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Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan yksintyöskentelevien sosiaalipäivystyksen 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta. Sosiaalipäivystys on 

vastuussa välttämättömästä ja kiireellisestä avun tarjoamisesta kaikille sitä tarvitseville 

ympäri vuorokauden. Aihepiiriä tarkastellaan sosiaalipäivystyksessä syntyvän 

asiantuntijuuden kautta. Aihealueesta ei ole juuri lainkaan aiempaa tutkimusta, jonka vuoksi 

tutkimus on ajankohtainen ja tärkeä. 

Tutkielman tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen: millaisena yksintyöskentelevät 

sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät kokevat työskentelyn ilman välitöntä kollegiaalista 

tukea. Tutkielma pyrkii lisäksi selvittämään, saavatko haastateltavat kollegiaalista tukea aina 

halutessaan sekä onko haastateltavilla mahdollisuus saada sosiaalista tukea 

yhteistyötahoiltaan. Tutkielma on laadullinen fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, joka 

on toteutettu teemahaastattelulla ja analysoitu sisällönanalyysillä. Aineisto koostuu kuuden 

sosiaalityöntekijän haastattelusta. Haastateltavat työskentelevät eri 

sosiaalipäivystysyksiköissä ympäri Suomea. 

Tutkimustulokset jakautuvat neljään teemaan: työn organisointi ja resurssit, työskentely 

yksin, kollegiaalinen tuki sekä sosiaalinen tuki. Teemat linkittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä 

on vaikea ymmärtää toisistaan irrallaan. Sosiaalipäivystys oli organisoitu jokaisessa 

yksikössä eri tavoin, mikä vaikutti kollegiaalisen tuen saamiseen osan työskennellessä osin 

ja osan lähes aina yksin. Tulokset lisäksi osoittavat, että vähäisten resurssien takia 

haastateltavilla ei ollut mahdollisuutta kollegiaaliseen tukeen aina halutessaan. Kaikki 

haastateltavat kaipasivat työssään kollegan läsnäoloa ja kollegiaalista tukea usein. Kollegaa 

toivottiin työhön erityisesti reflektoinnin takia, jonka merkitys korostui kaikkien 

haastateltavien kertomuksissa. 

Haastateltavat kokivat saaneensa sosiaalista tukea yhteistyötahoiltaan, joista suurin rooli oli 

poliisilla. Sosiaalinen tuki oli merkittävä tekijä työskennellessä yksin ja sen koettiin 

paikkaavan kollegiaalista tukea. Tutkimuksen johtopäätös on, että sosiaalityöntekijöiden ei 

tulisi työskennellä yksin haastavassa sosiaalipäivystystyössä ja työntekijöillä tulisi olla 

mahdollisuus kollegiaaliseen tukeen työssään. Lisäksi tutkimuksen perusteella työn 

organisointi on valtakunnallisesti hyvin sekavaa, mikä asettaa sekä asiakkaat että työntekijät 

eriarvoiseen asemaan ympäri Suomea. 
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This Master’s Thesis deals with emergency social workers’ experiences of working alone 

and the lack of collegial support. The topic is examined through expertise that is made up in 

the emergency social work. There is hardly any prior research on the subject. 

The aim of the thesis is to answer to the research question: how emergency social workers 

who work alone experience working without direct collegial support. In addition, the thesis 

seeks to answer whether the interviewees receive collegial support whenever they want and 

whether the interviewees have the opportunity to get social support from their collaborators. 

This is a qualitative phenomenological-hermeneutical study that has been carried out by 

thematic interviews and analyzed by content analysis. The material consists of six social 

workers’ interviews. Interviewees work in different emergency social work units around 

Finland. 

The results are divided into four themes: work organization and resources, working alone, 

collegial support and social support. The themes are strongly interlinked and difficult to 

understand separately. The work was organized in different ways in each unit, which affected 

to the amount of collegial support. In addition, the results show that besides the organization, 

the resources have a great significance for collegial support. Because of the limited 

resources, the interviewees did not have the possibility of collegial support whenever they 

wanted to. All interviewees longed for a colleague's presence and collegial support in their 

work. The colleague was expected especially because of reflection, which was emphasized 

by all of the interviewees. 

The interviewees felt that they had received social support from their collaborators, in which 

the police played a major role. The social support was a significant factor when working 

alone and it compensated for the collegial support. In conclusion, the emergency social 

workers should not work alone, and they should have the opportunity for collegial support 

in their work. In addition, the study shows that the organization of the work is very 

fragmented across the country, which puts both customers and employees in an unequal 

position throughout Finland. 
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1 JOHDANTO 
 
Elämäämme kuvaa yhä enenevissä määrin epävarmuus. Erilaisten kriisien sekä katastrofien 

odotetaan lisääntyvän sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kriisit ovat kuuluneet 

sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan ammatin alkuajoista lähtien ja ne ovat osa työnkuvaa 

edelleen. (Zakour 2007; Ritter & Vakalahi 2015.) Suomessa akuuttien kriisien varalle 

perustettiin valtakunnallinen sosiaalipäivystysjärjestelmä vuodesta 2007 lähtien. 

Sosiaalipäivystys on vastuussa välttämättömästä ja kiireellisestä avun tarjoamisesta kaikille 

sitä tarvitseville ympäri vuorokauden (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 11§, 29§). 

Sosiaalipäivystyksen työtehtävät koskevat väkivaltaa, päihteitä, mielenterveysongelmia, 

rikollisuutta sekä kuolemantapauksia. Työnkuva pitää sisällään usein erilaisia kriisitilanteita, 

minkä vuoksi työntekijällä on oltava hallussaan riittävä kriisityön osaaminen. 

Sosiaalipäivystyksen tehokas toiminta akuutissa tilanteessa voi ehkäistä asiakkaan 

ongelmien kärjistymisen ja pidempiaikaisen tuen tarpeen. (Hujala 2017, 331–334.)  

Vuonna 2015 voimaantullut sosiaalihuoltolaki (1301/2014) painottaa sosiaalipäivystyksen 

roolia aiempaa vahvemmin ja sosiaalipäivystyksen voi sanoa elävän murrosaikaansa. Yksi 

tekijä muutoksessa on vuonna 2017 voimaantullut päivystysuudistus (HE 224/2016 vp), 

jonka seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon yhteispäivystyksiä on perustettu ympäri 

Suomea. Päivystysuudistuksen tavoitteena on ollut siirtyä asteittain kohti sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakenneuudistusta (sote-uudistusta), jonka päämääränä on integroidun 

palvelujärjestelmän luominen. Sote-uudistus pyrkii sosiaalipalvelujen yhdenvertaiseen 

saatavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, asiakkaan tuen tarpeen kokonaisvaltaiseen arvioimiseen 

ja asiakkaan tuen toteutumiseen luonnollisessa ympäristössä. Uudistuksen keskiössä on 

moniammatillisen työotteen lisääminen. Sosiaalipäivystyksen työnkuvaan vaikuttaa lisäksi 

uuden hätäkeskustietojärjestelmän, ERICAN, käyttöönotto vuodesta 2019 lähtien. ERICAN 

myötä sosiaalitoimen työtehtävien odotetaan lisääntyvän. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018.) 

Sosiaalipäivystyksessä työskennellään joko yksin tai työparin kanssa. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen päivystystoimintaa koskeva selvitys vuodelta 2011 toteaa 

sosiaalipäivystystyön olevan paikoin raskasta ja vaativan työntekijältä paljon. Selvityksen 

perusteella sosiaalipäivystyksen heikkoudet ovat alimitoitetut työntekijäresurssit ja 

työntekijöiden liiallinen kuormittuminen. Lisäksi osa vastaajista koki, että työparin puute oli 
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heikentävä tekijä työn organisoinnissa. (Reissell, Kokko, Milen, Pekurinen, Pitkänen, 

Blomgren & Erhola 2012, 113–114, 119–121.) Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Valviran 

tekemässä sosiaalipäivystyskyselyssä vuonna 2016 nousivat niin ikään esille 

sosiaalipäivystystyön resurssien riittämättömyys sekä osaamisvaateet. Puolet vastanneista 

mainitsi, ettei heillä ole aina mahdollisuutta työpariin virka-ajan ulkopuolella. Työparin 

puuttuminen on haaste ja uhka erityisesti työturvallisuuden sekä työssä jaksamisen 

näkökulmasta, mutta se vaikuttaa myös työn laatuun. (Valvira 2018, 13, 19.) Anu Kankaren 

(2017) haastattelututkimuksessa sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät kokivat 

yksintyöskentelyn työnsä suurimmaksi haasteeksi. Työskenneltäessä yksin työntekijän 

mahdollisuus keskittyä asiakkaaseen ja tukea asiakasta heikkenevät (Mt., 63–64). Kankare 

haastatteli pro gradussaan seitsemää sosiaalityöntekijää kahdesta eri sosiaalipäivystyksestä. 

Työparityössä työntekijöiden on mahdollista saada kollegiaalista tukea toisiltaan. 

Kollegiaalinen tuki on saman ammattiryhmän edustajalta, kollegalta, saatua tukea. Siinä 

korostuvat luottamus, tasa-arvo, kohtuus, oikeudenmukaisuus sekä avoimuus. (Arala, 

Kangasniemi, Suutarla, Haapa & Tilander 2015, 9–23.) Lukuisissa kansainvälisissä 

sosiaalityön työhyvinvointia koskevissa tutkimuksissa kollegiaalisen tuen on todettu olevan 

merkittävä tekijä työntekijän työuupumuksen ehkäisyssä/lieventämisessä ja 

työhyvinvoinnissa laajemminkin (mm. Hamama 2012; McFadden, Campbell & Taylor 

2015; Sánchez-Moreno, Fuente-Roldán, Gallardo-Peralta & Barrón López de Roda 2015). 

Vaikka useat tutkimukset painottavat kollegiaalisen tuen merkitystä, tuki korostuu 

nimenomaan tutkimustuloksissa eivätkä työntekijöiden kokemukset tuesta tai tuen käytöstä 

ole olleet tutkimuskohteena sen koommin (Radey, Schelbe & Spinelli 2018, 82). 

Olen päätynyt tutkimaan sosiaalipäivystystä ja kollegiaalista tukea oman mielenkiintoni ja 

kokemukseni vuoksi. Sosiaalipäivystys oli tutkimuskohteeni myös kandidaatin 

tutkielmassani, jossa tutkin neljän sosiaalityöntekijän kokemuksia saamastaan 

työnohjauksesta. Lisäksi sosiaalipäivystys on minulle hyvin luonnollinen tutkimuskohde, 

koska olen työskennellyt sosiaalipäivystyksessä sijaisena pitkään. Työssäni olen huomannut 

kollegiaalisen tuen olevan merkittävä tekijä työhyvinvoinnin suhteen. Kokemukseni 

perusteella työyhteisön, erityisesti työparin, tuki on ensiarvoisen tärkeää nopeita päätöksiä 

vaativassa sosiaalipäivystystyössä. Kollegiaalisen tuen merkitys korostui myös kandidaatin 

tutkimuksessani. Vaikeiden tilanteiden purkaminen kollegan/kollegoiden kanssa koettiin 

tärkeäksi ja kollegiaalinen tuki auttoi sosiaalityöntekijöitä jaksamaan työssään. 
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Pro gradu -tutkielmassani tutkin, millaisia kokemuksia yksintyöskentelevillä 

sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöillä on kollegiaalisen tuen puuttumisesta. 

Sosiaalipäivystykseen kohdistetut uudistukset tulevat muuttamaan, ja ovat jo osin 

muuttaneet, työnkuvaa ja lisäämään työpainetta entisestään. Nämä tekijät vaikuttavat 

väistämättä yksintyöskentelyn ja kollegiaalisen tuen määrään sekä kokemuksiin ja tätä 

kautta työhyvinvointiin. Olen kuitenkin rajannut työhyvinvoinnin näkökulman tutkielmani 

ulkopuolelle, vaikka tiedostankin kollegiaalisen tuen linkittyvän siihen vahvasti. 

Tutkielmassa kiinnostukseni kohdistuu nimenomaan kokemuksiin kollegiaalisen tuen 

puuttumisesta ja kollegiaaliselle tuelle annettuihin merkityksiin, joka on varsin tutkimaton 

aihealue. Lisäksi tarkastelen, saavatko tutkittavani sosiaalista tukea muiden alojen 

ammattilaisilta työskennellessään yksin. Pohdin tutkimusaihettani sosiaalipäivystyksessä 

rakentuvan asiantuntijuuden kautta ja asiantuntijuuden sekä kollegiaalisuuden välistä 

suhdetta. 

Tutkimuksia sosiaalipäivystyksestä ja/tai kollegiaalisesta tuesta on varsin vähän. Pro gradu 

-tutkielmia sosiaalipäivystyksestä on sen sijaan yhä enenevissä määrin (mm. Kause 2018). 

Kollegiaalista tukea (tai sen puuttumista) sosiaalipäivystystyössä ei ole tutkittu tiettävästi 

lainkaan. Kollegiaalista tukea on tutkittu Suomessa vain vähän muutoinkin. Kollegiaalinen 

tuki korostuu joidenkin tutkimusten (mm. Forsman 2010) sekä useiden sosiaalityön pro 

gradu -tutkielmien (mm. Vartiainen 2007; Suikkanen 2014; Köhler 2017) 

tutkimustuloksissa. Kansainvälisten tutkimusten tapaan kollegiaalisella tuella on todettu 

olevan positiivisia vaikutuksia työntekijän työhyvinvointiin myös Suomessa. Tutkiessani 

kollegiaalisuutta sosiaalipäivystyksessä tutkimukseni on yhteiskunnan tasolla ajankohtainen 

ja tarpeellinen. 

Tutkielmani etenee perinteisellä kaavalla. Aloitan kuvaamalla sosiaalipäivystystä 

kokonaisuudessaan. Seuraava luku käsittelee kollegiaalista tukea, joka on tutkimukseni 

keskeisin käsite. Tässä osiossa käsittelen lisäksi sosiaalista tukea, joka on osa 

tutkimusasetelmaani. Tämän jälkeen tarkastelen sosiaalipäivystyksessä rakentuvaa 

asiantuntijuutta ja sen suhdetta kollegiaaliseen sekä sosiaaliseen tukeen. Tästä etenen 

tutkimukseni toteutukseen ja aineistoni kuvaukseen. Tutkimustulokset käsittelen luvuissa 6–

9. Tulokset saavat näin ollen suurimman tilan tutkielmastani. Viimeisessä luvussa nostan 

esiin keskeisimmät tutkimustulokseni. Lisäksi pohdin tutkimusaihettani ja tutkielmani 

merkitystä laajemmin. 
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2 SOSIAALIPÄIVYSTYS 
 

Tässä luvussa käyn läpi sosiaalipäivystystä, joka toimii tutkielmani kontekstina. Aloitan 

luvun lyhyellä katsauksella sosiaalipäivystystyön historiaan. Tämän jälkeen käsittelen 

sosiaalipäivystystä lainsäädännön, organisoinnin ja työn luonteen kautta. Ymmärtämättä 

näitä työhön keskeisesti vaikuttavia tekijöitä voi olla vaikea päästä käsiksi 

sosiaalipäivystyksen ja -päivystäjien maailmaan. Toisaalta nämä tekijät vaikuttavat monin 

tavoin myös yksin työskentelyyn ja sen kokemuksiin. Koska sosiaalipäivystysjärjestelmästä 

on vain vähän (ajantasaista) kirjallisuutta, tutkielman osiot 2.2–2.4 painottuvat aihealueen 

kolmeen tuoreimpaan julkaisuun. Nämä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaali- 

ja terveydenhuollon päivystysselvitys vuodelta 2011 (Reissell ym. 2012), Hallituksen esitys 

eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 224/2016 

vp) sekä Valviran, aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 

päivystystoiminnan tilasta vuosina 2016–2017 (Valvira 2018). 

 

2.1 Päivystyksellisen työotteen juuret: katsaus historiasta 

nykypäivään 
 

Sosiaalityö on toiminut akuuttien kriisien ja konfliktien keskiössä Jane Addamsin ajoista 

lähtien. Setlementtiliike sekä COS (Charity Organization Society) toimivat Chicagon 

tulipalon (1871) ja San Franciscon maanjäristyksen (1906) kriisitilanteissa mobilisoimalla 

yhteisöä sekä koordinoimalla asukkaille palveluja. Kriisien ja konfliktien hallinnassa 

sosiaalityö on ottanut vaikutteita psykologiasta ja sosiologiasta. Sosiaalityö on kuitenkin 

tuonut työhön sosiaalisen ulottuvuuden näkökulman huomioimalla kriisit ja niiden 

vaikutukset mikro-, meso- ja makrotasoilla. Sosiaalityö on siis huomioinut ongelmat sekä 

yksilö- että yhteisötasoilla. Sosiaalityön asiantuntijuus kriisien ja konfliktien hallinnassa on 

ollut monipuolista ja -ulotteista ammatin alkuajoista lähtien. Sosiaalityöntekijöitä 

työskentelee erilaisten akuuttien kriisien ja katastrofien parissa ympäri maailmaa edelleen. 

(O´Hagan 1993, 134–144; Zakour 2007, 124–139; Cacciatore, Carlson, Michaelis, Klimek 

& Steffan 2011, 81–82.) Akuutit kriisit ja päivystyksellinen työote ovat näin ollen kuuluneet 

työnkuvaan ammatin syntymästä lähtien.  
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Akuuttien kriisien vuoksi kriisityö on keskeinen osa sosiaalipäivystystyön työnkuvaa. 

Toisaalta Malcolm Payne (1997, 99) toteaa, että asiakkaiden erilaisten kriisien vuoksi 

sosiaalityöntekijöiden tulisi hallita kriisityötä (crisis intervention) toimipaikasta riippumatta. 

Michael Cronin, Diane Ryan ja Dottie Brier (2007, 378) puolestaan näkevät, että kriisityön 

tulisi sisältyä sosiaalityön opetussuunnitelmaan, sillä lisääntyneiden akuuttien kriisien 

vaikutukset ulottuvat sosiaalityön kaikille toiminta-alueille. Yhdysvalloissa kriisityön 

sisältymisestä opetussuunnitelmaan on positiivia kokemuksia opiskelijoiden työskenneltyä 

katastrofeja kokeneiden asiakkaiden ja yhteisöjen kanssa. Ammattilaisten avulla ja 

valvonnan alla opiskelijat auttoivat ihmisiä selviytymään akuuteista kriiseistään ja ohjasivat 

heidät tarvittaessa jatkopalvelujen pariin. (Findley, Pottick & Giordano 2017, 159–166.) 

Akuuttien kriisien parissa työskentely edellyttää väistämättä myös laajaa asiantuntijuutta. 

Sosiaalityöntekijöiltä odotetaan ja vaaditaan erityisosaamista sekä mikrotason kriiseissä 

(esimerkiksi perhe-/lähisuhdeväkivalta) että laajemmissa makrotason katastrofi- ja 

kriisitilanteissa. Yhdysvalloissa sosiaalityöntekijät ovat työskennelleet suuremmissa 

kriisitilanteissa, kuten 9/11 (World Trade Centerin iskut), Boston-maratonin pommi-isku, 

hurrikaanit Katrina ja Sandy sekä useat joukkoampumiset (Cronin ym. 2007, 378; Ritter & 

Vakalahi 2015, 121–135.) 

Yhdysvalloissa sosiaalityöntekijöitä on työskennellyt pitkään myös sairaaloiden 

päivystyspoliklinikoilla, mistä on useita tutkimuksia. Merkittävä osa työnkuvaa on ollut 

potilaan kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittaminen sekä psykososiaalisen tuen antaminen 

(Boes & McDermott 2005, 546–564). Päivystyspoliklinikoille ohjautuu usein potilaita, 

joiden tarve palveluihin ei ole päivystyksellinen tai vaadi sairaalahoitoa, jolloin 

sosiaalityöntekijän asiantuntemus ja ohjaus on ensiarvoisen tärkeää (Moore, Ekman & 

Shumway 2012, 146–147). Sosiaalityöntekijä voi toimia päivystyspoliklinikoilla useassa eri 

roolissa: tutkijana, portinvartijana, resurssien välittäjänä (resource broker), hoidon 

koordinoijana, ongelmanratkaisijana, kriisijohtajana, asianajajanana sekä potilaan 

kotiutuksen suunnittelijana. Sosiaalityöntekijän tehtävä on näin ollen varmistaa potilaan 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen mikro-, meso- sekä makrotasoilla. (Moore, 

Cristofalo, Dotolo, Torres, Lahdya, Ho, Vogel, Forrester, Conley & Fouts 2017, 104–114.)  

Asiakkaiden erilaiset kriisit kuuluvat myös Suomessa sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan 

kaikilla toimialueilla. Koska akuutit kriisit (sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti 

sosiaaliset hätätilanteet) eivät katso aikaa tai paikkaa, sosiaalityötä tarvitaan myös virka-
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ajan ulkopuolella. Tämän vuoksi Suomeen on perustettu sosiaalipäivystys, josta tuli 

valtakunnallinen järjestelmä vuosituhannen alussa. Taustalla vaikutti valtioneuvoston 

periaatepäätös vuonna 2003, joka velvoitti kunnat organisoimaan sosiaalipäivystyksen 

vuoteen 2007 mennessä. Ennen uudistusta sosiaalipäivystys hoidettiin kuntakohtaisesti, 

usein muun työn ohessa epävirallisesti. (Hujala 2017, 332–333.) Suomessa akuutteja kriisejä 

makrotasolla (”katastrofisosiaalityötä”) on tutkinut Merja Rapeli, joka teki väitöskirjansa 

sosiaalityön roolista häiriötilanteiden varautumissuunnitelmissa. Väitöstutkimuksessaan hän 

tarkasteli katastrofisosiaalityötä myös kansainvälisellä tasolla. (ks. lisää Rapeli 2017.) 

Yhteenvetona todettakoon, että akuutit kriisit ja kriisityö ovat olleet osa sosiaalityön sisältöä 

kautta aikojen. Sosiaalityöntekijät ovat toimineet sekä mikro- että makrotason kriiseissä ja 

auttaneet ihmisiä heidän erilaisissa kriisitilanteissaan. Sosiaalisen ulottuvuuden 

huomioiminen asiakkaiden ja yhteisöjen erilaisissa kriiseissä on antanut 

sosiaalipäivystystyön asiantuntijuudelle pohjan, joka on täysin omanlaisensa. 

 

2.2 Lainsäädäntö 
 

Sosiaalipäivystyksellä on vankka lainsäädännöllinen perusta, mikä vaikuttaa työn sisältöön 

monin tavoin. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa sosiaalipäivystykseen liittyvän 

lainsäädännön valmistelusta. Perustuslaissa (731/1999, 19§) kirjoitetaan asiakkaan 

oikeudesta sosiaaliturvaan, huolenpitoon sekä välttämättömään ja kiireelliseen 

toimeentuloon. Vuonna 2015 voimaantullut sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 12§) painottaa 

aiempaa enemmän kiireellisiä sosiaalipalveluja, eli välttämättömän huolenpidon ja 

toimeentulon turvaamista viipymättä. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 29§) lisäksi korostaa 

sosiaalipäivystyksen organisoimista ympärivuorokautisesti ja kehottaa kuntien 

sosiaalipäivystysyksiköitä toimimaan yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, poliisin, 

pelastustoimen, hätäkeskuksen ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Lastensuojelulain 

(417/2007, 38§) mukaan päivystävän sosiaalityöntekijän on tarvittaessa päätettävä 

lapsen/nuoren kiireellisestä sijoituksesta tämän ollessa välittömässä vaarassa. 

Sosiaalipäivystyksen tarve korostuu lisäksi vammaispalvelulain (380/1987), 

päihdehuoltolain (41/1986) ja mielenterveyslain (1116/1990) eri säännöksissä. 

Sosiaalipäivystykseen on kuluneen kahden vuoden aikana vaikuttanut uusi päivystysasetus 

(HE 224/2016 vp), joka astui voimaan 1.1.2017. Päivystysuudistuksen keskeinen tavoite on 
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ollut ohjata terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen organisoimista uuden sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakenneuudistuksen (soteuudistuksen) mukaiseen suuntaan. 

Tarkoituksena on lujittaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja poistaa niiden väliset 

laadulliset erot. Uudistuksen keskiössä on asiakkaiden kokonaisvaltaisen auttamisen 

mahdollistuminen. Päivystysuudistuksen mukaan sosiaalipäivystys on organisoitava 

ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön ja erikoissairaanhoidon 

yhteispäivystyksen yhteyteen. Tämä edellyttää sosiaalipäivystyksen uudelleen 

organisoimista (ainakin osassa kuntia), sillä tähän mennessä kunta on saanut organisoida 

sosiaalipäivystyksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin ollen sosiaalipäivystyksen 

yksiköissä on oltava riittävästi voimavaroja sekä osaamista. Lisäksi uudistuksessa 

painotetaan sosiaalipalvelujen järjestämistä valtakunnallisesti tai alueellisesti 

terveyspalvelujen tai muiden palvelujen yhteyteen. Tällä pyritään varmistamaan palveluiden 

laatu sekä asiakasturvallisuus.  (HE 224/2016 vp, 18–23.) 

 

2.3 Sosiaalipäivystyksen organisointi 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kuntia sosiaalipäivystyksen organisoinnissa ja 

kehittämisessä. Sosiaalipäivystysjärjestelmän vakiintuminen kuluneen kymmenen vuoden 

aikana on helpottanut virka-aikaista sosiaalityötä. Järjestelmän myötä käytännöt 

sosiaalipäivystyksen sekä virka-aikaisen sosiaalityön välillä ovat jäsentyneet ja parantuneet. 

Hyvin toteutettu sosiaalipäivystys lisää asukkaiden turvallisuutta sekä turvallisuuden 

tunnetta sosiaaliviranomaisten ollessa tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella. (Reissell 

ym. 2012, 121–122.) 

Kunnat voivat organisoida sosiaalipäivystyksen monin eri tavoin. Päivystysmallia 

suunniteltaessa sosiaali- ja terveysministeriö (2006, 18) painottaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamista. Tämä tarkoittaa sosiaalipäivystystä organisoitavaksi väestöpohjan, 

maantieteellisten etäisyyksien ja luonnollisten yhteistoiminta-alueiden mukaisesti. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta vastaavassa laissa (733/1992, 4 §) 

kirjoitetaan sosiaalipalvelun järjestämisen vaihtoehdoista. Kunta voi joko hoitaa palvelun 

itse, muun kunnan/muiden kuntien kanssa sopimuksin, olla jäsenkuntana toimintaa 

hoitavassa kuntayhtymässä tai ostaa palvelun valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 

muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
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teettämässä kyselyssä enemmistö (66 %) mainitsi kunnan järjestävän sosiaalipäivystyksen 

toisen kunnan tai toisten kuntien kanssa sopimuksin (Reissell ym. 2012, 114). Useimmiten 

kunta vastaa sosiaalitoimen yhteydessä päivystyksestä itse virka-aikana ja virka-ajan 

ulkopuolella päivystys organisoidaan ylikunnallisilla järjestelyillä. (Hujala 2017, 332). Tätä 

sosiaali- ja terveysministeriökin sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti suosittelee. 

Pienemmät kunnat voivat myös tehdä toimeksiantosopimuksen palvelun tuottamisesta 

maakunnan keskuskaupungin kanssa (esimerkiksi Turku ja Tampere), joka vastaa palvelusta 

virka-ajan ulkopuolella. (HE 224/2016 vp, 10). 

2.3.1 Erilaiset toimintamallit 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kunnan tulee toimintamallia valitessaan kiinnittää 

huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: päivystyspalvelujen ajallinen kattavuus, 

sosiaalihuollon toimivaltaisuus, toisten viranomaisten neuvonta ja ohjaus sekä yhteyden 

järjestäminen virka-aikaiseen sosiaalityöhön ja muihin palveluihin. Yleisimmin toteutettuja 

toimintamalleja ovat sosiaalityöntekijöiden päivystys aktiivityönä, päivystys varallaolona, 

etu- ja takapäivystäjien toimiminen yhteistyössä sekä kaksinapainen malli. (STM 2006, 14–

18.) 

Suurimmissa sosiaalipäivystyksissä työtä tehdään aktiivityönä ympärivuorokautisesti 

useimmiten omassa yksikössä tai poliisilaitoksen yhteydessä. Muutama sosiaalipäivystys 

sijaitsee sairaalan, turvakodin tai lastensuojeluyksikön yhteydessä. (Valvira 2018, 13.) 

Päivystysuudistus lienee lisännyt sairaalan yhteydessä sijaitsevien sosiaalipäivystysten 

määrää tai ainakin muuttanut sosiaalipäivystyksen organisoimista lain edellyttämin tavoin. 

Aktiivityötä tehdään joko yksin tai työparin kanssa, joka voi olla sosiaalityöntekijän sijasta 

myös psykiatrinen sairaanhoitaja tai sosionomi (Reissell ym. 2012, 115–117). Aktiivityön 

toimintamallia suositellaan erityisesti alueille, joilla on suuri väestöpohja ja näin ollen paljon 

asiakkaita. Malli edellyttää lisäksi riittäviä henkilöstöresursseja. (STM 2006, 14.)  

Yleisimmässä toimintamallissa virka-aikainen sosiaalipäivystys hoituu perustyön 

yhteydessä ja virka-ajan ulkopuolinen toteutuu aktiivityön ja varallaolon yhdistelmänä. 

Varallaolona toteutettu päivystys tapahtuu tyypillisesti puhelimitse kotoa käsin. Työ 

muuttuu aktiiviseksi päivystäjän vastatessa puhelimeen ja alkaessa tehtävän vaatimiin 

toimenpiteisiin. Malli on käytössä erityisesti seudullisissa sosiaalipäivystyksissä, joissa 

päivystetään maantieteellisesti ja väestöpohjallisesti laajaa aluetta. Harvaan asutuilla alueilla 
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virka-ajan ulkopuolinen päivystys voidaan tehdä täysin varallaolona. (HE 224/2016 vp, 10; 

Valvira 2018, 13.) Mallissa erityistä huomiota on kiinnitettävä päivystäjien koulutukseen 

sekä työnohjauksen organisoimiseen, koska työn sisältö voi poiketa paljon työntekijän virka-

aikaisesta työstä. Päivystys virka-ajan ulkopuolella virka-aikaisen työvuoron ohessa/jälkeen 

vaikuttaa lisäksi työn laatuun ja toteutumiseen. (STM 2006, 15.) 

Varallaolon mallista on sekä positiivia että negatiivia tuloksia. Toisaalta varallaolo on 

mahdollistanut seudullisen yhteistyön vahvistumisen sekä alueellisten erityispiirteiden 

huomioimisen. Oman työn ohessa toteutettavan päivystyksen myötä työntekijä tuntee alueen 

olosuhteet sekä palvelut ja usein myös asiakkaat. Toisaalta oman työn ohessa tehtävässä 

päivystyksessä erityisosaaminen nimenomaan sosiaalipäivystyksen suhteen voi jäädä 

heikoksi. Haasteita varallaolon mallissa ovat lisäksi työskentely yksin ja työn kuormittavuus. 

(Reissell ym. 2012, 121; HE 224/2016 vp, 14.)  

Sosiaalipäivystystä voidaan toteuttaa myös niin sanottuna etu- ja takapäivystäjien 

toimintamallina. Malli yhdistää ympärivuorokautisessa yksikössä työskentelevän 

henkilöstön (etupäivystys) ja toimivaltaisen sosiaaliviranomaisen (takapäivystys). 

Etupäivystäjinä voivat työskennellä esimerkiksi sosionomit tai psykiatriset sairaanhoitajat. 

Mallissa etupäivystäjät ottavat yhteyden takapäivystäjään kohdatessaan työssään 

asiakastilanteen, joka vaatii toimivaltaisen sosiaaliviranomaisen päätöstä. Kuten 

varallaoloon perustuvassa mallissa, myös etu- ja takapäivystysmalli pitää sisällään 

sosiaaliviranomaisista kootun päivystysringin. Malli edellyttää kuntien yhteisesti 

määriteltyjä sopimuksia virka-ajan ulkopuolisten työtehtävien kiireellisyyden ja välittömien 

toimenpiteiden vaativuuden suhteen. (STM 2006, 15.) 

Kaksinapaisessa mallissa etupäivystyspisteitä on nimensä mukaisesti yhden sijasta kaksi. 

Päivystyksestä vastaa ensisijaisesti yksi toimipiste, joka on esimerkiksi poliisilaitoksen 

yhteydessä toimiva sosiaalipäivystys. Rajallisen henkilöstömäärän ja virka-aikaisten 

työtehtävien vuoksi päivystys voi vaatia osakseen toisen ympärivuorokautisen toimipisteen, 

josta muodostuu alueen toissijainen päivystyspiste. Haasteena mallissa nähdään muun 

muassa asiantuntijuuden kehittymisen puute, mikäli toissijaisen päivystyspisteen 

tehtävämäärä jää vähäiseksi. Tällöin työntekijöille ei kerry riittävästi ammattitaitoa erilaisten 

tilanteiden kohtaamiseen. Laatua voivat heikentää myös ensisijaisen ja toissijaisen 

päivystyspisteen erilainen resursointi henkilöstömäärän ja päivystykseen mitoitetun työajan 

suhteen. Tällöin toissijainen päivystyspiste ei pysty tarjoamaan samanlaista palvelua kuin 
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ensisijainen päivystys. Haasteita lisää se, että yhteistyökumppanit ovat voineet tottua 

asioimaan vain ensisijaisessa päivystyspisteessä, jolloin yhteydenotot eivät välttämättä 

tavoita toissijaisen pisteen työntekijöitä. (STM 2006, 15–16.) 

2.3.2 Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen 
 

Sosiaalipäivystys on useassa kunnassa ollut virka-ajan ulkopuolella niin sanottu korkean 

kynnyksen palvelu, jolloin suurin osa yhteydenotoista on tullut hätäkeskuksen tai muiden 

viranomaisten kautta (Reissell ym. 2012, 115; Valvira 2018, 13). Tehtävät ohjautuvat 

hätäkeskuksesta sosiaalipäivystykseen usein viranomaisradioverkon VIRVE:n kautta, joka 

on käytössä useimmissa sosiaalipäivystysyksiköissä. VIRVE on erillinen viranomaisten 

käyttöön tehty radiopuhelinverkko-järjestelmä. Käyttäjiä ovat sosiaali- ja terveystoimen 

lisäksi muun muassa poliisi, pelastustoimi, Rajavartiolaitos sekä sosiaalipäivystyksen 

yhteistyökumppanit Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) ja SPR (Suomen Punainen 

Risti). VIRVE on ainoa poikkeusoloihin sekä kriisi- ja häiriötilanteisiin varmennettu 

järjestelmä. (Hujala 2017, 334–335.) 

Sosiaalipäivystyksillä on yhä enenevissä määrin myös suora julkinen puhelinnumero, johon 

asiakkaat voivat olla yhteydessä. Suora yhteys sosiaalipäivystäjään on tärkeää asiakkaan 

akuutin tuen tarpeen arvioimisen kannalta. Niissä päivystyksissä, joissa suora numero on 

käytössä, työtä tehdään aktiivityönä. Voimassaolevan lainsäädännön mukaan kuntien sekä 

kuntayhtymien velvollisuus on järjestää sosiaalipäivystys siten, että asiakkaalla on 

mahdollisuus saada yhteys sosiaalipäivystäjään ympäri vuorokauden. Näin ollen 

valvontaviranomaiset ovat ohjauksessaan korostaneet julkisten puhelinnumeroiden 

käyttöönottoa valtakunnallisesti. Lisäksi tieto siitä, mihin asiakas voi soittaa tai hakeutua 

hätätilanteen tullessa, tulee olla helposti asiakkaan saatavilla. Muutamassa päivystyksessä 

on mahdollisuus asioida myös sähköisesti. (Valvira 2018, 13–14, 23.) 

Sosiaalipäivystykseen voivat ottaa yhteyttä monet muutkin tahot. Useat viranomaiset ovat 

velvollisia ilmoittamaan sosiaaliviranomaiselle, mikäli he kohtaavat työssään asiakkaan, 

jonka sosiaalihuollon tarve on merkittävä. Ilmoitusvelvollisia viranomaisia ovat 

terveydenhuollon ammattihenkilöt, koulukuraattorit sekä sosiaalitoimen, liikuntatoimen, 

päivähoidon, pelastuslaitoksen, opetustoimen, poliisin, hätäkeskuslaitoksen, Kelan, Tullin, 

työ- ja elinkeinoviranomaisen, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen 
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työntekijät. (Hujala 2017, 335.) Kaiken kaikkiaan sosiaalipäivystykseen tehtävät 

yhteydenotot tulevat usealta eri taholta; joko asiakkaalta itseltä tai eri yhteistyötahoilta. 

2.3.3 Sosiaalipäivystyksen yhteistyötahot 
 

Sosiaalipäivystyksen yhteistyötahojen verkosto on hyvin laaja. Anne Hujala (2017, 335) 

toteaa: ”Viranomaisten moniammatillinen yhteistyö muodostaa sosiaalipäivystyksen 

ytimen.” Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Reissell ym. 2012, 117) kyselyn mukaan 

sosiaalipäivystyksen keskeisimmät yhteistyötahot ovat poliisi (96 % vastaajista) ja 

hätäkeskus (91 % vastaajista). Terveydenhuollon puolella merkittävin yhteistyötaho on 

puolestaan ensihoito (HE 224/2016 vp, 14). Muita ympärivuorokautisia tahoja ovat lisäksi 

kotipalvelu, turvakodit, SPR:n nuorten turvatalot, lastensuojelulaitosten vastaanottokodit ja 

sijaishuollon varallaoloperheet (Hujala 2017, 335–336). 

Poliisin rooli yhteistyökumppanina korostuu, toimiihan poliisilta saatu virka-apu 

työturvallisuuden takaajana. Mikäli virka-apua ei saa tai se viivästyy, sosiaalipäivystäjien 

asiakaskäynnit sekä liikkuminen vaikeutuvat. (Reissell ym. 2012, 117.) Valviran ja sosiaali- 

ja terveysministeriön kyselyssä virka-avun saaminen todettiin vaikeaksi erityisesti kotoa 

käsin päivystäessä, sillä virka-avun tekeminen vaatii faksia, joka työntekijältä usein puuttuu 

kotoa. Hätätapauksessa virka-apu voidaan tosin pyytää suullisesti ja faksata poliisille 

jälkikäteen. (Valvira 2018, 14, 19.) Nopeatempoisen päivystystyön yhdistäminen hitaaseen 

faksin käyttöön herättää väistämättä pohtimaan faksin tarpeellisuutta vallitsevassa 

tietoyhteiskunnassamme. Faksin käyttö ei vaikuta ainoastaan virka-avun saamiseen, mutta 

suoraan sosiaalipäivystäjän työhön ja sen toteuttamiseen. 

Sujuva ja joustava yhteistyö eri viranomaisten välillä korostuu akuuteissa tilanteissa. 

Sosiaalipäivystyskyselyssä 22 % vastaajista koki, että moniammatillinen yhteistyö vahvistaa 

merkittävästi sosiaalipäivystyksen työtä. Yhteistyö on hyvää, kun se on säännöllistä ja eri 

osapuolten tieto lainsäädännöstä on ajantasaista. Epäonnistuneen yhteistyön syinä ovat 

puolestaan tiedonpuute sekä eriävät näkemykset tehtävän kiireellisyydestä viranomaisten 

välillä. Epävarmuus siitä, tuleeko apua antaa sekä pelko lainsäädännön rikkomisesta 

hidastavat sujuvaa yhteistyötä. Sosiaalipäivystyskyselyssä mainittiin, että tarpeellista on 

yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten työkäytäntöjen sekä toimintamallien hiominen 

erityisesti terveydenhuollon kanssa. Toisaalta osa vastaajista koki, että valmiit työkäytännöt 
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sekä toimintamallit ovat hyviä ja toimivia, mikä koettiin osaksi oman työn vahvuuksia. 

(Reissell ym. 2012, 117–119, 120; HE 224/2016 vp, 14–15.) 

Yhteistyön merkitys korostuu erilaisissa häiriö- ja suuronnettomuustilanteissa. 

Sosiaalipäivystys osallistuu yhdessä muiden viranomaisten kanssa kuntien varautumis- ja 

valmiussuunnitelmien laatimiseen (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 29a§). Toimintamallit ja -

käytännöt erilaisten häiriötilanteiden varalta tehdään yhdessä päivystyspoliklinikoiden, 

ensihoidon sekä pelastusviranomaisten kanssa. Lisäksi muiden viranomaisten kanssa 

sovitaan, kuka psykososiaalisen tuen tarjoaa ja järjestää. Yhteistyön sujuvuuden sekä 

asiakkaalle saatavan nopean avun takaamiseksi toisten viranomaisten tulee saada yhteys 

sosiaalipäivystykseen vuorokauden ympäri viiveittä. Onnettomuustilanteissa yhteistyötä 

tehdään aktiivisesti myös seurakunnan, Vapepan ja SPR:n kanssa. (HE 224/2016 vp, 16; 

Hujala 2017, 334–335.) 

 

2.4 Työn luonne 
 

Sosiaalipäivystyksen työtehtävät ovat kiireellisiä ja yllättäviä, ja usein asiakkaiden tarve 

palveluihin on välitön. Arvioita, päätöksiä ja jatkosuunnitelmia tulee tehdä jatkuvasti 

vähäisin asiakastiedoin. (Reissell ym. 2012, 121.) Tehtävien kiireellisyyden määrittely ei 

kuitenkaan ole yksiselitteistä, vaan se riippuu paljon kunnasta (eli sosiaalipäivystyksen 

organisoinnista) ja toisaalta työntekijästä. (STM 2006, 22–27.) Yksi sosiaalipäivystyksen 

haasteista onkin yhteneväisen kiireellisyysluokituksen puuttuminen (Valvira 2018, 23).  

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki välttämätöntä ja kiireellistä sosiaalista apua 

tarvitsevat ihmiset. Työssä painottuvat perheiden lastensuojelu- ja perheväkivaltatilanteet, 

toisaalta lasten ja nuorten omat kriisitilanteet ovat myös yleisiä. Lisäksi päivystykseen tulee 

paljon yhteydenottoja, jotka koskevat lasten huolto- ja tapaamisasioita. Sijaishuoltopaikasta 

omin luvin poistuneesta nuoresta tehdään tarvittaessa virka-apupyyntö poliisille. Virka-ajan 

ulkopuolella alaikäisten kuulustelut kuuluvat toisinaan sosiaalipäivystyksen työtehtäviin. 

(Hujala 2017, 333.) 

Vaikka työssä korostuvat erilaiset lastensuojelutilanteet, koskevat sosiaaliset hätätilanteet 

muitakin ikä- ja asiakasryhmiä. Ikääntyvä väestö tuo sosiaalipäivystyksen asiakkaiksi yhä 

enemmän yksinäisiä, välitöntä huolenpitoa vaativia ja/tai väkivaltaa kohdanneita vanhuksia. 
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Avohoidon lisääntyminen on lisännyt akuuttia avuntarvetta myös päihde- ja 

mielenterveyskuntoutujien parissa. Lisäksi yksinäiset aikuiset sekä lähisuhde- ja 

perheväkivaltatilanteita kokeneet lapsettomat aikuiset ovat osa sosiaalipäivystyksen 

asiakaskuntaa. Erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden (esimerkiksi tulipalo, 

liikenneonnettomuus, äkillinen kuolemantapaus) läpikäyneiden ihmisten auttaminen ja 

henkisen tuen antaminen, toisin sanoen kriisityö, on keskeinen osa sosiaalipäivystystyötä. 

Työ hoituu usein puhelimitse, mutta toisinaan asiakkaan tilannetta on mentävä arvioimaan 

myös asiakkaan luo, minkä vuoksi liikkuminen on välttämätöntä. (HE 224/2016 vp, 7; 

Hujala 2017, 331–334.) 

Sosiaalipäivystyksen asiakasprosessi on kolmivaiheinen: asiakkaaksi tulo, asiakkuus 

sosiaalipäivystyksessä ja asiakkuuden päättyminen tai siirtyminen toisiin palveluihin. 

Asiakkaaksi tullaan joko toisen viranomaisen ohjaamana, ottamalla itse yhteyttä tai 

omaisen/läheisen hakiessa apua poliisilta tai suoraan sosiaalipäivystyksestä. Asiakkuus 

sosiaalipäivystyksessä voi sisältää yhteistyötahoja, asiakkaan läheisiä ja/tai muita sosiaalisia 

verkostoja. Jatkopalvelujen arvioiminen ja niiden saamisen turvaaminen ovat keskeinen osa 

työnkuvaa. Siirtyminen muihin palveluihin tapahtuu joko toisiin päivystyspalveluihin tai 

virka-aikaisen palvelun piiriin ohjaamisella. Olennaista molemmissa vaihtoehdoissa on 

riittävä tiedonkulku viranomaisten välillä. (STM 2006, 23–29; Hujala 2018, 334.) 

Sosiaalipäivystystyössä painottuu näin ollen asiakkaiden palveluohjaus, niin kuin 

sosiaalityössä kaiken kaikkiaan toimipaikasta riippumatta. Kirsi Juhila (2006) kirjoittaa 

palveluohjauksen kuuluvan oleellisesti sosiaalityön huolenpitosuhteeseen. Asiakkaan 

ohjaaminen niiden palvelujen piiriin, joihin asiakas on oikeutettu, on yksilökohtaista 

palveluohjausta. (Mt., 177–178.) Sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijä arvioi joko yksin, 

työparin tai muiden tahojen kanssa, onko kyseessä akuutti tarve vai voiko asiakkaan ohjata 

virka-aikaisten palvelujen piiriin. Palvelun tarjoaminen on osin riippuvainen siitä, kuinka 

sosiaalipäivystys on kunnassa organisoitu ja ketkä siitä ovat vastuussa. (STM 2006, 23, 31.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto (2005) kirjoittavat julkaisussaan 

sosiaalipäivystyksen laatuun kytkeytyvistä tekijöistä. Asiakkaan kiireellinen tuen/avun tarve 

tulee arvioida välittömästi. Päivystystyön luonteen vuoksi työntekijän tulee hallita ripeä ja 

kokonaisvaltainen kyky tehdä päätöksiä. Yhteistyö- ja konsultaatiovalmiudet 

sosiaalipäivystyksen ja muiden viranomaisten (erityisesti poliisin) välillä tulee olla 

kunnossa. Päivystystyön tulee lisäksi olla työntekijälle turvallista ja työntekijän tulee saada 
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tarvittaessa lisäapua. Erityisesti työskennellessä yksin lisäavun saaminen voi olla 

ensiarvoisen tärkeää. Työtä tulisikin tehdä parityönä, jos se suinkin on mahdollista. 

Kriisitilanteita kohdatessaan työntekijä altistuu erilaisille uhkille ja väkivaltatilanteille. 

Vaikeiden ja haastavien tilanteiden yllättäessä työntekijällä tulee olla mahdollisuus tilanteen 

purkuun ja työnohjaukseen, mikä voi ehkäistä työuupumusta. Työnantajan on työyhteisön 

kanssa kartoitettava työn sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset kuormitustekijät, joita tulee 

seurata ja arvioida jatkuvasti. Työn seurannan tulee tukea työn kehittämistä ja palautetta on 

kerättävä asiakkailta, työntekijöiltä ja yhteistyötahoilta. (STM 2005, 18–21.) 

Olen tässä luvussa pyrkinyt kuvailemaan sosiaalipäivystystä kattavasti sen historian, 

lainsäädännön, organisoinnin sekä työn luonteen kautta. Sosiaalipäivystyksen voi sanoa 

sisältävän useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat työn sisältöön ja työn toteuttamiseen. Sisältö 

ja toteuttaminen liittyvät puolestaan suoraan kollegiaalisen tuen määrään ja kokemuksiin. 

Seuraavaksi käsittelen kollegiaalista tukea sekä yhteistyötahoilta saatua sosiaalista tukea. 
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3 KOLLEGIAALINEN TUKI 
 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni keskeisintä käsitettä: kollegiaalista tukea. Aloitan 

luvun kollegiaalisuuden määritelmällä. Seuraavaksi käyn läpi vertaistukea, joka on 

kollegiaalisen tuen kanssa sisällöllisesti hyvin lähellä toisiaan. Tämän jälkeen käsittelen 

työparityötä, sillä se on yksi sosiaalipäivystyksen työskentelymuoto. Työparityön voi lisäksi 

sanoa toimivan kollegiaalisen tuen ilmentäjänä. Työparityöstä etenen sosiaaliseen tuen 

käsitteeseen. 

 

3.1 Kollegiaalisuuden määrittelyä 
 

Kollegiaalinen tuki on käsitteenä vähän käytetty ja haastavaa oli löytää kirjallisuutta 

nimenomaan tätä käsitettä käyttäen. Kollegiaalisesta tuesta löytyy jonkin verran kotimaisia 

sekä kansainvälisiä tutkimuksia opettajien ja hoitotyöstä, mutta huomattavasti vähemmän 

sosiaalityöstä. Tutkimukset koskevat usein työhyvinvointia, jonka olen kuitenkin rajannut 

tutkimukseni ulkopuolelle, kuten alussa totesin. Tutkielmassani olen hyödyntänyt 

kollegiaalisuuden määrittelyä hoitotyössä. Sosiaali- ja terveysalan linkittyessä vahvasti 

toisiinsa ja sisältäessä yhteisen arvopohjan (Kangasniemi, Haapa, Tilander, Arala & Suutarla 

2015, 29), se on nähdäkseni perusteltua. 

Kollegiaalisuudella (lat. collegium) on alun perin tarkoitettu yhteisöä tai tovereita, jolla/joilla 

on yhteinen päämäärä. Kollegiaalisuus nähdään usein yhden ammattikunnan sisäiseksi 

(intra-kollegiaalisuus), jolloin sitä kuvastaa yhteinen koulutus ja ammattinimike. 

Kollegiaalisuudessa korostuvat luottamus, tasa-arvo, kohtuus ja oikeudenmukaisuus. 

Kollegiaalisuus muodostuu keskinäisestä yhteistyöstä, jossa tuetaan ja autetaan toinen 

toistaan. (Arala ym. 2015, 11–15; Kanganiemi ym. 2015, 26–27; Aalto, Koskimaa, Kurtti & 

Sillanpää 2015, 44.) Nämä hoitotyön kollegiaalisuuden arvot sisältyvät myös sosiaalialan 

kollegiaalisuuteen. 

Aralan ym. (2015) mukaan kollegiaalisuus on vahvasti yhteydessä etiikkaan ja pohjautuu 

viiteen periaatteeseen: hyveeseen, utilitarismiin, velvollisuuteen, välittämiseen ja 

lähimmäisenrakkauteen. Ensimmäinen periaate tulee Aristoteleen hyve-etiikasta. Sen 

mukaan ihminen pyrkii tavoittelemaan ja noudattamaan hyveitä, joiden avulla voisi elää 

hyvää ja onnellista elämää. Kollegiaalisuus nähdään yleisesti ottaen hyvänä ja arvokkaana 
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ominaisuutena ja sen tavoitteleminen tekee työntekijästä paremman työssään. Toiseksi 

kollegiaalisuuteen vaikuttaa utilitarismin periaate, eli hyvän tuottaminen mahdollisimman 

monelle. Haastavassa ja nopeatempoisessa työssä tämä ei ole aina mahdollista, jolloin 

tilanteissa vaaditaan priorisointia. Kollegiaalisuus onkin sekä yhteisvastuullisuutta että 

priorisointia. Niiden avulla varmistetaan, että asiakkaat saavat ansaitsemaansa palvelua sitä 

tarvitessaan. (Mt., 15–17.) Tämän vuoksi etenkin utilitarismin periaatteessa korostuu 

kollegiaalisen tuen merkitys. 

Kolmas periaate pohjaa Kantin velvollisuusetiikkaan, joka perustuu sääntöjen, lakien ja 

periaatteiden noudattamiseen. Kollegiaalisuuden voi todeta yleiseksi laiksi sen sisältäessä 

ihmisarvon kunnioittamisen sekä kollegan oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun. 

Kollegiaalisuuden pohjana toimii lisäksi neljäs periaate, välittämisen etiikka. Siinä 

korostuvat toisen kohtaaminen, huomioiminen ja keskinäinen kunnioittaminen. Keskeistä 

välittämisessä on vastavuoroinen arvostus. Viides periaate on lähimmäisenrakkaus, joka 

kohdistuu asiakkaiden ohella koko työyhteisöön. Tämä ilmenee työssä keskinäisenä 

arvostuksena, kuulluksi tulemisena sekä kollegan tukemisena asiakastilanteissa. (Mt., 17–

19.) Kollegiaalisuuden suhde etiikkaan on näin ollen ilmeinen ja periaatteiden voi olettaa 

kuuluvan myös sosiaalipäivystyksen kollegiaalisuuteen. 

Suomen sairaanhoitajaliitto laati vuonna 2014 sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet, jotka 

ovat liitettävissä suoraan sosiaalialaan. Ohjeissa työntekijöitä kehotetaan tukemaan toinen 

toistaan asiakkaisiin liittyvässä päätöksenteossa, ammatillisessa kehittymisessä sekä työssä 

jaksamisessa. Kollegiaalisuuteen todetaan sisältyvän tiedon ja tehtävien jakaminen, 

emotionaalinen tuki sekä vastuullinen käyttäytyminen. Työntekijöiden odotetaan valvovan 

kollegoidensa työn eettistä toteutumista ja ilmoittamaan, mikäli eettisyys ei työssä syystä tai 

toisesta toteudu. Lisäksi työntekijöitä ohjeistetaan arvostamaan muiden ammattilaisten 

asiantuntemusta ja pyrkimään yhteistyöhön heidän kanssaan. (Arala ym. 2015, 19–20.) 

Kollegiaalisuuden merkitys korostuu eettisissä ongelmatilanteissa. Arvojen ollessa 

ristiriidassa keskenään työntekijä joutuu pohtimaan oikean ja väärän suhdetta toisiinsa. 

Ongelmatilanteissa ei ole olemassa yhtä ainutta ratkaisua, etenkään sosiaali- ja terveysalalla, 

vaan vaihtoehtoja ja ratkaisutapoja on useita. Haastavassa tilanteessa kollegan kanssa on 

mahdollista reflektoida eli pohtia ja keskustella eri valinnoista sekä päätöksistä. Tällöin 

kollegalta saatu ohjaus, tuki ja palaute voivat toimia työn keskeisimpinä voimavaroina. 

Kollegan avulla työntekijä jaksaa usein työskennellä raskaankin työtaakan kanssa. Näin 
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ollen kollegiaalinen tuki vähentää stressiä ja lisää työtyytyväisyyttä. Tuen merkitys 

näkyykin eettisten ongelmatilanteiden lisäksi työssä monin eri tavoin. (Hakanen 2011, 57; 

Aalto ym. 2015, 44–46; Arala ym. 2015, 20–22.) 

 

3.2 Vertaistukea vai kollegiaalisuutta? 
 

Vertaistuki on vahvasti yhteydessä kollegiaalisen tuen käsitteeseen, jonka vuoksi sitä ei voi 

tutkielmassanikaan sivuuttaa. Vertaistuki on tasavertaisessa suhteessa olevien ihmisten 

toisilleen antamaa tukea, jossa korostuvat vastavuoroisuus sekä luottamuksellisuus. 

Keskeistä vertaistuessa on lisäksi tunteiden sekä kokemusten jakaminen. (Paasivaara 2009, 

26.) Vertaistuessa korostuvat täten samat arvot kuin kollegiaalisessa tuessa, jonka vuoksi 

sen voisi sanoa olevan kollegiaalisen tuen rinnakkaiskäsite. Tosin vertaisuus on käsitteenä 

laajempi. Vertaistuki pitää sisällään työn ulkopuoliset vertaissuhteet kollegiaalisen tuen 

painottuessa nimenomaan työhön ja kollegoiden välille. Työntekijöiden toisilleen antamasta 

vertaistuesta löytyy joitain kotimaisia tutkimuksia. Rajattuani työhyvinvoinnin näkökulman 

tutkielmani ulkopuolelle tutkimuksia jäi jäljelle lopulta kuitenkin vain kaksi.  

Saara Niinikoski (2005) tutki sosiaalityöntekijöiden vertaistuen sisältöä ja merkitystä. 

Tutkimuksessa nousi esiin kolme vertaistuen pääelementtiä, jotka olivat emotionaalinen 

tuki, yhteisyys sekä toisilta oppiminen. Viimeisessä korostui erityisesti reflektion merkitys. 

Kollegiaalisuus näkyi yhteisyytenä, joka sisälsi yhteenkuuluvuuden tunteen ja sosiaalisen 

todellisuuden jakamisen. Tutkimuksessa vertaistuki vahvisti työssä jaksamista ja edisti 

reflektiivistä ammatillisuutta. (Mt., 46–61.) 

Saila Lohi ja Vuokko Niiranen (2005) tutkivat sosiaalityöntekijöiden osaamista 

lastensuojelutyössä osana OSAATKO-hanketta. Tutkimuksessa tutkittiin erityisesti 

työntekijöiden osaamisen jakamista sekä tuen muodostumista, jotka olivat keskeisin osa 

tutkimusta. Tutkimustuloksissa osaamisen tuki jakaantui neljään teemaan: työyhteisön ja 

johdon antamaan tukeen, ammatillisen yhteistyöverkoston antamaan tukeen, tietopohjaiseen 

tukeen sekä arviointiin ja reflektointiin. Tutkimuksessa haastateltavat kokivat itse 

tärkeimmäksi osaamisen tuekseen käytännön työssä työparilta saadun tuen. (Mt., 35–38, 51–

57.) 

 



18 

 

3.3 Työparityö 
 

Sosiaalipäivystyksessä työskennellään joko yksin tai työparin kanssa. Vaikka tutkin yksin 

työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä, työparityön käsite on keskeistä nostaa esiin. Onhan 

työparityö yksi sosiaalipäivystyksen työskentelymuoto ja merkittävä osa kollegiaalisuuden 

toteutumista. Työparityötä voidaan tehdä monessa eri muodossa. Seppo Seinä ja Jaakko 

Helander (2007, 9) jakavat työparityön fyysiseen, henkiseen, tasa-arvoiseen sekä eri 

ammattialojen väliseen työhön. Fyysistä työparityötä tekevät kaksi rakennusmiestä 

työskennellessään työparina yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kasvatus- ja opetustyö on 

esimerkki henkisestä työparityöstä ja kahden asiantuntijan yhteistyötä kuvaa puolestaan 

tasa-arvoinen työparityö. (Mt., 9.) 

Sosiaalipäivystyksen työparityötä kuvannee osuvimmin henkinen ja/tai tasa-arvoinen 

työparityö, mikäli kaksi sosiaalityöntekijää työskentelevät työparina keskenään. 

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä voi työskennellä myös sosionomin, psykiatrisen 

sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon työntekijän kanssa (Reissell ym. 2012, 115–117), 

jolloin kyseessä on eri ammattialojen välinen työparityö. Erilaisia työparityömuotoja lienee 

kuitenkin vaikea ja mahdoton erottaa toisistaan, koska ne voivat sisältää keskenään 

samanlaisia elementtejä sekä toimia limittäin (esimerkiksi henkinen ja tasa-arvoinen 

työparityö). 

Työparityöskentely sisältää useita positiivia elementtejä. Työparityöskentely on 

parhaimmillaan vastuuntuntoa, huolenpitoa, kunnioitusta sekä halua edistää työparin elämää 

ja hyvinvointia. Työparityössä on mahdollisuus olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä 

katsekontaktissa työparin kanssa, mikä lisää yksilön turvallisuudentunnetta. Näin ollen yksin 

työskentely on työturvallisuusriski, koska uhka-/vaaratilanteessa työparin tukea ei ole 

saatavilla. Työparilla on oma työhistoriansa, osaamisensa sekä kokemuksensa erilaisista 

työtavoista. Kokemusten jakaminen ja niistä keskusteleminen voivat avartaa omaa 

näkökulmaa. Toiselta oppiminen on työssä oppimista parhaimmillaan. Työpari on vertainen, 

joka kyseenalaistaa, näkee toisin ja on sosiaalisen vertailun/identifikaation kumppani. 

Työskennellessä yksin työntekijä voi vieraantua sekä itsestä että muista, kun reflektointiin 

ei ole mahdollisuutta. Työparityöskentelyn suurimmat haasteet puolestaan ovat 

tunneilmapiirin hoitaminen ja tavoitteenmukaisen työskentelyn ylläpitäminen. (Seinä & 

Helander 2007, 12–31, 40–59.) Työparityöskentelyn ominaisuudet ovat täten verrattavissa 

kollegiaalisen tuen sisältöön kaikin tavoin. 
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Työparityöskentelystä on usein hyötyä koko organisaatiolle. Työparityössä työn organisointi 

on usein tehokkaampaa kuin ryhmässä. Osaamisen siirtäminen työparille edistää 

organisaation tuottavuutta ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Koska työparityö 

on tiivistä yhdessäoloa toisen kanssa, työparien on mahdollista oppia tunnistamaan toistensa 

ylikuormittumisen merkit ajoissa. Näin ollen työparityöskentely voi auttaa työntekijää 

jaksamaan työssään paremmin. Haastavissa tilanteissa työparin kanssa on mahdollista 

käyttää defusingia, joka on yksi kriisityön purkumenetelmistä. (Seinä & Helander 2007, 39–

40, 63.) Defusing on haastavan työtilanteen jälkeen työvuoron aikana tapahtuva 

purkukokous, jossa ajatukset, tunteet ja kokemukset puretaan, jaetaan ja työstetään läpi. 

Defusingin tarkoitus on työtehtävään osallistuneiden ylivirittyneisyyden ja stressin 

purkaminen ennen työvuoron päättymistä. Ideaalitilanteessa defusingin vetäjänä toimii 

työtehtävän ulkopuolinen työntekijä. (Saari 2012, 149–153.) 

 

Työntekijällä ei kuitenkaan ole aina mahdollisuutta työpariin tai kollegiaaliseen tukeen. Tiia 

Lehtonen ja Ulla Palomäki (2015) tarkastelevat Kollegiaalisuus hoitotyössä -teoksessa 

kollegiaalisuuden puuttumista sairaanhoitajayrittäjän näkökulmasta. Artikkelissa on useita 

piirteitä, jotka ovat verrattavissa yksin työskentelevän sosiaalipäivystyksen 

sosiaalityöntekijän työhön. Työskenneltäessä yksin työstä uupuvat kollegan hyväksyntä ja 

hiljainen tuki omaa työtä ja työskentelytapaa kohtaan. Työstä puuttuvat lisäksi vertaistuki, 

ymmärrys ja kannustus, jotka kaikki vaikuttavat työhön ja työstä saatuun kokemukseen. 

Työskenneltäessä yksin työssä korostuvat sen sijaan erilaiset yhteistyöverkostot, joita 

työntekijä kohtaa työssään sosiaali- ja terveysalalla säännöllisesti. Kollegiaalisen tuen 

puuttuessa yhteistyöverkostot voivatkin toimia merkittävinä vertaistuen antajina. (Mt., 115–

120.) 

 

3.4 Sosiaalinen tuki 
 

Tutkielmani yksi keskeinen käsite on sosiaalinen tuki. Tutkiessani kollegiaalisen tuen lisäksi 

yhteistyötahoilta saatua tukea olen nimennyt sen tutkimuksessani sosiaaliseksi tueksi. 

Sosiaalipäivystyksen laajan ja monipuolisen yhteistyöverkoston vuoksi sosiaalinen tuki 

kuvaa nähdäkseni tukea parhaiten. Sosiaalisen tuen määritelmästä on jonkin verran 

kirjallisuutta, joka tosin sijoittuu pääosin edelliselle vuosituhannelle (mm. Cohen & Syme 

1985; Burleson, Albrect & Sarason 1994). Sosiaalista tukea koskevassa kirjallisuudessa tuki 
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pitää sisällään perheeltä, eri yhteisöiltä, työyhteisöltä ja/tai kollegoilta saadun tuen. Näin 

ollen tuki on sisällöltään huomattavasti laajempi kuin kollegiaalinen tuki. 

Sosiaalisen tuen käsite otettiin käyttöön Yhdysvalloissa 1970-luvulla, jolloin sillä viitattiin 

ihmisten ja lähiyhteisön välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalinen tuki on yksilöiden välistä 

vuorovaikutusta, jossa annetaan ja vastaanotetaan emotionaalista (empatia/kannustus), 

henkistä (yhteinen aate), tiedollista (neuvo/opastus), aineellista (raha/tavara) ja/tai 

toiminnallista (palvelu) tukea. Kussakin tuen muodossa on sekä subjektiivinen että 

objektiivinen ulottuvuutensa ja tuen laatuun sekä määrään liittyvät piirteensä. Tukeen 

vaikuttaa oleellisesti myös vuorovaikutuksen sosiaalinen ympäristö. (Kumpusalo 1991, 14–

16, 126.) 

Leena Paasivaara (2009) määrittelee sosiaalisen tuen työyhteisössä osittain eri tavalla. 

Paasivaaran (2009, 25) mukaan sosiaalinen tuki sisältää tietotuen (ehdotus/tilanteen 

uudelleen arviointi), aineellisen tuen sekä arvostustuen (myönteisen palautteen antaminen) 

ja/tai henkisen tuen (halu auttaa/empaattisuus/luottamus/rohkaisu). Kumpusalosta (1991) 

poiketen Paasivaaran (2009) määritelmä sisältää arvostustuen, lisäksi henkinen tuki on 

määritelty eri tavoin. Pohjimmiltaan määritelmät ovat kuitenkin hyvin samanlaisia. 

Sosiaalista tukea voi siis saada usealta eri taholta. Tuki ei ole kuitenkaan absoluuttista, sillä 

yksilö voi toivoa saavansa tukea osakseen, mutta se ei ole aina mahdollista. Tuen antaminen 

riippuukin paljon yhteisön mahdollisuudesta antaa tukea. Tukea voi antaa joko suoraan tai 

järjestelmän (esimerkiksi työpaikan) kautta. (Kumpusalo 1991, 13–14; Paasivaara 2009, 25.) 

Sosiaalinen tuki jaetaan primaari-, sekundaari- ja tertiaaritasoihin. Primaaritasoon kuuluvat 

perhe ja läheisimmät ystävät. Sekundaaritasoon sisältyvät ystävät laajemmin, sukulaiset, 

työtoverit ja naapurit. Viimeinen, tertiaaritaso, pitää sisällään tuttavat ja viranomaiset. 

(Cassel 1976, Kumpusalon 1991, 15–16 mukaan.) Tasoja voisi kuvata myös mikro-, meso- 

ja makrotasoina, jotka ovat käsitteinä tätä nykyä laajemmin käytössä. Tutkimuksessani 

keskityn muiden alojen yhteistyökumppaneiden antamaan sosiaaliseen tukeen 

sekundaaritasolla (mesotasolla). 

Sosiaalisen tuen sisältö ja laatu riippuvat useasta tekijästä. Tuen välittymiseen vaikuttavat 

tuen saajan ikä, tausta, kehitys- ja koulutustaso sekä persoonallisuus. Tuen välittyminen ja 

laatu riippuvat paljon myös tuen antajasta, toisin sanoen tuen tasosta. Sekundaaritasolla tuki 

on palautetta omasta käytöksestä. Tuen kautta välittyy tieto siitä, kuinka hyväksytty ja 

arvostettu yksilö on yhteisössään. Tuen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyy puolestaan 
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keskeisesti tuen oikea ajoitus. Mikäli tukea ei saa silloin kun sitä tarvitsee, ongelmat voivat 

kasautua ja vaikeutua. Toisaalta sosiaalinen tuki ei vaadi aina fyysistä läsnäoloa osakseen. 

Kuitenkin tieto siitä, että tukea on tarvittaessa saatavilla, on tärkeää. Toisinaan sosiaalista 

tukea voi antaa vain tietyn alan ammattilainen, jolloin puhutaan asiantuntijuuteen 

perustuvasta sosiaalisesta tuesta. (Kumpusalo 1991, 16–17.) Sosiaalisten suhteiden laatua 

voi myös kuvata yhteenkuuluvuuden, sitoutuneisuuden, ilmaisun avoimuuden ja ristiriitojen 

vähäisyyden avulla (Paasivaara 2009, 27). Sosiaalipäivystystyössä sosiaalityöntekijä ei 

ainoastaan saa sosiaalista tukea työtovereiltaan, vaan antaa sitä jatkuvasti asiakkailleen, 

onhan sosiaalisen tuen antaminen merkittävä osa sosiaalityön sisältöä ja ideologiaa. 

3.4.1 Sosiaalista tukea vai ammattien välistä kollegiaalisuutta? 
 

Tutkimuksessani sekundaaritason sosiaalinen tuki on työyhteisöissä vuorovaikutuksessa 

syntyvää vastavuoroista tukea, jota eri ammattilaiset antavat toisilleen. Tällöin voidaan 

puhua inter-kollegiaalisuudesta, joka on eri ammattien antamaa tukea toisilleen. Kuten intra-

kollegiaalisuus, myös inter-kollegiaalisuus on tavoiteltava arvo. Inter-kollegiaalisuudessa 

eri ammattien kollegoilla on yhteinen päämäärä, joka on asiakkaan saama hyvä palvelu. 

Rehellisyys, kumppanuus, ammattitaitoinen henkilökunta ja sitoutuminen auttavat 

päämäärän saavuttamisessa. (Kangasniemi ym. 2015, 26–28.) 

Toimiva inter-kollegiaalisuus on pohja ammattien väliselle yhteistyölle eli 

moniammatilliselle tiimityölle. Ammattien välistä yhteistyötä ohjaavat kunnioitus, arvostus, 

keskinäinen luottamus, tasa-arvo ja vastavuoroisuus. Yhteistyössä tärkeää on erilaisuuden 

hyväksyminen ja tunnustaminen. Yhteistyössä korostuvat toisen ammattitaidon ja osaamisen 

hyödyntäminen, mikä edellyttää toisen ammatin työnkuvan ja työtehtävien tiedostamista. 

Yhteistyössä ollaan positiivisesti riippuvaisia, jolloin tehtäviä ja vastuuta jaetaan, 

konsultoidaan ja tuetaan toinen toistaan. Yhteistyötä heikentävät puolestaan huono viestintä 

sekä arvostuksen puute. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 45–46; Kangasniemi ym. 

2015, 26–41.) Arvopohja vastaa täten hyvin pitkälti intra-kollegiaalisuuden arvopohjaa. 

Inter-kollegiaalisuus ja moniammatillinen tiimityö liittyvät keskeisesti myös yhteistyöhön 

sosiaalipäivystyksen ja sen eri yhteistyötahojen välillä. Sosiaalipäivystyksen ja 

yhteistyötahojen välisen inter-kollegiaalisuuden tekee erityiseksi se, että työntekijät harvoin 

työskentelevät tiiviinä työyhteisönä tai moniammatillisena tiiminä keskenään. 

Työntekijöiden, niin sosiaalipäivystyksen kuin yhteistyötahojen, vaihtuessa erilaisten 
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työvuorojen mukaan, tuo se oman haasteensa toimivan ja vakiintuneen inter-

kollegiaalisuuden muodostumiseen sekä moniammatillisen tiimityön toteutumiseen. 

 

3.5 Kollegiaalinen sekä sosiaalinen tuki kansainvälisen 

tutkimuksen valossa 
 

Kollegiaalisen sekä sosiaalisen tuen positiiviset vaikutukset nousevat esiin useissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa. Kollegiaalisen tuen tavoin myös sosiaalisella tuella on 

todettu olevan positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin (mm. Collins 2008). Lisäksi useissa 

tutkimuksissa sosiaalisen tuen on havaittu vähentävän työuupumusta (mm. Ben-Zur & 

Michael 2007). Yhdysvaltalaisessa työolosuhteita koskevassa tutkimuksessa sosiaalinen tuki 

oli puolestaan yksi merkittävä tekijä sosiaalityöntekijöiden työtyytyväisyydessä (Gila 2004). 

Sosiaalisen tuen vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin laajemminkin on runsaasti tutkimusta. 

Tuen on muun muassa todettu vaikuttavan positiivisesti erityisesti ihmisen terveyteen (mm. 

Cohen, Underwood & Gottlieb 2000). Tutkimusta on siis runsaasti, tosin suurin osa siitä 

tarkastelee tukea nimenomaan työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Olen yhdistänyt kollegiaalisen ja sosiaalisen tuen käsitteet tässä alaluvussa tarkoituksella, 

vaikka tutkimusasetelmassani erottelen ne toisistaan. Kollegiaalisen sekä sosiaalisen tuen 

erottaminen toisistaan on paikoin ongelmallista, sillä useissa tutkimuksissa käsitteitä 

käytetään limittäin tai päällekkäin. Lukemissani tutkimusartikkeleissa sosiaalinen tuki 

sisälsi usein joko kollegalta/työyhteisöltä ja/tai muiden alojen ammattilaisilta saadun tuen. 

Kollegiaalisen tuen käsite puolestaan ei tuottanut hakukoneissa useita tuloksia, syynä 

ilmeisesti käsitteen vähäinen käyttö myös kansainvälisesti. Kollegiaalisen tuen sijaan useita 

tutkimuksia tuli vastaan niin vertaistuesta, mentoroinnista, työtoverituesta, henkisestä tuesta 

kuin sosiaalisesta tuesta. Seuraavaksi käyn läpi artikkeleista ne, jotka käsittelevät 

tutkimusaihettani. 

Donna McAuliffe ja John Sudbery (2005) tutkivat Australiassa sitä, kenen luokse 

sosiaalityöntekijät hakeutuvat eettisesti haastavissa tilanteissa. Kaikilla tutkittavilla (n=30) 

oli mahdollisuus keskustella tilanteista esimiehen/johdon kanssa, mutta suurin osa hakeutui 

kollegan/kollegoiden luo. Kollegat olivat sosiaalialan lisäksi muilta aloilta: suurin osa 

terveydenhuollosta, mutta lisäksi opetusalalta sekä vapaaehtoisia. Tutkimuksessa korostui 

kollegiaalisen tuen oikea ajoitus. Tutkittavat mainitsivat keskustelevansa ongelmasta 
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mieluiten heti tilanteen aikana, eikä vasta sen päätyttyä. Tutkimuksessa nousi lisäksi esiin 

tekijöitä, joiden vuoksi kollegan puoleen ei käännytty. Näitä olivat riittämättömyyden tunne, 

luottamuspula, negatiiviset seuraukset, näkökulmaerot sekä eettisten tilanteiden liittyminen 

kollegaan tavalla tai toisella. Neuvon kysyminen ja kollegalta saatu henkinen tuki nousivat 

tutkimuksessa vahvasti esiin. (Mt., 31–34, 38–39.) 

Cronin ym. (2007) korostavat henkisen/kollegiaalisen tuen merkitystä kriisi- ja 

katastrofityössä, jossa kohdataan haastavia tilanteita ja järkyttyneitä asiakkaita 

säännöllisesti. Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat ja työntekijät kokevat samanlaisia 

tunteita ja haasteita niin pienemmissä kriiseissä (tulipalot, onnettomuudet) kuin 

suuremmissa katastrofeissa (hurrikaanit, tulvat). Henkinen tuki lieventää työstä aiheutuvaa 

ahdistusta ja tukee työssä jaksamista. Nämä puolestaan vaikuttavat positiivisesti työn 

laatuun ja asiakkaiden saamaan palveluun. Työn erilaisten tukipalvelujen kehittäminen, 

omien tunteiden tunnistaminen ja selviytymiskeinojen käyttö sekä kehittäminen ovat 

keskeinen osa työhön valmistautumista. Tutkimuksessa nostetaan esiin Yhdysvaltojen ja 

Israelin Punaisen Ristin henkisen tuen ryhmät, jotka tarjoavat tukeaan asiakkaiden ohella 

myös työntekijöille. Henkisen tuen tarjoaminen työntekijöille on keskeinen osa työnkuvaa, 

sillä työntekijöillä on suuri riski kokea myötätuntouupumusta työssään. (Mt., 373–374, 378–

379.) 

Myötätuntouupumuksen lisäksi kriisityötä tekevillä on suuri riski sijaistraumatisoitua 

(Huopainen & Paimio 2009, 201–202). Karen Badger, David Royse ja Carlton Craig (2008) 

tutkivat sairaalan traumapotilaiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden (n=121) 

sijaistraumatisoitumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Sosiaalinen tuki oli yksi tutkimuksen 

muuttujista. Toisin kuin tutkijat odottivat, sosiaalinen tuki ei vaikuttanut merkittävästi 

työntekijöiden sijaistraumatisoitumiseen. Yhdeksi syyksi tutkijat epäilivät työntekijöiden 

sosiaalisen tuen vähäistä käyttöä. Tutkijat arvelivat, että sairaalaympäristö luo paljon 

työperäisiä stressitekijöitä, joiden vaikutuksia sosiaalinen tuki ei voi kompensoida. Toisaalta 

sairaalaympäristön tuki työntekijän stressinhallinnassa voi olla yhtä tehokasta kuin 

sosiaalisesta tuesta saatu hyöty. Tämä voi vähentää työperäistä stressiä sekä 

sijaistraumatisoitumisen määrää. Tutkijat näkevät tämän varoittavana esimerkkinä ja 

toteavat sosiaalisen tuen olevan tärkeä tekijä sijaistraumatisoitumisen ehkäisyssä ja 

vähentämisessä, eikä sen merkitystä tulisi tutkijoiden mukaan aliarvioida. (Mt., 63-66, 69–

70.) 
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Sijaistraumatisoitumista on tutkinut myös Ga-Young Choi (2011), joka korostaa työyhteisön 

roolia traumatisoitumisen ehkäisyssä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalityöntekijöitä 

(n=154), jotka työskentelivät perheväkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden 

asiakkaiden parissa. Työntekijät kokivat vähemmän sijaistraumatisoitumista, mikäli heillä 

oli mahdollisuus välittömään kollegiaaliseen tukeen. Kollegalta saatu apu ja tuki koettiin 

tärkeäksi sijaistraumatisoitumisoireiden ehkäisyssä ja lieventämisessä. Organisaation 

tarjoama tuki sekä mahdollisuus keskustella tilanteesta jonkun kanssa edistivät työntekijän 

hyvinvointia. Choi painottaa, että on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa 

(sijais)traumatisoitumisen riski kriisityötä tekevien työntekijöiden keskuudessa. (Mt., 225–

239.) 

Kollegiaalinen tuki korostui myös Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa (Beddoe, 

Davys & Adamson 2014). Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka sosiaalityöntekijät 

ymmärtävät joustavuuden (resilienssin) työssään sekä kuinka se määritellään. 

Kollegiaalinen tuki oli yksi merkittävimmistä joustavuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Kollegiaalinen tuki tarkoitti sekä ammatillista kehittymistä että henkistä tukea. Kollegan 

avulla oli mahdollista tunnistaa omia rajoja ja kollegoiden kesken oli mahdollista jakaa 

ammattitaitoa. Kollegiaalinen tuki määriteltiin henkilökohtaiseksi tueksi, ystävyydeksi, 

työssä oppimiseksi sekä ammatilliseksi verkostoksi. Kollegiaalinen tuki täydensi ja/tai 

paikkasi usein esimieheltä saatua tukea. Kollegiaalinen tuki edellytti työntekijältä 

avoimuutta ja halukkuutta osallistua, vastavuoroista tukea, rohkeutta kysyä apua sekä kykyä 

itsereflektioon. Tutkijat korostavat, että työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus 

kollegiaaliseen tukeen työssään. (Mt., 122–126.) 

Laajassa norjalaisessa (Jessen 2015) kyselytutkimuksessa (n=627) tutkittiin New Public 

Managementin (NPM) toimintakäytäntöjen vaikutuksia norjalaisten sosiaalityöntekijöiden 

työhön, erityisesti työn autonomiaan. Artikkelissa todetaan, että yhteenkuuluvuuden tunne 

sekä kollegiaalinen tuki rakensivat työn ammatillisen vaatimustason, mikä puolestaan 

vaikutti työntekijän päätöksentekoon. Opastus, tuki sekä neuvojen antaminen ja jakaminen 

vaikuttivat kaikki työhön positiivisesti. Tutkimuksen perusteella jaettu asiantuntijuus ja 

jaetut uskomukset luovat työlle raamit, missä sitä toteutetaan. Yhteiset toimintatavat ja 

linjaukset lisäsivät työntekijöiden kokemaa tukea eri asiakastilanteissa ja niiden avulla 

päätökset koettiin oikeutettuina ja johdonmukaisina. (Mt., 1–18.) 
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Barbara Muskat, David Brownstone ja Andrea Greenblatt (2017) tutkivat lastentautien 

poliklinikan sosiaalityöntekijöiden kokemuksia yllättävissä kuolintapauksissa. 

Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää sosiaalityöntekijää, jotka olivat työskennelleet lasten 

ja heidän perheidensä kanssa. Tutkimuksessa työyhteisön tuki auttoi työntekijöitä jaksamaan 

paremmin työssään. Lisäksi tuki oli merkittävä osa selviytymisstrategiaa. Tutkimuksessa 

nousi esiin tuen sekä debriefingin puute, joita kaivattiin. Sosiaalityöntekijä kohtasi työssään 

paljon erilaisia tunteita, joiden läpikäyminen haastavassa tilanteessa vaati tukea sekä 

työyhteisöltä että työnantajalta. Tutkijat korostavat, että työntekijän tulisi saada tukea silloin, 

kun hän sitä tarvitsee. Tukea tulisi olla tarjolla niin mikro-, meso- kuin makrotasoilla. 

Mikrotason tuki tarkoittaa työntekijän henkilökohtaisten selviytymisstrategioiden käyttöä. 

Mesotason tuessa puolestaan korostuu kollegoilta/työyhteisöltä saatu tuki. Makrotason 

tuesta vastaa työnantaja/organisaatio, jonka tulee varmistaa, että työntekijällä on riittävästi 

tukea tarjolla sekä mahdollisuus tukeen. Tuen ohella työntekijällä tulisi olla mahdollisuus 

kouluttautua, mikä lisäisi työntekijän ammattitaitoa sekä edistäisi työssä jaksamista. (Mt., 

505–520.) 

Melissa Radey, Lisa Schelbe ja Carmella Spinelli (2018) tutkivat lastensuojelussa juuri 

työuransa aloittaneiden sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työyhteisöltä saamastaan tuesta. 

Tutkimuksessa tutkittiin ilmaisevan (expressive support) sekä instrumentaalisen 

(instrumental support) tuen vaikutuksia työntekijän saamaan tukeen. Tutkimustulokset 

jakautuivat kolmeen teemaan: tuen käyttö, tuen eri variaatiot sekä tuen mobilisaatio. Tuen 

käytössä korostuivat kollegan läsnäolo ja tuen oikea ajoitus, tiedon jakaminen kollegoiden 

kesken ja toiselta oppiminen. Lisäksi yhteisöllisyys sekä oma aktiivisuus tuen pyytämisen 

suhteen koettiin tärkeiksi. Haastateltavat, jotka kokivat saaneensa tukea yhdeltä osa-alueelta, 

kokivat saaneensa sitä myös toiselta. Tuki oli niin ikään monitasoista ja kumuloituvaa. 

Työntekijät, joiden ei ollut mahdollista saada kollegalta tukea, apua ja ohjausta, kokivat 

haasteita työssä oppimisessa sekä työn suorittamisessa. Työntekijät korvasivatkin tuen usein 

työn ulkopuolisella tuella. Tuen puute aiheutti työntekijöille turhautumista. (Mt., 85–96.) 

Kaikki mainitsemani tutkimukset korostavat kollegiaalisen tuen positiivisia vaikutuksia, 

erityisesti tuen oikeaa ajoitusta. Kollegiaalisesta tai sosiaalisesta tuesta ei löytynyt 

tutkimuksia, joissa tuki olisi koettu negatiivisena. Tämä on toki huomionarvoinen asia. Sekä 

kollegiaalinen että sosiaalinen tuki ovat positiivissävytteisiä jo oletusarvoltaan. Negatiivista 

tuen suhteen on tutkimusten perusteella vain sen puute. Joissakin tutkimuksissa tuen 



26 

 

merkityksen voi sanoa olevan syystä tai toisesta olematon (mm. Badger, Royse ja Craig 

2008), mutta negatiivisena sitä ei koettu missään löytämässäni tutkimuksessa. 

Tässä luvussa olen pyrkinyt kuvailemaan sekä kollegiaalista että sosiaalista tukea laajasti ja 

kattavasti kirjallisuuden sekä eri tutkimusten kautta. Kokonaisuudessaan tuki, niin 

kollegiaalinen kuin sosiaalinen, vaikuttaa merkittävästi siihen, miten työntekijät kokevat 

työnsä. Tuki vaikuttaa kokemusten lisäksi työn sisältöön ja laatuun. Toisaalta molemmat 

tuen muodot liittyvät oleellisesti työn asiantuntijuuteen, jota käsittelen seuraavassa luvussa. 
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4 SOSIAALIPÄIVYSTYKSESSÄ RAKENTUVA 

ASIANTUNTIJUUS 
 

Sosiaalipäivystystyö vaatii laajaa asiantuntijuutta työn sisältäessä asiakkaita ja työtehtäviä 

laidasta laitaan. Työn luonne vaikuttaa väistämättä asiantuntijuuteen ja sen muodostumiseen 

myös siksi, että päätöksiä ja ratkaisuja tehdään usein vähäisin, tilanteessa saatavin, tiedoin. 

Tällöin saman tai toisen alan kollegalta saatu tuki korostuu mahdollisesti entisestään. 

Sosiaalityön asiantuntijuudesta on paljon kirjallisuutta ja asiantuntijuutta on määritelty 

monin tavoin (mm. J. Sipilä 1998, Pohjola 2014). Tutkielmassani käsittelen asiantuntijuutta 

Kirsi Juhilan (2006) määritelmän kautta, sillä se havainnollistaa asiantuntijuuden 

muodostumista nähdäkseni laajimmin. Aloitan luvun käymällä läpi Anita Sipilän (2011) 

ajatuksia asiatuntijuudesta yleisellä tasolla. Sipilä on tutkinut asiantuntijuutta kunnallisessa 

sosiaalityössä. Tästä siirryn Juhilan (2006) asiantuntijuuden määritelmään ja 

asiantuntijuuden muotoutumiseen sosiaalipäivystystyössä. Tämän jälkeen pohdin 

asiantuntijuuden ja kollegiaalisuuden suhdetta toisiinsa sekä niiden liitoskohtia. Päätän 

luvun sosiaalipäivystäjien asiantuntijuutta koskevaan kansainväliseen tutkimukseen. 

 

4.1 Asiantuntijuuden muodostuminen 
 

Kysymykset sosiaalityön asiantuntijuudesta ja professionaalisuudesta ovat vaikuttaneet 

sosiaalityöhön ja työn sisältöön kautta aikojen. Sosiaalityön käsitellessä yhteiskunnallisia, 

alati muuttuvia, sosiaalisia ongelmia on kysymys sen asiantuntijuudesta kaikkea muuta kuin 

yksiselitteinen ja selkeä. Ammattitaitoon sekä asiantuntijuuteen vaikuttavat keskeisesti työn 

reunaehdot, jotka nykyisin määrittyvät pitkälti uusliberalististen käytäntöjen myötä. 

Sosiaalityötä tehdään useilla eri toiminta-alueilla, joilla vaaditaan ammattitaitoa ja 

erityisosaamista toimipaikasta riippuen. Sosiaalityössä yhdistyvät tutkimus-, kokemus- ja 

käytäntötieto, unohtamatta hiljaisen tiedon merkitystä. Sosiaalityön asiantuntijuus koostuu 

ammattitiedosta ja -taidosta sekä eettisistä toimintaperiaatteista, mitkä ovat 

professionaalisen työn keskeisiä piirteitä. Sosiaalityön asiantuntijuutta kuvaakin laajuus 

sekä kokonaisvaltaisuus. Asiantuntijuuden kehittämisessä tärkeimmät alueet ovat eettinen 

osaaminen, strateginen kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttamisosaaminen ja 

tiedeperusta. (Sipilä 2011.) Sosiaalityön asiantuntijuus ei näin ollen ole stabiili, vaan se 
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muuttuu yhteiskunnallisten sosiaalisten ongelmien myötä. Tämä heijastuu suoraan 

sosiaalipäivystyksen työnkuvaan sekä sen laaja-alaisen asiantuntijuuden muotoutumiseen. 

Juhila (2006) jakaa sosiaalityön asiantuntijuuden horisontaaliseen, vertikaaliseen, 

hoivaperustaiseen ja tilanteittain rakentuvaan asiantuntijuuteen. Toisaalta näitä 

asiantuntijuuden lajeja ei voi täysin erottaa toisistaan. Horisontaalista asiantuntijuutta 

kuvastaa tasavertaisuus asiakkaan ja työntekijän välillä. Asiantuntijuutta on molemmilla 

osapuolilla, eikä kummankaan tieto ole toistaan parempi. Asiantuntijuuden muodostumiseen 

sisältyy paikallinen tietäminen ja reflektiivisyys. Vertikaalisessa asiantuntijuudessa korostuu 

sen sijaan työntekijän asiantuntemus. Asiakas on kohde, johon tietoja sovelletaan. Valta on 

alati läsnä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa. Asiantuntijuutta kuvaa 

asiantuntijatiedon ja -vallan käyttö, joilla työntekijä pyrkii hallitsemaan ja ohjaamaan 

asiakkaan elämää. Hoivaperustainen asiantuntijuus on puolestaan osa sosiaalityön 

huolenpitosuhdetta, jossa korostuvat asiakkaan auttaminen ja tukeminen. Huolenpitosuhde 

sisältää useita piirteitä hoivatyöstä ja näin ollen siinä vaaditaan eettisesti korkeatasoista 

asiantuntijuutta. Asiantuntijuudessa korostuu jaksamisen normi ja siinä edellytetäänkin 

työntekijän omien tunteiden erottamista työn sisällöstä. (Mt., 84–92,137–142, 183–190.) 

Asiantuntijuus voi rakentua myös tilanteittain. Vuorovaikutuksessa rakentuvaa 

asiantuntijuutta kuvaa tilanne-/kontekstisidonnaisuus, jossa asiantuntijuus rakentuu pala 

palalta. Vuorovaikutustilanteet pitävät sisällään usein epäilyä, hämmennystä, dilemmoja 

sekä epävarmuutta. Työntekijän asiantuntijuus koostuu sekä erilaisista teorioista ja 

menetelmistä että asiakkaasta saaduista faktatiedoista (esimerkiksi dokumentoinnit). 

Sosiaalityöntekijä kohtaa erilaisia tulkintoja, joiden perusteella hän tekee valintansa ja 

ratkaisunsa. Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa asiantuntijuus uusiutuu ja muodostuu 

aina uudelleen. (Juhila 2006, 243–245.) Sosiaalipäivystyksessä korostunee tilanteittain 

rakentuva asiantuntijuus, sillä tilanteet ovat yllättäviä eikä työntekijä usein tunne 

asiakastaan. Näin ollen työntekijän tulee luottaa oman asiantuntijuutensa ohella toisten 

asiantuntijoiden tekemiin dokumentointeihin, mikäli niitä on. 

Tilanteittain rakentuvassa asiantuntijuudessa korostuu reflektiivisyys, joka tarkoittaa asian 

tiedostamista ja erittelyä sekä laajaa pohtimista. Itsereflektion kautta sosiaalityöntekijän on 

mahdollista tutkia toimintatapojaan ja -mallejaan suhteessa omaan työhönsä. Reflektiivinen 

sosiaalityöntekijä huomioi työssään erilaiset vallitsevat diskurssit mikro- (yksilö), meso- 

(yhteisö) ja makrotasoilla (yhteiskunta). Vuorovaikutustilanteessa asiakkaan kanssa 
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sosiaalityöntekijä tiedostaa eri diskurssien vaikutukset omaan asiantuntijuuteensa ja 

päätöksiinsä. Reflektoimalla työntekijä käy läpi valintojaan, päätöksiään sekä niiden 

mahdollisia seurauksia. (Juhila 2006, 246–248.) Reflektiivisyyden painoarvoa 

sosiaalipäivystyksen kaltaisessa nopeita päätöksiä vaativassa työssä ei voi aliarvioida. 

Päätökset, kuten kiireellinen sijoitus, vaikuttavat asiakkaan elämään usein 

kokonaisvaltaisesti ja ne voivat olla hyvin kauaskantoisia. 

 

4.2 Asiantuntijuuden suhde kollegiaalisuuteen  
 

Asiantuntijuuden ja kollegiaalisuuden suhdetta voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. 

Ensinnäkin Juhilan (2006) mainitsemat asiantuntijuuden lajit ovat siirrettävissä 

sosiaalityöntekijän ja kollegan välille, vaikka Juhila tarkasteleekin asiantuntijuutta 

työntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa. Horisontaalinen, vertikaalinen, 

hoivaperustainen ja tilanteittain rakentuva asiantuntijuus voivat todentua myös 

sosiaalipäivystystyössä. Horisontaalisessa asiantuntijuudessa kollegan ammattitaitoon 

luotetaan ja sitä arvostetaan osana päätöksentekoa. Vertikaalisessa asiantuntijuudessa sen 

sijaan työntekijöiden asiantuntijatiedossa ja -vallassa vallitsee epäsuhta, mikä ei täytä intra-

/inter-kollegiaalisuuden ja/tai toimivan moniammatillisen yhteistyön kriteerejä. 

Hoivaperustaista asiantuntijuutta puolestaan voisi kuvailla avuksi ja tueksi, joita kollegat 

antavat työssään toisilleen. Tässä korostuu lisäksi kollegan hyvinvoinnin tukeminen. 

Tilanteittain rakentuvassa asiantuntijuudessa painottunee reflektointi yhdessä kollegan 

kanssa. Tällöin asiantuntijuus koostuu molempien ammattitaidosta ja tiedoista, jotka 

vaikuttavat päätöksentekoon tapahtumahetkellä. 

Asiantuntijuuden ja kollegiaalisuuden välistä suhdetta voi tarkastella reflektion kautta 

laajemminkin. Reflektio on osa kollegiaalisuutta ja sen merkitys korostuu eettisissä 

ongelmatilanteissa (Arala ym. 2015, 20–21). Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri 

mahdollistaa reflektoinnin myös muiden ammattilaisten kanssa, jolloin asiakkaan tilannetta 

voi katsoa useasta eri näkökulmasta yhden sijaan. (Vilén, Leppämäki & Ekström  2002, 342–

344.) Myös Niinikoski (2005, 46–61) painottaa tutkimuksessaan toiselta oppimisessa 

erityisesti reflektion merkitystä. Reflektiivisyyden voi sanoa olevan keskeinen yhdistävä 

tekijä asiantuntijuuden ja kollegiaalisuuden välillä. 
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Työntekijän on mahdollista reflektoida toimintaansa myös työnohjauksen muodossa. 

Synnöve Karvinen-Niinikoski on sosiaalityön työnohjaustutkimuksen pioneeri ja hän näkee 

reflektiivisyyden keskeisenä osana työnohjauksen sisältöä. Työnohjaus on 

vuorovaikutustilanne työntekijän ja kollegoiden/työyhteisön välillä, jossa reflektoidaan työn 

sisältöä sekä työn herättämiä tunteita ja ajatuksia. Työnohjausta kuvaavat joustavuus, 

kriittinen asiantuntijuus sekä ammattitaidon kehittyminen. Työnohjaus on ohjaus- ja 

tukimuoto ja se on ihmissuhdetyön edellytys. Sosiaalityön haasteet ja rooli alati muuttuvassa 

ja liikkuvassa yhteiskunnassa vaikuttavat väistämättä sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen 

ja erityisosaamiseen. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salonen 2007, 23–24, 10–22, 77–

91.)  

Kolmanneksi asiantuntijuuden ja kollegiaalisuuden suhdetta voi havainnoida eri alojen 

ammattilaisten asiantuntemuksen, jaetun asiantuntijuuden, kautta. Kangasniemi ym. (2015, 

37) toteavat, että moniammatillisessa tiimityössä korostuu jaettu asiantuntijuus eri 

osapuolten välillä. Sosiaalipäivystyksessä syntyvään asiantuntijuuteen vaikuttavat 

työntekijän, asiakkaan ja (mahdollisesti) oman alan kollegan asiantuntemuksen lisäksi laaja 

yhteistyöverkosto. Sosiaalityöntekijän onkin työssään huomioitava myös muiden 

viranomaisten asiantuntijuus ja erityisosaaminen, jolloin työssä nousee esiin inter-

kollegiaalisuuden merkitys. Tällöin yhteisen päämäärän saavuttaminen ja toisen 

ammattitaidon ja osaamisen hyödyntäminen nousevat keskiöön. (Kangasniemi ym. 2015, 

26–28.) Näin asiantuntijuus koostuu useista eri teorioista, tiedoista ja taidoista sekä 

kokemuksista usealta eri taholta. 

Neljänneksi kollegiaalisuus luo puitteet työntekijän asiantuntijuuden kehittymiselle. 

Ammatillinen kehittyminen tarkoittaa jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä tilanteen 

mukaan. Todellinen asiantuntijuus on opiskelun ja kokemuksen kokonaisuus, jossa 

työntekijä kehittää itseään jatkuvasti. Parhaimmillaan moniammatillinen tiimityö ja jaettu 

asiantuntijuus lisäävät työntekijän osaamista. Yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen ovat 

keskeinen osa asiantuntijuuden kehittymistä. (Vilén ym. 2002, 342–344; Janhonen & 

Vanhanen-Nuutinen 2005, 14–17, 45.) Kollegiaalisuus, niin intra kuin inter, liittyy vahvasti 

asiantuntijuuteen ja sen kehittymiseen. 
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4.3 Sosiaalipäivystäjien asiantuntijuus kansainvälisen 

tutkimuksen valossa 
 

Sosiaalipäivystystä (emergency social work) on tutkittu jonkin verran kansainvälisesti. 

Tutkimuksia yhdistää yksi yhteinen tekijä: yhteistyötahojen arvostus sosiaalityöntekijöiden 

monipuolista asiantuntijuutta kohtaan. Jacqueline Corcoranin, Margaret Stephensonin, 

Derrelyn Perrymanin ja Shannon Allenin (2001) tutkimuksen mukaan poliisit arvostavat 

lähisuhdeväkivaltatilanteissa sosiaalityöntekijöiden läsnäoloa ja ammattitaitoa. 

Tutkimuksessa sosiaalityöntekijät keskittyivät tilanteessa väkivallan uhriin, kun poliisit 

vastasivat epäillystä ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä tämän suhteen. Sosiaalityöntekijät 

tarjosivat uhrille henkistä tukea sekä ohjasivat uhrin jatkopalveluiden pariin. Tutkimuksessa 

korostettiin sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden ohella sosiaalityöntekijältä saadun tuen 

oikeaa ajoitusta juuri tapahtumahetkellä. (Mt., 393–398.) 

Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus nousi esiin myös yhdysvaltalaisessa (Cacciatore ym. 

2011) tutkimuksessa, jossa sosiaalityöntekijät työskentelivät yhdessä palomiesten kanssa 

kriisivalmiusryhmässä, CRT:ssä (crisis response team). Sosiaalisten ongelmien ulottuessa 

tänä päivänä myös palomiesten työhön, sosiaalityöntekijöiden asiantuntemus 

kriisivalmiusryhmässä koettiin merkittäväksi. Sosiaalityöntekijöiden ammattitaito korostui 

erityisesti psykososiaalisen tuen antamisessa, traumateoriatuntemuksessa sekä 

jatkopalveluihin ohjaamisessa. Tuen oikea ajoitus sekä työntekijöiden laaja asiantuntemus 

asiakkaista ja heidän erilaisista tilanteistaan nousivat lisäksi tutkimuksessa esiin. 

Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden hyödyntäminen kriisivalmiusryhmässä ei palvellut 

ainoastaan asiakkaita ja paikallisia yhteisöjä, vaan helpotti myös palomiehiä heidän 

työssään. (Mt., 81–87.) 

Kanadalaisessa pilottitutkimuksessa (Campbell & Rasmussen 2012) sosiaalityöntekijät 

työskentelivät ambulanssissa yhdessä ensihoitajien kanssa. Tutkimuksen perusteella 

sosiaalityöntekijöiden psykososiaalinen sekä monikulttuurinen osaaminen olivat 

ensiarvoisen tärkeitä akuutissa hätätilanteessa. Lisäksi tutkimuksessa korostuivat 

sosiaalityöntekijöiden antaman tuen oikea ajoitus, palveluohjaus ja asiakkaan tilanteen 

kokonaisvaltainen kartoitus. Tutkimuksen perusteella alueen paikallinen tuntemus sekä 

toisen ammatin työnkuvan tiedostaminen puolin ja toisin on tärkeää. Artikkelissa 

korostetaan yhteistyön merkitystä eri ammattien välillä sekä ammattien erilaisen 
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asiantuntijuuden hyödyntämistä potilaan kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittamisessa. (Mt., 

90–97.) 

Yhdysvaltalaistutkimuksen (Lamin & Teboh 2016) mukaan sosiaalityöntekijöiden 

asiantuntemuksesta on arvokasta hyötyä myös poliisilaitoksella. Yhä enenevissä määrin 

yhteydenotot koskevat vähemmän kiireellisiä (sosiaalisia) ongelmia ja tilanteita. 

Haastattelututkimuksessa kysyttiin poliisien näkemyksiä sosiaalityöntekijöiden 

tarpeellisuudesta poliisilaitoksella. Tutkimuksen perusteella sosiaalityöntekijöiden laaja 

asiantuntemus ja konsultointimahdollisuus helpottivat poliisien perustyötä. Lisäksi 

yhteistyön koettiin rakentavan ja lisäävän asiakkaiden/yhteisöjen luottamusta poliiseja 

kohtaan, vaikka työparityöskentely akuutissa tilanteessa sosiaalityöntekijän kanssa herätti 

poliisien keskuudessa epäilystä. (Mt., 1–14.) 

John McLaughlin (2016) tutki Pohjois-Irlannissa kahden sairaalan potilaiden, heidän 

omaisten sekä sairaalan eri työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä sosiaalityöntekijöiden 

työstä ja roolista sairaalaympäristössä. Kaikki osapuolet kokivat, että sosiaalityöntekijöiden 

asiantuntemus on arvokasta ja tehokasta hoitojakson aikana. Sairaalan henkilökunta arvosti 

sosiaalityöntekijöiden tekemää potilaan kokonaistilanteen kartoitusta, heidän asianajo-

/arviointitaitojaan, sitoutumistaan potilaaseen sekä heidän yhteyksiä yhteisön muihin 

ryhmiin. Yhteisön työntekijät arvostivat puolestaan sosiaalityöntekijöiden 

koordinointitaitoja sairaalan sisältä käsin sekä asiantuntijuutta ammattien ja virastojen 

välisessä yhteistyössä. Potilaat kokivat, että sosiaalityöntekijöiden läsnäolo sairaalassa oli 

tarpeellista ja heidän reagointikykynsä, apunsa sekä henkinen tukensa sairaalajakson aikana 

oli arvokasta. Omaiset kokivat sosiaalityöntekijöiden läsnäolon voimauttavana, joka näkyi 

apuna, tukena ja asioista tiedottamisena. Paine nopean kotiuttamisen suhteen hidasti 

asiakaskeskeistä työorientaatiota ja sosiaalityöntekijät kokivat, ettei heillä ole aikaa tukea 

potilasta tarpeeksi. (Mt., 135–151.) 

Tässä luvussa olen kuvaillut sosiaalipäivystyksessä rakentuvaa asiantuntijuutta ja sen 

suhdetta kollegiaalisuuteen. Tutkimusten perusteella Zakourin (2007) mainitsema 

sosiaalinen ulottuvuus osana sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta todentui tutkimuksissa 

yhteistyötahojen näkökulmasta. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden läsnäolo ja tuen oikea ajoitus 

koettiin tarpeelliseksi. Kollegiaalisen ja sosiaalisen tuen merkitys on tärkeää paitsi henkisen 

tuen vuoksi myös laajan asiantuntijuuden syntymisen takia. Työskennellessään yksin 

sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden kehittyminen voi heiketä tai vaikeutua. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Kollegiaalinen tuki on suojaava tekijä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden näkökulmasta. 

Osassa sosiaalipäivystyksistä työskennellään edelleen yksin ja selvitysten perusteella tuen 

puuttuminen on todettu haasteeksi (Reissell ym. 2012; HE 224/2016 & Valvira 2018.) 

Tutkimuksessani tutkin yksin työskentelevien sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, onko 

sosiaalityöntekijöillä mahdollista saada kollegiaalista tukea halutessaan haastavissa 

tilanteissa, kuten kriisikeikka (kuolema) tai vaativa kiireellinen sijoitus. Toisaalta ollessaan 

yksin sosiaalityöntekijä voi työskennellä mahdollisesti enemmän eri yhteistyötahojen 

kanssa. Tämän vuoksi olen lisäksi kiinnostunut selvittämään, kokeeko sosiaalityöntekijä 

saavansa sosiaalista tukea toisten alojen ammattilaisilta. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

Millaisena yksintyöskentelevät sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät 

kokevat työskentelyn ilman välitöntä kollegiaalista tukea? 

Onko työntekijällä mahdollisuus kollegiaaliseen tukeen aina halutessaan? 

Kokeeko työntekijä saavansa sosiaalista tukea yhteistyötahoilta? 

 

5.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenologis-hermeneuttinen 

perinne 
 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisesta tutkimuksesta 

puhutaan myös ymmärtävänä tutkimuksena. Yleisesti ajatellaan, että ihmistieteet 

(laadullinen) pyrkivät ymmärtämään ja luonnontieteet (määrällinen) puolestaan selittämään 

ilmiötä. Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa laadullisen tutkimuksen tuloksia ei ole 

tarkoitus yleistää. (mm. Tuomi & Sarajärvi 2009; Alasuutari 2011.) Kahtiajako 

ymmärtämisen ja selittämisen välillä kuvaa kuitenkin heikosti todellisuutta. Pertti 

Alasuutarin (2011, 55) mukaan laadullinen tutkimus on paikallista selittämistä, jossa ilmiötä 
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pyritään ymmärtämään. Hän korostaa laadullisen tutkimuksen kontekstisidonnaisuutta 

universaalien lainalaisuuksien sijaan. Jari Eskola ja Juha Suoranta (2008, 14–15) kirjoittavat 

myös vastakkainasettelun pulmallisuudesta. Tutkijat korostavat hyvän tutkimuksen 

tekemistä ongelman lähtökohdista käsin, jolloin tutkimusongelma määrittää tutkimus- ja 

aineistonkeruumenetelmän. 

Tutkiessani ihmisen kokemusmaailmaa tutkimukseni on metodiltaan fenomenologis-

hermeneuttinen, jossa keskeiset käsitteet ovat kokemus, merkitys sekä yhteisöllisyys. 

Fenomenologis-hermeneuttisen perinteen mukaan ihmisen toiminta on intentionaalista eli 

tarkoituksenmukaista, jolloin toimintaan suuntaudutaan merkitysten perusteella. 

Toiminnasta saadut kokemukset merkitsevät aina jotain, vaikka emme sitä välttämättä 

tiedostaisikaan. Myös elämänkokemukset vaikuttavat ihmisen käsityksiin sekä kokemuksiin 

ympäröivästä maailmasta. Kokemukset koostuvat merkityksistä, joita voidaan lähestyä 

ymmärtämällä ja tulkitsemalla. Tutkimusta tehdessään tutkija pyrkii eläytymään 

tutkittaviensa merkitysten sisältöön; näkemyksiin, käsityksiin sekä motiiveihin. Oleellista 

on tutkijan omien ennakkokäsitysten sulkeistaminen, ymmärtäminen sekä tulkinta. (Laine 

2018, 29–35.) Tutkimuksessani pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan haastateltavieni 

kertomia kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta tiedostamalla omat 

ennakkokäsitykseni. 

Keskeistä kokemuksen ymmärtämisessä on yhteisöllisyyden merkitys. Ihminen on osa 

yhteisöään ja kulttuuriaan, mikä vaikuttaa toiminnasta saatuihin kokemuksiin. Saman 

yhteisön ja kulttuurin jäsenet antavat kokemuksilleen usein samanlaisia merkityksiä. Tällöin 

annetut merkitykset ovat subjekteja yhdistäviä, intersubjektiivisia, eli luonteeltaan jaettuja. 

Yhteisöllisyydessä korostuu näin ollen kontekstisuus sekä jaetut uskomukset ja käsitykset. 

Siitä huolimatta että fenomenologis-hermeneuttinen perinne korostaa yksilön ainutlaatuista 

kokemusmaailmaa, yhteisöllisyyden vaikutusta yksilön kokemuksiin ei voi missään määrin 

sivuuttaa. (Laine 2018, 31–32.) Työskenneltyäni sosiaalipäivystyksessä yhteisöllisyys on 

epäilemättä läsnä myös itseni ja haastateltavieni välillä. Jaamme haastateltavieni kanssa 

sosiaalipäivystystyöstä erittäin todennäköisesti samanlaisia uskomuksia ja käsityksiä eri 

työyhteisöstä huolimatta. 

Työkokemukseni takia koen tutkimusasetelmani myös osin haastavaksi. Tutkijana minun 

tulee tiedostaa ennakkokäsitykseni sekä -oletukseni, enkä saa antaa niiden vaikuttaa 

tutkimukseeni. Esiymmärrys onkin keskeistä tutkimusta toteutettaessa. Tutkimuskohteen 
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ymmärtämistä tietynlaisena ennen tutkimuksen alkamista tulisi välttää, mikä on 

ongelmallista muun muassa jaettujen uskomusten ja käsitysten vuoksi. Esiymmärrystä 

voidaan kuvailla kahden tason kautta, jossa ensimmäinen taso koostuu tutkittavan elämästä 

siten kuin hän tuo sen tutkijalle ilmi. Toinen taso kytkeytyy ensimmäiseen tutkijan pyrkiessä 

tematisoimaan ja käsitteellistämään tutkittavan antamia merkityksiä. Tasot kietoutuvat 

merkittävästi yhteen ja esiymmärryksen voi sanoa toimivan merkitysten ymmärtämisen 

edellytyksenä. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen ydin onkin siinä, että se pyrkii 

tekemään tunnettua tiedetyksi. (Laine 2018, 34–35.) 

 

5.3 Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus 
 

Eettisyys on kaikessa tutkimuksessa, niin määrällisessä kuin laadullisessa, keskeisessä 

roolissa tutkimuksen alusta loppuun. Eettisyys linkittyy jo tutkimusaiheen valintaan kaikin 

tavoin. On olennaista pohtia, tehdäänkö tutkimus tutkijan vai tutkittavien ehdoilla ja miksi 

tutkimus ylipäänsä tehdään. Tutkimuksen ja etiikan suhde on niin ikään kehämäinen: 

(eettiset) valinnat vaikuttavat tuloksiin ja toisinpäin. Kun eettiset valinnat vaikuttavat 

tutkijan tekemiin ratkaisuihin, puhutaan tieteen etiikasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125–

129; Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.) 

Hyvän tutkimuksen kriteerien pohtiminen on oleellista koko tutkimusprosessin ajan. Tiede 

koostuu neljästä perusnormista: universalismista, ”kommunismista” (tieteellisen tiedon 

julkisuudesta ja yhteisomistuksesta), puolueettomuudesta sekä järjestelmällisestä kritiikistä 

(Merton 1957, Tuomin & Sarajärvin 2009, 126 mukaan). Normit toimivat hyvän 

tutkimuksen pohjana. Yksi hyvän tutkimuksen keskeinen kriteeri on johdonmukaisuus, joka 

korostuu argumentaatiossa kuten perustelluiden lähteiden käytössä. Toiseksi hyvä tutkimus 

on eettisesti kestävä, mikä on liitettävissä tutkimuksen luotettavuuteen sekä laatuun. 

Tutkijan on tiedettävä, mitä hän tekee tutkimuksensa eri vaiheissa. Hyvässä tutkimuksessa 

tutkija on eettisesti sitoutunut aina tutkimussuunnitelmasta tutkimusraportin loppuun 

saakka. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 126–127.) 

Ihmisoikeudet luovat ihmistieteissä tutkimuksen eettisen perustan. Ihmistieteet painottavat 

tutkittavien äänten kuuluviin saamista, mikä linkittyy ihmisoikeuksiin monin tavoin. 

Tutkittavien suojaan kuuluu ensinnäkin vapaaehtoinen suostumus tutkimuksen 

osallistumiseen. Toiseksi tutkittavilla on oikeus tietää tutkimuksen tarkoitus sekä sen 
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lähtökohdat. Kolmanneksi keskeistä on, ettei tutkimuksesta saa koitua tutkittaville 

minkäänlaista vahinkoa. Lisäksi tutkimustiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä tule 

luovuttaa muille tai käyttää muuhun tarkoitukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125, 131; 

Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.) Ihmisoikeuksien huomioiminen on oleellista myös 

tutkimuksessani, johon osallistumisesta haastateltavat ovat itse päättäneet. Tutkittavieni 

tiedot puolestaan olen lupautunut hävittämään tutkielmani valmistuttua. 

Ihmisoikeudet linkittyvät vahvasti tutkijan moraaliin sekä etiikkaan. Tutkijan tulee olla 

tietoinen roolistaan institutionaalisen aseman edustajana ja välttää haastateltavien huonoa 

kohtelua tai vahingoittamista. Tutkijan vastuulla on kertoa tutkimukseen osallistuville 

tutkimuksen sisällöstä: mitä tutkimus koskee ja mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet, 

menetelmät sekä mahdolliset riskit. Yksi merkittävimmistä eettisistä periaatteista 

ihmistutkimuksessa on tutkittavien oikeus jäädä nimettömäksi. Tutkijan onkin taattava 

tutkittaviensa anonymiteetti. Tutkijan moraali ja etiikka edellyttävät vastuuntuntoa, jota 

tutkijan on noudatettava tutkimuksensa jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125–

132; Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.)  

Kaikessa tutkimuksessa on lisäksi huomioitava tutkimuksen luotettavuus. Määrällisessä 

tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä, joiden 

siirtäminen sellaisenaan laadulliseen tutkimukseen on haasteellista. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuskeskustelussa korostuvat objektiivisuus sekä totuuden kysymykset. 

Ihmistutkimuksessa täysin objektiivisen tiedon saaminen on mahdotonta, sillä kokemukset 

ja merkitykset ovat aina totuuksia kokijalleen. Oleellista sen sijaan on erottaa toisistaan 

havaintojen luotettavuus ja puolueettomuus. Tutkijan onkin kiinnitettävä erityistä huomiota 

puolueettomuuteen havaintojen tulkitsemisen suhteen, johon tutkijan omat lähtökohdat ja 

käsitykset eivät saa vaikuttaa. Tämä puolestaan palautuu tutkimuksen ja etiikan 

kehämäisyyteen: tutkija ei voi irrottaa itseään tutkimusasetelmasta, jonka hän on itse 

rakentanut. Laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa keskeistä onkin tutkimuksen sisäisen 

johdonmukaisuuden, koherenssin, säilyminen tutkielman alusta loppuun. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 134–141.) 

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus ovat keskiössä myös omassa tutkimuksessani. 

Etiikka korostuu tutkimusaiheessani ja -tehtävässäni, jotka tutkittavani voivat kokea 

sensitiivisiksi. Kollegiaalisen tuen puuttumiseen liittyvät kokemukset voivat herättää 

tunteita ja ajatuksia laidasta laitaan. Eettisyys nousee esiin erityisesti haastateltavieni 
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anonymiteetin suhteen sosiaalipäivystysyksiköiden ollessa usein pieniä. Tämän vuoksi olen 

kiinnittänyt erityistä huomiota haastateltavieni anonymiteettiin ja jättänyt mainitsematta 

alueen/yksikön, jossa haastateltavani työskentelevät. Luotettavuuden suhteen etenkin 

puolueettomuus on minulle tutkijana huomionarvoinen asia, sillä oma työkokemukseni ei 

saisi vaikuttaa tekemiini tulkintoihin. Kaiken kaikkiaan olen pyrkinyt noudattamaan eettistä 

vastuuntuntoa ja johdonmukaisuutta tutkielmani jokaisessa osiossa. 

 

5.4 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 
 

Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jossa korostuvat aineiston keräämis- ja 

analyysimetodit (Alasuutari 2011, 31–39). Aineistonhankintamenetelmäkseni olen valinnut 

haastattelun, joka on yleisimmistä laadullisista tiedonkeruumuodoista (mm. Eskola & 

Suoranta, 2008, 85; Hirsjärvi & Hurme 2011, 34). Haastattelu on ennen kaikkea joustava. 

Haastattelussa tutkijan on mahdollista muokata kysymysten järjestystä parhaaksi 

katsomallaan tavalla sekä selventää ja tarkentaa tutkimuskysymyksiään tarvittaessa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 71–74.) Haastattelussa keskeistä on lisäksi vuorovaikutus haastattelijan ja 

haastateltavan välillä. Tällöin tilanne koostuu haastattelijan ja haastateltavan jaetuista 

merkityksistä ja tulkinnoista. Näin ollen haastattelussa korostuvat molempien osapuolten 

roolit. (Laine 2018, 31–32.) Tutkiessani yksin työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta valitsin aineistonkeruumenetelmäksi 

yksilöhaastattelun. 

Kuten kaikissa menetelmissä on haastattelussakin omat haittapuolensa. Haastattelun 

tekeminen on kallista ja se vaatii haastattelijalta taitoa sekä kokemusta. Haastattelu sisältää 

lisäksi useita virhelähteitä ja se vie paljon aikaa haastateltavien löytämisestä litterointiin. 

(Hirsjärvi & Hurme 2011, 34–35.) Näistä tekijöistä huolimatta päädyin 

haastattelumenetelmään (ja nimenomaan yksilöhaastatteluun), koska pyrin saamaan 

vastauksia henkilöiltä, joilla on tutkimusaiheestani henkilökohtaista kokemusta. Uskon, että 

haastattelemalla minun on mahdollista päästä lähimmäs haastateltavieni kokemusmaailmaa. 

Haastattelumenetelmä on minulle lisäksi tuttu kandidaatin tutkielmastani, tosin suurta 

määrää taitoa ja kokemusta minulta tuskin voi sanoa vielä löytyvän.  

Päätin toteuttaa tutkimukseni puolistrukturoidulla teemahaastattelulla pyrkiessäni saamaan 

vastaukset juuri niihin aihealueisiin, joista olin kiinnostunut. Teemahaastattelussa on 
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mahdollista pysyä niissä tutkijan valitsemissa teemoissa, mitkä hän kokee keskeisiksi omaa 

tutkimustaan ajatellen. Lisäksi haastattelun teemat ovat kaikille tutkittaville samat. 

Tutkijalla tulee kuitenkin olla käsitys tutkimusalueestaan ja -teemoistaan, jotta hän voi 

tarvittaessa kysyä lisäkysymyksiä. (Eskola & Suoranta 2008, 85; Hirsjärvi & Hurme 2011, 

41–48.) Vahvuudekseni teemahaastattelussa näen oman työkokemukseni 

sosiaalipäivystystyöstä, mikä helpotti erityisesti lisäkysymysten teossa. 

Substanssiosaaminen aihealueesta takasi minulle hyvän lähtöasetelman tutkielmani 

tekemiseen. 

Aloitin teemahaastattelulomakkeen kokoamisen muodostamalla kysymyksiä haastateltavan 

taustatiedoista. Tästä etenin kysymyksissäni mikrotasolta makrotasolle: yksin työskentelystä 

kollegiaaliseen ja lopulta sosiaaliseen tukeen. Lähetin raakaversion kahdelle 

sosiaalipäivystyksen kollegalleni arvioitavaksi ja lisäksi keskustelimme haastattelurungosta 

pro gradu -seminaarissa. Kollegani, niin töissä kuin yliopistolla, pyysivät minua 

määrittelemään sosiaalisen tuen käsitteen tarkemmin, koska käsite on vähemmän käytetty ja 

tunnettu. Käsite voi lisäksi pitää sisällään esimerkiksi perheeltä saadun tuen, jota en 

tutkimuksessani tutkinut. Haastattelurunkooni (LIITE 2) määrittelin lopulta lyhyesti sekä 

kollegiaalisen että sosiaalisen tuen käsitteet, jotta kaikki haastateltavani tiesivät tarkalleen 

mitä niillä tarkoitin. Haastattelurungon alussa käyn läpi haastateltavan taustatietoja muun 

muassa sosiaalipäivystyksen organisointiin liittyen. Tutkiessani yksin työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta on oleellista 

huomioida, työskennelläänkö yksikössä kokonaan vai osittain yksin. Taustatietojen ohella 

haastatteluteemoiksi muodostuivat kollegiaalinen tuki käsitteenä ja työskentely yksin, 

kollegiaalisen tuen saaminen sekä sosiaalisen tuen saaminen (ks. LIITE 2). 

 

5.5 Aineistonkeruu ja aineisto 
 

Tutkiessani sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöitä hankin haastateltavani eri 

sosiaalipäivystysyksiköistä ympäri Suomea. Halusin haastateltavani eri yksiköistä erityisesti 

anonymiteetin takia. Lisäksi halusin nähdä, eroavatko eri alueiden/yksiköiden 

sosiaalityöntekijöiden kokemukset toisistaan. Esimieheni antoi minulle listan 

sosiaalipäivystysten johtavien sosiaalityöntekijöiden sekä palveluesimiesten 

yhteystiedoista. Hän mainitsi listasta ne sosiaalipäivystykset, joissa hän tiesi 



39 

 

sosiaalityöntekijöiden työskentelevän ainakin osittain yksin. Lähetin joulukuussa 2017 

saatekirjeeni (LIITE 1) tutkimussuunnitelman kera 12:een sosiaalipäivystysyksikköön 

ympäri Suomea. Tammikuun 2018 alkuun mennessä olin lähettänyt 

tutkimuslupahakemukset kolmeen kaupunkiin. 

Tammikuun 2018 alussa lähetin uusintapyynnöt viiteen sosiaalipäivystykseen, joihin olin 

ollut yhteydessä aiemmin. Sain vastaukset lyhyen ajan sisällä neljästä sosiaalipäivystyksestä 

ja sovimme puhelinhaastatteluajat haastateltavien kanssa tammikuun lopulle. Kaiken 

kaikkiaan toimitin saatekirjeeni tutkimussuunnitelman kera yhteensä 15:een kaupunkiin 

ympäri Suomea. Haastateltavikseni muodostui lopulta seitsemän sosiaalityöntekijää 

seitsemästä eri sosiaalipäivystyksestä. Neljään haastatteluun hankin tutkimusluvan. 

Haastateltavista kuusi oli naisia ja yksi mies. Haastateltavat olivat työskennelleet 

sosiaalityöntekijöinä 5–17 vuotta ja sosiaalipäivystystyössä 3,5–10 vuotta. 

Lähetin tutkimussuunnitelmani haastattelurungon kera kuudelle haastateltavalle etukäteen. 

Koska haastattelussa tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkimusaiheesta, on 

perusteltua lähettää haastattelurunko haastateltaville ennakkoon tutustuttavaksi. Tämä on 

lisäksi suositeltavaa haastattelun onnistumisen kannalta. Toisaalta haastateltavilla on oikeus 

tietää tutkimusaiheesta ja -kysymyksistä tarkemmin etukäteen, mikä on myös osa eettisesti 

hyvää tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Yhden haastateltavan kohdalla haastattelu 

toteutui nopealla aikataululla, eikä hän tämän vuoksi ehtinyt lukea kysymyksiä ennen 

haastattelua. 

Haastattelut etenivät teemoittain haastattelurungon mukaisesti. Haastattelujen aikana esitin 

useita lisäkysymyksiä erityisesti sosiaalipäivystyksen organisointiin liittyen, sillä jokaisessa 

yksikössä sosiaalipäivystys oli organisoitu eri tavoin. Tein kaksi haastattelua kasvotusten, 

toisen yliopiston tiloissa ja toisen haastateltavan työpaikalla. Loput viisi haastattelua tein 

kotona puhelimitse yliopistolta lainatulla puhelinhaastattelulaitteella. Haastatteluista kolme 

tehtiin haastateltavien vapaa-ajalla ja kaksi haastateltavien ollessa töissä. Lisäksi kaksi 

haastattelua toteutui haastateltavien ollessa töissä, mutta heillä ei ollut päivystysvastuuta. 

Nauhoitin kaikki haastattelut ja ne kestivät 15 minuutista 50 minuuttiin.  
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5.6 Sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 
 

Olen koodannut aineistoni sanasta sanaan ja yhteensä litteroitua tekstiä tuli 73 sivua fontilla 

11 ja rivivälillä 1,5. Hirsjärvi ja Hurme (2011, 139) toteavat, että tutkimustehtävästä riippuen 

on hyvä pohtia, kuinka tarkasti litterointinsa suorittaa. Jätin haastateltavieni puheen 

ominaisuudet (hengähdykset ja äänenpainot) litterointini ulkopuolelle, koska ne eivät olleet 

merkittäviä tutkimustehtäväni kannalta. Litteroituun tekstiin jäivät haastateltavieni lyhyet ja 

pidemmät tauot, jotka olen merkinnyt / = lyhyt tauko ja // = pitkä tauko. Haastateltavieni 

osioista poistin omat kommenttini: ”mm”, ”joo” ja ”okei”, jotta tekstiä on helpompi lukea. 

Litteroituani nauhat luin tekstin läpi useaan otteeseen ja aloin hahmottelemaan, kuinka 

aineistoni purkaisin. Lisäksi kuuntelin kaikki haastattelut läpi vielä uudelleen. Tässä 

vaiheessa päätin jättää yhden haastatteluista tutkimukseni ulkopuolelle, koska yksikössä 

työskenneltiin virka-ajan ulkopuolella pääosin sosiaaliohjaajan kanssa työparina. 

Tutkiessani nimenomaan yksintyöskentelyä, koin ettei kyseinen haastattelu vastannut 

tutkimukseni kriteereitä. 

Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aloitin 

analysoinnin jo litterointivaiheessa pohtiessani mitä asioita tutkittavani mainitsivat kustakin 

teemasta. Eskola ja Suoranta (2008, 150) kuvaavat prosessia purkamis- ja koodaamisvaiheen 

yhdistämiseksi, jonka jälkeen siirrytään varsinaiseen analyysiin. Aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avainajatuksena on muodostaa aineistosta teoreettinen kokonaisuus. 

Analyysi on nimensä mukaisesti aineistolähtöinen, eikä aiemmilla teorioilla tai tiedoilla ole 

painoarvoa analyysin etenemisessä. Aineistosta valitaan tutkimuskysymyksen kannalta 

oleelliset analyysiyksiköt, jotka eivät ole etukäteen sovittuja. Aineistosta etsitään täten 

merkityksiä, jotka perustuvat tulkintaan ja päättelyyn. Toisaalta täysin aineistolähtöistä 

tutkimusta on mahdoton toteuttaa, sillä tutkimusasetelma, tutkijan käyttämät käsitteet sekä 

tutkijan oma rooli vaikuttavat tutkimuksen ja analyysin etenemiseen. Tutkijan tehtävä, kuten  

aiemmin todettua, on tiedostaa yhteydet itsensä ja aineistonsa välillä. (Eskola & Suoranta 

2008, 19, 187–189; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–113.) Analyysiä voisi kuvata myös 

spiraalina, jossa aineiston kuvaus, koodaus sekä raportointi takertuvat toisiinsa kierros 

kierrokselta, kuten Hirsjärvi ja Hurme (2011, 144) asian ilmaisevat. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sisältää kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa datasta 

luokitellaan ja erotellaan olennaisin materiaali tutkimusongelman kannalta. Vaihetta 

kutsutaan aineiston redusoinniksi eli pelkistämiseksi. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 108–110.) 
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Hyödynsin aineiston analyysissä haastattelussa käyttämiäni teemoja. Eskola ja Suoranta 

(2008, 152) kuvaavat teemahaastattelurunkoa koodauksessa ”oivalliseksi apuvälineeksi”. 

On kuitenkin tärkeä muistaa, että tutkija itse määrittelee tutkimuksensa oleellisimmat seikat, 

jolloin tutkijan tekemät valinnat ohjaavat tulkintoja (Mt., 152). Kävin aineistoni läpi 

teemoittain (LIITE 2) alleviivaten aineistosta esittämieni kysymysten vastaukset eri värein.  

Tästä etenin seuraavaan vaiheeseen, klusterointiin eli ryhmittelyyn. Klusteroinnissa 

aineistosta pyritään etsimään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia. Samaa asiaa 

kuvaavat ilmaisut yhdistetään ja luokitellaan alaluokiksi, jotka lopulta nimetään luokkaa 

kuvaavilla käsitteillä. Näin aineisto tiivistyy ja tutkittavasta ilmiöstä muodostetaan alustavia 

kuvauksia. Alaluokat yhdistetään yläluokiksi, jotka lopulta muodostuvat aineiston 

pääluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Luettuani tekstini läpi useaan otteeseen 

haastattelurunkoni teemat muokkaantuivat tässä vaiheessa osin uusiksi. Alkuperäisen 

”kollegiaalinen tuki käsitteenä ja työskentely yksin”-teeman kysymykset käsittelivät sekä 

kollegiaalista tukea että yksintyöskentelyä. Tässä vaiheessa analyysiäni jaottelin nämä 

omiksi teemoikseen, sillä vastaukset erosivat sisällöllisesti toisistaan. Teemojen lisäksi työn 

organisointi ja resurssit toistuivat haastateltavieni kertomuksissa useasti pitkin haastatteluja. 

Täten aloin hahmottelemaan niistä yhteistä pääluokkaa organisoinnin ja resurssien 

linkittyessä vahvasti toisiinsa. Jotkut yksintyöskentelyä koskevat kuvaukset siirsin tähän 

pääluokkaan niiden kuvatessa enemmän työn organisointia kuin työskentelyä yksin. 

Aineiston viimeinen vaihe on abstrahointi eli käsitteellistäminen, joka tosin alkaa jo 

klusterointivaiheessa ala- ja yläluokkien muodostamisella. Tässä vaiheessa tutkimuksen 

kannalta olennaisesta tiedosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä, joita yhdistelemällä 

saadaan vastaus tutkimustehtävään. Tulkinnan ja päättelyn kautta muodostetut käsitteet ja 

teemat perustuvat tutkittavien vastauksiin, joita tutkija pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan 

analyysin kaikissa vaiheissa. Tuloksissaan tutkija nostaa esiin tutkimuksensa kannalta 

keskeiset teemat. (Mt., 111–113.) Muodostin aineistosta yhteensä 13 yläluokkaa, jotka 

yhdistin neljäksi pääluokaksi. Tutkimustulokseni jakautuvat näin ollen neljään teemaan: 

työn organisointi ja resurssit, työskentely yksin, kollegiaalinen tuki sekä sosiaalinen tuki. 

Olen havainnollistanut analyysini tekemistä Taulukossa 1, jossa on osa ”työskentely yksin”-

teeman muodostamista. Käyn seuraavaksi läpi tutkimustulokseni kappaleissa 6–9. 

Havainnollistaakseni kyseisen teeman sisältöä aloitan jokaisen luvun yhdellä haastateltavani 

sitaatilla. 
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TAULUKKO 1. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”poikkeuksia on 

kaikki tällaset ku 

ennakoidaan että voi 

olla jo enemmän 

niinku työtehtäviä / 

juhannukset ja / 

uudet vuodet ja / sit 

perjantait ja 

lauantait eli niihin 

pyritään saamaan 

kaksi” 

Pyrkimys 

työparityöhön 

(mm. ruuhka-ajat) 

Osin yksin, 

osin työparin 

kanssa  

(3/6) 

Yksintyöskentelyn 

määrä 

Työskentely 

yksin 

”muutaman tunnin 

on sit se seuraava 

joka jatkaa / me 

niinkun nähdään ja 

voidaan vaihtaa se 

aihe ja nähdä 

toisiamme” 

Vuoronvaihdot    

”päivisin sit virka-

aikana kuntien 

sosiaalityöntekijöistä 

saa paria työparia” 

Virka-aikana 

mahdollisuus 

työpariin 

Lähes aina 

yksin (3/6) 

  

”ilta viikonloppuna 

kun on / niin on / 

idea on se että me 

päivystettään 

tosiaan yksin” 

Virka-ajan 

ulkopuolella yksin 
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6 TYÖN ORGANISOINTI JA RESURSSIT 
 

”me ollaan pyöritetty tätä nyt todellakin niinkun alimiehityksellä missään päin 

valtakuntaa varmasti näin vähillä sosiaalityöntekijäresursseilla ei oo tehty ja 

meillä on paljon yksintyöskentelyä ja ihan varallaoloa sitten ollut” (H4) 

 

Ensimmäinen teemani käsittelee työn organisointia ja resursseja. Teeman yläluokat ovat: 

sosiaalipäivystyksen toimintamallit, työn laatu, vähäiset henkilöstöresurssit ja työn arvostus. 

Haastateltavat korostivat organisoinnin ja resurssien merkitystä useasti pitkin haastatteluja, 

minkä vuoksi muodostin niistä oman teemansa. Osio auttaa lukijaa myös hahmottamaan 

sosiaalipäivystyksen organisoinnin moninaisuuden, mikä nousi tutkimuksessani vahvasti 

esiin. Työn organisointi ja resurssit ovat lisäksi keskeisessä roolissa kaikissa seuraavissa 

teemoissa; yksin työskentelyssä, kollegiaalisessa tuessa ja sosiaalisessa tuessa.  

 

6.1 Sosiaalipäivystysten toimintamallit 
 

Sosiaalipäivystys oli organisoitu jokaisessa yksikössä eri tavoin (KUVIO 1). Pääosin 

päivystys oli kunnan sosiaalitoimen vastuulla virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella työtä 

tehtiin joko aktiivityönä sosiaalipäivystysyksikössä tai varallaolona kotoa käsin. 

Aktiivityönä 24/7 päivystystä tehtiin vain yhdessä yksikössä. Neljä sosiaalipäivystystä oli 

maakunnallisia, jolloin ne vastasivat 10–17 kunnasta kellonajasta riippuen. Näissä päivystys 

toteutui virka-ajan ulkopuolella pääosin aktiivityön ja varallaolon yhdistelmänä. Kahdessa 

sosiaalipäivystyksessä päivystystä tehtiin virka-aikana oman työn ohessa sovitusti. Näissä 

virka-ajan ulkopuolinen päivystys oli organisoitu ylikunnallisilla järjestelyillä siten, että yksi 

kunnista päivysti koko päivystysaluetta useimmiten aina yhden viikon ajan kerrallaan. 

Tällöin työtä tehtiin virka-ajan ulkopuolella aina varallaolona kotona. Lisäksi toisessa näistä 

työskenneltiin takapäivystäjinä etupäivystyksen ollessa toisen kaupungin vastuulla. 

Fyysisesti toimistolla 24/7 työtä tehtiin siis vain yhdessä sosiaalipäivystyksessä, kun 

kaikissa muissa työtä tehtiin osin toimistolla ja osin erilaisin varallaolojärjestelyin kotoa 

käsin. Sosiaalipäivystyksissä työskenteli 4–8 sosiaalityöntekijää. 
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Kuvio 1. 

Sosiaalipäivystys 

 

Väestöpohja 

(10 000 

asukkaan 

tarkkuudella) 

Virka-aikainen päivystys Virka-ajan ulkopuolinen 

päivystys 

H1 170 000 Ensisijaisesti kunnan 

sosiaalitoimessa 

Aktiivityön ja varallaolon 

yhdistelmä 

sosiaalipäivystysyksikössä 

H2 200 000 Ensisijaisesti kunnan 

sosiaalitoimessa 

Aktiivityö 

sosiaalipäivystysyksikössä 

H3 20 000 Kunnan sosiaalitoimessa Kokonaan varallaolona 

(Ylikunnallinen järjestely 

usean kunnan kesken) 

H4 170 000 Kunnan sosiaalitoimessa Aktiivityön ja varallaolon 

yhdistelmä 

sosiaalipäivystysyksikössä 

H5 190 000 Ensisijaisesti kunnan 

sosiaalitoimessa 

Aktiivityön ja varallaolon 

yhdistelmä 

sosiaalipäivystysyksikössä  

H6 10 000 Kunnan sosiaalitoimessa Kokonaan varallaolona 

(Ylikunnallinen järjestely 

usean kunnan kesken & 

etupäivystys-takapäivystys) 

 

Päivystysasetus (HE 224/2016) oli vaikuttanut sosiaalipäivystyksen organisointiin useissa 

yksiköissä. Kahdessa kaupungissa sairaalaan oli perustettu poliisilaitoksen ohella toinen 

sosiaalipäivystysyksikkö. Näistä toisessa sosiaalityöntekijät työskentelivät edelleen 

poliisilaitoksella, mutta toisessa sosiaalityöntekijät työskentelivät sekä sairaalassa että 

poliisilaitoksella kaksinapaisen mallin mukaisesti. Lisäksi neljään sosiaalipäivystykseen oli 

palkattu lisää työntekijöitä: joko sosiaalityöntekijöitä tai sosiaaliohjaajia paikasta riippuen. 

Kolmeen sosiaalipäivystykseen oli vastikään tullut/tulossa suora puhelinnumero asiakkaille 
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valvontaviranomaisten kehotuksen (Valvira 2018, 23) mukaisesti. Julkisen puhelinnumeron 

nähtiin lisäävän työmäärää ja vaikuttavan täten työnkuvaan merkittävästi sosiaalityöntekijän 

päivystäessä yksin Virven (viranomaisradiopuhelimen) lisäksi nyt asiakaspuhelinta. 

Haastateltavien puheissa korostuikin tehtävien kiireellisyyden arviointi ja priorisoinnin 

merkitys. 

Sosiaalipäivystykseen liittyvistä uudistuksista päivystysasetus (HE 224/2016) sekä sote-

uudistus pohdituttivat erityisesti kahta haastateltavaa. Toinen haastateltavista koki, että 

päivystysasetus on lisännyt eriarvoisuutta sosiaalipäivystyksen organisoinnissa erilaisten 

toimintamallien lisäännyttyä entisestään. Päivystysasetuksen muutoksiin on mahdoton ottaa 

kantaa tässä vaiheessa sen koommin muutoksen astuttua voimaan vasta reilu vuosi sitten. 

Tutkimustieto olisi toki tarpeen. Haastateltava pohti itse päivystysasetuksen vaikutuksia 

näin: 

”kun tavote oli päivystysuudistuksella yhdenmukaistaa palveluja niin kyllähän 

tää nyt / tulee sit oikeesti myös olemaan vieläkin aika eri lailla järjestettyä (..) 

Suomessa on niin villisti tätä järjestetty niin mun mielestä tätä on tosi tärkee 

tuoda esille” (H1) 

Toinen haastateltavista uskoi sote-uudistuksen vaikuttavan sosiaalipäivystyksen 

organisointiin puolestaan täysin päinvastoin. Haastateltavan mukaan sote-uudistus tulee 

todennäköisesti yhdenmukaistamaan työn organisointia tulevaisuudessa. Haastateltava 

uskoi sote-uudistuksen myötä varallaolon vähentyvän ja työparityön lisääntyvän. 

Haastateltava korosti työparityön välttämättömyyttä tulevaisuudessa, tosin siinä hän ei ollut 

ainoa. Haastateltavan pohdinnan perusteella sote-uudistuksen voisi sanoa olevan 

mahdollisuus sosiaalipäivystyksen organisoinnin suhteen jatkossa. Haastateltavan mukaan: 

”ei enää varmaan mitään varallaolosysteemiä edes tunneta että ollaan 

aktiivisesti koko ajan / että sittenhän se tarkottaa että työntekijämäärä 

lisääntyy (..) kyllähän tästä varmaan nousee se / se tarve että mikä se on 

sosiaalipäivystyksellä se että se työparityöskentely ois ehdotonta 

tulevaisuudessa” (H5) 

Työn organisointi ja erilaiset uudistukset herättivät paljon keskustelua useissa haastatteluissa 

eri haastatteluteemojen yhteydessä. Tämä ei ole ihme, sillä kuten KUVIO 1 todistaa, työn 

organisointi on tällä hetkellä hyvin vaihtelevaa ja hajanaista. Erilaiset järjestämistavat 

vaikeuttavat osaltaan myös työn valvontaa sekä kehittämistä (Reissell ym. 2012). 



46 

 

6.2 Työn laatu 
 

Useampi haastateltavista koki työn organisoinnin olevan suoraan yhteydessä työn laatuun. 

Haastateltavien puheissa nousi esiin erityisesti työskentely varallaolona, sillä erilaisten 

varallaolojärjestelyjen nähtiin vaikuttavan työskentelyyn pääosin negatiivisesti. Kotoa käsin 

tehtynä asiakastietojärjestelmiin pääsy hankaloitui tai oli mahdotonta ja työstä puuttui tuki 

kokonaan. Näin ollen yksintyöskentely varallaolon haasteena (HE 224/2016 vp, 14) korostui 

myös omassa tutkimuksessani. Sosiaalipäivystyksessä, jossa yöt työskenneltiin 

varallaolona, haastateltava koki, ettei varallaolo kuulu lainkaan nykyiseen 

työskentelykulttuuriin. Haastateltava totesi varallaolon ja laadun välisestä yhteydestä: 

”me halutaan ensisijasesti siitä varallaolosta eroon / se on täysin 

seitkytlukumainen ajatus että ylipäätään kotoa tehään tänluonteista työtä / että 

ihan käsittämätöntä että se menee mistään läpi” (H1) 

Varallaolon koettiin vaikuttavan myös sosiaalipäivystäjälle tehtyjen yhteydenottojen 

määrään. Kahdessa sosiaalipäivystyksessä, jossa sosiaalityöntekijät tekivät 

sosiaalipäivystystä pääosin aktiivityönä, haastateltavat uskoivat sekä viranomaisten että 

asiakkaiden yhteydenottojen määrän vähentyvän työntekijän päivystäessä kotona. 

Sosiaalipäivystysselvityksen perusteella sosiaalipäivystyksen saatavuudessa sekä 

saavutettavuudessa on suuria alueellisia eroja. Eroja aiheuttaa tulosten mukaan erityisesti se, 

tehdäänkö työtä aktiivityönä vai varallaolona. (Valvira 2018, 11–13.) Varallaolon vaarana 

on, että asiakkaan tuen tarve jää huomioimatta. Lisäksi asiakkaan oikeus saada apua silloin, 

kun hän sitä tarvitsee, heikkenee. Tällöin sosiaalihuoltolain (1301/2014, 29§) henki palvelun 

ympärivuorokautisesta saatavuudesta ei toteudu. Haastateltava, joka työskenteli aktiivityönä 

24/7 koki olevansa kiitollinen siitä, ettei heillä ollut varallaolojärjestelyjä lainkaan. 

Haastateltava uskoi, että yhteydenotot vähenisivät huomattavasti, ellei työntekijä olisi 

toimistolla jatkuvasti läsnä vastaanottamassa työtehtäviä. 

”jos ei siellä olla niin ja sä oot kotona niin kyllä se kynnys poliisille tai kenelle 

tahansa on niinku vähän korkeempi sit soittaa kotiin” (H2) 

Lisäksi päivystys oman työn ohessa oli yhteydessä työn laatuun. Vaikka kaksi 

haastateltavista totesi, ettei työtehtäviä tullut virka-ajan ulkopuolella arkisin niin paljon, 

päivystys vaikutti sekä työntekijän päivätyöhön että työntekijän jaksamiseen. Päivätyön 

tekeminen mahdollisesti heikentyi, kun työntekijän tuli olla jatkuvassa valmiudessa 
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päivystystehtävien vuoksi. Toinen haastateltavista totesi pitävänsä kalenterinsa 

päivystysviikolla väljempänä, jotta hän voi tarvittaessa lähteä hoitamaan akuuttia 

päivystystehtävää. Toinen haastateltavista puolestaan mainitsi, että oma päivätyö tulee 

hoitaa, vaikka olisi päivystänyt koko yön hoitaen erinäisiä päivystystehtäviä. Päivystyksellä 

oman työn ohessa oli näin ollen suora vaikutus jaksamiseen. Toinen haastateltavista kuvaili 

työtänsä päivystysviikolla näin: 

”sää teet kaheksasta neljään sen virka-aikasen työn ja sitten / päivystät sitten 

tuota / myöskin sen sillä viikolla sen virka-ajan ulkopuolisen / vaikka ois koko 

yön valvonu tehden sosiaalipäivystystyötä niin aamulla pittää kaheksalta tulla 

töihin jos jaksaa / mutta ei nyt oo semmosia / niinku sannoin niin aika lailla ne 

/ ainaki minun kohalla ne yhteydenotot sosiaalipäivystyksen virka-ajan 

ulkopuolella ne painottuu sinne viikonloppuun” (H3) 

Myös sosiaali- ja terveysministeriö (2006, 15) toteaa työn laadun mahdollisesti heikentyvän, 

kun päivystystä tehdään oman työn ohessa virka-ajan ulkopuolella. Ministeriön mukaan 

virka-aikaisten tehtävien haavoittuminen ja työntekijän uupuminen ovat työn suuria riskejä. 

Päivätyön hoitaminen vaativien työtehtävien jälkeen yöllä lisää haavoittuvuutta entisestään. 

(Mt., 14–15.) Nämä tulivat esiin myös omassa tutkimuksessani. 

 

6.3 Vähäiset henkilöstöresurssit 
 

Puolet haastateltavista nosti esiin vähäiset henkilöstöresurssit useasti pitkin haastatteluja, 

tosin lähes kaikki mainitsivat niistä myös epäsuoraan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

päivystysselvityksen (Reissell ym. 2012, 118) mukaan sosiaalipäivystystyöhön tulisi 

resursoida tarpeeksi. Valtaosa haastateltavistani totesi työtehtävien kasvaneen runsaasti 

vuosien saatossa ja haastateltavien puheissa painottui työparityön tarve tulevaisuudessa. 

Työtehtävien kasvuun ei oltu usein reagoitu tarpeeksi esimiestasolla, eivätkä 

sosiaalipäivystysten nykyiset henkilöstöresurssit vastanneet työn määrää. Osaan 

sosiaalipäivystyksistä oli palkattu lisää työntekijöitä työtehtävien lisäännyttyä (ja 

päivystysasetuksen tultua voimaan), mutta kokoaikaiseen työparityöhön resurssit eivät 

riittäneet. Tätä vaikeutti omalta osaltaan vuorotyö ja työvuorojen suunnittelu jo valmiiksi 

vähäisillä henkilöstöresursseilla. Toisaalta työvuoroihin ei ollut oikeutta rekrytoida lisää 

työntekijöitä, koska se oli kallista. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 29§) painotetaan, että 
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päivystysyksiköissä on oltava riittävästi voimavaroja sekä osaamista. Nämä eivät vaikuta 

ainoastaan palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen, vaan lisäksi työntekijään ja työn 

sisältöön. Haastateltavat kuvailivat itse asiaa näin: 

”yöt ollaan varallaolona ku eihän tuolla väellä nyt aktiivityöhön riitä (..) sehän 

vaatii vaan työntekijöitä eihän siinä sen kummempaa että mistä niitä saadaan” 

(H5) 

”meillä on siis hyvin pieni täysin alimitoitettu yksikkö (naurua) / suhteessa 

väkilukuun ja ja tehtävämäärien kasvuun (..) tilastollisesti meiän 

ruuhkasimmat piikit on sunnuntai- ja maanantai-illat / että se on sinänsä / 

mutta sunnuntaihin ei olla saatu mandaattia ottaa tuplamiehitystä / kun on 

kalliit tunnit (naurua)” (H1) 

Vähäisten henkilöstöresurssien seurauksena työntekijöiden mukautuvuus kasvoi. Tämä 

vaikutti puolestaan työntekijän kuormittumiseen, joka nousi haastatteluissa usein esiin. 

Haastateltavien puheissa korostui joustavuus työvuorojen suhteen, mikä vaikutti suoraan 

työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tämä herätti pohtimaan, noudatettiinko ratkaisuissa 

aina työaikalakia (605/1996) erityisesti vuorokausilevon osalta. Työstä palautumisen 

merkitys korostuu työn ollessa erityisen kuormittavaa. Henkinen irtautuminen työstä sekä 

työajatuksista on todettu olevan tehokkain palautumiskeino. Mikäli työstä ei palaudu 

riittävästi, voi se johtaa pahimmillaan työuupumukseen. (Hakanen 2011, 98–101.) Yhden 

haastateltavani mukaan kollegan sairastuessa oltiin valmiita tulemaan töihin. Haastateltava 

koki alimitoitettujen resurssien olevan suoraan yhteydessä työntekijöiden sitoutuneisuuteen. 

Kun töihin voidaan hälyttää ”milloin tahansa”, työstä irtautuminen sekä palautuminen jäävät 

todennäköisesti hyvin vähäisiksi. 

”tää on aika melkosta kuormitusta ja pyöritystä ollut sitten / tuuraamme 

toisiamme / elikä meillä jos joku sairastuu niin meistä sit joku tulee tekemään 

tätä sosiaalipäivystystä / ja sitten vastaavasti varallaolo voi aktivoitua työksi 

et voi mennä kaks kolme vuorokautta putkeen että ollaan sitten yks sama eli 

ollaan oltu töissä” (H4) 

Vähäiset henkilöstöresurssit vaikuttivat työn toteuttamiseen kahdessa sosiaalipäivystyksessä 

lisäksi kesälomien kautta. Kun vakituisten työntekijöiden tilalle ei palkattu kesäsijaisia, 

mahdollisuus kollegiaaliseen tukeen heikentyi entisestään. Haastateltavat mainitsivatkin 

kesälomien olevan haastavaa aikaa vakituisten työntekijöiden ollessa usein pitkillä lomilla. 



49 

 

Lisäksi kaksi haastateltavista koki poliisin määrärahojen supistumisen vaikuttaneen suoraan 

myös sosiaalipäivystystyöhön. Poliisipartioiden vähenemisen myötä partion saaminen 

mukaan työtehtäville oli vaikeutunut, koska myös poliisien oli priorisoitava työtehtäviään. 

Koska työtehtäville ei voinut lähteä yksin, tehtävät jäivät toisinaan mahdollisesti hoitamatta 

kokonaan. Tosin molemmat haastateltavat painottivat, että akuuteissa hätätilanteissa (kuten 

väkivallanuhka) poliisipartio oli mukana. Poliisin virka-avun saaminen on keskeinen tekijä 

sosiaalipäivystystyössä työturvallisuuden ja työtehtävien hoitamisen suhteen (Reissell ym. 

2012, 117; Valvira 2018, 14, 19). Toinen haastateltavista myös koki pitkien välimatkojen 

vaikuttavan poliisipartion saatavuuteen ja haastateltava totesi: 

”meillä ei taia nyt olla ku pari partiota tällä koko hiton / puolen Suomen 

alueella (naurua) / no ei nyt puolen Suomen mutta aika isolla alueella / niin 

tuota ymmärtäähän sen että hekkiin vähän / vähän niinku miettii että mihin 

lähtee ja mihin ei” (H6) 

Kokonaisuudessaan vähäiset henkilöstöresurssit eivät vaikuta ainoastaan työparin 

puuttumiseen, vaan suoraan työn eettisyyteen sekä laatuun. Sosiaalityöntekijät kohtaavat 

työssään eettisesti haastavia tilanteita usein, jolloin tarve kollegan tukeen kasvaa entisestään 

(McAuliffe & Sudbery 2005; Papadaki & Papadaki 2008). Vähäisten resurssien vuoksi 

työntekijä voi jäädä tilanteissa täysin yksin ilman minkäänlaista tukea. 

 

6.4 Työn arvostus 
 

Suurin osa haastateltavista koki, ettei sosiaalipäivystystyö saanut osakseen ansaitsemaansa 

arvostusta työn ulkopuolelta. Työ nähtiin haasteelliseksi, merkittäväksi sekä tärkeäksi, ja 

haastateltavien mukaan siihen tulisi panostaa kaiken kaikkiaan huomattavasti enemmän. 

Ihminen haluaa saada arvostusta työstään. Arvostus on työn polttoaine ja inhimillinen 

perustarve. Arvostuksen saaminen sellaiselta, jota itsekin arvostaa, on tärkeää. Arvostus 

välittyy ammattitaidon ja osaamisen kunnioittamisena, palautteen, sanojen ja tekojen, kautta. 

Palautteen merkitys korostuu, kun työntekijä on joustanut ja uhrautunut työnsä puolesta. 

Mikäli arvostus puuttuu ulkopuolelta, on sitä myös työntekijän vaikea kokea. Arvostus lisää 

työhyvinvointia ja vaikuttaa siten myös työn laatuun sekä työssä jaksamiseen. Arvostuksen 

myötä työntekijä kokee työnsä tarpeelliseksi. (Furman & Ahola 2002, 19–22; Paasivaara 

2009, 14–15; Hakanen 2011, 59.) Haastateltavani arvostivat suuresti omaa työtään. 
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Palautetta omasta työstä sai erityisesti kollegoilta ja omalta työyhteisöltä, mikä lisäsi 

arvostetuksi tulemisen kokemusta. Sen sijaan työn ulkopuolinen arvostus ylemmän tason 

esimiehiltä ja päättäjiltä tuntui puuttuvan työstä lähes kokonaan. Toisaalta arvostuksen 

puuttuminen ulkopuolelta mahdollisesti lisäsi työyhteisön sisäistä koheesiota ja kollegoiden 

yhteen hiileen puhaltamista. 

Arvostus oli yhteydessä myös palkkaukseen. Puolet haastateltavista koki, ettei työn sisältö 

vastannut siitä maksettavaa palkkatasoa. Osa haastateltavista mainitsi työn lähtöpalkaksi 

vajaa 3000 euroa, johon tulevat lisäksi työehtosopimuksen mukaiset ilta-, yö- sekä pyhälisät. 

Muutama haastateltava nosti esiin hälytysrahan, jonka työnantaja maksaa työntekijälle 

hälyttäessään tämän tarvittaessa työvuoroon. Ulkoiset palkitsemisen tavat ovat työn tärkeitä 

voimavaroja. Oikeudenmukainen palkitseminen on palaute hyvästä työn suorittamisesta ja 

se linkittyy keskeisesti työn arvostuksen kokemuksiin. (Hakanen 2011, 65–66.) Yksi 

haastateltavistani koki, että sosiaali(päivystys)työn on oltava kutsumusammatti, jotta sitä 

suostuu tämänhetkisellä palkkatasolla tekemään. 

”on aika surullista et tää sosiaalityön arvostus että jos sä voit tutkijana jotenkin 

sitä auttaa eteenpäin että / hemmetti täällä on fiksuja mimmejä (naurua) jotka 

vaan niinku pistetään tommoseen orjatyöhön helvetin huonolla palkalla 

(naurua) / et meidän pitää rakastaa näitä asiakkaita ja ihmisiä et me tehään 

tätä työtä” (H4) 

Yksi haastateltavista näki, että sosiaalipäivystykseen tulisi kouluttaa ja panostaa enemmän 

ja erityisesti kriisityön osaamista tulisi lisätä. Sosiaali- ja terveysministeriön (2005) mukaan 

työntekijän ammattitaidon tulee olla tehtävien vaatimusten mukaista erityisesti kriisityön 

osalta. Niin ikään valmius toimia päivittäisissä kriisitilanteissa antaa pohjan toimia 

suuremmissakin onnettomuustilanteissa. (Mt., 19–20.) Myös hallituksen esityksessä 

(224/2016 vp, 14) todetaan, että ammatillisen erityisosaamisen (erityisesti kriisityön) 

kehittyminen on uhattuna, jos siihen ei resursoida tarpeeksi ja päivystysvuoroja tehdään 

harvoin. Tietotaidon lisääminen olisi haastateltavani mukaan tarpeen sosiaalipäivystystyön 

ollessa sisällöllisesti haastavaa työtä. Haastateltava koki, että työssä vaaditaan paljon, mutta 

samalla työntekijöiden osaamiseen ei panosteta tarpeeksi. Nämä tekijät vaikuttavat 

epäilemättä työhön erityisesti silloin, kun/jos työtä tehdään yksin. Työn vaativuustaso 

suhteessa koulutukseen korostui myös Radeyn ym. (2018) tutkimuksessa. Työntekijät, jotka 

työskentelivät yksin, kokivat että työn tekeminen ilman perehdytystä vaikeutti työntekoa 
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huomattavasti. Työntekijän odotettiin suoriutuvan työtehtävistä, joista hänellä ei ollut 

kokemusta. Niin ikään ollessaan yksin avun pyytäminen oli mahdotonta. (Mt., 88.) Tämä on 

verrattavissa haastateltavani kokemuksiin. Haastateltava kritisoi sosiaalipäivystyksen 

organisointia useasti haastattelun aikana. 

”sosiaalipäivystys ei oo vaan jotain niinku jota hoi tehään siinä oman työn 

ohessa jotenki sivukäellä vaan / kyllä se on vaativaa työtä niin mun mielestä 

siihen pitäs myöski sitte niinku samalla tavalla se tarttis / lakisääteiset 

koulutukset ku mikä muu sosiaalityö tahansa (..) kun ei sitten kouluteta 

(kriisityöhön) / vaaditaan kyllä ja edellytetään mutta koko ajan niinku 

laajennetaan vastuuta mutta / mut sit et siihen saa mitään koulutusta etkä 

välttämättä sit sen kummempaa tukee” (H3) 

Tutkimuksessani todentui työn organisoinnin ja resurssien vaikutus työn toteuttamiseen ja 

työn sisältöön konkreettisesti. Organisointi ja resurssit määrittelevät ne puitteet, joissa työtä 

tehdään. Ne liittyvät osaltaan kollegiaaliseen tukeen ja erityisesti tuen saamiseen. 

Organisointi ja resurssit vaikuttavat työntekijöiden ohella suoraan myös asiakkaisiin. 

Erilaisten toimintamallien ja vähäisten resurssien takia onkin pohdittava, saavatko asiakkaat 

tällä hetkellä kiireellistä ja välttämätöntä apua sosiaalihuoltolain (1301/2014, 29§) 

mukaisesti aina sitä halutessaan. Organisointi ja resurssit liittyvät vahvasti seuraaviin 

teemoihini. 
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7 TYÖSKENTELY YKSIN 

 

”tuntuu että tässä duunissa oikeesti tarvii välillä ihan käsiäkin avuksi / että 

tuolla ku / jos tulee vaikka joku sijoitustilanne ja sulla on pienet lapset auton 

takapenkillä ja pitäis turvallisesti ajaa jonneki / perhekotiin ja / samalla vastata 

puhelimeen / päivystää Virvee / navigoida (naurua) / niin tota / kyl ihan 

tämmösissäki huomaa että kyllä se työpari vaan on hyvä” (H1) 

 

Toinen teemani koskee yksintyöskentelyä. Teeman yläluokat ovat: yksintyöskentelyn 

määrä, yksinhoidettavat työtehtävät ja yksintyöskentelyn kokemukset. Käyn alussa läpi sitä, 

kuinka paljon haastateltavat työskentelivät yksin. Yksintyöskentelyn määrä on suoraan 

yhteydessä kollegiaalisen tuen saamiseen. Tämän jälkeen nostan esiin sellaiset työtehtävät, 

jotka haastateltavani hoitavat/hoitaisivat mieluummin yksin. Kollegiaalisen tuen saaminen 

ei ole aina välttämätöntä, mikä on tärkeää nostaa esiin. Luvun lopussa käyn läpi 

haastateltavien kokemuksia yksintyöskentelystä. 

 

7.1 Yksintyöskentelyn määrä 
 

Kaikilla kuudella sosiaalityöntekijällä oli paljon kokemusta yksintyöskentelystä. Vastaukset 

jakautuivat kuitenkin kahteen osioon. Kolmessa sosiaalipäivystyksessä työtä tehdään lähes 

aina yksin. Kolmessa sen sijaan työskennellään osin yksin, osin työparin kanssa. 

Jälkimmäisten osalta työvuorojen vaihdot oli suunniteltu pääosin siten, että työntekijät 

työskentelivät hetken yhdessä. Pyrkimys työparityöhön korostui kaikkien kolmen 

haastateltavan kertomuksissa. Työparin kanssa työskentely määrittyi tosin pitkälti 

työvuorolistan mukaan. Yksi haastateltavista mainitsi, että heillä jo ennakossa oleviin 

ruuhkaisempiin työvuoroihin varaudutaan poikkeuksetta useammalla työntekijällä. 

Tilastollisesti ruuhkaisimmat työvuorot haastateltavan mukaan ovat uusi vuosi, juhannus, 

viikonloput, koulun alkaminen sekä päättyminen ja erilaiset musiikkitapahtumat nuorille. 

Haastateltava kuvaili työvuoroja ja työvuorojen vaihtoja kokonaisuudessaan näin: 
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”pääsääntösesti meillä on siis yksin ollaan vuorossa ja siinä on se 

vuoronvaihto sitten / eli aamuvuoro tulee kaheksasta neljään ja sit siinä on 

kahesta neljään tai kolmesta neljään yhteistä aikaa / ja sitte sama on sitte 

iltavuorolaisella on yövuoron kanssa semmonen noin tunti yhteistä aikaa (..) ei 

läheskään niinku vois sanoo että maanantaista perjantaihin ois aina 

iltavuorossa kaks / että kyllä se on ehkä sit semmonen / satunnaista sit sillon 

että on kaksi” (H2) 

Kolmessa sosiaalipäivystyksessä työtä tehdään puolestaan lähes aina yksin. Yhdessä 

sosiaalipäivystyksessä työskennellään yksin 24/7. Tosin haastateltava lisäsi, että 

vuoronvaihdon yhteydessä työntekijät ovat lyhyen hetken yhdessä. Kahdessa 

sosiaalipäivystyksessä mahdollisuus työparityöskentelyyn painottui virka-aikaan. Toisen 

haastateltavan sanoin päiväpäivystyksessä on mahdollisuus työpariin, mikäli työparilla on 

aikaa. Yhden haastateltavan kanssa emme keskustelleet virka-aikaisesta päivystyksestä 

lainkaan haastattelun painottuessa nimenomaan työskentelyyn virka-ajan ulkopuolella. 

Sosiaalipäivystyksissä, joissa työskennellään ylikunnallisin järjestelyin ja virka-ajan 

ulkopuolella varallaolona kotoa käsin, työ on toisen haastateltavan mukaan: 

”se on täysin / täysin yksin / että ei ole mitään takapäivystystäkään / eli 

periaatteessa yksin päivystät sen viikon perjantaista perjantaihin” (H3) 

Yksintyöskentelyn määrä vaihteli paljon haastateltavien keskuudessa, mihin työn 

organisointi vaikutti merkittävästi. Mikäli työtä tehdään alati yksin, ei työpariin tai 

kollegiaaliseen tukeen ole lainkaan mahdollisuutta. Sen sijaan, jos työtä tehdään osin yksin 

ja osin työparin kanssa, mahdollisuus tukeen on jo huomattavasti parempi. 

 

7.2 Yksinhoidettavat työtehtävät 
 

Haastattelurunkoni (LIITE 2) yksi kysymys koski mieluummin yksinhoidettavia työtehtäviä. 

Tarkoituksenani oli selvittää, millaisissa tilanteissa sosiaalityöntekijät työskentelevät 

mieluummin yksin, mikäli sellaisia on. Kaikki haastateltavani nostivat esiin joitakin 

yksinhoidettavia työtehtäviä. Tosin enemmistö totesi, ettei työparin läsnäolosta olisi 

haittaakaan. Suurin osa haastateltavista koki hoitavansa yksin mieluummin puhelimitse 

hoidettavat työtehtävät, jotka liittyivät neuvontaan, kiireelliseen palveluohjaukseen ja 
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taloudellisen tukeen. Esimerkeiksi mainittiin lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen ja 

äkillisen taloudellisen avun antaminen. Puhelimitse hoidettavissa työtehtävissä 

yksintyöskentely nähtiin jopa suotavana. Yksi haastateltava mainitsi lisäksi kirjaavansa 

mieluummin yksin omassa rauhassa. 

Kahden haastateltavani mukaan kriisityötä on usein parempi tehdä yksin. Tosin molemmat 

lisäsivät, että tämä riippuu aina tilanteesta. Toisinaan läheisensä menettäneen asiakkaan voi 

olla helpompaa vastaanottaa henkistä kriisiapua yhdeltä työntekijältä. Toisinaan tilanne 

vaatii/vaatisi puolestaan toisen sosiaalityöntekijän selvittämään ja hoitamaan muita asioita 

ja/tai työtehtäviä. Cronin ym. (2007) ja Choi (2011) korostavat kollegiaalisen/henkisen tuen 

merkitystä kriisityössä. Tutkijoiden mukaan tuki lieventää ahdistusta (Cronin ym. 2007, 

373–379) ja ehkäisee sijaistraumatisoitumista (Choi 2011, 225–239). Vaikka haastateltavani 

korostivat kriisityön tekemisen riippuvan aina tilanteesta, olivat he myös mahdollisesti 

tottuneet tekemään kriisityötä itsekseen, koska tukea ei ollut aina saatavilla. Toinen 

haastateltavistani kuvaili kriisityön tekemistä näin: 

”joskus on ihan hyvä että / että niinkun yks ihminen ja sitte se niinku kertoo 

niitä omia asioitaan ja sit tavallaan voi niinkun keskittyä siihen / siihen 

yksilöön ja / mutta joissaki tilanteissa siinäki on sitten työparin kanssa ihan 

hyvä tehdä tämmösiäkin / tämmösiäki että jos on vaikka menehtyny ja 

joudutaan sitten vähän niinkun selventään näitä / tai sitten et / et kyllä niinkun 

siinä on aina puolensa ja puolensa” (H4) 

Kysymys mieluummin yksinhoidettavista työtehtävistä ei ollut missään määrin helppo. 

Työskennellessään yksin sosiaalityöntekijöillä ei ollut mahdollisuutta valita, mitkä tehtävät 

he hoitavat yksin ja mitkä työparin kanssa. Lähtötilanne on yhden haastateltavani mukaan 

täysin erilainen, kun mahdollisuus keskustella työparin kanssa on olemassa. Yksi 

haastateltava puolestaan totesi, että mieluummin yksinhoidettavia työtehtäviä ei ole. 

 

7.3 Yksintyöskentelyn kokemukset 
 

Yksintyöskentelyn kokemuksissa oli paljon vaihtelua. Yhtäältä kokemukset olivat hyvin 

samankaltaisia, toisaalta erilaisia. Vastausten monipuolisuudessa työn organisoinnilla oli 

jälleen oma roolinsa kollegiaalisen tuen saamisen ollessa osalle helpompaa kuin toisille. 
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Puolet haastateltavista mainitsi yksintyöskentelyn olevan joko hyvää tai ihan ok. Toisaalta 

nämä haastateltavat toivat esiin, että tekisivät mieluummin töitä kollegan kanssa. 

Enemmistö haastateltavista oli tottunut työskentelemään yksin. Yksintyöskentely oli jo 

normalisoitunut osaksi työnkuvaa. Työparia ei osattu kaivata, sillä yksintyöskentelystä oli 

tullut jo ikään kuin normi. Vaikka kollegalle oli usein mahdollista soittaa ja pyytää hänet 

tarvittaessa töihin, kynnys tähän oli usean haastateltavan mukaan hyvin korkea. Yksin oli 

totuttu työskentelemään jopa haastavissakin onnettomuustilanteissa, kuten tulipalossa ja 

evakuoinnissa. Kun työtä tekee aina tai lähes aina yksin, ei työparia välttämättä osaa 

kaivatakaan. Yksi haastateltavista totesi: 

”joskus on niinku seuraava vuorolainen soitettu niinku aikasemmin tulemaan 

töihin / et kyllä varmaan me kaikki ollaan sit sillä lailla / siihen opittu ja totuttu 

et sit hoidetaan niinku sit yksin se työtehtävä” (H2) 

Tottuminen oli puolestaan yhteydessä ammattitaitoon ja itsenäiseen päätöksentekoon, toisin 

sanoen asiantuntijuuteen. Osa haastateltavista totesi, ettei kokenut itsenäisiä ratkaisuja ja 

päätöksiä ongelmallisina. Niiden nähtiin liittyvän oleellisesti omaan ammattitaitoon, johon 

tuli luottaa. Vahva ammattitaito oli (ainakin osin) seurausta yksintyöskentelystä, koska 

tilanteissa oli joutunut ja tottunut tekemään ratkaisuja yksin. Asiantuntijuuden 

muodostumista voisi kuvailla tällöin tilanteittain rakentuvaksi (Juhila 2006, 243–245). 

Työskenneltäessä yksin itsereflektio mahdollisesti korostuu, mutta reflektointi kollegan 

kanssa puuttuu. Tämä oli yhden haastateltavan mukaan ongelmallista. Haastateltava pohti, 

osaako kollegaa hyödyntää mahdollisuuden tullessa tarpeeksi, sillä yksintyöskentelyn 

seurauksena oma toimintapa (asiantuntijuus) on muodostunut usein hyvin vahvaksi. Yksi 

haastateltavista pohti ammattitaidon ja tottumisen suhdetta näin: 

”kyllähän sen verran täytyy ommaan ammattitaitoon luottaa että / et niinku / 

tiiän että mää ossaan tehä sen oikeen ratkasun / varmaan niinku / 

pääsääntösesti / en mää oo edes ajatellu sitä että tarvis johonki asiaan työparin 

kun meillä ei oo koskaan semmosta käytäntöä ollu” (H6) 

Puolet haastateltavista koki vähäisen osaamisen vaikeuttaneen päätösten tekemistä 

työskenneltäessä yksin. Työparilta saatu apu ja tuki sekä erilaisten kokemusten jakaminen 

työntekijöiden kesken, joiden on todettu lisäävän osaamista ja edistävän asiantuntijuutta 

(Seinä & Helander 2007; Aalto ym. 2015, 44–46), ei ollut tällöin mahdollista. Haastateltavat 

korostivat ammattitaidon puutetta erityisesti sosiaalipäivystystyön alkuvaiheessa, kun työ ja 
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sen sisältö oli koettu haastavana. Radeyn ym. (2018, 85–96) tutkimuksessa, joka koski vasta 

työuransa aloittaneita lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, korostui tiedon jakamisen sekä 

toiselta oppimisen tärkeys. Kollegiaalisen tuen saaminen erityisesti työuran alkuvaiheessa 

vaikuttanee suoraan työntekijän asiantuntijuuden kehittymiseen. Kahden haastateltavani 

osalta epävarmuutta omaan tekemiseen loivat alussa erityisesti erilaiset 

lastensuojelutilanteet, jotka mainittiin suurimmiksi työtehtäviksi. Yhden haastateltavan 

osalta epävarmuus johtui pääosin siitä, ettei kokemusta nimenomaan lastensuojelusta ollut, 

eikä asiakasperheitä tällöin välttämättä tuntenut. 

”jos on kokenut lastensuojelun sosiaalityöntekijä jo / ja sitä paitsi ku 

lastensuojelussa on / tekee virkatyötä niin / hyvin monet ne yhteydenotothan voi 

olla heille niinku tuttuja asiakasperheitä / mutta sitten taas joka / joka niinku 

ei oo lastensuojelussa niin niin / ei tiedä niistä asiakasperheistä mitään” (H3) 

Yksi haastateltavista nosti esiin, että työskennellessään pääosin yksin, hän oli oppinut 

käyttämään erilaisia luovia ratkaisuja työssään. Työskentely kuulosti ikään kuin salapoliisin 

työltä, joka herättää väistämättä pohtimaan tilannetta sosiaalityön eettisistä lähtökohdista 

katsottuna.  

”kun on yksin töissä / niin mä en käytä sosiaalipäivystysmerkkiä siinä mielessä 

että meen niinku siviilin näkösenä / kun oon yksin työskennellyt ja soitan 

ovikelloa ja / oon huomannu et siellä on vaarallisen näköstä porukkaa niin mä 

oon sit sanonu että / sori että ootteks te nähny semmosta harmaaraidallista 

kissaa että / mä en sit esittelekään / sit ne sanoo että ne ei oo nähny ja sitten 

mä pyydän poliisipartion joka / joka tuota sitten / on tullu sitten tueksi ja sen 

jälkeen vasta menty siihen asuntoon” (H4) 

Ylläolevassa esimerkissä haastateltava joutuu harkitsemaan työnsä toteuttamista 

työturvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuudentunne, joka työparilta on mahdollista saada 

(Seinä & Helander 2007, 27), on esimerkissä heikentynyt. Emme keskustelleet 

haastateltavan kanssa siitä, kuinka tilanne eteni sosiaalityöntekijän mennessä asiakkaan 

kotiin myöhemmin poliisin kanssa. 

Kaiken kaikkiaan yksintyöskentelyn määrä vaihteli sen mukaan, tehtiinkö työtä pääosin vai 

osittain yksin. Tämä vaikutti kollegiaalisen tuen saamiseen ja yksintyöskentelyn 

kokemuksiin. Yksinhoidettavien työtehtävien ja yksintyöskentelyn kokemusten perusteella 

voi todeta, että haastateltavat toivoivat työparia työtehtäville elleivät aina niin hyvin usein. 
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8 KOLLEGIAALINEN TUKI 
 

”voi yhdessä keskustella mikä siinä ois niinku järkevintä koska / ei ne aina ole 

kovin yksinkertasia ne tilanteet tai on monta mahdollista ratkasutapaa / et sitä 

voi käydä sitä keskustelua ja / ja sitte tota / jos on joku vähän vaikeempi 

työtehtävä esim kuolinkeikka tai / tai sitten tämmönen oikeen haastava joku 

kiireellinen sijoitus niin onhan se niinku siis suuri apu et siinä on sitten kaksi 

työntekijää paikalla hoitamassa sitä” (H2) 

 

Kollegiaalisesta tuesta muodostui laajin teemoistani, mikä on tosin ymmärrettävää 

tutkiessani sen puuttumista. Kollegiaalisen tuen yläluokat ovat: kollegiaalisen tuen 

saaminen, hyvä kollegiaalinen tuki ja työparin kaipuu sekä huono kollegiaalinen tuki. Hyvän 

ja huonon kollegiaalisen tuen määritelmät ovat keskeiset tekijät tutkimuksessani, sillä ne 

liittyvät olennaisesti kokemuksiin kollegiaalisesta tuesta. Aloitan osion kollegiaalisen tuen 

saamisesta. Tästä siirryn haastateltavien määritelmään hyvästä kollegiaalisesta tuesta ja 

kollegiaalisen tuen kokemuksiin, jonka olen nimennyt työparin kaipuuksi. Luvun päättää 

haastateltavien määritelmä ja kokemukset huonosta kollegiaalisesta tuesta. 

 

8.1 Kollegiaalisen tuen saaminen 
 

Suurin osa haastateltavista koki saavansa tarpeeksi kollegiaalista tukea työtovereilta ja/tai 

omalta esimieheltä. Ainoastaan yksi haastateltava totesi saavansa tukea työtovereiltaan, 

mutta ei esimieheltään. Tämä johtui siitä, että esimies oli erittäin kuormittunut, mikä 

puolestaan kuormitti työntekijöitä. Lisäksi haastateltava totesi, ettei esimiehellä ollut 

käsitystä tai kokemusta sosiaalipäivystystyöstä, mikä vaikutti osaltaan tuen saamiseen. 

Sosiaalipäivystyksessä, jossa säännöllisiä tapaamisia päivystävien työntekijöiden kesken ei 

ollut, haastateltava totesi saavansa ehkä tukea esimieheltään. Sosiaalipäivystystä teki 

kyseisellä alueella vain muutama työntekijä. Haastateltavan puheissa korostui kollegiaalisen 

tuen saaminen niiltä työntekijöiltä, jotka tunsivat asiakkaan entuudestaan, olivatpa he 

päivystysringissä tai eivät. Kollegoilta saatu tuki voikin usein paikata esimieheltä saatua 
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tukea, kuten Liz Beddoen, Allyson Davysin ja Carole Adamsonin (2014) tutkimuksessa kävi 

ilmi. Tutkijat lisäksi painottavat, että työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus tukeen työssään. 

Tutkimuksessani kollegiaalista tukea ei kuitenkaan ollut aina saatavilla, kun sitä halusi. 

Tämän useat haastateltavat totesivat suoraan. Myös Niinikoskin (2005, 60) tutkimuksessa 

yksi suuri haaste vertaistuen saamisessa oli, ettei siihen ollut mahdollisuutta, koska 

haastateltavat työskentelivät yksin. Välittömän kollegiaalisen tuen merkitystä korostavat 

useat muutkin tutkimukset, kuten McAuliffe ja Sudbery (2005), Choi (2011), Muskat ym. 

(2017) sekä Radey ym. (2018). Kollegiaalisen tuen saaminen oikeaan aikaan, juuri 

tapahtumahetkellä, voi muun muassa vähentää kuormitusta ja stressiä (Choi 2011; Muskat 

ym. 2017). Näin ollen välitön tuki voi edistää työntekijän hyvinvointia. Moni 

haastateltavistani mainitsi, että mahdollisuus soittaa kollegalle oli kuitenkin olemassa. 

Monessa sosiaalipäivystyksessä oli yhteisesti sovittu, että kollegalle voi tarvittaessa soittaa, 

tosin tätä mahdollisuutta harvemmin käytettiin. Yksi haastateltava mainitsi tämmöisistä 

epävirallisista sopimuksista toteamalla: 

”joku saattaa sanoa että / no voit mulle soittaa omaan numeroon jos saat kiinni 

suurin piirtein / jos tulee tarvetta / että siis / mutta ku ei oo mitään niinku / se 

on yksintyöskentelyä tällä hetkellä” (H3) 

Yhdessä sosiaalipäivystyksessä kollegalle soittaminen oli jo ikään kuin vakiintunut 

käytäntö. Tämä siitä huolimatta, että työntekijät olivat haastateltavan mukaan erittäin 

kuormittuneita. Haastateltava totesi useaan otteeseen haastattelun aikana, että työntekijät 

pitävät huolta toisistaan niin töissä kuin vapaalla. Kollegalle sai soittaa, oli tilanne mikä 

hyvänsä. Kollegan hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (Seinä & Helander 2007) 

korostuikin haastateltavan puheissa. Toisaalta kollegalle soittaminen milloin tahansa 

mahdollisesti lisäsi kuormitusta ja työstä irtautumista työntekijöiden keskuudessa. 

”no tota me soitellaan toisillemme vapaa-aikoina eli meillä on kyllä se et me 

pidetään yhtä / jos joku / joku kuolemantapaus tai joku semmonen kaihertaa tai 

tekee mieli nii kyllä jolleki työkaverille voi aina soittaa vaikka se ois vapailla” 

(H4) 

Enemmistö haastateltavista koki saavansa kollegiaalista tukea vuoronvaihtojen ja palaverien 

yhteydessä, eli silloin kun kollegoita ylipäänsä nähtiin. Työskenneltäessä pääosin yksin oli 

tärkeää, että näissä tilanteissa oli mahdollisuus nähdä ja keskustella asioista. Tämä 

mahdollisti myös yhteisöllisyyden kokemuksen, joka on keskeinen osa kollegiaalisuutta 
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(mm. Niinikoski 2005). Tilanteet olivat tärkeitä siitä huolimatta, että ne olivat usein lyhyitä, 

kuten vuoronvaihdot. Toisaalta kaksi haastateltavista painotti kollegiaalisen tuen tulevan 

tällöin jälkikäteen, eikä silloin kun sitä tarvitsisi. Tuen oikean ajoituksen tarve oli ilmeinen. 

”no kyl mä nään et meillä sitte / sitä hyvin saan mutta / mutta myöhässä 

(naurua) / kun en siinä hetkessä kun / kun sitä arviointia ja muuta oon / oon 

sitte yksinäni tehny” (H1) 

Puolet haastateltavista nosti esiin erilaiset poikkeustilanteet, jolloin mahdollisuus 

kollegiaalisen tukeen oli olemassa. Tosin useampi haastateltavista korosti, että on 

tapahduttava jotain todella suurta ja poikkeavaa, jotta vapaalla olevalle kollegalle soitetaan. 

Kaksi haastateltavista mainitsi, että mandaatti (kuten toinen heistä totesi) soittaa kollega 

töihin koski ainoastaan suuronnettomuustilanteita. Kuntien valmiussuunnitelmat pitävät 

sisällään hälytyskaavion, jonka mukaan työntekijöitä kutsutaan töihin johtavasta 

sosiaalityöntekijästä alkaen. Suuronnettomuustilanteet vaativat useita työpareja 

organisoimaan eri työtehtäviä, jonka vuoksi työntekijät ovat sitoutuneet (ja velvoitettuja) 

tulemaan töihin.  

Yhden haastateltavan puheessa poikkeustilanne määrittyi jo etäisyyden perusteella, eikä se 

tällöin vaatinut useaa viranomaista vaativaa suuronnettomuustilannetta. Työssä 

painottuivatkin pitkät etäisyydet työtehtävien välillä. Kollegan tarve nousi esiin erityisesti 

silloin, kun työntekijä joutui lähtemään pois päivystysalueelta ja kollega soitettiin 

päivystämään. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksessä (Reissell ym. 2012, 

120) 18 % vastaajista koki, että pitkät maantieteelliset etäisyydet lisäsivät haasteita työhön. 

Vaikka useampi haastateltavistani mainitsi työn sisältävän pitkiä välimatkoja, tässä 

tapauksessa välimatkoihin kului useampi tunti, mahdollisesti koko työvuoro. Haastateltava 

kuvaili asiaa näin: 

”ensi- ja turvakotiin (paikkakunta) on viissattaa / reilu viissattaa kilometriä jos 

vaikka lähet lapsia viemään / saattamaan sinne niin tuota / siellä voi olla että 

joutuu ottaan toisen / toisen työpariksi sitten selevittelemään muita asioita että 

täällä on / nää ettäisyyet on aika hurjat (..) et se ihan tämmönen käytännön / 

käytännön niinkun ja tietysti jos tulis joku / joku toinen tehtävä niin sillonhan 

siihen on pakko ottaa joku muu” (H6) 

Tutkimuksessani kollegiaalisen tuen saaminen oli pääosin epäsäännöllistä ja hajanaista. 

Vaikka työn organisoinnilla oli tässä oma roolinsa, huomionarvoista on, että kollegiaalisen 
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tuen pyytämiseen oli harvoin mitään virallista sopimusta tai toimintamallia. Oli pitkälti 

työntekijän omalla vastuulla, milloin kollega soitettiin avuksi ja milloin ei. Kollegiaalisen 

tuen saamisessa huokui tottuminen yksintyöskentelyyn. Toisaalta kokemukset tuesta ovat 

hyvin subjektiivisia, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa vastausten hajontaan.  

 

8.2 Hyvä kollegiaalinen tuki ja työparin kaipuu 
 

Kollegiaalisen tuen käsite määrittyi pitkälti sen mukaan, mitä pidettiin hyvänä 

kollegiaalisena tukena. Näin ollen tutkimuksessani korostui käsitteen positiivissävytteisyys. 

Toisaalta vastaukset linkittyivät vahvasti aiemmin käsiteltyjen teemojen, työn organisoinnin 

ja resurssien sekä yksintyöskentelyn, kanssa. Tekijät, jotka sisältyivät hyvään 

kollegiaaliseen tukeen, usein puuttuivat työskenneltäessä yksin. Kaikki haastateltavat 

mainitsivat tekevänsä mieluummin töitä työparin kanssa kuin yksin. Lähes kaikki 

haastateltavat mainitsivat kaipaavansa kollegaa muun muassa kotikäynneille erilaisista 

syistä johtuen. 

Kaikkien haastateltavien mukaan hyvä kollegiaalinen tuki tarkoitti reflektointia. Reflektointi 

onkin yksi keskeisimmistä kollegiaalisuuden piirteistä (mm. Arala ym. 2015, 20–21). 

Haastateltavieni mukaan reflektointi piti sisällään keskustelua kollegan kanssa erilaisista, 

toisinaan vaikeista, ratkaisuista ja päätöksistä. Reflektoimalla työntekijä tutkii tietoisesti 

toimintatapaansa ja pyrkii ymmärtämään ja muokkaamaan toimintamallejaan muuttuvissa 

toimintaympäristöissä (Lehto-Lundén & Salovaara 2016, 173–177). Työparin kanssa 

näkökulmia ja lähestymistapoja on yhden sijasta kaksi, jolloin ratkaisu on, yhtä 

haastateltavaani lainaten, objektiivisempi. Toinen haastateltava korosti objektiivisuutta 

erityisesti lastensuojelutilanteissa. Sosiaalipäivystystyön sisältäessä erilaisia 

asiakastilanteita ympäri vuorokauden reflektoinnin merkitys korostunee entisestään. Yksi 

haastateltavista painotti, että työpari olisi tarpeen kotikäynneillä erityisesti yöllä, jolloin 

työskentely on hyvin erilaista kuin päivällä. 
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”riittää että sä saat keskustella ja pähkäillä yhdessä jonku kanssa niin se on 

ihan eri asia ku / jotenki niinku yöllä on iha erilainen työskennellä muutenki 

niinku ku päivällä nii sitte / nii varsinki se yöaikaan nii se on aivan / lottovoitto 

kyllä se työpari siinä” (H5) 

Reflektoinnin merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä nousi myös tutkimuksessani esiin. 

Haastateltavien mukaan reflektointiin sisältyi neuvon ja mielipiteen kysyminen kollegalta. 

Yksi haastateltavista korosti neuvon kysymistä erityisesti lastensuojelutilanteissa 

haastateltavan oman vähäisen lastensuojelun työkokemuksen takia. Koska työssä 

kohdattavat tilanteet eivät olleet yksiselitteisiä, reflektointia nimenomaan tapahtumahetkellä 

pidettiin tärkeänä. Työtä kuvaa tällöin tilanteittain rakentuva asiantuntijuus, jossa korostuu 

reflektiivisyyden merkitys (Juhila 2006, 243–245). Reflektiivisyyden suhde 

asiantuntijuuteen nousee esiin useissa muissakin tutkimuksissa. Reflektointi korostui myös 

Lohin ja Niirasen (2005, 46–47) tutkimuksessa, jossa haastateltavat kokivat keskustelemisen 

kollegan kanssa tärkeäksi työssä oppimisen kannalta, mutta kokivat ettei siihen ollut 

tarpeeksi aikaa. Vertaistuki edisti reflektiivistä ammatillisuutta myös Niinikoskin (2005) 

tutkimuksessa. Lisäksi reflektointi nousi esiin Jorunn Jessenin (2015) tutkimuksessa, jossa 

korostui jaettu asiantuntijuus työntekijöiden välillä. Laajan asiantuntijuuden kehittyminen 

alati vaihtuvien tilanteiden ja asiakkaiden edessä tekee reflektoinnista yhden 

merkittävimmistä työkaluista sosiaalipäivystystyössä. Reflektointi kollegan kanssa 

vaikuttaa suoraan asiakkaisiin ja heitä koskeviin ratkaisuihin ja päätöksiin. Reflektoinnin 

merkitystä tapahtumahetkellä kuvaili yksi haastateltavistani näin: 

”kollega jonka kanssa purkaa semmosia asioita jotka jää mietityttämään teinkö 

oikein / olisiko sittenkin pitänyt tehdä avohuollon sijoitus kun teinkin 

kiireellisen sijoituksen tämmösiä öö / ratkasuja joissa ei oo oikeita vaihtoehtoja 

vaan on montakin vaihtoehtoa niinkun ratkasta joku tilanne / niin siinä auttaa 

aivan hirveän paljon että voi kollegan kanssa purkaa sen asian” (H4) 

Reflektoinnin merkitys asiantuntijuudelle korostui erityisesti yhdessä päivystyksessä, jossa 

ei pidetty lainkaan säännöllisiä tapaamisia. Tällöin reflektointiin ei ollut mahdollisuutta edes 

jälkikäteen. Radeyn ym. (2018) tutkimuksessa työssä oppiminen ja työn suorittaminen 

vaikeutuivat, mikäli työntekijällä ei ollut mahdollisuutta kollegan apuun ja tukeen. Tämä on 

verrattavissa haastateltavani kokemuksiin. Haastateltavani mukaan päivystävät 

sosiaalityöntekijät eivät tavanneet toisiaan ollenkaan. Sosiaalityöntekijät eivät pystyneet 

keskustelemaan tilanteista lainkaan keskenään tai pohtimaan, oliko tilanteissa toimittu 
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oikein. Tällöin keskustelut erilaisista linjauksista päivystystyön sisällön suhteen uupuivat 

täysin. Haastateltava totesi tämän aiheuttavan yleistä ahdistusta ja lisäsi: 

”semmonen niinku että sosiaalipäivystäjät yhessä kävis näitä asioita läpi / ja 

mitä on sovittu ja millon millon / mikä on niinku poliisin kanta niin tämmösiä 

ei niinku yksinkertasesti vaan ole ollu / sekin niinku aiheuttaa tässä sitä 

hämmennystä” (H3) 

Hyvässä kollegiaalisessa tuessa korostui lisäksi kollegalta saatu henkinen tuki, jonka kaikki 

haastateltavat kokivat tärkeäksi. Puolet haastateltavista painotti, että kollegan kanssa olisi 

tärkeää puhua työntekijän tekemistä, sekä hyvistä että huonoista, ratkaisuista ja 

toimintatavoista. Palautteen saaminen on merkittävä osa työtä ja työssä kehittymistä 

(Paasivaara 2009, 14–15; Hakanen 2011, 59). Tuulikki Venninen (2005) toteaa 

kollegiaalisen palautteen erityisen tärkeäksi työssä, jossa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on 

useita. Vennisen mukaan palaute vahvistaa ammatillisuutta ja ammatillista kasvua sekä lisää 

reflektointia. (Mt., 288–295.) Palautteen voikin sanoa olevan henkisen tuen ohella osa 

reflektointia ja asiantuntijuuden muodostumista. Kaksi haastateltavistani korosti henkisen 

tuen merkitystä erityisesti haastavissa työtehtävissä. Tällöin kollegalta saatu tuki piti 

sisällään avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Myös Muskat ym. (2017, 505–520) 

toteavat, että työilmapiirin tulisi olla luottamuksellinen ja hyväksyvä, jotta sensitiivisistä 

aiheista voi puhua avoimesti. 

Tutkimuksessani myös fyysinen tuki koettiin tärkeäksi. Tämä on toki ymmärrettävää 

sosiaalipäivystystyön sisältäessä usein vaarallisia työtehtäviä. Sosiaali- ja terveysministeriö 

(2005, 18–21) toteaa, että päivystystyön on oltava työntekijälle turvallista ja lisäapua on 

saatava tarvittaessa. Ministeriön mukaan: ” Kotikäynnille tai muuhun tilannekohteeseen ei 

voi mennä yksin.” (Mt., 19). Tutkimuksessani kotikäyntejä kuitenkin tehtiin yksin. Osassa 

päivystyksissä oli linjattu, ettei kotikäynneille tarvitse tai suositella mennä yksin. Osa 

haastateltavistani kuitenkin koki, että päivystystyön tekeminen ilman kotikäyntejä on 

mahdotonta. Puolet haastateltavistani toivoi työparia kotikäynneille mahdollisten 

vaaratilanteiden vuoksi, jolloin työparista sai turvaa. Haastateltavat toivat esiin, että 

päivystystehtävillä, joista ei välttämättä tiennyt etukäteen juuri lainkaan, työntekijät voivat 

olla fyysisesti vaarassa. Työparin läsnäolo lisääkin turvallisuudentunnetta (Seinä & 

Helander 2007, 27). Toisaalta kaksi haastateltavaa pohti, että mikäli tilanne asiakkaan 

kotona on epäselvä, ei tilanteisiin tarvitse mennä. Yksi haastateltavista totesi voivansa 
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mennä kotikäynnille yksin, mikäli asiakas on hänelle tuttu. Harkintaa kotikäyntien suhteen 

tuli epäilemättä tehdä paljon, sillä ministeriön mainitsemaa lisäapua oli harvoin saatavilla. 

Haastateltavat kuvailivat tilanteita näin: 

”eihän siitä koskaan tiedä että mitä siellä on kotona edessä (..) ei mun mielestä 

niinku mikkään velvota sosiaalityöntekijää yksin menemästä johonki / johonki 

tilanteeseen tietämättä mitä siellä on vastassa / varsinkaan jos siellä ei 

esimerkiksi poliisi oo ees käynykään” (H3) 

”oli esimerkiks tossa eilen tilanne jossa totaa / oltiin kollegan kans 

kotikäynnillä / ja siellä oli hyvin päihtyny äiti ja yllättäen sohvalta nousikin 

sitten tämmönen / erittäin päihtyny aggressiivinen mies / ja me oltiin keittiössä 

ja mehän ei oltu ees varmistettu eikä tajuttu että siellä on joku ekstra / ja siinä 

tilanteessa tuli hyvä olo että (naurua) oli se kollega että / jos 

jommallekummalle tulee turpaan niin se soittaa (hätäkeskukseen)” (H4) 

Hyvä kollegiaalinen tuki oli lisäksi työn ja vastuun jakamista. Puolet haastateltavista nosti 

esiin, että mikäli kotikäynti osoittautuu syystä tai toisesta työlääksi, tehtäviä ja vastuuta voi 

jakaa kollegan kanssa. Mikäli työtä on paljon, sitä on vaikea hallita yksin. Työparista on 

näissä tilanteissa paljon apua. Työn ja vastuun jakaminen onkin osa kollegiaalisuutta (Aalto 

ym. 2015, 44–46) sekä toimivaa työparityötä (Seinä & Helander 2007). Työskenneltäessä 

yksin työmäärä voi olla äärimmäisen suuri vastuusta puhumattakaan. Haastateltavat nostivat 

esiin lukuisia esimerkkejä, jolloin kollegaa kaivattiin mukaan erilaisiin työtehtäviin. Usein 

nämä olivat lastensuojelutilanteita, jolloin työparin tulisi olla yhden haastateltavan mukaan 

itsestäänselvyys. Haastateltava mietti tilanteita kaikkien osapuolten, niin asiakkaiden kuin 

työntekijöiden, oikeusturvan kannalta. Yksi haastateltava pohti työn ja vastuun jakamista: 

”esimerkiksi vaikka perheen äiti ois pahoinpidelty ja isä joutuis siitä vankilaan 

tai siis putkaan niin / niin sit niinku lasten tai asioitten selvittely / viikonloppuna 

tai yöllä / jos ei oo kettään keltä kysyä / niinkun et et tota mihin nämä laitetaan 

tai mitä tehään niin sillon ois hyvä jos ois työpari jonka kans vois niinku yhessä 

sitä työtä / niinku jakkaa sen työn” (H6) 

Puolet haastateltavista koki tilanteiden purkamisen, defusingin, osaksi hyvää kollegiaalista 

tukea. Työskenneltäessä yksin kriisitehtävän jälkeiseen defusingiin ei ollut mahdollisuutta, 

koska purkukokouksesta puuttuivat sekä työpari että ulkopuolinen vetäjä. 

Sosiaalipäivystyksen työtehtävät voivat herättää paljon erilaisia ajatuksia ja tunteita, jolloin 
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työntekijä voi kokea sekä henkistä että fyysistä stressiä. Vertaistukitapaamiset sekä 

jälkipuinti ryhmässä voivat vähentää kuormitusta (Hammarlund 2010, 184–187). 

Työskenneltäessä yksin sekä tapaamiset että jälkipuinti harvoin toteutuivat. Haastateltavat 

näkivätkin defusingin merkittäväksi silloin, kun siihen oli mahdollisuus. Kaksi 

haastateltavista koki automatkat hyvinä purkuhetkinä, mikäli työpari oli työtehtävällä 

mukana. Maakunnan sisällä pitkät välimatkat nähtiin tässä tapauksessa hyödyllisiksi. Myös 

Muskatin ym. (2017) tutkimuksessa korostui debriefingin (psykologinen jälkipuinti, 

defusingia laajempi käsite (Saari 2012) merkitys ja haastateltavat kaipasivat debriefingiä 

työhönsä enemmän. Yksi haastateltavistani lisäksi mainitsi kokeneensa vähemmän 

kuormitusta jälkeenpäin työparin ollessa kriisitehtävällä mukana ja hän totesi: 

”mulla on ollu aika paljon näitä kuolintehtäväkeikkoja niin ainoostaan yhdellä 

on ollu työpari mukana / niin kyllä sen huomas jälkikäteen et se ei ollu niin 

kuormittava sitte se työtehtävä ku siinä oli se toinen henkilö koko ajan paikalla 

ja sit sen pysty purkaan sen jälkeen / kun taas sitte ku sä olet yksin / yksin siellä 

tehtävällä” (H2) 

Kahden haastateltavani mahdollisuus defusingiin puuttui kokonaan, koska työtä tehtiin 

pääosin yksin. Choi (2011, 233–235) toteaa, että kriisityötä tehdessään työntekijä voi kokea 

eristäytymistä, jolloin tuen tarve korostuu. Myös Cronin ym. (2007) painottavat tuen 

merkitystä kriisityössä. Tutkimuksen mukaan kollegalta saadun henkisen tuen avulla 

työntekijän myötätuntouupumuksen riski vähenee (Mt). Välitön kollegiaalinen tuki 

kriisityötä tehdessä voi siis vähentää työntekijän kuormitusta. Sosiaali- ja terveysministeriö 

(2005, 18–21) toteaa, että haastavien tilanteiden jälkeen työntekijällä on oltava mahdollisuus 

tilanteen purkuun. Haastateltavani korostivat, ettei heillä lisäksi ollut mahdollisuutta 

työnohjaukseen lainkaan. Tällöin reflektoinnin mahdollisuus kollegan kanssa ja 

asiantuntijuuden kehittyminen heikentyvät entisestään (Karvinen-Niinikoski ym. 2007). 

Toisen haastateltavani puhe selviytymisestä pistää väistämättä miettimään työolosuhteita, 

joissa työtä tehdään. Työstä ei puuttunut ainoastaan kriisityön välitön tuki, mutta tuki 

laajemminkin. 
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”kollegiaalinen tuki puuttuu aika lailla kokonaan / jokainen yrittää selviytyä ja 

selviytyykin varmaan siitä viikosta sen mikä / ja odottaa sit seuraavaa että / 

tämäkin ongelma tässä on minun mielestä ollu joka ois / tuota / helpottas tätä 

päivystystä jos / jos olis sitä tukea enemmän saatavilla” (H3) 

Puolet haastateltavista totesi, että hyvään kollegiaaliseen tukeen sisältyy lisäksi 

substanssiosaaminen eli ymmärrys sosiaalipäivystystyön luonteesta. Substanssiosaamista 

pidettiin tärkeänä ja yksi haastateltavista kuvaili tätä samalla aaltopituudella olemiseksi. 

Ymmärrys siitä, että työntekijän tekemä ratkaisu vähäisin tiedoin on voinut olla akuutissa 

tilanteessa huonoista vaihtoehdoista paras, oli merkittävä. Myös Radeyn ym. (2018, 89) 

tutkimuksessa korostui substanssiosaamisen merkitys. Useat työntekijät totesivat, että 

kuormittava työ edellyttää keskustelua, purkamista ja rentoutumista sellaisten kollegoiden 

kanssa, jotka ymmärtävät työn sisällön (Mt). Tutkimuksessani yksi haastateltavista pohti 

sosiaalipäivystäjien jakamaa ymmärrystä työn sisällöstä ja erityisesti lupaa epäonnistua 

nopeita päätöksiä vaativissa tilanteissa. Haastateltava pohti lisäksi työn sisältöä suhteessa 

virka-aikaiseen sosiaalityöhön ja erityisesti niiden eroja. Sosiaalipäivystystyö poikkeaa 

virka-aikaisesta sosiaalityöstä epäilemättä monella tapaa, ei ainoastaan työaikojen suhteen. 

”kun päivä valkenee niin se voiki kääntyy päälaelleen tai tulee jotain lisätietoo 

tai / tai niinku se asia näyttäytyy ihan eri valossa / nii jotenki se ymmärrys siitä 

että / että on semmonen lupa / lupa myös joskus epäonnistuaki (naurua) (..) 

sosiaalipäivystyksen hyvään kollegiaalisen tukeen kuuluu / kuuluu just sen 

ymmärrys että / tää on päivystystyötä ja tätä tehdään eri lähtökohdista kun / 

kun semmosta virka-aikasta missä sulla on aikaa miettiä ja perehtyä asiaan ja 

käydä syväluotaavia keskusteluja todennäkösesti selvinpäin olevien ihmisten 

kanssa (naurua) mitä sulla ei ole siihen yöllä” (H1) 

Hyvään kollegiaaliseen tukeen kuului kahden haastateltavan mukaan lisäksi työntekijöiden 

henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen. Toinen haastateltavista koki, että tiiviissä 

työyhteisössä tästä oli hyötyä. Kyseisessä yksikössä sosiaalityöntekijöitä oli tutkimukseeni 

osallistuneista sosiaalipäivystyksistä vähiten. Pieni ja tiivis työyhteisö saattoi vaikuttaa 

siihen, että työntekijät tunsivat toistensa työskentelytavat hyvin siitä huolimatta, että he 

näkivät harvoin toisiaan. 

Hyvässä kollegiaalisessa tuessa korostui täten reflektointi kollegan kanssa. Reflektointi oli 

liitettävissä myös asiantuntijuuden syntymiseen ja kehittymiseen. Keskustelu kollegan 
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kanssa erilaisista tilanteista auttoi päätöksenteossa ja ratkaisuissa, mikä puolestaan edellytti 

substanssiosaamista. Lisäksi hyvässä kollegiaalisessa tuessa korostui kollegan läsnäolo ja 

kollegalta saatu henkinen ja fyysinen tuki. Henkinen tuki erityisesti kriisityössä ja fyysinen 

tuki kotikäynneillä koettiin merkittäviksi. 

 

8.3 Huono kollegiaalinen tuki 
 

Huono kollegiaalinen tuki oli haastateltavien mukaan vaikeampi määritellä. Valtaosa koki, 

että huono kollegiaalinen tuki on tavalla tai toisella epäasiallista käytöstä. Tämä piti sisällään 

välinpitämättömyyttä, kyseenalaistamista, itsekkyyttä ja arvostelua toisen työtehtävien 

hoitamisen suhteen. Lisäksi tuesta puuttui keskinäinen arvostus, kunnioitus ja/tai luottamus. 

Haastateltavieni kuvausten perusteella voisi todeta, että huono kollegiaalinen tuki ei 

noudattanut kollegiaalisuuden hyveen, velvollisuuden, välittämisen tai 

lähimmäisenrakkauden periaatteita (Arala ym. 2015, 15–19). Kahden haastateltavani 

mukaan huono kollegiaalinen tuki tarkoitti lisäksi sitä, ettei tukea ole saatavilla lainkaan. 

Tukea ei anneta, koska sitä ei ole tai siihen ei ole aikaa. Radeyn ym. (2018) tutkimuksessa 

tuen puute aiheutti työntekijöille turhautumista, mikä huokui myös haastateltavieni 

kertomuksissa usein haastattelujen aikana. Toinen haastateltavista kuvaili huonoa 

kollegiaalista tukea näin: 

”sitä ei oo ollenkaan (..) siihen ei tunnu olevan aikaa / kaikilla on kiire / 

välttämättömimmät hoietaan” (H3) 

Yksi haastateltava näki huonon kollegiaalisen tuen olevan vastakohta avoimuudelle, kuten 

hän itse totesi. Haastateltavan mukaan huono kollegiaalinen tuki piti sisällään nokittelua 

sekä työyhteisön sisällä kilpailuasetelman luomista, niin sanotusti paremmin tietämistä. 

Lisäksi tuesta puuttui rakentava palaute ja hienotunteisuus. Seinä ja Helander (2007, 31) 

toteavat tunneilmapiirin hoitamisen yhdeksi työparityön suurimmaksi haasteeksi. Kun 

työparityöskentely ei ole vakiintunutta ja on totuttu työskentelemään yksin, voi 

työntekijöiden näkemykset tilanteista erota selkeästi toisistaan. Haastateltavan puheessa 

nousikin esiin työn tekeminen omalla persoonalla, mikä pitää sisällään jokaisen oman tavan 

toimia. Työskenneltäessä yksin toimintatavat muodostuvat ja vahvistuvat omanlaisikseen. 

Tämän nosti esiin useampi muukin haastateltava. Oma (vahva) näkemys ja toimintatapa ovat 

osa työssä syntynyttä asiantuntijuutta. 
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Yhdellä haastateltavalla ei puolestaan ollut kokemusta huonosta kollegiaalisesta tuesta, 

koska sosiaalipäivystyksessä työskenneltiin pääosin yksin. Koska kokemusta huonosta 

tuesta ei ollut, huono kollegiaalinen tuki oli vaikea määritellä. Täten määritelmä oli pitkälti 

hypoteettinen. Haastateltava kuitenkin totesi, että mikäli tuki on huonoa, on parempi, ettei 

sitä ole lainkaan. Haastateltava oli ainoa, jonka mukaan huono kollegiaalinen tuki on/olisi 

kollegan työn ja sanojen peittelyä/häpeämistä. 

Kollegiaalinen tuki linkittyy jälleen kerran työn organisointiin ja resursseihin. Tukea pääosin 

saatiin, jos työtä tehtiin kollegan kanssa. Näin kuitenkin harvoin oli. Reflektointi nousi 

merkittävimmäksi hyvän kollegiaalisen tuen määrittäjäksi ja sitä kaivattiin. Reflektointi oli 

yhteydessä myös asiantuntijuuteen. Toisaalta kollegan läsnäoloa kaivattiin muulloinkin, 

erityisesti kriisitehtäville. Huono kollegiaalinen tuki sai tutkimuksessani vähemmän 

painoarvoa. Keskustelut haastateltavien kanssa painottuivat hyvin pitkälti hyvän 

kollegiaalisen tuen määrittelyyn ja erityisesti tilanteisiin, joissa työparia kaivattiin. 
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9 SOSIAALINEN TUKI 
 

”läsnäoloa ja sellasta niinku / empatiaa ja sitä siinä työtilanteessa / ku 

hoidetaan ja / toisen työn ymmärtämistä tavallansa / ja kunnioittamista (..) 

ollaan niinku sama samoilla työkeikoilla / mutta tehdään eri eri työtä / ja seki 

on aivan ihanaa ku (naurua) ei oo sitä kollegiaalista niin se sosiaalinen on 

niinku / on todella hienoo seki” (H5) 

 

Viimeinen teemani käsittelee sosiaalista tukea. Teeman yläluokat ovat: sosiaalisen tuen 

saaminen, kokemukset sosiaalisesta tuesta sekä kollegiaalisen ja sosiaalisen tuen ero. 

Aloitan osion sillä, kuinka paljon haastateltavat kokivat saaneensa sosiaalista tukea 

yhteistyökumppaneiltaan. Tästä siirryn sosiaalisesta tuesta saatuihin kokemuksiin. Lopuksi 

käyn läpi haastateltavieni ajatuksia kollegiaalisen ja sosiaalisen tuen eroista. Kollegiaalisen 

ja sosiaalisen tuen määritelmien erotessa toisistaan on tärkeää nostaa esiin, millainen niiden 

suhde on haastateltavieni kertomusten perusteella. 

 

9.1 Sosiaalisen tuen saaminen 
 

Kaikki haastateltavani olivat saaneet sosiaalista tukea yhteistyökumppaneiltaan. Poliisi oli 

lähes jokaisen sosiaalipäivystyksen suurin yhteistyökumppani ja enemmistö haastateltavista 

korosti poliisilta saamaansa tukea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

sosiaalipäivystysselvityksen (Reissell ym. 2012) mukaisesti poliisin rooli korostui täten 

myös omassa tutkimuksessani. Ainoastaan yhdessä sosiaalipäivystyksessä yhteistyö 

jakautui tasan poliisin ja terveydenhuollon kanssa. Haastateltavat mainitsivat 

yhteistyökumppaneiksi poliisin ja terveydenhuollon lisäksi ensihoidon ja pelastuslaitoksen. 

Keskeisin tekijä sosiaalisen tuen saamisessa oli sosiaalipäivystyksen sijainti. Valvira (2018, 

10) korostaa sijainnin merkitystä erityisesti kotikäyntimahdollisuuksien ja virka-avun 

saamisen suhteen. Yksi tutkimukseni sosiaalipäivystysyksikkö sijaitsi sairaalassa, kolme 

poliisilaitoksen yhteydessä ja kahdessa työskenneltiin varallaolona kotona. Erityisesti 

poliisilaitoksen yhteydessä sijaitsevissa sosiaalipäivystyksissä sijainnin koettiin vaikuttavan 

yhteistyöhön oleellisesti. Haastateltavat kokivat, että on tärkeää olla poliisien kanssa 
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tekemisissä säännöllisesti, jotta poliisit eivät unohda sosiaalityöntekijöiden olemassaoloa. 

Haastateltavien mukaan poliisit ovat oppineet hyödyntämään päivystävien 

sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa yhä paremmin. Myös Sylvester Laminin ja Consoler 

Tebohin (2016, 1–14) tutkimuksessa poliisit arvostivat sosiaalityöntekijöiden läsnäoloa 

poliisilaitoksella ja konsultointimahdollisuus koettiin tärkeäksi. Yhteisen tilan ja ajan 

jakaminen on keskeistä ammattien välisen yhteyden muodostumisessa. Tämä lisää 

keskinäistä luottamusta ja mahdollistaa eri osapuolten välisen keskustelun erilaisista 

toimintatavoista. (Kangasniemi ym. 2015, 38–39.) Tätä kautta myös asiakkaat saavat 

helpommin tarvitsemaansa apua. Yksi haastateltavistani totesi: 

”jos me ei oltais samassa niin se vaivannäkö sit soittaa meille (..) hirveen iso 

osa tehtävistä ja tavallaan ihmisistä jäis sit sillä lailla niinku auttamatta niissä 

tilanteissa” (H2) 

Sosiaalipäivystyksessä, jossa oli siirrytty kaksinapaiseen toimintamalliin, haastateltava pohti 

sijainnin merkitystä laajemmin. Työntekijät työskentelivät nyttemmin tilanteen mukaan joko 

poliisilaitoksella tai sairaalassa. Haastateltava pohti sijainnin vaikutusta erityisesti 

yhteistyöhön poliisin kanssa. Haastateltava mainitsi yhteistyössä poliisin kanssa oleelliseksi 

nimenomaan ovensuun tärkeyden ja lisäsi:  

”poliisi on semmonen viranomanen joka tykkää tulla siihen / siihen tota ovelle 

/ ovelle sitä ihan kasvotusten sitä asiaa selvittämään kun puhelimitse (..) meille 

oli ihan selvää että jos me menetetään se (työhuone poliisilaitoksella) nii meille 

ei sen jälkeen poliisilta mitään / yhtäkkiä lastensuojeluilmotusten määrä 

romahtaa (naurua) / koska poliisi on vähän semmonen viranomainen että ne ei 

ehkä muista olemassaoloa jos ei aika ajoin siinä nää” (H1) 

Myös sosiaalipäivystysselvityksessä (Reissell ym. 2012, 117–119) mainittiin, että yhteistyö 

on hyvää, kun se on säännöllistä. Näin ollen yhteistyön kautta saatu sosiaalinen tuki 

mahdollistuu. 

Sairaalan yhteydessä työskentelevä haastateltava korosti yhtä lailla sijainnin merkitystä. 

Haastateltava koki sosiaalityöntekijöiden läsnäolon sairaalassa merkittäväksi osaksi 

aktiivista viranomaisyhteistyötä. Haastateltavan mukaan työntekijän oma aktiivisuus on 

oleellinen tekijä moniviranomaisyhteistyön sujuvuuden ja tätä kautta sosiaalisen tuen 

kannalta. Toisaalta haastateltavan puheissa korostui myös säännöllinen työskentely toisten 

viranomaisten kanssa. Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon päivystyksen integraatioon 
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liittyvässä sosiaalipäivystysselvityksessä nousi esiin, että fyysistäkin sijaintia 

merkittävämpää viranomaisyhteistyössä oli, että yhteistyö ja konsultointi sujuvat puolin ja 

toisin toimipaikasta riippumatta (Valvira 2018, 14). Toimivia yhteistyö- ja 

konsultaatiovalmiuksia korostaa myös sosiaali- ja terveysministeriö (2005, 19). Säännöllisen 

moniviranomaisyhteistyön merkitys nousi lisäksi esiin Lohin ja Niirasen (2005, 40) 

tutkimuksessa. Yhteistyön sujuvuuden kannalta oli merkittävää, että yhteistyötahot 

tunnettiin, jolloin yhteistyö oli myös tiiviimpää. Yhteinen tavoite ja toimintatavat edistivät 

hyvää yhteistyötä. Yhteistyö korostui erityisesti haastavissa tilanteissa, jolloin yksin ei 

pärjätty. (Mt., 41, 52.) 

Sijainti vaikutti yhteistyöhön poliisin kanssa myös työskenneltäessä virka-ajan ulkopuolella 

varallaolona kotoa käsin. Kahden haastateltavan mukaan sosiaalisen tuen saaminen poliisilta 

oli tällöin vähäisempää. Toinen haastateltavista koki, että kysymys sosiaalisesta tuesta on 

hankala ja tuen saaminen on tapauskohtaista. Haastateltava mainitsi näkevänsä poliiseja 

ainoastaan kotikäyntien yhteydessä, joita oli vähemmän verrattuna muiden haastateltavien 

kertomuksiin. Mikäli yhteistyötahojen kanssa ei työskennellä säännöllisesti, on yhteydenotto 

puolin ja toisin todennäköisesti vähäisempää. Tällöin myös sosiaalinen tuki jää 

olemattomaksi. Vähäiset yhteiset työtehtävät vaikuttavat lisäksi työntekijän asiantuntijuuden 

kehittymiseen, joka on vaarassa, kun päivystystyötä tehdään harvoin (mm. HE 224/2016 vp, 

14).  

Toinen varallaolona työskentelevä haastateltava totesi saaneensa aika hyvin sosiaalista tukea 

poliisilta. Sen sijaan haastateltava koki saavansa tukea terveydenhuollon puolelta tosi hyvin, 

mihin vaikutti tiiviimpi yhteistyö heidän kanssaan. Haastateltavan ei ollut tarvinnut pyytää 

poliisilta virka-apua virka-ajan ulkopuolella sen koommin. Haastateltava lisäsi virka-avun 

riippuvan usein poliisista, joita oli päivystysalueella muutenkin vähän saatavilla. Joka 

tapauksessa haastateltavan kokemus oli, että virka-avun saaminen kotoa käsin 

päivystettäessä vaikeutui, samoin kuin Valviran (2018, 14, 19) selvityksessä. Myös 

hallituksen esitykseen liittyvissä kuulemistilaisuuksissa todettiin alueellista vaihtelua 

yhteistyön toteutumisessa sekä virka-avun saamisessa (HE 224/2016 vp, 14). Tämä vähentää 

työntekijöiden saamaa sosiaalista tukea yhteistyökumppaneilta ja toisaalta lisää 

eriarvoisuutta asiakkaiden saaman palvelun suhteen.  

Sijainnin merkitys sosiaalisen tuen saamisessa (erityisesti poliisilta saadun) oli 

tutkimuksessani huomattava. Sijainti määritteli paljon sosiaalista tukea yhteistyön määrän 
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sekä toimivuuden kautta. Säännöllinen yhteistyö, erityisesti poliisin kanssa, lisäsi yhteistyön 

sujuvuutta ja mahdollisti ja lisäsi sosiaalisen tuen saamista. 

 

9.2 Kokemukset sosiaalisesta tuesta 
 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat sosiaalisen tuen tärkeäksi. Haastateltavien puheissa 

painottui moniviranomaisyhteistyön merkitys sosiaalipäivystystyössä. Koska 

päivystystehtäviin on kytketty usein eri viranomaisia (erityisesti poliisi), 

viranomaisyhteistyö on merkittävä osa työnkuvaa. Moniammatillinen yhteistyö 

sosiaalipäivystystyön vahvistajana (Reissell ym. 2012, 119) todentui täten myös 

haastateltavieni kertomuksissa. 

Sosiaalisesta tuesta oli paljon positiivisia kokemuksia. Useat haastateltavani kokivat, että 

sosiaalista tukea ei ainoastaan saatu, vaan sitä myös annettiin. Näin ollen tuessa korostui 

vastavuoroisuus, joka on yksi inter-kollegiaalisuuden arvo (Kangasniemi ym 2015, 30). 

Vastavuoroisuuden lisäksi tuessa korostui toisen auttaminen. Haastateltavien kertomuksissa 

painottui erityisesti yhteistyötahoilta saatu arvostustuki ja henkinen tuki (Paasivaara 2009, 

25). Työskenneltäessä yksin sosiaalista tukea osattiin arvostaa ja se korvasi usein olematonta 

kollegiaalista tukea. Yhdellä haastateltavalla oli erittäin positiivinen kuva yhteistyöstä 

poliisin kanssa. Haastateltava koki, että poliisit arvostavat päivystävien 

sosiaalityöntekijöiden työtä suuresti. Yhteistyö oli hitsautunut vuosien saatossa hyvin yhteen 

ja arvostus sekä kunnioitus oli molemminpuolista. 

”se on siinä tilanteessa aivan lottovoitto koska yksin oot / yksin oot nii että kyllä 

siinä yhteen hiileen niinku puhalletaan ihan selkeesti jokainen tekee sen oman 

/ oman hommansa ja kyllä poliisi joskus vaihtaa vaippaaki (naurua) vauvalle / 

se on ollu kaikista hellyttävin juttu et se on niinku / ne hirveesti jotenki arvostaa 

meidän työtä / mulla on semmonen näkemys” (H5) 

Yhden haastateltavan osalta vähäinen sosiaalinen tuki vaikutti suoraan tuesta saatuihin 

kokemuksiin. Vaikka haastateltava ei kokenut sen koommin tukea saavansa, hän totesi, että 

poliisilta saatu tuki lisäsi varmuutta omaan työskentelyyn. Poliisin käytyä työtehtävällä 

tilanteesta oltiin jälkeenpäin yhteydessä puolin ja toisin. Sosiaalityöntekijä arvioi tilanteen 

ja jatkotoimenpiteet poliisin kertomuksen perusteella. Tämän voi sanoa edellyttävän suurta 
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viranomaisten välistä luottamusta, joka on myös osa inter-kollegiaalisuutta (Kangasniemi 

ym. 2015, 29–30). Haastateltavani mukaan oli parempi, että tukea saatiin edes tällä tavoin, 

koska muutoin tukea ei ollut saatavilla lainkaan. 

Valtaosa haastateltavista korosti reflektoinnin merkitystä myös sosiaalisen tuen osalta. Tosin 

reflektointi muiden alojen kollegoiden kanssa erosi oman alan kollegoiden kanssa tehdystä 

reflektoinnista. Ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen korostuvat 

ammattien välisessä kollegiaalisuudessa (Kangasniemi ym. 2015, 34–41), kuten myös 

tutkimuksessani kävi ilmi. Sosiaalisen tuen yhteydessä reflektointi tarkoitti tilanteiden 

jälkeen viranomaisten välistä (erityisesti poliisin kanssa käytyä) keskustelua ja purkamista. 

Tässä puolestaan painottui toisen viranomaisen erilainen näkökulma/lähestymistapa, minkä 

erityisesti kaksi haastateltavaa koki hedelmälliseksi ja antoisaksi. Toisen ammatin tuoma 

näkemys voi olla rikkaus ja lisätä asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen ymmärrystä. 

Parhaimmillaan tämä edistää sujuvaa yhteistyötä eri ammattilaisten välillä ja kasvattaa 

työntekijöiden laaja-alaista osaamista. Tällöin myös reflektointi ja asiantuntemuksen 

jakaminen eri ammattilaisten välillä mahdollistuu. (Vilén ym. 2002, 342–344.) Toinen 

haastateltavistani näki eri näkökulman lisäävän myös sosiaalityöntekijän itsereflektointia 

omassa työssään: 

”se voi myös herätellä sitte sosiaalityöntekijää kun / kun me ehkä helposti 

ajaudutaan iteki sitte kattoon sitä omaa pestiä vähän / vähän tota / 

kapeekatseisesti tai muuten nii sit se on välillä ihan hyvä saada vaikka poliisilta 

semmosia realistisia (naurua) kommentteja / että mitä he on tästä / miten he 

näkee tän” (H1) 

Usean haastateltavan mukaan työskenneltäessä yksin eri ammattilaisten kanssa 

sosiaalityöntekijän rooli ja asema korostuvat. Lohin & Niirasen (2005, 49) tutkimuksessa 

sosiaalityöntekijät kokivat, että tietyissä tilanteissa on pysyttävä tiukkana ja ikään kuin 

tyrkytettävä omaa asiantuntijuuttaan toisille viranomaisille. Tämä korostui myös 

haastateltavieni puheissa. Yksi haastateltavista totesi, että työskenneltäessä poliisilaitoksella 

poliisien ympäröimänä, sosiaalityöntekijällä tulee olla vahva ammatti-identiteetti. Lisäksi 

oma näkökulma tulee osata argumentoida hyvin ja vakuuttavasti. Tämä puolestaan edellytti 

sosiaalityöntekijältä hyviä vuorovaikutustaitoja. Haastateltavani mukaan yhteistyössä 

poliisin kanssa on olennaista, että arvostus toisen työtä ja ammattitaitoa kohtaan on 

olemassa. Lisäksi viranomaisten välinen tasa-arvo korostui haastateltavan puheissa. 
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Kunnioitus ja arvostus ovatkin merkittäviä yhteistyön sujuvuuden kannalta (Kangasniemi 

ym. 2015, 34–35). 

Sosiaalisen tuen kokemuksissa korostui viranomaisyhteistyön merkitys ja säännöllisyys. 

Tukea sai, mikäli yhteistyötahot tunnettiin ja yhteistyö oli säännöllistä. Toisaalta tuessa 

korostui reflektointi ja sen myötä erilainen näkemys asiakkaan tilanteesta. Erilainen 

asiantuntijuus ja sen hyödyntäminen oli täten osa sosiaalipäivystäjän työtä. 

 

9.3 Kollegiaalisen ja sosiaalisen tuen ero 
 

Kollegiaalisen ja sosiaalisen tuen ero nousee esiin jo haastattelurungossani (LIITE 2), jossa 

olen erotellut ne toisistaan. Tutkimuksessani halusin kuitenkin selvittää, miten 

haastateltavani kokevat eron. Kaikkien haastateltavieni mukaan kollegiaalinen ja sosiaalinen 

tuki erosivat työn sisällössä ja ammatillisuudessa, toisin sanoen asiantuntijuudessa. 

Kollegiaalinen tuki liitettiin sosiaalityön koulutukseen (yhden mukaan sosiaalialan) ja 

kollegaan, joka katsoo asioita samasta viitekehyksestä käsin. Tämän ansiosta ymmärrys työn 

sisällöstä (substanssiosaaminen) on samanlainen, mikä koettiin tärkeäksi. Haastateltavien 

puheissa korostui intra-kollegiaalisuus eli oman ammattikunnan sisältämä yhteinen koulutus 

ja ammattinimike (Kangasniemi ym. 2015, 27). 

Sosiaalinen tuki oli usean haastateltavan mukaan laajempi. Vaikka tuki painottuikin 

poliisilta saatuun, se sisälsi useita eri yhteistyökumppaneita. Osa haastateltavista totesi, että 

sosiaalista tukea voi saada keneltä vaan, yhden mukaan jopa puolisolta. Yksi haastateltavista 

kuvaili sosiaalisen tuen tulevan viranomaisilta, joiden kanssa oltiin yhteisillä työtehtävillä. 

Haastateltavan puheessa korostui eri ammattien välinen yhteistyö ja toisaalta empatia, 

läsnäolo sekä ammattien välinen arvostus ja kunnioitus. Nämä arvot kuuluvat sekä inter-

kollegiaalisuuteen (Kangasniemi ym. 2015, 25–41) että sekundaaritason tukeen (Kumpusalo 

1991, 14–16). Asiakastilanteissa eri tiedot ja asiantuntemus yhdistyvät kokonaisuudeksi, 

jolloin asiakkaan tilannetta on mahdollista tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Tällöin eri 

osapuolten välillä korostuu jaettu asiantuntijuus, joka on osa moniammatillista tiimityötä 

(Kangasniemi ym. 2015, 37). Yksi haastateltavani kuvaili yhteistyötä: 
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”muilla ammattilaisilla on niinkun / heidän oma / asiantuntemus / mitä taas 

minulla ei ole tai minun kollegoillani / elikä heillä on niinkun ja taas erilainen 

tieto asiakkaista / esimerkiks terveydenhuollon puolellaki niin he tietävät erillä 

lailla asiakkaiden / taustoja ku mitä taas sitten ite tiietään (..) mää koen sen 

hyvin tärkeänä koska heillä on sitä tietoa ja ammattitaitoa mitä itellä ei oo” 

(H6) 

Sosiaalisen ja kollegiaalisen tuen sisällöissä nähtiin kuitenkin merkittäviä eroja ja 

haastateltavien puheissa korostui jälkimmäisen merkitys. Erityisesti yksi haastateltavista 

koki eron suureksi ja korosti sosiaalipäivystystyössä kollegiaalisen tuen ensisijaisuutta. 

McAuliffen & Sudberyn (2005, 31–38) tutkimuksessa suurin osa sosiaalityöntekijöistä 

hakeutui sosiaalityön/sosiaalialan kollegan puoleen eettisesti haastavien tilanteiden edessä. 

Sosiaalipäivystyksen työtilanteet sisältävät usein juuri haastavia tilanteita, minkä vuoksi ei 

ole ihme, että kollegan tuki oli tutkimuksessani ensisijaista. Kun vaihtoehtoja ja ratkaisuja 

on useita ja virkavastuu on merkittävä, on oman alan kollegalta saatu tuki ja ymmärrys 

olennainen osa työtä: 

”kollegiaalinen tuki on / on minusta kuitenki tämmösessä päivystystyössä ois 

se tärkeempi / että / että kyl ne sitte niin paljon eroo / että sosiaalista tukee mää 

voin saada oikeestaan keltä vaan (..) mutta se että sulla on siinä se joku joka 

on samoista lähtökohdista ja tietää samat raamit missä sitä työtä tehään niin / 

niin se on / se on sellasta merkityksellistä” (H1) 

Yksi haastateltava puolestaan koki sosiaalisen tuen laajemmaksi sisällöltään, mutta samalla 

osaksi kollegoiden välistä tukea. Haastateltavan mukaan kollegiaalinen tuki oli työtehtäviin 

liittyvää ja sosiaalinen puolestaan laajemmin ihmisen ominaisuuksiin ja vahvuuksiin 

liittyvää. Haastateltavan puheessa korostui kollegan kannustaminen ja yksityiselämän 

muutosten huomioiminen. Sosiaalipäivystysyksikön ollessa pieni ja tiivis työntekijöiden 

välinen huomaavaisuus korostui kollegiaalisuuden ohella. 

Sosiaalinen tuki korostui työskenneltäessä yksin ja se paikkasi olematonta/vähäistä 

kollegiaalista tukea. Kun moniviranomaisyhteistyö oli vakiintunutta ja aktiivista, sosiaalista 

tukea saatiin enemmän. Varallaolona kotoa käsin työskenneltäessä tuen määrä oli selkeästi 

vähäisempää. Myös sosiaalisessa tuessa painottui ammattien välinen reflektointi. Tärkeäksi 

koetusta sosiaalisesta tuesta huolimatta, sosiaalipäivystystyössä korostui kollegiaalisen tuen 

merkitys ja oman alan kollegan asiantuntijuus.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen selvittänyt kuuden yksintyöskentelevän 

sosiaalityöntekijän kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta kuudessa eri 

sosiaalipäivystysyksikössä ympäri Suomea. Tutkielmani alussa olen pyrkinyt kuvailemaan 

sekä sosiaalipäivystystä että kollegiaalista tukea mahdollisimman laajasti ja kattavasti. 

Lisäksi olen käynyt läpi sosiaalisen tuen käsitettä. Olen pohtinut tutkimusaihettani Kirsi 

Juhilan (2006) asiantuntijuuden määritelmän kautta. Sosiaalipäivystystyön ollessa tiivistä 

yhteistyötä useiden yhteistyötahojen kanssa työnkuva sisältää paljon ammattitaitoa ja 

asiantuntijuutta eri tahoilta. Asiantuntijuus ei näin ollen rajoitu vain omaan työhön, vaan on 

osa laajempaa kokonaisuutta. 

Tutkimuksessani vastaan kolmeen tutkimuskysymykseen: millaisena työntekijät kokevat 

työskentelyn ilman välitöntä kollegiaalista tukea, onko työntekijöillä mahdollisuus 

kollegiaaliseen tukeen aina halutessaan sekä kokeeko työntekijä saavansa sosiaalista tukea 

yhteistyötahoilta. Tutkimustulosteni neljä teemaa linkittyvät vahvasti toisiinsa muodostaen 

yhden kokonaisuuden. Olen käynyt teemani läpi aloittaen työn organisoinnista ja 

resursseista, siirtyen tästä yksin työskentelyyn, kollegiaaliseen tukeen ja päätyen 

sosiaaliseen tukeen. Siirtymässä olen tutkinut tutkimusaihettani ilmiönä mikrotasolta 

makrotasolle. Seuraavaksi pohdin tuloksiani laajemmin. 

Haastateltavieni välittömän kollegiaalisen tuen puuttumisen kokemuksissa oli paljon 

vaihtelua osan työskennellessä osin ja osan aina yksin. Työskentely yksin oli tutkittavieni 

keskuudessa hyvin yleistä. Valviran ja Sosiaali- ja terveysministeriön (2018, 13) selvityksen 

mukaan sosiaalipäivystäjiltä puuttuu usein virka-ajan ulkopuolella mahdollisuus 

työparityöskentelyyn, mihin: ”sosiaalipäivystysten näkökulmasta tulisi saada muutos”. 

Näin oli myös tutkimuksessani. Yhden haastateltavani lausahdus: ”Ei tätä työtä pitäis tehä 

yksin” päätyi myös tutkielmani nimeksi, koska se kuvasi osuvasti koko tutkimukseni 

sisältöä. Kaikki haastateltavani olivat tottuneet työskentelemään yksin, joka oli 

normalisoitunut osaksi työnkuvaa. Näin ei kuitenkaan tulisi olla. Talentian (2018, 26–30) 

ammattieettisissä ohjeissa korostetaan, että työntekijälle on taattava oikeus ja mahdollisuus 

kollegiaaliseen tai moniammatilliseen tukeen työssään erityisesti eettisesti haastavissa 

tilanteissa. Tämä ei haastateltavillani aina toteutunut. Eettinen harkinta ja vastuu korostuvat 
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sosiaalipäivystyksen kaltaisessa työssä, jossa ratkaisuja ja päätöksiä joudutaan tekemään 

usein vähäisin tiedoin nopealla aikataululla. 

Kollegiaalisessa tuessa korostui reflektoinnin merkitys ja tarve. Kollegaa kaivattiin työhön 

erityisesti reflektoinnin takia, jolloin erilaisista vaihtoehdoista ja ratkaisuista oli mahdollista 

keskustella. Reflektiivisyys on keskeinen osa ihmissuhdetyötä ja reflektion kautta 

työntekijän on mahdollista pohtia vaihtoehtojaan, valintojaan ja päätöksiään erilaisissa ja 

haastavissa asiakastilanteissa. Reflektointi on merkittävä osa ammatillisuuden ja 

asiantuntijuuden kehittymistä. (Mm. Karvinen-Niinikoski ym. 2007; Seinä & Helander 

2007.) Sosiaalipäivystystyöstä puuttuu valtakunnallisesti suunnitelmallinen kehittäminen 

työntekijöiden ammatillisuuden suhteen, mikä vaarantaa työssä vaadittavan 

erityisosaamisen (erityisesti kriisityön) kehittymisen (Reissell ym. 2012, 121). 

Haastateltavieni ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittyminen on vaarassa heidän 

työskennellessä pääosin yksin. Toisaalta haastateltavat luottivat omaan asiantuntijuuteensa 

paljon, koska he työskentelivät yksin. 

Erittäin huomionarvoista on, ettei haastateltavillani ollut mahdollisuutta kollegiaaliseen 

tukeen aina halutessaan ja että yksintyöskentelyn nähtiin vaikuttavan työn kuormittavuuteen. 

Vaikka olen rajannut työhyvinvoinnin tutkimukseni ulkopuolelle, on huomioitava 

kollegiaalisen tuen positiivinen vaikutus työntekijän työhyvinvointiin. Kollegiaalisen tuen 

oikean ajoituksen merkitys nousee esiin myös useissa kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. 

Choi 2011; Muskat ym. 2017 & Radey ym. 2018). Sosiaalipäivystysselvityksen mukaan 

päivystystyö on sekä nopeatempoista että henkisesti kuormittavaa (Reissell ym. 2012, 121). 

Kollegan tuki ja läsnäolo voi vähentää kuormittumista. Tuki on voimavara, joka auttaa työn 

vaatimuksista selviytymisessä. (Paasivaara 2009, 26.) 

Koska kollegiaalista tukea oli harvoin saatavilla, työssä korostui yhteistyökumppaneilta 

saatu sosiaalinen tuki. Erityisesti poliisilta saatu tuki koettiin tärkeäksi. Sosiaalisen tuen 

saamiseen ja kokemuksiin puolestaan vaikuttivat merkittävästi sijainti sekä yhteistyön 

määrä. Varallaolona työskenneltäessä tuki jäi huomattavasti vähäisemmäksi ja yhteistyö 

väljemmäksi. Paasivaaran (2009) määritelmän perusteella haastateltavat saivat työssään 

emotionaalista/henkistä, arvostus- ja/tai tiedollista tukea yhteistyökumppaneiltaan. Myös 

sosiaalisen tuen mahdollistama reflektointi koettiin merkittäväksi, tosin reflektoinnissa 

painottuivat eri ammattilaisten erilainen osaaminen. Tutkimuksessani korostui inter-

kollegiaalisuus eli eri ammattien asiantuntemus ja yhteistyö (Kangasniemi ym. 2015, 27). 
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Lisäksi työn organisointi nousi tutkimuksessani keskeisesti esiin. Sosiaalipäivystys oli 

organisoitu jokaisessa yksikössä eri tavoin, mikä lisää eriarvoisuutta asiakkaiden saaman 

palvelun ja työntekijöiden työolojen suhteen. Hallituksen esityksessä (224/2016 vp, 10) 

todetaan sosiaalipäivystysten organisoinnissa olevan edelleen suurta vaihtelua ja alueiden 

väestöpohjissa isoja eroja. Valviran ja aluehallintovirastojen (2018, 3) selvityksen mukaan 

sosiaalipäivystystoiminta on varsin pirstaleista ja suurimpia haasteita ovat saatavuus sekä 

saavutettavuus. Erityisesti varallaolona työskentely vaikeuttaa sekä asiakkaiden että 

yhteistyötahojen yhteydenottoa sosiaalipäivystäjään. Organisointi vaikuttaa lisäksi 

työntekijän mahdollisuuteen saada kollegiaalista tukea, kuten tutkimuksessani kävi ilmi. 

Työn organisointi asettaa asiakkaiden ohella myös sosiaalipäivystäjät keskenään hyvin 

eriarvoiseen asemaan ympäri Suomea. Vaikka sosiaalipäivystystä on organisoitu erilaisin 

järjestelyin jo reilu kymmenen vuotta, näyttäisi siltä, että ymmärrys sosiaalipäivystystyöstä 

on vielä lapsen kengissä. 

Lisäksi työn resurssit nousivat merkittäväksi tekijäksi kollegiaalisen tuen saamisen suhteen. 

Poikkeuksellisen sosiaalipäivystyksen resurssipulasta tekee työn luonne työn sisältäessä 

haastavia ja toisinaan vaarallisiakin työtehtäviä. Sosiaalipäivystysselvityksen mukaan 

sosiaalipäivystys vaatii työturvallisuuden kehittämisen ohella riittäviä resursseja (Valvira 

2018, 24). Tutkimukseni perusteella sosiaalipäivystystyön vaativuutta ja haasteita ei 

tiedosteta tarpeeksi. Resurssien puute sosiaalipäivystyksen kehittämisuhkana/-esteenä nousi 

esiin jo Kaakkois-Suomen Sosiaalipäivystyshankkeen loppuraportissa vuonna 2006. 

Hankkeen yksi tavoite oli luoda kattava sosiaalipäivystysjärjestelmä vuoteen 2007 

mennessä. (Wilén 2006, 11, 58.) Vähäiset resurssit näyttäisivät olevan kehittämisesteenä 

edelleen. Resurssit ovat liitettävissä työn vähäiseen ulkopuoliseen arvotukseen, joka näkyi 

tutkimuksessani työn vaativuuteen nähden heikkona palkkauksena. 

Eleni Papadaki ja Vasileia Papadaki (2008) toteavat vähäisten resurssien vaikuttavan 

suoraan työn eettisyyteen. Tutkijoiden mukaan sosiaalityöntekijät joutuvat priorisoimaan 

jatkuvasti, jolloin he joutuvat työssään eettisesti hankalien tilanteiden eteen. Tutkimuksessa 

tutkittiin sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä työoloista johtuvista eettisesti 

hankalista tilanteista. Tutkijat korostavat tilanteissa työyhteisön (kollegoiden sekä muiden 

viranomaisten) tukea ja painottavat, ettei työntekijää tulisi jättää yksin eettisesti haastavien 

tilanteiden edessä. (Mt., 177–178.) Vähäiset resurssit vaikuttivat työn priorisointiin, eettisiin 

valintoihin ja päätöksentekoon myös McAuliffen ja Sudberyn (2005) tutkimuksessa. 

Tutkimusten tulokset sopivat haastateltavieni kokemuksiin. Sosiaalipäivystystyössä 
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priorisointia tehdään jatkuvasti päällekkäisten työtehtävien vuoksi. Priorisointi korostuu 

työntekijän ollessa yksin, kun tehtävämäärä kasautuu eikä työtä voi jakaa kollegan kanssa. 

Tällöin eettiset valinnat ohjaavat työntekijän työtä. 

Tutkimuksessani sosiaalipäivystystyössä korostui tilanteittain rakentuva asiantuntijuus 

(Juhila 2006). Työskenneltäessä yksin asiantuntijuudessa nousi esiin itsereflektoinnin 

merkitys. Työparityössä asiantuntijuuden muodostumisessa ja toteutumisessa korostui 

puolestaan reflektointi kollegan kanssa. Toisaalta työskenneltäessä yksin reflektiivisyys 

muiden yhteistyötahojen kanssa nousi keskeisesti esiin. Tämä vaati työntekijöiltä toisen 

ammattitaidon ja asiantuntijuuden huomioimista ja samalla työntekijän oma asiantuntijuus 

lisääntyi. Moniammatillisen tiimityön ja jaetun asiantuntijuuden voi sanoa näin lisänneen 

työntekijöiden osaamista (Vilén ym. 2002, 342–344). 

Toisaalta asiantuntijuuden kehittymisessä nousi esiin myös horisontaalinen ja 

hoivaperustainen asiantuntijuus. Horisontaalinen näkyi työntekijöiden luottamuksessa 

kollegan/toisen alan ammattilaisen asiantuntijuutta kohtaan. Tämä edellyttää arvostusta 

puolin ja toisin, kuten Kangasniemi ym. (2015, 26–41) toteavat. Hoivaperustainen 

asiantuntijuus korostui tutkimuksessani toisen tukemisena sekä auttamisena. 

Hoivaperustaisen asiantuntijuuden voi kenties sanoa korostuvan kriisityössä ja -tehtävillä, 

erityisesti kriisitehtävien jälkeisessä defusingissa. 

Vertikaalinen asiantuntijuus jäi sen sijaan mainitsematta tutkimuksessani lähes kokonaan. 

Ammattilaisten erilainen näkemys tehtävien kiireellisyydestä ja virka-avun saamisessa nousi 

esiin ainoastaan muutaman haastateltavan puheissa. Vertikaalisen asiantuntijuuden voikin 

sanoa olleen läsnä silloin, kun työskentely oli epäsäännöllistä ja väljää. Tällöin toisen 

ammattilaisen työn tuntemus oli vähäisempää. Näin ollen yhteisöllisyys ja yhdessä 

oppiminen jäivät olemattomiksi ja asiantuntijuuden kehittyminen heikentyi (Janhonen & 

Vanhanen-Nuutinen 2005). Yhteistyön säännöllisyys sekä tiheys olikin tutkimuksessani 

keskeinen osa asiantuntijuutta ja sen syntyä. Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi, 

kuinka sosiaalipäivystyksen yhteistyötahot kokevat yhteistyön sosiaalipäivystäjien kanssa. 

Koska useat yhteistyötahot korostavat sosiaalipäivystäjien asiantuntijuutta kansainvälisten 

tutkimusten (mm. Stephenson ym. 2001; Cacciatore ym. 2011; Campbell & Rasmussen 

2012; McLaughlin 2016) perusteella, olisi mielenkiintoista tietää millainen näkemys 

tilanteesta on Suomessa. 
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Tutkimukseni edetessä pohdin tutkimusaihettani paljon yhteiskunnallisella tasolla. 

Päivystysasetuksen (HE 224/2016) myötä useisiin sosiaalipäivystysyksiköihin oli palkattu 

lisää työntekijöitä ja mietin, mikä lisäarvo tutkimuksellani on laajemmin. Erityisesti pohdin, 

kuinka sosiaalipäivystäjät hyötyisivät tutkimuksestani. On väistämättä todettava, että 

jatkotutkimus sekä sosiaalipäivystyksen että kollegiaalisen tuen suhteen on tarpeen, sillä 

tutkimusalueina ne ovat edelleen molemmat melko koskemattomia. Tutkimustieto olisi 

tarpeen myös tulevan sote-uudistuksen kannalta. Reissell ym. (2012, 13) toteavat, että 

sosiaalipäivystyksestä puuttuu systemaattinen ja ajankohtainen tutkimustieto. Yksi 

mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi, onko päivystysasetus muuttanut 

sosiaalipäivystysten henkilöstöresursseja ja työntekijöiden mahdollisuutta työparityöhön. 

On jopa paradoksaalista, että ammattilaiset jotka korostavat sosiaalisuuden voimaa, joutuvat 

työskentelemään yksin. Talentian (2018, 8) eettisten ohjeiden mukaisesti ”Ammattietiikka 

on yhteisöllinen asia.” ja jokaisella työntekijällä tulisi olla mahdollisuus keskustella 

(reflektoida) valinnoistaan ja päätöksistään joko kollegan tai työyhteisön kanssa. 

Opin tutkielmaani tehdessä paljon niin tutkimusaiheesta kuin itsestäni tutkijana. 

Ajankäyttöni oli paikoin haasteellista töiden ja ulkomaisen harjoittelun takia. Omaa rooliani 

aihepiirin sisältä käsin ei voi, eikä tule, jättää huomioimatta. Koen, että työkokemuksestani 

sosiaalipäivystystyössä oli sekä hyötyä että haittaa. Ilman työkokemustani en olisi 

todennäköisesti päätynyt tutkimusaiheeseeni, jonka koen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. 

Lisäksi haastattelutilanteissa koin substanssiosaamisen erityisen hyödylliseksi. Toisaalta 

tulosteni analysoinnissa sekä raportointivaiheessa työkokemuksestani oli haittaa. Koin 

aineistoni hyvin hedelmälliseksi ja sen rajaaminen oli paikoin haasteellista. Sain myös 

palautetta ammattikielen liiallisesta käytöstä. 

Tutkimukseni antoisin vaihe oli haastattelujen tekeminen. Vaikka tein pääosan 

haastatteluista puhelimitse, koin ettei se estänyt avointa ja informatiivista keskustelua 

haastateltavieni kanssa. Oli ilo kuulla, että aiheeni koettiin tärkeäksi. Haastateltavat pohtivat 

aktiivisesti kokemuksiaan sekä ajatuksiaan. Suuri kiitos kuuluukin haastateltavilleni ja 

heidän avoimelle suhtautumiselleen tutkimusaihettani kohtaan. Toivon, että olen onnistunut 

tulkitsemaan heidän kokemuksiaan mahdollisimman tarkasti ja osuvasti. Luonteelleni 

ominainen itsekriittisyys sai minut paikoin pohtimaan, olenko oikeilla jäljillä. Toisaalta 

kriittisyys ja reflektiivisyys kuuluvat tutkimuksen eri vaiheisiin ja ne ovat tutkijan keskeisiä 

ominaisuuksia (Laine 2018, 35–37). Vaikka kiireinen aikataulu tuotti minulle paikoin 

päänvaivaa, pro gradu -tutkielmaprosessi on ollut minulle antoisa ja avartava kokemus. 



80 

 

LÄHDELUETTELO 
 

Aalto, Pirjo; Koskimaa, Tapio; Kurtti, Juha ja Sillanpää Kirsi (2015): Kollegiaalisuuden 

vahvistaminen hoitotyössä. Teoksessa Becker, Eve, Nina Hahtela ja Iiri Ranta (toim.): 

Kollegiaalisuus hoitotyössä. Helsinki: Fioca Oy, 43–49. 

Alasuutari, Pertti (2011): Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uudistettu painos. Tampere: 

Vastapaino. 

Arala, Katariina; Kangasniemi, Mari; Suutarla, Anna; Haapa, Toni ja Tilander, Eva (2015): 

Kollegiaalisuuden eettinen perusta. Teoksessa Becker, Eve, Nina Hahtela ja Iiri Ranta 

(toim.): Kollegiaalisuus hoitotyössä. Helsinki: Fioca Oy, 9–23. 

Badger, Karen; Royse, David ja Craig, Carlton (2008): Hospital Social Workers and 

Indirect Trauma Exposure: An Exploratory Study of Contributing Factors. Health & Social 

Work 1:33, 63–71. 

Beddoe, Liz; Davys, Allyson Mary ja Adamson, Carole (2014): ‘Never Trust Anybody 

Who Says “I Don’t Need Supervision”’: Practitioners’ Beliefs about Social Worker 

Resilience. Practice: Social Work in Action 2:26, 113–130. 

Ben-Zur, Hasida ja Michael, Keren (2007): Burnout, Social Support, and Coping at Work 

Among Social Workers, Psychologists, and Nurses. Social Work in Health Care 4:45, 63–

82. 

Boes, Mary & McDermott, Virginia (2005): Crisis intervention in the Hospital Emergency 

Room. Teoksessa Roberts, Albert R: Crisis intervention handbook : assessment, treatment, 

and research. Oxford New York: Oxford University Press 2005, 543–565. 

Burleson, Brant R.; Albrecht, Terrance L. ja Sarason, Irwin G. (1994): Communication of 

social support: messages, interactions, relationships, and community. Thousand Oaks: 

Sage. 

Cacciatore, Joanne; Carlson, Bonnie; Michaelis, Elizabeth; Klimek, Barbara ja Steffan, 

Sara (2011): Crisis Intervention by Social Workers in Fire Departments: An Innovative 

Role for Social Workers. Social Work 1:56, 81–88. 



81 

 

Campbell, Hilary ja Rasmussen, Brian (2012): Riding Third: Social Work in Ambulance 

Work. Health & Social Work 2:37, 90–97. 

Choi, Ga-Young (2011): Organizational Impacts on the Secondary Traumatic Stress of 

Social Workers Assisting Family Violence or Sexual Assault Survivors. Administration in 

Social Work 3:35, 225–242. 

Cohen, Sheldon ja Syme, S. Leonard (1985): Social support and Health. 

Orlando: Academic Press. 

Cohen, Sheldon; Underwood, Lynn G. ja Gottlieb, Benjamin H. (2000): Social Support 

Measurement and Intervention : A Guide for Health and Social Scientists. Oxford 

University Press, Incorporated. 

Collins, Stewart (2008): Statutory Social Workers: Stress, Job Satisfaction, Coping, Social 

Support and Individual Differences. The British Journal of Social Work 6:38, 1173–1193. 

Corcoran, Jacqueline; Stephenson, Margaret; Perryman, Derrelyn ja Allen, Shannon 

(2001): Perceptions and utilization of a police-social work crisis intervention approach to 

domestic violence. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services 4:82, 

393–398. 

Cronin, Michael S; Ryan, Diane M. ja Brier, Dottie (2007): Support for staff working in 

disaster situations. A social work perspective. International Social Work 3:50, 370–382. 

Eskola, Jari ja Suoranta, Juha (2008): Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos. 

Tampere: Vastapaino. 

Findley, Patricia A.; Pottick, Kathleen J. ja Giordano, Stephanie (2017): Educating 

Graduate Social Work Students in Disaster Response: A Real-Time Case Study. Clinical 

Social Work Journal 2:45, 159–167. 

Forsman, Sinikka (2010): Sosiaalityöntekijän jaksaminen ja työssä jatkaminen 

lastensuojelussa. Henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

Furman, Ben ja Ahola, Tapani (2002): Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 7. painos. 

Helsinki: Tammi. 



82 

 

Gila, M. Acker (2004): The Effect of Organizational Conditions (Role Conflict, Role 

Ambiguity, Opportunities for Professional Development, and Social Support) on Job 

Satisfaction and Intention to Leave Among Social Workers in Mental Health Care. 

Community Mental Health Journal 1:40, 65–73. 

Hakanen, Jari (2011): Työn imu. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain 

muuttamisesta (HE 224/2016 vp). Helsinki. Saatavilla 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160224.pdf  Luettu 7.11.2017 

Hamama, Liat (2012): Burnout in Social Workers Treating Children as Related to 

Demographic Characteristics, Work Environment and Social Support. Social Work 

Research 2:36, 113–125. 

Hammarlund, Claes-Otto (2010): Kriisikeskustelu : kriisituki, jälkipuinti, stressin ja 

konfliktien käsittely. 2. päivitetty laitos. Helsinki: Tietosanoma.  

Hirsjärvi, Sirkka ja Hurme, Helena (2011): Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria 

ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Hujala, Anne (2017): Sosiaalityö päivystystilanteissa ja varautuminen häiriötilanteisiin. 

Sosiaalipäivystys. Teoksessa Kananoja Aulikki, Martti Lähteinen ja Pirjo Marjamäki 

(toim.): Sosiaalityön käsikirja. 4. uudistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma Oy, 331–337. 

Huopainen, Hilkka ja Paimio, Sirpa (2009): Työnohjaus kriisityön voimavarana. Teoksessa 

Leppävuori, Antero, Sirpa Paimio, Tytti Avikainen, Tina Nordman, Kerttu Puustinen ja 

Mikael Riska (toim.): Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Helsinki: Tammi, 194–205. 

Janhonen, Sirpa ja Vanhanen-Nuutinen, Liisa (toim.) (2005): Kohti asiantuntijuutta: 

oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: WSOY. 

Jessen, Jorunn Theresia (2015): Public governance-constraints and challenges for social 

work practice. Journal of Comparative Social Work 2:10, 84–106. 

Juhila, Kirsi (2006): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset 

tehtävät ja paikat. 7. painos. Tampere: Vastapaino. 



83 

 

Kangasniemi, Mari; Haapa, Toni; Tilander, Eva; Arala, Katariina ja Suutarla, Anna (2015): 

Ammattien välinen kollegiaalisuus. Teoksessa Becker, Eve, Nina Hahtela ja Iiri Ranta 

(toim.): Kollegiaalisuus hoitotyössä. Helsinki: Fioca Oy, 25–42. 

Kankare, Anu (2017): Sosiaalityöntekijä akuutin kriisityön tekijänä 

sosiaalipäivystystyössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Pro gradu-tutkielma. Saatavilla 

file:///C:/Users/sussiina/Downloads/Kankare.Anu.pdf Luettu 15.11.2018. 

Karvinen-Niinikoski, Synnöve; Rantalaiho, Ulla-Maija ja Salonen, Jari (2007): Työnohjaus 

sosiaalityössä. Helsinki: Edita Prima Oy. 

Kause, Anne (2018): Suuronnettomuudessa työskentelevän sosiaalityöntekijän perus- ja 

erityisosaaminen näkyväksi. Turku: Turun yliopisto. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla 

http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/145125/Kause%20Anne.pdf;jsessionid=4DA

8886FAD57C704313F854D967B45A9?sequence=1 Luettu 4.10.2018. 

Köhler, Tuula (2017): Sosiaalityöntekijöiden henkiinjäämistaistelu. Työnohjauksen 

merkitykset työnohjaajien kertomana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan 

yliopistokeskus Chydenius. Pro gradu-tutkielma. Saatavilla 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/54665/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-

201706263040.pdf?sequence=1 Luettu 8.11.2017. 

 

Kumpusalo, Esko (1991): Sosiaalinen tuki, huolenpito ja terveys. Helsinki: Sosiaali- ja 

terveyshallitus. Raportteja 8/1991. 

 

Laine, Timo (2018): Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. 

Teoksessa Valli Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle 

tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimeneltemiin. 5. uudistettu ja 

täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 29–50. 

 

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (1517/2016). Sosiaalipäivystys 29 §. Saatavilla 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161517 Luettu 3.9.2018. 

 



84 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992). 

Toiminnan järjestäminen 4 §. Saatavilla 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733 Luettu 22.3.2016. 

Lamin, Sylvester Amara ja Teboh, Consoler (2016): Police social work and community 

policing. Cogent Social Sciences 1:2, 1–14. 

Lastensuojelulaki (417/2007). Lapsen kiireellinen sijoitus 38 §. Saatavilla 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L8P38 Luettu 22.3.2016. 

Lehto-Lundén, Tiina ja Salovaara, Petra (2016): Hyvinvoiva sosiaalityöntekijä. Teoksessa 

Törrönen Maritta, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara 

ja Minna Veistilä (toim.): Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 165–177. 

Lehtonen, Tiia ja Palomäki, Ulla (2015): Kollegiaalisuus sairaanhoitajayrittäjän 

näkökulmasta. Teoksessa Becker, Eve, Nina Hahtela ja Iiri Ranta (toim.): Kollegiaalisuus 

hoitotyössä. Helsinki: Fioca Oy, 115–128. 

Lohi, Saila ja Niiranen, Vuokko (2005): Yksin tätä työtä ei voi tehdä. 

Sosiaalityöntekijöiden osaamisen tuki ja osaaminen jakaminen lastensuojelutyössä. 

OSAATKO-KARTUKE -hankkeen julkaisuja 6. Kuopio: Kuopion yliopisto. 

McAuliffe, Donna ja Sudbery, John (2005): ‘Who Do I Tell?’ Support and Consultation in 

Cases of Ethical Conflict. Journal of Social Work 1:5, 21–43. 

McFadden, Paula; Campbell, Anne ja Taylor, Brian (2015): Resilience and Burnout in 

Child Protection Social Work: Individual and Organisational Themes from a Systematic 

Literature Review. The British Journal of Social Work 5:45, 1546–1563. 

McLaughlin, John (2016): Social work in acute hospital settings in Northern Ireland: The 

views of service users, carers and multi-disciplinary professionals. Journal of Social Work 

2:16, 135–154. 

Moore, Megan; Ekman, Eve ja Shumway, Martha (2012): Understanding the Critical Role 

of Social Work in Safety Net Medical Settings: Framework for Research and Practice in 

the Emergency Department. Social Work in Health Care 2:51, 140–148. 



85 

 

Moore, Megan; Cristofalo, Margaret; Dotolo, Danae; Torres, Nicole; Lahdya, Alexandra; 

Ho, Leyna; Vogel, Mia; Forrester, Mollie; Conley, Bonnie ja Fouts, Susan (2017): When 

high pressure, system constraints, and a social justice mission collide: A socio-structural 

analysis of emergency department social work services. Social Science & Medicine 178, 

104–114. 

Muskat, Barbara; Brownstone, David ja Greenblatt, Andrea (2017): The experiences of 

pediatric social workers providing end-of-life care. Social Work in Health Care 6:56, 505–

523. 

Niinikoski, Saara (2005): Yhdessä sanoiksi – sosiaalityöntekijöiden vertaistuen 

ulottuvuuksia. Teoksessa Karvinen-Niinikoski, Synnöve ja Tapola, Maria (toim.): Tieto 

nousee kentältä – sosiaalityötä käsitteellistämässä. Helsinki: SOCCA/Heikki Waris-

instituutti, 46–64. 

O´Hagan, Kieran (1993): Crisis intervention: changing perspectives. Teoksessa Hanvey, 

Christopher ja Terry Philpot (toim.): Practising Social Work. Routledge, 134–145. 

Paasivaara, Leena (2009): Työnsä kokoinen ihminen. Helsinki: Tammi. 

Papadaki, Eleni ja Papadaki, Vasileia (2008): Ethically Difficult Situations Related to 

Organizational Conditions: Social Workers' Experiences in Crete, Greece. Journal of 

Social Work 2:8, 163–180. 

Payne, Malcolm (1997): Modern social work theory. Second edition. Basingstoke: 

Macmillan Press Ltd. 

Pohjola, Anneli; Laitinen, Merja ja Seppänen, Marjaana (2014): Rakenteellinen 

sosiaalityö. Kuopio: UNIpress. 

Radey, Melissa; Schelbe, Lisa ja Spinelli, Carmella L. (2018): Learning, Negotiating, and 

Surviving in Child Welfare: Social Capitalization Among Recently Hired Workers. Journal 

of Public Child Welfare 1:12, 79–98. 

Rapeli, Merja (2017): The Role of Social Work in Disaster Management in Finland. 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöstutkimus. Saatavilla 



86 

 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55926/978-951-39-7227-

1_vaitos02122017.pdf?sequence=1&isAllowed=y Luettu 4.5.2018. 

Reissell, Eeva; Kokko, Simo; Milen, Anneli; Pekurinen, Markku; Pitkänen, Niina; 

Blomgren, Sanna ja Erhola, Marina (2012): Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys 

Suomessa 2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 30/2012. Saatavilla 

https://thl.fi/documents/10531/95751/Raportti%202012%2030.pdf Luettu 15.4.2018. 

 

Ritter, Jessica A. ja Vakalahi, Halaevalu F. Ofahengaue (2015): One hundred one careers 

in social work. New York: Springer Publishing Company. 

Saari, Salli (2012): Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. 

Kuudes painos. Helsinki: Otava. 

Sánchez-Moreno, Esteban; de la Fuente-Roldán, Iria-Noa; Gallardo-Peralta, Lorena P. ja 

Barrón López de Roda, Ana (2015): Burnout, Informal Social Support and Psychological 

Distress among Social Workers. The British Journal of Social Work 8:45, 2368–2386. 

Seinä, Seppo ja Helander, Jaakko (2007): Tiimeistä työpareiksi: toiselta oppiminen ja 

ammatillinen kehittyminen. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. 

Sipilä, Anita (2011): Sosiaalityön asiantuntijuuden ulottuvuudet – Tiedot, taidot ja etiikka 

työntekijöiden näkökulmasta kunnallisessa sosiaalityössä. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. 

Sipilä, Jorma (1998): Asiantuntija ja asiakas: myymmekö tunteja vai tulosta? Helsinki: 

WSOY. 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. (2018): Ammattieettiset 

ohjeet. Helsinki. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaaminen 

12 § & Sosiaalipäivystys 29 §. Saatavilla  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L3P29 Luettu 22.3.2018. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto (2005): Kiireellinen sosiaalipalvelu. 

Sosiaalipäivystyksen järjestäminen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 

2005:8. 



87 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2006): Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Helsinki: 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:64. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2018): Sosiaalipäivystys. Saatavilla 

https://stm.fi/sosiaalipaivystys Luettu 4.3.2018. 

 

Suikkanen, Hanna (2014): Asiantuntijuus ja ammatillinen tuki koulun sosiaalityössä. Itä-

Suomen yliopisto. Pro gradu-tutkielma. Saatavilla 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140555/urn_nbn_fi_uef-20140555.pdf 

Luettu 9.11.2017. 

Suomen perustuslaki (731/1999): Oikeus sosiaaliturvaan 19 §. Saatavilla 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L1P1 Luettu 22.3.2018. 

Tuomi, Jouni ja Sarajärvi, Anneli (2009): Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5., 

uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. 

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) (2018): Sosiaali- ja 

terveydenhuollon päivystystoiminnan suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2017. 

Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valviran selvityksiä 1:2018. 

Saatavilla 

https://www.valvira.fi/documents/14444/2822570/Sosiaali-

+ja+terveydenhuollon+p%C3%A4ivystystoiminnan+suunnitelmallinen+valvonta+vuosina

+2016%E2%80%932017/eb31c133-8988-517a-caf5-107f375d9212 Luettu 15.10.2018. 

 

Vartiainen, Aila (2007): Vertaistuen merkitys terveydenhuollon sosiaalityössä 

jaksamiselle. Tampere: Tampereen yliopisto. Pro gradu-tutkielma. Saatavilla 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78040/gradu01832.pdf?sequence=1 Luettu 

9.11.2017. 

Venninen, Tuulikki (2005): Kollegiaalinen palaute tukee ammatillista kasvua. 

Aikuiskasvatus 4/2005, 288–296. 

Vilén Marika; Leppämäki, Päivi ja Ekström, Leena (2002): Vuorovaikutuksellinen 

tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Porvoo/Helsinki: WSOY. 



88 

 

Wilén, Arja-Tuulikki (2006): Sosiaalipäivystys. Kehittämishankkeen prosessievaluaatio. 

Loppuraportti 2006. Kotka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. 

Zakour, Michael J. (2007): Social Work and Disasters. Teoksessa McEntire, David A.: 

Disciplines, Disasters and Emergency Management: the Convergence and Divergence of 

Concepts, Issues and Trends from the Research Literature. Springfield (Illinois): Charles C 

Thomas Publisher, LTD 2007, 124–141. 

 

 

 

 

 

  



89 

 

LIITTEET 
 

Liite 1 Saatekirje 

Liite 2 Haastattelulomake 

  



90 

 

LIITE 1 

Haastateltava sosiaalipäivystystyötä käsittelevään pro gradu -tutkielmaan 

 

Hei! 

Olen Susanna Karasti ja opiskelen sosiaalityötä Jyväskylän yliopistossa. Opintojeni ohessa 

olen työskennellyt sekä sijaisena että keikkalaisena n. 1,5 vuotta sosiaalipäivystyksessä. Pro 

gradu -tutkielmassani haluaisin tarkastella yksintyöskentelevien (ainakin pääosin) 

sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kollegiaalisen tuen puuttumisesta. 

Tutkimuskysymykseni kuuluu: 

Millaisena yksintyöskentelevät sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät kokevat työskentelyn 

ilman kollegiaalista tukea? 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esiin sosiaalityöntekijöiden omia kokemuksia 

aiheesta. Aineistonhankintamenetelmäni on teemahaastattelu, joka kestää enintään tunnin, 

ja jossa pyritään vapaaseen keskusteluun. Toiveenani on tehdä haastattelut pääosin 

kasvotusten, mutta myös puhelinhaastattelu on mahdollista. 

Toivoisin saavani yksiköstänne yhden sosiaalityöntekijän haastateltavakseni. Haastattelun 

tekisin mielelläni jo tammikuun 2018 aikana. 

Ohessa on tutkimussuunnitelmani, jonka lopusta löytyy liitteenä haastattelurunkoni. 

 

Tutkimukseni ohjaajana on Jyväskylän yliopiston sosiaalityön lehtori YTT Satu Ranta-

Tyrkkö, satu.ranta-tyrkko@jyu.fi. 

Ystävällisin yhteistyöterveisin, 

Susanna Karasti 

susanna.s.karasti@student.jyu.fi 
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HAASTATTELURUNKO                                                                                       LIITE 2 

1. TAUSTATIEDOT 

• Sukupuoli 

• Kaupunki/kunta jossa työskentelet 

• Kuinka pitkään olet työskennellyt sosiaalityöntekijänä? 

• Entä kuinka pitkään sosiaalipäivystyksessä? 

• Miten sosiaalipäivystys on organisoitu yksikössänne? 

o Työskenteletkö koko ajan yksin vai osittain? 

2. KOLLEGIAALINEN TUKI KÄSITTEENÄ & TYÖSKENTELY YKSIN 

(kollegiaalisella tuella tarkoitan nimenomaan toisen sosiaalityöntekijän antamaa tukea) 

• Mitä mielestäsi tarkoittaa kollegiaalinen tuki? 

• Millaisena koet työskentelyn yksin? 

• Millaisissa tilanteissa toivoisit saavasi työpariksi toisen sosiaalityöntekijän? 

o Miksi? 

• Entä millaisissa tilanteissa työskentelet mieluummin yksin? 

o Miksi? 

3. KOLLEGIAALISEN TUEN SAAMINEN 

• Milloin työskentelet yhdessä toisen sosiaalityöntekijän kanssa työparina? 

• Onko teidän mahdollista saada kollegiaalista tukea aina halutessanne? 

• Koetko saavasi tarpeeksi kollegiaalista tukea työtovereiltasi ja/tai esimieheltäsi? 

• Millaista on mielestäsi hyvä kollegiaalinen tuki?  

• Entä millaista on huono kollegiaalinen tuki? 

4. SOSIAALISEN TUEN SAAMINEN 

(sosiaalisella tuella tarkoitan muiden alojen kollegojen/yhteistyökumppaneiden, esim.: poliisin tai 

terveydenhuollon ammattilaisen, antamaa tukea) 

• Saatko sosiaalista tukea muiden alojen kollegoilta/yhteistyökumppaneilta? 

• Millaisena koet sosiaalisen tuen? 

• Miten sosiaalinen ja kollegiaalinen tuki eroavat toisistaan? 

• Onko vielä jotain mitä haluaisit sanoa tai lisätä tutkimusaiheeseeni liittyen? 


