajemman näkymän muiden toimijatahojen kanssa tehtävään yh-
teistyöhön ja verkostoitumiseen. Tähän voidaan yhdistää heidän huomionsa, että 
lähihoitajan työammatissa työskennellään usein hyvin lähellä asiakasta, työn sisältäessä 
hoidon ja huolenpidon tehtäviä, mutta muissa sosiaalialan työammateissa välimatka 
asiakkaaseen mahdollisesti lisääntyy. Ero sosiaalialan eri koulutusammatin omaavien 
henkilöiden välillä näyttäytyy myös työn ja työkäytäntöjen kehittämiseen liittyvänä 
sekä päätöksenteon ja vastuun kysymyksinä, mihin johtaa muun muassa sosiaalialan 
lainsäädännön tuntemus.

Kyllä näen niin, että rinnalla toimitaan. Sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa molempia tarvitaan. 
Tämä talo on hyvä esimerkki siitä, että kun on semmoinen vaikea tilanne, puhutaan esimerkiksi 
päihteiden käytöstä ja miten se lomitetaan tähän työelämään ja arkeen jne. … Minusta on mielet-
tömän hyvä, että voin sen tietyn vastuualueen siirtää jollekin sosiaalityöntekijälle. Että minun ei 
tarvitse hallita ihan koko kakkua. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)



Ammattitaito sosiaalialalla 151

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat totesivat kuitenkin, että sosiaalialan ammatillisen 
koulu- tai toisen asteen, opisto-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suoritta-
neet tukevat ja täydentävät toinen toistensa työtä asiakastyön tarpeiden mukaan. 
Tämä pohjaa asiakastyötä koskevaan työnjakoon. Sosiaalialalla työskentelevien yh-
teistyön lisäämisen ohella kehittämistoimenpiteitä on esitetty kohdennettavaksi juuri 
tehtävärakenteiden ja työnkuvien selkiyttämiseen eri toimijoiden osaamisen paremman 
hyödyntämisen mahdollistamiseksi (STM 2010, 22–23; 2012b, 14; 2012d, 31).

7.4  Sosiaalialan ammattitaito tietojen ja  
taitojen kokonaisuutena

Sosiaalialan ammattitaidon perusta on tiedossa ja taidossa. Työkokemusta omaaville sosi-
aaliohjaajille ammattitaidon karttuminen tarkoitti ammatillisen osaamisen laajenemista 
ja ammatillisen ymmärryksen syvenemistä, jolloin tietojen ja taitojen soveltava käyttö 
eri työtilanteissa mahdollistui. Hyvä ammattitaito merkitsee heille myös toiminnallista 
valmiutta ja varmuutta. Karen Healy (2005, 218; 2012, 5–6) toteaa sosiaalityöstä, että 
arjen toimintaa palveleva osaaminen muodostuu tiedosta ja taidosta sekä käytännön 
viisaudesta, jotka kehittyvät toiminnan kautta ja tätä koskevassa kriittisessä reflektiossa. 
Sosiaaliohjaajien mukaan tietojen ja taitojen hyödyntämiseen työssä vaikuttavat myös 
työntekijän ominaisuudet, persoonaan liittyvät tekijät (ks. luvut 8–8.4).

Sosiaalialan ammattitaidon tiedollisen ja taidollisen ulottuvuuden jäsentämiseen 
löytyi sosiaaliohjaajien näkemyksistä työvuosien jälkeen aihekokonaisuuksia (ks. 
taulukko 11). Tiedot ja taidot liittyvät kuitenkin toinen toiseensa. Tieto muodostaa 
pohjan taidolle, ja näiden koettelu käytännössä voi puolestaan nostaa esiin tarpeen 
ammatillisten tietojen uudistamiseen. Parhaimmillaan tieto on läsnä työntekijän am-
mattitaidossa toimintaa viitoittavana taustaymmärryksenä. Alan ammattitaitoon kuu-
luvat tiedot ryhmittyvät sosiaaliohjaajien näkemyksissä aihealueiksi, joita ovat tiedot 
ihmisestä sekä ihmisen kasvusta ja kehityksestä, ymmärrys kulttuurien heijastumisesta 
muun muassa arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymistapoihin, tiedot hyvinvoinnista, 
terveydestä ja sairaudesta, tiedot yhteiskunnasta, sosiaalihuollon kokonaisuudesta 
sekä sosiaalialasta ja sen työkäytännöstä, tiedot vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sekä 
verkostoista, tiedot työyhteisöstä, esimiestoiminnasta ja työhyvinvoinnista sekä tiedot 
työn ja ammattitaidon kehittämisestä. Alan tietopohja on monipuolinen, minkä lisäksi 
se kaipaa täydentämistä ja uudistamista, esimerkiksi työn rakenteellisten ehtojen ja 
ihmisten, asiakkaiden elämässään kohtaamien haasteiden muuttuessa. Tietopohjan 
laajuus ja tiedon hallinta ovat sosiaaliohjaajien mukaan erottelevia tekijöitä myös silloin, 
kun alan ammattitaitoa tarkastellaan koulutusrakenteen eri tasanteilla, esimerkiksi 
ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.
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Taulukko 11. Tiedot ja taidot sosiaalialan ammattitaidossa sosiaaliohjaajien mukaan

Sosiaalialan ammattitaitoon kuuluvat

ULOTTUVUUDET Tiedot Taidot

E
L
E
M
E
N
T
I
T

Ihmisestä, mm. fyysisestä, psyykkisestä 
ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
kasvusta ja kehityksestä

Taitojen taustalla palvellen mm. 
asiakkaan avun ja tuen tarpeiden 
hahmottamisessa sekä asiakkaan 
neuvomisessa ja tietojen 
välittämisessä että ohjauksessa

Kulttuureista, mm. arvot, asenteet, tavat

Hyvinvoinnista, terveydestä ja 
sairaudesta, mm. hyvinvoinnin ja 
terveyden ylläpidosta ja edistämisestä

Yhteiskunnasta ja sosiaalialasta, mm. 
yhteiskunnan toiminta, sosiaalihuollon 
ja -palvelujen historia ja nykytila, 
sosiaalialan etiikka ja toteutukselliset 
lähtökohdat, sosiaalialaa koskevat lait ja 
asetukset, sosiaaliturva, sosiaalialan työ

Vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä Kohtaamisessa
Vuorovaikutuksessa
Yhteistyössä
Ongelmanratkaisussa ja 
päätöksenteossa

Yhteistyöverkostoista ja verkostojen 
toiminnasta

Yhteistyöverkostojen 
muodostamisessa, ylläpidossa ja 
näissä toimimisessa

Sosiaalialan työkäytännöistä ja 
-menetelmistä

Asiakastyössä, mm. asiakastyön 
prosessin ja tilanteen eteenpäin 
viemisessä, avun ja tuen 
tarpeiden määrittelemisessä, 
suunnitelmallisuudessa, 
menetelmällisyydessä (mm. 
ohjauksessa), palvelujen 
koordinoinnissa, työskentelyn 
arvioinnissa ja raportoinnissa

Työyhteisöjen toiminnasta ja 
toimivuudesta, esimiestyöstä sekä 
työhyvinvoinnista

Työyhteisötaidoissa, mm. palautteen 
antamisessa ja vastaanottamisessa
Vaikuttamisessa, mm. näkemysten 
esiin tuomisessa
Esimiestoiminnassa ja tähän 
kytkeytyvissä tehtävissä
Työn mahdollisuuksien ja rajojen 
tunnistamisessa
Työhyvinvoinnin ylläpidossa sekä 
jaksamisen rajojen havaitsemisessa ja 
voimavarojen vahvistamisessa

Työn ja työkäytäntöjen kehittämisestä
Ammattitaidon kehittämisestä

Työn ja työkäytäntöjen kehittämisen 
toteuttamisessa
Ammattitaidon kehittämisen 
edistämisessä
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Sosiaalialan ammattitaidossa tiedot ovat mahdollistamassa taitoja. Taidot takaavat 
osaltaan käytännön toimintavalmiuden. Tietojen tapaan alan taitokokonaisuus muo-
dostuu laajaksi. Tähän kuuluvat sosiaaliohjaajien esityksistä poimittuina vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaidot, verkostotyötaidot, kaikkinensa asiakastyötaidot, ongelmanrat-
kaisutaidot, työyhteisö- ja työhyvinvoinnin edistämisen taidot sekä esimiestaidot että 
työn ja ammatillisen osaamisen kehittämisen taidot. Kaksi keskeistä taitoaluetta ovat 
asiakastyötaidot ja työhyvinvointitaidot. Asiakastyön toimivuudelle pohjaa luovat 
työntekijän hyvä työvire ja työssä jaksaminen.

Taulukko 12. Sosiaalialan ammattitaidon muutosjuonteet

Muutosjuonteet sosiaaliohjaajien opiskelu- ja työvuosina esittämien näkemysten välillä

- Ammattitaito rakentuu tiedoista ja taidoista, joita kokemuksen karttuessa voidaan hyödyntää 
asiakas- ja tilannekohtaisesti, jolloin ne merkitsevät myös toimintavalmiutta ja –varmuutta

- Ammattitaitoa koskevien tietojen ja taitojen omaksumisesta siirrytään näiden perusteellisempaan 
jäsentämiseen ja sisällön avaamiseen

- Alalla toimimista tukeva, ihmistä, yhteiskuntaa ja sosiaalialaa koskeva, moniulotteinen tietoaines 
muokkautuu kokemuksen myötä käytännön työtä palvelevaksi kokonaisuudeksi

- Ammattitaidossa tieto linkittyy taitoon ja asiakastyön taidot muuttuvat valmiudeksi kuljettaa 
asiakastyötä eteenpäin asiakaslähtöisesti ja –läheisesti

- Sosiaalialan ammattitaidossa asiakastyötaitojen ohella korostuvat työyhteisö- ja 
työhyvinvointitaidot

Sosiaaliohjaajien näkemyksissä tieto ja taito sulautuvat ammatillisen kasvun ja 
kehityksen seurauksena asiakastyötä palvelevaksi kokonaisuudeksi (ks. taulukko 12). 
Heidän hahmottamansa työn tietoperusta oli useista, toisiinsa kietoutuvista langoista 
muodostuva punos. Pohdin, että sosiaaliohjaajien näkemyksistä jäsentämistäni tieto ja 
taito ulottuvuuksista sekä näiden elementeistä muodostui kehikko, jota voi hyödyntää 
ja tarkentaa ammattialan työkenttien pohjalta, kuten sosiaalialan lapsityö, nuorisotyö 
ja perhetyö sekä aikuisten ja ikääntyvien kanssa tehtävä työ. Tämä mahdollistaa myös 
sosiaaliohjauksen tieto- ja taitoperustan asiakasryhmäkohtaisen hahmottamisen.

Sosiaaliohjaajat painottivat asiakastyötaitojen merkitystä. Asiakastyö paikantui asi-
akkaan ja asiakkaiden kanssa tehtäväksi lähityöksi. He tarkastelivat puheenvuoroissaan 
asiakastyön suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Työvuosien jälkeen he korosti-
vat asiakastyön prosessiluonnetta ja prosessin kuljettamisen tekijältään edellyttämää 
hienovaraista, asiakasta arvostavaa ja kuulevaa sekä hänet mukaan ottavaa työotetta. 
Sosiaalialalla on peräänkuulutettu juuri asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan osallisuuden 
vahvistamista (esim. STM 2010; 2012c). Sosiaaliohjaajien näkemysten perusteella 
asiakkaan kanssa yhdessä työskentely sekä suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus että 
prosessimaisuus ovat sosiaaliohjausta kuvaavia tekijöitä.
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Ohjaus ja palveluohjaus ovat sosiaaliohjaajien nimeämiä asiakastyön käytäntöjä. 
Yhteistyöverkostoista he hakivat vahvistusta asiakkaan hänen elämäntilanteessaan 
tarvitseman tuen tarjoamiseen mutta myös uusia mahdollisuuksia työhönsä ja sen 
kehittämiseen. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelujen koordinaation sekä monialaisen ja 
-ammatillisen yhteistyön lisääminen ovat olleet sosiaalialan aikalaiskeskustelussa tiiviisti 
esillä (esim. STM 2010; 2012c). Verkostoissa työskentely merkitsi sosiaaliohjaajille 
niin näiden kokoamista, näiden toimintaan osallistumista kun näiden ylläpitämistä 
sekä tiedon vastavuoroista välittämistä ja luomista. Sosiaaliohjaajien näkemyksissä niin 
keskustelu kuin toiminta olivat asiakastyön olennaisia toteutusmuotoja. Keskustelu 
mahdollistaa tuen tarjoamisen asiakkaalle. Toiminnallisuuden he sitoivat asiakkaan 
avittamiseen siinä, miten hän elinympäristössään toimittaa arjen edellyttämiä asioita 
sekä käyttää palveluja ja miten hän on yhteisön jäsenenä. Toiminnallisuus merkitsi 
heille myös erilaisia ryhmätoimintoja, joissa hyödynnetään niin keskusteluun kuin 
esimerkiksi liikuntaan sekä ilmaisuun ja luovuuteen pohjaavia keinoja. Ohjausta eri 
muodoissaan ja verkostotyötä voi pitää keskeisinä sosiaaliohjauksen työmuotoina, ellei 
sen toteutuksen välttämättöminä ehtoina. Keskustelun oheen voidaan kaivata toimin-
taa, kun asiakasta opastetaan arjen taidoissa ja elämänhallinnassa. Myös keskustelu ja 
toiminta ovat sosiaaliohjauksen toteutuksen keskeisiä elementtejä.

Asiakastyövalmiuksien ohella sosiaaliohjaajat korostivat työyhteisössä toimimiseen 
ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tekijöitä. Työyhteisöä ja työhyvinvointia 
sekä työn ja ammattitaidon kehittämistä koskevista tiedoista ja taidoista muodostuu 
sosiaalialan ammattitaitoon toinen kokonaisuus, minkä merkitys vain vahvistuu 
työvuosien aikana. Sosiaaliohjaajien näkemyksissä työhyvinvointia koskevat taidot 
kiinnittyivät työn rajaamiseen, työyhteisön ja yhteistyöryhmien jäsenenä toimimiseen 
sekä työhön vaikuttamis- ja kehittämismahdollisuuksiin. Näistä tekijöistä muodostuu 
asiakastyövalmiuksien ohella sosiaaliohjausosaamisen toinen pääsäie.
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8  Ammattitaitoa tukevat ominaisuudet

Ammattitaitoa kuvaavat niin tiedot ja taidot kuin ominaisuudet (vrt. Helakorpi 1992, 
1999; Pelttari 1997). Sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta merkittävän aseman saavat 
ihmissuhdetaidot, sillä auttamistyössä tulee kyetä rakentamaan asiakkaan ja työntekijän 
välille vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde siten, että niin asiakas kuin työntekijä halu-
avat tässä työskennellä (ks. Särkelä 2001, 25, 27–30). Sosiaaliohjaajien tarkastellessa 
niin opiskeluvuosina kuin työvuosien jälkeen ammattialaansa ja sen ammattitaito-
vaatimuksia heidän huomionsa kiinnittyivät ihmisen, asiakkaan kohtaamiseen sekä 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvien asiakastilanteiden toteuttamiseen 
ja tässä yhteydessä työntekijän ominaisuuksiin. Ammatillisen kasvun ja kehityksen 
kysymykset koskevat sosiaalialalla myös työskentelyä helpottavien ominaisuuksien 
omaksumista. Mutta mikä alan työssä on ihmisten välisessä suhteessa tapahtuvana 
työnä työntekijän ominaisuuksien merkitys?

8.1  Alussa kiinnostus ihmistä ja avun tarjoamista kohtaan

Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, että sosiaalialalla työskentelevän ominaisuudet 
vaikuttavat siihen, miten työntekijä kohtaa ja toimii asiakkaan kanssa, ja miten hän 
onnistuu asiakastyössä. He totesivat, että heidät oli ammattialalle tuonut kiinnostus 
ihmistä ja auttamista kohtaan. Taustalla oli heidän mukaansa myös henkilökohtaisia 
elämänkokemuksia, jotka peilautuivat auttamishaluna. He kuvasivat lähtökohtiaan 
alan työhön esimerkiksi seuraavin ilmaisuin ”se perusluonne”, ”se vaan kiinnosti”, ”on 
vaan se halu”, ”halu tehdä töitä ihmisten kanssa”, ”oon tosi kiinnostunu ihmisistä ja 
auttamisesta” ja ”jos vois jotenki auttaa”.

Se niin aina ollu se sairaus siinä perheessä ... Kun mä en niinku siihen asiaan voinnu niin kuin 
millään tavalla auttaa, enkä mä osaa vieläkä auttaa, että mulla on sellainen pieni syyllisyys aina, 
kun ei osaa niin kuin olla sillee. Niin se on niin kuin tuonnu sitte, että on halunnu niin kuin näille, 
tällaiselle alalle. ((17) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Hyvän lähtökohdan antoi alan tehtäviin sosiaaliohjaajaopiskelijoista halu auttaa 
ja tukea toista ihmistä, asiakasta pyrkimyksissään. Sosiaalialan valitseminen ammat-
tiuraksi edellyttää valitsijaltaan tietoista harkintaa, ratkaisuja ja päätöksentekoa. Mitä 
tärkeämmäksi ihminen kokee asian arvomaailmassaan, sitä enemmän hän on valmis 
suuntaamaan resursseja tämän päätöksen toimeenpanoon. (Vrt. Keltikangas-Järvinen 
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2009, 54.) Sosiaalialalle hakeutumisen taustalla on havaittu olevan juuri asiakas- ja vuo-
rovaikutuslähtöisyyteen liittyviä tekijöitä (Kokkonen 1993, 11). Päivi Petrelius (2004) 
puhuu tarkastelemiensa sosiaalityön opiskelijoiden kirjoitusten pohjalta ”naistapaisista 
hoivaeettisistä lähestymistavoista”. Hän toteaa, että sosiaalityön opiskelijat kertoivat 
kirjoituksissaan ammatillista orientaatiota jäsentävästä auttamistyön arvostuksesta sekä 
omaa toimijuutta määrittävästä välittämisen moraalista. Opiskelijat pitivät avun ja 
tuen tarjoamista vaikeissa elämäntilanteissa oleville lisäksi palkitsevana. (Mt., 70–71.) 
Merja Borgmanin (1998) havaintojen mukaan sosiaalialalle hakeutumista koskevaan 
merkitysten ytimeen sijoittuu kuva hyvästä ihmisestä. Tällöin työhön liitetään kä-
sityömäisiä tai maallikkoauttamisen mutta erityisesti hyvänä ihmisenä toimimisen 
piirteitä, joihin yhdistyy vain ohuelti ammattitietoista toimintaa. (Mt., 86.) Tämän 
voi ajatella luovan alan työssä onnistumiseen edellytyksiä. Kun työntekijä välittää 
asiakkaastaan, hän kohtaa asiakkaan tasa-arvoisesti ja näkee asiakkaan voimavarojen 
kautta (Laine 2005, 112). Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemyksistä löytyi vastaavia 
piirteitä eli olla avuksi toiselle ihmiselle vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön nojautuvan 
työskentelyn välityksellä.

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat totesivat edelleen, että lähtökohdan ammattialalla 
työskentelylle antaa halu työskennellä toisen ihmisen kanssa. Heidän tuntumansa on, 
että alan työllä voi tukea ja helpottaa toisen ihmisen kulkua eteenpäin. Hyvä on sana, 
jota he käyttivät työn tärkeyttä kuvatessaan eli hyvän tekeminen toiselle ihmiselle ja 
hyvän elämän mahdollistaminen. Ilmaisu hyvä on liitetty sosiaalityötä koskevissa 
jäsennyksissä muun muassa ihmisen hyvän eli hyvinvoinnin toteutumisen tarkasteluun 
(Niemelä 2011, 15–17). Anneli Pohjola (2002, 42, 60) toteaa, että auttamistyössä 
tuotetaan tai lisätään hyvää.

Ehkä se, että tykkään olla ihmisten kanssa. … Sitten minua ihan oikeasti koskettaa toi ihmisten 
hätä. … Ehkä se on se, että itse asiassa tykkään niistä ihmisistä. Olen nähnyt tai näen sen toisen 
puolen, minua joskus kieltämättä häiritsee se ihan hirveästi, et mikä rahan valta ihmisillä on, miten 
ne kuvittelee, et se auttaa. ((5) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Me tehdään hyvää. Ja kaikista haukuista huolimatta tuntuu, että meidän työala tukee hyvää ja 
tekee hyvää työtä ja minusta on kiva olla siinä mukana tekemässä sitä. … Mutta on minulla joku 
semmoinen ajatus, että minusta on kiva olla siinä porukassa joka voi tavallaan auttaa. Minua se 
motivoi. ((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työkokemusta omaavat sosiaaliohjaajat katsoivat, että alalla työskennellään toista 
ihmistä, asiakasta varten. Työn merkityksellisyys muodostuu kokemuksesta, että 
työntekijä tekee asiakkaan tilanteen näkökulmasta tärkeää työtä. He katsoivat 
tekevänsä asiakastyötä siksi, että heidän kohtaamansa ihmiset, asiakkaat selviytyisivät 
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elämässään ja arjen tilanteissa. Tämä edellyttää paneutumista asiakkaan elämänti-
lanteeseen ja asiakkaan tukemista hänen ponnisteluissaan. Työntekijän kokemusta 
työn merkityksellisyydestä vahvistaa heistä asiakkaan sitoutuminen työskentelyyn ja 
hänessä havaittava positiivinen muutos, esimerkiksi toimintakyvyn vahvistuminen 
tai asiakkaista muodostuvaan vapaaehtoistoimijoiden yhteisöön mukaan lähtemi-
nen. Pirkko-Liisa Rauhala (1996) toteaa sosiaalipalveluiden kehittymistä koskevassa 
tutkimuksessaan, että näiden rakentuminen on merkinnyt arkisten hoivatarpeiden 
huomiointia aineellisten tarpeiden tai sosiaalisten ongelmien ohella. Hoivapalveluja 
hän pitää yhteiskunnallisia toimintaedellytyksiä ja turvallisuutta edistävinä palveluina, 
mitkä tuovat onnistuneimmillaan vaihtoehtoja kansalaisten arkielämän järjestelyihin. 
(Mt., 187.) Sosiaali- ja terveysalojen ammattihenkilöitä koskevissa tarkasteluissa 
ilmaisulla hoivarationaalisuus on viitattu työntekijän henkilökohtaiseen vastuun ot-
tamiseen asiakkaan hyvinvoinnista. Hoivatyössä onnistumisen takaajana on pidetty 
samastumista hoivattavan tilanteeseen ja tarpeisiin sekä hoivaajan emotionaalista 
sitoutumista hoivasuhteeseen ja hoivattavaan. (Julkunen 1991; 1992.) Vastaavasti 
sosiaaliohjaajat kertoivat asiakastyöhön lupautumisesta ja tämän tuottamista onnis-
tumisen kokemuksista.

Ne on niin valtavia vaikka se on niin vähäistä mitä sieltä tulee, mutta sitten kun sieltä tulee jotakin 
niin, ne on niin valtavia nähdä ja ajatella, et vitsi, tämä minun työ kannatti, vaikka tietää, et ei 
ole itse tehnyt sitä. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheessa ja työvuosien jälkeen esittämistä näkemyk-
sistä heijastui perusvire sitoutumisesta toisen ihmisen, asiakkaan hyväksi tehtävään 
työhön. Lisäksi alan työn monipuolisuus tai vaihtelevuus on heidän mukaansa työn 
mielekkyyden kokemusta lisäävä tekijä. Vaihtelevuudella he viittasivat myös työkentän 
laajuuteen. Heidän toteamusten perusteella alalla toimiva voi ammattitaitonsa tämän 
mahdollistaessa työskennellä erilaisissa asiakastyöympäristöissä, esimerkiksi työuran 
alussa nuorten parissa ja siirtyä tästä aikuisten kanssa tehtävään työhön. Sosiaalialan 
työtehtävien mielenkiintoisuus ja monipuolisuus sekä sopiva vaativuus ovat alalla 
työskentelevistä sen positiivisia puolia (Tolonen 2009, 33, 35; ks. Karvinen-Niinikoski 
ym. 2005d, 3–4). Lisäksi Anita Sipilä (2011, 143) toteaa sosiaalityötä koskevassa 
tutkimuksessaan, että työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet kohdentuvat juuri 
työoloihin, toimenkuviin ja mahdollisuuksiin tehdä hyvää sosiaalityötä.

Sosiaaliohjaajat esittivät opintojen ollessa käynnissä, että ammattialalla toimivalla 
tulee olla halu työskennellä ihmisten kanssa. Näkemys alalla toimivan tahdosta olla 
ihmissuhteessa, asiakkaan kanssa, sisältyi työvuosien jälkeenkin sosiaaliohjaajien, 
heistä erityisesti tukijoiksi ja ohjaajiksi kutsumieni henkilöiden näkemyksiin. Tukijat 
kuvasivat tätä lähtökohtaa myös alalla työskentelevän sisällä olevalla halulla auttaa 
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toista ihmistä. Ohjaajat kertoivat puolestaan asiakastyöhön vireen löytymisestä ja 
tämän säilymisestä, kun työntekijä kokee ja osoittaa kiinnostusta toista ihmistä ja hä-
nen elämäntilanteensa tarkastelua kohtaan. Tosin työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien 
näkemyksissä painottui ihmissuhteissa työskentelyä keskeisemmin tahto työskennellä 
juuri ammattialan tehtävissä. Tämä ilmeni selkeimmin kehittäjiksi kutsumieni sosiaa-
liohjaajien näkemyksistä, kun he tähdensivät tahtotilaa tehdä ja kehittää sosiaalialan 
työtä. Ammatillinen kasvu ja kehitys tarkoittaa myös työn merkityksen löytämistä ja 
tästä oivalluksesta voimavarojen ammentamista.

8.2  Itsetuntemus ja -luottamus työntekijälle  
ominaisen työotteen mahdollistajina

Sosiaalialan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen sisältyy sosiaaliohjaajien eri 
ajankohtina esittämien näkemysten mukaan kasvu ja kehitys ihmisenä tai persoonana. 
Sosiaalialan ammatillisissa koulutuksissa huomio onkin kohdentunut ammatillisuu-
den rakentumisen ohella kasvuun ja kehitykseen persoonana, persoonan tietoiseen 
käyttöön sekä oman itsensä tuntemiseen yksilönä ja ryhmän jäsenenä (esim. AKH 
1987, 16, 62; 1988a, 6–7, 22; 1988b; 9, 53; OPH 1995, 17). Persoonallisuuden 
rakentumiseen vaikuttavat kasvatus ja kokemukset. Persoonallisuuteen kuuluvat 
minäkuva eli käsitys siitä, millainen ihminen on, itsearvostus ja ihmisen omaksumat 
arvot, päämäärät sekä ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinot. (Keltikangas-Järvinen 
2010, 31). Persoonallisuus kytkeytyy myös ympäröivään kulttuuriin, sillä kulttuuri 
sekä muovaa että säätelee sitä, millä tavoin ja missä tilanteissa aikuinen ihminen voi 
ilmaista taipumuksellisia piirteitään (Metsäpelto ym. 2009, 23; ks. Kurki 2011, 44). 
Ammatillisen kasvun ja työssä kehittymisen yhteydessä persoonallisuus tulee ymmärtää 
laajasti, jolloin siihen sisältyvät etiikka, motiivit, luonteenominaisuudet, ajattelutyyli, 
käyttäytymismallit ja kyvyt. Ammatillisen työn ja tässä kehittymisen yhteydessä per-
soonallisuuden hahmottaminen tulee kytkeä lisäksi niin toiminnan kuin sen tietoisen 
kehittämisen tarkasteluun (vrt. Eskola 1985, 156). Sosiaaliohjaajien opiskellessa ja 
työvuosien jälkeen ihmisenä kasvuun ja kehitykseen liittämät näkemykset kohdentui-
vat eritoten ammattialalla työskentelyn mahdollistavien ominaisuuksien sekä itselle 
sopivan työtavan omaksumiseen.

Sosiaaliohjaajaopiskelijat kiinnittivät sosiaalialan kasvu- ja kehitysprosessiin itse-
tuntemuksen vahvistumisen. Alalla työskentelevän henkilön tuli heidän käyttämiensä 
ilmaisuin ”olla oman itsensä kanssa sinut” tai ”tunnistaa oma itsensä”. Kun alalla 
työskentelevä henkilö on tietoinen ajatteluunsa ja toimintaansa vaikuttavista tekijöistä, 
on hänellä sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan enemmän voimavaroja alan työhön. 
He totesivat, että alalla työskentelevän tulee kyetä havainnoimaan persoonansa, omi-
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naisuuksiensa heijastumista toimintaan, jolloin työntekijä ei tuo työssä tarkoitukset-
tomasti esiin itseään tai persoonaansa ja sen ominaisuuksia. Sosiaalialalla työntekijän 
itsetuntemuksen merkitys korostuu heidän näkökantojensa mukaan muun muassa 
asiakastyön, asiakkaan lähellä ja rinnalla toteutuvan työn vaatimuksista käsin.

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat katsoivat, että alan työhön tarvitaan vankan 
ammatillisen itsetunnon ja itseluottamuksen omaavia työntekijöitä. Itsetuntoa voi 
luonnehtia yleisesti siten, että se on ihmisen kokonaisvaltainen arvio itsestään. Itsetuntoa 
voi kuvata myös kykynä pitää itsestään ja arvostaa itseään sekä nähdä elämänsä ainut-
kertaisena. Tällöin ihminen kykenee kunnioittamaan myös toista ihmistä niin ajattelun 
kuin toiminnan tasolla. Itsetuntoon kuuluvat itsetietoisuus eli kyky sisäiseen arviointiin 
ja havaintojen tekoon, itsetuntemus eli vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen 
sekä itseluottamus ja -arvostus. Itsetunnon muodostumiseen vaikuttavat ajattelun ja 
toiminnan perusteiden arviointi aidossa vuorovaikutussuhteessa sekä arvostuksen että 
luottamuksen ilmapiirissä. (Vrt. Aho 1996; Jarasto ym. 1997; Keltikangas 1996.) Itsensä 
tunteva ja itseensä luottava työntekijä kykenee sosiaaliohjaajien mukaan olemaan läsnä 
ja toimimaan asiakastyön hetkissä, uskoen niiden kantavuuteen. Tilannetta he kuva-
sivat varmuutena osallistua asiakastyöhön ilman kaavaa tai mallia. Tällöin työntekijä 
rohkenee heidän toteamusten perusteella kokeilemaan aikaisemmasta poikkeavia 
toimintatapoja. Kokeileminen eli toisin tekeminen voi heidän mukaansa osoittau-
tua uusia mahdollisuuksia avaavaksi kokemukseksi niin työntekijän kuin asiakkaan 
näkökulmasta. Sosiaalialan työssä tärkeää onkin oikeiden ja vaikuttavien toiminta-
käytäntöjen löytäminen niin asiakas- kuin tilannekohtaisesti, koska työskennellään 
ainutkertaisen ihmisen, asiakkaan kanssa huomioiden hänen elämäntilanteensa ja 
tarpeensa (Vrt. Brown 2002, 148).

Sellaiset ulkoiset jutut itsestä on, paineet on hävinnyt.  … Sen voisi sanoa niin, että nyt mä ehkä 
jotenkin jaksan levollisemmin kuunnella asiakkaita tai olla vaan sillä lailla siinä. Huomaan, että 
silläkin on hirveän suuri vaikutus. … Niin se ikääntyminen vaikuttaa siihen, että on sitten enemmän 
läsnä. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajaopiskelijoille persoonan, henkilökohtaisten ominaisuuksien käyttö 
merkitsi työntekijälle luonteenomaista tapaa tai tyyliä toimia, huomioiden kuiten-
kin työtehtäviä koskevat raamit. Työskentelytapa tai -tyyli näyttäytyi heille esimerkiksi 
siinä, miten työntekijä muodostaa suhteen asiakkaaseen ja miten hän ottaa asioita esiin. 
Tällöin työntekijän on oltava heidän esittämänsä perusteella tietoinen niin arvoistaan, 
asenteistaan ja tuntemuksistaan kuin ajattelustaan ja toiminnastaan sekä näiden peilau-
tumisesta asiakastyöhön. Persoonan, ominaisuuksien käyttöä asiakastyössä he kuvasivat 
ilmaisuin ”on omana itsenään”, ”näyttää itsensä rehellisesti”, ”laittaa itsensä likoon”, 
”heittäytyy tilanteeseen” ja ”käyttää itseään”. Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden esittämää 
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myötäilee Raija Julkusen (2004, 169) huomio, että sosiaali- ja terveysaloilla yksin 
ammatillinen osaamien ei herätä asiakkaan luottamusta, vaan asiakas odottaa myös 
aitoa välittämistä. Anneli Pohjola (2002, 50, 52) kirjoittaa puolestaan työntekijän ja 
asiakkaan tasavertaisesta kohtaamisesta ihminen ihmiselle -suhteessa, jolloin asiakas 
ei ole erilainen vaan työntekijän kaltainen ja samanveroinen yhteistyökumppani. So-
siaalityötä koskien onkin todettu, että sitä ei voi tehdä ulkokohtaisesti vaan se vaatii 
oman persoonan likoon laittamista siten, että työntekijä säilyttää riittävän välimatkan 
asiakkaaseen ja työstettäviin asioihin (Hämäläinen ym. 2006, 60).

Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, että asiakastyössä persoonan, henkilökohtaisten 
ominaisuuksien käyttö herkisti työntekijän tuntosarvet ilmapiiritekijöiden suun-
taan ja lisäsi sisäisen vaiston käyttämistä. Näin työntekijä kykeni heidän mukaansa 
viemään asiakastyötilanteita eteenpäin luontevasti ja luovien, mitä yksi heistä kuvasi 
sanoin ”osaa käyttää oikeaa kytkintä”.

Musta joku semmoinen aito välittäminen ja empaattisuus, että sillee jaksas loppuun saakka, kun 
on töissä tällä alalla, ymmärtää ja uskoo ihmiseen, ettei tulis sitä sellaista kovuutta, sitä sellaista 
ammatillista otetta siihen, että kaikki vaan menis niin kuin liukuhihnalta - että tää on niin kuin 
nähty ja koettu. Että se on musta arvokasta, että oppis näkee sen yksilönä, ett ei tulis se rutiini siihen. 
((22) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Työvuodet eivät olleet karistaneet sosiaaliohjaajista ajatusta, jonka mukaan henki-
lökohtaisten ominaisuuksien hyödyntäminen alalla tarkoittaa työntekijälle ominaista 
tapaa toimia. Jarmo Heikkinen (2008) toteaa sosiaalityön osalta, että työvuodet tuovat 
tekijöiden työtapaan persoonallisia piirteitä. Päivi Kaljonen (1999) on puolestaan ha-
vainnut sosiaalialalla kokemuksen kasvun suuntaavan työntekijän ymmärrystä siten, 
että työssä on käytettävissä oma rajallinen mutta kasvuhakuinen ihmisyys, mikä alan 
työssä kutsuu esiin työntekijän persoonallisuudesta leikkivää ja luovaa puolta sekä 
huumoria. Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan työn reunaehdot tai 
säännöt ja ohjeet ovat kaikille ammattialalla toimiville samat, mutta näiden puitteissa 
toimitaan kullekin luontaisella tavalla. Työvuodet saivat heidät pohtimaan alan arjessa 
todentuvaa vapausastetta olla oma itsensä asiakastyön vaihtuvissa tilanteissa. Tämä 
kuvaa ”löyhän sidoksen tilaa”, jolloin ammattilaisilla on tiettyjen raamien sisällä valtaa 
toteuttaa työtä valitsemallaan tavalla, kunhan myös organisaation asettamat velvoitteet 
huomioidaan (Cavén 1999, 142). 

Sosiaaliohjaajat tarkastelivat työntekijän mahdollisuuksia käyttää ominaisuuksiaan 
yhdistäen nämä myös taipumuksiin, esimerkiksi musikaalisuuteen. Tällöin heidän 
odotuksensa on, että henkilökohtaisten taitojen käyttöön tulee lupa työyhteisöltä 
hyväksyntää osoittamalla. Näin työntekijä rohkaistuu heidän mukaan käyttämään 
hänelle ominaisia taipumuksia. 
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Sä saat tavallaan luvan, että sä voit käyttää sitä (musiikki) siinä työssä työvälineenä, se on sallittua, 
ihan toivottua ja sitten, kun sä teet ja kokeilet ja huomaat, että tästähän oli hyötyä ja täähän oli tosi 
kivaa. ((15) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Ajatukseen henkilökohtaisten ominaisuuksien käytöstä työssä sosiaaliohjaajat yh-
distivät myös kyseenalaistavia näkemyksiä. Tällöin tarkastelu kohdentui ihmisenä tai 
persoonana ja työroolissa läsnäoloon. Työntekijän ominaispiirteiden ilmitulo antaa 
heistä työhön ilmeikkyyttä. Työroolin käyttöön he yhdistivät mahdollisuudet rajata 
tarvittaessa asiakastyön tilanteissa läsnäolon vahvuutta, mikä heijastuu työntekijän 
omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa työssä jaksamiseen. Työntekijän ja asiakkaan välisessä 
suhteessa työntekijällä ja asiakkaalla on heidän mukaansa omat roolit, vaikka osapuol-
ten luontaiset ominaisuuden tulevat esiin. Arja Jokinen (2008, 115–119) toteaa, että 
työntekijä ei saa huomaamattaan ujuttaa asiakkaalle tavoitteittaan ja toimintatapojaan, 
joita asiakas ei koe itselleen ominaisina. Anita Sipilä (2011, 139) kirjoittaa puolestaan 
tunnetyön taidoista sosiaalityössä ja toteaa, että kysymys on valmiuksista olla manipu-
loimatta asiakasta eli kyvystä olla inhimillinen rinnalla kulkija ja asiakkaan osallistaja, 
jolla on työn edellyttämät itsensä ja tunteidensa hallinnan taidot. Sosiaalityötä koskien 
onkin todettu, että siinä tulee olla tietoinen, mikä vaikutus esimerkiksi tunnepitoisella 
ilmaisulla voi olla omaan ja muiden ihmisten ajatteluun, käyttäytymiseen ja mielialaan 
mutta myös uskomuksiin, toiveikkuuteen ja tulevaisuuskuvaan (Howe 2008, 8, 195; 
ks. Laitinen ym. 2010a, 160). Sosiaaliohjaajien kommentit kohdentuivat ensisijassa 
läsnäolon voimakkuuden säätelyyn asiakastilanteissa.

Persoonalla kyllä, mutta pitää olla varovainen, ettei väsytä sitä omaa persoonaansa, mutta täytyy 
olla sitä tietynlaista välimatkaa, että se on työ. … Vaikka onkin se työrooli, mutta kyllähän se paljon 
kohtaa siihen arkiseenkin persoonaan, mitä muuallakin on. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Mä en halua työskennellä omalla persoonallani, vaan minä työskentelen minun työroolillani, se on 
minun työpersoona. … Tietenkin mun työskentelytavoissa on tämmöiset persoonalliset piirteet. … 
Jokainen tekee työtä, ei siihen mun mielestä persoona sanaa tarvita. Jokainenhan on kuitenkin yk-
silö, persoona. … Musta tuntuu, että se on ennen ollut jotenkin semmoinen, sillä on haluttu viitata 
johonkin tällaiseen, että tää on kovin ihmisläheistä ja jotenkin semmoista, että ihmiset kohtaa toista 
ja hän myös oman persoonansa antaa tähän peliin. Sillä on mun mielestä haluttu saada aikaan 
semmoista syvällisyyttä tähän, että tää on jotenkin tämmöistä syvällistä kahden ihmisen kohtaamista. 
((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajista alan työkentältä oman paikkansa löytämistä ja ammattialalla 
pysymistä tuki työntekijän soveltuvuus ominaisuuksiltaan alalle ja toisaalta itselle 
sopivan työskentelytavan löytäminen. Opiskelujen ollessa käynnissä heidän näkemyk-
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sensä kääntyivät useammin alalle soveltuvuuden suuntaan mutta työvuosien jälkeen 
aikaisempaakin taajemmin oman työskentelytavan tai -tyylin tarkasteluun. Oma 
työskentelytyyli rakentuu ammatillisen kasvun ja kehityksen seurauksena. Sosiaali-
ohjaajat, joita kutsun tukijoiksi, painottivat opiskelleessaan soveltuvuuden tärkeyttä, 
mutta työvuosien mentyä he peräänkuuluttivat lujemmin halua tehdä juuri sosiaalialan 
työtä ja työssä olemisen tapana olemista sellaisena, kun itse kukin muutoinkin on. 
Myös ohjaajiksi nimeämäni henkilöt korostivat niin opiskeluaikana kun myöhemmin 
työntekijän halua tehdä ammattialansa työtä, mutta työvuodet toivat heidän näke-
myksiinsä tarpeen huolehtia omasta jaksamisestaan sekä korostuksen uusiin, työn 
avaamiin mahdollisuuksiin tarttumisesta, jottei työssä rutinoidu. Kehittäjät pitivät esillä 
puolestaan työn kehittämistä ideoinnin ja uusien mahdollisuuksien kokeilun avulla.

8.3  Sosiaalialalla työskentelyä tukevat ominaisuudet

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden tarkastellessa alan työntekijöillä suotavina pidettäviä omi-
naisuuksia, näiden kirjo muodostui laajaksi. Heidän esityksissään taidot tai valmiudet 
pyrkivät lisäksi sekoittumaan työntekijöiltä toivottujen ominaisuuksien joukkoon. 
He linkittivät toivottavien ominaisuuksien luetteloon asiakastyön lähtökohdista 
niin asiakkaan arvostuksen ja kunnioituksen kuin vuorovaikutus- ja yhteistyökyvyn. 
Myös sosiaalialan ammatillisten koulutuksen opetussuunnitelmissa toistuvat taajaan 
työn eettiset lähtökohdat. Kun koulutusta raamittavissa ohjeistuksissa lähestytään 
ominaisuuksia, kuten empaattisuutta, yhdistetään tämä työntekijän ja asiakkaan vuo-
rovaikutussuhdetta kuvaavaksi piirteeksi. (AKH 1988a, 6; 1988b, 9; OPH 1995, 13.) 
Sosiaaliohjaajaopiskelijat liittivät sosiaalialan työntekijään seuraavia ominaispiirteitä 
hyvän asiakastyön mahdollistamiseksi: avoimuus, empaattisuus, herkkyys, inhimilli-
syys, huumorintajuisuus, iloisuus, myönteisesti tai positiivisesti ajatteleminen, luovuus, 
luotettavuus ja turvallisuus, lämpöisyys, rauhallisuus sekä tasapainoisuus mutta myös 
realistisuus. Onko työntekijän yksittäisellä ominaisuudella kuitenkaan merkitystä 
sosiaalialan työssä, vai onko ratkaisevammassa asemassa ominaisuuksista muodos-
tuva kokonaisprofiili (vrt. Keltikangas-Järvinen 2010, 34)? Sosiaali- ja terveysalan 
asiakastyössä tarvittavina ominaisuuksina on pidetty empaattisuutta, kärsivällisyyttä 
kuunnella, joustavuutta sekä kykyä työskennellä luovasti (Walls 1992). Auttamis-
tehtävissä työskenteleviin liitettyjä ominaisuuksia ovat näiden lisäksi muun muassa 
aitous, asiakkaan kunnioitus sekä konkreettisuus (Särkelä 2001, 41–42). Ilmari Rostila 
(2001, 61) toteaa puolestaan, että onnistuneen suhteen rakentaminen ja ylläpitäminen 
työntekijän ja asiakkaan välillä edellyttää aitoutta, empaattisuutta ja kunnioitusta.

Kokeneet sosiaaliohjaajat katsoivat, että sosiaalialan työ ihmissuhdetyönä edellyttää 
työntekijältä kykyä lukea toista ihmistä. Heistä alan työntekijän tulee kyetä tilan-
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nekohtaisesti käyttämään eri ominaisuuksiaan. Liisa Keltikangas-Järvisen (2010) 
mukaan sosiaaliset taidot ovat valmiuksia toimia rakentavasti sosiaalisissa tilanteissa sekä 
kaikkien tähän osallistuvien näkökulmasta hyvään lopputulokseen tähtäävällä tavalla. 
Sosiaalisiin taitoihin liittyy eettinen ulottuvuus, sillä sosiaaliset taidot näyttäytyvät 
kohtaamistilanteessa hienotunteisuutena ja sosiaalisena herkkyytenä. Hän toteaa myös, 
että kyky muodostaa mielikuvia on ehdoton edellytys sosiaalisessa kanssakäymisessä, 
jotta tässä tarvittava empatia voi kehittyä. Mielikuvien avulla ihminen voi ymmärtää 
toisen ihmisen sanallisia ja sanattomia viestejä. (Mt. 17, 19, 23, 134.) Työkokemusta 
omaavien sosiaaliohjaajien näkemyksissä korostui valmius aistia kulloisenkin työti-
lanteen ilmapiiri- ja tunnetekijät sekä näiden heijastuminen työskentelyedellytyksiin.

Semmoinen vilpitön tekemisen into. … Sellaisia ihmisiä, jotka on valmiita käyttämään itseänsä. Siis 
sillä lailla omia ominaisuuksiaan, mitkä on hyviä, ettei ois ihan semmoinen puupökkelö. … Siinä 
täytyy taas tajuta se vastapuoli, että sä et voi käyttäytyä miten sattuu. Mutta ottaa osaa, ottaa tarpeen 
tulleen itsestään tietynlaisia puolia, niin kai se on sitä. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajaopiskelijoille empaattisuus merkitsi toisen ihmisen asemaan asettu-
mista, eläytymiskykyä ja myötäelämistä sekä toisen ihmisen, asiakkaan kunnioittamista 
mutta myös tämän kuuntelemista ja ymmärtämistä ja sitä kautta hänen auttamistaan 
sekä tukemistaan. Vastaavasti sosiaalityössä on korostettu kykyä paneutua ja ymmär-
tää toisen ihmisen, asiakkaan tunteita, mikä puolestaan edellyttää empaattisuutta 
(Compton ym. 1999, 52, 180; Healy 2012, 41–45; Sipilä 2011, 40–41; ks. Fook 
2005, 61–62; Laitinen 2010a, 160–161). Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, että 
empaattinen työntekijä kykenee olemaan läsnä aidosti ja kuuntelemaan asiakasta. 
Vuorovaikutustilanteessa hän herättää luottamuksen, turvallisuuden ja jatkuvuuden 
tunteen olemuksellaan.

Se empaattisuus ja auttamisen halu ja toisen kuunteleminen ja sehän on kaikki sun omaa persoonaa. 
... Et suhtautuu asioihin aina hirveen positiivisesti ja lämpimästi ja sillee niin kun ... Nähdä aina 
niin kun ne asioiden, niin kun kurjistakin asioista etsii jotain kivaa pientä, hyvää, positiivista, mistä 
sitten voi jatkaa eteenpäin. ((4) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Empatia on toisen ihmisen eläytyvää ymmärtämistä, myötäeloa. Empatia merkitsee 
toisen ihmisen kanssa koettua ja jaettua tunnetta siten, että tässä on mukana oivallus 
toisen ihmisen ajattelemasta, kokemasta ja tuntemasta. Empatia vastavuoroisessa suh-
teessa edellyttää syvää sisäistä keskittymistä, tarkkaa havainnointitaitoa sekä elämysten 
viestittämiskykyä. Empatia, myötäelämisen kyky edellyttää itsetuntemusta, sillä omien 
tunteiden ymmärtäminen tukee kykyä havaita muiden tunteet. (Goleman 1997, 66, 
127; Kalliopuska 1990, 11–19.) Ihmissuhteissa toimiminen, vuorovaikutuskykyisyys ja 
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empatia ovat sosiaalialan työssä peräänkuulutettuja asioita (Walls 1993, 81–82). Aito, 
empaattinen ja kunnioittava työntekijä kykenee jäsentämään yhdessä asiakkaan kanssa 
hänen elämäntilannettaan sekä avaamaan vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi (Särkelä 
2001, 42). Päivi Petreliuksen (2004, 70) havaintojen mukaan sosiaalityön opiskelijat 
pitivät merkityksellisinä ja mielekkäinä osina työtä kasvokkain kohtaamisia asiakkaiden 
kanssa, jolloin empaattisesti eläytyen tuetaan asiakasta. Empatiaan sisältyvät näkökul-
mat ovat mukana myös työkokemusta hankkineiden sosiaaliohjaajien näkemyksissä, 
kun he painottavat asiakkaan ja työntekijän kohtaamisen sekä yhteistoiminnallisuuden 
ja vastavuoroisuuden merkitystä asiakastyössä. Työvuosien jälkeen he katsoivat, että 
sosiaalialan työ vaatii myös pitkämielistä otetta, sillä asiakkaan hakiessa muutosta 
elämäänsä voi vaateena olla huomattava aikajänne. Persoonallisuuden ominaisuuksien 
yhteydessä he kuvasivat tätä muun muassa kärsivällisyydellä.

Pitkää pinnaa, kuule! Hirveen pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä! … Kun kenenkään päähän ei voi 
iskostaa omia ajatuksiaan sillä tavalla. … Varmaan sellainen perusolemus säilyy. Minusta on tullut 
semmoinen, ehkä enemmän ymmärtävä. ((14) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Asiakassuhteiden luominen ja niissä toimiminen, muuttuvissa työtilanteissa työs-
kentely sekä ratkaisuvaihtoehtojen ideointi vaativat sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 
kommenttien perusteella luovuutta. Heille luovuus oli tilannekohtaista toimintaa 
arjessa, mikä ilmeni ongelmanratkaisutaitoina. Luovasti toimiva työntekijä kykenee 
järjestämään tai priorisoimaan työnsä paineisessakin työtilanteessa ja työskentelemään 
tilanteen vaatimalla tavalla. Luovuuden kyljessä he käyttivät myös ilmaisuja ”ideoin-
tikyky”, ”kekseliäisyys” ja ”joustavuus”.

Luovuus on myös sitä, että pystyy työskentelemään aina tilanteen vaatimalla tavalla. Ei ole yhtä 
oikeaa tapaa työskennellä hyvin tai oikein. ((2) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Luovuus voidaan yhdistää persoonallisuuden osana kykyyn keksiä uutta ja tavallisuu-
desta poikkeavaa sekä pyrkimykseen muuttaa ympäristöä paremminkin kuin sopeutua 
siihen passiivisesti. Luovuus linkittyy viisauteen, mikä tällöin merkitsee kykyä löytää 
toimivia ratkaisuja elämän moniselitteisiin tilanteisiin ja haasteisiin, joihin ei ole yhtä 
ainoaa oikeaa ratkaisua. Luova ja tämän lisäksi viisas ratkaisu huomioi niin yksilön 
kuin muut ihmiset sekä lähiyhteisön kokonaisuutena. (Ruoppila 2009, 303, 317.) 
Sosiaalityössä asiakkaan ja työntekijän yhdessä toimimista on tarkasteltu ongelmanrat-
kaisuprosessina, joka onnistuessaan tuottaa kertomuksen muutoksesta (Kulmala ym. 
2005, 125). Sosiaalityössä juuri luovuuden merkitys voi korostua, kun asiakastyössä 
etsitään vaikuttavampia toimintatapoja (Lumbery ym. 2010, 2518). Työkokemusta 
omaavien sosiaaliohjaajien näkemyksen mukaan sosiaalialan työssä tarvitaan luovuutta 
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nimenomaisesti ongelmanratkaisussa. Sosiaalialan asiakkaiden tilanteiden ja tarpeiden 
kuten myös osallistumisvalmiuksien vaihdellessa kaivataan heidän mukaan lisäksi 
varioituja toimintatapoja. Tästä eräs sosiaaliohjaaja piti esimerkkinä tilannetta, jolloin 
asiakkaan kanssa haetaan yhteistä näkyä arjen sujuvuuteen, ikä-ihmisen ruokailun 
tai suihkutuksen hoitamiseksi. Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot sisältävät heistä 
tilannekohtaista muuntautumiskykyä ja joustavuutta, mikä samalla tuo rikkautta ja 
vaihtelua alalla työskentelyyn. Liisa Keltikangas-Järvisen (2010, 22) mukaan sosiaalisiin 
taitoihin kuuluu olennaisena ja merkittävänä osana laaja varasto vaihtoehtoja, joilla 
sosiaalisia ongelmia ratkaistaan, ja tämän lisäksi kyky valita tilannekohtaisesti oikea 
ratkaisu, toimintamalli.

Luovuus tulee ensimmäisenä mieleen, sitä tarvitaan paljon, ihan semmoista arkiluovuutta. Ja toinen 
on ongelmanratkaisukyky ja ylipäätään tapa ratkoa. … Se on mun mielestä tärkeetä ja kuiteskin 
tämmöinen avarakatseisuus ja tietynlainen joustavuus. … Jokaisella asiakkaalla joka päivä voi 
olla niin erilainen. Ja se olo voi muuttua jo päivän mittaankin niin paljon. ((15) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialan työssä ei saanut unohtaa sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan iloa eikä 
huumoria. Ilon on hoitotyössä todettu luovan vuorovaikutukselle otollista ilmapiiriä ja 
samalla halua jakaa iloa niin asiakkaiden ja omaisten kuin työtovereiden kesken (Eske-
linen 1998, 44). Myös huumori voi sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan edesauttaa 
asiakkaan vaikeaksi kokeman asian käsittelyä. Huumorilla oli heistä niin vapauttava 
kuin rentouttava ja työntekijän sekä asiakkaan välille yhteyttä luova vaikutus. Huu-
moria käyttäen voi päästä yli vaikeiden asioiden, kun huumori toimii työntekijän ja 
asiakkaan välisen yhteyden luojana. Alalla työskentelevän oli sosiaaliohjaajaopiskeli-
joista kuitenkin kyettävä tunnistamaan kuhunkin tilanteeseen sopiva huumori. Pirjo 
Vesa (2009) toteaa, että hoitotyössä huumori on merkittävä tekijä tunteiden ja työssä 
jaksamisen tasapainottamisessa. Huumorin käyttö voi olla eduksi niin ihmissuhteiden 
luomisessa, ylläpitämisessä kuin vahvistamisessa. Olennaista huumorin käytössä on 
kuitenkin se, ymmärretäänkö huumori hyvän- vai pahantahtoiseksi.

Sosiaalialan työssä kohdattavien raskaiden asioiden vastapainoksi kokeneet sosi-
aaliohjaajat kaipasivat huumoria, iloa, myönteisyyttä, optimismia, positiivisuutta ja 
toiveikkuutta. Myös sosiaalityöntekijöihin on liitetty usein vastaavia ominaisuuksia, 
muun muassa optimistisuus (Fook 2005, 59). Optimismi persoonallisuuden omi-
naisuutena yhdistyy ihmisen tapaan suhtautua elämään ja erityisesti tulevaisuuteen. 
Optimismilla on havaittu olevan yhteys niin ihmisen hyvinvointiin kuin terveyteen, 
sillä optimistisuus liittyy positiivisiin tulkintoihin ympäristön tapahtumista ja yksilön 
kohtaamista vaatimuksista, jotka helpottavat muun muassa stressin käsittelyä. (Feldt 
ym. 2009, 105–109.) Optimistinen suhtautuminen asioiden ja eri tilanteiden eteenpäin 
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menoon luo sosiaaliohjaajista myös kannustavuutta niin sosiaalialan työntekijöiden 
kuin työntekijöiden ja asiakkaiden keskuuteen.

Minä näen siinä (sosiaalialan työssä) aurinkoa, keltaista; minä näen siinä punaista, intohimoa; 
näen vihreätä, toivoa ja elämää, missä me eletään kanssa, miten minä kohtaan heidät. En osaa sitä 
sanoin, olet siinä täysillä mukana. ((12) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat totesivat, että sosiaalialan työntekijän ominai-
suuksiin kuuluu vielä rohkeus kokeilla uusia työskentelytapoja, uskallus tehdä toisin 
ja kehittää näin sekä työtään että ammattitaitoaan. Uusien työtapojen kokeileminen 
ja uudesta oppiminen pitävät heistä myös työvirettä yllä.

Avoimena, silmät auki, mieli auki oppimaan uutta ja olisi semmoinen asenne, että olisi valmis 
tarttumaan niihin haasteisiin ja eikä aina vaan miettisi itsensä kautta, että mitä minä hyödyn tästä 
jos teen. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työvuodet olivat supistaneet sosiaaliohjaajien alan työntekijään liittämien yksittäis-
ten ominaisuuksien määrää, vaikka tietyt seikat, kuten empaattisuus heidän näkemyk-
sissään säilyikin ammattialan työntekijältä odotettavana piirteenä. Työkokemuksen 
myötä heidän esityksensä kääntyivät kohti sosiaalialan työntekijän kykyä tavoittaa 
asiakas hänen elämäntilanteessaan sekä asettua työskentelemään hänen kanssaan, jolloin 
huomionarvoisia seikkoja ovat muun muassa empaattisuus ja herkkyys sekä pyrkimys 
yhteisen ymmärryksen rakentamiseen työntekijän ja asiakkaan kesken. Asiakastyön 
toteutus kohdentaa ammatillisen kasvun ja kehityksen tarkastelun tietojen ja taitojen 
ohella työntekijän ominaisuuksiin.

Hyvin lähellä esimerkiksi ikääntyvää ihmistä työskentelevät tukijat puhuivat niin 
yhteistä ymmärrystä hakevan kuin lämpimäksi koettavan työtavan puolesta. Työvuo-
sien jälkeen ohjaajiksi nimeämäni henkilöt korostivat puolestaan luovuutta, muun-
tautumiskykyä ja ongelmanratkaisuvalmiuksia sosiaalialan asiakastyön tekijältään 
vaatimina ominaisuuksina. Kun kehittäjät näkemyksissään hakivat asiakasta rinnalleen 
ja kumppanikseen, puhuivat he tällöin keskittyvästä ja aistivasta mielestä työntekijän 
ja asiakkaan kohdatessa mutta myös rohkeudesta ideoiden ja kokeillen kehittää uusia 
mahdollisuuksia sosiaalialan työhön.
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8.4  Motivaatiotekijät, itsetuntemus ja -luottamus sekä 
ominaisuudet mukana sosiaalialan ammattitaidossa

Sosiaalialalla ammattitaitoon ja sen soveltavaan käyttöön eri työtilanteissa heijastuvat 
sosiaaliohjaajien mukaan työntekijän ominaisuudet. Ammattialalle tuloon kipinän 
heistä antaa kiinnostus ihmistä ja hänen auttamistaan kohtaan. Motivaatioista on 
todettu, että ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, mutta motivoituneen 
henkilön mielenkiinto suuntautuu usein tiettyyn kohteeseen tai tavoitteeseen hyvän 
vireystilan saattelemana (Salmela-Aro ym. 2002, 6–7). Sosiaalialalle on peräänkuu-
lutettu juuri motivoituneita, ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä henkilöitä (AKH 
1998a, 1; 1988b, 3). Ammattialalle kannustaa sosiaaliohjaajien esittämän pohjalta 
näky työtehtävien toteutumisesta ihmissuhde- ja vuorovaikutustyönä. Heistä alalle 
motivoivia ja motivaatiota vahvistavia tekijöitä ovat lisäksi kokemus työn merkityk-
sellisyydestä asiakkaalle sekä hyvän elämän mahdollisuuksien luominen hänelle.

Sosiaalialan työ ihmissuhdetyönä ja vuorovaikutustyönä edellyttää tekijältään 
itsetuntemusta ja itseluottamusta. Sosiaalialan tehtävissä itsetuntemus merkitsee 
sosiaaliohjaajia lainaten sitä, että työntekijä on tietoinen arvoistaan ja asenteistaan 
sekä ajattelunsa ja toimintansa perusteista että tunteistaan. Itsetuntemuksen muo-
dostuminen edellyttää reflektiota. Reflektoidessaan toimija kehittää kysyvän asen-
teen ja emansipatorisen suhteen tietoon ja toimintansa ehtoihin (Karvinen 1996). 
Itsetuntemus ja -luottamus mahdollistavat sosiaaliohjaajista työntekijälle ominaisen 
työtavan muodostumisen ja tämän käytön, mikä puolestaan näkyy asiakastyötilanteissa 
joustavuutena ja luontevuutena.

Sosiaalialan tehtävissä toimimista edistävät sosiaaliohjaajien esitysten nojalla monet 
eri ominaisuudet. Näitä ovat muun muassa empaattisuus, kärsivällisyys, luovuus, 
optimistisuus ja rohkeus. Nämä ominaisuudet ovat eduksi erityisesti asiakastyössä. 
Sosiaaliohjaajien näkemyksistä piirtyy kuitenkin kuva, jolloin alan ammatillisella 
kasvu- ja kehityspolulla kuljetaan työskentelyä tukevien ominaisuuksien erittelystä tai 
luetteloinnista kuvaamaan työntekijälle itselleen ominaisen työtavan kokonaiskudelmaa 
eli siihen sisältyvien piirteiden kokonaisuutta.
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Taulukko 13. Motivaatio, itsetunto ja -luottamus sekä ominaisuudet alan ammattitaidon osateki-
jöinä sosiaaliohjaajien mukaan

Sosiaalialan ammattitaitoa tukevat ominaisuudet

Ulottuvuudet Elementit

Motivaatio Ihmisen ammatillinen auttaminen
Hyvän elämän mahdollistaminen toiselle ihmiselle, asiakkaalle
Merkityksellisen työn tekeminen

Itsetuntemus ja 
itseluottamus

Tietoisuus omista arvoista ja asenteista, ajattelusta ja toiminnasta sekä tunteista 
ja ominaisuuksista
Itselle ominaisen työskentelytavan mahdollistuminen

Ominaisuudet Muun muassa
Empaattisuus
Kärsivällisyys
Luovuus (mm. ongelmanratkaisutaito)
Optimistisuus
Rohkeus

Sosiaaliohjaajien näkemyksistä löytyi kolme ulottuvuutta ja näiden yhteyteen kiin-
nittyviä elementtejä, jotka vaikuttavat alalla toimivan mahdollisuuksiin hyödyntää 
ammattitaitoaan (ks. taulukko 13). Motivaatiota, itsetuntemusta ja -luottamusta sekä 
ominaisuuksia koskevat tekijät liittyvät ja heijastuvat toinen toiseensa. Motivaatiote-
kijät, kuten auttamishalu, tahto edistää hyvän toteutumista toisen ihmisen elämässä 
ja kokemus arvokkaan työn tekemisestä kannattelevat ja toimivat kannustimina alan 
työtehtävissä. Itsetuntemus ja itseluottamus merkitsevät omaan itseen perehtymistä, 
mikä mahdollistaa myös työntekijälle ominaisen työtavan rakentamisen. Ominaisuudet 
ovat tekijöitä, jotka edesauttavat alalle ominaisten menettelytapojen toteuttamista. 
Myös sosiaalityön kuvauksessa on edellä mainittuja piirteitä silloinkin, kun tämä kos-
kee Suomenlahden toisen rannan eli Viron sosiaalityöntekijöitä ja alan opiskelijoita. 
Tiia Tamm (2010) toteaa, että sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön opiskelijoiden 
itseään koskeviin käsityksiin sisältyvät empaattisuus, itseluottamus, innovatiivisuus 
muun muassa ongelmien ratkaisemisessa sekä asioiden loppuun vieminen. Toisaalta 
sosiaalityöntekijöiden ja alan opiskelijoiden ammatilliselle itseymmärrykselle leimal-
lista piirteitä ovat ammatillinen kasvu, työhön sitoutuminen, kyky riskien ottoon ja 
valmius yhteistyöhön. (Mt. 4–5.)
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Taulukko 14. Motivaatiota, itsetuntoa ja -luottamusta sekä ominaisuuksia koskevat muutosjuonteet

Muutosjuonteet sosiaaliohjaajien opiskelu- ja työvuosina esittämien näkemysten välillä

- Ihmistä ja auttamista kohtaan tunnetun kiinnostuksen muuttuminen haluksi työskennellä hyvän 
toteutumisen, asiakkaan hyvän elämän eteen, jolloin voi kokea tekevänsä merkityksellistä työtä

- Työvuosien myötä ammatillisen itsetuntemuksen kylkeen liimautuu ammatillinen itseluottamus, 
jolloin asiakastyötilanteissa levollinen ja luonteva läsnäolo mahdollistuu

- Työskentelyä edistävien ominaisuuksien luettelemisesta siirrytään työntekijälle ominaisen työtavan 
tarkasteluun ja tämän tiedostamiseen

- Asiakastyössä onnistumista takaavien ominaisuuksien nimeäminen muuntuu näiden käytännön 
merkityksen tarkasteluksi, esimerkiksi luovuus ongelmanratkaisutaitona

Sosiaalialan ammattilaisuuteen vievä kasvu ja kehitys nivoutuvat sosiaaliohjaajien 
näkemysten perusteella tietojen ja taitojen omaksumisen ohella niin työn merkityksen 
jäsentämiseen, ammatillisen itsetuntemuksen ja itseluottamuksen rakentamiseen kuin 
työntekijälle ominaisen työtavan ja tätä avittavien ominaisuuksien työssä hyödyn-
nettävyyden haltuunottoon (taulukko 14). Sosiaalialan työhön on peräänkuulutettu 
aikaisempaa vankempaa asiakaslähtöisyyttä, jolloin on korostettu ihmisen, asiakkaan 
tuen tarpeiden huomioimista sekä asiakkaan arjen toimijuuden ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden lujittamista (esim. STM 2010, 46; 2012b, 22; 2012c, 169). Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää työntekijän ja asiakkaan yhteistä työskentelyä. 
Kun alalla toimiva on läsnä asiakkaan kohtaamistilanteessa, työskentelee yhteistuumin 
asiakkaan kanssa ja tukee asiakasta tämän pyrkimyksissä asettumalla hänen rinnalleen 
ja kumppanikseen, vaatii tämä työntekijältä omana itsenään tai itselle luontaisella ta-
valla työskentelemistä. Tämä työntekijälle leimallinen työskentelytapa vaatii parikseen 
kuitenkin ammattilaisuutta, jotta tarvittavien rajojen sekä läheisyyden ja etäisyyden 
säätely mahdollistuvat asiakastyössä. Työkokemusta omaavien sosiaalialan ammattilais-
ten näkemysten perusteella voi todeta, että sosiaaliohjaus ihmisen, asiakkaan rinnalla 
ja hänen kanssaan tehtävänä työnä edellyttää tekijältään niin inhimillisyyttä kuin 
ammattilaisuutta, joiden todentumista edellä käsitellyt seikat varmistavat.
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9  Asiantuntijuus sosiaalialalla

Asiantuntijoihin liitettyjä taustatekijöitä ovat tiede, professio ja instituutiot, mutta 
toisaalta asiantuntijuutta on jäsennetty määritteiden avoin, dialoginen ja jaettu kaut-
ta (ks. Hakkarainen ym. 2004; Karvinen-Niinikoski 2005b, 78–79; 2010; Pohjola 
2007, 13–14). Tieteelliseen tietoon, ammattikuntaan ja institutionaaliseen asemaan 
nojaavan asiantuntijuuden sijasta on lähdetty puhumaan yleisemminkin avoimesta 
asiantuntijuudesta sekä praktisesta ekspertiisistä (Saaristo 2000; 2001, 64–65), sillä 
monimutkaistuvassa ja toiminnoiltaan eriytyvässä yhteiskunnassa on tilaa monenlaiselle 
ammatilliselle tiedolle ja taidolle sekä asiantuntijuudelle. Esimerkiksi sosiaalityöstä on 
pyritty hälventämään menneeseen kangistuneen ammattikunnan leimaa korostamalla 
hyvinvointipalvelujen uudelleen järjestelyjä ja reflektiivisyyttä (ks. Julkunen 2008a, 
139) sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvaa asiantuntijuutta (esim. Arnkil 
ym. 2000; Seppänen-Järvelä 1999a, 199b). Sosiaalialalta on löydetty asiantuntijuuden 
kehittämisestä muutoinkin suunta, jolloin ammatillisesta hierarkiasta ja tehtäväkes-
keisyydestä pyritään luopumaan, minkä lisäksi perustyötä ja erityisosaamista pyritään 
lähentämään (Rinne 2009, 156). Myös sosiaaliohjaajat tarkastelivat niin opiskeluvai-
heessa kuin myöhemmin työvuosien jälkeen alan ammattitaidon ja asiantuntijuuden 
suhdetta sekä asiantuntijuuden rakentumiseen ja sisältöön kuuluvia tekijöitä. Miten 
he sosiaalialan asiantuntijuutta jäsensivät ammatillisen kasvun ja kehityksen osana?

9.1  Asiantuntijuuden rakennusainekset  
ammattitaidon tieto- ja taitoperustasta

Sosiaaliohjaajaopiskelijoille alan asiantuntijuuden määrittely osoittautui haasteelliseksi, 
kun he olivat vasta saavuttamassa ammatillisen koulu- tai toisen asteen koulutusamma-
tin jälkeen sosiaalialan opistoasteen koulutusammattia. Heidän käymissään sosiaalialan 
ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa asiantuntijuuteen kuitenkin viitataan. 
Kodinhoitajan todetaan hahmottavan asemansa alansa asiantuntijana ja yhteistyö-
kumppanina, ja sosiaaliohjaajan osalta muutoin samankaltaisessa toteamuksessa ala 
täsmentyy kotipalveluksi ja vanhustenhuolloksi (AKH 1988a, 7; 1988b, 13). Sosiaali-
ohjaajaopiskelijoiden mukaan asiantuntijalla oli takanaan niin ammattialan koulutusta 
ja työkokemusta kuin tietoa ja taitoa. He totesivat, että koulutus, opiskelu antoi 
asiantuntijuuteen tietopohjan, teoria-aineksia. He katsoivat, että suoritettu tutkinto 
oli kuitenkin vasta lupa lähteä harjoittamaan ammattia, vahvistamaan ammattitaitoa 
ja kehittymään asiantuntijaksi. Asiantuntijuuteen he liittivät kyvyn hyödyntää omak-
suttua tietoa työssä, kuten myös valmiuden hankkia tietoa kulloisenkin työtilanteen 
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tarpeisiin. Sosiaalialan työssä joutuu heidän mukaansa vastatusten erilaisten ihmisten 
ja elämäntilanteiden sekä avuntarpeiden kanssa, jolloin työn tekeminen vahvisti sosi-
aaliohjaajaopiskelijoista asiantuntijuutta. Asiantuntijuudesta onkin todettu, että se ei 
perustu yksin formaaliin vaan myös kokemuksen kautta kehittyvään informaaliin tie-
toon ja taitoon (esim. Eteläpelto 1997; Karvinen-Niinikoski 2005b, 74). Kirsti Launis 
(1994) katsoo perusterveydenhuollon asiakastyötä koskevia käsityksiä analysoituaan, 
että asiantuntijana kehittyminen ei ole vain tiedon ja kokemusten omaksumista sekä 
näiden välittämistä muiden käyttöön, vaan kyse on laajemmasta muutoksesta, mikä 
mahdollistuu toimintakäytäntöjä tutkimalla ja uusia kokeilemalla. 

Asiantuntijuus on myös sen tiedon ja taidon käyttämistä ja sen hankkimista, jos sitä ei ole, tai sitten 
etsimistä. Asiantuntijuus on myös kentän tuntemista. ((1) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaalialan asiantuntijuus muodostuu myös työkokemusta omaavista sosiaaliohjaa-
jista alan koulutuksen ja työkokemuksen kautta. He katsoivat, että asiantuntijuudessa ja 
sen muodostumisessa koulutus ja työkokemus tai teoria ja käytäntö kytkeytyvät toinen 
toiseensa. Asiantuntijuuden kehittyminen on heidän mukaansa pitkällinen prosessi. 
Lisäksi he totesivat, että sosiaalialan ammattitaito sisältyy alan asiantuntijuuteen, 
toisin sanoen ammattitaito on asiantuntijuuden perusta. He kuvasivat asiantunti-
juutta siirtymänä askeleen eteenpäin ammattitaidosta. Olli Luukkaisen (2007, 159) 
mukaan asiantuntijuus on enemmän kuin ammattitaito, sillä se näyttäytyy dynaami-
sempana, muuntuvana ja vakiintuneen työnjaon luokituksiin heikommin sopeutuvana.

Asiantuntijuudessa korostuvat ammattialakohtainen perehtyneisyys, kyky hyödyn-
tää asiantuntemusta käytännön ongelmien ratkaisussa sekä vankat ajattelun taidot, 
kuten valmius analysoida asioita kriittisesti, käyttää tietoa luovasti sekä ennakoida 
kehityskulkuja ja tulevaisuutta (Ruohotie 2006a, 109). Asiantuntijuutta on tarkasteltu 
lisäksi siten, että siinä vankkaan teoreettiseen hallintaan yhdistyvät tilanneherkkyys 
ja intuitiivinen toimintavalmius sekä joustavuus (ks. Eteläpelto 1997; Launis 1997, 
122; Pirttilä 1997). Asiantuntijuuteen on liitetty jatkuva ajattelu- ja toimintatapojen 
kyseenalaistaminen, jolloin siihen kuuluvien tietojen ja taitojen on todettu uudistuvan 
reflektiivisessä suhteessa arjen ja sosiaalisen todellisuuden tarkastelun kanssa (Giddens 
1995, 119–120). Asiantuntijuus onkin todellisuuden ymmärtämistä sekä oikeiden 
tulkinnallisten menettelytapojen tunnistamista (Bauman 1996). Esimerkiksi koke-
neilla sosiaalityöntekijöillä on havaittu olevan juuri intuitiivisia toimintavalmiuksia, 
jotka mahdollistavat erilaisissa tilanteissa nopeat arvioinnit ja johtopäätökset (Saarnio 
1993b). Sosiaaliohjaajien työvuosien jälkeen alan asiantuntijuuteen yhdistämissä nä-
kemyksissä asiakas- ja tilannekohtainen työskentely mahdollistuivat koulutuksen ja 
työkokemuksen myötävaikutuksesta, kun koulutus- ja työuran aikana tiedot ja taidot 
voitiin liittää toinen toiseensa.
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Työkokemusta hankkineet sosiaaliohjaajat katsoivat, että asiantuntija on tutustunut 
työalaansa koskevaan tutkittuun tietoon ja hänen tiedollinen osaamisensa on ajan-
tasaista ja päivitettyä. Heistä asiantuntijuuteen kuuluvat perehtyneisyys tutkittuun 
tietoon ja tämän kytkeminen käytäntöön. Työalaa koskevan tietokokonaisuuden 
haltuunotto korostui sosiaaliohjaajien pohdinnoissa vankemmin asiantuntijuuden 
kuin ammattitaidon yhteydessä. Asiantuntijuuteen liitetään ja tässä korostuu usein 
tiedollinen osaaminen (Vesterinen 2001, 17). Ulla Mutka (1998) toteaa sosiaalityötä 
koskien, että asiantuntijuuden muuttumiseen ovat vaikuttaneet nimenomaisesti tieto-
perustan kasvu ja sosiaalityöntekijöiden tuottama kokemustieto. Sosiaalityön käytän-
töjen asiantuntijuus voi toki pohjautua tunnettuihin, niin sanottuihin muodollisiin 
teorioihin, vaikka pyrkimys olisi luoda uutta käytäntöorientoitunutta tietopohjaa tai 
teoriaa (Healy 2005, 101).

Siinä (asiantuntijuudessa) pitää olla myös sitä työelämäkokemusta eli ei kaikki voi perustua siihen, 
mikä on tutkittua. Ja se kytkös siihen työelämään, niin mä näen sen tärkeänä. ((1) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Joidenkin sosiaaliohjaajien esityksissä päihdetyö nousi esiin mielenkiintoisella tavalla. 
Päihde- ja erityisesti huumetyön he katsoivat edellyttävän erityistä tiedollista osaamista 
niin päihdyttävistä ja huumaavista aineista kuin niiden vaikutuksista että palvelujär-
jestelmästä ja työkäytännöistä. Esimerkiksi huumetyön voikin ajatella edellyttävän 
erikoisosaamista. Toisaalta he kommentoivat, että työntekijän aikaisempi päihdetausta 
voi tuoda työhön arvokasta kokemusasiantuntijuutta. Tätä he pitivät merkittävänä 
päihteidenkäyttäjän elämismaailman hahmottamisessa. Sosiaaliohjaajat eivät muutoin 
tarkastelleet elämänkokemuksen antia juuri alan asiantuntijuuden yhteydessä.

Sosiaalityöntekijöitä on monessa yhteydessä tarkasteltu arjen asiantuntijoina (esim. 
Borgman 1998; Mutka 1998; Satka 1995; Sipilä 1989). Myös sosiaaliohjauksen kuva-
uksissa kirjoitetaan usein asiakkaan arjessa selviytymisen vahvistamisesta (mm. Europa-
eus ym. 2009; Horsma ym. 2004; Kaljonen 2008; Liukonen ym. 2007; Rahko 2011). 
Sosiaalityön asiantuntijuutta koskevissa kannanotoissa toistuvat kuitenkin kommentit 
alalla tarvittavan tiedon luonteesta ja toisaalta erikoistumisen tarpeesta. Mirja Satka 
(1993, 50) ennusti jo 1990-luvun alussa, että sosiaalityössä tullaan kyseenalaistamaan 
olemassa olevat toimintamallit ja kehittämään sekä eriytyneempiä että monipuolisem-
pia työmalleja. Myös Marketta Rajavaara (1993, 67–68) arvioi samana ajankohtana, 
että sosiaalityöhön kohdistuvat odotukset ja erikoistumiseen sekä asiantuntijuuden 
todentamiseen kohdentuvat paineet kasvavat, kun edetään entistä valikoivamman 
sosiaalipolitiikan suuntaan. Niinpä sosiaalityössä on keskusteltu toisaalta laajasta päte-
vyyskäsityksestä, reflektiivisestä ammatillisuudesta sekä ammatin ja työkokonaisuuden 
kehittymisehdoista, mutta toisaalta tehtäväkeskeisestä, erillistietoja ja -taitoja sekä 
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ominaisuuksia vaativista ammatillisista kompetensseista (Karvinen 1991, 28; 1993, 
19; 1996, 37, 42). Hannu Piiroisen (2005, 58) huomio on, että sosiaalityöntekijöiden 
työotteessa korostuvat moniääninen asiantuntijuus, sosiaalityön teoreettisen ja käytän-
nöllisen tiedon tuottamisen väliset jännitteet sekä asiantuntijavallan ja ammatillisen 
vastuun keskinäiset ristiriidat. Vaikka opiskeluvuosien aikana sosiaaliohjaajat korostivat 
asiantuntijuuden yhteydessä laaja-alaisen tarkastelukulman omaksumista sosiaalialan 
työssä kohdattaviin kysymyksiin, he katsoivat, että alan työkentän monitahoisuuden 
vuoksi, asiantuntijuus voi rakentua koulutuksen ja työkokemuksen kautta tavallisesti 
vain tietylle työsektorille, esimerkiksi ikäihmisten kotihoitotyön asiantuntijuudeksi. 
Tätä voi pitää erikostumisena tietylle työalueelle. Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mu-
kaan asiantuntijalla on kuitenkin monipuolinen näkökulma sosiaalialalle, vaikka 
asiantuntijuus kohdentuukin sen tiettyyn työalueeseen.

Silloin kun, niin kun osaa lähteä hakemaan ratkaisuja. Silloin se (asiantuntijuus) on sitä, että jos 
ei nyt justiinsa löydy siitä suunnasta, mistä ekaks yrittää, niin sitten yrittää toisesta suunnasta. ((23) 

Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Semmoista se on kait se asiantuntijuus, että tuntee sen oman työnsä hyvin ja tietää siitä omasta työstään 
paljon ja on niin kun oppinut siitä työstä jotain. … Että musta jotenkin semmoinen asiantuntijuus 
on jotenkin hirveetä, mikä on hirveen kapea-alasta tai semmoista. Musta se on jotenkin pelottavaa, 
että annetaan jotain asiantuntijalausuntoja, ja sit niitä katotaan vaan siltä omalta kantilta, kun 
voi olla paljon muitakin asiantuntijoita, jotka sit ajattelee ihan erilailla. ((6) Teemahaastattelu II/ 1996/ 

Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaaliohjaajaopiskelijat pitivät niin sosiaalialan ammattitaidon kuin asiantun-
tijuuden lähtökohtina vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia. Vuorovaikutus- ja 
yhteistyötekijöihin kiinnittyvän ammattitaidon ja asiantuntijuuden painoarvon voi 
ajatella vielä vahvistuneen heidän opiskeluvuosiensa jälkeen. Ulla Mutka (1998) toteaa 
sosiaalityön osalta, että työntekijöiden on pystyttävä kehittämään asiantuntijuuttaan 
niin vaihtelevien elämäntapojen ja -tyylien kuin pitkälle yksilöllistyneiden elämänti-
lanteiden äärellä. Risto Eräsaaren (2003) mukaan asiantuntijuus muodostuu tällöin 
erilaisissa tilanteissa tapahtuvasta ongelmien uudelleen määrittelystä ja näissä neu-
vottelutilanteissa syntyvästä tiedosta. Asiantuntijuuteen liittyvät näin ollen avoimuus 
sekä kommunikaatio- ja neuvottelukykyisyys (ks. Eräsaari 1997; 2003; Juhila 2008; 
Karjalainen ym. 2005; Karvinen-Niinikoski 2005a; 2009; Muuri, 2008, 61; Pohjola 
2010; Saaristo 2000; 2001).

Kun mun mielestä asiantuntijuus on myös sitä, että ei tiedä kaikkea ja kysyä muilta  ... Olla ereh-
tyväinenkin, että jos puhutaan asiantuntijasta, niin se on niin kun sellainen yli-ihminen. Mutta 
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kyllä sellainen niin kun asiantuntijan pitää nähdä se työ, niin kun kokonaisuutena, ja just niin 
kun sen vastuu, niin että kun pitää olla tuloksekasta duunia, taloudellista työtä, ymmärtää sen 
puolen, ymmärtää niin kun asiakkaan tarpeet, ymmärtää niin kun omatkin juttunsa, semmoinen 
on asiantuntija, joka niin kun näkee sitä työtä, työnsä niin kun monet ulottuvuudet. ((13) Teema-

haastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Työelämässä viivyttyään kokeneet sosiaaliohjaajat pohtivat, että itse kukin on oman 
työnsä asiantuntija, kun takana on alan ammatillinen koulutus ja perehtyminen 
ammattialaan sekä kyseiseen työtehtävään. Asiantuntijuuteen he liittivät kuitenkin 
kyvyn nähdä yli oman työtehtävän ja -yhteisön, valmiuden tarkastella asioita omaa 
työkenttää laajemmin. Sosiaalialan asiantuntijuuden osalta onkin kysytty, voisiko 
sen omaleimaisuus olla kokonaisvaltaisuudessa niin asiakastyön näkökulmasta kuin 
asiantuntijuuden levittäytymisessä yli hallinto- ja ammattikuntarajojen (ks. Niemi 
ym. 2011, 11). Sosiaaliohjaajien näkemyksissä asiantuntijuuden kohdentuminen 
laaja-alaisemmin tai kapeammalle alueelle riippui alalla toimivan työtehtävistä. Kun he 
määrittivät asiantuntijuuden epäilyksettä ja vankemmin laaja-alaiseksi, tarkastelivat he 
tällöin asiantuntijuutta välittömästä asiakastyöpinnasta kauempana olevien sosiaalialan 
johto-, konsultaatio- tai kehittämistehtävien kautta.

Mutta jos on ihan käytännön työntekijästä, niin silloin se on sille alalle. Ja tietysti siellä on taas se 
tieto, mitä on opiskeltu, niin sekin on sitä asiantuntijuutta, se on semmoinen. ... Niin se on sitä 
päivitettyä tietoa ja sen alan tuntemusta. … Toki sitten on ne puurtajat, jotka on asiantuntijoita 
jossain asiassa. ((7) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajat määrittivät asiantuntijuuden useammin kuitenkin ammattialan 
tietyn toimintasektorin kattavaksi ja perusteelliseksi tuntemiseksi, mikä heidän tar-
kastelussaan kuvasi alan asiantuntijuuden rakentumista kapeampaan suuntaan. He 
liittivät tällöin asiantuntijuuteen niin tietyn työkentän lainsäädäntöön kuin palveluihin 
perehtymisen. Esimerkiksi sosiaalityössä osaamisen on mahdollista laajentua ja syventyä 
yleisestä kohti erityisyyttä. Tällöin tarkastelu voi kohdentua niin sosiaalityön toiminta-
alueisiin kuin toimintakäytäntöihin, sillä yleistä ja erityistä on tarkasteltu sosiaalityössä 
niin asiakasryhmien, työmuotojen ja -menetelmien kuin työn organisointitapojen ja 
työnteon ehtojen kautta. (Barsky 2010, 25–26; Doel ym. 2005, 238–246.) Viime 
vuosien keskusteluista tuttuja ovat niin ilmaisut erityisosaaminen kuin erityisasian-
tuntemus. Tiedon on todettu erikoisaloittain syvenevän, jolloin laajojen tietokoko-
naisuuksien hallinta on haastavaa. (STM 2012b, 13–14; ks. Laki ikääntyvän väestön 
… 28.12.2012/980, 10§; STM 2012c, 93–94.) Vuokko Niirasen (1994) huomio on 
johtajuudesta tekemiensä havaintojen perusteella, että sosiaalitoimen asiantuntijuuteen 
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liitettiin eksperttitieto, mikä pohjasi lainsäädännön ja organisaation mukaisiin lähtö-
kohtiin. Sosiaaliohjaajien omaamien ammatillisten koulutusten perusteissa viitataan 
puolestaan siihen, että erikoistuminen merkitsee opitun laajentamista ja syventämistä 
toisaalta eri asiakasryhmien ja toisaalta koulutusammatin ominaispiirteet huomioiden 
(AKH 1988a, 22; 1988b, 53–54). Sosiaaliohjaustyössä asiantuntijuuteen on liitetty 
asiakkaan rinnalla kulkeminen, asiakastyön suunnitelmallinen toteuttaminen, asi-
akkaan arjessa työskentely ja näiden lisäksi verkostotyöntekijänä ja tiedonhaltijana 
toimiminen siten, että sosiaaliohjausta tekevän erityisosaaminen määrittyy esimerkiksi 
asiakaskunnan ikävaiheen tai työssä kohdattavien ilmiöiden mukaan (Rahko 2011, 3, 
54, 116–117). Eräs sosiaaliohjaaja totesi, että esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa 
tarvitaan erilaista asiantuntijuutta, mutta tämäkin huomioiden erityisesti työalakoh-
taisesti perusteellinen toimintakentän hallinta palvelee asiakasta ja työn kehittämistä 
asumispalvelujen arjen näkökulmasta.

Varmaan sekä että (laajaa ja kohdentuvampaa asiantuntijuutta), kun sillä persoonalla kuitenkin 
tehdään töitä. Niin joillakin se semmoinen osaaminen voi mennä tosi syvälle, työntekijä voi olla 
hyvä siinä työssään ja hurahtaa johonkin yhteen juttuun ja toteuttaa sen niin. … Nää on kuitenkin 
yksilöitä, nää on koteja ja täällä on monia tekijöitä, mitä kuuluu tähän juttuun. ((3) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Asiantuntijuus on siinä, että tosiaan hallitset ja tiedät sen oman juttusi. ... Uskoisin että se on sitä, 
että olet tehnyt sitä työtä, tiedät sen tiedät sen työn, hallitset sen. … Et jos miettii sitä, että puhutaan 
vaikka vammaispuolen asumispalveluiden asiantuntijuudesta. Silloin katson sen, että tietää, tuntee 
aika laajalti näitä asumispalvelukuvioita, ettei vaan yhden pienen kaupungin pientä osasta, vaan 
laajasti. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajat työskentelivät kiinni asiakaspinnassa. Kun he tarkastelivat asian-
tuntijuutta asiakastyön kautta, he kiinnittivät tähän niin asiakkaan, hänen läheistensä 
kuin muun yhteistyöverkoston kanssa toimimisen. Näin asiantuntijuuteen yhdistyi 
tietyn työalueenkin puitteissa myös laajempia tarkastelukulmia. Laaja-alainen 
asiantuntijuus voikin merkitä heistä sekä tietämystä sosiaalialasta kokonaisuutena että 
tietyn työalueen monipuolista hallintaa. Asiantuntijuuden liittäminen eri toimijoiden 
ja toimijatahojen kanssa monipuolisesti tapahtuvaan työskentelyyn, sai sosiaaliohjaajat 
sitomaan siihen myös vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet.

Se (asiantuntijuus) ei kohdistu vaan mihinkään yhteen ammattiryhmään tai yhteen sektoriin täällä 
sosiaali- tai terveysalalla, vaan se on jotakin semmoista laajempaa, lain tietoutta. ((10) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Meidän tulee kyllä tietää aika paljon, ja se tulee nimenomaan sen työkokemuksen mukana ja 
omaisten kanssa, mitä haetaan ja paljonko meidän asukkaalla, asiakkaalla pitää olla kuukaudessa 
käyttövaroja ja siis semmoista asiantuntijuutta. Sitten täytyy tietenkin olla se normaali peruselämään 
se asiantuntijuus. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajien asiantuntijuuden määrittelyssä on mukana kohdennetumman ja 
laajemman rajauksen lisäksi syvyysulottuvuus. Tällöin he tarkastelivat työntekijän 
ammatillista suuntautumista esimerkiksi tietyn työsektorin käytäntöihin, työmene-
telmään tai terapiasuuntaukseen. Esa Konttinen (1998, 40) toteaa, että professionaa-
linen ekspertti on erikoistuneen intellektuaalisen tekniikan haltija siten, että tiettyjä 
työmenetelmiä nimetään heidän käyttöönsä.

Sillä (asiantuntijalla) on joku spesifi ala, mistä se tietää paljon … Hänellä on paljon koulutusta 
ja kokemusta siitä jostain tietystä asiasta, että hän on perehtynyt johonkin tiettyyn osa-alueeseen 
sosiaalialan työssä. Sosiaalialan työkin on niin laaja käsite, että siinä on paljon eri sektoreita, mut-
ta johonkin spesifiin. Vähän kuten lääkärit erikoistuu, on spesiaalilääkärit, joku semmoinen. ((4) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sitten taas jos menee johonkin syvemmälle, sanotaan vähän niin kun tämmöiseen terapeuttiseen 
työhön, niin silloin pitää jo osata paljon enemmän, kun teet yleisellä tasolla jotakin työtä. ((9) Tee-

mahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työelämässä vuosia viipyneiden sosiaaliohjaajien näkemystä asiantuntijuuden 
eri ulottuvuuksista avaa heistä erään kuvaus tilanteestaan. Hän katsoo koulutuksen 
antaneen tietoja ja taitoja ammattialalla toimimiseen; työvuosien myötä näkymä on 
kohdentunut tietylle työkentälle; ja suorittamiensa ammatillisten täydennyskoulutusten 
kautta hän on syventänyt osaamistaan valitsemiinsa työkäytäntöihin, menetelmiin.

Koulutuksesta olen saanut niitä tietotaitoja ja myös sitä tietotaitoa siitä, että mistä lähden hakemaan 
tietoa, kun olen täällä kentällä ja tieto on lisäopiskelua. Mutta sitten taas toisaalta käytäntö on opet-
tanut. … Olen sosiaalialalta pienien osa-alueiden asiantuntija. … Mutta sitten tämän kognitiivisen 
terapian, sen olen suorittanut. Se tuli tämän ratkaisukeskeisyyden jälkeen ja sitten huomasin, että 
näissähän on hirveän paljon samaa. Jotenkin siihen ja sitten tähän kognitiiviseen lähestymistapaan, 
näihin olen ihastunut. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalityön osalta on todettu, että tällä työsaralla toimivien tehtävissä on niin 
asiakastyön järjestämiseen ja palvelujen koordinaatioon, työyhteisössä toimimiseen, 
tutkimukseen sekä kehittämistoimintaan mutta myös vaikuttamistyöhön liittyviä ele-
menttejä (ks. Hepworth ym. 2010, 26–28). Sosiaalityöntekijöiden odotetaan toimivan 
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niin aloitteentekijöinä kuin vaikuttajina asiakkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävien palvelujen ja työkäytäntöjen rakentamisessa 
(Vaininen 2011, 258). Myös sosiaaliohjaajat liittivät työvuosien jälkeen sosiaalialan 
asiantuntijuuteen kyvyn tiedottaa ja viestittää omaa työkenttää koskevista asioistaan 
esimerkiksi koulutustilaisuuksissa sekä vaikuttaa aktiivisesti työalan kehitykseen. 
Tiedotus-, viestintä- ja vaikuttamistyöhön sosiaaliohjaajat yhdistivät asiakkaiden pal-
velutarpeiden esiin tuomisen, heidän puolestapuhujanaan toimimisen. Tiedon välityk-
seen sekä viestintä ja yhteistyötaitoihin viitataan myös sosiaaliohjaajien suorittamien 
sosiaalialan ammatillisten koulutuksen perusteissa (AKH 1988a, 1; 1988b, 3, 13).

Tietynlaista asiantuntijuutta musta on se, kun sä teet työtä asiakkaiden kanssa, että olet heidän 
puolestapuhuja. … Tässähän sen on oppinut ja sitä tässä opetellaan edelleen. ((2) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalityötä on tarkasteltu monessa yhteydessä asiantuntijuuden esille tuomisen 
ja vaikuttamistyön näkökulmista. Asiantuntija-aseman saavuttaminen alueellisissa, 
paikallisissa ja käytännön työn toimintaympäristöissä edellyttää tarvittavien valtuuk-
sien hankkimista (Konttinen 1998, 45; Lohi ym. 2005, 27). Sosiaalityön asiantun-
temuksen on havaittu kuitenkin alan toimijoiden mukaan rajautuvan liian kapealle 
toiminta-alueelle, olevan ammatilliselta määrittelyvallaltaan vähäistä sekä muutoin 
heikosti tunnettua ja arvostettua. Sosiaalityön asiantuntijuuden muokkaaminen kohti 
alueellisen asiantuntijan roolia on nähty positiivisena mahdollisuutena. (Rinne 2009, 
155–156.) Kati Närhen (2003, 70) mukaan sosiaalityöntekijän mielikuva itsestään 
juuri paikallisena toimijana ja vaikuttajana syntyy sen kautta, että he määrittävät 
asiantuntijuutensa olemassa olevien raamien puitteissa. Synnöve Karvinen (1996, 
278) puolestaan kirjoittaa, että ammattilaisten on kyettävä reflektiivisten työkäytän-
töjen vallitessa tuomaan toiminnan tärkeys esiin muilla kuin byrokraattisilla keinoilla, 
esimerkiksi asiakaskunnan hyväksynnän ja julkisuuden kautta. Sosiaalityön tarkastelu 
vaikuttamistoimintana oli hänen havaintojensa mukaan kuitenkin vähäistä ainakin 
1990-luvun loppupuoliskolla (Karvinen-Niinikoski ym. 2005c, 31). Sosiaalityönte-
kijät pitävätkin mahdollisuuksiaan vaikuttaa kunnalliseen tai seudulliseen sosiaalipo-
litiikkaan heikkoina (Sipilä 2011, 143), mutta sosiaalityössä toimivien keskuudessa 
on halukkuutta niin sanotun ”hiljaisuuden kulttuurin” murtamiseen muun muassa 
sosiaalisten ongelmien yhteiskunnallisen ulottuvuuden, eriarvoistumista vastaan toi-
mimisen ja sosiaalityön asiantuntemuksen esiin tuomisen keinoilla (Tapola-Haapala 
2011, 148). Myös työkokemusta hankkineet sosiaaliohjaajat olivat valmiita työhön 
nojaavaa kokemustietoaan hyödyntäen toimimaan asiakkaidensa puolestapuhujina ja 
muutoin tuomaan ajankohtaisia asioita erityisesti ammattialan sisäiseen keskusteluun.

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan asiantuntija kykeni arvioimaan työtään niin 
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asiakkaiden, oman toimintansa kuin yhteiskunnallisten tekijöiden näkökulmasta. He 
totesivat lisäksi, että asiantuntija pyrkii kehittymään ja kehittämään toimintaansa 
kaiken aikaa (ks. STM 2012c, 181, 182), ja hänellä on rohkeutta toteuttaa itseään.

Koko ajan pitää kehittyä ja miettiä ja mikä on ammattitaito. … Mä opin jokapäivä uutta. Ja niin 
kun mä sanoin, että onko sellaista (asiantuntijaa), onko koskaan, kerta aina pitää kehittyä. ((22) 

Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat kommentoivat, että alan asiantuntijuuden 
muodostuminen edellyttää todellista kiinnostusta työalaan. Sosiaaliohjaajat työs-
kentelivät sosiaalialan eri työympäristöissä, kosketuksissa asiakastyöhön. He totesivat, 
että asiantuntijan kiinnostuksen tulee kohdentua niin asiakastyössä suoriutumiseen 
kuin tässä ammattilaisena kehittymiseen.

Se on välillä se, että on pakko ottaa selvää, et se vie. Ja sitten tietenkin se oma halu siihen, että 
haluat auttaa ja ohjata sitä asukasta ja asiakasta, niin kun pitääkin. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ 

Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Työkokemusta omaavien sosiaaliohjaajien mukaan asiantuntijuuden muodostumi-
sessa on sekä henkilökohtaisen että yhteisöllisen prosessin elementtejä. Työyhteisön 
jäsenten ammattitaito ja asiantuntijuus täydentävät parhaimmillaan heistä toinen tois-
taan, jolloin työntekijät voivat myös oppia toisiltaan. Yhteinen työn ja työkäytäntöjen 
tarkastelu ja työssä onnistumisen arviointi edistävät heistä niin asiantuntijuuden kuin 
työn kehittämistä. Asiantuntijuuden kehittymisen tarkasteluissa kiinnostus onkin koh-
dentunut yksilön ja yhteisön, esimerkiksi työntekijän ja työyhteisön, asiantuntijuuden 
yhteiskehitykseen, mikä edellyttää toimivia tiedon luomisen vuorovaikutusrakenteita 
(Karvinen-Niinikoski 2005a, 19–20; 2005b, 79, 85). Asiantuntijuuteen kuuluu kyky 
oppia sekä uudistaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä, jolloin tarvitaan valmiutta 
hyödyntää tietämystään ja toimia muuttuvien tilanteiden mukaan (ks. Ruohotie 
2006a, 106–107). Esimerkiksi sosiaalityössä eri toimijoiden ja tahojen välillä osaamisen 
kehittämiseen vaikuttavat niin rakenteelliset tekijät kuin vuoropuhelun ja luottamuk-
sen ilmapiirin kautta mahdollistuva osallistujien jaettu, yhteinen tiedonmuodostus 
(Kostiainen 2009, 195–199; vrt. Launis 1997, 123–128). Riitta Seppänen-Järvelän 
(1999b, 174) hahmottelemassa prosessikehittämisen mallissa asiantuntijan rooli on 
juuri vuorovaikutuksellinen, toimijoiden omaa ajattelua ja ratkaisuja tukeva.

Meillä jokaisella on joku asiantuntevuus enemmän hallussa, kun jollakin toisella ja esimerkiksi tässä 
työyhteisössä me ollaan pystytty käyttämään hyväkseen sitä asiantuntevuutta. ((8) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Sosiaalialan koulutus ja työkokemus pohjustivat asiantuntijuutta sosiaaliohjaajien 
opiskeluaikanaan ja työvuosien jälkeen esittämissä näkemyksissä. Ammatillisen kasvun 
ja kehityksen näkökulmasta ammattitaidosta oli jatkumo asiantuntijuuteen. Työvuodet 
toivat heidän alan asiantuntijuudesta piirtämäänsä kuvaan vahvemmin vedoin yhtä 
aikaa ja toinen toistaan pois sulkematta laaja-alaisemman eli ammattialan laajemman, 
kohdennetumman, esimerkiksi tietyn työalueen mutta myös syvällisemmän, kuten tietyn 
työkäytännön tai -menetelmän tuntemuksen. Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat liittivät 
sosiaalialan asiantuntijuuteen eritoten ajankohtaiseen tutkittuun tietoon perehtymisen.

Tukijoiksi nimeämäni sosiaaliohjaajien ryhmä painotti eri ajankohtina alan asian-
tuntijuuden yhteydessä työntekijän omaan tehtäväkenttään perehtymistä, jolloin he 
pitivät myös työkokemusta merkittävänä tekijänä alan asiantuntijuuden muodos-
tumisessa. Kun ohjaajiksi kutsumani henkilöt tarkastelivat alan asiantuntijuutta, 
niin painotus oli sekä opiskeluaikana että työvuosien mentyä oman toiminnan 
ammatillisessa pohdinnassa ja tätä hyödyntäen asiantuntijaksi kehittymisessä. Työ-
kokemusta hankittuaan he yhdistivät ammattialan asiantuntijuuteen myös tiedon 
muille välittämisen valmiudet. Sosiaaliohjaajista kehittäjiksi määrittelemäni ryhmä 
tarkasteli opiskeluvuosien jäätyä taakse alan asiantuntijuutta monitasoisemmin, kun 
he hahmottivat tästä laaja-alaisuuden, kohdennetumman perehtyneisyyden ja vielä 
rajatumman syventymisen elementit. Työkokemusta hankkineet kehittäjät korostivat 
alan asiantuntijuuden yhteydessä tutkitun tiedon sekä ajassa hereillä olon tai esillä 
olevien asioiden seuraamista. He katsoivat myös, että sosiaalialan asiantuntija tekee 
kehittämis- ja vaikuttamistyötä.

9.2  Sosiaaliohjaajien arvioita asiantuntijuudestaan

Asiantuntijatoimintaan on liitetty keskittyminen tiettyyn alueeseen, esimerkiksi tietyn 
ammatin ajatteluun ja käytäntöihin siten, että toimija tunnistaa tiedolliset rakenteensa 
ja on valmis laajentamaan ymmärrystään sekä toimintaansa hankkimansa tiedon avulla. 
Asiantuntijuus merkitsee tällöin yksilön jatkuvaa ja tavoitteellista pyrkimystä oppia 
uutta ja kehittää itseään alansa tietäjänä ja taitajana. (Ruohotie 2006a, 106–107, 116). 
Sosiaaliohjaajaopiskelijat arvioivat opintojen loppuvaiheessa, että sosiaaliohjaajina 
heidän asiantuntijuutensa oli vasta muodostumassa, mutta aikaisemman koulutuksen 
ja tehtävän puitteissa he omasivat asiantuntijuutta. Tosin heistä muutamat, joiden 
työkokemus oli vain yhdeltä alan toimialueelta tai työpisteestä, pohtivat sosiaalioh-
jaajakoulutuksen loppuvaiheessa, olivatko he asiantuntijoita edes kouluasteen tai 
ammatillisen toisen asteen tutkintoa vastaavassa tehtävässä. He katsoivat, että heidän 
ammatillisesta osaamisestaan puuttui asiantuntijuuteen tarvittava laaja-alaisuus ja 
syvempi perehtyminen ammattialan kysymyksiin.
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Olen tota tavallaan niin kun kodinhoitajan työn näkökulmasta ja niin voisin sanoa, että oon asian-
tuntija. Mutta sitte jos mä sanoisin, että sosiaaliohjaajan näkökulmasta, niin siihen haluun vielä 
työkokemusta ja vahvuutta vielä niin kun siihen kokonaisvaltaiseen yhteiskunnalliseen näkökulmaan. 
((2) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Työkokemusta omaavat sosiaaliohjaajat kokivat opiskeluajan tavoin asiantuntijuu-
tensa tarkastelun haasteelliseksi tehtäväksi. He tarkastelivat asiaa toimensa ja työteh-
täviensä kautta. He jäsensivät itsensä osaksi työyhteisöä ja hahmottivat tilanteensa 
työyhteisön tehtäväkentän pohjalta.     

En minä ajattele olevani joku. … Minä ajattelen hyvin tällä lailla työkeskeisesti tätä hommaa, en 
minä ajattele tai minä mietin, että oletko sinä sosiaalialan asiantuntija? ((11) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Asiantuntijatoimintaan on liitetty intuitiivinen ote kuhunkin työtilanteeseen, mikä 
ei kuitenkaan estä analyyttistä lähestymistä, vaan asiantuntija hahmottaa tilanteen sy-
vällisen ymmärtämisen pohjalta (ks. Benner 1989, 33–44; Dreyfus ym. 1986, 19–30; 
Saarnio 1993b, 89–91). Sosiaaliohjaajat kohdensivat ensisijassa asiantuntijuutensa 
tiettyä ja usein senhetkistä työalaansa koskevaksi, esimerkiksi tiettyyn asiakasryhmään 
tai heille tarjottuihin palveluihin liittyväksi osaamiseksi. Pitkän työkokemuksen kautta 
heille oli syntynyt tieto- ja taitovaranto asiakastyöhön sekä olemassa olevien palvelujen 
kokonaisuuteen, mikä tuki asiantuntijuuden määrittelyä kapeamman kohdennuksen 
ohella myös laaja-alaisemmaksi. Lisäksi he katsoivat, että osallistumismahdollisuus 
oman työalan kehittämistyöryhmiin vahvisti asiantuntijuuden rakentumista moni-
ulotteiseksi. He saattoivat liittää asiantuntijuuteensa esimerkiksi toteutetun kehittä-
mishankkeen kautta saavuttamaansa osaamiseen, kuten vapaaehtoistyön toteutukseen 
omassa työympäristössään. Tosin sosiaaliohjaajat kysyivät asiantuntijuuden määritte-
lemiksi mittaria tai normistoa.

Kyllä minä pidän itseäni ainakin tämän työpaikan asiantuntijana ja että asiantuntijuus on juuri 
sitä, että osaat hakea sen asiakkaan tarpeen mukaan sitä palvelua esimerkiksi, mitä se asiakas tar-
vitsee. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Ehkä siinä asiakkaan ja sen asiakastyön tekemisessä, se asiakastyö on mun vahvuus. Mielestäni mä 
tiedän siitä ja osaan tuoda siihen raikkaitakin näkemyksiä, kuinka tätä työtä voisi tehdä ja ehkä 
vähän tämmöiseen tiimityöhön. … Nää on varmaan sellaisia asioita, jotka on mussa itsessäni olevia 
tai ne on ollut mun vahvuuksia varmaan aina. Ja sit mä olen osannut tai ymmärtänyt kehittää sitä 
vielä lisää ja mä olen myös kiinnostunut niistä asioista. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Sosiaaliohjaajat kertovat edellä olevissa lainauksissa asiantuntijuuden muodostu-
misesta työntekijän omalle työalueelle, tälle erikoistumisesta. Lisäksi asiantuntijuus 
merkitsee keskittymistä työntekijän luontaisiksi kokemille työalueille, kuten asiakas-
työhön. Toimiminen osaamisen vahvuusalueilla edesauttaa työntekijän osallistumista 
työn mutta myös oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

9.3  Sosiaalialan moniulotteinen asiantuntijuus

Sosiaalialan asiantuntijuuden muodostumiselle leimallista on sosiaaliohjaajien nä-
kemysten pohjalta prosessimaisuus, mikä kattaa niin koulutuksen kuin työuran. 
Asiantuntijuuden rakentumiseen vaikuttavat heistä niin ammattialalla toimivan 
henkilökohtainen kuin yhteisöllinen, esimerkiksi työyhteisön jäsenten välinen työs-
kentely ja tästä oppiminen. Heidän esittämänsä nojalla työvuosien myötä valmius 
alan asiantuntijuutta koskevien ulottuvuuksien jäsentämiseen ja näiden merkitysten 
erittelyyn vankistuu.

Sosiaaliohjaajat katsoivat, että alan tiedollinen ulottuvuus liittyy vahvemmin asian-
tuntijuuteen kuin ammattitaitoon. Tosin asiantuntijuus muodostuu heitä lainaten 
ikään kuin ammattitaidon päälle, jolloin se muodostaa asiantuntijuuden perustan, 
se sisältyy asiantuntijuuteen. Asiantuntijuuden yhteydessä he korostivat tiedon mer-
kitystä ja perehtyneisyyttä ajankohtaiseen, tutkittuun tietoon sekä tiedon, teorian ja 
käytännön yhteen kytkemistä.

Sosiaaliohjaajien mukaan alan asiantuntijuuteen kuuluu laajakatseisuus, jolloin 
ammattialalla toimivalla on kyky nähdä ja tarkastella työssä kohdattuja kysymyksiä yli 
oman työtehtävän ja työyhteisön. Asiakastyössä laajakatseisuus merkitsee muun muassa 
valmiutta erilaisten, vaihtoehtoisten työskentelymahdollisuuksien hahmottamiseen. 
Sosiaaliohjaajista asiantuntijan toiminalle ominaista on työn hallinta ja sen luontevuus 
sekä sujuvuus. Heidän asiantuntijuuttaan koskevista näkemyksistään löytyi kolme 
ulottuvuutta ja näitä luonnehtivat elementit. Asiantuntijuuden ulottuvuudet eivät 
ole kuitenkaan toisiaan poissulkevia, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä, ja ne voivat 
kuvata myös yksittäisen henkilön asiantuntijuuden eri ulottuvuuksia. Laaja-alainen 
asiantuntijuuden ulottuvuus kuvaa kokonaisempaa, yleisempää sosiaalialan ja sen 
työalueiden tuntemusta. Asiantuntijuuden kapea-alainen tai erikoistunut ulottuvuus 
on alan tietyn työalueen, sen palvelujen ja käytäntöjen tuntemusta sekä hallintaa. 
Asiantuntijuuden syvyysulottuvuus kertoo esimerkiksi sosiaalialan työssä käytettävän 
tietyn menetelmän osaamisesta. (Ks. taulukko 15.)
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Taulukko 15. Sosiaalialan asiantuntijuus sosiaaliohjaajien mukaan

Asiantuntijuuden

Ulottuvuudet Elementit

Laaja-alainen ulottuvuus Sosiaalialan ja sosiaalialalla tehtävän työn laaja-alainen, 
monipuolinen osaaminen (vrt. sosiaalialan eri työalat 
kattava, ylittävä asiantuntijuus)

Kapea-alainen, erikoistunut ulottuvuus Sosiaalialan tietyn työalueen ja tämän tehtävien sekä 
työkäytäntöjen kapea-alainen, erikoistunut osaaminen 

Syvemmälle etenevä ulottuvuus Sosiaalialan työn tietyn menetelmän tai metodin 
osaaminen

Asiantuntijuuden perusta
Tieto ja teoria sekä taito että näiden soveltaminen käytäntöön

Sosiaalialan työkenttä on monipuolinen, jolloin erinomainen perehtyneisyys laajan 
työkentän eri työsarkoihin on sosiaaliohjaajien mukaan haasteellista. Tämän johdosta 
alan asiantuntijuudesta voidaan löytää eri ulottuvuuksia, mitkä vievät alaa koskevaa 
asiantuntijuutta kohti erityistä perehtyneisyyttä. Sosiaalialalla asiantuntijaksi kehitty-
minen merkitsee sosiaaliohjaajia lainaten tiedon soveltavaa käyttöä sekä tiedottamis-, 
vaikuttamis- että kehittämistyöhön osallistumista. (Ks. taulukko 16.) Työelämässä on 
tultu yleisemminkin käännekohtaan, jolloin työntekijöiden odotetaan siirtyvän kapea-
alaisista työnkuvista laaja-alaisempiin työrooleihin, mutta samanaikaisesti kaivataan 
tarkasti rajatuista kysymyksistä syvää tietämystä omaavia erityisammattilaisia, joilla 
on ymmärrys myös laajemmasta kokonaisuudesta (Mannermaa 2008; ks. Julkunen 
2008a, 135–139).

Taulukko 16. Sosiaalialan asiantuntijuuden muutosjuonteet

Muutosjuonteet sosiaaliohjaajien opiskelu- ja työvuosina esittämien näkemysten välillä

- Asiantuntijuuden tarkastelussa painotus on tietoulottuvuuteen liittyvillä elementeillä siten, että 
tiedon hankkimisen ja työssä hyödyntämisen lisäksi korostetaan tutkitun tiedon työn käytäntöihin 
soveltamista

- Asiantuntijuus voi merkitä sekä alan laaja-alaista että rajatumman työkentän tuntemista, joihin voi 
vielä yhdistyä asiantuntijuuden syveneminen kohdennetummin, esimerkiksi menetelmällisesti

- Asiantuntijuuteen kuuluu kokemuksen kartuttua työstä tiedottaminen ja viestittäminen sekä 
vaikuttamistyö

- Asiantuntijuuteen kuuluu työn kehittäminen, mitä työvuosien myötä tehdään yhteisöjen, niin 
työyhteisön kuin yhteistyöverkostojen jäsenten kanssa
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Kokeneiden sosiaalialan ammattilaisten esityksissä ammattitaito oli asiantuntijuuden 
pohja. Alan asiantuntijuus oli heille monikerroksista. Sosiaalialan ammattilaiset tun-
nistivat työvuosien jälkeen myös eri tahojen ja toimijoiden yhteistyömahdollisuudet 
työkäytäntöjen kehittämisessä. Heidän esittämänsä nojalla myös sosiaaliohjauksen 
asiantuntijuus sisältää eri ulottuvuuksia, jotka muodostuvat niin sosiaalialan työ-
kenttään kuin alalla toimivan työsarkaan perehtymisestä ja näiden lisäksi esimerkiksi 
ohjaustoiminnan tietyn teoreettisen viitekehyksen tai toteutuksellisen lähestymista-
van omaksumisesta. Ajankohtaisessa keskustelussa on huomioitu niin sosiaalialan 
palvelukokonaisuuden ja asiakastyön käytäntöjen uudistaminen kuin tietoperustan 
työstäminen kehittämistoiminnan myötävaikutuksella (ks. STM 2012c, 93–94, 163, 
182). Tähän keskusteluun sosiaaliohjaajat linkittyivät esittämillään kannanotoilla, jotka 
kohdentuivat alan työn ja työkäytäntöjen sekä osaamisen kehittämiseen mutta tämän 
pohjalta myös tiedon kokoamiseen ja sen muiden käyttöön välittämiseen.
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10  Ennakointeja sosiaalialan ja alan 
ammattitaidon tulevasta suunnasta

Hyvinvointivaltioksi kutsuttu rakenne kehittyi Suomessa 1960-luvulta alkaen turvaa-
maan vakaata yhteiskuntakehitystä ja sosiaalista järjestystä (ks. esim. Julkunen 2001, 
29;  2006, 24; Möttönen ym. 2005, 81; Saari 2004, 26–27; 2005, 27). Merja Borgman 
(1998, 61) on nimennyt sosiaalityön näkökulmasta aina 1950-luvulta 1970-luvulle 
ulottuvan aikajakson ”instituutioiden ja osaavien ammattilaisten kaudeksi”. Onko enää 
tarkoituksenmukaista käyttää ilmaisua hyvinvointivaltio? Hyvinvointivaltion vahvasta 
kehittämisvaiheesta luopumisen lähtöviiva on paikannettu joissakin kannanotoissa 
1970-luvun jälkipuoliskolle (vrt. Heinonen 1993), ja esitettyjen näkemysten mukaan 
hyvinvointivaltioksi nimetyn yhteiskuntavaiheen rajapyykki voidaan sijoittaa 1990-lu-
vun alkuvuosiin, jolloin pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti rakentuneita 
instituutioita lähdettiin muokkaamaan kansallisen kilpailukyky-yhteisön tarpeisiin 
(ks. Björklund 2008; Heikkilä ym. 1993; Kettunen 2006, 248, 252; Rahkonen 1995, 
7–15). Hyvinvointivaltion murrosvaihe ja johonkin uuteen tai toiseen siirtyminen on 
nähty tasapainoiluna kasvavien tarpeiden ja niukkojen resurssien välillä (Julkunen 
2004, 170–172). Hyvinvointivaltiokautta seurannutta jaksoa on kuvattu muun mu-
assa hyvinvointiyhteiskunnaksi ja jälkiekspansiiviseksi hyvinvointivaltioksi (Julkunen 
2001) sekä sopimusyhteiskunnaksi ja verkostoyhteiskunnaksi (Castells 1998) mutta 
myös projektiyhteiskunnaksi (Rantala ym. 2006, 9). 

Sosiaalialan työn on todettu tarjoavan näköalapaikan sen seuraamisen, miten 
yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat ihmisten elämään (esim. Aho 1999, 314). 
Sosiaaliohjaajista monet ovat hankkineet itselleen tuon näköalapaikan eli he olivat 
alan eri työtehtävissä opiskeluvuosinaan ja valmistumisen jälkeen. Miten he arvioivat 
sosiaalialan kehitystä ja tämän heijastumista alan ammattitaitovaatimuksiin opiskelu-
vaiheessa ja myöhemmin? Mitä tekijöitä sosiaalialan huomisesta on huomioitava, kun 
rakennetaan ammatillisen kasvun ja kehityksen mahdollistavia urareitityksiä tulevaa 
ennakoiden?

10.1  Ihmisten elämässään kohtaamat haasteet

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemykset arvomaailman muuttumisesta olivat 
1990-luvun puolivälissä keskenään jännitteisiä. He ennakoivat, että osa ihmisistä tulee 
arvostamaan aikaisempaa vahvemmin materiaalisia asioita, kun taas osa ihmistä ei 
anna näille yhtä suurta arvoa. He pohtivat, että arvomaailman muutos voi olla myös 
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väistämätön, jos palkkatyötä ei riitä kaikille. Osa heistä esitti, että ihmisen osana on 
kuulua yhteiskunnassa A-, B- tai C-luokan kansalaisiin, jälkimmäisiin luokkiin esi-
merkiksi sukupolvelta toiselle siirtyvän työttömyyden seurauksena. He katsoivat, että 
yhteiskunnallinen ilmapiiri myös kylmenee, jolloin erilaisuutta ei hyväksytä samassa 
määrin. He arvelivat, että elämä muuttuu joidenkin ihmisten kohdalla kovemmaksi, 
jopa onnettomammaksi, jolloin arvokeskustelua tarvitaan. Kehitys on vienyt osin 
sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 15 vuotta sitten kuvaaman näyn suuntaan. Kehityk-
sen on katsottu nyky-yhteiskunnassa kulkeneen tavalla, jolloin kansalaisten vastuu 
oman elämänsä järjestelyistä on lisääntynyt, kun he joutuvat reagoimaan esimerkiksi 
työelämän joustoihin (Rantala ym. 2006, 8–9; ks. Muuri 2008, 62). Yhteiskunnan 
A-luokkaan on katsottu lukeutuvan vain niiden, jotka kykenevät vastaamaan valtion 
heihin tekemiin panostuksiin (Karvinen-Niinikoski ym. 2005c, 39). Anna Metteri 
(2012, 39) toteaa kuitenkin sosiaalityön tarkastelussaan, että alan työntekijöiden 
ammatillinen etiikka ja omatunto velvoittavat pitämään kiinni hyvinvointivaltion 
tavoitteista, jolloin jokaisesta pidetään huolta eikä ketään jätetä heitteille.

Niin tuota sekä että, toiset haluaa enemmän rahaa, ja toiset huomaa, että ei se tavara tee enää niin 
onnelliseks, että mä uskon, että aika paljon voi olla, sanotaan, että 50% ihmisistä juoksee rahan 
perässä, ja 50% ei sitte enää kiinnosta maallinen mammona. Että arvot on, niin mä uskon, että on 
-  mä en tiiä tätä nykyajan nuorisoo, mitä ne on. Ne osaa pelata tietokonetta. ((18) Teemahaastattelu 

II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Koko maailma ja ihmiset muuttuu sillä lailla, että ihmiset alkaa välittää enemmän lähimmäisistään 
ja toinen toisistaan. Mulla on vähän semmoinen tuntu, että nyt on menty vähän alamäkeen, mutta se 
lähtee nousuun mun mielestä, koska ihmiset alkaa niin kuin jotenkin paremmin tajuamaan, että miks 
täällä ollaan ja täällä ollaan kuiteski vähän aikaa. ((12) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaaliohjaajaopiskelijat kiinnittivät menneinä vuosina huomiota niin työttömyy-
den mukanaan tuomiin kuin kasvaviin päihde- ja huume- sekä mielenterveysongel-
miin että yksinäisyyden kokemuksista johtuviin haasteisiin, mitkä heijastuivat myös 
alalla tehtävään työhön. He pohtivat myös rikollisuuden ja prostituution mahdollista 
yleistymistä. Lisäksi he arvioivat, että sosiaalialan työssä kohdattavien moniongelmais-
ten asiakkaiden määrä tulee kasvamaan. 1990-luvun alkupuolen laman mukanaan 
tuomat taloudelliset ongelmat, työttömyys ja huoli syrjäytymisestä olivat haaste 
suomalaisen yhteiskunnan turvajärjestelmälle. Lisäksi yhtä aikaa kiristynyt verotus ja 
sosiaaliturvan passivoivassa vaikutuksessa nähty uhka nostattivat kritiikkiä. (ks. Här-
könen 2004, 165; Kortteinen ym. 1998; Vähätalo 1998.) Suomalaisen yhteiskunnan 
tai ainakin pääkaupunkiseudun sosiaaliohjaajaopiskelijat arvelivat muuttuvan myös 
entistä kansainvälisemmäksi ja kansallisuuksiltaan rikkaammaksi. Maapalloistumisen, 
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globalisaation on katsottu laajemminkin heijastuvan tapaamme ymmärtää ja tuoda 
esiin maailmaamme (esim. Fook 2005, 33). Sosiaaliohjaajaopiskelijat katsoivat, että 
monikulttuuristen ryhmien kasvu tuo uusia ulottuvuuksia alan työhön.  

Täällä tulee olemaan entistä enemmän eri kansallisuuksia, että sillä tavoin se tulee kyllä muuttumaan. 
Mutta mitä se sitten tuo tullessaan niin, niin en tiedä. Toivottavasti ei nyt mitään ihan hirveetä, 
koska eihän nyt pakolaiset tai muutkaan mitään pahaa mun mielestä välttämättä tuo. Meijän oma 
ajatusmaailma pitää muuttaa, että eihän ne ole niinku mistään pahasta, kun päinvastoin järjestetään 
meillä systeemit, että ne toimii meillä, että he voi myös meillä tähän yhteiskuntaan, että pystyvät 
sopeutumaan, että siitähän se on kiinni mun mielestä. ((3) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Kun sosiaaliohjaajat arvioivat työvuosien jälkeen 2000-luvun ensimmäisen vuosi-
kymmen loppupuolella viimeisen kymmenen vuoden aika tapahtuneita muutoksia, 
he totesivat, että mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät asiat ovat usein läsnä työn 
arjessa. Aikuistyössä toimivat sosiaaliohjaajat kommentoivat lisäksi, että käytettävien 
aineiden kirjo on muuttunut moninaisemmaksi, sisältäen muun muassa alkoholin, 
huumeet ja lääkkeet. Mielenterveyteen ja päihteisiin kiinnittyvien pulmien kanssa 
kamppailevien ikäjakauma on heistä myös laajentunut, jolloin työssä kohtaa entistä 
useammin nuoria aikuisia. He totesivat, että mielenterveyden ja päihteiden käytön 
mukanaan tuomiin ongelmiin liittyy usein myös haasteet asumisessa. Mielentervey-
dellisten kysymysten ajankohtaistumisen voi havaita myös tilastoluvuista. Helsingin 
kaupungin terveyskeskuksen mahdollistamat psykiatrian poliklinikka- ja päiväsai-
raalakäynnit ovat lisääntyneet vuoden 1995 luvusta 232 482 vuoteen 2010 tultaessa 
275 675 asiakaskäyntiin (Helsingin kaupunki 2009, 126; 2011, 126). Koko maan 
kattavissa tilastoissa mielenterveyshuollon avokäynnit ovat nousseet vuoden 1997 
luvusta 1 601 442 vuoteen 2010 tultaessa 2 262 816 asiakaskäyntiin, mikä on 0,42 
käyntiä kansalaista kohden, kun luvuissa ovat mukana kokonaisuutena niin peruster-
veydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon asiakaskäynnit (THL 2011, 112). Päihdeon-
gelmien vaikeutuminen näkyy puolestaan muun muassa polikliinisen päihdehuollon 
palvelujen käyttömäärissä. Asiakaskäynnit ovat kohonneet vuoden 1995 määrästä 65 
521 vuoden 2010 78 023 asiakaskäyntiin. (Helsingin kaupunki 2011, 151.) Maan 
laajuisista tunnusluvuista ilmenee selvimmin lisääntyneet käyntikerrat A-klinikoilla 
ja nuorisoasemilla sekä hoitopäivät ensisuojissa ja asumispalveluissa. Tilastot kertovat 
myös huumeiden käytön kasvusta päihdepalveluihin hakeutumisen syynä. (THL 
2011, 123, 126.) Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajat kertoivat havaintojensa pohjalta 
mielenterveyden ja päihteidenkäytön kanssa kamppailevien määrän kasvusta. Tätä 
kuvaa vahvistivat tilastoluvut, joihin voi heijastua myös muutos palvelujen käytössä. 
Onko palveluiden piiriin hakeutumisen kynnys aikaisempaa matalampi?

Mielenterveys- ja päihdekysymysten rinnalla on sosiaaliohjaajien mukaan yleistynyt 
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lähivuosina asiakkaiden arvaamaton ja aggressiivinen käytös. Esimerkiksi aikuisten 
erilaisissa asumispalveluissa työskentelevät sosiaaliohjaajat huomioivat kommenteis-
saan asiakkaiden uhmaavan käytöksen lisääntymisen. Asiakkaiden väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen on kiinnitetty huomiota myös muissa yhteyksissä (Hämäläinen ym. 
2006, 61; Laine ym. 2011).

Tämä väkivaltahan liittyy varmaan hirveän paljon just päihteiden käyttöön, huumeiden käyttöön 
ja tietysti tähän mielenterveyspuoleen. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa tehtävä työ on sosiaalioh-
jaajista aikaisempaa tavallisempaa. Pääkaupunkiseudulla työskentelevät sosiaaliohjaajat 
totesivat, että maahanmuuttajien kysymykset ovat nykyisin osa arkea eri työympäris-
töissä. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrällinen kasvu näkyy myös tilastoissa. 
Helsingissä oli kansalaisuudeltaan vuonna 2006 muita kuin suomalaisia 30 770 ja 
vuonna 2011 jo 44 461. Vuonna 2011 oli lisäksi 63 475 helsinkiläisen äidinkieli muu 
kuin suomi tai ruotsi (10,8 %, 63 475/588 549). (Helsingin kaupunki 2011, 37, 39.)  

Maahanmuuttajatyö on tullut, jos ajattelee mennyttä kymmentä vuotta, niin se on tullut ja se on 
myös se nouseva trendi, että meidän pitää siihen ihan toden teolla vastata. Siihen toivoisi varmaan 
enemmän semmoista valveutumista, että se tulee nousemaan vielä se haaste. ((1) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Tämä aika, sen ihmiselle tarjoamat mahdollisuudet sekä vaatimukset mutta myös 
ihmisten elämään tuomat haasteet peilautuvat sosiaaliohjaajien näkemysten perus-
teella sosiaalialan työhön nyt ja tulevaisuudessa. Eräs sosiaaliohjaaja käytti ilmaisua 
”pahoinvointi”, millä hän kuvasi ihmisten kokemaa huonoa oloa yksityis-, perhe- ja 
työelämän pyörteissä. Sosiaaliohjaajien huoli kohdentui perheiden hajoamiseen sekä 
lasten ja nuorten elämän sirpaloitumiseen usean perheen tai kodin välille. Heidän 
huolensa paikantui myös oppivelvollisuuskoulun keskeyttäneisiin nuoriin ja heidän 
syrjäytymiseensä opiskelu- ja työelämästä sekä muilta elämän areenoilta. Helsinkiläi-
sissä lapsiperheissä koettu ahdinko näyttäytyy osaltaan lastensuojelun avohuollon ja 
sijaishuollon kohonneissa asiakasmäärissä mutta myös huostaanotoissa. Kun Helsin-
gissä lastensuojeluasiakkaita oli vuonna 1995 yhteensä 5577, heitä oli vuonna 2010 
kaikkiaan 10 022. Samoina tarkasteluvuosina huostaanotettuja lapsia oli 1296 ja 
myöhemmin 1923. (Helsingin kaupunki 2011, 146.) Koko maassa huostaanotettuja 
lapsia oli 6392 vuonna 1995 ja 11 450 vuonna 2010 (THL 2011, 86). Karua on myös 
se, että Suomessa lapsiperheiden köyhyys lähti nousuun 1990-luvun puolivälissä ja 
kasvu on jatkunut 2000-luvulla (ks. Salmi ym. 2009, 81–81). Sosiaaliohjaajien esit-
tämä huoli lapsiperheiden tilanteesta näyttää oikeutetulta tilastoista luettavan valossa.
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Eräs sosiaaliohjaaja kertoi käyttävänsä Helsingissä metroa työmatkoihinsa ja tekevän-
sä näiden matkojen aikana havaintoja kanssamatkustajistaan. Hän piti metromatkoja 
porttina, jonka kautta saattoi kurkistaa monikulttuuristuvalla pääkaupunkiseudulla 
elävien perheiden sekä lasten ja nuorten elämään. Elämäntapojen ja näiden taustalla 
olevien arvojen moninaisuus, esimerkiksi sukupuoliroolien näkökulmasta haastaa 
sosiaaliohjaajien mukaan alalla toimivat arvioimaan työskentelyään. Tekemiensä ha-
vaintojen pohjalta he toivat esiin huolensa perheiden tilanteesta sekä lasten ja nuorten 
kasvurauhasta ja kehityksen mahdollisuuksista. Perheiden ja niin lasten, nuorten kuin 
heidän vanhempiensa elämässään kohtaamien odotusten ja vaatimusten kasvu sekä 
monikulttuurisuuden lisääntyminen edellyttävät sosiaaliohjaajista laajempaa maa-
pallollista, yhteiskunnallista ja kulttuurista ymmärrystä sekä kykyä kulttuurien 
välisen vuoropuhelun eteenpäin viemiseen alalla työskentelevien toimesta.

Sosiaaliohjaajien näkemyksissä työalueita, joilla palvelujen tarve on tulevaisuudessa kas-
vava ihmisten elämässään enenevästi kohtaamien haasteiden vuoksi, olivat muun muassa 
taloudellisessa niukkuudessa elävät ja mielenterveyden tai päihteiden ja huumeiden 
käytön kanssa kamppailevat ihmisen, jotka kokevat köyhyyttä tai syrjäytymistä näistä 
syistä. Taloudellinen huono-osaisuus ei ole kadonnut tilastotietojenkaan perusteella. 
Helsingissä toimeentulotukea sai vuonna 55 060 kotitaloutta vuonna 1995 ja 41 947 
kotitaloutta vuonna 2010 (Helsingin kaupunki 2011, 152). Koko maassa toimeentu-
lotukea sai 339 020 kotitaloutta vuonna 1995 ja 240 257 kotitaloutta vuonna 2010 
(THL 2011, 172). 1990-luvun puolivälin tilanteeseen heijastuu 1990-luvulla koettu 
kansantaloudellinen ahdinko. Toimeentulotuesta on havaittu kuitenkin muodostuneen 
tilapäisen ja muuta järjestelmää täydentävän tuen sijasta kymmenille tuhansille kotitalo-
uksille pysyvä toimeentulon muoto (Hiilamo ym. 2004, 153). Lisäksi on todettu, että 
perusturvan varassa elävät kotitaloudet eivät saavuta edes kohtuullista minimikulutuksen 
tasoa (Moisio ym. 2011). Sosiaaliohjaajat arvioivat, että ihmisten hyvinvointia ja terveyttä 
voivat uhata mielen järkkymisen alueelta vielä ennakoimattomat tekijät. Sosiaalialan 
työssä voidaan törmätä heidän mukaan myös uusien päihdyttävien tai huumaavien 
aineiden käyttäjiin, näiden aineiden yhdistelmiin sekä vaikutuksiin. Taloudellisten sekä 
mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikeuksien yhteyteen he liittivät rikollisuuden 
ja väkivaltaisen käyttäytymisen kasvun uhan. Sosiaaliohjaajien mukaan toimeentulon 
varmistamiseen, mielenterveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön että kriminaa-
lin ja väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisyyn tarvitaan tulevaisuudessa enenevästi 
ammattitaitoa. Asiakkaiden uhmakas käytös edellyttää heistä huomion kiinnittämistä 
myös vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteessa olemisen tapoihin sekä toimintakäytäntöihin.

Nämä köyhät ihmiset ja syrjäytyneet jää sinne syrjään ja varmaan vaan enemmän syrjäytyy tästä 
yhteiskunnasta. Heidän eteen ei ole juurikaan tehty mitään tämän nykyisen hallituksen aikana. ((9) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Kyllä, varsinkin tämä huumeet ja korvaushoidot. Et mitä se ihan oikeasti käytännössä on ja miten 
näitä toteutetaan, millaista tietoa työntekijä tarvitsee, varsinkin tässä korvaushoito puolella. Nythän 
oli uusi ilmiö, mihin itse törmäsin, siis tämä yhdistelmä ADHD ja amfetamiini. ... Ehkä myös siihen 
asumispolitiikkaan ja siihen. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalityötä koskien on todettu, että huono-osaisuuden määritelmää on korvannut 
moniongelmaisuuden käsite, kun asiakkaiden elämäntilanteissa peilautuvat useat eri-
laiset vaikeudet sekä kyky hallita elämää (Sutinen 2009, 73). Sosiaaliohjaajat katsoivat 
työkokemuksensa pohjalta, että alalla kohdataan asiakkaita, joiden elämäntilannetta 
leimaa vaikeuksien kasaantuminen, moniongelmaisuus. Kun suurkaupunkilaisen eli 
helsinkiläisen elämäntilannetta kuvaavat asunnottomuus, huumeiden käyttö, rikol-
lisuus ja turvattomuus, kokenut sosiaalityöntekijä käyttää tästä ilmaisua ”ongelmien 
kertaantuminen” (Laakkonen 2012, 54–55). Moniongelmaisuuteen vastaaminen 
edellyttää sosiaaliohjaajien mukaan laaja-alaisuutta, moniosaamista. Moninaisten 
sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen vaatii erityisiä ammatillisia tietoja ja taitoja 
ammattialalla toimivilta (Compton ym. 1999, 126).

Hyvinvoinnin, siitä mahdollisimman kaukana oleva ääripää, se, että ne ongelmat kasaantuu, niin 
vielä enemmän semmoista moniosaamista ja sitä tietotaitoa tarvitaan sosiaalialan työssä. ((4) Teema-

haastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Omana kasvavana työalueenaan sosiaaliohjaajat nostivat esiin vanhustyön ja ai-
kaisempaa ikääntyneempien ja tämän johdosta huonokuntoisempien ikäihmisten 
kanssa työskentelyn. Tästä kertovat myös tilastot. Helsingissä oli asiakkaita vanhusten 
laitospalveluissa ja pitkäaikaishoidossa vuonna 1995 yhteensä 3815 ja vuonna 2010 
kaikkiaan 3589. Kasvanut vanhuspalvelujen tarve näkyy tosin vankemmin palvelukes-
kusten kävijämäärissä ja ikääntyneiden päivätoiminnan käytössä. Helsingin kaupungin 
ylläpitämissä kahdeksassa palvelukeskuksessa kävijöitä oli päivittäin keskimäärin 2828 
vuonna 1995 ja 3488 vuonna 2010; päivätoiminnassa asiakkaita oli puolestaan vuonna 
1995 kaikkiaan 142 ja vuonna 2010 1148. (Helsingin kaupunki 2011, 156–157.) 
Kohonnut ikääntyneiden palvelutarve ilmenee myös koko maata koskevissa luvuissa 
erityisesti, kun huomioidaan 75 -vuotta täyttäneet sekä tätä iäkkäämmät henkilöt ja 
heidän säännöllisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen tarpeensa (THL 2011, 
94–95, 101). Terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät 
ovat vahvistuneet sosiaaliohjaajien mukaan ammattialalla. Tämä on heidän mukaansa 
osaltaan heijastumaa asiakkaiden ikääntymisestä muuallakin kuin varsinaisessa van-
hustyössä.

Terveyteen liittyvien kysymysten kasvu on vahvistanut työkokemusta omaavista 
sosiaaliohjaajista terveysalan toimijoiden osuutta sosiaalialan työkentällä. Tätä kehitystä 
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he eivät pitäneet yksistään hyvänä. He katsoivat, että terveyteen ja sairauteen liittyvät 
toiminnot rajaavat liiaksi mahdollisuuksia ammattialalle ominaiselta työltä esimerkiksi 
mielenterveys- ja päihde- sekä vanhustyössä.

Kun minä olen ajatellut tällä tavoin näin, että terveydenhuolto jyrää kuule sosiaalihuollon yli, että 
se painottuu niinku kuule liian paljon. Että vaikka vanhushuolto ja sitten tämä päihde ja mielen-
terveys, nämähän ovat sosiaalialan töitä, niin siellä on terveydenhuollon ihmiset päällepäsmärinä 
paljon. Se on mennyt minun mielestä aika hirveen paljo tällaiseksi lääkinnälliseksi jutuksi. Että 
nämä muut on sivutekijöitä. ((14) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Aikaisempaa iäkkäämpien ja huonokuntoisempien vanhusten kanssa tehtävä työ 
haastaa sosiaaliohjaajien esittämän perusteella alan toimijat työn ja sen käytäntöjen 
uudistamiseen. Tällöin heidän mukaan tarvitaan monialaista ja moniammatillista 
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Asiakaskunnan ikääntyminen edellyttää myös alan 
toimijoilta tietoa ja taitoa hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta sekä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisestä.

Sosiaalialan asiakastyön lähtökohtana on usein kanssaihmisen elämässään kohtaama 
tilanne, jolloin hän katsoo hyötyvänsä ja tarvitsevansa alan ammattilaisten apua esi-
merkiksi oman riittämättömän toimintakyvyn tai toimintaresurssien takia. Kun alalla 
kohdattavien ihmisten, asiakkaiden joukko on moninainen, ja näin oli niin sosiaalioh-
jaajien suorittaessa opintojaan kuin työvuosien jälkeen, kattoivat heidän esittämänsä 
näkemykset sosiaalialan työssä eteen tulevien elämän pulmakohtien kautta ihmiselon 
koko kaaren ja sille sijoittuvat erilaiset sosiaaliset ongelmat. Ihmisten elämässään 
kohtaamat vaikeudet eivät siis ole hävinneet tai hälvenneet viimeisten viidentoista 
vuoden aikana, eikä kokeneilla sosiaaliohjaajilla käytössään olleiden kristallipallojen 
mukaan näin tule käymään jatkossakaan. Vastaavaan havainnon voi tehdä äskettäin 
ilmestyneistä ammattialan raporteista, joista ilmenee hätä ihmisten elämäntilanteiden 
monimutkaistumisesta mutta myös lapsiperheiden, nuorten, pitkään ilman työtä ole-
vien aikuisten ja ikääntyvien kohtaamista sosiaalisista ongelmista. Raporteissa huoli 
kohdentuu myös toimeentuloon, mielenterveyteen ja päihteiden käytön hallintaan 
että maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin kysymyksiin. (STM 2010 
11, 40, 49; 2012b 14, 22; 2012c, 72–76.) Vaikka sosiaaliohjaajat tunsivat huolta 
pitkälti samoista ihmiselämän ongelmatilanteista ennakoidessaan tulevaa opiskelu-
vuosina ja myöhemmin, kommentoivat he työvuosien jälkeen aikaisempaa useam-
min nimenomaisesti lapsiperheiden tilannetta (vrt. Muuri 2008, 57–58). Näin oli 
siitä huolimatta, että esimerkiksi julkisessa keskustelussa ovat alinomaa esillä väestön 
ikääntymiskysymykset. Erityisesti tukijoiksi kutsumieni sosiaaliohjaajien esityksissä 
perheiden pirstaloituminen ja toisaalta kasvatusnäkemysten moninaistuminen saivat 
nyttemmin suuremman huomion. Ohjaajiksi kutsumani ryhmä kommentoi aikai-
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sempaa useammin ihmisten hyvinvoinnin sijasta heidän kokemaansa pahoinvointia, 
kuvaamalla tätä eri tavoin. Sosiaaliohjaajista kehittäjiksi nimeämieni henkilöiden 
näkemyksissä moniongelmaisuus oli esillä entistä taajemmin esimerkiksi taloudellisen 
toimeentulon, mielenterveyden, päihteiden käytön ja arvaamattoman käytöksen kat-
tavan ongelmavyyhdin tarkasteluna. Sosiaalialan ammattilaisuuteen vievään kasvuun 
ja kehitykseen kuuluu elämänkaaren mahdollisiin solmukohtiin sekä sosiaalisiin 
ongelmiin ja näiden purkamiseen perehtyminen.

 
10.2 Taloudellisen tilanteen tuomat haasteet

Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat opintojensa loppuvaiheessa, että sosiaaliala tulee 
muuttumaan mutta miten, oli heistä epäselvää. Heistä osa suhtautui alan tulevai-
suuteen valoisasti, mutta osa arvioi 1990-luvun lamasta alkaneen sosiaalisen alasajon 
jatkuvan. Noin kahdenkymmenen vuoden takaiset lamavuodet heijastuivat koko yh-
teiskuntaan, muun muassa sosiaaliturvaan (Heikkilä ym. 1997). Vuosien 1992–1998 
aikana tehdyt sosiaalietuuksien leikkaukset kohdentuivat suoraan lapsiperheiden, 
nuorten, työttömien, sairaiden, eläkeläisten sekä pienituloisten, sosiaaliturvan varassa 
elävien ihmisten arkeen (Lehtonen ym. 2000, 97–113). Talouden kriisi heijastui myös 
kunnallisiin palveluihin, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon (esim. Heikkilä ym. 
1992). 1990-luvun alun taloudellinen ahdinko ei vaikuttanut yksin näihin vuosiin, 
vaan jo 1990-luvulla arvioitiin, että lamavuosien perintö vaikuttaa pitkään sosiaalialalla 
(Kemppainen ym. 1998). Sosiaaliohjaajaopiskelijoista alan tulevaisuuden synkimpänä 
nähneet epäilivät auttamismahdollisuuksien karsiutuvan vähäisemmiksi.

Raija Julkunen (2010) toteaa, että Pohjoismaiden kyky yhdistää taloudellinen ja 
sosiaalinen menestys herättää muualla mielenkiintoa, vaikka pohjoismaisuus ei enää 
olekaan aikaisempaan malliin hyvinvoinnin tarkastelujen eturintamassa. Hän katsoo, 
että hyvinvointipalvelujen säilyttäminen on Pohjoismaille merkittävä asia, vaikka se 
voi olla toimeentuloturvan tasosta kiinni pitämistäkin vaikeampi haaste. Samalla 
kun hyvinvointisektorin hallinto ja palvelut ovat myllerryksessä, voidaan hoivan ja 
huolenpidon sekä palveluiden tuottamisen rajoja julkisen sekä virallisen ja epävi-
rallisen että kansalaisten oman vastuun välillä siirrellä ilman keskitettyjä linjauksia. 
Sosiaalipoliittiset ohjelmat korostavat, että ihmisillä, yksilöillä on velvoite huolehtia 
itsestään ja läheisistään. Lähivuosikymmenten lamajaksoista on siirrytty ikääntyvään 
yhteiskuntaan, jossa riittävien palveluresurssien etsiminen samanaikaisesti menojen 
kasvun pysäyttämisen kanssa on jatkuva tavoite. (Mt., 11, 213, 216.) Työvuosien 
jälkeen sosiaaliohjaajien kommentit kohdentuivat juuri alan palvelujen saatavuuden 
ja asiakkaan yksilöllisen huomioinnin heikkenemiseen.

Sosiaaliohjaajat totesivat työvuosien aikana tekemiensä havaintojensa pohjalta, että 
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toimeentulotuen myöntämisnormit ovat kiristyneet ja hoitoon pääsy esimerkiksi 
päihdepalveluissa on vaikeutunut. He kertoivat kokemustensa nojalla, että esimerkiksi 
vammaisten asumispalveluissa säästöjä on haettu supistamalla työntekijöiden ilta- ja 
viikonloppujen työvuoroja sekä karsimalla asiakkailta vapaa-ajan käyttövaroja. 
Näiden päätösten he katsoivat heijastuvan asiakkaiden toimintakykyyn ja niin fyysi-
seen, psyykkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin. He totesivat, että asiakas on häviäjä 
toimintaresurssien kaventuessa.          

Kun tuntimääriä viikonloppuna vähennetään, kuten kerroin, niin sit se on aina pois näiltä asuk-
kailta. Se on aina pois, että minä siitä kärsin vähän rahakukkarossa, mutta enemmänhän kärsii 
tietysti aina nämä asukkaat. Mun mielestä se on hirveän sääli, kun sehän on yks keino pitää ihmisiä 
vireinä ja toimintakykyisinä, koska meilläkin helposti menee siihen, että miehet pötköttelee sängyn 
päällä ja katsoo telkkaria. Käydään välillä ruokaunilla ja tullaan taas uudelleen syömään. Se, että 
sä lähtisit tonne ja liikkuisit, koska nää on hirveän innokkaita lähtemään. … Mutta jotenkin tulee 
mieleen, että onks tämä homma (talouden kiristyminen) meidän kontolle kaatunut. ((13) Teema-

haastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Mirja Satka (1993, 53–54) totesi jo 1990-luvun alussa, että hyvinvointivaltion 
murros on johtanut koko julkisensektorin toiminnan supistamiseen, taloudellista-
miseen ja tehostamiseen, jolloin sosiaalialalla on kyettävä tekemään laskennalliseen 
näyttöön perustuvaa työtä. 1990-luvun talouslamaan liittyi hyvinvointitehtävien 
uudelleen arviointi ja näiden jarruttaminen sekä markkinaehtoisuuden vahvistuminen 
(ks. Julkunen 2001; Kantola 2002). Havaintojen mukaan sosiaalipalveluissa tiukentui 
yhtäaikaisesti niin asiakkaiden valikointi kuin palvelujen kohdentaminen, jolloin pääsy 
palveluiden käyttäjäksi vaikeutui. Esimerkiksi ikääntyneen henkilön palvelutarpei-
den arviointiin vaikuttaa hänen sosiaalinen verkostonsa, muun muassa omaisten ja 
läheisten mahdollisuudet tarjota apua ja hoivaa. (Anttonen ym. 2000, 175–176; ks. 
Muuri 2008, 65.) Marketta Rajavaaran (2007, 129) mukaan taloudellinen lama jätti 
jälkeensä ajattelun, että jatkuvat poikkeustoimet ja moraalinen itsekuri ovat hyvinvoin-
tipalvelujen säilymisen edellytys. Esimerkiksi sosiaalityössä on jouduttu omaksumaan 
markkinamekanismeihin luottavan yhteiskunnan toimintatapoja (Raunio 2000, 79). 
Sosiaalityöltä edellytetään tulosvastuuta ja vaikuttavuutta myös asiakastyössä (ks. Hol-
ma 1999). Sosiaaliohjaajatkin olivat työvuosien aikana havainneet kouriintuntuvalla 
tavalla, miten talouden suhdanteet heijastuvat alan työhön.

Taloudellisten resurssien niukkeneminen peilautui sosiaaliohjaajien tätä päivää 
koskevista näkemyksistä toimintayksiköiden ja asiakasryhmien kokoa kuvaavina 
kommentteina. Taloustilanteen heikentyessä herää heidän mukaan halu toimintayksi-
köiden ja asiakasryhmäkokojen kasvattamiseen (vrt. STM 2012a, 20). He kertoivat 
tästä esimerkkejä niin vammais- kuin vanhuspalveluista. Sosiaaliohjaajat kannattivat 
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pieniä toimintayksiköitä ja asiakasryhmiä. He asettuivat pienempien toimintayksi-
köiden puolelle, vaikka asiakaspaikkojen lisääminen merkitsisi useampia työnteki-
jöitä samassa yksikössä, jolloin työstä vastuuta olisi jakamassa useampi työntekijä, ja 
yksikön toimintaedellytykset varmistuisivat esimerkiksi työntekijöiden vuosilomien 
aikana. Asiakasryhmän hallittu koko mahdollistaa heistä asiakaslähtöisen työskente-
lyn. Kooltaan isommissa palveluorganisaatiossa työntekijöiden on mahdollista koh-
dentaa osaamisensa erityisiin, rajatumpiin alueisiin, mutta samanaikaisesti asiakkaan 
kokonaisvaltainen kohtaaminen voi kaventua, kun laaja asiakasmäärä syö tuttuuden 
kokemusta ja henkilökohtaisen huomioinnin mahdollisuuksia (Niemi ym. 2011, 11).

Että ihmisiä ei ainakaan sillä tavalla ahdettaisi loppumetreillä tällaisiin suuriin yksiköihin. … 
Enemmän olisi just semmoista, että olisi elämässä elämää tai kivaa! ((14) Teemahaastattelu III/ 2009/ 

Sosiaaliohjaaja)  

Toimintayksiköiden liittäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi on totta ammat-
tialan eri työsektoreilla. Seuraava sosiaaliohjaajan kuvaus koskee tilannetta, jolloin 
kaupunginosakohtainen sosiaalitoimisto lakkautettiin ja työ siirtyi laajemmalle, 
alueelliselle sosiaaliasemalle. Sosiaaliasemalla asiakkaan toimentuloturvaa koskevan 
asian käsittely on hänen kertomansa mukaan useamman työntekijän vastuulla. Sosi-
aalitoimessa asiakas kohtaa asiassaan kyseisen sosiaaliohjaajan mukaan liian monia 
työntekijöitä, jolloin hän ei jaksa viedä asiaansa eteenpäin, esimerkiksi toimeen-
tulotukipäätöksen saamiseen asti.

Sanotaan, että ihan viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut iso muutos. Ja tämä, että asiak-
kaat hukkuu tuonne sosiaaliturvaan, ne ei saa sitä tukea ja apua, mitä ne ennen sai, kun ne kohtasi 
sen sosiaalityöntekijän, sen ihmisen. Et tavallaan se on vaikeutunut. Ja se sitten taas aiheuttaa sitä, 
et ne kaikki asiat menee niin solmuun ja kaikki asiat kaatuu niskaan. Jää vuokrat hoitamatta ja 
niin edelleen. Moni on semmoisessa kunnossa, et ne ei esimerkiksi yksin osaa täyttää toimeentulotu-
kihakemusta. Ja jos siihen ei saa apua, niin se tuki jää hakematta ja se taas aiheuttaa sitten sen, että 
ongelmavyyhti vaan kasvaa. … Sitten tämä luukuttaminen, että ihmistä juoksutetaan. On Kelan 
luukut ja on toimeentulotuenluukut jne. Ihmisten voimavarat ei enää riitä siihen luukuttamiseen. 
((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Hyvinvointiyhteiskunnan nykykehitysvaiheessa korostetaan kansalaisten aktii-
visuutta sekä vastikkeiden ja velvollisuuksien liittämistä sosiaalisiin oikeuksiin ja 
etuuksiin. Kansalaisen aktiivisuus ja vastuullisuus ovat ehtoina myös sosiaalipalvelujen 
saamiselle. Aktiivisuuden korostamisessa sekoittuvat eri tarkastelukulmat kuten huoli 
kustannusten kasvusta, huoli riippuvuudesta sosiaalialan palveluihin ja työllisyydestä 
sekä työttömien ammatillisista ja moraalisista valmiuksista. (Ks. Julkunen 2006, 
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23, 206; 2008b, 194–197; Kettunen 2006, 255; Kopperi 2001, 50.) Aktiivisuus on 
tunnusomaista valtion ja kansalaisuuden uudelleenmuotoillulle perusideologialle 
erityisesti työllisyyspolitiikassa (Keskitalo 2008; Kotiranta 2008, 162–163; Raunio 
2000, 71; Saari 2001, 97–98; Välimaa 2011, 65). Raija Julkunen (2001, 168–192) 
liittää aktivoinnin vahvistumisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kaikkinensa toi-
meentuloturvan muuttumiseen vastikkeelliseksi. Aktivointi peilautuu toimentulotuen 
myöntämiskäytännöistä. Toimeentulotuen hakijalta edellytetään tulojen ja menojen 
tarkistamista, pyrkimystä huolehtia omasta ja perheen elatuksesta sekä ilmoittautumista 
työnhakijaksi (Karjalainen ym. 2010, 115). Tilanteissa, joita sosiaaliohjaajat pitivät pul-
mallisina, alan työssä kohdattava ihminen, asiakas tai hänen läheisensä eivät kyenneet 
vastaamaan aktiivikansalaiseen kohdistuviin odotuksiin (ks. esim. Strömberg-Jakka 
2012). Eräs sosiaaliohjaaja totesi tässä tilanteessa olevan esimerkiksi ikääntyneiden 
vammaisasiakkaiden ja heidän vielä iäkkäämpien vanhempiensa.

Sosiaaliohjaajaopiskelijat kantoivat opintojen loppuvaiheessa 1990-luvun puolivä-
lissä huolta sosiaalialan työntekijöiden asemasta, kun työmäärä ja työssä kohdatut 
haasteet kasvoivat, mutta taloudellisia toimintaresursseja leikattiin ja työntekijöitä 
vähennettiin. Tosin he katsoivat, että alalla toimivat voivat myös vaikuttaa työtilan-
teeseensa. Työvuosien jälkeen he huomauttivat, että alalla työskentelevät eivät puo-
lusta riittävästi työalaansa ja sen toimintaedellytyksiä, vaan sopeutuvat annettuun 
tilanteeseen. Sosiaalialalla työskentelyn yhteydessä on puhuttu usein hiljaisuuden 
kulttuurista, jolla on viitattu vallitseviin käytäntöihin tyytymiseen ilman puolustau-
tumista tai vastarintaa (esim. Mutka 1998).

Näillä näkymillä säästöjä kauheasti. … Toivottavasti ja minäkin sitä toivon hartaasti, että se ei mene 
koko ajan siihen suuntaan, että me ollaan vaan pienillä ihmismäärillä tehdään isoja töitä. … Sosiaa-
lialan työntekijäjoukko tuntuu olevan aika joustavaa ihmissakkia, että ne vaan elää ja sitten sopeudutaan 
jotenkin siihen tilanteeseen, ihan niin kun täällä meilläkin, et meillä vanhenee työntekijöitä ja ei ole 
lisääntynyt. … Että sitten annetaan sieltä ylhäältä päin vaan neuvoja, et säästetään, joka on tosiasia 
ja sitten me täällä kentällä, kuten sanoin, niin priorisoida niitä töitä ja sitten keskitetään kirkkaasti 
siihen perustyöhön, tehdään se, mitä meidän pitää. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Talouden resurssien kapeneminen on tuonut sosiaaliohjaajista niin tavoitteellisuuden 
kuin tehokkuuden lisäämisvaateita ammattialalle. Näiden odotusten he ennakoivat 
säilyvän myös tulevina vuosina. Tehokkuuden ja tuloksellisuuden vaade on kasvanut 
julkisella sektorilla (vrt. Lehto 2003, 37–38). Kustannustehokkuudesta, päätöksenteon 
nopeudesta ja joustavuudesta sekä työn tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on tul-
lut alalla odotettuja hyveitä (Lähdesmäki 2000, 34). Sosiaalialalla hiljattain käydyssä 
keskustelussa ovat vilisseet tiiviisti sanat taloudellinen kantokyky, kestävyys ja vakaus 
mutta myös vaikuttavuus (esim. STM 2012a, 2, 20; 2012c, 14; 2012d, 14, 19–20, 26). 
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Eräs sosiaaliohjaaja katsoi, että tässä tilanteessa alalla työskentelevien tulee hahmottaa 
perustehtävänsä ja keskittyä tämän mukaisesti asiakastyön ytimiin. Talouden aallo-
koissa paikan säilyttämiseen toinen sosiaaliohjaaja esitti lääkkeenä alan ammatillisten 
arvojen vankkaa tarkastelua (ks. Muuri 2008, 64). Myös Hannu Piiroinen (2005, 71) 
on todennut, että yhteiskunnallinen muutos ohjaa alalla toimivia pohtimaan työn arvo-
lähtökohtia. Mirja Satka (1993, 54) puolestaan huomautti jo 1990-luvun alkupuolella, 
että on palattava ammatillisten perusarvojen tarkasteluun markkina- ja talousoppien 
ujuttaessa toimintakentälle vieraan kielen ja mielen. Työn tavoitteellisuuteen, tuloksel-
lisuuteen tai vaikuttavuuteen liittyvät odotukset ja samanaikaisesti työhön suunnattujen 
voimavarojen, esimerkiksi taloudellisten resurssien kaventuminen voivat sosiaaliohjaajista 
lisätä tunnetta työn paineisuudesta. Tämän johdosta työhyvinvoinnin ylläpitoon ja 
edistämiseen tulee olla heidän mukaansa enenevästi keinoja.

Sen täytyy olla tehokkaampaa, siis ihan oikeasti sen ymmärtäminen. Ja tällasen tehokkuusajattelun 
soisin tietyllä tapaa jalkautuvan, koska se on vaan ihan pakko. … Keskitytään olennaiseen. … 
Täytyyhän se kuitenkin osata niille työntekijöille myydä, kuka sen sit myykin. Mutta se ei tapahdu 
yhdessä yössä. Mutta tehokkuutta voi markkinoida myös niin, ettei se ole pelkästään joku kirosana. 
((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajat tarkastelivat niin opintojen ollessa käynnissä kuin työvuosien jälkeen 
taloudellisen tilanteen vaikutusta alan toimintaan ja tulevaisuuteen. Talouskysymys-
ten peilautuminen sosiaaliohjaajaopiskelijoiden 1990-luvun puolivälissä esittämiin 
näkemyksiin oli todennäköisesti heijastumaa tätä edeltäneiden vuosien taloudellisesta 
lamasta, ja vastaavasti heidän työvuosien jälkeen tekemiinsä pohdintoihin vaikutti 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun taloustaantuma. Kun sosiaaliohjaa-
jien kommentit olivat opiskeluvuosina toteamuksia talouden tilanteesta, kohdentuivat 
ne työvuosien jälkeen havaittuihin muutoksiin alan työssä, kuten huoleen asiakas-
määriltään pienten, kodinomaisten toimintayksiköiden lakkauttamisesta sekä työn 
määrittymisestä vain lakisääteisiksi palveluiksi. Tukijoiksi nimeämäni sosiaaliohjaajat 
harmittelivat työvuosien jälkeen juuri suuntautumista asiakkaan yksilöllisemmän 
huomioimisen mahdollistavista toimintayksiköistä suurempiin ja laitosmaisempiin 
toimintayksiköihin. Ohjaajiksi kutsumieni henkilöiden huomiot suuntautuivat vastaa-
vasti alan toimintayksiköiden mutta myös asiakasmäärien kasvuun. He pitivät lisäksi 
uhkana keskittymistä vain lakien velvoittamiin palveluihin. Kehittäjiksi määrittelemieni 
sosiaaliohjaajien kommentteihin sisältyivät niin opiskellessa kuin työvuosien mentyä 
työn tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvät kysymykset. Työvuosien jälkeen he 
viittasivat työn tuloksellisuuden yhteydessä aikaisempaa useammin asiakkaan työsken-
telystä saamaan etuun ja hyötyyn. Sosiaalialalla toimivilla tulee olla kyky taloustilanteen 
ja tämän rinnalla työn toteutusedellytysten tarkasteluun.
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10.3 Monitoimijarakenne haasteena

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemys oli 1990-luvun puolivälissä, että alan 
palveluja tuottavat julkisen sektorin lisäksi eri järjestöt sekä yksityiset yrittäjät 
ja toimintaan osallistuvat niin omaishoitajat kuin vapaaehtoistyöntekijätkin. 
He esittivät, että alan peruspalvelut säilyvät julkisen sektorin järjestäminä mutta 
muutoin palveluja hankitaan kilpailutuksella. Yrittäjyys herätti hämmennystä 
pitkälti kunnallisessa sosiaalitoimessa työskentelevissä sosiaaliohjaajaopiskelijoissa.

Joo varmaan muuttuu siinä suhteessa, että tulee just tätä kilpailua, siis tulee näitä yksityis, musta 
tuntuu, että tulee hirveesti näitä yksityisiä juttuja, kilpailutetaan kaikkea ja nää yhteiskunnan 
varoilla, varoin, että nää puretaan, että niitä niinku pikkuhiljaa, ei kaikkii tietenkään pureta, että 
jotain perusjuttuja on pakko jääkin. Sosiaalityö tulee olemaan tosi kovaa. ... Sosiaalityö muuttuu 
bisneshommaks niin kuin pikkuhiljaa, ja siihen tulee tätä kovuutta. Ja sitte niin kuin, että ruvetaan 
valikoimaa asiakkaita. ((22) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaaliohjaajaopiskelijat ennakoivat, että ammattialalla laaja-alainen ja monia-
mmatillinen työskentely vahvistuu. Laaja-alaistumisen he liittivät avuntarvitsijoiden 
tilanteen kokonaisvaltaiseen huomiointiin. Moniammatillistumisella he viittasivat 
toimisektorien rajat ylittävään työskentelyyn. Lisäksi he arvelivat, että monipalvelu-
pisteet tulevat lisääntymään, jolloin elämänkaaren eri vaiheissa oleville ihmisille ja eri 
syistä avun tarpeessa oleville ihmisille löytyy palveluja saman katon alta. Keskustelua 
moniammatillisuudesta ja tässä yhteydessä eri ammattikuntien edustajien keskinäisistä 
suhteista sekä työskentelyn suomista mahdollisuuksista käydään edelleen esimerkiksi 
sosiaalityössä (Tapola-Haapala 2011, 7, 123–124; Vaininen 2011, 259–261). Lisäksi 
jo koulutusprosessien aikana pyritään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen toimijoita 
tuomaan lähemmäs toisiaan (ks. Dunworth 2007; Murray ym. 2009).

Että ei pidetä niin hirveen tiukkaa kiinni siitä omasta työnkuvasta, että voi ajatella siin toimipisteessä, 
vaikka että kaikki työt kuuluu siihen, että se asiakas tulee hyvin hoidettua. ((16) Teemahaastattelu I/ 

1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Eri toimijatahojen mukanaolo alan työkentillä ei aiheuttanut samalla tavoin sosi-
aaliohjaajissa hämmästystä enää 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppu-
puolella kuin noin viisitoista vuotta aikaisemmin. Monen toimijatahon osallisuudesta 
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa on puhuttu esimerkiksi nimityksillä welfare mix, 
hyvinvoinnin monituottajamalli ja hyvinvointipluralismi (Julkunen 2006, 43). Anneli 
Anttonen ja Jorma Sipilä (1993, 455) esittivät jo 1990-luvun alkupuolella, että Suo-
messa welfare mix-malli voisi syrjäyttää julkispalvelumallin. Tähän lähestymistapaan 
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on sisällytetty niin valtion ja kuntien, yritysten kuin kolmannen sektorin sekä lähiyh-
teisöjen että kansalais- ja vapaaehtoistoimijoiden osallisuus palvelujen toteuttamisessa 
(esim. Heinonen 1993). Kolmanneksi sektoriksi kutsuttuihin toimijatahoihin kuuluvat 
muun muassa järjestöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset (Matthies 1996). Satu Vai-
ninen (2011, 7, 252) toteaa sosiaalityötä koskevassa esityksessään, että työntekijöiden 
toimintaympäristöt ja samalla toimijaroolit ovat monimuotoistuneet 2000-luvulla. 
Sosiaaliohjaajat olivat havainneet valmistumista seuranneiden työvuosien aikana 
vastaavan toimijatahojen määrän kasvun alan työkentillä.

Keskeinen muutossuunta alan työssä on ollut sosiaaliohjaajien mukaan menneen 
kymmenen vuoden aikana eri toimijatahojen ja toimijoiden välisen yhteistyön ja 
verkostoitumisen lisääntyminen. Keskusteluun hyvinvointipalvelujen monituotta-
jamallista on liittynyt myös moniammatillisen yhteistyön tarkastelu (esim. Metteri 
1996), kun tavoitteeksi on asettunut hyvinvointipalvelujen tuottaminen joustavasti 
kansalaisten erilaisiin elämäntilanteisiin (Julkunen 1993). Kotihoidossa, ikäihmis-
ten kotona selviytymistä tukevien ja edistävien palvelujen tarjoamisessa, muutos 
ilmenee sosiaaliohjaajien mukaan hyvin konkreettisena. Kotihoidossa ohjaajan työ 
on kehittynyt heidän näkemystensä perusteella vahvasti palvelujen koordinoinniksi: 
ikäihmisen tarvitseman palveluvalikon rakentamiseksi ja lankojen punomiseksi yh-
teen, jotta asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Kotihoidon tukipalvelut ovat pitkälti 
heidän esityksissään yritysten tuottamia. Aikaisemmin yhden kodinhoitajan tekemiä 
tehtäviä käyvät nyt ikäihmisen luona tekemässä useat, mahdollisesti eri tahoista tulevat 
henkilöt. Kotihoidossa tapahtunut kehitys näkyy heistä myös ympärivuorokautisen ja 
ympäriviikkoisen palvelun tarjoamisena ikäihmisen kotiin. He katsoivat, että palveluja 
tuottavat eri toimijatahot mutta tämän oheen on rakentunut erilaisia asiakkaiden oma-
avun ja vertaisavun muotoja. Ammatillisen sosiaalialan työn ja asiakkaiden oma- sekä 
vertaisavun ohella työtä tehdään heistä vielä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Tämän 
kokonaisuuden rakentuminen edellyttää sosiaaliohjaajista alan toimijoilta aina vain 
vankempia vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia, kykyä kohdata eri toimijat, 
neuvotella ja sopia heidän kanssaan toiminnoista ja niiden toteutuksesta. Kun use-
at työntekijät ovat osallisena ikäihmisen tarvitseman ympärivuorokautisen palvelun 
tarjoamisessa, haastaa tämä sosiaaliohjaajien mukaan työntekijät asiakaskohtaisen 
viestinnän parantamiseen.

Heidän (vanhusasiakkaiden) palvelurakenteensa on muuttunut aivan totaalisesti. … No, he saavat 
nykyään tukipalveluna sen, mitä kädet tekivät ennen. … Ei jaeta enää lääkkeitä; emme enää käy 
kaupassa, on kauppapalvelu; emme tee ruokaa, on ateriapalvelu; emme vie suihkuun, on saunapalvelu; 
emme pese pyykkiä, on pyykkipalvelu. … Ne ovat ihan yksityisiä. … Me täällä vaan arvioimme 
kotikäynnillä, että mitä tästä paletista nyt tarvitaan. ((11) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Mä ajattelen nyt sitä vapaaehtoistoimintaa, niin se on yks osa-alue. … Ja mitä mä olen tässä työssä 
kokenut, niin pitäisi olla ne rakenteet ja, että sitä jotenkin hallitaan. Se on ammattilaisten ohjauksessa. 
Ei voi antaa pelkästään sitä, että heittää sitä palloa sinne vapaaehtoisille, että hoitakaa ja tehkää, 
vaan se tuki ja kaikki tulisi sieltä julkisen puolelta kuitenkin. ((1) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaaliohjaajien arvio oli, että työn toteutus tulee hajaantumaan vielä nykyistä 
useammalle taholle. Ajankohtaiskeskustelussa on käytetty jopa ilmaisua hyvinvoinnin 
kolmikantamalli samalla, kun on muistutettu palvelujen tuottamisen aluelähtöisyy-
destä ja julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin tahojen yhteistyön välttämät-
tömyydestä (ks. Lähteenmäki-Smith ym. 2012, 14; STM 2010, 11; 2012a, 20). 
Eriytyvä kehityskulku koski sosiaaliohjaajista ikä-ihmisten kotihoitotyötä mutta myös 
asumispalveluja, esimerkiksi kiinteistön hoidon ja ruokahuollon osalta. Eriytyvään 
kehityskulkuun he liittivät myös tarkemman seulan, jolla arvioidaan asiakaskohtaista 
palvelutarvetta ja mahdollisuutta palvelun saamiseen. Erään sosiaaliohjaajan arvio 
tosin oli, että kotihoidon ja sen tukipalvelujen pirstaloitumiseen voidaan löytää lääke, 
jos näitä palveluja lähdetään tuottamaan yhden yksityisen palvelutuottajan toimesta.  
Vappu Karjalaisen (1996, 207) havainto on, että hyvinvointipalveluissa perustehtäviä 
hoidetaan tehokkaammin vakiintuneen rakenteen, hänen esityksensä mukaan tosin 
julkisten palveluiden toimesta. Myös kansalaiset tukevat julkisen sektorin kokonais-
vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluista (Muuri 2008, 5).

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien näkemys oli, että niin palvelujen organisoin-
nin ja koordinaation tehtävät tulevat lisääntymään. Tämä edellyttää sosiaalialalla 
työskentelevältä heidän mukaansa palvelujen sekä toiminnan organisointi- että 
koordinointikykyä. Yksityisen sektorin vankka osallistuminen palvelujen tuotta-
miseen edellytti heistä kustannustietoista otetta sekä valmiutta palvelukuvausten 
rakentamiseen. Satu Vaininen (2011, 254) toteaa vastaavasti, että ongelmanratkai-
suprosessin etenemisestä vastaaminen ja eri tahojen osaamisen sekä voimavarojen 
yhteenpunominen, vaativat työntekijöiltä jatkossa yhä vankempaa koordinaattorin 
roolin ottamista. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen, hänen palvelutar-
peidensa hahmottaminen kokonaisuutena ja näihin vastineiden jäsentäminen 
eri tahojen ja toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia yhteen nivoen edellyttävät 
sosiaalialan ammattilaisilta yhteistyötaitojen lisäksi koordinaatio-, neuvonta- ja 
ohjausvalmiuksia (ks. STM 2010, 11, 46; 2012c, 169, 177; 2012d, 26). Seuraava 
sosiaaliohjaajan kommentti koskee kotihoitoa, mutta ohjaustoimintaan kohdistet-
tiin lisääntyvästi tarpeita myös muilta työsaroilta. Ohjauksen tehtäviin sisällytettiin 
asiakkaan palvelutarpeen arviointi, tarpeellisiksi katsottujen palvelujen hankinta, 
näiden käytössä neuvominen sekä tämän palvelukokonaisuuden koordinaatio jul-
kisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä omaisten ja vapaaehtoistoimijoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia käyttäen.
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Minusta hirveän huono myös asiakkaan kannalta, että kun nämä kilpailutetaan ja ostetaan muu-
alta, et se on niin pirstaleista, et joka palvelu tulee eri paikasta. … Ensin haluaisin ja toivoisin, 
että meillä olisi niin sanottuja ohjaajia. … He tulisi juuri suunnittelemaan semmoisen asiakkaan 
kohdalle, joka ei saa kotihoitoa, että miten ne siellä kotona sitten pärjää ja millä tuilla, millä 
yksityisillä palveluilla, millä ehkä vapaaehtoispalveluilla tai päivätoiminta jutuilla ja muilla. … 
Toinen, mitä pitää vahvistaa, on se kotiavustaja luonteinen työ. Minulla on haave, että olisi taas 
semmoisia ihmisiä jotka tekisi kaikki asiat, että ei enää tarvitsisi tilata eri paikoista eri asioille, et 
olisi semmoisia työntekijöitä, jotka tulisi ja tekisi niitä tavallisia asioita siellä kotona. ((10) Teema-

haastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat usein enenevästi tukea arjessa selviytymiseensä. 
Tähän tarpeeseen vastaamiseksi edellä siteerattu sosiaaliohjaaja kaipasi kotihoitoon hen-
kilöitä, jotka avustaisivat asiakasta takavuosien tapaan arkisissa asioissa kuten kaupassa 
käymisessä, ruokahuollossa ja kodin siistimisessä. Vastaavaa peräänkuuluttaa Leena 
Eräsaari (2011, 182–183) todetessaan, että aikaisemmin kotihoidossa työskentelevät 
henkilöt huomioivat sekä asiakkaan ruumiin että mielen, kun asiakkaan tarpeiden 
pohjalta räätälöitiin hänen saamansa palvelut, ja kotihoidon työntekijä vastasi osal-
taan ikäihmisen ruokailuun ja siisteyteen mutta myös sosiaalisiin ja turvallisuuteen 
liittyviin tarpeisiin.

Asiakkaiden elämäntilanteiden ja vaikeuksien kompleksisuus edellyttävät useiden 
toimijoiden osaamisen hyödyntämistä (Raunio 2000, 69, 79). Vappu Karjalainen 
(2006) toteaa, että monimutkaistuvat ilmiöt edellyttävät erilaisia yhteisten palve-
lurakenteiden kokonaisuuksia. Tämä merkitsee monitoimijaisten, verkostomaisten 
palvelumuodostelmien kehittämistä. (Mt., 252.) Sosiaalialan työssä yhteistyötahojen 
merkitys on suuri ja edelleen vahvistuva sosiaaliohjaajien mukaan. Asiakkaiden tar-
peisiin vastaaminen edellyttää heistä eri tahojen yhteistyötä. Yhteistyö ei kohdennu 
yksin ammatillisten toimijatahojen välille. Yhteistyössä ovat heistä mukana asiakkai-
den omaiset ja läheiset sekä vapaaehtoistoimijat mutta myös itse asiakkaat. Vastaavan 
päätelmän voi tehdä lähiajan keskusteluista. Sosiaalialan työssä ovat mukana julkisen, 
yksityisen ja järjestösektorin ohella muun muassa omaiset ja läheiset, jotta kansalaisten 
hyvinvointia voidaan edistää ja tuen tarpeisiin vastata (ks. Laki ikääntyvän väestön … 
28.12.2012/980, 4§; 17§; STM 2010, 49; 2012c, 169, 173–174, 177–178, 181). Eräs 
sosiaaliohjaaja tosin kertoi vapaaehtoisten toimintaan mukaan saamisen haasteista.

Meillä ei oo hirveesti niin sanottuja tukihenkilöitä. Yhdellä on tukihenkilö, niitä ei oo hirveesti 
saatavilla. ... Lähinnä se on, että kuka järjestää. Siinähän se kysymys on, tarvitsijoita on paljon, 
avun tarjoajia on vähän tai semmoista vapaaehtoisavun tarjoajia on kuitenkin loppujen lopuks aika 
vähän. ((13) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)
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Niin sosiaali- ja terveysalojen yhteistyö kuin sosiaalialan toimijarakenteen laajene-
minen kattamaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat olivat tapetilla 
sosiaaliohjaajien opiskellessa ja nyttemmin esittämissä näkemyksissä. Toimijatahojen 
moninaistuminen on tullut todeksi sosiaaliohjaajien työvuosien aikana, mutta edelleen 
asia on esillä, kun tulevia pelaajia sosiaalialan työkentille haetaan. Sosiaaliohjaajien 
työvuosien aikana on tullut todeksi myös se, että tarkastelu kohdentuu toimijatahojen 
ja toimijoiden yhteistyön ohella näiden kasvavasta määrästä johtuviin haasteisiin, ku-
ten asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden pirstaloitumiseen. Palvelurakenteen 
sirpaloitumisesta johtuviin haittoihin huomiota kiinnittivät erityisesti tukijoiksi ja oh-
jaajiksi kutsumani sosiaaliohjaajat. He katsoivat myös, että alalla kohdataan enenevästi 
koordinaatio-, neuvonta- ja ohjaustyön tarpeita. Kehittäjiksi nimeämäni sosiaaliohjaajat 
ennakoivat lisäksi, että tarve tiedottaa omasta työstä yhteistyötahoille lisääntyy, kun 
yhteistyöverkostoihin tulee mukaan entistä useampia toimijoita. Sosiaalialan ammatil-
lisen kasvun ja kehityksen tavoitteiksi asettuvat ohjaus- sekä palvelujen ja toiminnan 
organisointi- ja koordinointi- mutta myös neuvonta- ja tiedottamisvalmiudet.

10.4 Asiakaslähtöisyys haasteena ja  
sosiaalialan asiakastyön työmuodot

Sosiaaliohjaajaopiskelijat arvioivat 1990-luvun puolivälissä, että asiakkaat kohdistavat 
lisääntyvästi odotuksia ammattialaan. Asiakkaiden esittämien toiveiden ja palveluja 
tuottavien tahojen määrän kasvaessa sekä näiden keskinäisen kilpailun lisääntyessä, oli 
sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan vahvemmin kuultava ja toimittava asiakkaiden 
ehdoilla. Asiakaslähtöisyydestä on puhuttu viime vuosikymmenet (ks. Kananoja ym. 
2007; Muuri 2008, 62; Pohjola 2010). Ihmisiä, asiakkaita ei voida tällöin pitää työn 
kohteina, vaan he ovat palvelujen saajia (Karvinen-Niinikoski ym. 2005c, 41). Anneli 
Pohjola (1993, 71–72) tosin käyttää ilmaisua palvelujen käyttäjä ja myöhemmin muun 
muassa ilmaisua ”ihminen asiakassubjektina” (Pohjola 2010, 39). Tuija Nummela 
(2011) kirjoittaa puolestaan kohdeasiakkuudesta, kun hän viittaa aikuissosiaalityössä 
tapahtuvaan palvelutarpeiden määrittelyyn mutta myös kuluttaja- ja palveluasiakkuu-
desta. Sosiaaliohjaajaopiskelijat puolestaan pohtivat, olisiko palvelujen tarjoaminen 
kaikille niitä tarvitseville ylipäätään mahdollista, vai jäisikö osa palveluja kaipaavista 
esimerkiksi vanhusväestön jalkoihin.

Ehkä just vanhusväestö, se rupee, se hyökkää päälle, ja sit jotenkin aattelee näit muita vähäosasia, 
huonompi osasia niin tota, joko ne syrjäytyy kokonaan ja ketään ei oo kiinnostuneita niistä, kun joku 
sosiaalialan työntekijä, joka yrittää niitten puolia pitää tai sit neki rupee mellakoimaa, 10 vuoden 
kuluttua jotku spurkut. ((13) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)
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Tarkastellessaan mennyttä, yli kymmentä vuotta työelämässä sosiaaliohjaajat tote-
sivat, että alan työkäytännöissä asiakas ja hänen elämäntilanteensa huomioidaan 
aikaisempaa paremmin. Heidän näkemystensä mukaan alan työssä pyritään sekä 
asiakkaiden arjessa selviytymisen että asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen 
niin omassa elämässä kuin lähiyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Esimerkkeinä he 
pitivät osallisuutta vahvistavista käytännöistä muun muassa erilaisia asukkaiden ja 
työntekijöiden yhteisiä suunnittelukokouksia asumispalveluissa ja palvelukeskuksen 
asiakkaista koostuvan käyttäjäneuvoston kanssa tehtävää yhteistyötä. Kansalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Esimerkiksi vanhusneu-
vostoista tehdään lakisääteisiä (Laki ikääntyvän väestön … 28.12.2012/980, 11§).

Tässä on tapahtumassa varmaan asennemuutosta just tän asiakastyön kentällä. Se ei oo niin ohjail-
tua, että aletaan mennä enemmän siihen, että asiakas on se tärkein. Sellainen on ehkä suuntaus. 
((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Asiakaslähtöisyyden painottamisen nimissä sosiaaliohjaajat vaativat, että alalla on 
lopetettava asiakkaiden juoksuttaminen eri toimistoissa ja toimihenkilöiden luona 
esimerkiksi asiakkaan hakiessa taloudellista apua tai apuvälineitä. He yhdistivät tähän 
vaateen kohdentaa avustusten ja palvelujen vireillepano ja käsittely yhdelle luukulle 
ja mahdollisuuksien mukaan yhdelle henkilölle. Yhden luukun ajatteluun he liitti-
vät myös asiakkaan henkilökohtaisen huomioinnin siten, että asiakkaan tilanteen ja 
palvelutarpeiden muutoksia kyettäisiin ennakoimaan. Ennakointi helpottaisi heistä 
asiakkaan arjessa selviytymistä.

Asiakkaiden pallottelusta viranomaiselta toiselle on kirjoitettu eri vuosikymmeninä. 
Armas Nieminen (1981, 12–13) vaati jo kolmekymmentä vuotta sitten toimipisteiden 
yhdistymistä monitoimipalvelupisteiksi, jolloin riittävä vuorovaikutus ja yhteistyö eri 
toimijatahojen ja toimijoiden välillä mahdollistuisi ja palvelut täydentäisivät toinen 
toistaan. Sosiaalialan palvelujärjestelmä on edelleen pirstaleinen (esim. STM 2012b, 11; 
2012c, 14; 2012d, 24). Huomio on kiinnittynyt ammattialan jäykkiin hallinnollisiin 
työtapoihin (esim. Mäntysaari 1991), ja asiakkaan kohtaaman ongelmakokonaisuuden 
pilkkomiseen osiin sekä näiden hoitamiseen erikoistuneissa osajärjestelmissä (esim. 
Arnkil 1989, 1991; ks. Puuranen ym. 2011, 33–35). Esimerkiksi aikuissosiaalityössä 
on havahduttu tilanteisiin, joissa kukaan ei tahdo ottaa vastuuta asiakkaasta, vaan 
etuuskäsittelyyn uppoaa ihmisiä, joiden voimavarat eivät riitä avun ja palvelujen 
vaatimiseen (Karjalainen ym. 2010, 132; Määttä 2012, 123–128). Työkokemusta 
omaavat sosiaaliohjaajat olivat huolissaan vastaavasta eli asiakkaan jäämisestä ilman 
tarvitsemiaan palveluja rakenteen hajanaisuuden vuoksi.

Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat opintojen ollessa käynnissä, 1990-luvun puoli-
välissä, että ennaltaehkäisevää työtä sekä avohuoltoa ja alueellista toimintamallia 
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kehittämällä ja vahvistamalla voitiin vastata kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Sosi-
aalialan työmuotojen osalta he nostivat esiin erilaisten toiminnallisten työpajojen ja 
tämän myötä ihmisten toimintakyvyn tukemisen tarpeen.

Se suuntautuu niin kun semmoiseen etsivään työhön tää sosiaalityö tonne kentälle enemmän, ja tota 
sinne tavallaan tommoiseen yhdyskuntatyötyyppiseen ja yhteisölliseen työhön. ... Tavallaan niin kun 
menee sinne ihmisten kotiin ihan eri asetelmissa. ... Mut nyt sä oot tavallaan niin kun tarjoamaan 
niin kun omaa apuasi ja tukeasi ... Ettei se oo semmoista pakkopullaa ja tyrkyttämistä, että sä todella 
saat sen ihmisen motivoitua siihen niin kun johonki uuteen ja muutokseen. ((4) Teemahaastattelu I/ 

1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemykset olivat samansuuntaisia monien muiden 
1990-luvun visiointien kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö (1995) nimesi paino-
pistealueiksi 1990-luvun jälkipuoliskon toimintaa koskevassa strategiassaan muun 
muassa ongelmien ehkäisyn ja uusien mallien hakemisen työllistämiseen. Kuntien ja 
kolmannen sektorin edustajat kirjoittivat omassa puheenvuorossaan toimintamallista, 
jolle oli ominaista hyvinvointityön toimijakentän laajeneminen, vuorovaikutukseen 
perustuva ihmiskeskeinen monitoimijuus sekä alueellisten hyvinvointipalvelujen en-
nakkoluuloton yhteensovittaminen (Eronen ym. 1995, 106–114). Aulikki Kananojan 
(1994) visioon sosiaali- ja terveysalojen muutoksesta sisältyi yli viisitoista vuotta sitten, 
jolloin sosiaaliohjaajat aloittivat opintonsa, olettamus työn rakentumisesta asiakkaan 
rinnalla kulkemiseksi ja asiakkaan kanssa työskentelyksi. Hän katsoi, että työn lähtö-
kohta oli ihminen ja hänen elämismaailmansa sekä voimavaransa, jolloin työskentely 
kohdentui ihmisessä, hänen tilanteessaan ja lähiyhteisöissään oleviin kannatteleviin 
mahdollisuuksiin. (Mt., 81–82.) Myös muissa aikalaisvisioinneissa nähtiin julkisten 
palvelujen ja ammatillisen työn kietoutuvan paikallisiin käytäntöihin niin erilaisten 
kohtaamispaikkojen ja vapaaehtoistyönkeskusten kuin kansalaisten oma-aloitteisen 
toiminnan ja verkostoitumisen kautta (ks. Julkunen 1994a, 88–89; Kananen ym. 
1994, 48). Nämä teemat olivat läsnä myös silloin, kun sosiaaliohjaajat työvuosien 
jälkeen kuvasivat sosiaalialan työn muutoksia menneiltä lähivuosilta. Lisäksi samat 
teemat toistuivat heidän tulevaisuutta koskevissa ennakoinneissaan. Mistä tämä ker-
too? Tuottaako esimerkiksi ammattialan koulutus tai alaa koskeva keskustelu samojen 
teemojen toiston? Ennakoivien ja ennaltaehkäisevien, varhaiseen puuttumiseen ja 
tukeen perustuvien sekä oikea-aikaisten ongelmien pitkittymistä estävien ja eri tahojen 
yhteistyöhön pohjaavien työkäytäntöjen kehittäminen ovat nytkin alan keskustelun 
ytimessä (STM 2010, 45, 49; 2012a, 17; 2012c, 2).

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien arvio oli, että asiakkaiden arjessa selviytymiseen 
tarvitsema tuen määrä kasvaa. He katsoivat, että tulevina vuosina asiakkaan kuntoi-
suutta edistävä työ vaatii ohjaavaa ja tukevaa sekä eri toimijatahojen yhteistyöhön 
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perustuvaa otetta. Myös sosiaalityössä asiakkaiden motivointiin ja tukemiseen liittyvät 
tehtävät, joihin sisältyy neuvonta ja ohjaus, ovat lisääntyneet (Vaininen 2011, 254).  

Se ei riitä, että sulla on se ovi, vaan siinä moni tarvitsee tukea lisäksi siihen, että pystyy olemaan siellä 
oven takana. … Paljon siinä arjessa tukemista kyllä ja tietynlaista, sillä tukemisella kuntouttavaa. 
Tulee se luottamus ja asukas rupeaa itse luottamaan vähän omiin taitoihinsa. Pitäisi olla hyvät 
hoitosuhteet ja kontaktit, että ne toimisivat. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Viime vuosina sosiaalialalla on yleistynyt puhe kumppanuudesta (esim. Palola ym. 
2010, 54). Sosiaaliohjaajat ennakoivat, että asiakkaan kohtaamisen ja avun tarjoami-
sen mahdollisuudet tulevat monipuolistumaan. Ammattialan työn kehitykseen he 
liittivät lähityön vahvistumisen, jolla sosiaaliohjaajat tarkoittivat asiakkaan kanssa 
työskentelyä hänen elinympäristössään (ks. Männistö 2012). Tavoitteena on, että 
ihmisen avun ja tuen tarpeisiin vastataan jatkossa ensisijassa kotiin annettavin avo-
palveluin (ks. Laki ikääntyvän väestön … 28.12.2012/980, 14§; STM 2010, 40, 47, 
49). Lujasti on peräänkuulutettu myös lähipalvelujen ja niin sanottujen matalan kyn-
nyksen toimintojen lisäämistä (STM 2010, 45, 49; 2012a, 18; 2012d, 21). Toisaalta 
sosiaalialalla on lähdetty käyttämään, niin kuin eräs sosiaaliohjaaja totesi, neuvonnassa 
ja tiedon välittämisessä sekä ohjauksessa etäavun keinoja kuten matkapuhelimen 
tekstiviesti- ja nettipalveluja. Etäavun keinojen voi nähdä osaltaan helpottavan asiak-
kaiden selviytymistä omassa elinympäristössään. Viestintäteknologian ja sähköisten 
palvelujen hyödyntämiseen kohdentuu enenevästi odotuksia (STM 2012a, 14; 2012b, 
22; 2012c, 79; 2012d, 27).

Se on ollut mun mielestä semmoisen lähityön korostuminen eli mun mielestä paljon enemmän jal-
kaudutaan   ja tehdään lähityötä siellä, missä asiakkaat on ja kohdataan heitä siellä. … Ja myös 
se että erilaisia menetelmiä käytetään enemmän hyväksi. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Kun sosiaaliohjaajat katsoivat tästä hetkestä eteenpäin, heidän toiveensa kohdentui-
vat edelleen asiakaslähtöisen työn vahvistumiseen siten, että asiakkaan kohtaaminen 
ja hänen kuulemisensa olisivat todella totta alan työkäytännöissä, ja asiakkaan arjessa 
selviytymistä tuettaisiin erilaisin keinoin. Asiakaslähtöisyys onkin edelleen haaste, 
kuten esimerkiksi Tuija Nummela (2011) toteaa aikuissosiaalityötä koskien. Hyvin 
asiakaslähtöistä ja lähellä asiakasta, hänen rinnalleen asettuvaa sosiaalialan työtä 
eräs sosiaaliohjaaja nimitti varsinaiseksi sosiaalialan työksi tai sosiaalityöksi.   

Mä toivoisin jotenkin, että se semmoinen varsinainen sosiaalityö – miksi mä sen jotenkin miellän – eli 
se on sitä asiakkaan kohtaamista, että se jotenkin vahvistuisi. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Sosiaaliohjaajat totesivat, että asiakkaan asema ja rooli toimijana tulee enti-
sestään vahvistumaan. He arvioivat asiakkaiden hankkivan itsenäisemmin tietoja 
tarvitsemistaan palveluista sekä osallistuvan tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun 
ja toteutukseen. Asiakkaan osallisuuden vahvistamisella on ollut keskeinen sija äsket-
täisessä alan kehittämistä koskeneessa keskustelussa (esim. STM 2010, 46; 2012c, 
169). Anneli Pohjolan (1993) mukaan keskeinen haaste sosiaalityössä on toiminnan 
siirtäminen perinteisestä vastaanottomallista asiakkaan aktiiviseen kohtaamiseen, jol-
loin alalla toimivan on pyrittävä yhteistoiminnalliseen sekä mahdollisuuksia etsivään 
ja luovaan rooliin. Hän kuitenkin kysyy, voiko työssä kohdattava ihminen, asiakas 
olla samanaikaisesti sekä aktiivisen kansalaisen, palveluiden käyttäjän että sosiaalityön 
määrittäjän roolissa. (Mt., 71, 83–85.)

Entistä enemmän vahvistuu tää toimijuus eli tosiaan tehdään sen tai tavallaan siinä muodossa, mitä 
ajatellaan tehdä asiakkaan kanssa. Niin mä uskon, että se tulee vielä enemmän merkityksellisemmäksi 
eli se asiakas on toimija. … Ja sit tämmöisiä matalan kynnyksen paikkoja tämmöiseen omaehtoiseen, 
mä uskon, että seuraavat sukupolvet on jo silleen tiedolla kyllästetty, että on niitä paikkoja, missä voi 
saada sitä tietoa mahdollisimman helposti ja vielä edelleen, että tämmöisiä yhden luukun paikkoja. 
((1) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Ulla Mutka (1998, 12) toteaa sosiaalityötä koskien, että toimintakäytännöt joudu-
taan rakentamaan aina uudelleen työn muuttuvista lähtökohdista ja toimintaehdoista 
käsin. Toisen ihmisen, asiakkaan kohtaaminen sosiaalialan ammatillisena valmiutena 
korostui, kun sosiaaliohjaajat arvioivat työn toteutuvan asiakaslähtöisesti ja enenevästi 
asiakkaan elinympäristössä, jalkautuneena kentälle. Kentällä työskentely edellyttää 
heidän mukaansa alalla toimivalta tilannetajua, valmiutta tulla tilanteeseen, olla 
siinä ja vastata tähän kulloistenkin mahdollisuuksien mukaan. 

Sä lähdet jonnekin, sä jalkaudut jonnekin ja sä kohtaat spontaanisti niitä ihmisiä. Ei ole sovittu 
mitään, että sä tapaat niitä. Jotenkin semmoista sen hetken tajuamista, että sä olet spontaanisti heti 
siinä mukana, sä pystyt kohtaamaan sen asiakkaan. … Sieltä tulee kaikki ihan yllätyksenä vastaan. 
Semmoiseen pitää olla valmis ja semmoisia taitoja pitää olla. … Mä luulen, että sosiaalialan työssä 
tarvitaan aina vaan enemmän ja enemmän  taitoja kohdata kovin erilaisia ongelmia samassa per-
heessä tai samassa  yhteisössä. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Työvuosien saattelemana sosiaaliohjaajien katse kohdentui asiakkaiden yksilölliset 
elämäntilanteet huomioivien, asiakaslähtöisten työmuotojen rakentamiseen. Alalla 
toimivien tulevaisuudentoiveisiin sisältyy vuosikymmen toisensa perään myös ennal-
taehkäisevien ja avohuollon palvelujen vahvistaminen. Ehkäisevään ja avohuollossa 
tapahtuvaan työhön liittyvät suunnanotot olivat mukana eri ajankohtina niin tukijoiksi, 
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ohjaajiksi kuin kehittäjiksi kutsumieni sosiaaliohjaajien näkemyksissä. Ohjaajien ryhmä 
liitti näihin opiskeluvuosinaan vielä alueilla lähempänä ihmisten elinpiiriä tapahtuvan 
työskentelyn ja työvuosien jälkeen tarpeen havaita ja puuttua kyllin varhain ihmisten 
pulmallisiksi kokemiin elämäntilanteisiin. Kehittäjiksi nimeämieni sosiaaliohjaajien 
kommentit kohdentuivat heidän tarkastellessa opiskeluvaiheessa ennaltaehkäisevää ja 
avohuollon työtä myös etsivän- ja yhteisötyön mahdollisuuksiin. Työvuosien jälkeen 
he tarkastelivat tässä yhteydessä jalkautuvaa ihmisten elinympäristöissä tapahtuvaa 
työtä ja tämän parina lähityötä. Työvuosien mentyä he kertoivat lisäksi ihmisten, kan-
salaisten ja toisaalta vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumisesta muun muassa matalan 
kynnyksen eli helposti saavuttavien paikkojen toimintaan. Kehittäjät löysivät myös 
teknologian hyödyntämisestä uusia vaihtoehtoja työn tekemiseen. Asiakaslähtöisten 
ja -läheisten asiakkaan elinympäristössä toteutuvien työmuotojen omaksumiseen tulee 
rakentaa ammatillisen kasvun ja kehityksen reitityksiä.

10.5 Sosiaalialan henkilöstön saatavuus haasteena

Sosiaalialan resurssit, kuten budjettivarat ja työntekijöiden määrät, ovat olleet jatkuvan 
keskustelun kohteena aina 1990-luvun lamavuosista lähtien (vrt. Rose 1993, 53). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstrategiaan nimettiin jo 1990-luvulla viisi 
haasteeksi koettua kehitystekijää, jotka olivat kireä taloudellinen tilanne, kansainvälisty-
minen, väestön ikääntyminen, kilpailu osaavasta työvoimasta ja lainsäädäntömuutokset 
(Elovainio ym. 1993). Ammattina esimerkiksi sosiaalityö koetaan nyky-yhteiskunnan 
puristuksessa niin vaativaksi, että työntekijöiden rekrytoinnissa on kohdattu haasteita 
(Karvinen-Niinikoski 2005a). Kasvavien asiakasmäärien keskellä tulosten tekeminen on 
vaikeaa. Asiakasruuhka, asiakkaiden monimutkaiset elämäntilanteet ja muutosproses-
sien hitaus yhdistettynä niukkoihin toimintaresursseihin tuottavat riittämättömyyden 
tunnetta sosiaalityössä (ks. Jokinen ym. 2005, 160; Karvinen-Niinikoski ym. 2005d, 
41, 45). Myös sosiaaliohjaajat viittasivat työvuosien jälkeen sosiaalialan työhön ha-
keutumiseen ja henkilöstön pysyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuonna 2008 kaikkiaan 364 200 henkilöä, 
joista sosiaalipalveluihin sijoittui 185 800 ja terveyspalveluihin 178 400 työntekijää. 
Kuntien järjestämissä sosiaalipalveluissa oli henkilöstöä vuonna 1995 yhteensä 88 800 
ja vuonna 2010 puolestaan 115 800. (THL 2009, 158; 2011, 177, 182.) Sosiaali- ja 
terveysalojen henkilöstön määrä on kasvanut jatkuvasti 1990-luvun lamavuosien 
jälkeen. Alojen osuus koko työvoimasta on noin 16 prosenttia. Vuoteen 2020 men-
nessä noin puolet sosiaali- ja terveysalojen nykyhenkilöstöstä jää eläkkeelle, ja samalla 
työvoimaosuuden on ennakoitu nousevan noin 20 prosenttiin. (vrt. Honkatukia ym. 
2010; Koponen ym. 2012; Pentikäinen ym. 2009.) Vuoden 2007 jälkeen henkilöstön 
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määrä on ollut selvästi kasvussa. Henkilöstöä on tarvittu erityisesti lastensuojeluun ja 
vanhustyöhön. Vahvimmin eri ammattiryhmistä on kohonnut lähihoitajien määrä. 
(STM 2009, 17, 22.) Huoli henkilöstön saatavuudesta on esillä ajankohtaisessa keskus-
telussa (esim. STM 2012b, 14, 22). Työvoimavaltaisena alana sosiaaliala tarvitsee toi-
mintamuodosta riippumatta tekijänsä. Mistä lähivuosina voidaan rekrytoida riittävästi 
ammattitaitoisia työntekijöitä alalle? Vasta sosiaaliohjaajien 2000-luvun ensimmäisen 
vuosikymmen jälkipuoliskolla esittämissä näkemyksissä oli mukana kysymys osaavan 
henkilöstön riittävyydestä. Sosiaaliohjaajista löytyi asiaan luottavaisesti suhtautuvia. He 
katsoivat, että sosiaaliala kehittyvänä ja erilaisia työmahdollisuuksia tarjoavana 
tehtäväkenttänä houkuttelee uusia työntekijöitä.

Kyllä mä uskon ja luulen, että nuoria, osaavia ihmisiä tulee myös vanhustyöhön hyvin paljon, ne 
innostuu siitä, näkee siinä mahdollisuuksia kokeilla ja tehdä kaikenlaista uutta. ((15) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaaliohjaajista löytyi myös työvoiman saatavuuteen epäilevästi suhtautuvia. Hei-
dän epäilynsä pohjasi alan työvoimavaltaisuuteen, nykyisen henkilöstön ikääntymiseen 
ja työelämään hakeutuvien nuorten ikäluokkien pienuuteen. He totesivat kuitenkin, 
että työvoiman saatavuutta varmistaisi alan palkkatason nosto sekä työolojen ja työssä 
koetun hyvinvoinnin kohentaminen. Lisäksi he katsoivat, että ulkomailta Suomeen 
muuttaneissa voi olla alan tehtäviin motivoituneita henkilöitä. Turvaamalla riittävät 
työresurssit, kohentamalla työolosuhteita ja vahvistamalla työn arvostusta voidaan 
vaikuttaa alalla viihtymiseen (STM 2010, 22, 51; 2012d, 31; Sutinen 2009, 71–72). 
Esimerkiksi sosionomin (AMK) -tutkinnon suorittaneiden mukaan sosiaalialan 
vahvuuksia ovat asiakasläheinen työskentely, moniammatillinen ja verkostoituva työ 
sekä osaamisen kehittäminen ja muutoin tutkimus- ja kehittämistoiminta (Borgman 
2006, 188). Sosiaalialalla tulee rakentaa ammatillisen kasvun ja kehityksen urapolkuja 
hyödyntämällä alan vaihtoehtoisia työ- ja työssä kehittymisen mahdollisuuksia.

10.6 Sosiaalialan jatkuva muutosprosessi ja  
muutoslankojen kietoutuminen toisiinsa

Marjatta Eskola (1981, 23) totesi kolmekymmentä vuotta sitten, että ”kehitys on aina 
muutosta, mutta muutos ei välttämättä ole kehitystä, sillä ollakseen kehitystä sen tulisi 
olla vaiheittaisessa järjestyksessä jatkuvaa kasvua, laajenemista ja hahmottumista”. 
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 17) on poimittu sosiaaliohjaajien opiskeluvuosina 
1990-luvun puolivälissä ja työvuosien jälkeen 2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen lopussa esittämistä näkemyksistä ammattialan kehitykseen ja ammattitaito-
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vaatimuksiin vaikuttavia tekijöitä. Heidän katseensa suuntautui tarkasteluhetkestä 
noin 10 vuoden päähän.

Taulukko 17. Sosiaalialan työn muutos ja sen heijastuminen ammattitaitoon sosiaaliohjaajien 
mukaan

Sosiaalialan 
työhön ja am-
mattitaitoon 
vaikuttavat 
muutosulot-
tuvuudet

Sosiaalialan työssä kohdattavien muutosten elementit Ennakointi sosiaa-
lialan ammattitai-
don muutostarpeis-
ta 2009 (vahvistuvat 
alueet)

Ennakointi tule-
vista muutoksista 
1990-luvun puo-
livälissä (tulevat 
kymmenen vuotta)

Arvio tapahtu-
neista muutok-
sista 2009
(1996–2009)

Ennakointi tule-
vista muutoksis-
ta 2009 (tulevat 
kymmenen 
vuot-ta)

Ihmisten 
kohtaamat 
haasteet

Päihteiden ja huu-
meiden käyttö
Mielenterveys
Yksinäisyys
Työttömyys
Rikollisuus
Prostituutio
Moniongelmai-
suus
Yhteiskuntaluokat: 
A, B ja C kansa-
laiset
Kansainvälistymi-
nen, monikulttuu-
risuus

Päihteiden käyttö
Mielenterveys
Asuminen
Väkivaltainen 
käyttäytyminen
Perheiden tilanne
Pahoinvointi
Maahanmuutta-
jat, monikulttuu-
risuus
Ikääntyminen

Päihteiden ja 
huumeiden 
käyttö
Mielenterveys
Taloudellinen 
niukkuus
Väkivaltainen 
käyttäytyminen
Rikollisuus
Moniongelmai-
suus
Kulttuurien moni-
naisuus
Ikääntyminen

Toimeentulon var-
mistaminen
Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämien
Mielenterveyden 
edistäminen
Päihteiden käytön 
ehkäisy
Väkivaltaisen käyt-
täytymisen ehkäisy
Kriminaalin käyttäy-
tymisen ehkäisy
Ikääntymistekijöiden 
huomiointi
Kulttuurinen ym-
märrys
Laajaalaisuus
Moniammatillisuus
Työn ja työkäytäntö-
jen kehittäminen

Taloudellinen 
tilanne

Lamavuosien 
heijastuminen 
sosiaalialaan
Työmäärän kasvu 
ja huoli työnte-
kijöiden jaksami-
sesta

Taloudellisuus
Tehokkuus
Toimintayksiköi-
den ja ryhmäko-
kojen kasvu
Palvelujen piiriin 
pääsyn vaikeu-
tunut
Toimentulotuki-
normien tiukke-
neminen
Asiakkaiden 
vapaa-ajan käyt-
tövarojen vä-
heneminen
Asiakastyön pirs-
taloituminen 
Työntekijäresurs-
sien kaventumi-
nen

Taloudellisuus 
Tehokkuus

Ymmärrys talouden 
ja tuloksellisuuden 
kysymyksistä
Ammattialan arvo-
perustan hahmotta-
minen
Sosiaalialan perus-
tehtävän jäsentä-
minen
Työhyvinvoinnin yllä-
pito ja edistäminen
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Sosiaalialan 
työhön ja am-
mattitaitoon 
vaikuttavat 
muutosulot-
tuvuudet

Sosiaalialan työssä kohdattavien muutosten elementit Ennakointi sosiaa-
lialan ammattitai-
don muutostarpeis-
ta 2009 (vahvistuvat 
alueet)

Ennakointi tule-
vista muutoksista 
1990-luvun puo-
livälissä (tulevat 
kymmenen vuotta)

Arvio tapahtu-
neista muutok-
sista 2009
(1996–2009)

Ennakointi tule-
vista muutoksis-
ta 2009 (tulevat 
kymmenen 
vuotta)

Sosiaalialan 
monitoimija-
rakenne

Julkinen, yksi-
tyinen ja kolmas 
sektori sekä 
omaiset ja vapaa-
ehtoistyöntekijät 
toimijoina
Sosiaalialan moni-
palvelupisteet

Toimijatahojen ja 
toimijoiden yh-
teistyö sekä ver-
kostoituminen

Toimijatahojen ja 
toimijoiden mää-
rällinen kasvu
Yhteistyön lisään-
tyminen
Huomio asiak-
kaiden palvelu-
tarpeiden arvi-
ointiin

Palvelujen organi-
sointivalmius
Koordinointivalmius
Neuvotteluvalmius
Ohjausvalmius
Tiedotus- ja viestin-
tävalmiudet
Kustannustietoisuus
Palvelukuvausten 
tekeminen

Sosiaalialan 
asiakastyön 
työkäytännöt

Asiakkaan kuule-
minen
Asiakkaan tarpei-
den, toiveiden ja 
odotusten huomi-
ointi
Ennaltaehkäisevä 
työ
Avohuolto
Aluepohjainen työ
Toiminnalliset 
työkäytännöt

Asiakkaan ja hä-
nen elämäntilan-
teen huomiointi
Asiakkaan arjessa 
selviytymisen 
edistäminen
Asiakkaan osalli-
suuden vahvista-
minen

Asiakaslähtöisyys
Asiakas toimija
Asiakas ja työnte-
kijä työskentele-
vät yhdessä
Asiakkaan elin-
ympäristössä 
työskentely
Asiakasta tukeva 
ja ohjaava työ
Etäauttaminen
Asiakkaan ”luu-
kuttamisesta” 
pois
Yhteistyö eri toi-
mijoiden kesken

Kohtaamisvalmiudet
Vuorovaikutusval-
miudet
Yhteistyövalmiudet
Lähityöskentelyval-
miudet
Teknologian hyödyn-
tämisen valmiudet 

Sosiaalialan 
henkilöstön 
saatavuus

- - Henkilöstön 
saatavuus ja 
riittävyys

Sosiaalialan kehittä-
minen ja ammatilli-
nen kehittyminen
Sosiaalialan työolo-
jen ja työssä koetun 
hyvinvoinnin vahvis-
taminen

Tarkastelukulmat säilyvät pitkälti samoina kahtena eri ajankohtana tehdyissä alan 
tulevaisuuden ennakoinneissa, vaikka näissä onkin painotuseroja. Mistä samojen nä-
kökulmien toistaminen kertoo tulevaisuuden visioinnin haasteellisuuden lisäksi? Vaa-
tivatko muutosprosessit sosiaalialalla toteutuakseen ja työkäytäntöihin pesiytyäkseen 
pidemmän aikakaaren kuin nyt oli aikajana tarkastelupisteiden välillä eli 1990-luvun 
puolivälistä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen taitteeseen ja tästä edelleen 
noin kymmenen vuoden päähän, vuoteen 2020? Vai onko niin, että sosiaalialan työssä 
päivittäin kiinni olevien, kuten sosiaaliohjaajien, on vaikea nähdä omalla työkentällä 
jo eläviä, vaikkakin heikkoja muutossignaaleja?

Sosiaaliohjaajien esiin ottamat muutostekijät, kuten taloustilanteen heijastuminen 
ammattialaan, palvelujen tuottamisen monimuotoistuminen ja ihmisten kohtaamien 
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sosiaalisten haasteiden monimutkaistuminen sekä eri kulttuuritaustan omaavien tar-
peiden huomiointi ovat tuttuja seikkoja viimeisimmistä alan tulevaisuuden kuvauk-
sista (ks. STM 2011, 5; STM 2012c, 6–7, 72–76). Mielenkiintoinen on sosiaalialan 
henkilöstön saatavuutta koskeva kysymys, jota sosiaaliohjaajat kommentoivat vasta 
2000-luvulla, ja tällöinkin heistä vain muutamat.

Sosiaalialaan ja alalla tehtävään työhön heijastuvat sosiaaliohjaajien näkemysten mukaan 
ihmisten elämässään kohtaamat haasteet. Ihmisten taloudelliset toimeentulopulmat, päih-
dyttävien aineiden hallitsematon käyttö ja mielenterveyden vaikeudet ovat olleet ja ovat 
edelleen haaste alan työlle. Myös asumiseen liittyviä hankaluuksia ja joitakin muita lieveil-
miöitä (esimerkiksi aggressiivinen ja uhmakas käytös), jotka voivat olla kytköksissä edellä 
mainittuihin tekijöihin, kohdataan alan työssä. Kansainvälistyminen ja monikulttuurinen 
työ ovat aikaisempaa tiiviimmin läsnä työn arjessa. Lasten, nuorten ja perheiden elämän 
mutta myös arjen sirpaloitumisesta tunnetaan ammattialalla huolta. Väestön ikääntyminen 
heijastuu alan eri työympäristöissä tehtävään työhön, jolloin seniorit ja ikääntyneet tulee 
huomioida toiminnassa. Sosiaalialalla tarvitaan sosiaaliohjaajia mukaillen monipuolista 
osaamista tai moniosaamista. Hyvinvoinnin, terveyden ja vielä mielenterveyden edistämi-
seen tarvitaan enenevästi ammattitaitoa. Myös kulttuurinen ymmärrys ja kyky kulttuurien 
väliseen vuoropuheluun korostuvat alan ammattitaidossa. Vastaavasti ammatillista ymmär-
rystä edellyttää elämäntapojen eriytyminen. Lisäksi tarvitaan valmiuksia työkäytäntöjen 
kehittämiseen, kun sosiaalialaan kohdistuvat odotukset ja tarpeet muuttuvat.

Taloudellinen tilanne heijastuu sosiaaliohjaajista alan työskentelyedellytyksiin. Ta-
loudellisten resurssien kapeneminen on heidän mukaansa heijastunut niin avustusten 
määrään, palvelujen saatavuuteen kuin toimintayksiköiden ja asiakasryhmien kokoon 
sekä asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin esimerkiksi asumispalveluissa. Taloudelli-
nen niukkuus heijastuu myös henkilöstövoimavaroihin, ja tämä puolestaan peilautuu 
työssä koettuun kiireeseen. Moninaistuvien tarpeiden ja samalla taloudellisuus- ja 
tehokkuusodotusten kasvaessa alalla toimivien tulee sosiaaliohjaajista tiedostaa työtä 
ohjaavat arvot ja jäsentää perustehtäväänsä.

Sosiaaliohjaajien esitysten perusteella ammattialalla on mukana entistä enemmän eri 
toimijatahoja ja toimijoita. Palveluiden toteuttajiin kuuluvat niin julkisen, yksityisen 
kuin kolmannen sektorin tahot ja toimijat sekä asiakkaat, heidän omaisensa ja läheisensä 
että vapaaehtoistyöntekijät. Alan toimintaa kuvaa sosiaaliohjaajista eri toimijatahojen ja 
toimijoiden verkostoituminen sekä yhteistyö. Heidän näkemystensä mukaan ammattitai-
dossa vahvistuva alue on palvelujen organisointiin, palvelukokonaisuuden koordinointiin 
ja tässä ohjaukseen sekä palvelukuvausten tekemiseen liittyvä osaaminen. 

Sosiaalialan työn perusta on sosiaaliohjaajia lainaten asiakkaan kuulemisessa, hänen 
elämäntilanteensa ja tarpeidensa huomioimisessa sekä asiakkaan arjessa selviytymisen 
edistämisessä ja osallisuuden vankistamisessa. He painottivat myös ennaltaehkäisevän 
ja avohuollon työn mahdollisuuksia. Sosiaaliohjaajien mukaan alalla ollaan suunnista-
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massa rastille, mikä on asiakkaan elinympäristössä, ja missä työskennellään asiakkaan 
kanssa. Työssä hyödynnetään myös etäavun, informaatioteknologian keinoja. Tällöin 
asiakastyö edellyttää aikaisempaa vahvempia kohtaamistaitoja, vuorovaikutus- ja yh-
teiskyvykkyyttä sekä neuvottelu- ja ohjausvalmiuksia.

Huoli riittävän ja osaavan henkilöstön rekrytointimahdollisuuksista on painokkaam-
min esillä sosiaaliohjaajien kommenteissa nyt, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymme-
nen lopussa kuin vielä 1990-luvun puolivälissä. Sosiaalialan työehtojen ja työolojen 
myönteinen kehitys sekä kuvan vahvistaminen kehittyvästä työalasta turvaavat heidän 
näkemyksiin nojautuen riittävän ja osaavan henkilöstön hakeutumisen alan työhön.

Työelämässä on koettu sekä työn kuormittavuuden että vaatimusten kasvaneen 
muun muassa työn uudelleen organisoinnin, työn hallitsemiseen liittyvän tietomäärän 
ja teknologian kasvun sekä verkostojen laajenemisen seurauksena (esim. Julkunen 
2007). Työelämän muutokset heijastuvat osaamisvaatimuksiin. Taina Hanhisen (2010) 
mukaan työelämän odotukset kohdentuvat niin yleistietoihin ja -taitoihin kuin asia-
kastyön, palveluiden ja tuotteiden tarjoamisen, hallinnon ja talouden, työyhteisöissä 
toimimisen sekä tutkimuksen ja kehittämisen osaamiseen mutta myös työntekijäkoh-
taisiin ominaisuuksiin ja asennetekijöihin. (vrt. mt., 159). Sosiaaliohjaajien maalaa-
massa alan tulevaisuuskuvassa oli vastaavia näkökulmia, joita työelämän muutoksiin 
on yleisemminkin liitetty. Ammattialaa koskevat muutokset tulee huomioida myös 
ammattitaidon kehittämisvaateina riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuuden var-
mistamiseksi alan tehtäviin (ks. taulukko 18).

Vaikka ihmisten elämässään kohtaamiin hankaluuksiin, talouden kehitykseen ja 
sosiaalialan toimintarakenteiden pirstaloitumiseen yhdistyi sosiaaliohjaajien esityksissä 
ankeita ounasteluja, liittivät he alan kehitykseen kuitenkin optimistisia ja eteenpäin 
menosta kertovia näkymiä. Vastaavasti esimerkiksi Asta Niskala (2008, 165; 2010, 277) 
on toiveikas sosiaalityön osalta, todetessaan, että sosiaalityön asema on muuttumassa 
viimesijaisuudesta tai muiden hyvinvointipalvelujen korvikkeesta aktiivisen toimi-
jan ja vaikuttajan rooliin. Sosiaalialan aseman on toivottu vankistuvan positiivisena 
muutosvoimana sekä sosiaalisen koheesion ja integraation lisääjänä (STM 2010, 49).

Suomalaiset tukevat sosiaalipalvelujärjestelmää ja luottavat sen henkilöstöön. 
Erityisen vankkaa on päivähoidon sekä sosiaalityöntekijöiden toteuttamien neuvon-
ta- ja vammaispalvelujen kannatus. Sen sijaan esimerkiksi kotipalveluja koskevissa 
näkemyksissä on säröjä. Kansalaiset haluavat myös vaikuttaa oman elämänsä ratkai-
suihin. (Muuri 2008, 5–6, 46–47, 51–58.) Sosiaaliohjaajien visiointien pohjalta voi 
päätellä, että ihmiset, asiakkaat tarvitsevat jatkossakin avukseen sosiaalialan työtä eri 
elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Heidän kommenteistaan poimien sosiaalialan 
työn mutta myös sosiaaliohjauksen kantasanoja voivat olla työskentelyn siirtyminen 
asiakkaan luokse, hänen asuin- ja elinympäristöönsä, läheisyys ja asiakkaan rinnalle 
asettuminen, vuorovaikutus, yhteistyö ja toiminnallisuus, teknologian hyödyntäminen, 
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muutosorientaatio sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Näillä kommenteilla 
he liittyivät sosiaalialaa koskevaan aikalaiskeskusteluun, jossa korostuvat muun muassa 
asiakaslähtöisyys, eri toimijatahojen ja toimijoiden yhteistyö, työn siirtyminen ihmis-
ten, asiakkaiden lähiyhteisöihin ja ympäristöihin, moniosaaminen, ennaltaehkäisevä 
työ ja riittävän varhainen tuki, helposti tavoitettavat matalan kynnyksen palvelut ja 
teknologian hyödyntäminen sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämi-
nen (ks. Eronen ym. 2013, 63; STM 2010, 11, 47, 75; 2012c 2, 89–93; 2012d, 21, 
27, 29; Tahvanainen ym. 2012). Mahdollisina sosiaaliohjauksen kehittämispolkuina 
pidän tällöin ideoita, jotka vievät sosiaaliohjausta kohti ihmisen, asiakkaan elämänti-
lanteen kohentamista ja painottavat työssä ennaltaehkäisevää ohjausta, lähityötä sekä 
asiakkaan arjen sujuvuutta ja elämäntaitojen vahvistamista.

Taulukko 18.  Sosiaalialan työhön ja ammattitaitovaatimuksiin vaikuttavat seikat sosiaaliohjaajien 
nykyhetkestä (syksy 2009) noin kymmenen vuoden päähän (2020) katsoessa

Ennakointeja sosiaalialan työhön ja alan ammattitaitovaatimuksiin vaikuttavista seikoista

Sosiaalialaan vaikuttava muutostekijä Heijastuma sosiaalialan ammattitaitoon

Ihmisten kohtaamien vaikeuksien moniulotteisuus 
(moniongelmaisuus), esimerkiksi päihteiden 
käytön ja mielenterveyden hallintaan liittyen

Yksityis-, perhe- ja työelämän yhteensovittamisen 
haasteet ja elämäntapojen moninaisuus  

Monikulttuuristen ja maahanmuuttajakysymysten 
koh-taamisen yleisyys (arkipäiväväistyminen) 

Ikääntymiseen ja vanhuuteen sekä terveyteen 
ja sairauteen liittyvien kysymysten läsnäolo 
sosiaalialan eri työympäristöissä

Taloudellisen tilanteen vaikutus sosiaalialan 
palvelujen saatavuuteen ja sosiaalialan 
toimintaedellytyksiin

Kansalaisten tarpeisiin on vastaamassa ja 
sosiaalialan palveluja tuottaa aikaisempaa 
useampi taho ja toimija

Asiakaslähtöinen ja –läheinen (asiakkaan 
elinympäristössä tapahtuva ja teknologiaa 
hyödyntävä) sekä ihmisten kohtaamia haasteita 
ennakoiva työskentely lisääntyy 

Sosiaalialan henkilöstön saatavuus vaikeutuu

Mielenterveyden ja yhteisöllisen käyttäytymisen 
edistäminen sekä päihteiden haittakäytön 
ehkäisy ja toimeentulon varmistaminen

Kulttuurien ymmärrys ja kyky käydä 
vuoropuhelua eri kulttuuritaustan tai 
elämäntavan omaavien kanssa

Ikääntyvien kanssa työskentelyyn ja hyvinvoinnin 
sekä terveyden edistämiseen kohdistuva 
ammattitaito

Ammattitaito liittyen sosiaalialan arvoperustan ja 
perustehtävän jäsentämiseen

 
Työhyvinvointia koskeva osaaminen työn tavoite- 
ja tehokkuusvaatimusten kasvaessa 

Vuorovaikutus- ja yhteistyökyvykkyys, 
neuvottelutaidot sekä palvelukokonaisuuden 
organisointi- ja koordinaatiovalmiudet

Asiakastyössä vuorovaikutukseen 
ja yhteistyöhön sekä asiakkaan 
toimintaedellytyksien ja toimijuuden 
vahvistamiseen että ohjaukseen pohjaava mutta 
samalla tilannekohtaisesti joustava ammattitaito

Työn kehittymiseen ja työolojen parantamiseen 
kohdentuva ammattitaito
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11 Kolme suhdetta sosiaalialan työhön:  
tukijat, ohjaajat ja kehittäjät

Mikä antaa suunnan sosiaalialalla työskentelevien ammatilliselle kasvulle ja kehittymi-
selle, heidän ammatilliselle ajattelulleen ja toiminnalleen? Mikä heidän tulokulmansa 
on alan tehtäviin? Keräsin sosiaaliohjaajilta opiskeluvaiheessa 1990-luvun puolivälissä 
ja myöhemmin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella näkemyksiä 
niin sosiaalialan työstä kuin ammattilaisuudesta, joita olen tarkastellut aikaisemmissa 
luvuissa (luvut 4–10). Sosiaaliohjaajien esittämien kommenttien pohjalta muodostin 
myös näkemystyyppejä sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen suhtautumisesta. 

11.1 Sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden 
jäsennysmahdollisuuksia

Useissa yhteyksissä on muodostettu näkymiä esimerkiksi sosiaalityössä omaksutta-
vissa oleviin lähestymistapoihin. Aulikki Kananoja (1984) kirjoitti 25 vuotta sitten, 
1980-luvun puolivälissä kuudesta sosiaalityöntekijän viitekehyksestä näkemystensä 
perusteella sekä eritellen sosiaalityön pioneerien toimintaa. Jäsennyksellään hän pyrki 
ennakoimaan työntekijöiden tapoja suuntautua työssään 2000-luvulla. Viitekehyk-
sillä hän tarkoitti työntekijöiden työskentelyä ohjaavien ajatusten ja ideoiden raamia. 
Hänen nimeämänsä viitekehykset olivat asiakastyöntekijä eli kenttäsosiaalityöntekijä, 
organisaattori eli hallinnoija, ammatin kehittäjä, yhteiskunnallinen uudistaja, vaihtoeh-
tojen etsijä ja tutkija. (Mt., 26–44.) Minna Kivipelto (2004) etsi noin kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin, kahdenkymmenen sosiaalityöntekijänä toimineen henkilön 
kyselyvastausten pohjalta heidän yhteiskunnallista orientaatiotaan ja tähän liittyneitä 
kehittämishaasteita. Hän löysi kolme sosiaalityön yhteiskunnallista orientaatiota: 
yksilöihin kohdistuvan ja yhteiskuntaan integroivan sosiaalityön, tukevan ja tulkitse-
van sosiaalityön sekä kriittisen sosiaalityön. (Mt.) Kirsi Juhila (1997) on puolestaan 
luonnostellut erilaisia positioita, joista käsin sosiaalityöntekijät toimivat. Hänen 
jäsennyksensä perustuu sosiaalityön tilaa ja tulevaisuutta koskeneisiin keskusteluihin 
ja näistä koostettuihin kirjoituksiin. Juhila kirjoittaa sopeutujiksi, kapinallisiksi ja 
uudistajiksi luonnehtimistaan työntekijöistä. Tarkastelussa huomio kohdentuu erityi-
sesti uudistajatyöntekijöihin. (Mt., 211–212.) Yhtenä viimeisimmistä Satu Vaininen 
(2011) on jäsentänyt sosiaalityötä tekevien ammatillista identiteettiä ja toimintaroolien 
moninaisuutta. Hän hahmottaa sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetistä kuusi osate-
kijää: asiakas- ja perheneuvojan, hyvinvoinnin katalysaattorin, sosiaalisen resursoijan, 
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sosiaalisen kriisityön, erityisasiantuntijan ja kehittäjän identiteetit. (Mt., 244–251.) 
Sosiaalityöntekijöiden ammattikuvan erittelyissä esiintyy usein suuntautuminen asi-
akas-, hallinto- ja kehittämistyöhön.

Jorma Sipilän (1989, 213–234) sosiaalityön jäsennys perustuu asiakaskäytäntöjen 
osajärjestelmien tarkasteluun, joita hänen mukaansa ovat byrokratiatyö, palvelutyö 
ja psykososiaalinen työ. Kyösti Raunio (2004) käyttää vastaavia ilmaisuja hahmotta-
essaan sosiaalityön toimintatapoja. Lisäksi hän kirjoittaa sosiaalityön toiminnallisista 
perspektiiveistä, jotka viittaavat työn ammatillisiin perustoihin tai näkemyksiin siitä, 
miten sosiaalityötä tulee tehdä. Sosiaalityön ammatillisia perspektiivejä on hänen 
erottelussaan kolme eli palvelujärjestelmäkeskeisen, terapeuttinen ja yhteiskuntakriit-
tinen perspektiivi eli toimintaperusta. (Mt., 131–158). Kirsi Juhila (2006) puolestaan 
hahmottaa sosiaalityön asiakasmenettelyistä neljä eri funktiota tai motivointitapaa, 
joiksi hän nimeää huolenpitotyön, liittämis- ja kontrollityön, kumppanuussuhteen ja 
vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen. Kun Anneli Pohjola (2010, 57–58) tarkastelee 
työntekijän ja asiakkaan suhdetta, hän kirjoittaa osallistuvasta asiakkaasta, asiakkaan 
tasaveroisesta osallisuudesta palvelussa sekä työntekijän ja asiakkaan kumppanuudesta.

Sosiaaliohjaajien mukaan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen peilautuvat niin 
koulutus, työura kuin elämänkokemus, vaikka he antoivatkin näille eri painoarvon. 
Ammatillisen kasvun ja kehityksen rinnalla kulki heistä ihmisenä kasvu ja kehitys. 
Elina Ora-Hyytiäinen (2004) on jäsentänyt sairaanhoitaja (AMK) -opiskelijoiden 
ammatillista kasvua ja kehitystä opiskeluvuosien aikana. Hän nimeää tästä kasvu- ja 
kehittymisprosessista viisi vaihetta: minä auttaja, me hoitajat, minä sairaanhoitaja, te-
hokas sairaanhoitaja ja reflektiivinen sairaanhoitaja. Kun prosessin alkuvaiheessa ”minä 
auttaja” kuvaa tarvettaan toimia auttajana ja tarpeellisuuttaan potilaille, hakee reflek-
tiivinen sairaanhoitaja toimintansa suunnan potilaan tarpeista ja päämääräksi asettuu 
potilaan hyvän edistäminen. (Mt. 75–79.) Sosiaaliohjaajien esittämistä näkemyksistä 
saattoi lukea vastaavia ammatillisen kypsymisen piirteitä siten, että ammattialalla 
työskentelevän vilpitön halu auttaa asiakasta huomioiden hänen tarpeensa syvenee 
pyrkimykseksi ymmärtää asiakasta ja hänen elämäntilannettaan. Tällöin työ pohjaa 
asiakkaan elämäntilannetta helpottavien ratkaisu- ja työskentelyvaihtoehtojen hahmot-
tamiseen sekä asiakkaan itsenäisyyden, toimintakyvyn ja voimavarojen lujittamiseen.

Sosiaaliohjaajien näkemys ammattialan perustasta oli, että alalla työskennellään 
ihmisen, asiakkaan hyväksi ja hänen parhaakseen siten, että työ pohjaa kohtaamiseen, 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Sosiaalialan ammattitaito muodostui heidän 
näkemyksissään laajasta tietojen ja taitojen kokonaisuudesta sekä henkilökohtaisista 
ominaisuuksista, jotka mahdollistivat näiden hyödyntämisen käytännössä, erityisesti 
asiakastyön tilanteissa. Tosin tietojen ja taitojen sekä ominaisuuksien sisäistämisen 
reitityksissä ja näiden saamassa merkityksessä ilmeni eroja. He antoivat alan ammat-
titaidossa keskeisen sijan asiakastyötaidoille mutta myös työyhteisövalmiuksille sekä 
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työhyvinvoinnin varmistamiseen liittyvälle kyvykkyydelle, valmiudelle pitää huolta 
itsestään ja työtovereista. Sosiaalialan asiantuntijuuden sosiaaliohjaajat ymmärsivät 
ammattitaidon vahvistumisena, muun muassa asiakastyöhön, palvelujärjestelmiin 
ja työmenetelmiin liittyvien valmiuksien lisääntymisenä. Heidän asiantuntijuudessa 
tähdentämät seikat poikkesivat toisistaan ammattialan laaja-alaisen, työntekijän oman 
työalueen ja työmenetelmien hallinnan näkökulmista.

Sosiaalialan työkenttää on jäsennetty monessa yhteydessä ja eri tavoin. Keskustelua 
on käyty muun muassa sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen suhteesta (Muuri 2008, 
15). Sosiaalihuoltolaissa sosiaalipalveluiksi määritellään: 1) sosiaalityö, 2) kasvatus- ja 
perheneuvonta, 3) kotipalvelut, 4) asumispalvelut, 5) laitoshuolto, 6) perhehoito, 7) 
vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden 
työtoiminta sekä 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi (Sosiaalihuoltolaki 
17.9.1982/710, 17–28§). Sosiaalialalta on omiksi työsaroikseen eroteltu myös sosiaali-
työ, sosiaaliohjaus, sosiaalipalvelu ja toimeentuloturvatyö (Horsma ym. 2004, 39–48) 
tai sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen lisäksi sosiaalinen hoiva ja huolenpito (Sarvimäki 
ym. 2007; Talentia 2013). Nykyiseen sosiaalihuoltolakiin sisältyvien sosiaalipalvelujen 
kuvausten perusteella tutkimuksen tiedonantajina toimineet sosiaaliohjaajat olivat 
sosiaalityön, kotipalvelujen, asumispalvelujen sekä laitoshuollon tehtävissä. Lakia 
laadittaessa ei ole käytetty termiä sosiaaliohjaus sosiaalipalveluja määriteltäessä.

Sosiaalialan viimeaikaisessa uudistamistyössä ihminen ja hänen tuen tarpeensa on 
otettu lainsäädännön ja palvelujen järjestämisen lähtökohdiksi (ks. esim. STM 2010, 
2012b; 2012c; 2012d). Ehdotuksessa uudeksi sosiaalihuoltolaiksi sosiaalipalveluiksi 
nimetään: 1) perheitä tukevat palvelut, 2) suoriutumista ja osallistumista tukevat 
palvelut, 3) hoiva, 4) yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö, 5) työelämäosallisuutta 
tukeva toiminta, 6) sosiaalinen kuntoutus, 7) asumisen järjestämistä tukevat palvelut 
ja 8) omaisia ja läheisiä tukevat palvelut (STM 2012c, 21–43, 173–177, 127–148). 
Tämän tarkastelun nojalla kohtaamani sosiaaliohjaajat työskentelivät ensisijassa suoriu-
tumisen, osallistumisen, työelämäosallisuuden ja asumisjärjestelyjen tukemisen mutta 
myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä hoivan tehtävissä, huomioiden näiden tehtävien 
yhteydessä omaisten ja läheisten tuen tarpeet. Lakiehdotuksessa ei ole luonnehdintaa 
ilmaisulle sosiaaliohjaus, jolloin tämän voi tulkita sisältyvän esitykseen kirjattuun 
sosiaalityön laajaan määritelmään (Mt., 34–35, 106–107, 169).

Sosiaalialan eri sektoreilla toimivat sosiaaliohjaajat alleviivasivat eri seikkoja, kun 
he tarkastelivat työntekijän ja asiakkaan suhdetta, työn tavoitteita ja käytäntöjä sekä 
asiakastyön näkökulmasta olennaisia yhteistyösuhteita. Lisäksi heidän alan tulevaisuutta 
luotaavista näkemyksistä ilmeni huoli siitä, kyetäänkö ihmisten kohtaamiin haasteisiin 
tarttumaan siten, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut ja näillä palveluilla voidaan 
parhaalla mahdollisella tavalla vastata asiakkaiden avun ja tuen tarpeisiin.

Tarkastelen sosiaaliohjaajien sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen liittämiä 
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näkemyksiä, hyödyntämällä edellä mainittuja eri ajankohtina ja eri näkökulmista 
rakennettuja työn jäsennyksiä. Pyrkimykseni on löytää sosiaaliohjaajien esittämistä 
näkemyksistä niin heitä yhdistäviä kuin heitä toisistaan erottavia näkökantoja, ja 
muodostaa näiden erittelyn pohjalta tyyppikuvauksia.

11.2 Tukijat

Tukijat ovat neljän sosiaaliohjaajan ryhmä. Heillä kaikilla on kodinhoitajan ja sosiaa-
liohjaajan tutkinnot, ja he ovat työskennelleet työuransa aikana hoitoa ja huolenpitoa 
sisältävissä työtehtävissä, esimerkiksi kotihoidossa. Tukijat ovat säilyttäneet varhain, 
opiskellessa ja työuran alussa työhön omaksumansa lähestymistavan. Sosiaalialan am-
mattitaidon rakentumisessa he korostavat työkokemuksen merkitystä. Erityisesti 
opiskeluaikaa seuranneiden työvuosien jälkeen heille luontaista oli voimakas työstä 
oppimisen ja näin saavutettavan taitavuuden korostaminen. Tukijoiden opiskelu- ja 
työvuosien näkemyksistä välittynyt ero merkitsi ammatillisen ymmärryksen laaja-
alaistumista ja syvenemistä ihmisen, asiakkaan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista 
mutta myös avun ja tuen tarpeista sekä mahdollisuuksista vastata näihin niin alan 
työn keinoin kuin yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa. Tosin heille ominaista 
oli pysyttäytyä pitkälti muiden yhteistyötahojen ja näiden palvelujen tunnistamisen 
tai näiden asiakkaille tarjoamien palvelujen tietämisen tasolla. He eivät korostaneet 
puheessaan niinkään yhteistyöhön ryhtymistä ja siinä etenemistä.

Tukijat painottavat ihmisen, asiakkaan ja hänen avuntarpeidensa keskeistä asemaa 
työn lähtökohtina. Arjessa tukijoiden (kaksi sosiaaliohjaajaa) pohdinnat kohdentuvat 
pitkälti asiakaskohtaiseen työskentelyyn, kun taas verkostoihin tukijat (myös kaksi 
sosiaaliohjaajaa) painottavat asiakaskohtaisen työ tarkastelun yhteydessä voimakkaam-
min yhteistyöverkostojen tärkeyttä. Valittuihin lähestymistapoihin vaikuttavat heidän 
työtehtävänsä. Arjessa tukijat työskentelevät pitkäkestoisen asumismahdollisuuden 
tarjoavissa yksikössä, ja verkostoihin tukijat puolestaan asiakaskohtaista palvelujen 
koordinaatiota sisältävissä tehtävissä. Arjessa tukijoiden näkemyksiin voi heijastua asi-
akkaiden elämänvaihe sekä -tilanne, joiden kanssa he työskentelevät. Heidän työssään 
kohtaamiensa ihmisten toimintakyky tai voimavarat eivät monestikaan mahdollistaneet 
itsenäistä ja omatoimista selviytymistä.

Anneli Pohjola (2010) kirjoittaa osallistuvasta asiakkaasta. Osallistuva asiakas on 
työskentelyssä mukana toimijana, mikä kuvaa sosiaaliohjaajista tukijoiden lähestymis-
tapaa, vaikka tukijoiden työskentelyote laajenee myös tilanteeseen, jolloin asiakas on 
tasaveroinen osallistuja. Osallistuva asiakas ei ole passiivinen vastaanottaja, vaan hän 
toimii ja on mukana työskentelyssä. (Mt., 57.) Tukijat edistivät toimillaan asiakkaan 
suoriutumista ja osallisuutta arjen toiminnoissa tuen ja ohjauksen keinoin. He tarjo-
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sivat myös hoivan, kun asiakas ei suoriutunut jokapäiväisistä toiminnoista. Ihmiset, 
joiden kanssa he työskentelivät, tarvitsivat usein tuekseen myös muiden tahojen, kuten 
terveysalan palveluja, mikä edellytti yhteistyön tekemistä. (Ks. STM 2012c, 169–170, 
174.) Tukijat olivat löytäneet paikkansa sosiaalialan avo- ja laitoshuollon työympä-
ristöistä, muun muassa ikääntyvien ja vammaisten henkilöiden kanssa tehtävän työn 
alueelta (ks. Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 17§, 21–24§). Ihmiset, joiden kanssa 
tukijat toimivat, tarvitsivat selviytymisen tueksi säännöllisesti kotiin vietyjä avohuollon 
palveluja tai laitoshuollon palveluja (ks. STM 2006).

Tukijat ovat välittömässä asiakastyössä, ja heidän työorientaationsa lähtökohta on 
tämän mukaisesti asiakastyöntekijä. He ovat sosiaalialan arjessa käytännön toimijoita. 
Tukijoiden työorientaatiossa on myös organisaattorin piirteitä, kun organisaattorin 
tehtävät hahmotetaan työn arjen ja sen puitteissa työtehtävien järjestämiseksi sekä hoi-
tamiseksi. Tukijoiden alan työhön suuntautumisesta löytyy myös perusvire kehittäjän 
suuntaan, mikä näyttäytyy työn sujuvuutta varmistavien työtapojen omaksumisena 
sekä oman ammattitaidon päivittämisenä. (Ks. Kananoja 1984, 31–33.) Tukijoiden 
suhteessa työhön on tietyllä tavoin sopeutujan piirteitä, kun he paikantavat itsensä 
vankasti asiakastyöntekijöiksi ja yhdistävät asiakastyöhön monesta yhteydestä tuttuja 
ilmaisuja kuten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, asiakkaan kuuleminen ja 
vuorovaikutus sekä työntekijällä myönteisinä pidetyistä ominaisuuksista muun mu-
assa empaattisuuden. Tukijoiden, vankemmin verkostoihin tukijoiden, mielipiteissä 
on läsnä myös uudistajan otetta, palvelujen kokoajan ja koordinaattorin roolien 
kautta. Nämä työroolit merkitsevät mukana olemista moniammatillisissa tiimeissä ja 
viranomaisverkostoissa, jotta asiakkaan elämäntilanteesta ja eri elämänalueilta tuleviin 
palvelutarpeisiin voidaan vastata. (Vrt. Juhila 1997, 212.)

Jorma Sipilä (1989) erottaa sosiaalityöstä byrokratiatyön, palvelutyön ja psykososi-
aalisen työn ulottuvuudet. Byrokratiatyön yhteydessä hän kirjoittaa siitä, miten lait ja 
asetukset sekä normit ja säädökset ohjaavat työtä asiakkaan tilanteen ja elämän sijasta. 
(Sipilä 1989, 214–215.) Byrokratialähtöisesti työhönsä suuntautuneet sosiaalityönte-
kijät ovat tietoisia siitä, että sääntöjä tulee soveltaa samoin kaikkiin asiakkaisiin (Rau-
nio 2004, 134). Minna Kivipelto (2004) toteaa, että sosiaalityöntekijöinä toimineet 
henkilöt, joiden työorientaatiota hän piti yksilöihin kohdistuvana ja yhteiskuntaan 
integroivana, korostivat tiedon merkitystä, mikä auttoi työntekijöitä tekemään oikeita 
päätöksiä asiakastyön eri tilanteissa (mm. tieto säädöksistä, etuuksista, palveluista ja oh-
jauskäytännöistä). Työntekijät pitivät tärkeänä lainsäädäntöön pohjaavaa ja velvoitteet 
täyttävää toimintaa. (Mt., 345–347.) Sosiaaliohjaajien näkemyksistä ei juuri löytynyt 
piirteitä byrokratiatyöstä. Tukijoiden, erityisesti verkostoihin tukijoiden, näkemyksissä 
alalle puitteita luova säädöspohja oli mukana asiakkaille mahdollistuvaa apua ja tukea 
raamittavana tekijänä. Esimerkiksi sosiaalityön on nähty olevan luonteeltaan huomat-
tavissa määrin palvelutyötä eli neuvontaa ja ohjausta sekä palveluiden ja ratkaisujen 
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hakemista asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin (Sipilä 1989, 218). Kyösti Raunio (2004, 
149) toteaa sosiaalityön palvelujärjestelmäkeskeisestä perspektiivistä, että tällöin työn 
ensisijainen kohde on yksilö ja hänen, asiakkaan, tarvitsemat etuisuudet ja palvelut. 
Asiakkaan elämäntilanteen arvioinnin kautta palvelukokonaisuuden hahmottaminen 
tuli esiin verkostoihin tukijoiksi nimeämieni sosiaaliohjaajien näkemyksissä.

11.2.1 Arjessa tukijat

Arjessa tukijat kertoivat, että he olivat omaksuneet jo lapsuuden kodissa esimerkin toi-
sesta ihmisestä välittämiseen. He totesivat, että sosiaalialan työ edellyttää kiinnostusta 
ja auttamishaluista suuntautumista toista ihmistä kohtaan. Heistä ammattitaidolle 
perustan antaa ammatillinen koulutus, mutta alan työhön kasvu ja tässä kehittyminen 
tapahtuvat työkokemuksen välityksellä. Tätä kuvaa heistä toisen toteamus ”työ tekijään-
sä opettaa”. Arjessa tukijat katsoivat, että niin työkokemus kuin oman elämän ala- ja 
ylämäet voivat lisätä ymmärrystä asiakkaiden elämäntilanteita kohtaan.

Sosiaalialan ammattitaitotekijöitä tarkastellessaan arjessa tukijat korostivat taitojen 
osuutta, mitkä liittyivät heistä toista lainaten ”arjen pyörittämiseen”. He painottivat 
myös asiakkaan kohtaamiseen ja kuulemiseen sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyön 
liittyviä taitoja. Näiden taitojen todeksi tulemiseen he liittivät vankasti työntekijän 
ominaispiirteitä, kuten empaattisuuden, joustavuuden ja kärsivällisyyden. Onnistu-
neesta asiakastyösuhteesta välittyy työntekijän aito halu auttaa, kokemus välittämisestä 
sekä tunne ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta (Juhila 2006; 
Kananoja ym. 2007, 107–110). Arjessa tukijoiden näkemystä ammattitaitoisen työn-
tekijän työotteesta kuvaa heistä toisen toteamus opintojen loppuvaiheessa ”hoitaa sen 
homman sutjakasti, sujuvasti” ja saman henkilön ilmaisu työvuosien jälkeen ”taitoa 
kuitenkin hallita tää homma, tää koko paletti tässä”. Asiantuntijuuden arjessa tukijat 
liittivät edelleen asiakkaan ja hänen avuntarpeidensa huomioimiseen.

Arjessa tukijoiden mukaan sosiaalialan työn ytimen muodostaa ihminen, asiakas. 
He katsoivat, että työskentelyssä tulee huomioida asiakkaan fyysinen, psyykkinen 
sekä sosiaalinen ulottuvuus. He totesivat, että työ painottuu kuitenkin asiakkaan 
henkiseen ja sosiaaliseen tukemiseen. Arjessa tukijat halusivat panostaa asiakkaan 
mielenvireyden ylläpitoon ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen keskustelujen 
kautta sekä arkea värittävillä retkillä ja muun toiminnan avulla. He puhuivat myös ilon 
ja toivon ylläpidosta sekä vahvistamisesta osana asiakastyötä. Samanaikaisesti arjessa 
tukijat arvioivat kuitenkin, että juuri asiakkaan henkiset ja sosiaaliset tarpeet sekä 
näihin vastaaminen jäävät vähimmälle huomiolle työntekijöiden kiireestä johtuen.

Arjessa tukijoiden lähtökohta on sosiaalialan työn keinoin auttaa asiakkaita elämäs-
sään ja arjessaan. Kirsi Juhila (2006) toteaa, että työssä kohdattava ihminen, asiakas 
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voi olla elämäntilanteessa tai -vaiheessa, jolloin tämä ei selviä omillaan, vaan tarvitsee 
apua ja tukea. Hän puhuu huolenpitosuhteeseen nojautuvasta ja hoivaan perustuvas-
ta työstä. Tällöin työntekijän tehtävänä on pitää huolta asiakkaista tai siitä, että he 
saavat toisaalta tarvitsemansa avun ja tuen. (Mt., 151–152, 166–179.) Hoivassa on 
kysymys huolenpidosta, joka on jokapäiväistä ja johon on jatkuva tarve. Huolenpito 
edellyttää myös toisesta ihmisestä välittämiseen perustuvia konkreettisia tekoja, tarvit-
taessa jokapäiväistä avustamista. (Sipilä 2003, 23–24; Tedre 2003, ks. 2004.) Anneli 
Anttonen (2011, 141, 143) huomauttaa vielä, että hoiva on kahden tai useamman 
ihmisen välisessä vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa työtä, mikä tähtää kokonaisval-
taiseen huolenpitoon ihmisestä, joka ei selviydy omin avuin. Sosiaalialan asiakkaan 
avuntarpeisiin pyritään vastaamaan arjessa tukijoiden mukaan neuvomisen, ohjaa-
misen sekä tukemisen keinoin. He työskentelivät ihmisten kanssa, ketkä tarvitsivat 
neuvoja, ohjausta ja tukea mutta myös hoivaa arjessa selviytymiseen (ks. STM 2012c, 
175). Eri ajankohtina toinen arjessa tukijoista kuvasi asiakkaan ja hänen tarpeidensa 
huomioimista seuraavin, hyvin samansuuntaisin luonnehdinnoin. Kuvauksessa työlle 
lähtökohdan antaa ihminen, asiakas ja hänen haasteellinen elämäntilanteensa, mihin 
vastauksia haetaan neuvonnan, ohjauksen ja tuen keinoin.

Ihmisten auttaminen, mä nään ainakin sen ensisijaisena. … Se pitää sisällään kaiken mahollisen 
niin fyysisen kuin psyykkisen auttamisen kyllä, että enemmän vielä tänä päivänä kallistuu sinne 
psyykkisen auttamisen puolelle. … Kyllähän se on tukemista, neuvomista, opastamista. ((21) Teema-

haastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Ihminenhän on se lähtökohta, se ihminen ja hänen ongelmat. Ja, ja auttaminen, niin kuin on jo 
monta kertaa sanottu. Mutta se pitää sisällään niin hirveen paljon se auttaminen. Just nää neuvo-
miset, ohjaamiset, opastamiset, tukemiset. ((3) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Niin ydin on tää, kenen kanssa sä työskentelet. Se on mun mielestä se tärkein siinä ja yleensä 
sosiaalialalla ihminen tarvitsee jonkinlaista apua. Se avuntarvehan on kuitenkin semmoinen, ei 
kukaan pärjää omine neuvoineen vaan on se avun tarve, ihminen ja hänen avun tarpeensa. ((13) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialan viimeisen reilun kymmenen vuoden ajalta oleva muutos näyttäytyi 
arjessa tukijoille työn laaja-alaistumisena, mikä heille merkitsi työtehtävien moni-
puolistumista. Tällöin he totesivat erityisesti terveyden ylläpidon ja edistämisen 
tehtävien kasvaneen asiakastyössä. Arjessa tukijat pohtivat niin sosiaalialan muutoksen 
kuin tulevaisuuden yhteydessä taloudellisen tilanteen vaikutuksia ammattialaan. 
He kantoivat huolta asiakasmäärien kasvusta ja samalla työssä koetun kiireen tai 
paineen lisääntymisestä henkilöstöresurssien pienentyessä.
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11.2.2 Verkostoihin tukijat

Verkostoihin tukijat kuvasivat omaa kiinnostustaan sosiaalialan tehtäviin ilmaisuin ”tahon 
olla niitten ihmisten kanssa”, ”tykkään olla ihmisten kanssa”, ”uskon ihmisiin” ja ”viih-
dyn ihmisten kanssa”. Näistä ilmaisuista heijastuu heidän asiakassuuntautuneisuutensa. 
He totesivat kuitenkin, että yksin sosiaaliset taidot eivät anna riittävää valmiutta tehdä 
alan työtä ammatillisesti. Koulutus oli heistä merkityksellistä työn laajempien tarkastelu-
kehysten etsimisessä ja löytämisessä. Asiakastyökokemus lisää työssä tarvittavia valmiuksia 
mutta myös syvyyttä ja ymmärrystä elämän kirjon sekä avuntarpeiden tarkasteluun. 
Elämänkokemuksen he katsoivat vahvistavan kykyä arvioida ihmisten kohtaamia elä-
mäntilanteita ja niiden merkityksiä. He painottivat kuitenkin arjessa tukijoiden tavoin 
työkokemuksen merkitystä ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä.

Verkostoihin tukijat kuten myös arjessa tukijat pohjasivat työn lähtökohtien 
hahmottamisen ihmisen, asiakkaan ja hänen kokonaistarpeidensa huomioimiseen 
sekä näihin vastineiden hakemiseen. He liittivät arjessa tukijoita vankemmin työn 
päämääräksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisen. Kirsi Juhila (2006, 
200) toteaa sosiaalityöstä, johon lukeutuu huolenpitosuhde, että tavoitteeksi aset-
tuu ihmisten pitäminen kiinni ihmisarvoisessa elämässä sekä ihmisarvoisen elämän 
luominen niille, joilta se puuttuu. Omassa työtoiminnassaan verkostoihin tukijat 
tarkastelevat tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä seikkoja asiakkaiden 
kohtaamisen, kohtelun ja palvelujen oikean kohdentumisen näkökulmasta siten, että 
asiakkailla olisi yhtäläiset mahdollisuudet toimia arjessaan. He katsoivat, että he ovat 
työllään mahdollistamassa hyvän toteutumista asiakkaiden elämässä, mikä merkitsi 
heille asiakkaan arjessa suoriutumisen ja osallisuuden edistämistä. Työssään he hyö-
dynsivät tukemisen ja ohjauksen keinoja. Asiakkaiden neuvominen kohdistui myös 
asumisen ja toimentulon kysymyksiin. (ks. STM 2012c, 169, 174, 176.) Seuraavat 
saman sosiaaliohjaajan toteamukset opiskeluajalta ja työvuosien jälkeen luovat kuvaa 
ihmisen ja hänen tarpeensa lähtökohdakseen ottavasta ja asiakkaiden suoriutumista 
ja osallisuutta tukevasta työotteesta.

Ollaan niin kuin ihmisiä ihmiselle, ja ollaan niin kuin niitten asiakkaitten asioitten ajajia. ((16) 

Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Se on vaan sitä ihmisenä olloo, toisten kanssa olemista ja toisten kanssa asioitten jakamista, ja en 
mä tiedä. ((6) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Kyllä se on se ihminen ja se, että niillä sosiaalipalveluilla saadaan ihmisten välistä eriarvoisuutta 
tasattua. … Ei jokaiselle vaan niille jotka tarvitsee, että pysyy mahdollisimman tasavertaisena muiden 
ihmisten kanssa. ((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Työvuodet olivat saaneet verkostoihin tukijat tähdentämään yhtälailla asiakkaan 
oikeutta saada heidän tarvitsemansa avustukset ja palvelut kuin alalla työskentelevän 
velvollisuutta varmistaa toiminnallaan tämän lähtökohdan täyttyminen. He painottivat 
myös yhteistyötahojen tuntemisen tärkeyttä, jotta velvoitteeseen asiakkaan tarvitsemien 
palvelujen tarjoamisesta voidaan vastata.

Kyösti Raunion (2004, 135) mukaan asiakaslähtöisesti toimivat työntekijät raken-
tavat työn käytännöt tilannekohtaisessa vuorovaikutuksessa sen sijaan, että ne olisi 
määritelty ennalta. Verkostoihin tukijoiden sosiaalialan työnäkyä kuvaa kommentti 
”jokaiselle asiakkaalle oikeanlaisen arjessa elämän kohtaaminen, tässä ja nyt”. He koros-
tivat ammattitaitotekijöinä asiakasta arvostavaa asennetta sekä asiakkaan kohtaamisen 
ja kuulemisen että vuorovaikutuksen ja yhteistyön valmiuksia. Asiakastyö näyttäytyi 
toista verkostoihin tukijaa lainaten ”vinkkien antamisena”, joiden pohjalta asiakas voi 
tehdä valintoja ja suunnistaa eteenpäin. Ollakseen valmis vinkkien antamiseen alalla 
työskentelevällä tulee olla tieto palveluverkostosta mutta myös taito toimia verkoston 
jäsenenä sekä rakentaa asiakkaan tarvitsema palvelukokonaisuus ja tukea tämän 
toimintaa tässä verkostossa. Kirsi Juhila (2006) toteaa, että huolta pitävä auttaminen 
merkitsee sitä, että ihminen, joka ei omin  voimin  selviä  elämäntilanteessaan  tai 
-vaiheessaan, vedetään avun piiriin ja huolehditaan siitä, että hän saa tarvitsemansa 
avun. Hänen mukaansa tämä edellyttää ihmisen, asiakkaan tarpeiden huomiointia 
ja näihin tarpeisiin sopivien palvelujen hakemista. (Mt. 175–179.) Kyösti Raunion 
(2004) kommentti on, että etuuksien ja palvelujen mahdollistamisen lisäksi ihmisen 
ongelmallisen elämäntilanteen muutostyö edellyttää myös epävirallisten verkostojen, 
kuten perheen ja ystävien tarjoamien resurssien huomioimista. (Raunio 2004, 149–
151.) Verkostoihin tukijat korostivat asiakastyön näkökulmasta juuri palveluverkoston 
asemaa arjessa tukijoita vankemmin. Asiakkaan arjessa suoriutumisen ja osallistumi-
sen edistäminen edellyttävät eri toimijoiden palveluista tarpeellisen kokonaisuuden 
rakentamista (ks. STM 2012c, 174, 177–178). Asiantuntijuuden he näkivät hyvänä 
oman työkentän ja yhteistyökumppanien tuntemisena.

Ensinnäkin tietää tietysti paljon muista toimijoista ja niistä paikoista, mistä sitä apua voi saada ja 
hakea ja minkälaista apua on tarjolla. Sitten sitäkin, että pystyy näkemään sen asiakkaan tarpeita. 
((10) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Se on se kuuntelemisen taito. Asiakkaan kohtaaminen, yhteistyökumppaneiden, yhteistyötahojen 
kohtaaminen, väheksymättä kenenkään työtä tai työpanosta, se on minusta ammattitaitoa, jos mikä 
on. ((12) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Verkostoihin tukijoiden sosiaalialan muutosta mutta myös tulevaisuutta koskevat 
kommentit kohdentuivat monitoimijuuden vahvistumiseen eli julkisen, yksityisen 
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ja kolmannen sektorin toimijoiden osallisuuteen sosiaalialalla. He olivat harmissaan 
palvelujen pirstaleisuudesta sekä asiakkaiden juoksuttamisesta tai luukuttamisesta 
eri palvelujen välillä. Kirsi Juhila (2006, 179–182) liittää huolenpidon lähtökohtaan 
perustuvaan työhön asiakkaiden asioiden ajamisen, mihin sisältyy myös sen varmista-
minen, että asiakkailla on mahdollisuus laissa säädettyihin ja tarjolla oleviin palveluihin. 
Tätä myös verkostoihin tukijat pyrkivät työllään edistämään.

11.3 Ohjaajat

Ohjaajat ovat kuuden sosiaaliohjaajan joukko. He ovat suorittaneet ennen sosiaalioh-
jaajan tutkintoa jonkin sosiaali- tai terveysalan kouluasteen tutkinnon, mutta näissä 
on runsas kirjo. He työskentelevät alan eri työkentillä. Ohjaajat huomioivat koulutuk-
sen ja työkokemuksen mutta myös elämänkokemuksen merkityksen ammattitaidon 
muodostumisessa, painottaen kuitenkin ammatillisen koulutuksen tärkeyttä. Heitä 
yhdistävä tekijä on pyrkimys rakentaa avara ymmärrys ihmisyydestä sekä työkentän 
moninaisuudesta. Ohjaajien näkemyksiin työvuodet olivat tuoneet aikaisempaa pai-
nokkaammin tason, jolloin ammatillinen koulutus, työkokemus ja elämänkokemus 
eivät näyttäydy ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä toinen toisiinsa nähden 
irrallisina osasina, vaan ne täydentävät toisiaan ja tarjoavat toinen toiseensa nähden 
tarkastelupintoja. Lisäksi he painottivat työn sisällön ja työkäytäntöjen kirkastamisen 
ja eteenpäin viemisen tärkeyttä. Heidän näkemyksissä työkäytäntöjen kehittäminen 
perustuu kokemuksen ja tästä muodostuvan tiedon jäsentämiseen sekä vaihtoehtois-
ten työskentelymahdollisuuksien etsimiseen kokeilujen ja kokeilemisesta oppimisen 
avulla. Työn kehittämisnäkökulma toi heidän kommentteihinsa työyhteisön ja sen 
jäsenten yhteistyön merkityksen. Ohjaajien työtä koskevissa näkemyksissä on mukana 
uudistajan roolia ja muutostyöläisen näkökulmia asiakastyön parannustoimenpiteiden 
ja näistä oppimisen kautta (ks. Juhila 1997).

Ohjaajat korostavat asiakastyössä asiakkaan omatoimisuuden (kaksi sosiaaliohjaa-
jaa), selviytymisen (2 sosiaaliohjaajaa) sekä itsenäisyyden (2 sosiaaliohjaajaa) tukemista 
ja edistämistä, jolloin käytetyistä sanavalinnoista heijastuu myös äänessä olevan ohjaajan 
työympäristö. Omatoimisuuteen ohjaajien työssä kohtaamien ihmisten, asiakkaiden 
avun ja tuen tarve on usein jatkuvaa ja säännöllisesti toistuvaa. Saamansa avun ja tuen 
myötä he selviytyvät arjessaan ja lähiympäristössään. Selviytyjäksi ohjaajien työssä 
kohtaamien ihmisten tuen tarve vaihtelee elämäntilanteittain, ja parhaimmillaan 
sitä ei ole tai se on ajoittaista. Ihmiset, joiden kanssa he työskentelevät, voivat toimia 
pitkälti omaehtoisesti elämänsä eri yhteyksissä. Itsenäisyyteen ohjaajien kohtaamien 
ihmisten on mahdollista pärjätä yhteisen työskentelyn jälkeen avutta ja tuetta. Heillä 
on kyvykkyys ja voimavarat viedä haluamallaan tavalla eteenpäin elämäänsä ja osalli-
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suuttaan siihen kuuluvissa yhteisöissä. Ohjaajat painottivat tukijoita, erityisesti arjessa 
tukijoita vahvemmin niin asiakkaan henkilökohtaisen toimintaotteen vahvistamista 
kuin asiakastyössä yhteistyön merkitystä työyhteisön jäsenten mutta myös muiden 
tahojen ja toimijoiden kanssa.

Kun asiakas on tasaveroinen osallistuja palveluissa, on asiakkaan rooli Anneli Poh-
jolan (2012, 57) mukaan aktiivinen, työntekijä kuuntelee asiakasta ja työntekijän sekä 
asiakkaan vuorovaikutuksesta muodostuu yhteistyösuhde, ja tätä suhdetta mahdol-
listavat yhteiset keskustelut ja neuvottelut. Sosiaaliohjaajista ohjaajaksi nimeämäni 
joukko huomio asiakkaan tasavertaisena osallistujana, vaikka heidän työotteensa liukui 
kohti työntekijän ja asiakkaan kumppanuutta. Ohjaajat edistivät työllään asiakkaiden 
suoriutumista arjessa ja osallistumista yhteiskunnan ja lähiyhteisön toimintaan. He 
olivat hakeutuneet työtehtäviin, joihin lukeutui asumisessa, työelämäosallisuudessa 
ja toimeentulon turvaamisessa opastamiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen, kuten 
toimintakyvyn ja vuorovaikutusvalmiuksien vahvistamiseen ja toimintamahdolli-
suuksien lisäämiseen liittyviä tehtäviä. (Ks. STM 2012c, 174–176.) Ohjaajat olivat 
hakeneet paikkansa sosiaalialan eri toimintaympäristöistä siten, että heidän työssä 
kohtaamiensa ihmisten, asiakkaiden elämänvaiheen tai elämäntilanteen haasteiden 
perusteella on mahdoton nimetä yhteistä nimittäjää. Yhdistävä tekijä on ohjauksellinen 
työote pääsääntöisesti aikuisikäisten ja ikääntyvien ihmisten kanssa työskenneltäessä.

Ohjaajien työorientaation perusta on tukijoiden tapaan asiakastyössä. He asemoivat 
itsensä asiakastyön harjoittajiksi. (Ks. Kananoja 1984, 33.) Ohjaajat ovat asiakkaan 
rinnalla tai vierellä, ja heidän työtä koskevassa tarkastelussaan on läsnä kaiken aikaa 
vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaan kanssa, yhdessä toimiminen. Minna Kivipellon 
(2004, 347–349) havaintojen mukaan tukevan ja tulkinnallisen orientaation sosiaa-
lityössä omaksuneet työntekijät huomioivat asiakastyössä yksilön kasvuun, toimin-
taan ja päätöksentekoon liittyvät näkökulmat. Tällöin he korostivat keskustelevia ja 
neuvottelevia työtapoja. Ohjaajat painottivat asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
sekä aktiivisuuden ja toimintakykyisyyden vahvistamisen että vaihtoehtoisten 
etenemisväylien ja toimintakäytäntöjen etsimisen tärkeyttä. Jorma Sipilä (1989) 
toteaa, että sosiaalityön tavoitteeksi psykososiaalisena työnä asettuu ihmisen, asiakkaan 
psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen sekä hänen arjessaan ja elämässään selviyty-
misen vahvistaminen. Psykososiaaliseen työhön kuuluu tarvittaessa myös asiakkaan 
kokemuksien avaaminen sekä ajattelu- ja toimintatapojen uudelleen muotoilu. (Mt., 
224; ks. Raunio 2004, 152.) Ohjaajien, erityisesti selviytyjäksi ja itsenäisyyteen, 
ohjaajien työhön yhdistämissä näkemyksissä olivat mukana niin ihmisen, asiakkaan 
voimavarojen vahvistaminen kuin tavoitteeksi asetettujen muutosten mahdollistami-
nen. Ohjaajat hakivat työvuosien myötä ohjauksellisesta työtavasta keinoja asiakkaan 
elämäntaitojen lisäämiseen.
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11.3.1 Omatoimisuuteen ohjaajat

Sosiaalialan työhön kasvussa ja kehittymisessä omatoimisuuteen ohjaajat pitivät 
tärkeänä koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkokemuksen kokonaisuutta. He 
korostivat kuitenkin koulutuksen ja työkokemuksen merkitystä. He katsoivat, että 
ammatillinen koulutus antoi perusedellytykset alalla toimimiseen. Työkokemus lisäsi 
heistä asiakastyön valmiuksia. Elämänkokemus tarjosi puolestaan näkökulmia elämän 
kirjon tarkasteluun. He tarkastelivat sitä, miten tieto esimerkiksi ikääntymisen tuomista 
muutoksista vahvistaa taitoa toimia ikääntyneen ihmisen kanssa. Heille ammatillinen 
kasvu ja kehitys merkitsivät ymmärryksen syvenemistä niin ihmisyydestä kuin yh-
teiskunnasta ja tämän osana sosiaalialasta. Heidän näkemyksistä ilmeni työvuosien 
jälkeen ihmisten ajattelun ja toiminnan erilaisuutta koskevan hyväksynnän vahvistu-
minen: erilaisuuden sietäminen ja suvaitseminen. Asiantuntijuuden omatoimisuuteen 
ohjaajat näkivät syvällisenä perehtymisenä alan tiettyyn työalueeseen.

Työn päämääränä omatoimisuuteen ohjaajat, joiden työkokemus oli pitkälti ikä-
ihmisten parista, pitivät asiakkaan kokonaistilanteen huomiointiin perustuvaa 
omatoimisuuden vahvistamista. Tämän taustalla oli asiakkaan kaikkinaisen hyvin-
voinnin ja toimintakyvyn sekä henkisen vireyden tukeminen ja edistäminen. He 
totesivat, ettei työ ole asiakkaan puolesta tekemistä, vaan siinä korostuvat asiakkaan 
kanssa toimiminen sekä ohjaaminen että asiakkaan kannustaminen ja tukeminen. 
Ohjauksellinen työote merkitsi heille työntekijän ja asiakkaan yhdessä tekemistä ja 
asiakkaan opastamista siten, että hän selviytyy arjessaan ja kykenee suoriutumaan 
yhdessä tehdyistä asioista mahdollisuuksiensa mukaan myös omatoimisesti. Lisäksi 
omatoimisuuteen ohjaajat huomioivat ongelmanratkaisutaidot arjen työtilanteissa. 
He puhuivat myös alan työssä välttämättömästä asenteesta, joka heille merkitsi kiin-
nostuksen osoittamista toista ihmistä, asiakasta kohtaan sekä avarakatseisuutta ja 
avoimuutta. Omatoimisuuteen ohjaajat edistivät toimillaan asiakkaan suoriutumista 
arjessa (ks. STM 2012c, 174). Heidän kohtaamansa ihmiset suoriutuivat työntekijän 
ja asiakkaan yhdessä asiakkaan toimintakyvyn mukaan määrittelemistä tehtävistä 
omatoimisesti, mutta esimerkiksi omassa kodissa asuminen edellytti myös apua ja 
tukea. Omatoimisuuteen ohjaajat pyrkivät yhteistä ymmärrystä hakevaan työotteeseen 
asiakastyössä. He kertoivat ammattitaitotekijöitä tarkastellessaan vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön toimivuudesta niin työntekijän ja asiakkaan kuin työyhteisön jäsenten 
että muiden toimijatahojen edustajien välillä.

Sosiaalialan työn syvin olemus on, voisi olla, että ihmisen toimintakyky, taloudelliset tilanteet, 
psyykkiset ja sosiaaliset alueet ovat jollain tasolla, niin ihmisillä on kaikilla parempi olla, kun hoi-
detaan sitä kerrosta. … Ne asiakkaat ovat se meidän työn kohde eikä se, että miten nämä vuorot 
menevät ja onko paljon viikonlopputöitä vaan, että puhuttaisiin niistä asiakkaista, että hän on 
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kiinnostunut minkälaisia asiakkaita täällä on ja mitä he. Se puoli on tärkeää. ((11) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Vuorovaikutustaidot, tämmöiset yhteistyötaidot korostuu. … Siihenhän tietysti kuuluu hyvin vah-
vasti omaiset. Sitten meidän omaa talon väkeä ajatellen meidän lääkäri ja fysioterapeutti … Sitten 
kaikki tämmöset päivätoimintakeskukset, toiset nämä vanhainkodit, dementiayksiköt ja tietysti hyvin 
tärkeenä osana myös nää vapaaehtoistyöntekijät. … Sulla ei voi olla semmoista valmista suunnitel-
maa, että nyt minä menen ja teen näin ja näin, vaan sen suunnitelman pitää elää sun päässä koko 
ajan. Eli sä koko ajan suunnittelet sitä sun työtä ja teet vähän eri ratkaisuja. ((15) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Omatoimisuuteen ohjaajat korostivat myös asiakkaan läheisten huomioimista. 
Sosiaaliohjaajista tukijoiksi, nimenomaisesti arjessa tukijoiksi kutsumiini henkilöihin 
nähden asiakastyössä huomioidaan omatoimisuuteen ohjaajien mukaan aikaisempaa 
vankemmin juuri asiakkaan läheiset ja omaiset sekä muut mahdolliset toimijat (ks. 
STM 2012c, 176). He totesivat, ettei avun ja tuen saaminen voi olla yksin ikä-ihmisen 
ja hänen mahdollisesti iäkkäiden omaistensa aktiivisuuden varassa, jos heillä ei ole 
tähän voimavaroja, vaan heidän tilanteensa tulee huomioida muutoin, esimerkiksi 
ikä-ihmisen kotiin vietävin ennakoivin palveluin.

Sosiaalialan työn muuttumisesta omatoimisuuteen ohjaajat huomioivat toimisekto-
rirajat ylittävän työskentelyn. He arvioivat, että työskentely niin julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin kuin eri hallintokuntien tai ammattialojen välillä tulee edelleen 
vahvistumaan. Tämä edellyttää heidän mukaansa pirstaleisessa palvelurakenteessa 
työskenteleviltä entistä vankempia koordinointi- ja ohjaustaitoja.

11.3.2 Selviytyjäksi ohjaajat

Selviytyjäksi ohjaajat katsoivat omatoimisuuteen ohjaajien tapaan, että ammattitaito 
saavutetaan ammatillisen koulutuksen ja alan työkokemuksen kautta, minkä lisäksi 
ammattitaidossa peilautuu elämänkokemus. He painottivat omatoimisuuteen oh-
jaajia vankemmin elämänkokemuksen merkitystä. Selviytyjäksi ohjaajat katsoivat, 
että ammatillinen koulutus antoi tiedollisia ja työkokemus asiakastyön taidollisia 
valmiuksia. Elämänkokemus toi heidän mukaansa kärsivällisyyttä ymmärtää muun 
muassa muutosprosessien hidasta tempoa. Näihin näkemyksiin voi peilautua heidän 
työskentelynsä aikuisten kuntouttavan työn alueella. Selviytyjäksi ohjaajat totesivat, 
että elämänkokemus lisää myös kykyä tarkastella omien voimavarojen kestävyyttä ja 
rajata tämän mukaan työhön panostamista. Heidän kuvauksissaan alalla työskente-
levä henkilö oli työhönsä hyvin motivoitunut sekä työtään ja ammattitaitoaan yhdessä 
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työyhteisön muiden toimijoiden kanssa kehittävä. Nämä elementit he liittivät myös 
alan asiantuntijuuteen.

Sosiaalialan asiakastyön tavoitteena voidaan selviytyjäksi ohjaajien ilmaisuin pitää 
ihmisen, asiakkaan mahdollisuutta elää ”normaalia” tai ”tavallista elämää”. So-
siaalihuoltolakia uudistettaessa on kirjoitettu normaalisuuden periaatteesta, josta on 
käytetty myös ilmaisua erilaisuuden ja yhteisyyden periaate. Tällä viitataan ihmisen 
oikeuteen olla ja toimia osana yhteisöä. Lisäksi yhteisön tulee huomioida erilaisuudesta 
aiheutuvat tarpeet ensisijassa osana perustoimintojaan. (STM 2010, 45.) Selviytyjäksi 
ohjaajien näkemysten mukaan asiakastyön päämäärän tulee olla ihmisen, asiakkaan 
kyky selviytyä arjessaan ja osallisuus yhteisön sekä yhteiskunnan jäsenenä. Kun Kirsi 
Juhila (2006) tarkastelee sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta yhteiskuntaan 
liittämisen ja kontrollin kautta, hän toteaa, että työntekijän pyrkimyksenä voi olla 
asiakkaan liittäminen yhteiskunnan valtakulttuuriin sekä niiden kontrollointi, joilla 
on vaikeuksia löytää paikkansa ja asettua tähän raamiin. (Mt., 49–50.) Selviytyjäksi 
ohjaajien työskentelyssä oli pyrkimys auttaa asiakasta oman paikan löytämisessä yh-
teisön ja yhteiskunnan jäsenenä. He tekivät sosiaalista kuntoutusta, kun he pyrkivät 
vahvistamaan ihmisen sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskun-
nallista osallistumista ja mukanaoloa erilaissa toiminnoissa (ks. STM 2012c, 175–176).    

Selviytyjäksi ohjaajat korostivat asiakkaan kohtaamisen ja kuulemisen sekä vuo-
rovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä. Asiakastyön valmiuksia toinen heistä kuvasi 
”pelisilmänä” ja toinen ”ihmisen näkemisenä ja tuntemisena”. He kertoivat läsnäolon 
sekä asiakastilanteeseen pysähtymisen ja tässä viipymisen merkityksestä. Kumppanuus-
suhteessa toteutuvassa työssä on samoja piirteitä, joita selviytyjäksi ohjaajat nimesivät, 
kun työntekijän ja asiakkaan nähdään asettuvan samalle tasolle, kuuntelevan toisiaan 
ja työskentelysuhde pohjaa vastavuoroisuuteen, jolloin kummallakin osapuolella on 
myös samanlainen oikeus saada äänensä kuuluviin ja tulla huomioon otetuksi (Juhila 
2006, 137–140, 147).

Selviytyjäksi ohjaajat pitivät nimenomaisesti ohjausta luontevana asiakastyön 
toimintatapana. He liittivät ohjauksen näkökulman niin asiakkaan kanssa käytäviin 
keskusteluihin kuin arjen askareissa, kuten kauppa-asioissa ja vapaa-ajan toiminnoissa 
opastamiseen. Ohjausta he tarkastelivat yksilö- ja ryhmälähtöisesti. He painottivat oma-
toimisuuteen ohjaajia pontevammin työn tavoitteena ihmisen, asiakkaan selviytymistä 
ilman apua ja tukea joissakin elämäntilanteissa ja -vaiheissa, ainakin ajoittain, jolloin 
työhön sisältyy asumisessa, toimeentulon turvaamisessa ja työelämäosallisuudessa 
ohjausta (ks. STM 2012c, 175–176). 

Meillä on resursseja ihan tämmöiseen yksilötyöhönkin, että porukka ei ole liian suuri. Jos ulkona 
liikkuminen on vaikeaa, niin mennään yhdessä kauppaan tai mennään yhdessä bussiin tai asioimaan, 
että pystyy olemaan semmoinen lähitukihenkilö. … Paljon siinä arjessa tukemista kyllä ja tietynlaista 
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sillä tukemisella kuntouttavaa. Tulee se luottamus ja asukas rupeaa itse luottamaan vähän omiin 
taitoihinsa. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Et kumminkin otettaisiin se ensisijaiseksi lähtökohdaksi, et oltaisiin niiden asukkaiden kanssa, 
että oltaisiin enemmän läsnä. … Se oma halu siihen, että haluat auttaa ja ohjata sitä asukasta ja 
asiakasta, niin kun pitääkin. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Selviytyjiksi ohjaajat korostivat työvuosien jälkeen aikaisempaa useammin sekä 
ihmisen, asiakkaan kokemusta oman tai omanlaisensa elämän ja siihen kuuluvan 
arjen elämisestä että mahdollisuudesta olla osallisena elinyhteisössään ja yhteiskun-
nassa omana itsenään. Sosiaalialan työ edellyttää selviytyjäksi ohjaajien mukaan alalla 
työskentelevältä vankkaa eettistä harkintaa. Kirsi Juhila (2006) korostaa kumppa-
nuussuhteeseen pohjaavan työn yhteydessä, että kohdattava ihminen, asiakas on aina 
omanlaisensa. Hän muistuttaa, että asiakkaita ei voida nähdä yhtenäisenä joukkona, 
vaan asiakkailla on erilaisia tarpeita. (Mt., 110–112.) Eettistä harkintakykyä tarvitaan 
selviytyjäksi ohjaajien näkemyksen mukaan arvioitaessa asiakkaan omaehtoista pär-
jäämistä ja tämän oheen liitettävän ammatillisen ohjauksen ja tuen tarvetta. Eettistä 
harkintaa heistä toinen kuvasi myös asiakkaan kohtaamiseen sekä palvelujärjestelmässä 
kohteluun liittämällään toteamuksella ”mitä en itselle haluaisi tehtävän, niin eihän 
voi sitä jollekin toiselle”. Eettisen harkinnan he yhdistivät myös alalla työskentelevän 
ammatilliseen vastuullisuuteen: sitoutumiseen ryhdyttyyn sekä asioiden loppuun 
viemiseen.

Tietyllä lailla semmoinen asioitten loppuun saattaminen. ((2) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Et uskallat ottaa sen vastuun siitä työstä, mihin tulet. ((8) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan muutoksia ja tulevaisuutta tarkastellessaan selviytyjäksi ohjaajat totesi-
vat monen asiakkaan kohdalla tuen tarpeiden lisääntyneen ja kohoavan edelleen 
arjessa ja esimerkiksi omillaan asumisessa. He kantoivat huolta henkilöstöresurssien 
riittävyydestä yhä kasvaviin tuen tarpeisiin vastaamisessa.

11.3.3 Itsenäisyyteen ohjaajat

Itsenäisyyteen ohjaajat pitivät omatoimisuuteen ja selviytyjäksi ohjaajien tavoin niin 
ammatillista koulutusta, alan työkokemusta kuin elämänkokemusta merkityksellisinä 
tekijöinä alan työhön kasvussa ja tässä kehittymisessä. He katsoivat, että ammatillisesta 
koulutuksesta on sisäistänyt työn lähtökohdat, ja työkokemuksen myötä ymmärrys 
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näistä on syventynyt. Työkokemus oli tehnyt eläväksi koulutuksesta omaksutut perus-
teet. Itsenäisyyteen ohjaajat katsoivat, että elämänkokemukset ovat antaneet rauhal-
lisuutta työskentelyyn. He liittivät niin alan ammattitaitoon kuin asiantuntijuuteen 
vankan asiakassuhteen rakentamisen ja asiakastyöprosessin kuljettamisen taidon. He 
olivat työtehtävissä, joissa tavanomaista oli, että kaksi työikäistä ihmistä, työntekijä 
ja asiakas, toimivat yhdessä. 

Itsenäisyyteen ohjaajista toinen kuvasi sosiaaliohjaajaopintojen ollessa käynnissä 
työssä kohdatun asiakkaan auttamisen päämäärää ilmaisulla ”pääsee tolpilleen”, sosi-
aaliohjaajaksi valmistumisen lähetyssä sanoin ”sais ne jotenki itte ymmärtämään”, ja 
työvuosien jälkeen hän käytti ilmaisua ”kykenee pärjäämään itse”. Heidän kertomassa 
painottui asiakkaan elämänhallinnan taitojen vahvistaminen siten, että he toimivat 
itsenäisesti arjessaan sekä ryhmän ja yhteisön että yhteiskunnan jäsenenä. Heidän 
työssään painotus oli sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä asumiseen, työelämäosallisuu-
teen ja toimeentuloon mutta toki myös perhe- ja laajemmin ihmissuhteisiin liittyvissä 
kysymyksissä (ks. STM 2012c, 174–176). Elämänhallinnan yhteydessä he tarkastelivat 
niin ihmisen, asiakkaan hyvää oloa elämässään ja tyytyväisyyttä elämäänsä kohtaan 
kuin elämänlaatua, sillä elämänhallintaa helpottaa ja vahvistaa heidän mukaansa elä-
mää kohtaan tunnettu tyytyväisyys. Itsenäisyyteen ohjaajien esittämissä näkemyksissä 
korostuu se, että työntekijän osuus asiakkaan tukemisessa on työskentelyprosessin 
myötä oheneva, ja asiakkuudella on päätepysäkki, jolloin ihminen, asiakas ei enää 
tarvitse työntekijän apua ja tukea. Itsenäisyyteen ohjaajat painottivat selviytyjäksi 
ohjaajia vahvemmin sitä, että asiakas saavuttaa itsenäisen toimijan aseman pysyvästi.

Nyt mä vastaan silleen omasta työstä käsin eli se on asiakkaan elämän ja ylipäätään elämäntaitojen 
tukemista ja vahvistamista ja, että ihminen oppii, kykenee pärjäämään itse. ((7) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Tämä on toisten ihmisten auttamista, tavallaan ongelmien kuuntelemista ja yrittää löytää niitä 
ratkaisuja siihen heidän elämäntilanteeseen. Ja mielestäni asiakkaan hyvä olo on sitä, että keksitään 
niitä keinoja, millä mennään eteenpäin. ((6) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Jeja-Pekka Roos (1985) jakoi elämänhallinnan ulkoiseen ja sisäiseen elämänhallin-
taan. Ulkoinen elämänhallinta kohdentui ihmisen kykyyn ohjata elämäänsä, ja sisäinen 
elämänhallinta puolestaan ihmisen valmiuteen pitää elämänsä rakenteet koossa vaikeis-
sakin elämäntilanteissa. (Mt. 40–43.) Kirsi Juhila (2006) liittää kumppanuussuhteeseen 
perustuvaan työhön elämänhallinnan jäsentämisen sijasta elämänpolitiikan tarkastelun, 
mikä merkitsee elämää ja identiteettiä koskevia valintoja ja päätöksiä. Tällöin työs-
kentely näyttäytyy prosessina, jossa muokataan yksilöllistä elämäntarinaa, hakemalla 
tähän uusia polunpäitä ja reitityksiä, uusia aloituksia ja toisia mahdollisuuksia. (Mt. 
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115–117.) Kun Kyösti Raunio (2004, 151) luonnostelee sosiaalityön terapeuttista 
perspektiiviä, hän katsoo, että työn päämääräksi asettuu ihmisen mahdollisuuksien 
vahvistaminen henkilökohtaisessa kasvussa, itsensä toteuttamisessa ja elämänhallin-
nassa. Itsenäisyyteen ohjaajat puhuivat asiakastyön yhteydessä elämänhallinnasta ja 
elämänlaadusta, joiden taustalla oli asiakkaan merkitykselliseksi kokemaan elämään 
johtavien reititysten löytäminen työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksen ja yhteisen 
työskentelyn kautta. Heistä toinen, jo ensimmäisessä kappaleessa lainattu sosiaalioh-
jaaja kuvasi asiakastyötä opintojen loppuvaiheessa sanoin ”yhdessä kulkeminen” ja 
työvuosien jälkeen ilmaisulla ”ihmisen kanssa tehdään yhdessä tai hän tekee, että hän 
on siinä mun kanssani tekemässä”. Itsenäisyyteen ohjaajille asiakastyössä keskeistä oli 
asiakkaan kanssa keskustelu, neuvottelu ja sopiminen sekä pitkäjänteinen sovittuun 
ohjaaminen ja yhdessä opettelu. Heille työ oli asiakkaan elämäntilanteeseen keskus-
tellen ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja valintojen tekemistä sekä tehtyjen valintojen 
kokeiluun kannustamista, jotta asiakas saavuttaisi elämäntilanteessaan tavoittelemansa 
muutokset sekä itsenäisen elämänhallinnan. He katsoivat, että asiakastyön tulee olla 
tavoitteellista ja suunnitelmallista. Asiakastyössä pitää heidän mukaansa kuitenkin 
säilyttää joustavuus eli suunnitelmien muuttamisen mahdollisuus. (Ks. STM 2012c, 
175–176.)

Käytännön säätämisen halu. Että kysytään miten asiat on, eikä vaan siinä alussa se, että mitä kuuluu, 
vaan enempi sellaista tukevampaa. … Jos tekee asiakastyötä, niin sitähän täytyy haluta tehdä. ((7) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Tavallaan se semmoinen lähestymistapa, minkä olen kokenut on yksi hirveän hyvä, että ei lähde 
tuputtamaan mitään. Ja minkä olen huomannut ihan oikeasti semmoinen kuunteleminen ja läsnäolo, 
vaikka sinulla ei olisi mitään, mitä antaisit tai mitään konkreettista apua. … Ihan oikeasti välittää 
ja on sillain tavallaan tunteella mukana, että se heijastuu siihen työyhteisöön ja asiakkaisiin tai 
kehen vaan, että olet ihan oikeasti siinä työssä ja sinua kiinnostaa se, mitä teet. ((6) Teemahaastattelu 

III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalialan työn muutoksia tarkastellessaan itsenäisyyteen ohjaajat kiinnittivät 
huomiota taloudellisen niukkuuden heijastumiseen alan työhön ja ihmisten pahoin-
voinnin kasvuun hyvin kilpailuhenkisessä ajassa. He toivoivat, että alan työllä kyetään 
jatkossa vastamaan ihmisten avuntarpeisiin myös ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi.
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11.4 Kehittäjät

Kehittäjiin kuuluu neljä sosiaaliohjaajaa. Kehittäjiin kuuluvista sosiaaliohjaajista kolme 
neljästä on suorittanut viime vuosikymmeninä käynnistyneen sosiaalialan koulu- tai 
ammatillisen toisen asteen tutkinnon, kuten lähihoitaja. Samoin kolmella neljästä oli 
takanaan sosiaaliohjaajaopintojen käynnistyessä useampia ammatillisia tutkintoja. Kol-
me neljästä jatkoi myös tutkintotavoitteisesti alan opintoja sosiaaliohjaajan tutkinnon 
suoritettuaan. Kehittäjät toimivat eri työkentillä, mutta yhteistä heille oli suuntau-
tuminen asiakastyön uusien toimintojen kehittämiseen osana työtään tai osallistuen 
projekteihin sekä kokemus esimiestehtävistä. Heidän näkemyksissään ovat alati läsnä 
työn ja alalla työskentelevän ammatillinen kehittyminen. He korostivat työn kehit-
tämisaspektin kautta työyhteisön ja sen jäsenten yhteistyön merkitystä. Kehittäjillä on 
valmius liikkeelle laittajan eli asioiden käynnistäjän rooliin asiakkaiden kanssa mutta 
myös työyhteisössä sekä yhteistyöverkostoissa työskenneltäessä. He olivat valmiita 
vaihtoehtojen hakemiseen työhön ja sen käytäntöihin. (Ks. Kananoja 1984, 31–34.) 
Kehittäjien näkemyksistä välittyy mahdollisuus ottaa uudistajan rooli, johon sisältyy 
elementteinä niin yhteistyön tekijänä ja koordinaattorina kuin muutostyöläisenä sekä 
vaikuttajana toimiminen (vrt. Juhila 1997). He painottivat kuitenkin eritavoin kehit-
tämistyön kohdentamista asiakastyön toteutukseen ja toisaalta yhteistyöverkostojen 
rakentamiseen ja ylläpitoon, vaikka nämä näkökulmat sisältyvätkin kaikkien neljän 
kehittäjän tarkasteluihin. Osallisuuden kehittäjiksi nimeämäni henkilöt (2 sosiaali-
ohjaajaa) korostivat asiakastyön ja kumppanuuden kehittäjät (2 sosiaaliohjaajaa) vielä 
heitäkin lujemmin yhteistyöverkostojen kehittämisen merkitystä. Kehittäjät erottaa 
selkeimmin tukijoiksi ja ohjaajiksi nimeämistäni sosiaaliohjaajista juuri kehittämis-
näkökulman toistuva esiin tuominen.

Kehittäjien työnorientaation pohja on asiakastyössä. Vaikka he toimivat tai olivat 
toimineet esimiestehtävissä, nojasi heidän tarkastelunsa asiakastyöhön ja määrittele-
miinsä hyvän asiakastyön elementteihin sen sijaan, että heidän tarkastelukulmansa 
olisivat perustuneet järjestelmälähtöisesti organisaatioon tai hallinnolliseen työhön. 
Kehittäjien näkemyksissä asiakastyön päämääräksi asettuu asiakkaan mahdollisuudet 
hallita elämäänsä sekä osallisuuden vahvistaminen niin lähiyhteisön kuin yhteiskun-
nan jäsenenä. Heidän mukaan alalla työskentelevä toimii yhdessä asiakkaan kanssa. 
Lisäksi he näkivät asiakkaan osallisena palveluiden tuottamisessa. Vastakaikua ja to-
teutusmahdollisuuksia työlleen he hakivat yhteistyöstä muiden tahojen ja toimijoiden 
kanssa, sillä he katsoivat, että liittoutumalla voidaan löytää uusia voimavaroja työn 
toteuttamiseen. Kehittäjien näkemyksissä oli mukana myös vaikuttaminen muun 
muassa omasta työstä tiedottamisena yhteistyötahoille. (Ks. Juhila 1997, 212.) Minna 
Kivipellon (2004) sosiaalityötä koskevassa tarkastelussa kriittisen yhteiskunnallisen 
orientaation omanneet henkilöt hyödynsivät työmenetelmiä, jotka helpottivat sen 
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tunnistamista, miten yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ihmisten elämään. Asiakas-
työssä he korostivat muutoksen edistämistä. He pyrkivät myös vaikuttamaan työn 
rakenteisiin ja reunaehtoihin. (Mt., 349–352.) Kehittäjät tarkastelevat sosiaalialan 
työtä suhteessa ihmisten muuttuviin elämänyhteyksiin ja hakevat työlle perusteita 
sekä uusia toteutustapoja työskennellen yhdessä ihmisten, asiakkaiden sekä muiden 
tahojen ja näiden toimijoiden kanssa.

Anneli Pohjola (2010) toteaa, että tilanteessa, jolloin työntekijä ja asiakas ovat kump-
paneita, työntekijä asettuu tukijana asiakkaan rinnalle. Tällöin työntekijä ja asiakas aset-
tavat toiminnan tavoitteet ja näihin pyritään aidosti yhdessä työskennellen. (Mt., 58.) 
Kumppanuus kuvasi parhaiten sosiaaliohjaajista kehittäjiksi nimeämieni henkilöiden 
työskentelyä asiakkaiden kanssa. Asiakastyössä he loivat edellytyksiä työssä kohtaamiensa 
ihmisten, asiakkaiden arjessa ja eri elämänyhteyksissä selviytymiseen. He sisällyttivät 
toimiinsa sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdat pyrkiessään asiakkaiden sosiaalisen 
toimintakyvyn, vuorovaikutustaitojen sekä tarjolla oleviin toimintamahdollisuuksiin 
osallistumisen lisäämisen ja uusien toimintamahdollisuuksien luomisen. Heille leimallista 
oli asiakastyön ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisen korostaminen. Kehittäjät 
pitivät esillä myös rakenteelliseen sosiaalityöhön liitettyjä näkökulmia kuten tiedon 
välittämistä ihmisten kohtaamista hyvinvoinnin vajeista ja sosiaalipalvelujen toimivuu-
desta. (ks. STM 2012c, 171–172, 174–176, 181–182.) He työskentelivät sosiaalialan 
eri työaluille. Heitä yhdisti halu osallistua kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. 

Työvuosien aikana kehittäjien näkemyksissä oli vahvistunut idea yhteistyöstä toi-
minnan peruskivenä (ks. STM 2012c, 181). Heillä oli valmius yhteistyön tekemiseen 
niin asiakkaiden, heidän omaistensa ja läheistensä kuin muiden tahojen toimijoiden 
kanssa. He pitivät työn ja oman ammatillisen osaaminen kehittämistä sekä mahdol-
lisuuksia vaikuttaa omaan toimintakenttään innostusta ja voimia antavina tekijöinä. 
Heidän mukaansa tieto tai teoria toimi niin työn ja oman työskentelyn kuin näiden 
kehittämisen perustana. Tehdyn työn ja työkäytäntöjen uudistamisen myötä, mikä 
kehittäjien mukaan toteutui yhteistyöverkostoissa, myös alalla toimivan tietopohja 
muokkautui käytännön työskentelyä palvelevaksi.

11.4.1 Osallisuuden kehittäjät

Osallisuuden kehittäjien ammatillisen kasvun ja kehittymisen tarkasteluissa on 
olennaista koulutuksen ja työkokemuksen tai teorian ja käytännön vuoropuhelu. 
Elämänkokemus merkitsi heille ammatillisen kasvun ja kehittymisen yhteydessä 
avarakatseisuuteen pyrkimistä, ennakko-oletusten taakse jättämistä. He korostivat 
ammatillisten arvojen mutta myös asenteiden sekä tietojen ja taitojen tuoreina pitä-
mistä reflektion keinoin. Reflektion he katsovat toteutuvan niin työntekijän omana 
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toimintana kuin työyhteisön jäsenten kesken (esimerkiksi säännöllisten työyhteisöko-
kousten yhteydessä) sekä yhteistyöryhmissä ja -verkostoissa. Kun Kirsi Juhila (2006, 
246) tarkastelee reflektiivisyyttä työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutussuhteessa 
rakentuvan työn osana, hän toteaa tämän merkitsevän tiedon tuottamista, tiedon 
tuottamiseen havahtumista ja sen ymmärtämistä, mitä seurauksia reflektiivisestä tiedon 
tuottamisesta on. Kyösti Raunio (2004, 154) toteaa puolestaan sosiaalityön yhteiskun-
takriittisen toimintaperustan tarkastelussaan, että työntekijän tulee reflektoida omaa 
rooliaan kriittisesti asiakkaiden alisteisen aseman huomioimiseksi ja toisaalta osalli-
suuden vahvistamisen näkökulmasta. Ammatilliseen reflektioon toinen osallisuuden 
kehittäjistä liitti opiskeluvaiheessa kuvauksen erilaisten työtilanteiden kohtaamisesta 
ja näiden sujuvuuden tarkastelusta, mutta työvuosien jälkeen hän totesi ammatillisen 
reflektion olevan yksinkertaisesti työväline.

Pystyn kohtaamaan erilaisia tilanteita ja vähän niin kuin tarkastelemaan niitä omia asenteita ja 
sillee … Miettiä miksi se on hankala tai jotain. ((6) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Nöyryyttä sillee, että se mitä mä ajattelen, ei aina välttämättä ole oikee. … Nöyryyttä asenteessa, 
mutta että harjoittelemista kuuntelemaan. ((13) Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija)  

Tää tällainen ammatillinen reflektio, niin se on semmoinen, mihin pitää sitä ammatillista debattia 
ihan oikeasti. Se on myös työväline. Ei riitä se, että asiakkaiden kannalta vuorovaikuttaa, vaan 
myös työryhmänä keskenään, et siis yhteisiä linjoja ja tapoja tehdä työtä sen asiakkaan tueksi. ((3) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Osallisuuden kehittäjien tarkasteluissa sosiaalialan työn päämääränä on toisen ih-
misen, asiakkaan mahdollisuus elää täysipainoista elämää tasavertaisena yhteisön 
jäsenenä. Heidän työtä koskevassa hahmotuksessaan korostuu asiakaslähtöisyys. 
Kyösti Raunio (2004) kirjoittaa sosiaalityön yhteiskuntakriittisen toimintaperustan 
yhteydessä työntekijän ja asiakkaan dialogisesta suhteesta. Hän pitää dialogia välinee-
nä, mikä avaa ihmisten yksilöllisen todellisuuden kriittiselle reflektiolle alttiiksi. (Mt., 
152–154.) Kirsi Juhila (2006, 212–214, 243–245) toteaa, että vuorovaikutuksessa 
rakentuvassa suhteessa niin työntekijän kuin asiakkaan tulkinnat ja tieto muokkau-
tuvat sekä uudistuvat tarkasteltavista kysymyksistä. Osallisuuden kehittäjät paikan-
tavat työntekijän asiakkaan lähelle, rinnalle ja tueksi. Työntekijä on asiakkaan 
käytettävissä, kun asiakas tai he yhdessä hakevat tarvittavia ratkaisuja asiakkaan 
elämäntilanteeseen. Prosessissa asiakas on keskeinen toimija, ja tätä roolia pyritään 
työskentelyn aikana lujittamaan. Asiakkaan toimijuuden vahvistaminen todentuu 
heistä yhteistoiminnallisen suhteen myötä, mikä edellyttää työntekijän ja asiakkaan 
aitoa kohtaamista ja avointa vuorovaikutusta.
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Osallisuuden kehittäjien lähtökohtia sosiaalialan asiakastyössä olivat asiakkaan 
voimavarat ja näiden vahvistaminen yhteisessä työskentelyprosessissa ja ratkaisujen 
sekä etenemisväylien hakemisessa. Työvuodet olivat saaneet heidät vain painokkaam-
min alleviivaamaan asiakkaan asemaa toimijana, kun asiakkaan voimavaroja ja toimin-
tamahdollisuuksia lisätään. Työn tähtäin on asiakkaan osallisuuden ja toimintamah-
dollisuuksien lisäämisessä yhteiskunnassa ja yhteisöissä (ks. STM 2012c, 175–176).

Pitäisi vielä enemmän harjoitella sellaista, että oikeasti asiakkaan ongelmaa ratkaistaan, ja että 
hän tulee kuulluksi. Ei riitä, että ohjaaja osaa puhua, vaan pitää myös auttaa ja ymmärtää. Hyvä 
työntekijä, sillä on taito kuunnella sitä asiakasta. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Sosiaalityö on asiakkaan kohtaamista. Niin se, että sellaiset raja-aitojen poispyyhkimiset ja näin, 
että sä pystyt kohtaamaan sen asiakkaan. … Jotenkin semmoista sen hetken tajuamista, että sä 
olet spontaanisti heti siinä mukana, sä pystyt kohtaamaan sen asiakkaan. … Jotenkin että kaikille 
kansalaisille pyritään saamaan jotenkin tasavertaiset mahdollisuudet elää. ((4) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)

Osallisuuden kehittäjien puheessa ovat läsnä työn ja työntekijän ammattitaidon 
kehittäminen sekä työntekijän vaikutusmahdollisuudet työhön. Kehittämisen he 
katsovat toteutuvan kokeilujen kautta, jolloin työn arjesta nouseviin tarpeisiin pyritään 
vastaamaan tekemällä toisin, aikaisempaan nähden poikkeavalla tavalla ja hakemalla 
tällä tavoin uusia toimintatapoja. He ovat valmiita edelläkävijöiksi asiakastyön uu-
distamisessa, esimerkiksi peräänkuulutettujen asiakaslähtöisten, matalan kynnyksen 
ja teknologiaa hyödyntävien työkäytäntöjen osalta, joiden rakentamiseen he olivat 
myös osallistuneet (ks. esim. STM 2010, 45, 49; 2012a, 18; 2012b, 27; 2012d, 21, 
27, 29). Niin sosiaalialan työn ja työkäytäntöjen kuin ammattitaidon kehittäminen 
toteutuvat kumppanuuden kehittäjien mukaan asiakasta kuunnellen sekä yhteistyössä 
niin työyhteisön kuin yhteistyötahojen, verkostojen kanssa. He korostavat kokeiluista 
löydetyn tiedon ja taidon muiden käyttöön jakamista, jolloin he itse voivat olla 
vastavuoroisesti toisessa hetkessä saavana ja samalla oppivana osapuolena (ks. STM 
2012c, 172, 182). Työkäytäntöjen ja alalla toimivan ammattitaidon uudistamisessa 
he korostivat työvuosien jälkeen prosessimaisesti etenevää mutta suunnitelmallista 
uusien mahdollisuuksien kokeilemista sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. 
Asiantuntijuuden todentumiseen he liittivät ammattialan laaja-alaisen tuntemisen 
sekä kehittämis- ja tiedottamistoiminnan.

Nää (asiakastyön osaaminen) on varmaan sellaisia asioita, jotka on mussa itsessäni olevia tai ne 
on ollut mun vahvuuksia varmaan aina. Ja sit mä olen osannut tai ymmärtänyt kehittää sitä vielä 
lisää ja mä olen myös kiinnostunut niistä asioista. ((3) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  
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Mulla on ollut vaikutusmahdollisuuksia, mä oon saanut kehittää omaa työtäni. Mä olen saanut sanel-
la reunaehtoja, mä olen päässyt tekemään jotain ihan uutta. ((4) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Sosiaalialalla tapahtuneita muutoksia mutta myös tulevaisuutta hahmottaessaan 
osallisuuden kehittäjät huomioivat asiakaslähtöisen työotteen vahvistumisen. He 
näkivät tässä edelleen kehittämisen tarpeita siten, että työ rakentuisi työntekijän 
ja asiakkaan välillä entistä vuorovaikutteisemmaksi ja yhteistoiminnallisemmaksi.

11.4.2 Kumppanuuden kehittäjät

Kumppanuuden kehittäjien näkemyksissä koulutuksen, työkokemuksen ja elämän-
kokemuksen sekä teorian ja käytännön vuoropuhelun kautta rakentuu ammatti-
taito, jonka todentumista työssä tukee toisen ihmisen arvostus ja kunnioitus sekä 
herkkyys kuulla häntä. Kun Kyösti Raunio (2004) tarkastelee sosiaalityön terapeut-
tista toimintaperustaa, hän huomauttaa, että ammatillisen asiantuntijatiedon sijasta 
korostuu työntekijän oman persoonan, kokemuksen ja intuition merkitys. Näiden 
käytön tulee olla kuitenkin ammatillisuuden näkökulmasta perusteltua ja tietoista. 
(Mt., 152.) Ammatillisen kasvun ja kehityksen yhteydessä kumppanuuden kehittä-
jistä kumpikin käytti ilmaisua ”kasvaa ihmisenä”. He katsoivat, että ammatillisen 
kehittymisen rinnalla kulkee ihmisenä kehittyminen, ja nämä linkittyivät toisiinsa. 
He painottivat esimerkiksi osallisuuden kehittäjiä selväpiirteisemmin ammatillisen 
kasvun ja kehityksen rinnalla ihmisenä kasvua ja kehitystä sekä alttiutta havaita hen-
kilökohtaiset oppimistarpeet ja lähteä tarvittavalle muutosmatkalle. Kumppanuuden 
kehittäjät totesivat, että lisäksi tarvitaan intoa ja kiinnostusta alan kehittämiseen. 
Asiantuntijuuteen he liittivät myös ennakointikyvyn.

Sinun pitää tiedostaa se, et vaikka sinä ihmisenä haluaisit tehdä noin, silti sinun pitää oppia 
ymmärtämään, mikä on se sinun rooli nyt ja mitä teet. … Et jos itse ajattelet jostakin asiasta, että 
sinun itsesi arvomaailma on tämä, niin sen ihmisen voi olla ihan eri. Sinun pitää osata tavallaan 
tehdä se työ sen ihmisen ehdoilla ja hänen näkemyksen kautta. Eikä se, että tuot tavallaan niitä omia 
juttujasi siihen. … Tässä joutuu tavallaan käymään läpi asioita, koska nämä ihmiset on oikeasti 
niin heikoilla. Jokaisella on erilaiset vaikeudet. Pitää osata olla herkkä näille ja kuunnella ja sitten 
lähteä siitä, pikkuhiljaa rakentamaan sen ihmisen omilla ehdoilla sitä juttua oikeaan suuntaan. 
((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kumppanuuden kehittäjien näkemystä työn perustasta kuvaa heistä toisen toteamus 
”ihmistä varten”. Asiakastyön tarkastelussa heidän lähtökohtansa olivat asiakkaan 
kokonaistilanteen ja -tarpeiden arvioinnissa, tarvittavan palvelukokonaisuuden jä-
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sentämisessä sekä asiakkaan osallisuuden todeksi tekemisessä työskentelyprosessissa 
ja ratkaisujen toteuttamisessa. He kiinnittivät huomiota asiakkaiden osaamiseen sekä 
voimavaroihin, kun he pyrkivät ottamaan asiakkaat mukaan palvelujen suunnitte-
luun ja toteuttamiseen, esimerkiksi asiakasyhteisön harrastetoiminnoissa. He pyrkivät 
antamaan asiakkaalle toimijan aseman. Kumppanuuden kehittäjät asettivat työn 
päämääräksi asiakkaan osallisuuden tasavertaisena kansalaisena yhteiskunnassa ja 
hänelle merkityksellisissä yhteisöissä (ks. STM 2012c, 175–176). Sosiaalihuoltolain 
uudistustyössä on käytetty ilmaisua ihmislähtöisyyden ja osallisuuden turvaamisen 
periaate, jolla on viitattu ihmisen toimintakyvyn vahvistamiseen ja osallisuuden li-
säämiseen yhteiskunnassa (STM 2010, 46).

Sinun pitää osata tavallaan tehdä se työ sen ihmisen ehdoilla ja hänen näkemyksen kautta. … 
Tämä nöyryys ja se ihmisen kunnioittaminen on itselläni koko ajan tässä mukana. … Ja sillain 
kun lähtee, niin kyllä se aina jonkinlainen ratkaisu löytyy ja yhteinen sävel. ((9) Teemahaastattelu III/ 

2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Tehdään asiakkaan kanssa. Eli se toiminta tavallaan tehdään käänteiseksi, että asiakas on toimija 
eli tehdään yhdessä. ((1) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)

Kirsi Juhilan (2006) mukaan kumppanuuteen perustuvassa työssä on kysymys kansa-
laisten osallistumisen mahdollisuuksien vahvistamisesta. Hän toteaa, että vuorovaikutus-
suhteessa rakentuvassa työskentelyssä niin liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde 
kuin huolenpitosuhde voivat olla mahdollisia, koska työntekijä ja asiakas neuvottelevat 
kohtaamistilanteessa työskentelyn kehyksestä, asetelmasta, tehtävistä ja paikasta. (Mt., 
260–261.) Kyösti Raunio (2004, 254) taas kirjoittaa, että yhteiskuntakriittisestä perspek-
tiivistä liikkeelle lähdettäessä työssä pyritään vahvistamaan yksilön ohella ihmisten, asiak-
kaiden yhteenkuuluvuutta ja yhteistä toimintavoimaa tarvittavien muutosten eteenpäin 
viemisessä. Työntekijät, jotka pyrkivät edistämään ihmisten, asiakkaiden tavoitteekseen 
asettamien muutosten saavuttamista, antavat tilaa asiakkaiden omille tulkinnoille, tukevat 
heitä arjen uudelleen rakentamisessa, muun muassa koulutus- sekä työkokeiluihin kan-
nustamalla, ja käyvät asiakkaiden identiteetin muodostumisesta keskusteluja (Väyrynen 
2012, 294–296). Kumppanuuden kehittäjien pyrkimys oli asiakasta kuunnellen ja hänen 
voimavaransa työskentelyssä huomioiden vahvistaa hänen osallisuuttaan.

Kumppanuuden kehittäjien näkemyksissä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen linkit-
tyi lujasti eri tahojen keralla työskentelyyn. Heille yhteistyöverkosto oli lisävoimavara, 
sillä he hakivat työn toteutukseen uusia mahdollisuuksia verkostoitumisesta. He 
pyrkivät osallistamaan ja sitouttamaan yhteistyöverkostoon niin asiakkaita ja heidän 
läheisiään kuin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä vapaaehtoisia. 
Verkostoitumiselle heidän näkemyksissään leiman antoi niin henkilö- ja osaamis- mutta 
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jossain määrin myös taloudellisten lisäresurssien hankkiminen. Yhteistyöstä he hakivat 
uusia mahdollisuuksia asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen (ks. Lähteenmäki-Smith 
ym. 2012, 28; STM 2012b, 22; 2012c, 2).

Meillä on tosi hyvä tämä tukiverkko tässä talossa ja ylipäätään tämä verkosto, mikä me ollaan 
rakennettu ja tämä yhteistyökuvio. … Meillä on tämä yhteistyö, niin hyvällä pohjalla eritahoilla, 
ihan terveys puolella ja kaikkialla. ((9) Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Täähän ei onnistu niin, että me ollaan se toteuttava taho, vaan tää vaatii sen verkoston. Eli esimer-
kiksi terveysasemat on yks hyvä taho, kirjastot, voi sanoa melkein mikä hallintokunta tahansa. ((1) 

Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja)  

Työvuosien mentyä kumppanuuden kehittäjät asettivat niin asiakkaan kuin hänen 
omaisensa ja läheisensä sekä muiden yhteistyötahojen toimijat ensisijassa kumppanik-
seen, jolloin kumppanuksista kukin mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan 
pyrkii vastaamaan asiakkaiden elämäntilanteista nouseviin tarpeisiin. Heidän näke-
myksissä korostui verkostojen muodostaminen ja näiden hyödyntäminen työssä ja 
työkäytäntöjen kehittämisessä. Työkokemusta omaavien kumppanuuden kehittäjien 
näkemyksistä paljastui yhteistyösuhteiden rakentamiseen avoin ja muille vertaiseksi 
asettumaan valmis mieli. Yhteistyöhön ryhtyminen ja verkostoihin liittyminen oli 
heille luontaista. (Ks. STM 2012c, 181.)

Sosiaalialan työn muutoksia tarkastelleessaan kumppanuuden kehittäjät arvioivat 
kohtaamiensa asiakkaiden avuntarpeiden olevan usein aikaisempaa suurempia. He 
totesivat myös, että sosiaalialan kentällä on aikaisempaan nähden enemmän toimi-
joita. Sosiaalialan työn tulevaisuutta ennakoidessaan he hakivat kasvaviin avuntarpeisiin 
vastaamismahdollisuuksia muun muassa asiakkaiden toimijuuden vahvistamisesta sekä 
vapaaehtoistyön paremmasta huomioimisesta ammatillisen työn rinnalla.

11.5 Ammattilaisuuden, työn tavoitteiden ja työtapojen 
omaksuminen määrittämässä suhdetta sosiaalialaan

Sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheessa ja myöhemmin työvuosien jälkeen alan työtä ja am-
mattilaisuutta koskevista näkemyksistä löytyi kolme lähestymistapaa: tukijat, ohjaajat ja 
kehittäjät. Tukijoiden, ohjaajien ja kehittäjien suhde ammattialaan ja sen edellyttämään 
ammattilaisuuteen ei ollut toinen toiseensa nähden selvärajainen. Heidän lähestymis-
tapojensa väliltä löytyi liukumaa sekä tukijoiden, ohjaajien ja kehittäjien joukkoon 
kuuluneiden sosiaaliohjaajien kesken että näiden sosiaaliohjaajista muodostuneiden 
ryhmien eri tyyppien väliltä. Kunkin vuorollaan kuvatun sosiaaliohjaajaryhmän ja 
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-parin näkemyksistä ikään kuin pilkisti seuraavan ryhmän ja parin tai toisin sanoen 
perus- ja alatyyppien suhde sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen. Tämä heijastui 
myös mahdollisuuksiin hyödyntää aikaisemmin luotuja jäsennyksiä sosiaalityönte-
kijöiden omaamista orientaatioista, perspektiiveistä, positioista, toimintarooleista ja 
-tavoista tai viitekehyksistä, nyt tehdyissä kuvauksissa. 

Tukijoilla, ohjaajilla ja kehittäjillä on kullakin oikeutettu paikkansa sosiaalialan 
eri työkentillä ja -ympäristöissä. Lähestymistavoissa eroja syntyi, kun he tarkastelivat 
koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkokemuksen mutta myös tiedon, taidon ja 
ominaisuuksien asemaa ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä sekä ammattilaisuudes-
sa. Lähestymistavalliset erot suhteessa työhön hahmottuivat asiakastyön tavoitteen ja 
asiakastyön tapojen sekä käytäntöjen kautta. Lähestymistapoja yhdistäviä tekijöitä ovat 
liikkeellelähtö ihmisen, asiakkaan aseman tarkastelusta ja asiakkaan ensisijaisuuden 
painottamisesta. Orientaatioita liittävät yhteen myös työntekijän ja asiakkaan kohtaa-
misen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön korostaminen. Näkemyskokonaisuuksille 
yhteistä ovat lisäksi ihmisen, asiakkaan voimavarojen huomioiminen sekä näiden 
vahvistaminen ja toivon, elämänkipinän lujittaminen työskentelyn avulla. Asiakkaan 
voimavarat huomioivaa lähtökohtaa sosiaaliohjaajat kuvasivat eri sanoin ja eri tavoin. 
Tukijoita, ohjaajia ja kehittäjiä erottavista tekijöistä voi näitä pitkälle pelkistäen ja osin 
leikkimielisesti todeta, että tukijat työskentelivät asiakkaan ”iholla”; ohjaajat vahvem-
min niin asiakkaan arjessa ja elinympäristössä mutta toisaalta asiakkaita ”linnakkees-
taan”, esimerkiksi kodistaan ulospäin ohjaten; ja kehittäjät työskentelivät puolestaan 
asiakkaan ja enenevästi myös yhteisöjen kanssa mutta kaikkein voimakkaimmin myös 
kehittämistyön ja oman kehittymisen nostattaman imun vanavedessä.

Tukijat katsoivat, että heidät sosiaalialan työhön tuonut juuristo ulottui aina omaan 
lapsuuden kotiin tai muutoin varhaisiin lapsuusvuosiin. He saattoivat todeta toista 
ihmistä kohtaan tuntemansa auttamishalun syntyneen lapsuuden kodin askareisiin 
tai sisarusten hoitamiseen osallistuessa. He toivat esiin myös tilannekuvia, joiden he 
katsoivat kuvaavan sosiaalisia ominaispiirteitään, halukkuuttaan olla muiden ihmisten 
seurassa sekä kokemusta vuorovaikutussuhteessa olemisen helppoudesta. Tukijat piti-
vät ammattilaisuuden muodostumisessa merkityksellisinä tekijöinä niin koulutusta, 
työkokemusta kuin työntekijän elämänhistoriaa, mutta he korostivat työkokemuksen 
tärkeyttä. Sosiaalialan työssä asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen sekä asiakkaan 
arvostaminen ja kunnioittaminen olivat tukijoiden kulmakiviä. He halusivat työs-
kennellä lähellä asiakasta, jolloin he korostivat työntekijän ominaispiirteitä, kuten 
empaattisuutta, jopa sydämellisyyttä. Asiakastyössä tukijoiden lähtökohtina olivat 
asiakkaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioiminen ja näihin 
vastaaminen alan työn suomin mahdollisuuksin. Sosiaalialan työstä toimintana he 
käyttivät muun muassa ilmaisua arjen pyörittäminen. Tukijat painottivat asiakkaan 
mahdollisuutta hyvään elämään niissäkin tilanteissa, jolloin ihmisen toimintakyky 
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on rajallinen, esimerkiksi ikääntymisen johdosta. Heidän työotteeseensa liittyy aut-
tavaisuus siten, että asiakasta tuetaan esimerkiksi arjen askareissa ja tämän myötä 
onnistumisten kokemusten saavuttamisessa. Tukijat pitivät myös muiden toimijoiden 
ja näiden tarjoamien palvelujen tuntemista tärkeänä, jotta asiakasta voidaan neuvoa 
palvelujen käytössä ja hän saa tarvitsemansa palvelut eri toimijatahojen kautta.  

Arjessa ja verkostoihin tukijoiden sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen liittä-
mistä näkemyksistä muodostuu kuva sosiaaliohjauksesta silloin, kun sosiaalialan työssä 
kohdattavan ihminen ei tule toimeen ilman apua ja tukea, hänen toimintakykynsä ja 
voimavarojensa hiipuessa esimerkiksi ikääntymisen myötä. Tällöin sosiaaliohjauksen 
painopiste on hyvinvoinnin, osallisuuden ja turvallisuuden edistämisessä, huomioi-
den erityisesti ihmisen sosiaaliset ja psyykkiset tarpeet. Työ on asiakasta osallistavaa, 
ohjaavaa ja tämän myötä kuntouttavaa, jolloin työkäytännöt ovat vuorovaikutukseen 
ja toimintaan perustuvia. Työskentely tapahtuu asiakkaan vierellä, eikä siinä kaihdeta 
myöskään hoivan tehtäviä tilanteen tätä edellyttäessä. Ihmisen avun ja tuen tarpeisiin 
vastaaminen ja värikylläisen arjen mahdollistaminen edellyttävät muiden toimijata-
hojen työn huomioimista asiakkaan palvelukokonaisuudessa.

Ohjaajat pitävät sosiaalialalla työskentelyn perustana ammatillista koulutusta, mutta 
huomioivat sosiaalialan ammatillisen kasvun ja kehityksen osatekijöinä niin koulutuksen, 
työhistorian kuin elämänkokemukset. Ohjaajista ammatillisen koulutuksen tarjoama 
tieto ja työn tuoma käytännön kokemus toimivat toisiaan täydentävinä peileinä siten, 
että oma elämänkokemus antaa tarkasteluun vielä lisäsyvyyttä. Ohjaajien ammatillista 
kehittymistä kuvaa pyrkimys avarakatseisuuteen tai ymmärrykseen niin ihmisyyden 
moninaisuudesta kuin ammattialan laaja-alaisuudesta. Tukijoiden tavoin ohjaajat 
korostavat toisen ihmisen, asiakkaan kohtaamisen ja kuulemisen sekä arvostamisen ja 
kunnioittamisen tärkeyttä. Heidän näkemyksissään painottuivat kysymykset asiakkaiden 
tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta mutta myös yhdenvertaisesta kohtelusta palvelujen 
käyttäjinä. Sosiaalialan työ perustuu heistä asiakkaan elämäntilanteen ja yhteyksien (esi-
merkiksi perhesuhteiden) sekä asiakkaan elämäntilanteessaan haasteellisiksi kokemien 
asioiden monipuoliseen ja vaihtoehtoisia etenemisreittejä hakevaan tarkasteluun. He 
käyttävät ilmaisuja ongelmanratkaisu ja elämänhallinta tilanteissa, jolloin alalla toimiva 
työskentelee suunnitelmallisesti asiakkaan kanssa, vahvistaen asiakkaan itsenäistä toimi-
juutta. He kuvasivat alan työtä esimerkiksi asiakkaan arjen säätämiseksi yhdessä hänen 
kanssaan. He korostivat työyhteisön jäsenten yhteistoiminnan merkitystä, mutta myös 
suhteita yhteistyötahoihin työtapojen ja oman ammatillisuuden kehittämisen näkökul-
masta. He painottivat omaksumiensa työtapojen jatkuvan tarkastelun välttämättömyyttä 
ja toisin tekemisen mahdollisuuksien hakemista. Ohjaajat kiinnittivät huomiota myös 
työhyvinvointiin, kuten työn rajaamista koskeviin kysymyksiin.

Ohjaajien sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen yhdistämistä näkemyksistä löytyy 
sosiaaliohjauksen rakennusainekset, kun aikuisikäinen tai ikääntyvä ihminen, asiakas 
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pärjää toimintakykynsä ja voimavarojensa nojalla tai avun ja tuen mahdollisuuksia 
tilannekohtaisesti hyödyntäen omaehtoisesti arjessaan ja elämässään. Työssä pyritään 
yhteistyösuhteeseen niin asiakkaan kuin hänen läheistensä ja omaistensa sekä muiden 
toimijatahojen edustajien kanssa. Työssä asetutaan asiakkaan rinnalle. Työ on asiakasta 
hänen elämäntilanteessaan eteenpäin vievien mahdollisuuksien jäsentämistä sekä kan-
nustavaa ohjausta, kun tavoite on arjen elämäntaitojen ja -hallinnan vahvistamisessa 
sekä saavuttamisessa. Työ pohjaa vuorovaikutukseen, toimintaan ja yhdessä tekemiseen 
sekä uusien asiakastyön käytäntöjen rakentamiseen suunnitellen, kokeillen ja arvioiden.

Kehittäjät tähdensivät ohjaajien tavoin ammatillisen koulutuksen olevan peruskivi 
sosiaalialan ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä, minkä lisäksi he alleviivasivat käy-
täntöyhteyden välttämättömyyttä sekä oman elämänkulun merkitystä lisäperspektiivin 
luojana. He totesivat, että koulutuksen kautta voidaan omaksua teoreettinen raami, 
mitä voidaan soveltaen käyttää asiakastilanteissa. Parhaimmillaan alalla työskentelevä 
löytää teoreettisesta tiedosta eväitä, mitkä viitoittavat asiakastyötä. Kehittäjät puhuivat 
niin etsivän ja ennakoivan kuin asiakkaiden elinympäristöissä toteutuvan työn puolesta. 
He katsoivat, että asiakaslähtöisen ja asiakasläheisen sekä asiakkaan toimintaedellytyksiä 
ja voimavaroja lisäävän mutta myös asetettuihin tavoitteisiin pyrkivän työotteen tulee 
lujittua. Tukijoiden ja ohjaajien tavoin he korostivat, että sosiaalialan työssä oleellista 
on asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen sekä arvostus ja kunnioitus. Heistä jotkut 
käyttivät ilmaisua nöyryys, kuvatessaan tilannetta, jolloin työntekijä kohtaa ja kuuntelee 
asiakasta. He hakivat asiakkaita kumppaneikseen, jotta havaittuihin palvelutarpeisiin 
voidaan vastata. He katsovat, että liittymällä muiden toimijatahojen ja toimijoiden 
kanssa voidaan muodostaa kumppanien verkosto työkäytäntöjen kehittämiseen. Ke-
hittäjien näkemyksissä on mukana kaiken aikaa niin työkäytäntöjen kuin ammatillisen 
osaamisen jatkuva kehittäminen. He painottivat, että ammattialalla työskentelevien 
tulee tehdä vaikuttamistyötä tuomalla näkyviin alan työssä havaitsemiaan seikkoja.

Kehittäjien, niin osallisuuden kuin kumppanuuden kehittäjien sosiaalialan työtä ja 
ammattilaisuutta koskevista näkemyksistä piirtyy kuva sosiaaliohjauksesta, mikä perustuu 
ihmisen, asiakkaan osallistamiseen yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Työ perustuu 
vuorovaikutukseen ja toimintaan siten, että työntekijä tarjoaa ammatillisen tietonsa ja 
taitonsa asiakkaan käyttöön. Työtä leimaa aito tahto kumppanuussuhteiden rakentamiseen 
asiakkaan ja hänen läheisten sekä omaisten että muiden toimijatahojen ja vapaaehtois-
toimijoiden kanssa, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata, ja sosiaalialan työhön 
voidaan kehittää uusia työmuotoja  ja -käytäntöjä verkostoperusteisesti. Eri tahojen ja toi-
mijoiden asiakkaan parhaaksi tarjoamien palvelujen hyödyntäminen edellyttää valmiutta 
kokonaisuuden jäsentämiseen ja koordinointiin. Työ tähtää myös ihmisten, asiakkaiden 
elämässään kohtaamien mutta myös rakenteellisten epäkohtien esiin tuomiseen, jotta 
näihin voidaan tarttua ja käynnistää tarpeellinen uudistustyö. Asiakastyön lisäksi kehittäjät 
ovat suuntautuneet työyhteisöjen toiminnan uudistamiseen ja johtamiseen.
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Kuviossa (kuvio 4) hahmotan tukijoita, ohjaajia ja kehittäjiä toisistaan erottavia 
tekijöitä. Vaihtelevuus näiden sosiaalialan lähestymistapojen välillä on paikoin hieno-
varaista, mutta kuitenkin toinen toistaan erottelevaa. Lähestymistapojen välinen suhde 
ei ole arvottava tai hierarkkinen, vaikka lähestymistavat ovat ruudukossa nousevassa, 
päällekkäisessä rakenteessa. Sosiaalialalla työskentelevän ja työn väliseen suhteeseen 
vaikuttavat yksilöllisten näkemyserojen lisäksi kontekstista eli työympäristöstä, esi-
merkiksi työssä kohdattavien asiakkaiden elämänvaiheesta ja -tilanteesta peilautuvat 
tekijät. Kirsi Juhila (2006, 187) toteaa, että huolenpito vaikeissa ja haavoittavissa 
elämäntilanteissa olevista ihmistä vaatii sellaista arviointikykyä, asioiden tuntemusta, 
herkkyyttä ja toisen ihmisen kunnioitusta, jota ihmisellä ei luonnostaan ole. Kun 
kysymys on ammatillisesta sosiaalialan työstä, toivat esiin niin tukijat, ohjaajat kuin 
kehittäjät ammatillisen koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkokemuksen tärkey-
den tosin eri painotuksin. Juhila (2006, 138) kirjoittaa, että asiakkaan ja työntekijän 
välinen yhteistyösuhde on parhaimmillaan yhteinen kehitysprosessi, jossa molemmat 
ovat sekä antajia että saajia. Tukijoiden, ohjaajien ja kehittäjien näkemyksissä koros-
tuivat työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus sekä yhteistyö, mitkä 
varmistavat osaltaan mahdollisuutta myös yhteiseen työskentely- ja oppimisprosessiin.

Vaikka tietyn suhteen otto sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen näytti säily-
vän sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheessa ja työvuosien jälkeen esittämien näkemysten 
perusteella, oli tässä myös liikkumatilaa ja mahdollisuus muutokselle. Sosiaalialalla 
ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen, ammatilliseen uudistumiseen vaikuttavat niin 
työntekijän kuin työyhteisön ja työantajan sekä yhteistyöverkoston antamat impulssit 
sekä edesottamukset. Tukijat, ohjaajat ja kehittäjät olivat koulutusammatiltaan sosi-
aaliohjaajia. Työvuosien jälkeen heidän tehtävänimikkeestään löytyi monesti ilmaisu 
ohjaaja. Heistä kahden työammattikin oli sosiaaliohjaaja. (Ks. luku 3.4 ja liite 3.) 
Heidän esittämiensä näkemysten ja näistä muodostamieni näkemystyyppien pohjalta 
ei rakennu vain yhtä, vaan kolme kuvaa sosiaaliohjauksesta, kun rakentamiani näke-
mystyyppejä sosiaaliohjaustyönä tarkastelee. Sosiaaliohjaukseen kuuluu asiakastyön 
näkökulmasta erityisesti tuen sekä ohjauksen elementit, joihin linkittyy olennaisena 
osana työkäytäntöjen sekä ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen. Tuen, ohja-
uksen ja kehittämisen painotuserot riippuvat sosiaaliohjausta tekevän työympäristössä 
ja tällä kohtaamiensa ihmisten, asiakkaiden elämäntilanteesta ja tarpeista, työntekijän 
omaksumasta työskentelytyylistä sekä sosiaaliohjaajan työtehtävästä.
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12 Muiden parhaaksi – Tutkimustulosten 
tarkastelu

Sosiaalialalla työskennellään ihmisen ja ihmisten kanssa niin työntekijän ja asiak-
kaan kahdenkeskisessä suhteessa kuin ryhmän tai yhteisön kera. Sosiaaliohjaajien 
niin opiskeluvaiheessa 1990-luvun puolivälissä kuin työvuosien jälkeen 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmen taitteessa esittämissä näkemyksissä ihminen, asiakas ja 
hänen kanssaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luominen olivat tarkastelun kes-
kiössä. Anneli Pohjola (2010) huomauttaa, että Suomessa asiakas ja hänen asemansa 
ovat tulleet sosiaalityötä koskevaan keskusteluun voimallisemmin viimeisen kahden 
vuosikymmen aikana, 1990-luvulta lähtien. Tätä ennen huomio ja keskustelu koh-
dentuivat järjestelmään ja sen rakenteisiin. Hän tosin kysyy, muodostuuko suhde 
asiakkaaseen myönteiseksi ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnan 
mahdollisuutta korostavaksi, vain sosiaalityötä koskevassa tavoitteellisessa puheessa. 
(Mt., 26, 29; vrt. Blomberg 2010, 597–598; Hietamäki ym. 2011; Kallio ym. 2011, 
260–262.) Sosiaaliohjaajien eri ajankohtina esittämissä näkemyksissä ihminen, asi-
akas ja hänen hyödykseen toimiminen olivat sosiaalialan työn ja ammattilaisuuden 
ilmiselvä lähtökohta. Heidän kommenteistaan heijastui halu auttaa sekä tukea toista 
ihmistä sosiaalialan suomin keinoin ja tämän lisäksi tahto asiakaslähtöiseen ja -lähei-
seen työskentelyyn. Näiden näkökulmien toteutumisen haasteita he myös arvioivat. 
Sosiaaliohjaajien kriittiset kommentit kohdentuivat esimerkiksi mahdollisuuksiin 
huomioida ikääntyvän asiakkaan tuen tarpeet sekä elämäntilanne ja hakea näihin 
vastineita kokonaisvaltaisesti.

Sosiaalialalla työskentely pohjaa ammattialan etiikkaan ja arvolähtökohtiin sekä 
työssä tarpeellisiin tietoihin ja taitoihin mutta myös näiden käyttöä työn arjessa 
edistäviin ominaisuuksiin ja lisäksi niin työn organisointiin kuin ammattikuntaan ja 
asiakkaisiin muodostuvaan suhteeseen (vrt. Healy 2005, 4–11; 2012, 4–12). Sosiaa-
liohjaajan koulutusammattiin opiskelleiden ja tämän jälkeen alalle kiinnittyneiden 
ammattilaisten näkemyksiä eritellen olen jäsentänyt niin ammatilliseen kasvuun ja 
kehitykseen kuin ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen sekä ammattialan tulevaisuus-
kuvaan lukeutuvia tekijöitä. Rakentunut kuva sosiaalialan ammattilaisuudesta on 
monivivahteinen. Tässä niin ammatillinen kuin ihmisenä kasvu ja kehitys kulkevat 
rinnan. Lisäksi työssä tarpeellisten tietojen ja taitojen sisäistämisen sekä ominaisuuksien 
muodostumisen kyljessä kulkevat niin yhteiskunnallisten tekijöiden kuin sosiaalialan 
työn toteutusedellytysten jatkuva tarkastelu. (Ks. Kuvio 5.)
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Kuvio 5. Kuvaus sosiaalialan ammattilaisuuteen vaikuttavista tekijöistä sosiaaliohjaajien mukaan 

(vrt. Healy 2005, 5; 2012, 5)

Sosiaaliohjaajien näkemyksissä painotus on työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa, 
työskentelyyn osallistuvien näkökulmasta toimivan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen 
rakentamisessa sekä tukevalla ja ohjaavalla työotteella asiakkaan toimijuuden lisäämi-
sessä. Sosiaalialan työn peruskiviä ovat asiakkaan asiantuntemuksen, itsenäisyyden ja 
valinnanmahdollisuuksien kunnioittaminen, jolloin työntekijän ja asiakkaan välinen 
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suhde voi muodostua tasaveroiseksi ja kummankin osapuolen osallisuuteen pohjaavaksi 
kumppanuudeksi (vrt. Karvinen-Niinikoski 2010, 248; Pohjola 2010, 73). Työntekijän 
ja asiakkaan kumppanuussuhdetta on kuvattu myös kahden toimijan liittolaisuudeksi 
(Välimaa 2011, 215–217). Mitä tämä edellyttää alan ammattilaisilta? Sosiaaliohjaajia 
lainaten alan ammattilainen on sitoutunut työhönsä ja sen perusteisiin, kuten etiikkaan 
ja arvoihin. Hänellä on ammatillisesti tehdyn työn edellyttämät tiedot ja taidot sekä 
näiden käytön arjen työtilanteissa mahdollistavat ominaisuudet. Hänen työskentelynsä 
perustuu asiakaslähtöisyyteen. Hänellä on kyky kohdata toinen ihminen, asiakas ja 
lähteä hänen kanssaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteeseen, arvostaen häntä ja vah-
vistaen hänen toimijuuttaan. Hänellä on kyky kuunnella ja kuulla toista ihmistä sekä 
hakea vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia asiakkaan elämäntilanteeseen. Hän pyrkii 
vastavuoroisuuteen vuorovaikutustilanteissa. Hänellä on valmius yhteistoiminnallisuu-
teen niin asiakkaan kuin työyhteisön jäsenten sekä muiden toimijoiden kanssa, kun 
hän rakentaa asiakasta tämän elämäntilanteessa hyödyntävää palvelukokonaisuutta. 
Hän seuraa ja arvioi, reflektoi työtään ja toimintaansa. Lisäksi hän on valmis, näiden 
tekijöiden yhdistyessä toinen toiseensa, joustavaan työskentelyyn asiakastilanteissa 
sekä tarvittaessa asettumaan niin asiakkaan kuin ammattialansa puolustajaksi, tehden 
myös vaikuttamistyötä. (Ks. Kuvio 5.) 

Sosiaalialan työ

Sosiaaliohjaajien näkemyksissä ammattialalla työskennellään ihmisen, asiakkaan 
hyväksi ja hänen parhaakseen siten, että asiakkaan hyvinvointi, itsenäisyys ja toi-
mintakyky lujittuvat sekä ote elämään ja yhteisön samoin kuin yhteiskunnan osal-
lisuuteen vahvistuu. Sosiaalityön yhteydessä on korostettu, että sen tehtävänä on 
ajaa asiakkaan etua ja tukea häntä sekä edistää hänen elämäntilanteensa muutosta 
parempana pidettyyn suuntaan (Laitinen ym. 2010b, 13; Pohjola 2010, 21). Armas 
Nieminen (1981, 19) totesi asiasta jo kolmekymmentä vuotta sitten, että sosiaalityön 
syvimpänä tarkoituksena on muuttaa ihmisten elämää enemmän elämisen arvoiseksi. 
Lähes kolmekymmentä vuotta hänen jälkeensä Asta Niskala (2008, 119) puolestaan 
toteaa, että ihmisen, asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista lähtevässä muutostyössä 
on tavoitteena vahvistaa asiakkaan toimintaedellytyksiä ja osallisuutta häntä kanta-
vien yksilöllisten ja sosiaalisten kokemusten välityksellä. Sosiaaliohjaajat sitoutuivat 
näkemyksissään työskentelyyn asiakkaan hyväksi ja hyödyksi, mitä lainsäädäntökin 
sosiaalialalla toimivilta edellyttää (Laki sosiaalihuollon asiakkaan … 22.9.2000/812; 
ks. STM 2012c, 174). 

Sosiaaliohjaajista työn lähtökohta on ihminen elämäntilanteessaan ja tuen tar-
peineen. Heidän tarkastelunsa kohdentui ihmisen, asiakkaan hyvinvoinnin, kuten 
fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden sekä elämäntilanteen haasteiden hah-
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mottaminen. He huomioivat myös ihmisen toimintakyvyn ja voimavarat. Heidän 
havaintonsa kohdentuivat lisäksi asiakkaan osallisuuteen yhteisössä, esimerkiksi lä-
hiyhteisössä ja yhteiskunnassa. He kohdensivat tarkastelunsa vielä ihmisen kokemaan 
hyvään oloon ja hyvään elämään sekä hyvään toimintaan ja itsensä toteuttamiseen, 
esimerkiksi toiminnallisesti rikkaisiin päiviin ikääntyessä. Pauli Niemelä (2008; 
2010; 2011) toteaa, että hyvinvointia voidaan tarkastella sekä tarpeiden, resurssien, 
osallisuuden että toiminnallisuuden näkökulmasta. Sosiaaliohjaajien kommentteihin 
sisältyivät niin aineelliseen, sosiaaliseen kuin henkiseen että olemisen ja toimimisen 
mahdollisuuksiin liittyvät osatekijät.

Sosiaaliohjaajat yhdistivät alan työhön ilmaisun kokonaisvaltaisuus, joka kuva-
si sekä asiakkaan elämäntilanteen tarkastelua että työskentelyotetta asiakastyössä. 
Sosiaalialalla asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen määrittely ja avun sekä 
tuen tarpeiden tarkastelu niin suhteessa paikallisen palvelujärjestelmän tarjoamiin 
mahdollisuuksiin kuin asiakkaan omiin ja hänen läheistensä voimavaroihin on suun-
nitelmallisen työn perusta (vrt. Niskala 2008, 102, 112; 2010, 290, 300; STM 2010, 
46). Kokonaisvaltaisuus liittyy sosiaaliohjaajien mukaan niin asiakkaan tarpeiden kuin 
elämäntilanteen huomioimiseen ja näihin vastineiden hakemiseen monipuolisesti 
mutta myös hänen osallisuutensa vahvistamiseen lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Nykyinen sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/710) tuli voimaan noin 25 vuotta sitten, 
vuonna 1984. Nyt sosiaalihuollon lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Uudistamistyö-
ryhmä nimesi kymmenen sosiaalihuollon toimintaa ohjaavaa periaatetta, jotka ovat 
universaalisuuden, julkisen vastuun, sosiaalisen vastuun, normaalisuuden, yhdenvertai-
suuden, ihmislähtöisyyden ja osallisuuden turvaamisen, kokonaisvaltaisuuden, valin-
nanvapauden, avoimuuden ja luottamuksellisuuden sekä ennaltaehkäisyn periaatteet. 
(STM 2010, 43–48; 2012c, 6; ks. Haverinen 2012, 63–67.) Sosiaaliohjaajat olivat 
tulleet ammattialalle useimmiten nykyisen sosiaalihuoltolain hyväksymisen jälkeen. 
He olivat myös viljalti tiedostaneet sen perusteet ja pohtivat mahdollisuuksia lisätä 
asiakkaiden hyvinvointia, itsenäisyyttä ja toimintakykyä ammattialan työlle ominaisin 
keinoin. Tosin he totesivat näiden seikkojen huomioimisen hiipuneen esimerkiksi 
pitkäaikaisissa asumispalveluissa niin asukkaiden yksilöllisten tarpeiden kuin yhteisöl-
listen vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä, kun taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
niukkenevat tai toimitaan asiakasmäärältään aikaisempaa suuremmissa yksiköissä. 
Asiakkaiden tarpeista lähtevästä ja heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa kokonaisvaltaisesti 
vastaavasta palveluprosessista puhutaan ja kirjoitetaan (esim. Kinnunen 2010, 18), 
mutta onko asiakkailla kuitenkaan todellista valinnanvapautta, onko vaihtoehtoisia 
palveluja mahdollisuus tarjota (ks. Laiho 2011; Palola 2011a; 2011b)? Sosiaaliohjaajien 
esittämissä uhkakuvissa asiakas jäi avutta sekä tuetta sosiaalialan hajanaisella kentällä 
ja toimintavolyymiltaan suurissa yksiköissä suunnistaessaan.

Sosiaalialan työn kohde ja tavoite ihmisen, asiakkaan hyvän toteutumisen näkökul-
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masta on sosiaaliohjaajien mukaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. 
Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämishakuisuuden päämääriä heistä ovat 
erilaisuuden, toiseuden kokemusten purkaminen sekä kokemuksen mahdollistaminen 
”taviksena olemisesta” omassa ja merkityksellisessä elämässä sekä yhteisön jäsenenä. 
Heidän näkemyksissään tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus yhdistyivät myös ihmisen, 
asiakkaan oikeuteen päästä hyvinvointia turvaavien sekä edistävien palvelujen piiriin. 
Sosiaalialan asiakas on oikeutettu hyvään palveluun ja kohteluun sekä osallisuuteen 
palvelujensa suunnittelussa ja toteuttamisessa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan … 
22.9.2000/812, 1§, 8§; ks. STM 2012c, 169, 181). Sosiaalihuoltolain valmistelun 
yhteydessä on kirjoitettu normaalisuuden periaatteesta, jota on kutsuttu myös erilai-
suuden ja yhteisyyden periaatteeksi, ja näiden ohella yhdenvertaisuuden periaatteesta 
(STM 2012, 43–45). Sosiaaliohjaajat ottivat kantaa työssä kohtaamiensa ihmisten, 
asiakkaiden yhdenvertaisuuden puolesta niin palvelujen käyttäjinä kuin yhteisöjen ja 
yhteiskunnan jäseninä.

Sosiaaliohjaajiin nojautuen voi todeta, että alan asiakastyön käytäntöjen ja väli-
neiden yhteinen perusta on työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa sekä toimivan 
vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luomisessa että tämän ylläpidossa. Toimivan 
työskentelysuhteen edellytyksiä ovat osapuolten läsnäolo, toinen toisensa kuuleminen 
sekä yhteinen ratkaisujen hakeminen. Toimivaa työskentelysuhdetta voi luonnehtia 
vastavuoroiseksi ja yhteistoiminnalliseksi. Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön poh-
jaava suhde mahdollistaa asiakastyössä avoimuuden ja epävarmuuden suvaitsemisen 
ja avaa vaihtoehtoisia etenemisreittejä (Mönkkönen 2007; ks. Isaacs 2001, 63, 65). 
Sosiaaliohjaajat liittivät työntekijän ja asiakkaan suhteeseen lisäksi työn eettiset läh-
tökohdat, kuten työntekijän ja asiakkaan keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen 
sekä hyväksynnän ja luottamuksen. Anneli Pohjola (2010) toteaa sosiaalityöstä, että 
tämä mahdollistuu vain, jos toimijoiden välillä vallitsee luottamus. Palvelujen tulee 
olla ihmistä, asiakasta kunnioittavia, toimivia ja asiakkaan tulisi kyetä ennakoimaan 
asioiden etenevän odotetusti. (Mt., 71.) Sosiaaliohjaajien näkemys sosiaalialan työstä 
oli samansuuntainen.

Sosiaalialan asiakastyön tavoitteisiin vastaavien keinojen nimeäminen oli sosiaalioh-
jaajista haastavaa, koska alalla hyödynnettävissä olevat käytännöt ja välineet vaihtelevat 
työala- sekä asiakasryhmä- ja vielä asiakaskohtaisesti. Työn keinoja nimetessään sosiaa-
liohjaajat käyttivät muun muassa ilmaisuja auttaminen ja tukeminen, neuvominen 
ja tiedottaminen sekä ohjaaminen. He painottivat näiden yhteydessä niin yhteisen 
ymmärryksen kuin vaihtoehtoisten etenemisväylien hakemista asiakkaan kanssa 
sekä asiakkaan arjen ja elämänhallinnan taitojen lujittamista. Asiakasta tavoitteiden 
suuntaisesti motivoiva ja kannustava ohjaus oli työssä olennainen tekijä. Vain paikoin 
sosiaaliohjaajien näkemyksissä olivat mukana rajaavat toimenpiteet. Lisäksi heidän työn 
keinoja koskeviin kuvauksiinsa sisältyivät asiakkaan asioiden ajaminen ja edun val-
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vominen sekä palvelujen koordinoiminen ja verkostojen luominen. Sosiaaliohjaajat 
pitivät esillä myös työn ja työkäytäntöjen kehittämisen tärkeyttä, esimerkiksi työn 
arjessa uudenlaisia työkäytäntöjä kokeilemalla, ja kokeillun toimivuutta arvioimalla.

Työvuosien myötä sosiaaliohjaajien näkemyksiin sosiaalialan työstä oli tullut lisää 
sävyjä samalla kun ymmärrys työn ytimistä oli syventynyt. Kun huomioi heidän 
alalta olevan koulutus- ja työhistoriansa, muodostunutta näkymää voi tarkastella 
myös kuvauksena sosiaaliohjaustyöstä. Kokeneiden sosiaaliohjaajien katse kohdentui 
ihmiseen ja hänen tarpeisiinsa mutta tätäkin vankemmin kuvan rakentamiseen ih-
misestä hänen elämäntilanteessaan. He tähdensivät aikaisempaa useammin ihmisen, 
asiakkaan kohtaamiin pulmiin esittämiensä ratkaisuvaihtoehtojen havaitsemisen sekä 
hänen toimintaedellytystensä ja voimavarojensa vahvistamisen tärkeyttä. He kuvasivat 
työntekijän ja asiakkaan toimivan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen osina niin kohtaa-
misen, kuulemisen kuin yhteisen vastausten hakemisen ja ymmärryksen rakentamisen 
tärkeyttä. Sosiaaliohjaajien tarkastellessa alan asiakastyön muotoja, kuten auttamista ja 
tukemista, neuvomista ja tiedottamista sekä ohjaamista että palvelujen koordinointia, 
oli näihin tullut työvuosina lisävärejä asiakkaan elämäntaitojen ja elämänhallinnan sekä 
oman elämänpolun kulkemisen mahdollistamisen näkökulmasta. Myös työkäytäntöjen 
kehittäminen kokeillen ja tätä arvioiden korostui. Sosiaaliohjaajien ammattialastaan ja 
tämän myötä sosiaaliohjauksesta maalaaman kuvan perusteella kasvun ja kehityksen 
tavoitteiksi asettuvat niin asiakaslähtöisen ja -läheisen kuin asiakkaan osallisuuden 
työskentelyssä mahdollistavan ja tähän kannustavan ammattilaisuuden omaksuminen.

Sosiaalialan ammatillinen kasvu ja kehitys

Sosiaaliohjaajien mukaan alan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen peilautuivat 
niin koulutus, työura kuin elämänkokemus. Pekka Ruohotien (ks. 2006a, 113–119) 
mukaan ammatillisen kasvun ja kehityksen tarkastelu tulee kohdentaa psyykkisiin 
rakenteisiin (ajattelu, tunteet ja eettiset valinnat) sekä kasvuympäristöön ja tämän 
lisäksi suuntautumiseen oppijan sisäiseen maailmaan mutta myös työelämän vaati-
musten huomioimiseen. Sosiaaliohjaajien ammatillista kasvua ja kehitystä koskeneet 
näkemykset paikantuivat sekä alalla tarvittaviin tietoihin ja taitoihin että työn teke-
miseen edellytyksiä luoviin ominaisuuksiin. Ammatillinen kasvu ja kehitys näyttäy-
tyivät sosiaaliohjaajien esityksissä myös ammattilaisena ja ihmisenä varttumisena. 
Sosiaaliohjaajat liittivät ammatillisen kasvun ja kehityksen tarkasteluun näkökulmat 
itsetuntemuksen ja itseluottamuksen sekä rohkeuden ja varmuuden vahvistumisesta 
siten, että nämä peilautuivat suvaitsevaisuutena ja ymmärryksenä sekä lujittuvana 
valmiutena toimia joustavasti asiakastyössä. Näiden tekijöiden vahvistuminen luo 
mahdollisuuksia työskentelyyn, jolloin työntekijä asettuu asiakkaan rinnalle, hänen 
kumppanikseen. Monivivahteisissa asiakastyötilanteissa ammattilaisena ja ihmisenä 
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kasvu ja kehitys, ”omaksi itsekseen” kypsyminen näkyi heidän mukaansa vankempana 
läsnäolona asiakastilanteissa, asiakkaan toimijuudelle tilan antamisena sekä harkintana 
ja levollisuutena. Vastaavasti sosiaalityössä on puhuttu ”omana olosta” asiakastilanteissa 
(Niskala 2008, 133; ks. Juhila 2006, 145–149, 204–206).

Sosiaaliohjaajien puheessa ei juuri yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ilmennyt 
sana reflektio, mutta sitäkin taajemmin ilmaisut niin itsenäisestä, henkilökohtaisesta 
kuin yhteisestä, esimerkiksi opiskelija- tai työyhteisössä tapahtuvasta ajatusten, ko-
kemusten ja tuntemusten pohdinnasta ja tarkastelusta. Tälle pohdinnalle ja tarkas-
telulle, reflektiolle, tulee varata heistä riittävä aika ja tila sekä mahdollisuuksia niin 
ammattialalle opiskeltaessa kuin alan työtä tehtäessä. Alan ammatillisessa kasvussa ja 
kehittymisessä merkityksellistä heistä on kokemusten avaaminen ja tämän myötä uu-
sien oivallusten syntyminen sekä käytännön työskentelyä palvelevan tiedon luominen 
niin henkilökohtaisesti kuin yhdessä, esimerkiksi työyhteisön jäsenten kesken. Ref-
lektiosta on todettu, että siinä toimija kehittää kysyvän asenteen ja kriittisen suhteen 
tietoon ja toimintansa ehtoihin (Karvinen 1996, 59). Kriittisellä reflektiolla haetaan 
vastauksia asiakastyön vaihtuvissa tilanteissa mutta myös muuttuvien työnteon ehto-
jen puitteissa toimimiseen (Karvinen-Niinikoski 2009, 138–139). Sosiaaliohjaajien 
esityksissä sosiaaliohjauksen ammattilaisuuteen vievä kasvu ja kehitys näyttäytyy kou-
lutus- ja työuran kestävänä löytöretkenä, jossa sytykkeinä toimivat koulutuksen, työn 
ja elämän tarjoamat kokemukset. Näiden itsenäinen sekä muiden kanssa tapahtuva 
tarkastelu johtaa ammattilaisuutta uudistaviin löydöksiin. Kokemusten työstäminen 
laaja-alaistaa ja syventää ymmärrystä ihmisyydestä, ammattialasta ja yhteisöjen sekä 
yhteiskunnan toiminnasta.

Sosiaalialan ammatillinen kasvu ja kehitys toteutuivat opiskeluvuosien taakse jää-
tyä, työkokemusta hankkineiden sosiaaliohjaajien näkemyksissä prosessina, jossa eri 
osatekijät ovat peileinä toisilleen mutta sulautuvat myös parhaimmassa tapauksessa 
toinen toiseensa. Työvuosien aikana heidän näkemyksiin oli tullut vivahteita lisää, 
heidän tarkastellessaan koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkulun, mutta erityi-
sesti alan työn merkitystä ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä. Sen lisäksi, että he 
tarkastelivat näiden tekijöiden yhteistä kajoa ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä, 
he näkivät tiedon ja teorian sekä käytännön osaamisen linkittyvän toisiinsa kuten 
myös ammattilaisena ja ihmisenä kehittymisen. Sosiaalialan ja tällä työkentällä myös 
sosiaaliohjauksen ammattilaiseksi kasvu ja kehitys näyttäytyvät heidän esittämänsä 
nojalla sangen moniulotteisena ja ihmistä myös omakohtaisesti koskettavana prosessina. 
Ammatillisen osaamisen ylläpitämisen ja jatkuvan uudistamisen tarve muun muassa 
koulutuksen ja työnohjauksen keinoin ilmenee myös alan viimeaikojen kannanotoista 
(STM 2012c, 181).
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Sosiaalialan ammattitaito

Sosiaalialan ammattitaito muodostui sosiaaliohjaajien näkemyksissä laajasta tietojen 
ja taitojen kokonaisuudesta sekä ominaisuuksista, jotka mahdollistivat tietojen ja 
taitojen hyödyntämisen käytännössä, erityisesti asiakastyössä. Ammattitaito on työs-
kentelyvalmiutta ja -varmuutta.

Asta Niskala (2008) toteaa sosiaalityön jäsennyksessään, että ammatillisuus muo-
dostuu tiedoista, taidoista ja arvoista. Hänen mukaansa sosiaalityössä kaivataan 
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä tietoa. Lisäksi hän toteaa, että työkäytäntöjen 
kehittäminen kuuluu sosiaalityöntekijän työhön. (Mt., 158–162.) Sosiaaliohjaajien 
sosiaalialan työssä keskeisinä pitämät tietotarpeet olivat pitkälti aikaisemmista esityk-
sistä tuttuja ja sisälsivät muun muassa edellä mainitut tieto- ja osaamisalueet. Alan 
ammattitaitoon sisältyy sosiaaliohjaajien mukaan tieto ihmisestä ja yhteiskunnasta, 
erityisesti sosiaalialaa ja sen toimintaa sekä työkäytäntöjä koskeva tieto mutta myös 
työyhteisöä, työhyvinvointia ja työn kehittämistä koskeva tieto.

Sosiaaliohjaajien näkemyksissä tiedon luonne ilmeni mielenkiintoisella tavalla. Tieto 
ei näyttänyt heidän esittämänsä perusteella sinänsä ohjaavan toimintaa, mutta se oli toi-
minnan taustalla, sen taustaymmärryksenä. Tieto auttoi heitä ymmärtämään ihmistä 
ja hänen elämästään nousevaa tilannekuvaa sekä toimimaan tilanteen edellyttämällä 
tavalla. Esa Poikela (1998) kirjoittaa käytäntötiedosta ja kokemustiedosta. Käytäntö-
tieto rakentuu tekemisen ja tähän kytköksessä olevan ajatteluprosessin kautta. Koke-
mustieto sen sijaan syntyy, kun teoria- ja käytäntötiedon yhdistyessä tähän kiinnittyy 
vielä työelämäkosketuksessa syntyvä hiljainen tieto. (Mt., 36–39.) Toini Harra (2003) 
sen sijaan käyttää ilmaisua käytännöllinen harkinta, kun hän tarkastelee päämäärän 
saavuttamista onnistuneen tilanneanalyysin kautta. Käytännöllisellä harkinnalla hän 
viittaa valintaan, jonka perusteet voivat vaihdella niin tilanteen kuin henkilön koke-
muksen mukaan. Käytännöllisen harkinnan taustalla ovat toiminta ja ymmärrys. Kun 
toimintaa seuraa reflektiivinen tarkastelu, voidaan ajatella, että ymmärrys uudistuu, 
mikä jälleen ohjaa toimintaa. (Mt. 239–240.) Sosiaaliohjaajia mukaillen alan työssä 
ymmärrys, jonka taustalla tieto on, palvelee ammatillista toimintaa. Näin tulee ollakin, 
kun sosiaalialan työssä kohdataan erilaisia asiakastilanteita. Asiakastilanteiden ja näissä 
tapahtuvan toiminnan tarkastelu uudistaa heistä niin käytännöllistä ja kokemuksel-
lista tietoa kuin käytännöllistä harkintaa. Näiden merkitys muodostuu aikaisempaa 
suuremmaksi, jos sosiaalialan työn toteutus siirtyy sosiaaliohjaajien ounastelemalla 
tavalla enenevästi asiakkaiden koteihin ja lähiyhteisöihin, jolloin toimintakäytännöt 
tulee rakentaa asiakas- ja tilannekohtaisesti.

Sosiaalialan ammattitaidossa taidot kiinnittyvät sosiaaliohjaajien näkemysten perus-
teella erityisesti asiakastyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Asiakastyötaidossa 
korostuvat valmiudet kohdata ihminen sekä edellytykset työskennellä yhdessä hänen 



Muiden parhaaksi – Tutkimustulosten tarkastelu 249

kanssaan mutta myös vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteiden luominen alalla toimivan 
omassa työyhteisössä sekä muiden tahojen toimijoihin että asiakkaan omaisiin ja lä-
heisiin. Sosiaalityön piirissä on kirjoitettu ihminen-ihmiselle -aspektista ja kohtaavasta 
kontaktista sekä kohtaavasta ja osallistavasta asiakkuudesta, kun on haluttu korostaa 
työntekijän ja asiakkaan työskentelyä yhdessä sekä asiakkaan toimija-aseman vahvis-
tamista (ks. Niskala 2008, 89, 98, 110, 119; Nummela 2011, 139). Sosiaaliohjaajien 
asiakastyötä koskevissa esityksissä painotus on työntekijän ja asiakaan kohtaamisessa 
sekä yhteisessä työskentelyssä asiakkaan arjen- ja elämäntaitoja vahvistaen. Työote on 
asiakaslähtöinen ja -läheinen. Työhön edellytyksiä luoviin ominaisuuksiin kuuluvat 
sosiaaliohjaajien mukaan empaattisuus, kärsivällisyys ja optimistisuus sekä luovuus ja 
rohkeus. Myös sosiaalityössä empatiaa on pidetty merkittävänä ominaisuutena, jotta 
asiakkaan tuntemukset, kuten ahdistuneisuus, avuttomuus ja toiveikkuus havaitaan 
(Laitinen 2010a, 146; Healy 2012, 41–45; ks. Howe 2008). Luovuuden asema työn 
toteutusta palvelevana ominaisuutena tulee puolestaan esiin etsittäessä ja punottaessa 
yhteistä lankaa työntekijän ja asiakkaan sekä muiden mahdollisten toimijoiden, esimer-
kiksi asiakkaan läheisten välille (Niskala 2010, 302). Sosiaaliohjaajien näkemyksissä 
asiakastyötaidot ja -valmiudet linkittyivät asiakkuuden suunnitelmalliseen eteenpäin 
kuljettamiseen sekä ratkaisujen hakemiseen ja tarvittavien päätösten tekemiseen. 
Heidän näkemyksistään löytyi elementtejä prosessimaisesti kulkevasta työntekijän ja 
asiakkaan toiminnallisesta suhteesta. Heidän kommenttiensa perusteella sosiaalioh-
jauksessa olennaista on kyky kohdata asiakas sekä valmiudet tukea häntä tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Sosiaaliohjaajien mukaan asiakastyötaitoihin sisältyy myös menetelmällinen 
osaaminen eli asiakastyön erilaiset käytännöt, esimerkiksi yksilökohtainen mutta 
myös ryhmän tai yhteisön ohjaus. He nostivat esiin ammattialan tulevaisuuskuvan 
tarkastelun yhteydessä niin ohjausta kuin koordinaatiota koskevat ammatilliset osaa-
miskokonaisuudet. Mitä nämä merkitsevät sosiaalialan asiakastyössä tietoina, taitoina 
ja valmiuksina? Myös sosiaalityön jäsennyksissä huomio on kohdentunut vastaaviin 
työmuotoihin. Tuija Nummela (2011, 141–143) viittaa tähän osaamiskokonaisuu-
teen vaatien palveluohjauksellisen työotteen vahvistamista aikuissosiaalityössä. Anita 
Sipilä (2011, 139, 148) kirjoittaa asiakkaan huomioivasta sekä asiakkaan toimijuutta 
vahvistavasta palveluohjauksesta sosiaalityössä. Satu Vaininen (2011, 245) liittää 
sosiaalityöntekijän toimintarooliin muun muassa koordinaattorin tehtävät. Ohjaus 
ja koordinaatio ammatillisina osaamisvalmiuksina vaativat lisätarkastelua. Sosiaali-
ohjauksen yhteydessä nämä merkitsevät asiakasta elämäntilanteessaan tukevan palve-
lukokonaisuuden rakentamista sekä palveluohjausta että asiakkaan ja asiakasryhmien 
kanssa eri tavoin toteutettavaa ohjausta arjen ja elämän hallinnan sekä yhteisöjen ja 
yhteiskunnan osallisuuden lisäämiseksi.

Ammattitaito, jonka perusta on niin toisen ihmisen, asiakkaan kohtaamisessa kuin 



250 Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä mutta myös ohjauksessa ja palvelujen koordinaati-
ossa, haastaa kehittämistoimintaan sosiaalialan ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
mutta myös oppijat ja työelämän sekä muut sidosryhmät. Kohtaamis-, vuorovai-
kutus- ja yhteistyövalmiuksien sekä ohjaus- ja koordinaatiotyön rakentamiseen on 
kohdennettava erityinen huomio sosiaalialan ja sosiaaliohjauksen ammatillisissa 
koulutuksissa. Siinä mitä ihminen ja ihmisyys sekä ihmisen hyvä ja paras merkitsevät 
sosiaalialan työn ja ammatillisen koulutuksen ensisijaisena lähtökohtana on haastetta 
alan koulutuksen järjestäjille. Miten koulutus järjestetään ja oppiminen mahdollis-
tetaan siten, että tämä vahvistaa asiakaslähtöisten ja -läheisten sekä ohjaukseen ja 
koordinaatioon perustuvien työkäytäntöjen muodostumista? Tuleeko tällöin lisätä 
entisestään tiedollisen ja käytännön opetuksen yhteyttä sekä vuoropuhelua, oppi-
miskokemusten avaamista ohjatuissa pienryhmätilanteissa ja erilaisten asiakastyön 
harjoitusten osuutta myös oppilaitosympäristössä tapahtuvassa opetuksessa, vai voi-
daanko sosiaalialan ammatillisessa koulutuksessa muilla keinoin, kuten opintoihin 
sisällytettävin asiakastyöprojektein kartuttaa sekä asiakaslähtöisten ja –läheisten että 
ohjaus- ja koordinaatiotyön käytäntöjen omaksumista?

Asiakastyötaitojen ohella sosiaaliohjaajat korostivat työhyvinvointitaitojen tärke-
yttä. Työhyvinvointitaidot liittyvät niin itsestä huolen pitämiseen ja työvireen uu-
distamiseen kuin työyhteisössä toimimisen ja työn mutta myös oman ammattitaidon 
kehittämiseen. Merja Reijonen (2006) toteaa, että sosiaalialalla voidaan työskennellä 
useita tunteja kestävissä asiakassuhteissa jopa tauotta, jolloin väsymyksen tuntemuksia 
herättävät erityisesti yksin tekeminen ja työyhteisön erilaiset toimintatavat, kun taas 
yhteinen ymmärrys perustehtävästä, pari- ja tiimityömahdollisuus sekä oman äänen 
esiin saaminen synnyttävät tuen kokemuksia (Mt., 20, 26). Myös sosiaalityöntekijöiden 
työtyytyväisyys on yhteydessä työn autonomisuuteen, hallittavuuteen ja vaihtelevuu-
teen minkä lisäksi asiakkaat ja muutoksen mahdollistaminen asiakkaan elämässä ovat 
työtyytyväisyyden lähteitä (Meltti ym. 2009). Asiakkaat ovat sosiaalityössä inspiraation 
lähde (ks. Välimaa 2011, 133–134). Kiinnostus ja motivaatio sosiaalialaa kohtaan 
sekä tahto auttaa toista ihmistä, asiakasta antavat sosiaaliohjaajien mukaan alalla 
työskentelylle perustan. Itsetuntemuksen sekä itseluottamuksen vahvistumisen myötä 
alalla toimiva voi löytää ja saavuttaa itselleen ominaisen työskentelytavan. ”Oma työ-
tapa” on heistä työntekijää kannustava ja kantava tekijä. Työhyvinvointiin, työvireen 
ylläpitoon ja edistämiseen liittyvien kommenttien taajuus kokeneiden sosiaaliohjaajien 
näkemyksissä oli havahduttava huomio. Lisäksi he tarkastelivat mahdollisuuksia vaikut-
taa omaan työhönsä sekä kehittää työtään. Työhyvinvoinnin ylläpidon ja edistämisen 
sekä työn kehittämisen taidot eivät olleet heidän esityksissään yksin henkilökohtaisia 
valmiuksia vaan pitkälti yhteisön tai verkoston toimintaa, mikä nosti tarkasteluun 
jälleen vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet.

Sosiaaliohjaajien esittämän perusteella työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin seikat 
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tulee huomioida ammattialan koulutuksessa ja työyhteisöjen toiminnassa nykyistä 
vankemmin. Työhyvinvointiin on kiinnittynyt huomio myös kansallisesti osaamisen 
uudistamisen, henkilöstön kehittämistoimintaan osallistumisen ja työkyvyn vahvis-
tamisen näkökulmista (STM 2012d, 4). Haaste koulutusorganisaatioille on se, miten 
opiskeluvaiheessa voidaan jo kehittää valmiuksia, joilla oppija, tuleva alan ammattilai-
nen voi arvioida osaamiseensa ja työhyvinvointiinsa vaikuttavia resursseja sekä näiden 
ylläpitoa ja edistämistä niin yksilökohtaisin kuin yhteisöllisin keinoin.

Sosiaalialan ja tämän osana sosiaaliohjaustyötä tekevän ammattitaitoon kuuluvat 
niin alan työtehtävissä tarpeelliset tiedot ja taidot kuin muiden ihmisten kanssa 
työskentelyä edistävät ominaisuudet. Työvuodet olivat monipuolistaneet ja syven-
täneet sosiaaliohjaajien näkemystä alan asiakastyön prosessista ja sen jouhevassa 
kuljettamisessa tarpeellisesta ammattitaidosta. Sosiaalialan ammattitaitoon lukeutuu 
asiakastyön näkökulmasta asiakaslähtöinen työskentely, ammattietiikka, kohtaamis-, 
vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet, palvelutarpeiden jäsentäminen, palvelujärjestel-
män tuntemus ja palvelukokonaisuuden koordinointi, asiakasprosessi suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin osalta, työmenetelmät sekä verkostotyö mutta myös työkäy-
täntöjen uudistaminen. Merkillepantavaa oli, miten alan ammattitaidon tarkastelun 
yhteydessä, heidän huomionsa työvuosien jälkeen kohdentuivat aikaisempaa useammin 
asiakastyön vaatimusten ohella työhyvinvointia koskeviin tekijöihin. Ammattitaitoon 
sisältyy työhyvinvoinnin osalta työkyvyn ylläpitäminen, reflektiivinen työote, yhtei-
söllisen työskentelyn sekä ammatillisen osaamisen ja työn kehittämisen valmiudet. 
Sosiaalialan ja sosiaaliohjauksen ammattitaitoon kuuluvatkin olennaisina tekijöinä 
niin asiakkaan kuin sosiaalialalla työskentelevän henkilön että hänen kollegoidensa 
hyvinvoinnin huomioiminen.

Sosiaalialan asiantuntijuus

Asiantuntijuuden muodostuminen oli sosiaaliohjaajista pitkä koulutus- ja työuran ajan 
etenevä prosessi. Asiantuntijuuden rakentumisessa he näkivät niin henkilökohtaisen 
kuin yhteisöllisen, esimerkiksi työyhteisössä tapahtuvan työskentelyn ja oppimisen 
piirteitä. Vastaavasti sosiaalityössä asiantuntijuuden rakentumista on kuvattu jatkuvana 
ajattelun ja ammattikäytännön kehittymisen monitasoisena ja -ulotteisena prosessina 
(Niskala 2012, 280). Alan asiantuntijuuden tarkastelussa sosiaaliohjaajat huomioivat 
koulutuksen ja työkokemuksen merkityksen, jolloin asiantuntijuus merkitsee myös 
tiedon, teorian ja käytännön liitosta, joskin asiantuntijuuden tarkastelussa painottui 
tiedon, teorian merkityksellisyys vahvemmin kuin osana ammattitaitoa. Asian-
tuntijuuden yhteydessä heidän huomionsa kohdentuivat tiuhemmin myös tiedon 
hankinnan valmiuksiin sekä tutkimustietoon perehtymiseen ja sen hyödyntämiseen 
käytännön työssä.
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Asiantuntijuuden sosiaaliohjaajat ymmärsivät ammattitaidon vahvistumisena. 
Heistä sosiaalialan ammattitaidon keskeiset osatekijät olivat asiakastyö- sekä työyhteisö- 
ja työhyvinvointiosaaminen. Alan asiantuntijuuden yhteydessä asiakastyöosaamisen 
lisääntyminen merkitsi palvelujärjestelmän laaja-alaista mutta samalla esimerkiksi 
asiakasryhmäkohtaisesti perusteellisempaa hallintaa ja asiakastyön menetelmien 
haltuunottoa tekijälleen omaleimaisina työvälineinä. Työyhteisö- ja työhyvinvointi-
osaamisen lujittuminen merkitsevät asiantuntijuudessa työkäytäntöjen ja ammatillisen 
osaamisen kehittämismenetelmien sekä tiedottamis- ja vaikuttamistyön valmiuksien 
vahvistumista. Asiantuntijuus näyttäytyi sosiaaliohjaajille lujittuvana ammattitaito-
na, mikä voi merkitä niin osaamisen monipuolistumista koskemaan laaja-alaisesti 
sosiaalialaa, tiivistymistä alan tietyllä työalueella sekä syvenemistä esimerkiksi työn 
jonkin lähestymistavan, orientaation tai menetelmän hallinnassa. Nämä sosiaalialan 
asiantuntijuuden ulottuvuudet eivät ole toisiaan poissulkevia. Tämä pohdinta kiinnitti 
sosiaaliohjaajat alan asiantuntijuuden yhteydessä käytyyn ja käytävään keskusteluun 
yleisestä ja erityisestä (ks. Karvinen-Niinikoski 2005d, 82; STM 2012b, 13–14). 
Esimerkiksi sosiaalityöstä on todettu, että sille ominainen ja samalla erityinen luonne 
voidaan hahmottaa ihmisen, asiakkaan haasteellisten elämäntilanteiden analysointina 
yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntaulottuvuuden leikkauspisteessä (Laitinen ym. 2010a, 
151; ks. Niskala 2008, 11; 2010, 296, 298). Sosiaaliohjaajien näkemysten perusteella 
asiantuntijuus merkitsee perehtyneisyyttä palveluihin ja niiden tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin sekä työkäytäntöihin ja -menetelmiin, joita perustellusti hyödynnetään 
sosiaalialan ja -ohjauksen asiakastyössä.

Ulla Mutka (1998, 182) antaa sosiaalityötä tarkastellessaan tällä saralla toimiville 
kirjoittavan työntekijän roolin. Tämän roolin mukainen osaaminen sosiaaliohjauksen 
tehtäviin nyt valmistuvilla myös on (ks. Lähteinen ym. 2013, 47). Kirsi Juhila (2009, 
304) käyttää puolestaan ilmaisua selontekovelvollisuus, jolla hän haastaa sosiaali-
työntekijöitä tuomaan esiin ja kommentoimaan asiakkaiden elämään vaikuttavia ja 
tätä hankaloittavia epäkohtia sekä kuvaamaan omaa työtään ja sen tekemisen ehtoja. 
Asiantuntijuuteen sisältyi sosiaaliohjaajista valmius tiedottaa ja viestittää omaa 
työkenttää koskevista asioista sekä vaikuttaa työalan kehitykseen. Tiedottamis- ja 
vaikuttamistyö on entistä tärkeämpää, kun sosiaalialan palvelujen rakenteita ja toi-
mintatapoja uudistetaan. Tavoitteena on järjestää palvelut tulevaisuudessa niin suu-
rina toiminnallisina kokonaisuuksina, että palvelujen laatu, saumaton kattavuus sekä 
korkea ammatillinen osaaminen voidaan taata (STM 2011, 12). Sosiaalialan ja alan 
asiakkaiden hyvä huominen edellyttävät alalla toimivilta niin tiedottamis-, viestintä- 
kuin vaikuttamistyön osaamista.

Asiantuntijuuden rakentumisen sosiaaliohjauksen ammattilaiset sitoivat koulutuk-
seen ja työkokemukseen sekä tiedon ja käytännön liittoutumiin. Sosiaaliohjaajilla oli 
kiinteä kytkös asiakastyöhön. Tämä heijastui heidän näkemyksiinsä alan asiantuntijuu-
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desta, mihin työvuodet olivat tuoneet lisää kerroksia siten, että alan asiantuntijuus voi 
merkitä ammattialan laaja-alaista osaamista, alalla työskentelevän oman, esimerkiksi 
asiakastyön toimintakentän erikoistuneempaa osaamista ja vielä osaamisen syven-
tämistä muun muassa tämän toiminta-alueen työmenetelmiin. Sosiaaliohjaustyön 
näkökulmasta tähän löytyy mahdollisuuksia muun muassa ohjauksen teoreettisten 
viitekehysten ja käytäntöjen haltuunotosta.

Sosiaalialan tulevaisuuskuva

Sosiaaliohjaajien näkemyksistä muodostunut alan tulevaisuuskuva ei ollut yksin 
ruusuinen. Heidän huolensa pohjasi muun muassa ihmisten, asiakkaiden elämässään 
kohtaamien haasteiden muodostumiseen entistä monisyisemmiksi ja ongelmien 
kasaantumiseen (moniongelmaisuus), sosiaalialan palveluja tuottavien tahojen 
moninaistumiseen ja samanaikaisesti alan taloudellisten ja täten myös henkilöstö-
resurssien ohenemiseen. He pohtivat ihmisten, sosiaalialan asiakkaiden kohtaamien 
elämäntilanteiden haasteellisuutta, alalla työskentelevien mahdollisuuksia toimia 
näissä tilanteissa riittävän varhain sekä monitoimijaisen verkoston onnistunutta 
yhteistyötä, pyrittäessä toimimaan asiakkaan parhaaksi. Useissa viimeaikojen kirjoi-
tuksissa huomautetaan, että suomalaisen yhteiskunnan keskeisiksi arvoiksi ovat tulleet 
kilpailu, markkinat ja talous (Laitinen 2010a, 141; Väärälä 2011; ks. STM 2012a, 
2, 20; 2012b, 9, 22). Eurojen puhuessa ja määrittäessä toimintaa, sosiaalialan työn 
toteuttaminen sille ominaisten lähtökohtien pohjalta ja niin yksilön, ryhmän kuin 
yhteisön huomioivin työtavoin oli sosiaaliohjaajien mukaan haastavaa. 

Sosiaalialan työn muutosten ja näitä seuraavien ammattitaitovaateiden ennakointi on 
tärkeää mutta myös vaikeaa. Sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheessa ja työvuosien jälkeen 
esittämissä näkemyksissä toistuivat pitkälti samat seikat alan tulevaisuutta koskettavina 
ja tähän vaikuttavina tekijöinä: asiakkaiden elämäntilanteissaan kohtaamat kasvavat 
vaikeudet, talouskysymykset, hyvinvointialan palvelurakenteen toimivuus sekä sosi-
aalialan mahdollisuudet vastata kansalaisten tuentarpeisiin muun muassa ennakoivin 
työtavoin. Nyttemmin heidän näkemyksistään ilmeni huoli myös sosiaalialan amma-
tillisen henkilöstön saatavuudesta.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 tulevaan 
kehitykseen vaikuttavina tekijöinä mainitaan taloudellinen kehitys, globalisaatio ja 
alueellinen kehitys, elinympäristön tila, yhteiskunnallinen monimuotoistuminen, ikära-
kenteen muutos, työllisyys ja työelämän muutos sekä teknologian ja vuorovaikutuksen 
muutos (STM 2011, 5; ks. STM 2010, 11). Sosiaali- ja terveysalan työssä tulisi puoles-
taan painottua hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennakoiva, ennaltaehkäisevä 
ja varhaiseen puuttumiseen perustuva työ että vaikuttavat työkäytännöt (ks. STM 2011, 
6, 11). Sosiaalialan työkentällä toimitaan muutosten vyyhdissä. Sosiaaliohjaajien visi-
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oissa työtä tehtiin lähempänä asiakasta ja yhdessä hänen kanssaan. Sosiaalialan työ 
toteutui ihmisten, asiakkaiden elinympäristöissä ja työssä hyödynnettiin teknologiaa. 
Esimerkiksi Tuija Nummela (2011) peräänkuuluttaa aikuissosiaalityöhön palveluoh-
jauksen vahvistamisen ohella sähköisten palvelujen ja muiden asiakkaan osallisuutta 
tukevien työmuotojen voimakkaampaa kehittämistä. Sosiaaliohjaajien näkemyksiin 
nojautuen sosiaaliohjaus toteutuu jatkossa ihmisten, asiakkaiden kanssa ja heidän 
elinympäristössään toteutuvana työnä, mikä edellyttää kohtaamis-, vuorovaikutus- ja 
yhteistyövalmiuksia, koordinaatio- ja ohjaustyön osaamista sekä kykyä teknologian 
hyödyntämiseen kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten ohella.

Sosiaaliohjaajien näkemyksistä heijastui lopulta optimistinen sosiaalialan tulevai-
suudenkuva, vaikka he kantoivat huolta esimerkiksi talous- ja henkilöstövoimavarojen 
riittävyydestä. Tähän toivoa välittävään tulevaisuuskuvaan sisältyi näky asiakastyön 
uudistumisesta edelleen asiakaslähtöisemmäksi ja asiakasläheisemmäksi. He yhdistivät 
tähän työnäkyyn ennakoivien sekä ohjauksen ja koordinaation tehtävien vahvistamis-
tarpeen. Kun muutokset kieputtavat sosiaalialalla tehtävää työtä uusiin uomiin, on 
ehdottoman tärkeää löytää alan arvojen ja etiikan, lainsäädännön ja talouden sekä 
työn toteutustapojen ja -käytäntöjen vuoropuhelun välityksellä tasapaino siten, että 
nimenomaisesti asiakas hyötyy työstä (vrt. Healy 2015, 4–11; 2012, 4–12; Laitinen 
ym. 2010a, 146–147). Sosiaalialan työn ja sosiaaliohjauksen tulee olla ihmisen kanssa 
ja hänen parhaakseen tehtävää työtä.

Sosiaalialan ammattilainen

Sosiaaliohjaajan koulutusammatin hankkineiden tiedonantajieni opiskeluvaiheessa ja 
työvuosien jälkeen esittämissä näkemyksissä on pysyvyyttä mutta toki myös muutoksia. 
Vaikka 1990-luvun puolivälissä aikuisille suunnatun sosiaaliohjaajakoulutuksen toteu-
tukseen hakeutuneiden ja valittujen henkilöiden lähtökohdat poikkesivat toisistaan, oli 
heidän esittämissään näkemyksissä samankaltaisuutta. Pohdin, löytyikö heidän esittä-
mistään näkemyksistä alan työtä ja ammattilaisuutta koskeva käsikirjoitus, joka yhdis-
tää alalla työskenteleviä. Yhtenäisen kuvan muodostumiseen heijastui todennäköisesti 
heidän suorittamansa sosiaali- ja terveysalan kouluasteen, ammatillisen toisen asteen 
sekä opistoasteen opinnot. Tutkintonsa he olivat tehneet ajankohtina, jolloin valtakun-
nalliset perusteet vielä ohjasivat ammatillista koulutusta, ja sosiaalialan tutkinnot olivat 
työalakohtaisemmin suunnattuja, kuten esimerkiksi kehitysvammahoitajan tai -ohjaajan 
tutkinto. Tämän jälkeen koulutusrakenteet ovat muuttuneet. Kysyin haastattelutilanteissa 
tiedonantajieni näkemystä yleisesti sosiaalialan työstä ja alan ammattilaisuudesta, mikä 
saattoi tuottaa osaltaan näkemyksiin samankaltaisuutta. Kysymysten kohdentaminen 
ammattialaa kaikkinensa koskevien näkemysten sijasta vankemmin tiedonantajien omaan 
työhön ja työkokemuksiin olisi voinut tuoda paremmin esiin eroavuuksia.
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Ammattilaiseksi tulo sekä ammatillinen kasvu ja kehitys merkitsevät sosiaaliohjaajien 
näkemyksiin nojautuen useiden polkujen kulkemista, mitkä risteytyvät koulutus- ja 
työuralla sekä elämänkokemuksessa. Olen tarkastellut heidän esitystensä pohjalta 
ammatillista kasvua ja kehitystä reittinä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Koulu-
tuksen, työn sekä elämänkokemuksen kautta voidaan saavuttaa sosiaalialaa koskeva 
laaja-alainen mutta samalla toimijan työkentän mukaan syvenevä ammatillinen ym-
märrys ja osaaminen, jolloin niin ammattilaisuutta kuin ihmisyyttä koskevan kasvu- ja 
kehitysprosessin aikana tapahtuu seuraavaa kypsymistä.

– Edetään toisen ihmisen, sosiaalialan asiakkaan kokonaistarpeiden hahmot-
tamisesta kohti asiakkaan elämäntilanteen ja -yhteyksien huomioimista sekä 
vaihtoehtoisten toimintamahdollisuuksien hakemista asiakkaan näkökulmasta 
merkityksellisiksi arvioitujen muutosten tavoittamiseen.

– Siirrytään tarkastelemaan ihmisen, asiakkaan osallisuutta hänen välittömän 
elinpiirinsä ohella yhteiskunnassa ja samalla niin hänen asiansa ja etunsa kuin 
vaikutusmahdollisuuksiensa toteutumista muun muassa palvelujen käyttäjänä.

– Matkataan asiakastyön onnistumisen perusteiden eli vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön merkityksen tiedostamisesta työntekijän ja asiakkaan kohtaamisen 
sekä yhteistoiminnallisessa tilanteessa läsnäolon ja vastavuoroisuuden antamien 
mahdollisuuksien sisäistämiseen.

– Liikutaan tietojen ja taitojen hahmottamisesta teorian ja käytännön välisen 
suhteen ja näiden toinen toiselleen antaman tuen jäsentämiseen.

– Kuljetaan sosiaalialan ammattilaisuuteen kuuluviksi katsottujen tietojen ja taitojen 
mutta myös ominaisuuksien sisäistämisestä kohti elämänvalintojen tarkastelua 
koskevaa avarakatseisuutta sekä itselle ominaista tapaa työskennellä.

– Täydennetään ammatillista osaamista asiakastyöprosessin kuljettamisessa tar-
peellisten asiakas- ja tilannekohtaisten valmiuksien mutta myös työhyvinvonti-
taitojen sekä työyhteisön ja yhteistyöverkostojen jäsenenä toimimiseen liittyvien 
valmiuksien näkökulmasta.

– Mennään asiantuntijuuden tarkastellussa kohti alan asiantuntijuuden monipu-
noksisuuden eli laaja-alaisen, rajatumman ja syvemmälle kulkevan osaamisen 
jäsentämistä. 

– Mielletään työn ja sen edellyttämän ammattitaidon kehittämistä koskevat val-
miudet osaksi alan ammattilaisuutta.

– Suunnataan katse sekä sosiaalialan asiakastilanteissa että muutoin ennakoimaan 
myös huomista ja tulevaa.

Sosiaalialan työstä ja ammattilaisuudesta kuvan luominen edellyttää ammattialalla 
toimivien kuulemista. Sosiaaliohjaajat olivat paikkansa alan työkentiltä hakeneet ja 
samalla rakentaneet itselleen ominaista työskentelytapaa. Edellä oleva luettelo kertoo 
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sosiaalialan ammatillisen kasvun ja kehityksen juonteista, jotka muodostuvat koulu-
tuksen, työuran ja elämänkokemuksen myötä ja johtavat ajankohdan vaatimusten 
mukaan uudistuvaan ammattilaisuuteen. Sosiaaliohjaajien joukosta löysin tukijoiksi, 
ohjaajiksi sekä kehittäjiksi, ja vielä arjessa ja verkostoihin tukijoiksi, omatoimisuu-
teen, selviytyjäksi ja itsenäisyyteen ohjaajiksi sekä osallisuuden ja kumppanuuden 
kehittäjiksi nimeämäni ryhmät. Sosiaaliohjaajien näkökulmat poikkesivat toisistaan 
heidän tarkastellessaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Tu-
kijat korostivat erityisesti työkokemuksen merkitystä, ohjaajat nostivat tämän rinnalle 
koulutuksen, ja kehittäjät sitoivat vankimmin koulutuksen ja työkokemuksen sekä 
teorian ja käytännön mutta myös ammattilaisena ja ihmisenä kasvun yhteen toinen 
toisensa kanssa. Sosiaaliohjaajien näkemyksissä oli eroja asiakastyön tavoitteiden ja 
käytäntöjen osalta näiden ollessa yhteydessä myös työssä kohdattavien asiakkaiden 
toimintaedellytyksiin ja voimavaroihin. Tukijat työskentelivät asiakkaan vierellä, tar-
joten asiakkaalle ohjaavan avun ja tuen lisäksi tarvittaessa hoivan, tunnistaen myös 
yhteistyön mahdollisuudet. Ohjaajat työskentelivät asiakkaan rinnalla sekä yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa vahvistaen asiakkaan arjen ja elämänhallinnan taitoja. 
Kehittäjät hakeutuivat asiakkaan kumppaniksi ja muiden toimijatahojen yhteyteen 
toimien asiakkaan osallisuutta lisäävästi ja työkäytäntöjä uudistaen. Niin tukijoita, 
ohjaajia kuin kehittäjiä tarvitaan sosiaalialalla. Sosiaaliohjaajien joukosta näkemys-
tyyppien hahmottaminen oli hienojakoista. Erottelu tarjoaa näkökulmia suhteen muo-
dostumisesta sosiaalialan työhön ja ammattilaisuuteen sekä työtavan omaksumiseen.

Sosiaaliohjaajan koulutusammatin hankkineiden ja sosiaalialalla pääsääntöisesti 
ohjaajan tehtävissä työskentelevien ammattialaa koskevat näkemykset antavat osviittaa 
myös sosiaaliohjauksesta (ks. taulukko 19). Sosiaaliohjauksella on omat ominaispiir-
teensä, vaikka se hakee muotonsa toimintaympäristön mukaan. Sosiaaliohjauksen 
taustalla on ihmistä, yhteiskuntaa ja sosiaalialaa laajasti koskeva tietoperusta, mikä 
toimii käytännön taidon viitoituksena. Sosiaaliohjauksen kulmakivi löytyy ammattialan 
etiikassa. Ammatillinen eettisyys merkitsee kansalaisten tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden edistämistä yhteiskunnassa ja yhteisöissä sekä itsemääräämisoikeuden ja 
yhdenvertaisuuden huomioimista palvelujen käyttäjänä. Tämä edellyttää tarvittaessa 
asettumista asiakkaan edun ja oikeuksien ajajaksi sekä tiedottamis- ja vaikuttamistyön 
tekemistä. Sosiaaliohjaukseen sisältyy asiakkaan kokemusten sekä työn toteutusedel-
lytysten näkyväksi tekeminen.

Sosiaaliohjauksessa ammatillinen eettisyys merkitsee ihmisen, asiakkaan elämän-
tilanteen ja yksilöllisten tuen tarpeiden huomioimista. Työskentelyn mahdollistaa 
työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde sekä keskinäinen arvostus. 
Sosiaaliohjauksen lähtökohta on työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa, paneutuvas-
sa läsnäolossa sekä vastavuoroisuudessa ja yhteistoiminnallisuudessa. Työ edellyttää 
työntekijältä asettumista asiakkaan rinnalle, hänen kumppanikseen, kun tavoitteena 
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on yhteisen ymmärryksen rakentaminen asiakkaan arjesta ja elämäntilanteesta sekä 
vaihtoehtoisten ratkaisujen, etenemisväylien hakeminen.

Taulukko 19. Sosiaalialan ammattilaisuuden rakentumisen osatekijät sosiaaliohjaajien mukaan

Sosiaalialan  
työhön ja  
ammattilaisuu-
teen liittyviä 
ulottuvuuksia            

SOSIAALIALAN AMMATTILAISUUS
Ammatillinen 
kasvu ja kehitys

Ammatillinen 
kasvu ja kehitys 
koulutuksesta, 
työkokemuksesta 
ja elämänkulusta 
oppien

Ammattitaito

Tiedon, taidon ja 
ominaisuuksien 
yhteen nivoutu-
misesta syntyvä 
ammattitaito

Asiantuntijuus

Moniulotteinen 
mutta työkentän 
mukaan kohden-
tunut ja syvenevä 
ammatillinen 
asiantuntijuus

Sosiaalialan 
tulevaisuusorien-
toitunut ammat-
tilainen

Ihmistä kohti käy-
vä ja rakenteet ja 
toimintaresurssit 
huomioon ottava 
ammattilaisuus

T
Y
Ö
N

L
Ä
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T

Ihminen, asi-
akas ja hänen 
hyvinvointinsa, 
itsenäisyytensä, 
omatoimisuu-
tensa ja toimin-
takykyisyytensä

Kehittymishakui-
nen ja asiakkaan 
arjen sekä elä-
män sujuvuutta 
vahvistava että 
kehittymismah-
dollisuuksia luova 
ammattilainen

Asiakkaan elä-
mäntilannetta, 
voimavaroja ja 
vaihtoehtoisia 
mahdollisuuksia 
jäsentävä ammat-
tilainen

Asiakasta tukevat 
palvelut ja näiden 
mahdollisuudet 
hahmottava am-
matillinen asian-
tuntija

Maapallollisten, 
yhteiskunnallisten 
ja kulttuuristen 
muutosten heijas-
tuksia asiakkaiden 
kanssa jäsentävä 
ammattilainen 

Sosiaalialan 
asiakastyön 
perusta: Koh-
taaminen, 
vuorovaikutus 
ja yhteistyö

Kohtaamiseen 
sekä yhteistoimin-
nalliseen työsken-
telyyn ja näiden 
myötä oppimiseen 
valmis ammatti-
lainen

Asiakastyössä 
läsnäoloon sekä 
tukevaan ja vasta-
vuoroiseen vuo-
rovaikutukseen 
pyrkivä ammatti-
lainen

Yhteistyöhön, 
verkostoihin ja 
kumppanuuteen 
toimintansa pe-
rustava ammatilli-
nen asiantuntija

Kansalaisten osal-
lisuutta eri yhte-
yksissä edistävä ja 
kanssakäymisessä 
myös teknologiaa 
käyttävä ammatti-
lainen 

Sosiaalialan 
työmuodot: 
Auttaminen, 
neuvomi-
nen, ohjaus/
opettaminen, 
tiedottaminen, 
tukeminen, ym-
märtäminen, 
rajaaminen, 
asioidenajo/ 
edunvalvonta, 
koordinointi, 
verkostoitumi-
nen, työn kehit-
täminen 

Asiakaslähtöisesti 
ja asiakkaan sekä 
tilanteen mukaan 
työn välineitä 
käyttävä ja itselle 
ominaista työs-
kentelytapaa 
rakentava ammat-
tilainen

Työn keinoihin, 
kuten kannusta-
vaan ohjaukseen 
joustavasti tart-
tuva, vaikutuksia 
tarkasteleva ja 
toimintaansa uu-
distava ammatti-
lainen 

Työmenetelmiin 
perehtynyt, näitä 
hyödyntävä ja ke-
hittävä ammatilli-
nen asiantuntija

Kansalaisia arjen- 
ja elämänhallin-
taan sekä yhteisö-
jen ja yhteiskun-
nan osallisuuteen 
että heitä äänensä 
esiin tuomiseen 
muiden toimijoi-
den kanssa tukeva 
ammattilainen

Ihminen, asia-
kas ryhmässä, 
yhteisössä ja 
yhteiskunnassa: 
tasa-arvo, 
oikeudenmu-
kaisuus sekä 
ihmisen hyvä 
arki ja elämä

Yhdenvertaisuu-
den edistämistä 
lähtökohtanaan 
pitävä ja työstävä 
ammattilainen

Ihmisten yhden-
vertaista osalli-
suutta ryhmissä, 
yhteisöissä ja 
yhteiskunnassa 
edistävä ammatti-
lainen

Tiedottamis- ja 
vaikuttamistyötä 
yhdenvertaisuu-
den toteutumisek-
si tekevä ammatil-
linen asiantuntija

Kustannus ja vai-
kuttavuus tekijät 
huomioiva, asiak-
kaiden parhaaksi 
yhdenvertaisesti 
työskentelevä 
ammattilainen
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Sosiaaliohjaus perustuu työskentelyprosessissa mukana olevien, kuten työntekijän, 
asiakkaan, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden yhdessä laatimaan suunnitel-
maan, sen toteutukseen ja arviointiin. Sosiaaliohjauksessa hyödynnetään alan työme-
netelmiä asiakas- ja tilannekohtaisesti. Ihmistä, asiakasta hänen elämäntilanteessaan 
hyödyntävän palvelukokonaisuuden rakentaminen ja sen koordinointi sekä asiakasta 
kannustava ohjaus ovat työn olennaisia aineksia. Kannustava ohjaus merkitsee muun 
muassa asiakkaan kulttuurisen taustan, elämänkulun ja toimintatapojen huomioimista, 
tavoitteiden mukaisten ratkaisujen yhteistoiminnallista jäsentämistä sekä asiakkaan 
toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistamista. Ohjaus kohdentuu arjen ja elämänhal-
linnan lisäämiseen, jolloin ohjaustoiminnassa huomioidaan niin vuorovaikutukseen 
kuin toimintaan perustuvat ja yksilö-, ryhmä- sekä yhteisölähtöiset toteutustavat. Kun 
sosiaaliohjauksen päämääräksi asettuu motivoinnin ja ohjauksen keinoin vahvistaa 
ihmisen, asiakkaan itsenäistä elämänhallinnan otetta ja osallisuutta yhteiskunnassa 
ja yhteisöissä, edellyttää tämä työntekijältä valmiutta emotionaaliseen tukeen, mihin 
sisältyy niin empaattisuus ja kärsivällisyys kuin motivointi ja kannustus. Sosiaalioh-
jaus toteutuu ihmisen kanssa ja hänen rinnallaan, jolloin työntekijän toimintatavat 
ja ominaisuudet heijastuvat prosessiin. 

Sosiaaliohjauksen  toteutus  edellyttää  palvelujärjestelmän  tuntemusta  sekä  mo-
nialaista   ja -ammatillista yhteistyötä, jotta ihmisten, asiakkaiden yksilöllisiin tuen 
tarpeisiin voidaan vastata. Sosiaaliohjaus kiinnittyy osaksi monialaista ja -ammatillista 
yhteistyötä asiakkaan parhaan ja hyödyn mukaan. Osallisuus yhteistyöverkostoissa 
ja tehdyn työn reflektio mahdollistavat myös vaikuttavien työkäytäntöjen ja amma-
tillisen osaamisen kehittämisen, jolloin verkostot toimivat osaamisen jakamisen ja 
uudistamisen välineinä.

Jatkotutkimusaiheet

Ilmaisu tutkimusmatka on tuttu yhteyksistä, jolloin tutkija on suunnistanut kohti 
vierasta maata tai kulttuuria. Matkaa käytetään muutoinkin kielikuvana, kun viitataan 
tutkimusprosessiin. Ajattelen, että tämä on oikein, kun tarkastellaan kulkua kohti 
tutkimustehtävään vastaamista tutkimusaineiston sekä aikaisempien tutkimusten 
ja kirjallisuuden avulla ja näitä prosessoiden. Tekemäni tutkimusmatka käynnistyi 
1990-luvun puolivälissä ja taival vei yli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmen tait-
teen. Matkanteon aikana havahduin ajatukseen, että olin reissulla muodostaakseni 
itselleni kokonaiskertomuksen siitä, mitä ovat sosiaalialan työ ja ammattilaisuus. 
Tämän kertomuksen ymmärsin olevan minulle avuksi arkityössäni sosiaalialan am-
mattikorkeakoulutuksen parissa ja hyödyksi myös muutoin sosiaalialan ammatillisen 
koulutuksen sekä alan työssä toimivien ammatillisen osaamisen kehittämisessä, esi-
merkiksi henkilöstön kehittämistoiminnassa.
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Sosiaalialasta ja alan ammattilaisuudesta on muodostunut laaja ja moniulottei-
nen kuva tiedonantajina toimineiden, sosiaalialalle opiskelleiden ja myöhemmin 
kokeneiden sosiaalialan ammattilaisten näkemysten pohjalta. Rakentunutta kuvaa 
voisi täydentää kuulleen uudelleen, esimerkiksi kymmenen tai viidentoista vuoden 
kuluttua 1990-luvun puolivälissä ja jälleen 2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen loppupuolella haastattelemiani sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneita ja 
sosiaalialalla työskenteleviä henkilöitä. Mikä heidän näkemyksensä on sosiaalialan 
työstä ja ammattilaisuudesta vuonna 2020 tai 2025? Mielenkiintoista olisi koota 
haastatellen elämäkerrallisempi aineisto kohtaamiltani alan ammattilaisilta, ja tarkas-
tella tätä elämäkerta-aineistoa vasten nyt syntynyttä kuvausta ammattialan työstä ja 
ammattilaisuudesta. Erilainen tai omanlaisensa näkökulma nyt tarkasteltuihin kysy-
myksiin muodostuisi, jos aineisto koottaisiin 1990-luvun puolivälissä haastatelluilta 
ja sosiaaliohjaajiksi valmistuneilta henkilöiltä, mutta tämän jälkeen muille ammatti-
aloille siirtyneiltä henkilöiltä. Mikä heidät vei sosiaalialalta toisaalle, ja mikä heidän 
näkemyksensä on alan työstä ja ammattilaisuudesta? Entä työelämän ja täten myös 
sosiaalialan jättäneet, mikä heidän näkemyksensä on? Kiinnostavaa olisi koota aineis-
to myös nuorilta, sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnot aloittaneilta henkilöiltä. 
Millaisen näkökulman tämä tarjoaisi tarkasteluihin kysymyksiin? Tutkimusmieltä 
hykertävää olisi, jos avautuisi mahdollisuus seurata ja havainnoida 1990-luvun puo-
livälissä ja uudelleen 2000-luvun luvulla haastattelemiani sosiaaliohjaajan tutkinnon 
suorittaneiden ja alalla työskentelevien henkilöiden toimintaa eri työympäristöissä 
tarkastellen, miten heidän näkemyksistään välittynyt kuva sosiaalialan työstä ja alan 
ammattilaisuudesta näkyy heidän työskentelyssään. Mahdollisuudet sosiaalialan työtä 
ja ammattilaisuutta koskevan näyn täydentämiseen ovat moninaiset, jo pelkästään sy-
ventämällä kutakin, nyt tarkastelemaani sisältöaluetta teemakohtaisilla haastatteluilla 
tai muulla tiedonhankinnalla.

Tutkimusprosessini ensimmäiset haastattelutilanteet, jolloin kohtasin sosiaali-
ohjaajan koulutusammattia tavoittelevat tiedonantajani, toteutuivat yli 15 vuotta 
sitten. Tämän jälkeen sosiaalialaa koskevassa ajankohtaiskeskustelussa ovat painottu-
neet muun muassa aktivoinnin, osallisuuden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn 
näkökulmat. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa 
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 korostetaan kansalaisten reilua kohtelua, osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden vahvistamista sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämistä (STM 
2011, 4; ks. STM 2012c, 169). Jos sosiaalialaa koskevat painotukset ovat uudistuneet 
viimeisen 15 vuoden aikana, niin mikä on ollut sosiaaliohjaajan koulutusammatin 
kohtalo? Taakse jääneiden vuosien aikana sosiaaliohjaajasta on koulutusammatin sijasta 
tullut työammatti ja tehtävä.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista muunsi 
sosiaaliohjaajan koulutusammatin työammatiksi ja tehtäväksi (Laki sosiaalihuollon … 
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272/2005, 6§, 17§). Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi julkaissut oppaan kelpoi-
suusvaatimuksia koskevan lain soveltamisesta kunta-, valtio- ja yksityissektorilla (STM 
2007; ks. Sarvimäki ym. 2007). Tämä ei kuitenkaan avaa riittävästi sosiaaliohjaajan 
toimen sisältöä tai tehtävää. Kyseisen lain ja sen soveltamisoppaan ilmestymisen jälkeen 
onkin käyty keskustelua sitä, onko sosiaaliohjaus vain hallinnollinen syötti sosiaalialan 
tehtävärakenteen erittelemiseen, vai onko siitä erityisesti sosiaalialan ammattikorkea-
koulututkinnon sosionomi (AMK) omaavien henkilöiden osaamisen ja työn jäsentä-
jäksi. (Esim. Honkakoski 2005, 211, 212.) Näkemykseni on, että sosiaaliohjauksella 
on paikkansa sosiaalialalla, kun sitä kehitetään muun muassa sosiaalityön ja ohjauksen 
tutkimustietoa hyödyntäen ihmisen, asiakkaan rinnalla ja hänen hyväkseen tehtävänä 
työnä. Kutsuvaa olisi lähteä jälleen uudelle tutkimusmatkalle kohdaten ja kuullen 
1990-luvun puolivälissä sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneiden ja ammattialan eri 
työympäristöissä tämän jälkeen toimineiden henkilöiden, tämän tutkimuksen tiedon-
antajien näkemyksiä siten, että käsitteellisenä lähtökohtana olisi sosiaalialan sijasta 
sosiaaliohjaus: sosiaaliohjaus työalana ja tehtävänä eri työympäristöissä. Piirtyisikö 
sosiaaliohjaus ilmaisua käyttäen kuva alan työstä ja ammattilaisuudesta samanlaiseksi 
kuin tehdyn tutkimusmatkan aikana, kun tarkastelussa huomioituisi myös ammattialan 
asiakastyön eri toteutusympäristöt?
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Liite 1 Tutkimusprosessin kulku

Tutkimusprosessin vaiheet vuosina 1995–1997 ja 2009–2013

Ajankohta Tutkimusprosessin vaihe

Tutkimusprosessin kulku vuosina 1995–1997

Syksy 1995 - Kirjallisuuteen perehtyminen

Talvi/ Kevät 
1996

- Kirjoitelma/ kommenttipaperi ”Ammattitaito sosiaalialan tehtävissä” 
(sosiaaliohjaajaopiskelijat) ja tämän analysointi ja yhteenvedon tekeminen  
(ks. luku 3.5 ja liite 5) 

- Kirjallisuuskatsauksen laadinta
- Teemahaastattelut I (sosiaaliohjaajaopiskelijat) ja näiden analysointi
- Teemahaastattelun I haastattelutekstien kommentointimahdollisuus (tekstien 

postitus haastatelluille ja palautteen antomahdollisuus kirjeitse)  
(ks. luku 3.5 ja liite 7)

Syksy 1996 - Kirjallisuuskatsauksen täydentäminen
- Teemahaastattelut II (sosiaaliohjaajaopiskelijat) ja näiden analysointi
- Teemahaastattelun II haastattelutekstien kommentointimahdollisuus (tekstien 

postitus haastatelluille ja palautteen antomahdollisuus kirjeitse)  
(ks. luku 3.5 ja liite 7)

- Teemahaastattelujen I ja II työstö raportiksi teemahaastattelukohtaisesti 
(teemahaastattelun I 22 haastattelusta koontiraportti  ja  teemahaastattelun  II  23  
haastattelusta  koontiraportti)

Talvi/ kevät 
1997

- Alustavan tulosraportin tekeminen yhdistäen teemahaastattelut I ja II

Tutkimusprosessin kulku vuosina 2009–2013

Syksy 2009 - Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisuuskatsauksen laadinta
- Teemahaastatteluaineistoihin I ja II perehtyminen sekä näiden analysoinnin 

uudelleen tarkastelu
- Teemahaastattelut III (sosiaaliohjaajat)

Talvi/ kevät/ 
kesä 2010

- Kirjallisuuskatsauksen täydentäminen
- Teemahaastattelun  III  haastattelutekstien  kommentointimahdollisuus  (tekstien  

postitus haastatelluille ja palautteen antomahdollisuus kirjeitse tai sähköpostitse) 
(ks. luku 3.5 ja liite 7)

- Teemahaastattelujen III analysointi ja raportointi teemahaastattelukohtaisesti 
(teemahaastattelun III 15 haastattelusta koontiraportti)

- Teemahaastattelujen I, II ja III analysointi ja raportointi haastateltavakohtaisesti (14 
sosiaaliohjaajan teemahaastattelut vuosilta 1996 ja 2009 )

Syksy 2010 – 
Kevät 2013

Kesä 2011 Teemahaastatteluaineistojen I, II 
ja III tarkastelu (muutosjuonteiden 
hahmottaminen)

Tutkimuksen 
kokonaisraportin 
tekeminenKesä 2012 Teemahaastatteluaineistojen I, II ja 

III tarkastelu rinnan tehdyn tulosten 
raportoinnin kanssa
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Liite 2 Teemahaastattelujen runko

Teemahaastattelujen aihealueet (haastattelurunko) (teemahaastattelu I tammi – 
joulukuu 1996, teemahaastattelu II loka – joulukuu 1996 ja teemahaastattelu III 
loka – joulukuu 2009)

1) Mitä on sosiaalialan työ (Teemahaastattelut I, II ja III)
– Mikä sosiaalialan työn ydin on
– Miten kuvaat sosiaalialan työssä havaitsemiasi muutoksia
– Miten kuvaat sosiaalialan ja sosiaalialan työn tulevaisuutta   

2) Mitä ovat ja miten rakentuvat ammatillinen kasvu ja kehitys sosiaalialalla 
(Teemahaastattelut I, II ja III)

– Mitä merkitsee koulutus sosiaalialan ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä
– Mitä merkitsee työkokemus sosiaalialan ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä
– Mitä merkitsee elämänkokemus sosiaalialan ammatillisessa kasvussa ja kehityk-

sessä
– Miten kuvaat muita sosiaalialan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia 

tekijöitä sekä näiden merkitystä sosiaalialan ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä
•	 Miten	kuvaat	(arvioit)	ammatillista	kasvuasi	ja	kehitystäsi	sosiaalialalle/-lla

3) Mitä on ja miten muodostuu ammattitaito sosiaalialalla (Teemahaastattelut I, 
II ja III)

– Mitä tieto merkitsee sosiaalialan ammattitaidossa
– Mitä tietoa tarvitaan sosiaalialalla
– Mitä taito merkitsee sosiaalialan ammattitaidossa
– Mitä taitoa tarvitaan sosiaalialalla 
– Mitä suhde työhön merkitsee sosiaalialan ammattitaidossa
– Millaista suhdetta työhön tarvitaan sosiaalialalla (esimerkiksi arvot, asenne, 

ominaisuudet)
– Miten sosiaalialan ammattitaito ilmenee
– Miten kuvaat havaitsemiasi sosiaalialan ammattitaidon muutoksia
– Miten kuvaat sosiaalialan ammattitaidon tulevaisuuden muutoksia 
•	 Miten	kuvaat	(arvioit)	sosiaalialan	ammattitaitoasi
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4) Mitä on ja miten syntyy asiantuntijuus sosiaalialalla (Teemahaastattelut II ja III)
– Miten sosiaalialan asiantuntijuus rakentuu (mm. koulutus, työkokemus, elämän-

kokemus (vrt. kohta 2))
– Mitä sosiaalialan asiantuntijuus sisältää (mm. tieto, taito, arvot, asennetekijät, 

ominaisuudet (vrt. kohta 3)) 
– Miten sosiaalialan asiantuntijuus ilmenee
•	 Miten	kuvaat	(arvioit)	sosiaalialan	asiantuntijuuttasi

Pääteemat (edellä numeroidut kohdat 1–4) toimivat teemahaastattelujen lähtö-
kohtina. Näiden yhteydessä mainitut alakohdat toimivat täydentävinä kysymyksinä 
ja samalla haastattelutilanteissa haastattelijan muistin tukena.
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Liite 3 Tiedonantajat: sosiaaliohjaajat

Tutkimuksen tiedonantajat: Sosiaaliohjaajat

Syn-
tymä-
vuosi-
kym-
men

Sosiaali- 
tai terveys-
alan
koulu- tai 
ammatilli-
sen toisen 
asteen 
tutkinto 
1996

Val-
mistui 
sosi-
aali- 
ohjaa-
jaksi 
joulu-
kuussa 
1996

Suorittanut 
sosiaa-
lialan
ylemmän 
korkea-
koulutut-
kinnon 
vuoden 
1996 
jälkeen

Sosiaali- 
ja/ tai ter-
veysalan 
työkoke-
musta 
vuosina 
1996 ja 
2009 
(noin)

Työllisyysti-
lanne vuon-
na 1996

Työlli-
syys-
tilanne 
vuonna 
2009

Osallis-
tumi-
nen 
vuoden
2009 
haas-
tatte-
luihin

1 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Kyllä 2 ja 12 Kotipalvelu Sosiaali-
palvelut

Kyllä

2 1940 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 16 ja - Kotipalvelu - Ei

3 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 10 ja 23 Kotipalvelu Vanhus-
palvelut

Kyllä

4 1950 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 13 ja 22 Sosiaalipal-
velut

Sosiaali-
palvelut

Kyllä

5 1960 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 6 ja - Terveyspal-
velut

- Ei

6 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Kyllä 5 ja 15 Lapsi- ja per-
hepalvelut

Asumis-
palvelut

Kyllä

7 1960 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Kyllä 6 ja 19 Työelämän 
ulkopuolella

Asumis-
palvelut

Kyllä

8 1950 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 14 ja - Työelämän
ulkopuolella

- Ei

9 1950 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 7 ja - Työelämän 
ulkopuolella

- Ei

10 1950 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 14 ja 27 Kotipalvelu Vanhus-
palvelut

Kyllä

11 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 7 ja 20 Kotipalvelu Kotipal-
velu

Kyllä

12 1940 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 17 ja - Työelämän
ulkopuolella

- Ei

13 1950 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 4 ja - Vanhuspal-
velut

- Ei

14 1960 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 6 ja 12 Työelämän
ulkopuolella

Vanhus-
palvelut

Kyllä

15 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 5 ja - Kotipalvelu - Ei

16 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 10 ja 23 Kotipalvelu Kotipal-
velu

Kyllä
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Syn-
tymä-
vuosi-
kym-
men

Sosiaali- 
tai terveys-
alan
koulu- tai 
ammatilli-
sen toisen 
asteen 
tutkinto 
1996

Val-
mistui 
sosi-
aali- 
ohjaa-
jaksi 
joulu-
kuussa 
1996

Suorittanut 
sosiaa-
lialan
ylemmän 
korkea-
koulutut-
kinnon 
vuoden 
1996 
jälkeen

Sosiaali- 
ja/ tai ter-
veysalan 
työkoke-
musta 
vuosina 
1996 ja 
2009 
(noin)

Työllisyysti-
lanne vuon-
na 1996

Työlli-
syys-
tilanne 
vuonna 
2009

Osallis-
tumi-
nen 
vuoden
2009 
haas-
tatte-
luihin

17 1950 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 11 ja - Kotipalvelu - Ei

18 1950 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 12 ja 25 Kotipalvelu Sosiaali-
palvelut

Kyllä

19 1950 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 6 ja 19 Sosiaalipal-
velut

Asumis-
palvelut

Kyllä

20 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 5 ja 18 Työelämän
ulkopuolella

Asumis-
palvelut

Kyllä

21 1950 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 17 ja 30 Lapsi- ja per-
hepalvelut

Asumis-
palvelut

Kyllä

22 1960 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 4 ja - Työelämän 
ulkopuolella

- Ei

23 1940 Sosiaalialan 
tutkinto

Kyllä Ei 5 ja - Kotipalvelu - Ei

24 1950 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 9 ja 20 Kotipalvelu Asumis-
palvelut

Kyllä

25 1960 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 14 ja - Vanhuspal-
velut

- Ei

26 1950 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 6 ja - Työelämän
ulkopuolella

- Ei

27 1950 Terveysalan 
tutkinto

Kyllä Ei 18 ja 29 Vanhuspal-
velut

Asumis-
palvelut

Kyllä

Tiedot ovat koottu haastattelutapaamisten yhteydessä vuonna 1996 ja/ tai 2009. Tiedot 
puuttuvat niiden henkilöiden kohdalta viimeisestä vaiheesta, ketkä eivät osallistuneet loka- ja 
joulukuussa 2009 toteutuneisiin teemahaastatteluihin (yhden haastattelun osalta helmikuussa 
2010). Tiedonantajakohtaiset tiedot on pyritty kirjaamaan siten, ettei informantin henkilöllisyys 
ole näistä tunnistettavissa.



295Liitteet

Liite 4 Tiedonantajien osallistuminen teemahaastatteluihin ja 
teemahaastattelupalautteet

Teemahaastatteluihin osallistuminen

Haas-
tatelta-
va
(nro ku-
ten liit-
teessä 3)

Teema-
haastat-
telu I
tammi 
–helmi 
1996

Palaute 
teema-
haas-tatte-
lusta I

Teema-
haastat-
telu II
loka - 
joulukuu 
1996

Palaute 
teema-
haastat-
telusta II

Teema-
haastat-
telu III
loka - 
joulukuu 
2009

Palaute
teemahaas-
tattelusta III

Teemahaas-
tatteluun III
osallistumat-
tomuus

1 1/ TH I - - - 4/ TH III - -
2 2/ TH I - 1/ TH II - - - Työelämän 

ulkopuolella
3 3/ TH I - 2/ TH II - 1/ TH III - -
4 4/ TH I 1/ THP I 14/ TH II - 9/ TH III - -
5 5/ TH I 2/ THP I 15/ TH II - - - Työelämässä,  

ei sosiaalialalla
6 6/ TH I 3/ THP I 13/ TH II - 3/ TH III - -
7 7/ TH I 4/ THP I 19/ TH II - 7/ TH III - -
8 8/ TH I - 8/ TH II 2/ THP II - - Työelämässä,  

ei sosiaalialalla
9 9/ TH I - 7/ TH II - - - Työelämän 

ulkopuolella
10 10/ TH I - - - 14/ TH III 3/ THP III -
11 11/ TH I 5/ THP I 9/ TH II - 11/ TH III 1 ja 2/ THP III -
12 12/ TH I - 11/ TH II - - - Työelämässä,  

ei sosiaalialalla
13 13/ TH I - - - - - Ei tavoitettu
14 14/ TH I - 12/ TH II - 15/ TH III - -
15 15/ TH I - 4/ TH II - - - Työelämän 

ulkopuolella
16 16/ TH I - 6/ TH II - 10/ TH III - -
17 17/ TH I - 17/ TH II - - - Ei tavoitettu
18 18/ TH I - 21/ TH II - 12/ TH III - -
19 19/ TH I - 22/ TH II - 6/ TH III - -
20 20/ TH I - 5/ TH II - 8/ TH III - -
21 21/ TH I 6/ THP I 3/ TH II 1/ THP II 13/ TH III - -
22 22/ TH I - 16/ TH II - - - Ei tavoitettu
23 - - 10/ TH II 3/ THP II - - Työelämän 

ulkopuolella
24 - - 18/ TH II - 2/ TH III 1/ THP III -
25 - - 20/ TH II - - - Ei tavoitettu
26 - - 23/ TH II - - - Työelämän 

ulkopuolella
27 - - - 5/ TH III - -
Yhteensä 22/ 27 6/ 27 23/ 27 3/ 27 15/ 27 3/ 27 12/ 27
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Tammi- ja helmikuun sekä loka- ja joulukuun 1996 välillä teemahaastatteluista pyrittiin sopimaan kaikkien 27 

sosiaaliohjaajaopiskelijan kanssa. Tämä ei mahdollistunut kaikkien sosiaaliohjaajaopiskelijoiden kanssa aikataulusyistä, 

sosiaaliohjaajaopiskelijoiden sovittaessa yhteen yksityis-/ perhe-elämän, työelämän ja opintojen sekä vapaa-ajan ajoituksia.

Loka- ja joulukuun 2009 aikana teemahaastatteluihin pyrittiin tavoittamaan kaikki 27 sosiaaliohjaajaa. Kaikkiin heistä 

ei kuitenkaan saatu yhteyttä, ja haastattelusta ei sovittu henkilöiden kanssa, jotka työskentelivät muualla kuin sosiaalia-

lalla tai olivat työelämän ulkopuolella loka- ja joulukuussa 2009. (Yksi teemahaastattelu siirtyi loka- ja joulukuulta 2009 

helmikuuhun 2010.)

Taulukossa haastattelun kohdalla oleva numero osoittaa kronologista järjestystä, missä haastattelut käytiin kyseisessä 

teemahaastattelujen sarjassa (esim. 1/ TH I: ensimmäinen teemahaastattelu tammi- ja helmikuussa 1996 käydyistä tee-

mahaastatteluista). Teemahaastattelujen palautteet on numeroitu muutoin, teemahaastattelujen toteutumisen mukaisessa 

järjestyksessä ”sarjanumerointina” ensimmäisestä kuudenteen tai ensimmäisestä kolmanteen palautteeseen. Vuoden 2009 

teemahaastattelusta yksi sosiaaliohjaaja antoi henkilökohtaisen teemahaastattelupalautteen sekä toisen sosiaaliohjaajan 

kanssa yhteispalautteen. (Lyhenteet: TH = Teemahaastattelu ja THP = Teemahaastattelupalaute) 

Tekstissä, suorien haastatteluotteiden yhteydessä oleva merkintä (esim. (1) Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija) 

kertoo, että kysymys on ensimmäisestä haastattelusta (ks. edellä merkintä (1)), ensimmäisessä teemahaastattelusarjassa (ks. 

edellä merkintä Teemahaastattelu I) vuodelta 1996 (ks. edellä merkintä 1996), jolloin sosiaaliohjaajakoulutus oli toteutusvai-

heessa (ks. edellä merkintä sosiaaliohjaajaopiskelija).   
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Liite 5 Koonti sosiaaliohjaajaopiskelijoiden kirjoitelmasta  
Ammattitaito sosiaalialan tehtävissä

Koonti sosiaaliohjaajaopiskelijoiden kirjoitelmissaan tammikuussa 1996 sosiaalialan 
ammattitaitoon liittämistä näkemyksistä

1  Ammattitaito sosiaalialalla

Mitä on ammattitaito sosiaalialalla? Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden kirjoitelmissaan 
esittämien näkemysten mukaan alan ammattitaidossa ovat läsnä tiedot, taidot ja per-
soonallisuuden ominaisuudet. Keskeisiä ammattitaitoalueita alalla työskenneltäessä 
ovat vuorovaikutus- että yhteistyötaidot, mutta ammattitaitoon kuuluu myös muita 
tekijöitä.

1.1  Ammattitaidon ulottuvuuksista sosiaalialalla

Sosiaalialan työstä voidaan löytää eri ulottuvuuksia, joita esimerkiksi kotipalvelutyössä 
ovat erään sosiaaliohjaajaopiskelijan mukaan toisiaan täydentävät manuaalinen, emo-
tionaalinen ja henkinen ulottuvuus.

Työn manuaalinen ulottuvuus koskettaa työn konkreettista muotoa, joita voivat olla muun muassa 
siivous, hygienian hoito jne. asiakkaan kotona. Kun taas emotionaalinen ulottuvuus koskettaa 
myönteistä vuorovaikuttamista, empatiakykyä. Kolmas ulottuvuus on ns. henkinen ulottuvuus, siinä 
kosketetaan lähinnä asiakkaan ongelmien ratkaisua, hoidon ja palvelun suunnittelua. … Nämä 
kaikki ulottuvuudet on oltava ”balancessa”, jotta voidaan puhua ammattitaidosta. (kirjoitelma 3)

Edellä sosiaalialan työtaitoja kuvataan muun muassa työtapojen ja –käytäntöjen 
sekä työn hallintaa koskevien näkökulmien kautta. Sosiaalialan työ oli sosiaaliohjaa-
jaopiskelijoista ensisijassa ihmisten auttamista erilaisissa, haasteellisiksi koetuissa elä-
mäntilanteissa, jolloin ammattitaitoa kuvaavat joustavuus erilaisissa asiakastilanteissa 
sekä asiakkaiden kunnioitus ja arvostus. Ammattitaitoa heistä oli kyky analysoida ja 
arvioida haasteellisia elämäntilanteita ja etsiä näihin ratkaisuja asiakkaan omaamat 
voimavarat ja mahdollisuudet huomioiden.

Mielestäni se (ammattitaito) on henkistä jaksamista ja älykkyyttä vaativaa osaamista ratkaista 
ongelmia ja luoda sekä selvittää uusia selviytymismalleja. ... Havainnoida sekä yhdistellä asioita 
nykyhetkeen sekä menneisyyteen, ratkaista asioita ja niistä selviytymistä. (kirjoitelma 5)
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Työskentelyssä keskeinen sija oli sosiaaliohjaajaopiskelijoista työntekijöiden, asiak-
kaiden ja eri toimijatahojen yhteistyöllä. Asiakkaan ja hänen asiansa, etunsa tuli heistä 
säilyä sosiaalialan työn keskiössä.

Ammattitaitoa sosiaalialalla on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja asiakkaiden arvostus 
ja kunnioittaminen yksilöinä. (kirjoitelma 11)

Toisaalta alan ammattitaitoon liittyy keskeisesti sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mu-
kaan luovuus, mikä ilmenee kykynä etsiä uusia ratkaisuvaihtoehtoja sekä luovia niin 
asiakkaiden, omaisten kuin muiden toimijatahojen välillä mutta myös yhteistyössä 
työtovereiden ja esimiesten kanssa. Luovuus sosiaalialan tehtävissä liittyi heistä myös 
valmiuteen toimia nopeasti muuttuvissa asiakastilanteissa. Luovuuden toteutumisen 
edellytys oli puolestaan hyvä fyysinen ja henkinen työvire.     

Sosiaalialan ammattilaiselle luovuus on ominaista, että hän pystyy ratkaisemaan monimutkaisia 
ongelmia ja yhdistelemään asioita uudella tavalla. (kirjoitelma 14)

Sosiaalialan työssä muutokset olivat sosiaaliohjaajaopiskelijoista väistämättömiä, 
jolloin työntekijän tuli kyetä tarpeen mukaan sopeutumaan muutoksiin ja arvioimaan 
omia toimintatapojaan muuttuneessa tilanteessa. Ammattitaitoa oli heistä myös kyky 
kehittää ammattitaitoaan ja työtään sekä suunnitella työtä muutosten myötä.

Hyvä koulutus - ammattitaito - kyky yhteistyöhön - empaattinen asenne - halu kehittää työtään - 
ammattitaitoaan - siinä lyhyesti hyvän sosiaalityöntekijän kuvaus. (kirjoitelma 4)

1.2  Koulutus ja työkokemus sekä tiedot ja taidot  
sosiaalialan ammattitaidon takana

Sosiaalialan ammattitaidossa tiedot ja taidot kulkevat rintirinnan sosiaaliohjaajaopis-
kelijoiden esittämän perusteella, jolloin teoriatieto yhdistyy käytännön työtaitoon ja 
sosiaalialan työtilanteissa kohdattavia ongelmia sekä vaihtoehtoisia työskentelytapoja 
kyetään peilaamaan teoriatietoon. Vahva teoriapohja oli heistä näkökulmia nostava 
perusta asiakastyössä.  

 Koulutuksen sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat kirjoitelmissaan ”antavan tietoa” 
ja ”valmentavan tulevaan ammattiin” (kirjoitelma 1) ja ”tarjoavan ajokortin työelämän 
harjoituksiin” (kirjoitelma 5). Lisäksi koulutus tarjosi heistä mahdollisuuden tutustua 
muun muassa työharjoitteluissa erilaisiin asiakastilanteisiin, työtapoihin ja työyhtei-
söihin, jolloin sosiaalialalle opiskelevan käsitys ihmisestä avartuu ja ennakkoasenteet 
hälvenevät samalla kun työtaidot kasvavat.
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Ammatin pohjana näen koulutuksen mukanaan tuoman teoriapohjan tärkeänä, näkökulmia nos-
tavana, johon voi verrata omia (entisiä) näkökulmiaan. (kirjoitelma 15)

Tiedolliset ja taidolliset ominaisuudet auttavat ymmärtämään esim. tilanteeseen johtamisen syitä. 
(Kirjoitelma 10)

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden esitysten nojalla koulutuksen kautta tulisi löytää myös 
halu kehittyä ja kehittää työtään, sillä he katsoivat, että persoonaton tai konemainen 
työskentely ei tuo hyvää lopputulosta alan työtehtävissä. Työkokemuksen he katsoivat 
antavan varmuutta käyttää täysipainoisesti omaa ammattitaitoaan. Työkokemuksen 
kautta myös ammatti-identiteetti vahvistuu. Lisäksi elämänkokemuksella oli heidän 
näkemysten perusteella merkitystä sosiaalialalla työskenneltäessä.

Koulutus antaa tietoa, ja valmentaa tulevaan ammattiin, mutta käytännön vuosien kokemus antaa 
varmuutta, käyttää omaa ammattitaitoa. (Kirjoitelma 1)

Ei kuitenkaan tulisi unohtaa käytännön osaamista, sillä jos se ei ole hallinnassa, ei mielestäni voi 
osallistua täysipainoisesti työhön. (Kirjoitelma 7)

Sosiaalialan toimintaympäristöjen sosiaaliohjaajaopiskelijat ennakoivat muuttuvan 
moninaisemmiksi ja monitahoisemmiksi; ja työn monipuolisemmaksi muun muassa 
kotihoitotarpeiden kasvun, 1990–luvun alun talouslaman jälkipyykinpesun, syrjäy-
tymisen sekä maahanmuuton, kansainvälistymisen ja kulttuurien moninaistumisen 
seurauksena. Tällöin koulutuksesta etsitään heidän mukaan välineitä ihmisten, asi-
akkaiden entistä haastavampien elämäntilanteiden ja näihin johtaneiden ongelmien 
laaja-alaisempaan tarkasteluun: elämäntilanteiden analysointiin, vaihtoehtoisten 
ratkaisujen etsimiseen sekä työn suunnitteluun ja kehittämiseen.

1.3 Persoonallisuuteen liittyvät ominaisuudet osana ammattitaitoa

Sosiaalialan ammattitaidossa merkittävä asema tietojen ja taitojen ohella oli sosiaa-
liohjaajaopiskelijoiden näkemyksen mukaan työntekijän omalla persoonallisuudella, 
kun kysymys on ihmissuhdetyöstä. Lähtökohtana heistä tulee olla työntekijän halu 
sitoutua alan työhön. 

Persoonallisuudella ja (innolla) halulla tehdä juuri omaa työtä on suuri merkitys sen ’onnistumisen’ 
kannalta. (kirjoitelma 6)
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Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden kirjoitelmissaan mainitsemat persoonallisuuden 
ominaisuudet kiinnittyvät myönteiseen asennoitumiseen toista ihmistä kohtaan sekä 
vuorovaikutus- ja yhteiskykyisyyteen. Näitä tekijöitä ovat empaattisuus, innostavuus, 
kannustavuus, positiivisuus, huumorintaju, rohkeus, sisukkuus ja ymmärrys. Kirjoi-
telmissaan he liittävät persoonallisuuden tarkasteluun osana alan ammattitaitoa myös 
ammatillisten rajojen tunnistamisen. 

  Ammattialalla tarpeellisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sosiaaliohjaajaopis-
kelijat kiinnittivät kirjoitelmissaan useimmin empaattisuuden. Empaattisuuden yhtey-
dessä kirjoitettiin myös halusta toimia auttajana, mikä näkyy vuorovaikutustilanteissa 
ja välittyy asiakkaalle.       

Persoonalliset tekijät ratkaisevat kuitenkin mielestäni sen, miten työntekijä käyttäytyy asiakkaan 
kohdatessaan. Työntekijän empaattisuus ja halu toimia auttajana näkyy vuorovaikutustilanteissa 
ja välittyy asiakkaalle. (kirjoitelma 10)

Kuten jo aiemmin todettiin, liittyi sosiaaliohjaajaopiskelijoiden esityksissä luovuus 
pitkälti erilaisissa asiakastilanteissa toimimiseen ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen ideoin-
tiin. Erilaisten ihmisten kohtaaminen, asiakassuhteiden luominen ja niissä toimiminen 
mutta myös muuttuvissa työtilanteissa työskentely vaativat heistä luovuuden ohella 
niin vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä kuin joustavuutta ja sopeutumiskykyä mutta 
myös palveluvalmiutta. Kun sosiaalialan tehtävissä kohtaa ominaisuuksiltaan hyvin 
erilaisia asiakkaita, tulisi sosiaaliohjaajaopiskelijoiden näkemysten perusteella myös 
työntekijöiden osalta hyväksyä erilaiset persoonallisuudet, ominaisuuksiltaan erilaiset 
ihmiset, käyttäen tätä voimavarana asiakastyössä.

Ammattitaito on myös luovuutta, välillä on sellainen olo kuin olisi merellä luovimassa asiakkaiden, 
omaisten ja esimiesten välillä. (kirjoitelma 1)

Sosiaalialalla työskenneltäessä myös oma persoonasi on tärkeä työväline. ... Sinun tulee olla yhteis-
työkykyinen, empaattinen, ymmärtäjä, tukija, palvelualtis, valmis kohtaamaan erilaisia ihmisiä, 
sinulla tulee olla valmiudet mitä erilaisempiin roolisuorituksiin. (kirjoitelma 2)

Sosiaalialan tehtävissä työntekijän innolla ja motivoituneisuudella on merkittävä 
asema hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Innon ja motivaation ohella työntekijän 
tulisi olla sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan valmis jatkuvaan opiskeluun, oppi-
miseen ja muutokseen – ”ajantasalla pysyen” (kirjoitelma 8). Opiskelu ja oppiminen 
liittyvät myös itsetuntemukseen ja itseluottamukseen. Nämä mahdollistavat heidän 
kommenttien perusteella oman persoonan tai ominaisuuksien tuomisen työskentelyyn, 
muun muassa rohkeutena ilmaista mielipiteensä. Rohkeus alan tehtävien yhteydessä 
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liittyi uuden kokeiluun, mutta myös omaksuttujen työkäytäntöjen kriittiseen tarkas-
teluun ja kykyyn heittäytyä muutosten virtaan haasteisiin vastaten.

Sosiaalialan ihmisten tulisi sisäistää ikuisen oppimisen ja muuttumisen käsite niin itsessään kuin 
työssään. Elämä ei pysähdy mihinkään eikä ikinä. (kirjoitelma 9)

Hyvän itseluottamuksen perustana ovat mielestäni kuitenkin ihan käytännön toimien hallitseminen 
sekä vahva teoreettinen perusta. (kirjoitelma 12)

1.4 Sosiaalialan työn tulevaisuudesta

Sosiaalialan työ muuttuu nopeasti, jolloin sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan alalla 
kaivataan ”laaja-alaisesti näkeviä ihmisiä” (kirjoitelma 1), ”moniammatillista laajaa 
näkemystä sosiaalipoliittiselta areenalta” (kirjoitelma 3) ja ”monialaista osaamista” 
(kirjoitelma 7).

Sosiaalityössä puhaltavat ’uudet tuulet’. Perinteiset sosiaalityön välineet eivät enää riitä vastaamaan 
yhä kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin. ... Sosiaalialalla tarvitaan tänä päivänä laaja-alaista asi-
antuntemusta, luovuutta ja erityisesti rohkeutta kokeilla uutta. (kirjoitelma 2)

Laaja-alaisuutta tarvittiin sosiaaliohjaajaopiskelijoista, kun toisaalta väestön vaa-
timukset työtä kohtaan kasvavat, ja toisaalta alan työn piiriin tulee ihmisiä entistä 
haasteellisemmissa elämäntilanteissa, muun muassa työttömyydestä johtuen. Tällöin 
ammattialalla tarvitaan työskentelytilanne kokonaisvaltaisesti huomioivaa ja toimin-
nallisuuteen ohjaavaa työotetta. 

Perinteisellä sosiaalityöllä ei pystytä vastaamaan kaikkiin sosiaalityön haasteisiin, asiakkaat ovat 
vaativia, moniongelmaisia, nyt haluamme sosiaalityöltä enemmän laatua, luovuutta ja hulluutta. 
(kirjoitelma 3)

Työntekijän saattaa kohdata toiminnan välityksellä, mikä saataisi helpottaa monen asiakaan asioiden 
käsittelyä. ... Ihminen itse toimijaksi, asioiden tuntijaksi vaatii ponnisteluja, onhan hän saattanut 
aina saada avun auktoriteetilta. (kirjoitelma 15) 

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan alan työhön oli tullut tulosajattelu ja muodiksi 
asti erilaiset projektit. Projektit olivat kasvattaneet ryhmätyövalmiuksien merkitystä. 
Työn tuloksellisuus linkittyi myös työn vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen. 
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Sosiaaliala tulee tulevaisuudessa muuttumaan enemmän tulosvastuulliseksi - joudumme tekemään 
työn merkitykselliseksi myös muiden silmissä. (kirjoitelma 4)

Olisi hyvä, jos sosiaalialalla työskentelevät ihmiset tulevaisuudessa olisivat moniammatillisia. Heillä 
olisi näkemyksiä eri aloilta. Tämä on ehkä tulevaisuuden visio, mutta hyvä sellainen. Se takaa, että 
tämä nykypäivää ja tulevaisuutta oleva tulosajatteleminen ja kaikenlainen vastuu myös taloudel-
lisesta puolesta luontuu joustavasti eikä vie aikaa, mikä on tarkoitus käyttää ihmisten auttamiseen 
ja hoitamiseen. (kirjoitelma 13)

Sosiaaliohjaajaopiskelijoista viime vuodet olivat olleet ammattialalla ”määrärahojen 
supistamisen” ja ”kovenevan työtahdin” vuosia (kirjoitelma 7), jolloin julkinen sektori 
”värittyy”, ”liikehtii” ja ”elää” (kirjoitelma 9). Tästä ei ollut heidän mukaan pelkästään 
negatiivisia seurauksia vaan myös hyvää, mikä näkyi työkentän ruohonjuuritasolle 
yltävänä uuden etsimisenä.

Tästä seuraa jotain hyvääkin esimerkiksi juuri se, että opimme keskittymään työssämme olennaiseen 
ja tärkeään sekä samalla myös kehittämään työskentelytapojamme ja yleistä suhtautumista työhön. 
(kirjoitelma 7)

1.5 Yhteenveto 

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan ammattitaitoon sosiaalialan tehtävissä liittyvät 
niin tiedot ja taidot kuin asenteelliset valmiudet, kuten halu työskennellä sosiaalialalla 
sekä työtä palvelevat ominaisuudet. Ammattitaito muodostui heistä tietojen, taitojen 
ja ominaisuuksien yhdistelmänä. Koulutus tarjoaa pohjan työskentelylle ammattialalla, 
mutta työkokemuksen kautta saavutetaan valmius, mikä mahdollistaa myös oman per-
soonan tai ominaisuuksien käytön työssä. Heidän esittämän perusteella ominaisuuksista 
keskeisimpiä olivat empaattisuus ja luovuus. Merkittävä tekijä on oikean työasenteen 
löytäminen, joka ilmenee sosiaalialalla työskentelyssä muun muassa innostuksena ja 
motivaationa sekä sitoutumisena että kiinnostuksena kehittyä työssä ja kehittää työtään. 

Ammattitaitoa koulutetaan tietysti koulutuksella ja työelämän kokemuksella, mutta ammattitaitoa 
on vasta silloin, kun kykenee käyttämään hyväkseen saamiaan tietojaan/ taitojaan oman persoonansa 
avulla. (kirjoitelma 11)
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Liite 6 Teemahaastattelujen tarkastelukehikko

Teemahaastattelujen tarkastelukehikko: Aineistojen tarkastelun kulku

Teema-
haastat-
teluai-
neistot

J
N
E

Tutkimuskymykset ja 
haastattelujen teemat

Alkuperäis-
ilmaisut 

haastatteluissa

Pelkistetyt
ilmaisut

Ala-
luokat

Yhdistä-
vät luokat

Kokonaisluokat / 
Tulosluvut

Teema-
haastat-

telu 
I

Tutkimusky-
symykset

(ks. luku 3.3)

Haastat-
telujen 
teemat 

(ks. liite 2)

TH 1
TH 2
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TH 22 
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Alan työ

TH 1 ote/ otteet
TH 2 ote/ otteet
TH 3 ote/ otteet

… … … jne.

Ilmaisu A
Ilmaisu B
Ilmaisu C

… … … jne.

Alaluokka I
Alaluokka II
Alaluokka III
… … … jne.

Yhdistävä
luokka

Sosiaalialan työn 
lähtökohdat

(Luku 4)

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö sosiaalialan 

asiakastyössä
(Luku 5)

Alan ammatti-
laisuus

Ammatilli-
nen kasvu ja 

kehitys

TH 1 ote/ otteet
TH 2 ote/ otteet
TH 3 ote/ otteet

… … … jne.

Ilmaisu A
Ilmaisu B
Ilmaisu C

… … … jne.

Alaluokka I
Alaluokka II
Alaluokka III
… … … jne.

Yhdistävä 
luokka

Ammatillinen kasvu ja 
kehitys sosiaalialalla

(Luku 6)

Ammatti-
taito

TH 1 ote/ otteet
TH 2 ote/ otteet
TH 3 ote/ otteet

… … … jne.

Ilmaisu A
Ilmaisu B
Ilmaisu C

… … … jne.

Alaluokka I
Alaluokka II
Alaluokka III
… … … jne.

Yhdistävä 
luokka

Ammattitaito sosiaa-
lialalla

(Luku 7)
Ammattitaitoa tukevat 

ominaisuudet
(Luku 8)

Asiantunti-
juus

TH 1 ote/ otteet
TH 2 ote/ otteet
TH 3 ote/ otteet

… … … jne.

Ilmaisu A
Ilmaisu B
Ilmaisu C

… … … jne.

Alaluokka I
Alaluokka II
Alaluokka III
… … … jne.

Yhdistävä 
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Asiantuntijuus 
sosiaalialalla

(Luku 9)

Alan työn ja 
ammattilaisuu-
den tulevaisuus

Alan
 ja ammat-

titaidon 
tulevaisuus-

kuva

TH 1 ote/ otteet
TH 2 ote/ otteet
TH 3 ote/ otteet

… … … jne.

Ilmaisu A
Ilmaisu B
Ilmaisu C

… … … jne.

Alaluokka I
Alaluokka II
Alaluokka III
… … … jne.

Yhdistävä 
luokka

Ennakointeja sosiaa-
lialan ja alan ammat-

titaidon tulevasta 
suunnasta
(Luku 10)

Erillisjäsennys
Kolme suhdetta 

sosiaalialan työhön: 
tukijat, ohjaajat ja 

kehittäjät
(Luku 11)

Teema-
haastat-

telu
II

Tutkimuskymykset ja 
haastattelujen teemat

Alkuperäis-
ilmaisut 

haastatteluissa

Pelkistetyt
ilmaisut

Ala-
luokat

Yhdistä-
vät

luokat

Kokonaisluokat/
Tulosluvut

TH 1
TH 2
TH 3
TH 4
TH 5

… … ...
TH 23

Ks. edellä
(Teemahaastattelu I)

Ks. edellä
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telu I)
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tattelu I) 

Ks. edellä
(Teema-
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(Teema-
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lu I)
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(Teema-

haastattelut I, II ja III 
yhdistyneinä toisiin-

sa tulosluvuissa)
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telu
III
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haastattelujen teemat
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lu I)
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(Teema-

haastattelut I, II ja III 
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sa tulosluvuissa)

YKSITYISESTÄ YLEISEEN

Sanat ja  
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Yhteneväi-
syydet ja 

erot näiden 
välillä

Yhteneväi-
syydet ja 

erot näiden 
välillä

Yhte-
neväisyy-
det ja erot 

näiden 
välillä

Kokoavat  
näkemykset
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Liite 7 Koonnit sosiaaliohjaajien teemahaastattelupalautteista

Teemahaastattelukohtaiset yhteenvedot sosiaaliohjaajien opiskeluvaiheessa ja myöhem-
min teemahaastatteluteksteihin antamista palautteista (teemahaastattelut I, II ja III)

Sosiaaliohjaajien palautteet teemaahaastatteluteksteihin

Lähtökohta

Sosiaaliohjaajilla oli mahdollisuus antaa palaute puretusta, litteroidusta teemahaas-
tattelustaan niin opiskeluvaiheessa, vuonna 1996 (teemahaastattelut I ja II) kuin 
työvuosien jälkeen, vuonna 2009 (teemahaastattelu III) (ks. liite 4). Ensimmäiseen 
teemahaastatteluun osallistui tammi- ja helmikuussa 1996 22 sosiaaliohjaajaopiskeli-
jaa, joista kuusi kommentoi haastattelustaan muodostunutta tekstiä (6/ 22). Toiseen 
teemahaastattelukertaan loka- ja joulukuun 1996 välillä, ennen opintojen päättymistä 
tuli mukaan 23 sosiaaliohjaajaopiskelijaa. Heistä kolme antoi palautteen teemahaas-
tattelunsa tekstiversiosta (3/ 23). Kolmansiin, pääsääntöisesti loka- ja joulukuun 2009 
aikana käytyihin teemahaastatteluihin osallistui 15 sosiaaliohjaajaa. Heistä kolme 
kommentoi teemahaastatteluansa sen auki kirjoittamisen jälkeen (3/ 15). Teemahaas-
tattelupalautteiden jäsentäminen tapahtui hyödyntäen haastattelujen työstämisessä 
käytettyä tarkastelukehikkoa (ks. liite 6).    

Sosiaaliohjaajien palaute teemahaastattelun I haastatteluteksteihin

Sosiaalialan työn sisältö

Yksi sosiaaliohjaajaopiskelija kommentoi palautteessaan sosiaalialan työn keskeistä 
sisältöä. Hän piti merkittävänä eriarvoisuuteen sekä köyhyyteen ja syrjäytymiseen 
puuttumista ja näiden vastustamista: ”Sosiaalityön keskeinen ydin lienee myös eriar-
voisuuden poistaminen. Hyvällä sosiaalityöllä esim. pyritään köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastustamiseen. Tarkoituksena on myös tasoittaa tuloeroja” (Teemahaastattelun 5 palaute/ 
Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija).

Ammatillinen kasvu sosiaalialalla

Sosiaalialan tehtäviin kasvun sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat olevan ”etenemistä 
pienin askelin” ja ”pitkä prosessi” (Teemahaastattelun 4 palaute/ Teemahaastattelu I/ 
1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija) sekä ”jatkuva prosessi” (Teemahaastattelun 6 palaute/ 



306 Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus

Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). He katsoivat, että alan tehtävissä 
kasvuprosessi voi edetä koko työiän ajan.

Sosiaalialan tehtäviin kasvussa merkityksellisiä tekijöitä olivat sosiaaliohjaajaopis-
kelijoiden mukaan sekä koulutus että työssä oppiminen. Koulutuksen tarkastelun 
yhteydessä nousi esiin myös henkilökohtaisen kasvun ulottuvuus. 

Sosiaaliohjaajaopiskelijat korostuivat työn ja tästä oppimisen merkitystä ammatil-
lisessa kasvussa. Työssä oppimisessa, ainakin alan opintoihin sisältyvien harjoittelujen 
yhteydessä, oli sosiaaliohjaajaopiskelijoista tärkeää ”elämänpiirin laajeneminen” (Tee-
mahaastattelun 11 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija), ei 
siis yksin tai niinkään työkäytäntöjen oppiminen. Työssä oppiminen toteutui heistä 
toisaalta tilannekohtaisten ratkaisujen ja päätösten tekemisen sekä uusien näkökulmien 
löytämisen kautta: ”Se (oppiminen) on ahaa-elämyksiä, jotain uutta ja ainutkertaista, 
juuri kun olin antamaisillani periksi. Se on rohkeutta tehdä suuriakin päätöksiä ja ratkai-
suja hyvinkin erilaisissa tilanteissa” (Teemahaastatteluun 4 palaute/ Teemahaastattelu 
I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Tosin työtä ja sen mahdollisuuksia raamittivat 
sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan muun muassa lait ja asetukset, mitkä alalla 
työskentelevän tuli heistä tunnistaa.

Sosiaaliohjaajaopiskelijat totesivat, että ammattialalle kasvuun vaikuttavat koulu-
tuksen ja työssä oppimisen lisäksi elämänkokemukset. Elämänkokemus voi peilautua 
heidän mukaansa asenteessa alan jotakin työaluetta, esimerkiksi päihdetyötä kohtaan ja 
toisaalta esimerkiksi toisen ihmisen, asiakkaan elämäntilanteen ja hänen kohtaamien-
sa ongelmien tarkastelussa. Heidän näkemysten mukaan ihmisen, tässä tapauksessa 
sosiaalialalla toimivan henkilön omat elämänkokemukset vaikuttivat hänen kykyynsä 
oppia ja omaksua asioita sekä mennä eteenpäin ammatillisessa kehittymisessä: ”Ihmisen 
omat elämänkokemukset taas vaikuttavat siihen, kuinka hän kykenee vastaanottamaan 
ja sisäistämään uutta tietoa, ja sitä kautta kehittymään” (Teemahaastattelun 6 palaute/ 
Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija).

Sosiaaliohjaajaopiskelijat yhdistivät alalla kasvun myös osaksi ”persoonallisuuden 
kehittymistä” (Teemahaastattelun 6 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaalioh-
jaajaopiskelija) sekä ”persoonan kyseenalaistamista” (Teemahaastattelun 4 palaute/ 
Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Oman persoonan tai persoonan 
ominaisuuksien kyseenalaistamisella he viittasivat niin oman itsen kuin omien arvojen 
ja heikkouksien avoimeen kohtaamiseen sekä työtapojen tarkasteluun ja arviointiin, 
mikä heistä merkitsi myös työn lähtökohtien ja työtaitojen puntarointia yhdessä työ-
yhteisön jäsenten sekä asiakkaiden kanssa.
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Ammattitaito sosiaalialalla

Sosiaaliohjaajaopiskelijat tarkastelivat haastattelupalautteissaan ammattitaitoon liitty-
vinä tekijöinä niin ymmärrystä työn eettisistä lähtökohdista kuin työn tavoitteista sekä 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja että työn kehittämis- ja työssä kehittymisvalmiuksia. 

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan ammattitaito pohjaa ”ihmisarvon kunnioi-
tukseen” (Teemahaastattelun 5 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaaja-
opiskelija) ja ”asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen” (Teemahaastattelun 11 palaute/ 
Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Tällöin alalla työskentelevä 
kykeni tarkastelemaan heidän mukaan myös ihmisen, asiakkaan kohtaamia haasteel-
lisia elämäntilanteita laaja-alaisesti ja ikään kuin tilanteen ulkopuolelle asettuen. He 
katsoivat, että asiakkaan elämäntilanteen tarkastelu ei saa myöskään muodostua rutii-
ninomaiseksi. He pitivät tärkeänä lisäksi sitä, että työntekijä tunnistaa omat tunteensa, 
eivätkä nämä vaikuta työtilanteessa. Heistä työntekijän tuli kyetä arvioimaan omaa 
työskentelyään sekä myöntämään puutteensa ja virheensä. Työn ja työkäytäntöjen 
arviointiin he yhdistivät vielä ongelmanratkaisukyvyn sekä rakentavien kehittämis- ja 
muutosesitysten tekemisen: ”Toisaalta ammattitaitoinen työntekijä osaa ottaa kriittisesti 
ja rakentavasti kantaa muutos- ja kehittämishankkeisiin. Ammattitaitoinen työntekijä 
kykenee myös kohtaamaan ja ratkaisemaan erilaisia työhön liittyviä ongelmia” (Teema-
haastattelun 6 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Työn 
tavoitteiden jäsentäminen niin ihmisen, asiakkaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta 
kuului heidän mukaan sosiaalialan ammattitaitoon. 

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan ammattitaitoon sisältyivät myös ”yhteistyökyky 
ja vuorovaikutustaito” sekä ”neuvottelu- ja sovittelutaito” (Teemahaastattelun 6 palaute/ 
Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Nämä valmiudet olivat edellä 
lainatun sosiaaliohjaajaopiskelijan mukaan eduksi niin asiakastyössä, työtovereiden 
kanssa toimittaessa kuin viranomaisten keskinäisessä työskentelyssä.

Sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan ammattitaitoon kytkeytyi vielä työntekijän 
halu kehittä itseään sekä ammattitaitoaan ja tämän myötä toimintavalmiuksien ha-
keminen työelämän muutoksiin: ”Se on myös muuntautumiskykyisyyttä, oppimista ja 
kehittymistä ajan hengessä” (Teemahaastattelun 4 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ 
Sosiaaliohjaajaopiskelija).

Persoona, ominaisuudet mukana sosiaalialan työssä ja ammattitaidossa

Hahmottaessaan sosiaalialalle kasvuun liittyviä tekijöitä työssä ja työstä oppimisen 
yhteydessä sosiaaliohjaajaopiskelijat toivat esiin keskeisellä tavalla myös persoonan tai 
persoonan ominaisuuksien tarkastelun. Eräs heistä kirjoitti: ”Se (ammatillinen kasvu) 
merkitsee sitä, että sinulla on työssäsi mukana omat elämänarvosi, vahvuudet, heikkoudet, 
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luonteen piirteesi ja sydämesi” (Teemahaastattelun 4 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ 
Sosiaaliohjaajaopiskelija). Toinen heistä liitti ”psyykkisten ominaisuuksien sekä opittujen 
arvojen ja asenteiden” (Teemahaastattelun 6 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosi-
aaliohjaajaopiskelija) hahmottamisen osaksi alalla työskentelyä ja tässä kehittymisen 
tarkastelua. Sosiaaliohjaajaopiskelijoista työntekijän tulee tunnistaa omat arvonsa ja 
asenteensa sekä ominaisuutensa että luonteenpiirteensä, jolloin hän on sinut itsensä 
kanssa ja tunnistaa myös rajansa alan työssä. 

Sosiaaliohjaajaopiskelijat pitivät alan työtä tunnetyötä, jossa erään sosiaaliohjaa-
jaopiskelijan mukaan työntekijä joutuu kohtaamaan ”syyllisyyden, pelkojen, surun, 
ilon, ahdistuksen” tunteita (Teemahaastattelun 4 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ 
Sosiaaliohjaajaopiskelija). Alalla työskentelevän itsetuntemuksella oli heidän mukaan 
suuri merkitys työssä onnistumisen näkökulmasta. Yksi heistä avasi asiaa seuraavalla 
toteamuksella: ”Kun työntekijä on tasapainoinen, niin hän pystyy paremmin auttamaan 
muita, elikkä hänellä on enemmän voimavaroja auttamistyöhön” (Teemahaastattelun 
5 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Sosiaalialalla työs-
kentelevän hyvä itsetuntemus loi heidän mukaan myös pohjaa ”joustavuudelle” (Tee-
mahaastattelun 6 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija) sekä 
”avarakatseisuudelle ja erilaisuuden hyväksymiselle” (Teemahaastattelun 4 palaute/ Tee-
mahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Eräs sosiaaliohjaajaopiskelija kuvasi 
tilannetta siten, että alalla työskentelevä ei voi jäädä ammattiroolin taakse, vaan hänen 
tulee tiedostaa ammatillinen roolinsa sekä persoonan yhteys tähän ja tämän kautta 
kyetä olemaan ihminen ihmiselle, jolloin: ”asiakas näkee roolin taakse myös ihmisen” 
(Teemahaastattelun 11 palaute/ Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija).

Lisäksi sosiaaliohjaajaopiskelijoiden mukaan alan työssä tarvitaan kärsivällisyyttä 
mutta myös rohkeutta: ”Lisäksi tarvitaan rohkeutta uskaltaa toimia jos jonkinlaisissa 
tilanteissa, ja vielä uskoa siihen, että ratkaisusi on oikea” (Teemahaastattelun 4 palaute/ 
Teemahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Persoonallisuuden ominaisuuk-
sien yhteydessä sosiaaliohjaajaopiskelijat tarkastelivat myös luovuuden merkitystä 
tilannekohtaisesti erilaisten ja toimivien työskentelytapojen näkökulmasta: ”Luovuus 
on myös sitä, että pystyy työskentelemään aina tilanteen vaatimalla tavalla, ei ole yhtä 
ainoaa oikeaa tapaa työskennellä hyvin tai oikein” (Teemahaastattelun 4 palaute/ Tee-
mahaastattelu I/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija).

Sosiaaliohjaajien palaute teemahaastattelun II haastatteluteksteihin

Ammatillinen kasvu sosiaalialalla

Sosiaalialalle kasvu ja tämän myötä sosiaalialan ammattitaidon muodostuminen raken-
tuivat sosiaaliohjaajaopiskelijoista koulutuksen, työkokemuksen ja elämänkokemuksen 
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kautta. Ammatillisuus merkitsi heistä erään mukaan kykyä erottaa työ ja yksityisyys 
(henkilökohtainen elämä) toisistaan.

Ammattitaito sosiaalialalla

Sosiaaliohjaajaopiskelijoista merkityksellistä alan ammattitaidossa oli kyky tehdä 
havaintoja ja huomata oleellinen asiakastyön tilanteissa sekä kyky tehdä päätöksiä 
inhimilliset seikat huomioiden. Keskeisessä asemassa heistä oli myös vuorovaiku-
tustaidot: kyky kuunnella toista ihmistä ja vastata hänelle sekä antaa palautetta. He 
liittivät sosiaalialan ammattitaitoon myös työn kehittämiseen sekä osaamisen ja tiedon 
jakamiseen liittyvät valmiudet. Lisäksi eräs sosiaaliohjaajaopiskelija sisällytti sosiaalialan 
ammattitaitoon ajankäytön suunnittelun. Ammattitaitoa kuvasi sosiaaliohjaajaopis-
kelijoista työn hallinta.

Asiantuntijuus sosiaalialalla

Yhden sosiaaliohjaajaopiskelijan mukaan alan asiantuntijuus pohjasi ammattitaitoon 
sekä kykyyn työskennellä asiantuntijana ammattitaidolla. Toinen sosiaaliohjaajaopis-
kelija liitti asiantuntijuuteen työn mahdollisuuksien onnistuneen käytön asiakastyössä: 
”Asiantuntijuus nojautuu ammattitaitoon siten, että työntekijä osaa käyttää asettuja 
välineitä asiakkaan hyväksi, ohjaten tekemään sopivasti toisin” (Teemahaastattelun 8 
palaute/ Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija). Sosiaalialan asiantun-
tijuus oli sosiaaliohjaajaopiskelijoista moniulotteista, kun alalla kohtaa erilaisia asioita 
ja kysymyksiä. Eräs heistä kuitenkin katsoi, että alan asiantuntijuus voi kohdistua 
vain tiettyyn ammattialan työkenttään: ”Minusta tietenkin voisi tulla jonkinlainen 
asiantuntija iäkkäiden ihmisten parissa, koska olen viimeiset vuodet tehnyt vanhustyötä ja 
myöskin tutustunut erilaisiin hoitolaitoksiin ja myöskin kentällä työskennellyt sairaiden ja 
dementoituneiden vanhusten kanssa” (Teemahaastattelun 10 palaute/ Teemahaastattelu 
II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija).

Persoona, ominaisuudet mukana sosiaalialan työssä ja ammattitaidossa

Sosiaaliohjaajaopiskelijat ottivat esiin seuraavat ominaisuudet tai piirteet sosiaalialan 
ammattitaidon ja persoonan välistä yhteyttä tarkastellessaan: avoimuus, luotetta-
vuus, luovuus, oikeudenmukaisuus, postivisuus, rehellisyys, rohkeus. tasapuolisuus 
ja ystävällisyys. Heidän mukaan suhtautumisen elämään sekä elämässä kohdattaviin 
haasteisiin ja vaikeuksiin tulisi olla kaikkinensa, kaikesta huolimatta positiivinen. 
Useat mainituista tekijöistä, kuten avoimuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, 
tasapuolisuus ja ystävällisyys liittyivät heidän tapaan suhtautua toiseen ihmiseen ja 
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olla vuorovaikutussuhteessa niin asiakkaiden ja työtovereiden kuin työryhmän kanssa. 
Persoonallisuuden, ominaisuuksien hahmottamisen yhteyteen linkittyi heidän tarkas-
teluissa muutoinkin vuorovaikutussuhteessa olemiseen liittyvät tekijät kuten kyky 
kuunnella toista ihmistä sekä vastata hänelle ja antaa palautetta. Sosiaalialan työssä 
rohkeus kiinnittyi erään sosiaaliohjaajaopiskelijan mukaan kykyyn ilmaista itseään sekä 
kykyyn työskennellä luovasti mutta myös vaikuttavasti: ”Jos ihminen ottaa vapauden 
ajatella rohkeasti ja luovasti, häntä on vaikeampi hallita. Hän osaa kuunnella muita ja 
pyrkii vallan käytöstä vuorovaikutukseen. Silloin voi syntyä oivalluksia, joilla on niin 
paljon valtaa, että ne vaikuttavat kymmeniin muihin ihmisiin ” (Teemahaastattelun 
10 palaute/ Teemahaastattelu II/ 1996/ Sosiaaliohjaajaopiskelija).  Rohkeus ja tähän 
yhdistyvä luovuus olivat hänestä osaltaan mahdollistamassa myös vuorovaikutukseen 
pohjaavaa työotetta.

Sosiaaliohjaajien palaute teemahaastattelun III haastatteluteksteihin

Ammatillinen kasvu sosiaalialalla

Työvuosien jälkeen sosiaaliohjaajien kommentit kohdentuivat ammatillisen kasvun ja 
kehittymisen kysymyksiin ammattialalla sekä erilaisten ominaispiirteiden ja olemisen 
ulottuvuuksien löytymiseen itsestä. Ammatillinen kasvu näyttäytyi haastattelutekstistä 
palautetta antaneelle, työkokemusta omaavalle sosiaaliohjaajalle prosessina, joka on 
edennys konkreettisten työtehtävien oppimisesta kohti laajempaa ymmärrystä ihmi-
sestä, ja edelleen työkokemuksen kautta muodostuneeseen, uudenlaiseen osaamisen 
yhdistelmään alan työhön sisältyvistä arjen työtehtävistä ja ihmistä koskevasta ym-
märryksestä. Tämä uudenlainen osaamisen muunnelma mahdollistaa myös asiakas-
työssä erilaisten lähestymistapojen ja työn keinojen käytön. Ammatillisesta kasvusta 
kyseinen sosiaaliohjaaja kirjoitti seuraavasti: ”Kasvu sosiaalialan ammatteihin onkin 
portainen: Ensin kodinhoitajantyön konkretia, sitten sosiaaliohjaajan koulutuksen tuoma 
ihmisen ymmärrys ja nyt kymmenen (vähän yli) vuoden jälkeen työn teon konkretian ja 
ymmärryksen tuomin välinein. Eli kun ymmärtää immeistä, voi työssä päästä erilaisiin 
tavoitteisiin (niin työntekijän (alaisten tai yhteistyökumppaneiden) kuin asiakkaiden), 
käyttämällä kulloiseenkin ihmiseen uppoavien motivointien kautta. Jollekin uppoo imar-
telu, jollekin empaattisuus, joillekin uhkaus, jollekin kiristys. Erilaisia lankoja vetämällä 
päästään (tai ei päästä) johonkin työn tavoitteeseen” (Teemahaastattelun 11 palaute 1/ 
Teemahaastattelu III/ 2009/ Sosiaaliohjaaja).


