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Tiivistelmä

Työnvälityspiste on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja
Työelämän Infopiste Oy:n yhteinen hanke, jossa pilotoidaan, miten yksityinen yritys hoitaa työnvälitystä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Tämä raportti keskittyy kuvaamaan arviointi- ja kehittämistutkimusta, joka toteutettiin Työnvälityspisteen toimijoiden kanssa touko-marraskuussa 2019. Tutkimuksen yleisinä tavoitteina on arvioida ja kehittää
Työnvälityspisteen ohjaustyön monialaisuutta ja sen laatua, yhdessä tekemisen kulttuuria sekä toimintamallien yhteistä perustaa ja kestävää arvopohjaa. Tutkimukseen osallistuivat kaikki Työnvälityspisteen toimijat
(N=19). Tutkimuksessa on neljä arviointi- ja kehittämiskysymystä. Tutkimusotteena on laadullinen toimintatutkimus. Tutkimusmenetelminä käytettiin havainnointia, haastattelua ja toimijoiden tuottamien tekstien ja
keskustelujen analyysia. Lisäksi käytettiin kvantitatiivista monialaisen
yhteistyöosaamisen itsearviointimittaria.
Monialaisuus näyttäytyi havainnoidussa asiakastyössä rajojen ylityksenä, avoimuutena, asiakaslähtöisyytenä ja uuden kehittämisenä. Asiakkaan
ohjautuminen palveluun ja sisäinen viestintä näyttäytyivät monialaisen
työn näkökulmasta osin haasteellisina. Toimijat tunnistivat kuitenkin monialaisuuden kehittyneen yhteisen ajan, tiedon jakamisen ja asiakasprosessin osalta. Toimijat nimeävät hyvin samansuuntaisesti keskeisiä arvoja
ja periaatteita, jotka ovat linjassa ohjausalan maailmanjärjestön (IAEVG)
eettisten periaatteiden kanssa ja näyttäytyvät myös käytännön asiakastyössä yhdenmukaisesti ja peittävästi. Toimijoiden ohjaus- ja neuvontatyön osaaminen kattaa kansainväliset ydin- ja erikoisosaamissuositukset.
Vastoin aiempaa monialaisen työn tutkimusta, ammatti- ja organisaatiorajojen ylitys itsessään ei näyttäydy tavoiteltavana monialaisen yhteistyön
edistämiseksi eikä toimiva yhteistyö näytä edellyttävän toisten työtapojen
syvällistä tuntemusta. Toimivan monialaisen yhteistyön kehittymisessä
keskeistä on ollut erityisesti kolme tekijää: 1) avoimet, motivoituneet ihmiset, 2) sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen, asiakaslähtöisyyteen sekä
3) halu kehittää toimintaa ja ratkaista eteen tulevia ongelmia. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että monialainen työ opitaan tekemällä. Raportin lopussa esitetään seitsemän tuloksista johdettua
suositusta monialaisen ohjaus- ja neuvontatyön kehittämiseen.

Johdanto

Varsinais-Suomessa käynnistyi 2016 – 2017 positiivinen rakennemuutos,
kun meri- ja autoteollisuus lähtivät nopeaan nousuun. Nämä alat tarvitsivat nopeassa tahdissa uutta osaavaa työvoimaa. Samanaikaisesti maakunnassa oli huomattava työttömien työnhakijoiden varanto. TE-toimisto ja ELY-keskus halusivat löytää keinoja vastata työnantajien rekrytointitarpeeseen ja tarjota tehostetusti alueen työttömille työnhakijoille uusia
avautuvia työmahdollisuuksia. (Työnvälityspiste, 2019.)
Tehostetusta työnvälitys -palvelusta muovattiin tulosperusteinen hankinta. Kun päätavoite on työnvälitys, se oli myös palkkioperusteissa keskeisin työllistymistuloksista maksettava palkkio. Hankintavaiheessa arvioitiin työmarkkinoiden tilanne sellaiseksi, että valtaosa työnhakijoista työllistyy auto- ja meriteollisuuden palvelukseen esimerkiksi alihankintaketjujen eri vaiheisiin. Näille klustereille syntyvien työsuhteiden ennakoitiin
olevan pääsääntöisesti kokoaikaisia ja kestoltaan useita kuukausia. (Työnvälityspiste, 2019.)
Meri- ja autoteollisuuden pilotoitava tehostetun työnvälityksen -palvelu
sai nimen Työnvälityspiste. Toiminta käynnistyi syyskuussa 2017. Tavoitteena oli ohjata noin 5000 asiakasta palvelun pariin. Painotus oli vahvasti
meri- ja autoteollisuudessa, mutta asiakkaita sai ohjata myös muihin töihin. Toinen tärkeä painopiste olivat Varsinais-Suomen työnantajat, joille
oli tärkeää löytää työvoimaa.
Työnvälityspiste on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja
Työelämän Infopiste Oy:n yhteinen hanke, jossa pilotoidaan, miten yksityinen yritys hoitaa työnvälitystä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa.
Tämä raportti keskittyy kuvaamaan arviointi- ja kehittämistutkimusta,
joka toteutettiin Työnvälityspisteen toimijoiden kanssa touko-marraskuussa 2019. Tutkimuksen tilaajana on Työelämän Infopiste Oy, ja toteuttajana on toiminut HAMK Edu -tutkimusyksikkö.
Raportissa kuvataan ensin tutkimustehtävät ja tutkimuksen toteuttamisen yleiset lähestymistapa- ja menetelmävalinnat sekä tutkimuseettiset sitoumukset. Näiden jälkeen esitetään ajallisesti etenevät kehittämissyklit, joihin sisältyvät kunkin syklin arviointi- ja tutkimuskysymykset,
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toiminnan kuvaus, tutkimusaineistojen keruu ja -analyysi sekä tulokset.
Teoreettiset lähtökohdat esitetään niin ikään asiayhteyksissään. Lopuksi
tehdään kaikista arviointi- ja kehittämisvaiheista koonti ja johtopäätökset.
Kiitämme kaikkia toimijoita siitä sitoutuneesta ja tinkimättömästä otteesta, jolla he lähtivät mukaan ja kulkivat yhteisen kehittämismatkan.

Turussa 29.11.2019
Jaakko Helander		
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Taru Lilja

1. Tutkimustehtävät

Tutkimuksen yleisinä tavoitteina on arvioida ja kehittää Työnvälityspisteen ohjaustyön monialaisuutta ja sen laatua, yhdessä tekemisen kulttuuria sekä toimintamallien yhteistä perustaa ja kestävää arvopohjaa.
Tutkimusprosessin edetessä yleisempi arviointi- ja kehittämistavoite tarkentui tutkimuskysymyksiksi. Ne on ryhmitelty arviointi- ja kehittämiskysymyksiksi seuraavasti.
Arviointikysymyksiä ovat
33 Millaisia ohjaustyötä määritteleviä yhteisiä arvoja ja periaatteita
toimijat nimeävät?
33 Miten nämä nimetyt arvot ja periaatteet näyttäytyvät käytännön
asiakastyön tilanteissa?
33 Miten monialaisuus näyttäytyy toimijoiden itsearvioinneissa ja
käytännön asiakastyössä?
33 Miten edellisten tutkimuskysymysten tulokset suhteutuvat kansainvälisiin ohjauksen osaamiskuvauksiin ja eettisiin
periaatteisiin?
Kehittämiskysymyksiä ovat
33 Millaisia monialaisen ohjaustyön kehittämiskohteita toimijoiden
keskusteluista voidaan tunnistaa?
33 Mitä kehittämiskohteita toimijat päättävät yhteisesti edistää ja
miten?
33 Millaisia muutoksia toimijat tunnistavat kehittämiskohteissa arviointi- ja kehittämistutkimuksen prosessin aikana?
33 Miten monialaisuus on kehittynyt Työnvälityspisteessä ja miten
varmistetaan sen kehittyminen edelleen arviointi- ja kehittämistutkimuksen päätyttyä?
9
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Tässä tutkimuksessa ei ole arvioitu Työnvälityspisteen toiminnan tuloksellisuutta tai vaikuttavuutta, vaan on keskitytty monialaisen ja -toimijaisen palvelun tuottamisen laatuun ja toteutustapoihin laadullisella
tutkimusotteella.
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2. Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimusotteeksi valittiin toimintatutkimus, joka yhdistää nimensä mukaisesti käytännöllisen kehittämistoiminnan ja systemaattisen tutkimuksellisen tiedonkeruun ja -analyysin. Toimintatutkimuksen keskeinen ajatus on, että siihen osallistuva organisaatio ja sen jäsenet ovat aktiivisessa
roolissa niin tiedon tuottamisessa kuin arvioinnissa. Tässä tutkimuksessa siihen osallistuneita työntekijöitä kutsutaan toimijoiksi, ja tutkimusta edistäviä ja aineistoja analysoivia henkilöitä tutkijoiksi. Toimintatutkimuksessa ei tavoitella tulosten yleistettävyyttä, vaan laadullisen tutkimusperinteen suuntaisesti tuloksilla voi olla siirrettävyysarvoa. (Argyris
ym., 1985; Kananen, 2014; Kuula, 1999.)
Toimintatutkimus etenee tyypillisesti sykleissä ja sisältää monentyyppistä tiedonhankintaa. Tavoitteena on kuvata, ymmärtää ja tulkita organisaatioiden ja niiden toimijoiden kokemuksia ja niille annettuja merkityksiä. Alussa on väljä kehittämis- ja tutkimustehtävä, joka tarkentuu tutkimusprosessin edetessä. (Argyris ym., 1985; Kananen, 2014; Kuula, 1999.)
Neljään sykliin sisältyi tässä tutkimuksessa viisi yhteistä kehittämispäivää, joiden yhteydessä toteutettiin tiedonkeruuta. Kehittämispäivien välissä tutkijat keräsivät itsearviointi-, havainnointi- ja haastatteluaineiston.
Aineistot ja tutkijoiden alustavat analyysit ja tulkinnat palautettiin toimijoiden kanssa käsiteltäviksi seuraavassa kehittämispäivässä. Kuvio 1 havainnollistaa tutkimuksen etenemistä.
Syklit ja niihin sisältyvät kehittämispäivät, käytetyt tutkimusmenetelmät,
aineistonkeruu ja analyysi on esitetty raportin seuraavissa pääluvuissa.
Viimeinen sykli oli tulosten lopullisen analyysin ja tutkimusraportin esittely ja julkaisu, joten siihen kohdistunutta toimijoiden pohdintaa ei ole sisällytetty raporttiin.
Tutkimukseen osallistuivat kaikki Työnvälityspisteessä (Turussa ja Salossa) työskentelevät Työelämän Infopisteen valmentajat (N=9), TE-toimiston asiantuntijat (N=7) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnolliset toimijat (N=2). Voidaan puhua kokonaistutkimuksesta, joka antaa varsin kattavan kuvan Työnvälityspisteen monialaisesta ohjaustoiminnasta.
Tutkimuksen edetessä toimijoiden kokoonpano muuttui hieman henkilöstövaihdoksista johtuen. Toiseen kehittämispäivään osallistui uutena yksi
toimija, ja kolmannesta lähtien jäi pois yksi sekä tuli vielä yksi uusi tilalle.
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1. SYKLI
Toimintaa ohjaavat periaatteet ja
monialaisen ohjaustyön lähtötilanne

2. SYKLI
Monialaisen asiakastyön prosessi

3. SYKLI
Haastattelujen kertomaa

4. SYKLI
Johtopäätökset ja suositukset

Kuvio 1. Tutkimuksen syklit
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2. Tutkimuksen toteuttaminen

Toimijoiden kokonaismäärä (N) on raportissa täten 18 tai 19, riippuen tutkimuksen syklistä. Kolmannesta syklistä lähtien määrä on vakio (N=19).
Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK,
2012) yleisiä periaatteita ja Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimuseettisiä ohjeita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019a). Tutkimustehtävästä sovittiin tilaajan kanssa etukäteen. Osallistuvat organisaatiot antoivat suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen Työnvälityspisteen ohjausryhmän kokouksessa. Jokaiselta toimijalta pyydettiin erikseen kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Toimijalla oli mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ja kieltäytyä häntä koskevan tutkimustiedon käytöstä tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Toimijoiden henkilötiedot pseudonymisoitiin siten, että heitä pyydettiin antamaan
itselleen peitenimi, jota tässä tutkimuksessa käytetään yksittäisten aineistonäytteiden raportoinnin tunnistetietona.
Tutkimusaineiston keruussa, käsittelyssä ja analyysissa noudatettiin erikseen laadittua aineistonhallintasuunnitelmaa, joka perustuu Hämeen ammattikorkeakoulun TKI-hankkeissa noudatettuun hyvään aineistonhallintatapaan sekä tutkimuksen tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtimiseen
(Hämeen ammattikorkeakoulu 2019b; 2019c).
Raportissa käytetään ilmaisua Työnvälityspiste, kun viitataan kaikkiin
toimijoihin. Kun viitataan tiettyyn osaan toimijoita, käytetään ilmaisuja Työelämän Infopiste, TE-asiantuntijat tai ELY-keskuksen henkilöstö.
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3. Ensimmäinen sykli: toimintaa
ohjaavat periaatteet ja monialaisen
ohjaustyön lähtötilanne

Ensimmäiseen kehittämissykliin sisältyivät ensimmäisen kehittämispäivän työskentely periaatteiden parissa, toimivan monialaisen yhteistyön
mittariin itsenäinen vastaaminen sekä toisen kehittämispäivän osalta periaatteet- ja mittarin tulokset -yhteiskeskustelut.

Syklin tavoitteena on vastata arviointikysymyksiin:
Millaisia ohjaustyötä määritteleviä yhteisiä arvoja ja periaatteita toimijat
nimeävät?
Miten nämä arvot ja periaatteet suhteutuvat kansainvälisiin ohjauksen
eettisiin periaatteisiin?
Miten monialaisuus näyttäytyy toimijoiden itsearvioinneissa?

Lisäksi syklissä haettiin vastauksia kehittämiskysymyksiin:
Millaisia monialaisen ohjaustyön kehittämiskohteita toimijoiden keskusteluista voidaan tunnistaa?
Mitä kehittämiskohteita toimijat päättävät yhteisesti edistää ja miten?

3.1

Toiminnan kuvaus: tutkimuksen käynnistäminen ja
yhteisen arvopohjan kartoitus

Ensimmäinen kehittämispäivä alkoi tutustumisella. Viisitoista toimijaa
ja kaksi tutkijaa olivat kokoontuneet Turkuun, Kuralan Vanhaan Kanalaan, aloittamaan yhteistä kehittämistyötä. Jokainen kertoi hieman taustoistaan, työtehtävistään ja organisaatiostaan. Heti alkuun todettiin, että
monialaisuus näkyy vahvasti joukossa: toimijoita oli kolmesta eri organisaatiosta, eri taustoista ja koulutuksista. Yhteistä työtä tehtiin eri nimikkeillä ja työtehtävissä.
Tutkijat esittelivät seuraavaksi toimintatutkimuksen periaatteita ja tavoitteita. Tutkimuksen tavoitteet, joita on kolme, kirkastettiin: tavoitteena on
15
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arvioida ja kehittää yhdessä 1) ohjaustyön monialaisuutta ja sen laatua, 2)
yhdessä tekemisen kulttuuria eli yhteistä työtä ja 3) toimintamallien yhteistä perustaa, kestävää arvopohjaa. Tutkimuksen kulku kehittämispäivineen ja aikatauluineen käytiin läpi. Tutkimusetiikka ja tietosuoja-asiat
sovittiin toimijoiden kanssa ja toimijoilta kerättiin tutkimusluvat ja peitenimet aineiston pseudonymisointia varten. Toimijat keksivät itse itselleen peitenimen, jolla halusivat itseensä viitattavan raportissa. Peitenimi
pidettiin piilossa muilta toimijoilta. Koska kaksi toimijaa valitsivat peitenimikseen samat etunimet kuin tutkijoilla, tutkijoihin viitataan raportissa heidän omien etunimiensä sijaan sanalla ”tutkijat”. Toimijat valitsivat
myös peitenimiä, jotka esiintyvät työyhteisössä henkilöiden etuniminä.
Päivä jatkui yhteisellä työskentelyllä. Toimijat täyttivät ensin Periaatteet ja
konkretia -tehtävän, jossa tarkoituksena oli listata mahdollisimman monta kullekin työssään tärkeää periaatetta ja konkreettinen esimerkki siitä,
miten periaate näkyy käytännön asiakastyössä. Tämän jälkeen toimijat
kokoontuivat kolmen hengen ryhmiin pohtimaan, mikä omissa ja muiden
periaatteissa on yhteistä, ja mikä puolestaan on toiselle uusi ja oivallus.
Tämän pohjalta työstettiin ryhmissä vielä TOP5 Periaatteet ja konkretia
-lista, johon koottiin pienryhmän yhteisesti hyväksymät viisi keskeistä periaatetta asiakastyössä. Lopuksi tehtävästä heränneet ajatukset purettiin
yhteisessä keskustelussa.
Seuraavaksi työskenneltiin teorian tasolla. Tutkijoiden johdolla pohdittiin
yhteisesti, mitä toimiva monialainen yhteistyö on ja miten se rakentuu. Sovittiin, että toimijat täyttävät kesän aikana toimivan monialaisen yhteistyön mittarin, jonka avulla voidaan arvioida monialaisen yhteistyön toimivuutta tiimeissä ja työyhteisöissä. Mittarin tuloksia todettiin käsiteltävän yhteisesti seuraavassa kehittämispäivässä.

3.2

Periaatteet-aineisto, analyysi ja tulokset

Toimijat listasivat itselleen tärkeitä työhönsä liittyviä periaatteita ja pohtivat niiden konkreettista näkymistä asiakastyössä. Toimijat nimesivät yhteensä 135 periaatetta. Nimetyt periaatteet analysoitiin aineistolähtöisellä
sisällönanalyysilla ja luokiteltiin 52 kategoriaan. Samaa ilmiötä kuvaavat
ilmaukset yhdistettiin samaan kategoriaan, jotka nimettiin aineistolähtöisesti niiden sisältöä kuvaavalla nimikkeellä. (Kyngäs & Vanhanen, 1999;
Taylor, Bodgan & DeVault, 2016, s. 161.) Sisällön koodaus, kategorioiden
muodostaminen ja niiden nimeäminen toistui niin monta kertaa, kunnes
saavutettiin aineistolähtöisesti esiin noussut tarkin mahdollinen lopputulos (ks. Saldana, 2014, ss. 587 – 588; Yin, 2016, ss. 186 – 187, 197). Aineistolähtöiselle sisällönanalyysille tyypilliseen tapaan kategorioiden muodostuminen perustui tutkijoiden omaan tulkintaan (Taylor, Bodgan & DeVault, 2016, s. 160; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kymmenen yleisintä kategoriaa (f = 5), jotka 33 % toimijoista nimesi, otettiin tarkempaan käsittelyyn
16
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toimijoiden kanssa seuraavassa kehittämispäivässä (Taulukko 1). Periaatteet on esitetty esiintyvyysjärjestyksessä.
Taulukko 1.

Toimijoiden nimeämät periaatteet, aineistonäytteet ja esiintyvyys
aineistossa.

Periaate

Yhteistyö

Aineistonäytteet

Esiintyvyys (f)

Kaikki toimijat, myös asiakas mukana.

15

Yhteistyötä sekä oman tiimin että kaikkien
tahojen kesken.
Prosessien omistaminen on osittain
yhteistä.

Tasavertaisuus

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat
samanarvoisia. Oikeudenmukaisuus: lait ja
säädökset kaikille samoja.

10

Asiakkaan tavoite tulee ensin.

8

Ei käytetä jargonia.
Varmistetaan, että asiakas ymmärtää, mitä
tehdään.
Kuunnellaan, mitä asiakas ja kollega
sanovat.

Kuunteleminen

8

Ei reagoida liian nopeasti.
Annetaan aikaa ajatella.
Asiakkaan arvostus: ei vähätellä esiin
nostettuja asioita. Asiantuntijuuden
arvostaminen niin asiakkaissa kuin
työkavereissa.

7

Kunnioittava
kohtaaminen
Auttaminen

Autetaan sekä asiakkaita että kollegoita.

7

Kollegojen osaamisen hyödyntäminen.

6

Asiantuntijuus

Alueellinen työelämäntuntemus.
Asiantuntijaverkostojen arvostaminen.

Motivointi
Uusien
toimintatapojen
kehittäminen

Avoimuus

Tuodaan esiin vaihtoehtoja.

5

Osoitetaan se, mihin voi vaikuttaa.
Kokeillaan tehdä jotain toisin (tiimissä tai
asiakkaan kanssa).

5

Otetaan suoraan puheeksi vaikeatkin asiat
asiakkaan kanssa.

5

On lupa sanoa oma mielipiteensä
kollegalleen.
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Taulukosta 1 käyvät ilmi toimijoiden nimeämät kymmenen yleisintä periaatetta sekä aineistonäytteet periaatteiden konkreettisista kuvauksista.
Selkeästi eniten esiintyi yhteistyön periaate, jonka nimesivät 15 toimijaa.
Yhteistyön kuvauksissa korostui sen laajuus ja monipuolisuus: yhteistyö
asiakkaan, kollegan sekä laajemman verkoston kanssa kuvailtiin tärkeäksi. Toimijat kertoivat miettivänsä asiakastyössä, miten yhteistyö voisi hyödyttää asiakasta. Toiseksi yleisin periaate, tasavertaisuus (10 ilmausta),
nähtiin myös olennaisena osana sekä asiakas- että yhteistyötä.
Asiakaslähtöisyyden periaatetta (8 ilmausta) kuvattiin konkretian tasolla kuunteluna, asiakkaan tavoitteen mukaan toimimisena ja sen varmistamisena, ymmärsikö asiakas, mitä sovittiin. Kuunteleminen (8 ilmausta)
ja kunnioittava kohtaaminen (7 ilmausta) näkyivät arvostuksena ja ajan
antamisena asiakkaille ja kollegoille. Auttaminen (7 ilmausta) puolestaan
kuvattiin sekä asiakkaan että yhteistyön kautta: konkretian tasolla esimiehen ja kollegojen tuki on tärkeää, haastavat asiakastilanteet selvitetään yhdessä kollegojen kanssa, ja asiakas ohjataan oikeisiin tahoihin saamaan apua. Konkreettisesti kuvattiin, kuinka ollaan valmiita tekemään
asiakkaan eteen ”enemmän”: toimijat kuvasivat esimerkiksi varmistavansa, että asiakas saa avun, vaikka se olisi oman lähiverkoston ulkopuolella.
Asiantuntijuuden (6 ilmausta) kuvattiin rakentuvan muun muassa kollegojen osaamisen hyödyntämisestä, alueen työelämäntuntemuksesta sekä asioiden valmistelusta asiakastapaamiseen. Motivoinnilla (5 ilmausta) tarkoitettiin positiivista keskustelutilannetta ja asiakkaiden motivointia työnhakuun. Uusien toimintatapojen kehittäminen (5 ilmausta) tarkoitti jatkuvaa kehittämisotetta, pilotointia ja kokeilua, joiden avulla etsittiin innostuneena parempia toimintatapoja. Avoimuus (5 ilmausta) kuvautui avoimena valmistelutyönä, tiedon jakamisena ja ikävienkin asioiden suoraan puhumisena.

3.3

Periaatteet-aineiston tulosten käsittely toimijoiden
kanssa – ratkaisun löytäminen asiakkaalle
olettamatta mitään

Tästä alaluvusta eteenpäin raportissa on käytetty harkiten tekstin lihavointeja silloin, kun on haluttu nostaa toimijoiden kanssa käydyistä keskusteluista merkityksellisimpiä ilmaisuja paremmin esiin.
Periaatteet ja konkretia -tehtävä käytiin läpi yhteisesti keskustellen. Keskustelussa nousi esiin periaatteiden samankaltaisuus sekä työntekijöiden
välillä että yli organisaatiorajojen; toimijat totesivat, että monet korostivat
ihmissuhdetaitoja ja empatiaa, asiakkaan kuuntelua sekä luottamussuhdetta. Tärkeänä koettiin myös tasavertaisuus – se, että kaikkia asiakkaita
kohdellaan samalla tavalla. Asiakaslähtöisyyden todettiin olevan palvelun
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tavoite, ja toimijat kuvasivat kyseistä periaatetta ”ratkaisun löytämisenä asiakkaalle olettamatta mitään.” Toimijat haluavat tehdä hyvää
eettisesti, niin että ratkaisu on paitsi tehokas (asiakas ohjataan töihin tai
toiseen palveluun) myös asiakkaalle oikein. Kuten Aleksi kiteytti ryhmänsä pohdinnan: ”Hyvä asiakaspalvelu on keskusteluyhteyden avaamista, oikeudenmukaisuutta, tavoitteellisuutta, ratkaisukeskeisyyttä sekä asiakkaan kunnioittamista.”
Paitsi asiakkaan myös itsensä kunnioittaminen nousi esiin tärkeänä periaatteena. Joillekin toimijoille oman työn arvostaminen ja asiantuntijuuden kunnioittaminen tuli melko uutena oivalluksena. Olli totesi: ”Asiakaspalvelu voi olla raskasta, meidän täytyy kunnioittaa itse työmme tuloksia.
Kyseessä ei kovin arvostettu ammatti ja se näkyy joskus työssä. Harvoin
sanotaan kiitos, ja asiakas ottaa itse usein kunnian työpaikan löytämisestään. Ei tule myöskään aina kehuttua työkavereita, vaikka asiakkaita kehutaan paljon. Välillä on ajatus, että kyllähän kaikki tietää, että me ollaan
hyviä.” Simo tarttui tähän sanomalla: ”Kehuminen on tärkeetä. Kehumista ei muutenkaan aina saa suoraan ’kiitos’ -sanalla. Oman työn kannalta
tärkeetä osata tunnistaa ’asiakkaan kiitos’. Kollegiaalisuus on tärkeää: kehutaan toisia tässä pilotissa ja jaetaan hyvä kehu yhteisesti.”
Erojakin nimetyissä periaatteissa huomattiin: Työelämän Infopisteen toimijat nostivat esiin rehellisyyden asiakastyössä, kyvyn nostaa kipeätkin
asiat esiin. Todettiin, että asiakastilanteissa kohdataan joskus tilanteita,
joissa täytyy puhua suoraan ja neuvoa asiakasta esimerkiksi siistiytymään
tai pysymään raittiina ennen työhaastattelua. TE-toimiston näkökulmasta
Työelämän Infopisteen suoruus asiakastilanteissa oli erityisen huomionarvoinen asia, sillä toimijat totesivat, että viranomaisen roolissa kaikkea
ei uskalla sanoa. Yhteisesti oltiin sitä mieltä, että haastavissakin tilanteissa asiakas tulee kohdata kunnioittavasti.
Periaatekeskustelujen pohjalta pohdittiin myös yhteistyötä eri organisaatioiden välillä, erityisesti Työelämän Infopisteen ja TE-toimiston. Aleksi
tiivisti, että yhteistyö tarkoittaa ”kollegiaalista vastuuta eli vastuuta työtaakasta, työyhteisön läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja tavoitettavissa olemista. On tietty riippuvuus, koska meitä molempia tarvitaan, jotta
asiakas saa palvelunsa. Jos te teette hyvää työtä, me tehdään hyvää työtä.”
Lopuksi Kaino totesi listatuista periaatteista: ”Aika samanoloisia asioita
tuli esille, huomaa, että tehdään ihmissuhdetyötä, joka näkyi kaikkien puheenvuoroissa. Ollaan samalla aaltopituudella. Arvostetaan sitä, että ensimmäisenä yhteisessä keskustelussa mainittiin empaattisuus.”
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3.4

Periaatteiden suhteutuminen ohjaus- ja
neuvontatyön yleisiin eettisiin periaatteisiin

Toimijoiden nimeämiä periaatteita käsiteltiin paitsi keskustellen myös tutkijoiden toimesta. Työnvälityspalvelut sijoittuvat ohjaus- ja neuvontapalvelujen kenttään, joihin kohdistuu monenlaisia ammattieettisiä suosituksia (esim. Uraohjaajat ja -valmentajat ry, 2014; Suomen opinto-ohjaajat ry,
2009). Ammattietiikan piirteitä nousikin esiin jo aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Tutkijat vertasivat sisällönanalyysin perusteella kymmentä yleisimmin nimettyä periaatetta kansainvälisen ohjausalan järjestön IAEVG:n (2017) julkaisemiin ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien yleisiin
ammattieettisiin periaatteisiin. Työn pohjalta syntyi myös artikkeli ”Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä” (Helander & Lilja, 2019).
IAEVG jakaa periaatteet seuraaviin osa-alueisiin
33 asiakas ja asiakastyö
33 kollegat
33 ympäröivä yhteiskunta
33 oman työn tutkimus- ja teoriaperustaisuus
33 ja oman ammattiosaamisen ylläpito. (IAEVG, 2017.)
Kun edellä olleessa taulukossa 1 esitettyjä toimijoiden nimeämiä periaatteita ja niitä koskevia esimerkkejä (aineistonäytteitä) verrataan IAEVG:n
jäsennykseen, käy ilmi, että kaikki periaatteet kohdistuvat aineistonäytteiden perusteella asiakkaaseen ja asiakastyöhön. Asiakaslähtöisyyden
ohella aineistonäytteissä toistuu myös suhde kollegaan. Ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä periaatteita on tunnistettavissa yhteistyön, tasavertaisuuden ja asiantuntijuuden alueella; on mainittu muun muassa yhteistyökumppanit, keskeiset toimijat, alueellinen työelämä ja asiantuntijaverkostot. Oman työn tutkimus- ja teoriaperusta sekä oman ammattiosaamisen ylläpito kuvautuivat tässä aineistossa niukemmin. Niiden suuntaisia
viittauksia löytyi yhteistyön, asiantuntijuuden ja uusien toimintatapojen
kehittämisen periaatteista.
Monialaisessa työssä, jossa toimijoita on sekä eri ammattiryhmistä että organisaatioista, eettisyys ja sen konkreettiset ilmentymät voi nähdä
työn kestävänä kulmakivenä. Yhteisesti jaetut eettiset periaatteet, joita
voi osin kutsua arvoiksi, saattavat edistää asiakastyön laadullista yhdenmukaisuutta. (Helander & Lilja, 2019.)
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3.5

Toimijoiden keskusteluista tunnistetut kahdeksan
kehittämiskohdetta: mitä päätettiin yhteisesti
edistää

Kehittämispäivän keskusteluissa toimijat kertoivat spontaanisti sekä hyvin toimivista että enemmän huomiota kaipaavista käytännöistä työssään.
Jälkimmäiset näyttäytyivät tutkijoille monialaisen yhteistyön kehittämiskohteina. Tutkijat poimivat toimijoiden ensimmäisen ja toisen kehittämispäivän aikana tuottamista puheenvuoroista yhteensä kahdeksan kehittämiskohdetta. Esitysjärjestys on kronologinen, ei tärkeysjärjestys:
1.

asiakasprosessi

2.

edelläkävijyyden haasteet

3.

yhteisen ajan löytäminen

4.

toisen kehuminen ja arvostus

5.

verkoston toiminta ja yhteistyökumppanit

6.

tiedon kulkeminen työntekijöiden välillä

7.

toisten työtapojen tuntemus

8.

roolien ylitys: tehtävänkuvan rajojen rikkominen, monipuoliset
työnkuvat

Asiakasprosessin selkiyttäminen päätettiin ottaa heti toisessa kehittämispäivässä työn alle. Edelläkävijyyden haasteilla tarkoitettiin muun muassa viestintää ulospäin: miten viestitään pilotista kiinnostuneille ja saadaan sanoma läpi? Mitä ilmiöitä yksityisen ja julkisen toimijan yhteistyöstä nousee esiin ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan vetää?
Ensimmäisen yhteisen kehittämispäivän anniksi huomattiin ennen kaikkea mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja yhteiseen aikaan: ennen
tätä toimijoilla ei ole ollut tilaisuutta nähdä kaikkien kanssa kasvokkain.
Toimijat totesivat, että keskusteluista sai muun muassa ”ajatuksia ja ideoita omassa päässä oleviin ongelmiin”. Aleksista oli hienoa listata omat periaatteet, koska ”ei ollut ennen miettinyt niitä ja kuullut muiden”, ja Stiina totesi, että ”oli voimaannuttava päivä, koska yksin ja erikseen kun
paahtaa, ei ehdi paljon puhua eikä näin tällä tavalla koskaan.” Yhteisen ajan löytäminen nähtiin siis tärkeänä.
Verkoston toiminnasta toimijat totesivat, että matala kynnys ottaa yhteyttä ja keskustella on tärkeää: ”ei mennä organisaatiot ja tittelit edellä”. Tiedon kulkeminen työntekijöiden välillä mainittiin melko suoraan
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kehittämistoiveeksi, kuten myös toisten työtapojen tuntemus. Toimijat
puhuivat siitä, että olisi tärkeää tietää, mitä toinen tekee ja miksi:
miksi esimerkiksi TE-toimistossa halutaan, että tehdään tarkasti vaikkapa koulutussuunnitelma? Toimijat totesivat toisten työtapojen tuntemuksen vaikuttavan asiakastyön sujuvuuteen, kuten TE-asiantuntija asian ilmaisi: ”-- huomaa suunnitelmista, kuka tietää mitä tehdään ja
miksi. Jos ei ole tarpeeksi tarkka, joutuu soittamaan asiakkaalle takas. Eli
osa osaa tämän Työelämän Infopisteellä paremmin kuin toiset. Olis kiva,
jos ilmotetaan kaikki asiat niin että ei tarvitse--.” TE-toimistosta joudutaan siis soittamaan epätarkasti tehtyihin suunnitelmiin liittyen asiakkaalle takaisin, mikä hidastaa asioiden etenemistä. Toimijat näkivät tämän nimenomaan tiedon kulkuun ja toisten työn tuntemukseen liittyvänä kehittämiskohteena.
Toimijat totesivat keskusteluissa myös, että vaikka kaikki tekevät töitä yhteisen hyvän eteen, kokonaisuudessa on erilaisia rooleja. Roolien ylityksen, jonka tutkijat poimivat kahdeksanneksi kehittämiskohteeksi, toimijat
näkivät kuitenkin tärkeäksi. Toimijoiden keskusteluissa korostuivat tehtävänkuvan rajojen rikkominen ja monipuoliset työnkuvat, joita pidettiin jo
olemassa olevina hyvinä käytänteinä, joista on tärkeää pitää kiinni.
Toimijat nimesivät spontaanisti myös lisää käytänteitä, jotka toimivat.
Monialaisten työtapojen osalta puhuttiin konsultaatiosta ja todettiin, että
työparityöskentelystä on yritetty kehittyä tiimeiksi. Asiakasvastuullisuudesta on jo toimijoiden mukaan opittu pois, ja kaikki asiakkaat ovat yhteisiä asiakkaita. Positiivisena huomattiin myös se, että
kaikilla tuntui olevan sama tavoite. Todettiin, että mitä parempi fiilis toimijoilla on keskenään, sitä paremmin myös työtä tehdään: ”On yksi porukka, ei kahta eri organisaatiota.” Työyhteisössä erilaiset persoonat
ovat rikkaus, mikä muodostaa syvän ja laadukkaan yhteistyön.
Olli ehdotti, että organisaatiorajoja rikottaisiin myös tietoisesti arkipuheessa ja edistettäisiin puhekulttuurin muutosta me-henkisempään suuntaan. Konkreettisesti toimijat päättivät edistää toisen arvostusta ja kehumista: syntyi käytäntö jakaa sähköpostilla kaikille onnistuneita asiakastilanteita ja -palautteita. Lisäksi sovittiin, että seuraavassa kehittämispäivässä aloitetaan asiakastyön prosessin kehittäminen
selkeämmäksi.

3.6

Toimiva monialainen yhteistyö -mittari: tausta,
aineisto, analyysi ja tulokset

Työnvälityspiste on sekä monialainen että moniammatillinen palvelu. Monialainen yhteistyö ymmärretään eri hallinnon- ja tieteenalat yhteen kokoavana ja niiden rajat ylittävänä toimintana. Monialainen työyhteisö voi
koostua esimerkiksi eri koulutusalojen ja ammattiryhmien edustajista,
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opiskelijoista, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista. (Nykänen, 2010, ss.
58 – 59; Pukkila, Helander & Laitila, 2015.) Moniammatillisuus on käsitteenä suppeampi ja voidaan nähdä yhden tai useamman hallinnonalan välisenä yhteistyönä yhden organisaation sisällä tai eri organisaatioiden välisissä verkostoissa (Koskela, 2013, s. 17; Nykänen, 2010, ss. 58 – 59). Monitai poikkihallinnollinen yhteistyö ymmärretään sopimuksiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvänä eri hallinnonalojen välisenä verkostotyönä (Määttä, 2007; Nykänen, 2010, ss. 58 – 59). Nämä käsitteet mielletään arjessa osin synonyymeiksi ja niiden käyttö on epätarkkaa. Kirjallisuudessa ja käytännön kentässä moniammatillisuuden käsite on vahvimmin edustettuna. (Pukkila ym., 2015; Pukkila ym., 2016a, 2016b.)
Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty tekijöitä, jotka edistävät ja estävät moniammatillisen yhteistyön toteutumista. Merkittävimpiä edistäviä tekijöitä ovat luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri, asiantuntijuuden rajojen tunnistaminen ja niiden ylittäminen sekä aika yhteiseen
keskusteluun ja reflektointiin. Näiden tekijöiden toteutuminen edellyttää
onnistunutta yhteistyön koordinointia sekä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö vaatii yhteisen käsitteistön ja
tavoitteen muodostamista sekä niiden jatkuvaa arviointia. Edellä kuvattujen edistävien tekijöiden toteutuminen ja monialaisen työotteen omaksuminen voi merkitä yksittäisen työntekijän tasolla myös asennemuutosta työntekoon. (Hall, 2005, s. 193; Isoherranen, 2012; Kiilakoski, 2014;
Koskela, 2013; Mellin, Hunt & Nichols, 2011.) Monialainen yhteistyö tarkoittaa siirtymistä perinteisestä, itsenäisestä asiantuntijatyöstä ja vakiintuneista verkostoista dynaamiseen itsenäisen ja yhteisöllisen työskentelyn yhdistelmään.
Monialaista yhteistyötä estäviä tekijöitä ovat asiantuntijaroolien epäselvyys, epätarkat vastuurajat sekä ammattiryhmien erilaiset viestintätavat
ja puutteelliset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot (Hall, 2005; Holmesland
ym., 2010; Isoherranen 2012, s. 5; Mellin ym., 2011). Lisäksi eri ammattiryhmien toiminnan perustana olevat säädökset ja normit voivat hankaloittaa monialaista yhteistyötä (Kiilakoski, 2014, ss. 72 – 77). Asennetasolla
estäviä tekijöitä ovat asiantuntijoiden epäluottamus toisiaan kohtaan, mikä näkyy esimerkiksi oman reviirin puolustamisena. Myös käytännön töiden järjestelyihin liittyvät tekijät, kuten resurssien riittämättömyys ja fyysisten yhteisten työtilojen puute, voivat vaikeuttaa aidon monialaisen yhteistyön rakentumista. (Chivers, 2011, s. 11; Kiilakoski, 2014, ss. 86 – 94.)
Monialaisessa työskentelyssä on vahvasti mukana asiakkaan osallisuus
toimintaan. Osallisuus voidaan tulkita mahdollisuutena vaikuttaa asioiden kulkuun sekä johonkin kuulumisen ja sitoutumisen tunteena. (Salmikangas, 2002, s. 17.) Osallisuuteen liitetään usein osallistumisen käsite,
jotka Niirasen (1997) mukaan ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Samalla kun osallisuuden kokemus motivoi osallistumaan ja luo kumppanuuden
tunnetta, lisää osallistuminen kokemusta osallisuudesta. Samaan ilmiöön
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viitataan usein myös toimijuuden käsitteellä (Vanhalakka-Ruoho, 2015,
s. 39). Osallisuus hahmotetaan perinteisesti asteittaisena ilmiönä, jossa
osallistumisen ja kuulumisen tunne kasvaa asteikkoa ylöspäin mentäessä
(esim. Arnstein, 1969; Hart ym., 1997; Horelli, 1994). Erityisesti suomalaisessa kirjallisuudessa painotetaan kuitenkin osallisuutta subjektiivisena
kokemuksena, jota ei voi arvioida tai määrätä ulkoapäin (Gretschel, 2002,
ss. 90 – 91; Sotkasiira, Haikkola & Horelli, 2009, ss. 218 – 219).
Monialaisuudessa, moniammatillisuudessa ja verkostoyhteistyössä on kyse asiantuntijuuksien välisten rajojen ylittämisestä ja aikaisempien yhteistyökäytänteiden muutoksesta (D’amour & Oandasan, 2005; Nummenmaa,
2004, ss. 113 – 122; 2011, ss. 187 – 189; Nykänen, 2010, ss. 72 – 85). Asiantuntijuus on muuttunut yksilön asiantuntijuudesta kohti yhteisöllistä, jaettua ja verkottunutta asiantuntijuutta.
Tässä tutkimuksessa toimijat vastasivat osana kehittämistyötä standardoituun mittariin, jonka avulla voi arvioida monialaisen yhteistyön toimivuutta työyhteisössä tai tiimissä (Pukkila, julkaisematon). Mittari täytettiin itsenäisesti ensimmäisen ja toisen kehittämispäivän välissä. Mittarissa on 19 väittämää, jotka mittaavat toimivalle monialaiselle yhteistyölle
tutkimuksissa löydettyjä kolmea keskeistä osa-aluetta: 1) työyhteisön toimivaa vuorovaikutusta, 2) yhteistyön onnistunutta organisoitumista ja 3)
työntekijää tukevaa yhteistyötä (Pukkila, julkaisematon). Mittarissa pyydetään arvioimaan väittämien sopivuutta Likertin asteikolla yhdestä viiteen ja ottamaan näkökulmaksi oma tiimi tai työyhteisö, tässä tapauksessa monialaisesti toimiva Työnvälityspiste.
Vastaajia mittariin kertyi 19 eli kaikki sillä hetkellä mukana kehittämisprosessissa olevat toimijat. Kustakin väittämästä laskettiin vastausten
keskiarvot sekä kokonaiskeskiarvo kullekin mittarin mittaamalle osa-alueelle. Osa-alueiden keskiarvot olivat korkealla sijoittuen välille 3,3 – 4,0
lukuun ottamatta kahta käänteistä väittämää, joiden keskiarvot olivat 3,7
ja 2,6 (Taulukko 2). Käänteiset väittämät ” Meillä olisi kehitettävää tiimityötaidoissa” ja ”Joidenkin kollegoiden työtapa kuormittaa minua” mittasivat toimivaa monialaista yhteistyötä käänteisesti: mitä pienempi keskiarvo näiden kahden väittämän kohdalla oli, sitä toimivammaksi yhteistyö koettiin. Taulukossa tuloksia verrataan myös monialaisesti toimivista Ohjaamoista kerättyyn referenssiaineistoon. Aineisto on kerätty elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana Ohjaamoista, jotka ovat olleet toiminnassa puolesta vuodesta yli kolmeen vuoteen. 50% vastanneista Ohjaamoista oli ollut toiminnassa 1 – 2 vuotta, kuten Työnvälityspiste.
Referenssiaineistossa oli 136 vastaajaa.
Mittarin tuloksista keskusteltiin toisessa kehittämispäivässä. Tutkijat totesivat, että keskiarvot ovat korkeita ja tekivät muutamia nostoja tuloksista. Huomiota kiinnitettiin siihen, että tiimityötaidot arvioitiin samaksi sekä hyvänä että kehitettävänä asiana keskiarvon ollessa molemmissa
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Taulukko 2. Toimiva monialainen yhteistyö -mittarin tulokset ja vertailuaineisto.

5

Yht.

Keskiarvo

Vertailukeskiarvo

11

7

19

4,3

4,2

13

4

19

4,1

3,8

8

4

19

3,7

3,6

5

9

3

19

3,7

3,4

0

1

10

8

19

4,4

3,9

0

2

1

9

7

19

4,1

3,6

Pystymme keskustelemaan
avoimesti mistä hyvänsä työhön
liittyvästä asiasta.

1

1

2

12

3

19

3,8

3,4

Huolehdimme, että asiakkaamme ymmärtää käytetyn kielen ja
käsitteet.

0

0

3

8

8

19

4,3

3,9

Yhteensä

1

10

17

80

44

152

4,0

3,7

Meillä olisi kehitettävää tiimityötaidoissa

0

3

3

10

3

19

3,7

2,6

Väittämä

1

2

3

Voin luottaa kollegoihini.

0

1

0

Mielestäni työyhteisömme jäsenillä on hyvät vuorovaikutustaidot.

0

1

1

Mielestäni tiimityötaitomme ovat
hyvät.

0

3

4

Tunnemme toistemme työtavat ja
osaamme hyödyntää toistemme
työtapoja.

0

2

Työmme edistää yhteistä tavoitetta.

0

Tiimissämme kaikilla on asenne
kohdallaan.

4

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus

Yhteistyön onnistunut organisoituminen
Voimme keskustella työhön liittyvistä asioista riittävästi.

1

5

4

6

3

19

3,3

3,2

Meillä on riittävästi yhteistä aikaa
työntekijöiden kesken.

1

6

5

4

3

19

3,1

3,0

Käytämme riittävästi aikaa monipuoliseen tilanteiden arviointiin.

1

8

4

5

1

19

2,8

2,7

Olemme yhteisesti määritelleet
työmme tavoitteet.

0

3

6

7

3

19

3,5

3,4

Meillä on selkeästi sovitut roolit ja
työnjako.

0

1

6

11

1

19

3,6

3,2

Työyhteisömme toimintaa koordinoidaan hyvin.

1

2

9

5

2

19

3,3

3,1

Yhteensä

4

25

34

38

13

114

3,3

3,1

Meillä erilaiset työtavat ovat
työyhteisömme rikkaus.

0

0

2

10

7

19

4,3

4,0

Minua ja työtäni arvostetaan.

0

1

4

11

3

19

3,8

3,8

Koen, että minulle on osoitettu
riittävästi resursseja työhöni.

0

3

3

11

2

19

3,6

3,3

Yhteensä

0

4

9

32

12

57

3,9

3,7

Joidenkin kollegoiden työtapa
kuormittaa minua.

3

9

2

2

3

19

2,6

3,2

Työntekijää tukeva työyhteisö

25

Työnvälityspisteen arviointi- ja kehittämistutkimus

väittämissä 3,7. Koetaanko taidot koetaan hyviksi, vaikka samalla on halua kehittyä vieläkin paremmaksi? Toisten työtapojen tuntemus näyttäytyi
mittarin tuloksissa suhteellisesti alhaisempana (3,7 verrattuna osa-alueen kokonaiskeskiarvoon 4,0), mihin jo ensimmäisessä kehittämispäivässä toimijat toivoivat kehitystä. Väittämä ”Pystymme keskustelemaan avoimesti mistä hyvänsä työhön liittyvästä asiasta” sai myös osa-alueen keskiarvoa hieman alhaisemman keskiarvon (3,8). Avoimuus kuitenkin tunnistettiin tärkeäksi asiaksi jo ensimmäisen kehittämispäivän Periaate-tehtävässä; sen pohjalta heräsi kysymys, onko toimijoilla tarpeeksi tilaisuuksia keskustella avoimesti. Todettiin myös, että osa-alue ”Yhteistyön organisoituminen” on kokonaiskeskiarvoltaan alhaisempi kuin muut, mutta
tämä on nähtävissä myös vertailuaineistossa (ks. Taulukko 2, referenssikeskiarvot). On huomattava, että kyse on kuitenkin hyvin pienistä eroista keskiarvoissa.

3.7

Mittari-aineiston tulosten käsittely toimijoiden
kanssa

Toinen kehittämispäivä alkoi toimiva monialainen yhteistyö -mittarin tulosten esittelyllä. Tutkijat kävivät läpi vastausten keskiarvot sekä osa-alueittain että väittämittäin toimijoiden kanssa. Toimijat saivat myös tulokset
itselleen. Tämän jälkeen toimijat keskustelivat pienryhmissä siitä, minkälaisia ajatuksia mittarin tuloksista heräsi. Tutkijoita kiinnosti, koettiinko
jotkin tulokset erityisen hyvinä tai ongelmallisina? Lopuksi toimijoiden
ajatuksista keskusteltiin yhteisesti. Seuraavaksi tarkastellaan mittarin tuloksista syntynyttä toimijoiden keskustelua alaluvuittain. Alaluvut on nimetty keskustelun teemoja luonnehtivilla otsikoilla.

3.7.1

Tiedon jakaminen ja toiminnan organisoituminen puhututtaa

Toimijoiden ajatuksissa yhteistyön onnistunut organisoituminen pohditutti. Väittämän ”Voin luottaa kollegoihini”, jonka keskiarvo oli korkealla (4,3), koettiin kertovan onnistuneesta roolituksesta. Onnistuneesta yhteistyöstä keskusteltiin paljon, ja Amanda kertoi havainnollistavan
esimerkin:
”On ollut hyvä kokemus saada TE-toimiston asiantuntijalta apua heti asiakaskeissiin. Saadaan asiakkaan asia heti ratkaistua, sellainen, jota [Työelämän Infopiste] ei pysty tehdä. Ei tarvii käskeä asiakasta ´soita tänne
jne.´ Haastavan asiakkaan kanssa, jos saa kommenttia siihen, niin
ei yksin ihmettele.”
Huolena nousi silti esiin, miten hyödyllinen tieto jakaantuisi tasaisesti ja
leviäisi kaikkien työntekijöiden välillä. Toimijat pohtivat, miten saataisiin
oppi jaettua muille, silloin kun samanlainen tapaus toistuu. Tilanteiden
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arvioinnissa koettiin puuttuviksi riittävä aika ja systemaattisuus.
Amandan kuvaaman tilanteen etu nähtiin siinä, että asiakastapaus ratkesi nopeasti, ja kehittämiskohde siinä, että tiedon jakamisesta puuttui systemaattisuus ja laajalle leviäminen.

Tiedon jakamiseen ja asiakastapausten käsittelyyn suhtauduttiin myös
toisella tavalla. Näissä puheenvuoroissa nousi esiin toive yhteistyön organisoitumisesta ja siitä, että asiakastapausten konsultoinnin ei haluttaisi lähtevän organisaation rakenteesta vaan siitä, että työ kaipaa sellaista. Toimijat kertoivat, että pienimuotoisena asiakastapauksia jo konsultoidaan toisilta, ja tämän käytännön tasolla tapahtuvan vapaan organisoitumisen voisi ajatella riittävän. Lisäksi yhteistyön organisoitumisen nähtiin onnistuneen laajemmalla tasolla jo: on perustettu ohjausryhmä ja työryhmä, joihin kaikki eivät osallistu, mutta sovituista asioista laaditaan muistio, joka jaetaan koko työyhteisölle. Toimijat ovat
hieman eri linjoilla siitä, mikä olisi paras tapa organisoitua tiedon jakamiseen liittyen.
Toiminnan koordinoinnin ei nähty olevan keskeistä Työnvälityspisteen toimintatavalle. Mittarin väittämästä ”Toimintaa koordinoidaan hyvin” todettiin, että se voisi olla jopa negatiivisena, koska luottamus kollegoihin on korkealla. Toiminnan koordinoinnista ajatellaan esimiestasolla, että ammattilaiset osaavat hoitaa työnsä, ja jos tarvitsevat
apua, kysyvät. Kaikilta Työnvälityspisteen toimijoilta (Työelämän Infopiste, TE-asiantuntijat, ELY-keskuksen henkilöstö) voi kysyä – jolloin koordinointia ei ajatella niinkään tarvittavan. Tiedon jakamiseen ja toiminnan koordinointiin kohdistuvat näkemyserot työntekijöiden ja
esimiestason välillä toistuvat myös haastatteluaineistossa.

3.7.2 Mistä mittarin hyvä tulos johtuu? Toisten työtapojen
tuntemus ja monipuolinen tehtävänkuva
Väittämä ”Meillä erilaiset työtavat ovat työyhteisömme rikkaus” sai mittarissa korkean keskiarvon (4,3). Toisaalta toimijat totesivat, että toisten
työtapoja ei tunneta kovinkaan hyvin. Haasteita toisten työtapojen tuntemiseen tuovat toimijoiden mukaan muun muassa henkilövaihdokset, uuden opettelu ja perehdyttäminen. Toimijat totesivat, että monipuolinen
tehtävänkuva voisi edesauttaa yhteistyön onnistumista ja lisätä mielekkyyttä työhön. Toimijat ajattelevat, että kun kaikilla olisi enemmän osaamista, yhteistyötä voisi tehdä laajemmin.
Toimijoiden mukaan toisten työtapojen tuntemisen puute tuskin johtuu
vuorovaikutustaitojen puutteesta, sillä vuorovaikutustaidot ovat mittarinkin mukaan jo hyvät (4,1) ja niitä halutaan kehittää edelleen. Toimijat toteavat yhteisesti, että ne hetket ovat hienoja, kun TE-toimiston ihmiset ovat Työelämän Infopisteen tiloissa. Nipa ehdottaa, että
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syynä toisten työtapojen tuntemisen puutteeseen voi sen sijaan olla ajan
puute: ”Ei ole riittävästi aikaa työntekijöiden kesken, ei riittävästi tilanteiden arviointiin. Ollaan voitu tehdä asiaa 10 vuotta samalla tavalla, mutta uudet ihmiset tulevat taloon ja tekevätkin paljon fiksummin! Mutta me
ei tiedetä koska ne istuvat omissa huoneissaan. Tarvitaan spontaania, fiksua keskustelua.”
Yhteisesti keskusteltiin myös mittarin hyvästä tuloksesta ja mahdollisista
syistä sen taustalla. Toimijat ihmettelivät hyvää tulosta ja ehdottivat syiksi
työkulttuurien kohtaamista sekä arvomaailmaltaan samankaltaisten henkilöiden valikoitumista työyhteisöön. Toimijat totesivat myös, että eri organisaatioissa nähdään vuorovaikutus ja luottamus tärkeinä osina työkulttuuria. Työkulttuurit ovat heidän mukaansa myös sillä tavalla
samanlaiset, että pyritään siihen, että asioista pitäisi keskustella ja
autetaan kollegaa. Lisäksi asiakastyö, jota tehdään yhdessä, ”on tuttua
maailmaa kaikille.” Asiakastyössä toimijoilla on suurin piirtein samanlainen arvomaailma, mikä heidän mielestään näyttäytyy hyvänä tuloksena.
Keskeinen kysymys on, onko työyhteisöön alun perin valikoiduttu arvomaailman perusteella vai onko samankaltainen ajattelutapa muodostettu yhdessä. Työntekijöiden valikoitumista Työnvälityspisteeseen sivutaan kolmannessa syklissä haastatteluaineiston yhteydessä.

3.8

Keskeiset tulokset kiteytettynä

Arviointitulokset
Toimijat nimeävät ja arvioivat hyvin samansuuntaisesti toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ja periaatteita, vaikka niistä ei ole käyty aikaisempaa
yhteistä keskustelua
Työnvälityspiste toimii ohjausalan maailmanjärjestön (IAEVG) eettisten
periaatteiden suuntaisesti niin asiakastyössä kuin nimetyissä toimintaa
ohjaavissa arvoissa
Huomionarvoista on, että asiakkaiden lisäksi tiimin sisäinen ja ulkoinen
yhteistyö sekä alueellinen yhteistyö näyttäytyvät samansuuntaisesti
Toimivan monialaisen yhteistyön itsearviointi -mittarilla toimijat arvioivat
toimintaa vertailuaineistoa (Ohjaamot) korkeammilla keskiarvoilla

Kehittämistulokset
Toimijoiden keskusteluista tunnistettiin kahdeksan kehittämiskohdetta
Konkreettisesti toimijat päättivät edistää toisen kehumista ja arvostusta
sekä asiakasprosessia
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Toiseen kehittämissykliin sisältyivät toisen kehittämispäivän asiakastyön
prosessi -työskentely, toimijoiden asiakastyön ja viikkopalaverin havainnoinnit sekä kolmannen ja neljännen kehittämispäivän yhteiskeskustelut havainnointien tuloksista sekä asiakastyön prosessista. Sykli jakaantuu kahteen teemaan: ensin kuvataan ja analysoidaan kehittämiskysymys,
asiakastyön prosessi, jonka jälkeen vastataan arviointikysymyksiin ja esitellään käytännön asiakastyön havainnoinnit.

Syklin tavoitteena on vastata kehittämiskysymykseen:
Mitä kehittämiskohteita toimijat päättävät yhteisesti edistää ja miten?

Syklin tavoitteena on vastata arviointikysymyksiin:
Miten edellisessä syklissä nimetyt arvot ja periaatteet näyttäytyvät käytännön asiakastyön tilanteissa?
Miten monialaisuus näyttäytyy käytännön asiakastyössä?

4.1

Toiminnan kuvaus: asiakasprosessin työstöä

Toinen kehittämispäivä jatkui sovitusti kehittämiskohteen, asiakasprosessin, työstöllä. Työskentely tapahtui asiakasprosessitaulukon avulla, jossa
asiakasprosessi on jaettu viiteen kronologiseen vaiheeseen sekä toimenpide, työnjako ja asiakkaan osallisuus -teemoihin (Liite 1). Tarkoituksena oli
hakea vaihtelevasta asiakasprosessista niitä asioita, jotka toistuvat ja ovat
toimijoiden mielestä kriittisiä menestykselle. Myös epäselviä, sopimatta jääneitä tai lisäystä kaipaavia asioita toivottiin tuotettavan näkyväksi.
Asiakasprosessitaulukko toimi kehittämistyön välineenä, ei tutkimusmenetelmänä. Taulukon parissa työskenneltiin 45 minuuttia pienryhmissä,
jonka jälkeen ajatuksista keskusteltiin yhdessä. Työstettyä asiakasprosessitaulukkoa ei esitetä tässä raportissa, koska se sisältää liikesalaisuuksia.
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Kolmannessa kehittämispäivässä toimijat kokoontuivat pienryhmiin jatkamaan edellisessä kehittämispäivässä aloitettua työskentelyä. Nyt pohdittiin prosessia erityisesti monialaisuuden näkökulmasta: mitkä käytänteet asiakasprosessissa ovat nimenomaan monialaisia, miten niihin
on päädytty ja miten ne toimijoiden mielestä erottavat Työnvälityspisteen
muusta samankaltaisesta työstä. Asiakasprosessityöskentelyä lähdettiin
purkamaan yhteisesti ja sitä päätettiin jatkaa seuraavassa kehittämispäivässä. Päivä päättyi lyhyeen keskusteluun seuraavalla viikolla alkavista
haastatteluista. Tutkijat kertoivat haastattelujen käytännön toteutuksesta.
Neljäs kehittämispäivä aloitettiin nostamalla asiakastyönprosessista esiin
toimijoiden merkitsemiä keskeisiä tekijöitä. Toimijat huomasivat, että moni asiakasprosessiin kirjattu asia oli jo edennyt viime kerrasta. Päätettiin yhdessä työstää hetki uusia kehitettäviä asioita. Toimijat kokoontuivat pienryhmiin kirjaamaan ajatuksiaan yhteiseen taulukkoon, jonka jälkeen tuotoksista keskusteltiin yhteisesti.

4.2

Asiakastyön prosessi -taulukon käsittely
toimijoiden kanssa

Seuraavaksi tarkastellaan asiakastyön prosessi -taulukosta syntynyttä
toimijoiden keskustelua teemoittain. Alaluvut on nimetty kutakin teemaa
luonnehtivalla otsikoilla.

4.2.1 Jatkumon syntyminen ja tunne, että välitetään
Toisen kehittämispäivän keskusteluissa toimijat toivat esiin useita toisiaan täydentäviä näkökulmia. Toimijoiden mielestä prosessiin on vaikeaa saada näkyville kaikkea sitä tekemistä, mikä tapahtuu taustalla. Jokainen tekee työtänsä hieman eri tasoilla: ELY-keskuksen toimijat liikkuvat
sidosryhmissä puhumassa Työnvälityspisteestä ja vievät asiaa eteenpäin
niin, toisten toiminta on asiakastyössä. Toimijat ajattelevat, että keskeistä on sen oivaltaminen, miten iso asia on kyseessä, kun puhutaan asiakkaan työllistymisestä. Toimijat toteavat, että ”työtä ei tehdä vain itselle, vaan kaikki on merkityksellistä mitä tehdään, vaikka tehdään
eri tasoilla.” Toimijat ymmärtävät asiakkaan osalliseksi palvelun rakentumiseen: puhutaan asiakkaiden keskinäisestä ”puskaradiosta.”
Tärkeäksi koetaan myös jatkumon syntyminen asiakkaalle. Sam kiteyttää ajatuksen:

”
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Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakas oivaltaisi, että
tästä on hyötyä ja että me oivallettaisi mitä meidän pitäisi tehdä.
Mahdollisimman nätti jatkumo. Ja vaikuttavuus. Läpi elämän,
että vaikutukset osuisi sinne.”
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Toimijat kertovat, että tärkeää on asiakkaalla syntyvä tunne, että hänestä välitetään. Arjessa asiakkaat antavat palautetta, että ”ihanaa kun
välitetään”. Toimijat ovat yllättyneitä positiivisen asiakaspalautteen määrästä ja intoutuvat jakamaan asiakkailta saamiaan kehuja. Käy ilmi, että
aina kehut eivät välttämättä liity myönteisiin päätöksiin, ja alussa tyytymätön asiakas saattaakin kiittää myöhemmin. Asiakaspalautteiden perusteella myös asiakkaita vaivaavan epätietoisuuden on huomattu helpottaneen palvelussa asioimalla.

4.2.2 Asenteet pilottia kohtaan ja asiakasohjauksen haasteet:
minun vai meidän asiakas?
Kolmannessa kehittämispäivässä mietittiin erityisesti, mitkä ovat monialaisia tekijöitä asiakasprosessissa: miten toimijat ovat niihin päätyneet ja
miten ne erottavat pilotin muista vastaavanlaisista kokeiluista. Aluksi
keskustelua herättivät asenteet Työnvälityspistettä kohtaan ja asiakkaaseen kiinnittyminen. Myös asiakasohjaus, Työnvälityspisteen näkyvyys ja
yhteistyön toimivuus joka tasolla puhututtivat.
Toimijat pohtivat moniammatillisuutta asiakasprosessissa siitä näkökulmasta, että asiakasohjaus Työnvälityspisteelle ei aina toimi odotetusti määrien ja kohderyhmän osalta. Palvelu on TE-toimiston laajentuma.
Asiakkaat ovat edelleen TE-palvelujen piirissä, kun ovat Työnvälityspisteessä. Toimijat keskustelivat järjestelmätason ongelmasta: Kun asiakas
ohjautuu Työnvälityspisteen palveluun, ”TE-toimiston lähettävä virkailija kadottaa normaalista työstään kyseisen asiakkaan, koska asiakas siirtyy eri tunnuksien alle.” Toimijat aprikoivat, että ”virkailija ehkä haluaisi pitää asiakkaan itsellään ja siksi on varmaan helpompi lähettää muualle kuin Työnvälityspisteelle.”
Työelämän Infopisteen näkökulmasta ”kuulostaa hassulta, että joku ajattelisi, että et saa palvella, mun asiakas. Kaikki ovat kaikkien asiakkaita.” Työelämän Infopisteessä puhutaankin ennemmin toisten työntekijöiden hyödyntämisestä ja kerrotaan tästä myös asiakkaalle: ”sun kannattaa
seuraavaksi mennä sille ja sille, voit käyttää ketä vaan.”
Toimijat epäilevät, että puutteet asiakasohjauksessa ovat monesti asiantuntijan asenteesta kiinni; pohdittiin sitä, onko asiantuntija vain päättänyt, että suhtautuu Työnvälityspisteeseen kuten tyytymätön asiakas. Työttömyysturvaseuraus ja velvoittavuus aiheuttavat väärinymmärryksiä: joskus ymmärretään väärin se, että Työnvälityspisteeseen ohjaaminen ikään
kuin poistaisi velvoitteen asiakkaalta. Lopuksi toimijat totesivat, että ”paljon kiteytyy siihen, että TE-toimiston ja Infopisteen yhteistyö toimii pilotissa, mutta suhteessa muihin TE-asiantuntijoihin ei niinkään.”
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Toimijat totesivat Työnvälityspisteen sisäisestä yhteistyöstä, että monialainen yhteistyö näkyy kaikissa osa-alueissa ja hallintotasoissa. He arvioivat, että ”nyt ollaan kriittisessä pisteessä asiakasohjausmäärien suhteen ja siihen liittyvät kysymykset tulisi saada kuntoon.” Eräänä vaihtoehtona toimijat pitivät sitä, että TE-toimiston johto ohjeistaa asiantuntijoitansa. Toinen vaihtoehto, jota on jo pyritty edistämään, on Työnvälityspisteen toiminnan vieläkin läpinäkyvämmäksi tekeminen yhteistyöllä ja sisäisellä viestinnällä. Konkreettisena tekona toimijat ehdottivat, että ”Työelämän Infopisteen ihmiset pitäisi saada TE-toimistoon käymään - kuten
toisin päin on jo tehty.”

4.2.3 Ratkaisuja asiakasohjaukseen ja yhteisen asiakkuuden
dilemmaan
Neljännessä kehittämispäivässä toimijat totesivat, että moni asia on jo
edennyt asiakasprosessin suhteen siitä, kun taulukkoa on viimeksi työstetty. Toimijat pohtivat, mitä voisi vielä edistää: mitkä ovat uusia, kehitettäviä asioita. Aiemmin toimijoiden esiin nostamat asiat toistuivat: asiakasohjauksen sujuvuus, mahdollinen asiakkaaseen kiinnittyminen, viestintä ja yhdessä tekeminen. Uutena asiana pohdittiin monialaisen työn oppimista ja asiakkaan urasuunnittelutaitojen ja toimijuuden tukemista.
Asiakasohjaukseen liittyen toimijat totesivat, että tiedon välittyminen ja
viestintä ovat selkeästi parantuneet. Toimijat kertoivat positiivisesta kehittämisotteesta ja merkityksellisistä tuloksista pienellä vaivalla: esimerkiksi
puhelinpalvelusta oli tullut viestiä, että asiakkaiden tiedoissa on epäselviä merkintöjä ja koodeja. TE-asiantuntija meni puhelinpalvelun tiloihin
kertomaan Työnvälityspisteestä ja miettimään yhdessä, mikä helpottaisi
puhelinpalvelun toimintaa. Löytyi ratkaisu kirjaamiseen, ja puhelinpalvelussa ymmärrettiin Työnvälityspisteen toimintaa paremmin. Lisäksi puhelinpalvelun työntekijät lupasivat edistää ohjausta Työnvälityspisteeseen.
Myös ohjeistus asiakasohjaukseen, jonka mahdollisuudesta viimeksi puhuttiin, on lähtenyt TE-toimiston asiantuntijoille. Positiivisten uutisten
ohella toimijat ihmettelivät sitä, että ”yli kaksi vuotta toimineen Työnvälityspisteen yhteistyö edelleen takkuaa TE-toimiston kanssa.” Tämän toimijat näkivät edelleen kulminoituvan siihen, että ”asiakkaaseen on kiinnytty niin, että yhteyden halutaan jatkuvan eikä siksi ohjata Työnvälityspisteeseen.” Toimijat keskustelivat mahdollisuudesta tarjota väylää, jota
kautta TE-asiantuntija voi seurata asiakastaan.
Toimijoiden mielestä tärkeää olisi saada väylä toimivaksi niin, ettei se
työllistä ketään liikaa. He keskustelevat mahdollisuudesta keksiä jokin
keino, jolla tämä onnistuu, esimerkiksi TE-toimistosta sähköpostin laittaminen asiakkaalle tai Työnvälityspisteeseen. Asiakkaan tietoihin voisi myös laittaa viestin, että tietty virkailija haluaa lisätietoja. Jokainen
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Työnvälityspisteen toimija näkisi viestin etusivulta ja laittaisi viestiä virkailijalle. Tämä veisi hieman lisää aikaa asiakastyössä, mutta voisi auttaa merkittävästi asiakasohjauksessa. Pelkästään se, että tähän tarjottaisiin mahdollisuus, voisi edistää asiakasohjausta Työnvälityspisteelle. Silloin TE-asiantuntija saisi tehdä itse valinnan: seuraanko, mitä asiakkaalle jatkossa kuuluu. Toimijat pohtivat asiakkaaseen kiinnittymistä myös ilmiönä. Käytännön ratkaisujen ohella haluttaisiin vaikuttaa myös ilmiön
syihin taustalla: onko jotain, mitä voidaan tehdä, jotta käsitykset muuttuisivat ja asiakkaista tulisi enemmän yhteisiä?

4.2.4 Verkostoista solmutyöskentelyyn
Kolmannesta kehittämispäivästä lähtien toimijat ovat alkaneet korostaa, että yhdessä tekemiseen osallistuu isompi joukko kuin paikalla oleva ydintiimi. Toimijat arvioivat, että ”kun Työnvälityspisteen rajat tulevat vastaan, yhteistyökumppanit hoitavat tai hoidattavat asiat.”
Toimijat puhuvat verkostoista, mutta heidän kuvaamastaan työtavasta voidaan tunnistaa solmutyöskentelyn piirteitä (Engeström, 2004; 2008). Perinteisesti verkostotyöskentelyssä luodaan suhteita ja ylläpidetään niitä,
kun taas solmutyöskentelyssä asiakkaan tarpeen mukaan muodostuu yhteistyötahojen yhteinen ”solmu”, joka purkautuu asiakkuuden päätyttyä.
Kyseessä on erilainen työtapa kuin jatkuva verkoston ylläpito. Toimijat
tunnistivat solmutyöskentelyn osaksi arkeaan: he kertovat, että esimerkiksi koulutuspalveluissa on olemassa yhteyshenkilöt, joihin otetaan tarpeen mukaan yhteyttä.
Toimijat ovat huomanneet, että ”aina ei muista kiittää ja kehua kaikkia
työtä helpottavia tahoja.” Jatkossa sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä on tarkoitus tuoda tätä enemmän esille: korostetaan palvelua alueellisena yhteistyönä. TE-toimistossa aiotaan myös uutisoida selkeämmin
koko palvelulle, ketkä kaikki ovat mukana Työnvälityspisteen toiminnan
toteuttamisessa: työnantajapalvelut, KEHA, työttömyysturvayksikkö ja
monet muut.

4.2.5 Monialainen työ opitaan tekemällä
Toimijat kokevat, että kehittymistä on tapahtunut tiiminä. He arvioivat,
että: ”alussa muutos oli suurta ja muutosvastarintaakin oli havaittavissa.
Meni aikaa ennen kuin voitiin puhua siitä, että todella tehtiin yhdessä. Odotukset olivat kaikilla kovat, mutta ensin piti löytää tapa tehdä
töitä yhdessä, opetella se.”
Toimijat kokevat alun jälkeen kehittyneensä monessa: ohjausosaamisessa, luottamuksessa toisiin ja kirjauskäytännöissä. Esimerkiksi asiakasprosessin osalta on huomattu kehittymistä alkuvaiheen toiminnassa.
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Asiakkaalla on usein paljon erilaisia pelkoja johtuen muutoksesta palvelussa. Toimijat ovat huomanneet, että vaikka pehmeitä taitoja ei ole systemaattisesti harjoiteltu, koko ajan kokemuksen myötä taustalla on kehittynyt se, miten joustavasti asiakkaan pelkoja pystyy käsittelemään ja hälventämään. Toimijat arvioivat, että ”kun asiakkaan pelkoja puretaan jo
ennen aloitusinfoon tulemista, asiakas tulee paikalle avoimena, millä on
suuri vaikutus koko prosessiin. Alussa tehty työ on toiminnan kulmakivi:
siellä tuotetaan positiivinen fiilis heti alussa.”

4.2.6 Mitä asiakkuuden jälkeen: kehittyvätkö asiakkaan
urasuunnittelutaidot?
Työnvälityspisteen toimijat pohtivat, että he tekevät melko paljon valmiiksi
asiakkaalle. Toimijat kokevat, että tarvitaan asiakkaan osaamisen näkyväksi tekemistä, koska palvelulla tavoitellaan vaikuttavampaa lopputulosta. Toimijat asettivat tavoitteeksi, että asiakkailla olisi käsitys
omista valmiuksistaan ja tunne, että pärjää itsenäisesti tulevaisuudessa. Asiakasprosessiin kirjattiin uutena ideana asiakkuuden jälkeen sijoittuva asiakkaan osaamisen todentaminen, eräänlainen työnhakijan ”näyttötutkinto”. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla olisi todistus, että hän on oppinut työnhaun eri vaiheita ja saanut työkaluja työn hakemiseen. Toimijat suunnittelevat pohtivansa tätä Työnvälityspisteen seuraavassa väliraportissa.
Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto (ELGPN) on nostanut keskiöön näyttöön perustuvan uraohjausta koskevan
päätöksenteon ja ammattikäytännön (Hooley, 2014, ss. 9 – 20). Yksi keskeisimpiä näyttöön perustuvan ammattikäytännön tekijöitä ovat urasuunnittelutaidot (Hooley, 2014, s. 18, ss. 21 – 24). Asiakkaan urasuunnittelutaitojen kehittymisen tukeminen ja asiakkaan osaamisen näkyväksi tekeminen on eurooppalaisessakin mittakaavassa keskeinen tavoite ja
työntekijän osaamisalue.

4.3

Toiminnan kuvaus: asiakastyön havainnoinnit

Toisen syklin jälkimmäinen teema kattaa asiakastyön havainnoinnin. Toinen kehittämispäivä päättyi keskusteluun tulevista havainnoinneista: tutkijat kertoivat havainnointiprosessista ja -lomakkeesta, jonka avulla havainnoinnit tultaisiin tekemään. Havainnoinnit toteutettiin toisen ja kolmannen kehittämispäivän välissä.
Kolmannessa kehittämispäivässä jatkettiin havainnointiteemalla. Päivä
alkoi tutkijoiden esittelemällä koonnilla havainnointien tuloksista. Tämän jälkeen keskusteltiin yhteisesti siitä, minkälaisia ajatuksia toimijoilla heräsi havainnoinneista. Havainnointien tulokset kirvoittivat vilkasta
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keskustelua siitä, miten organisaatioiden välinen monialainen yhteistyö
on niin toimivaa – mitä on tehty oikein ja mitä muut mahdollisesti voisivat oppia tästä.

4.4. Havainnointi-aineisto, analyysi ja tulokset
Havainnoinnit suoritettiin kahtena päivänä Työelämän Infopisteen tiloissa aukioloaikojen puitteissa. Ensimmäisenä havainnointipäivänä paikalla oli kaksi tutkijaa ja toisena yksi. Kutakin Työelämän Infopisteen toimijaa havainnoitiin yhden asiakastilanteen verran. Tämän lisäksi havainnoitiin TE-asiantuntijoiden työskentelyä yhteisessä tilassa. Osan työskentelystä muodosti viikoittain pidettävä palaveri, jossa käsiteltiin epäselviä asiakastapauksia. Mukana oli myös Työelämän Infopisteen toimija.
ELY-keskuksen toimijoita ei havainnoitu. Asiakkailta kysyttiin etukäteen
suullinen lupa havainnointiin. Mitään asiakasta koskevia tietoja ei kirjattu havainnointilomakkeisiin.
Aineistonhankintamenetelmäksi valittiin ei-osallistuva havainnointi, joka on perusteltu menetelmä erityisesti silloin kun tutkittavasta ilmiöstä
tiedetään hyvin vähän tai ei lainkaan (Grönfors, 2001). Havainnoimalla
on mahdollista tuottaa monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja paljastaa ilmiöön liittyvää todellista käyttäytymistä paremmin kuin kysely
tai haastattelu, jossa tutkittavilta kysytään omaa arviota tilanteesta (Adler & Adler, 1994). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2005, s. 202) mukaan havainnointi toimii erityisesti sellaisissa olosuhteissa, joissa tilanteen luonne on ennakoimaton tai muuttuu nopeasti – kuten asiakasvirtojen tarkastelussa. Havainnointi myös sopii menetelmäksi erityisesti vuorovaikutuksen ja ihmisten käyttäytymisen tutkimiseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).
Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla havainnointilomakkeella, jossa oli
sekä valmiiksi strukturoituja havainnoitavien ilmiöiden luokitteluita sekä
tilaa niitä täydentäville avoimille kenttämuistiinpanoille (Liite 2). Taustatiedoiksi lomakkeella kerättiin asiakastilanteen kesto sekä tilanteessa mukana olevien työntekijöiden nimi. Strukturoidusti kartoitettiin monialaisen yhteistyön sosiaalisten muotojen ilmeneminen asiakastilanteessa, asiakkaan osallisuuden aste sekä tilanteen luonne eli oliko kyseessä tiedotus,
neuvonta ja/tai ohjaus sekä toimijoiden nimeämien kymmenen yleisimmän periaatteen esiintyminen. Yhdessä tilanteessa saattoi esiintyä useita kategorioita. Lisäksi tilanteita kuvattiin tarkemmin tekemällä avoimia
kenttämuistiinpanoja.
Havaintoja kertyi yhteensä 18 kappaletta. Analyysivaiheessa havainnot
siirrettiin ensin paperiselta lomakkeelta taulukkolaskentaohjelma Exceliin. Strukturoitu osa koodattiin numeeriseen muotoon ja havainnoista
laskettiin frekvenssit (ks. Taulukko 3). Avoimet havainnot analysoitiin
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laadullista sisällönanalyysia menetelmänä käyttäen. Analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa,
ja se sopii strukturoimattoman aineiston analysointiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Avoimet havainnot ryhmiteltiin yleisiin eli monialaisuutta, asiakastyön luonnetta ja asiakkaan roolia kuvaileviin yläkategorioihin ja sekä periaatteita täsmentäviin havaintoihin. Yläkategorioihin sijoitetut havainnot ryhmiteltiin edelleen niitä vastaavien alakategorioiden alle. Kustakin alakategoriasta poimittiin niitä kuvailevia aineistoesimerkkejä. Lopuksi kategoriat, aineistonäytteet ja frekvenssit koottiin alla olevaan taulukkoon (Taulukko 3).
Taulukko 3. Havainnointien tulokset.
Yläkategoria

Alakategoria

Aineistonäytteet

Monialaisen
yhteistyön
sosiaaliset
muodot

Yksintyöskentely

Yksintyöskentely

16

Parityöskentely

Asiakas työparina

1

Toisen
osaamisen
hyödyntäminen

Viittaukset toisen työntekijän
tekemisiin

8

Tiimityöskentely

Viikkopalaveri

Asiakkaan
rooli

Konsultaatio & siirto

Osattomuus
Passiivinen
osallisuus

Esiintyvyys

1
1

Tietokone, kirjaaminen ja
vuorovaikutus

8

Toimijuuden tukeminen vai
puolesta tekeminen
Aktiivinen
osallisuus

”Tarvitsisitko meiltä jotakin
apua, johonkin jeesausta?”

13

Paljon syötettä asiakkaalle,
kysymyksiä, tarkennuksia.
”Me”-puhe
Osallisuus

”Lähetään kirjaamaan tuota
mitä hallitset”
”mitä me tehdään seuraavaksi?”
Asiakkaan oma projekti,
työntekijä sparraa, varmistaa,
motivoi.
Asiakas itse sanoittaa seuraavat
stepit.
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Asiakastyön
luonne

Tiedotus

työhakemusmallin läpikäynti

11

rekrytilaisuus tulossa
Neuvonta

”Jos olisin sinä,.., koska..”,
harkittu, perusteltu neuvon
antaminen

16

keskustelun kohdentaminen,
vaihtoehtojen laajentaminen,
faktojen tarjoaminen
Ohjaus

mahdollisuuksien tuntemus,
merkitysten taso: miksi ja
mikä motivoi. TNO limittyvät
luontevasti keskustelun aikana.

12

Selventäminen, jäsentäminen,
osaamisen sanoittaminen.
Työnvälityspisteen prosessin
avaaminen asiakkaalle.
Nimetään ainakin 3 seuraavaa
steppiä etukäteen! Paljon
välitehtäviä jo ennen
loppuviikon seuraavaa
tapaamista.
Nimetyt
periaatteet

Yhteistyö

Tehdään suunnitelma yhdessä
[asiakkaan kanssa]

11

TE-toimisto kysyy kivasti, onko
Työnvälityspisteellä kiire, kun
avataan asiakkaan asia tietyksi
viikoksi: varmistetaan ehtiikö
hoitaa
”yhdessä makustellaan..”, ”tässä
vaiheessa voidaan vielä vaihtaa
suunnitelmaa”, ”sun kanssa on
mukava tehdä töitä”, asiakas
aito yhteistyökumppani!
Tasavertaisuus

Rento aloitus, puhutaan
muustakin: lapset, koulu

13

Valmentaja käyttää itseään
esimerkkinä
Valmentaja ”opettajana”, ottaa
selvän auktoriteettiaseman
Todella tasavertaista dialogia,
asiakas ottaa asioita esiin
spontaanisti
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Asiakas
lähtöisyys

Keskustelun kohdentaminen,
asiakkaan tarve

16

Mitä tehnyt viime kerran
jälkeen?
”tänne saa rimpautella”,
edelliset kuulumiset,
muistiinpalautus: yrittäjyydestä
keskusteltu, onko aihe
ajankohtainen?
kehotus soittaa mistä vaan
asiasta, ”ollaan sua varten”
Kuunteleminen

Aktiivinen kuunteleminen,
katsoo silmiin ja reagoi.
kuunnellaan kaikkea, asiakkaan
tunteenpurkausta ja mielipahaa
(asiattomuudet rekrytoinnissa,
arvot). Rakentavasti ja
ratkaisukeskeisesti: mitä me
pystytään tehdä?

12

Valmentaja puhuu vähän päälle,
ei selvitä mitä asiakas on jo
opetellut
Kunnioittava
kohtaaminen

Aikaa ja tilaa tunteiden
(pettymys, kaltoinkohtelu)
käsittelyyn. Auttaa erottamaan
mihin voi vaikuttaa ja mihin ei.

12

Aikaa ja tilaa asiakkaan
unelmille, merkityksille
ja lempeää realisointia
kysymysten kautta
Täysin läsnä asiakkaan kanssa,
tsemppaava, rento ote
Katsoo silmiin,
ohjauskeskustelussa
täysin läsnä. Rauhallinen
ote, ohjaa takaisin asiaan
kun asiakas turhautunut.
Luottamuksellisuus: ”en tiedä
kuinka vaitiolovelvollinen olet”,
”ihan täysin”. Huumori.
Asiakas aluksi vastahakoinen,
valmentaja saa vähän
rentoutumaan.
Auttaminen

arkipäiväisyys, selkokieli
suora kysymys: mitä apua
tarvitset meiltä?
Kollegan auttaminen
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Asiantuntijuus

Korkeakoulutetun hakijan
mahdollisuuksien tuntemus

15

Vuokratyön selventäminen
(substanssiosaaminen)
Hyvin selvitetty valmiiksi
vaihtoehtoja asiakkaalle
Käytetty kieli ja ilmaisut:
kohtaako asiakkaan?
Motivointi

”Kun pääset haastatteluun”

14

Puretaan pelkoja, joita
kohdistuu sanaan
[ammattinimike]. Koko ajan
puhetta, joka luo toivoa
”tiedän tunteen, et oo ainut”,
empatia
avaavat, ohjaukselliset
kysymykset
Uusien
toimintatapojen
kehittäminen

Ei relevantti asiakastyön
havainnoinnissa

Avoimuus

suoruus, ”mitä me puhuttiin
siitä, että ei kannata pelätä”.
Kertoo myös huonot
uutiset suoraan: ei päässyt
työkokeiluun.

13

Valmentaja kertoo erittäin
avoimesti Työnvälityspisteen
prosessit asiakkaan kysyessä.
avoin, arkinen ote

Monialaisen yhteistyön sosiaalisista muodoista odotetusti eniten esiintyi
valmentajan yksin työskentelyä palvelun perusluonteen vuoksi (16). Toiseksi eniten ilmeni toisen osaamisen hyödyntämistä (8), mikä näkyi muun
muassa viittauksina toiseen työntekijään asiakkaalle puhuttaessa tai konsultointina toiselta työntekijältä. Konsultointi tapahtui asiakastapaamisten ulkopuolella: asiakkaan aikana tehtiin muistilappu asiasta, joka vaati konsultointia ja konsultoinnit tehtiin myöhemmin puhelimitse tai kasvotusten. Työparityöskentelyä ilmeni suhteessa asiakkaaseen: valmentaja kohteli asiakasta tasavertaisena työparina. Työntekijät eivät muodostaneet työpareja tässä aineistossa.
Asiakkaan osallisuus toteutui aineistossa vaihtelevasti. Osattomuutta ilmeni yhdessä asiakastilanteessa, passiivista osallistumista kahdeksassa,
aktiivista osallistumista 13:ssa ja osallisuutta kahdeksassa tilanteessa.
Osattomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas on tekojen kohteena
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ja ohjauksen passiivinen vastaanottaja. Passiivisessa osallistumisessa asiakas on edelleen kohde, mutta osallistuu jonkin verran. Esimerkiksi asiakastietojen kirjaaminen järjestelmään näyttäytyi vaihtelevasti: kun valmentaja kirjasi ohjauskeskustelua suoraan, asiakas passivoitui. Kun kirjaaminen tehtiin yhdessä, asiakas oli aktiivisempi. Aktiivisessa osallistumisessa näkyy joko asiakkaan aktivoiminen ja toimijuuden tukeminen
valmentajan suunnasta. Asiakas sai esimerkiksi välitehtäviä ennen seuraavaa tapaamista. Asiakas voi olla myös itse aktiviinen ja tuottaa esimerkiksi paljon puhetta. Osallisuudessa on kyse aidosta prosessin omistajuudesta, jossa asiakas on päätoimija ja määrittää ohjauskeskustelun suuntaa.
Osallisuuden aste ei ole poissulkeva kategorisointi, ja saman ohjaustilanteen sisällä saattoi olla piirteitä useammasta osallisuuden asteesta.
Ohjaustilanteen luonne jakautui aineistossa tasaisesti. Tiedotusta oli mukana 11:ssä tilanteessa, neuvontaa 16:ssa ja ohjausta 12:ssa. Tiedotus liittyi tapahtumiin kuten rekrytointitilaisuuteen tai somepajaan, ja neuvontaosioissa tarjottiin vaihtoehtoja ja faktoja esimerkiksi työkokeilun purkamisesta. Ohjausta ilmensi muun muassa asiakkaan toiveiden selventäminen ja osaamisen sanoittaminen. Tiedotus, ohjaus ja neuvonta limittyivät
luontevasti ohjauskeskustelun aikana.
Toimijoiden nimeämien periaatteiden toteutumista käytännön asiakastyössä havainnoitiin ja myös ne jakautuivat tasaisesti. Kaikkia periaatteita esiintyi asiakastilanteissa lähes yhtä paljon lukuun ottamatta uusien
toimintatapojen kehittämistä, jonka ei katsottu olevan relevantti asiakastilanteiden havainnoinnissa. Taulukon 3 aineistonäytteet havainnollistavat millaisina toimijoiden nimeämät periaatteet ilmenivät asiakastyössä.

4.5. Havainnointi-aineiston tulosten käsittely
toimijoiden kanssa
Seuraavaksi tarkastellaan havainnointien tuloksista syntynyttä toimijoiden keskustelua alaluvuittain. Ne on nimetty keskustelun teemoja luonnehtivilla otsikoilla.

4.5.1 Yhteishenki on hyvä: mitä lisää se tuo toimintaan?
Havainnointien myönteinen tulos oli toimijoille yllätys: Yhtäältä keskusteltiin siitä, näkyykö havainnoinneissa riittävästi organisaatioiden välinen
yhteistyö. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että näkyy: vaikka havainnoinnit
keskittyvät asiakastyöhön, se että asiakas lopulta pääsee palveluun, on
kaikkien kolmen organisaation yhteisen työn tulosta. Roolitus on kaikille selvää, ja yhteishenki on hyvä. Havainnoinnit ovat yksilöhavainnointeja, jolloin yhteistyö näkyy välillisesti viittauksina toimijoiden keskinäiseen yhteistyöhön.
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Toimijat pohtivat, mitä sellaista he ovat tehneet, että kahden toimintavuoden aikana tavoitteet ja toiminnot ovat kehittyneet niin, että päästään tällaisiin tuloksiin. Auri kysyy: ”Yhteishenki on hyvä, mutta mitä muiden
pitäisi oppia siitä, että yhteistyö viranomaisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä on näin toimivaa?” Harri tuo yhdeksi näkökulmaksi kahden vuoden aikana tapahtuneen muutoksen asiakaskunnassa ja
pohtii, ”onko toimintatavan hioutumiseen Työnvälityspisteen palvelussa vaikuttanut se, että lyhyellä tiedonvälityksellä autettavat
ovat vähentyneet, kun taas tsempattavien ja vaikeiden määrä on lisääntynyt.” Onko yksilöllisen palvelun tarpeen osuus kasvanut, ja olisiko
niin, että tämä palvelu on pystynyt vastaamaan juuri siihen haasteeseen?”
Kukkamaaria johdattaa keskustelun ihmisiin, jotka tekevät tätä työtä: ”on
harvinaista, että 20 ihmisen välillä henkilökemia toimii ja kaikki ovat hyviä tyyppejä”. Henkilökemioiden toimimisen taustalla
voi nähdä sitoutumisen. Kuten Simo toteaa, kaikki ottavat tosissaan
työnsä:
”Haasteita on monenlaisia, asiakastyössä, ratkaisunhaussa tai prosessissa, mutta Työnvälityspisteessä on halua joka tasolla ratkoa niitä ja
sitoutua asiaan. Kukaan ei vaan kohauta olkiaan jonkin asian suhteen
vaan yritetään keksiä ratkaisu ja ollaan innostuneita kaikilla tasoilla. Tämä heijastuu varmasti lopputulokseen asiakastyössä, koko tekeminen heijastuu sinne. Koko kehyksestä juureen asti. ”

4.5.2 Kuinka on päästy näin toimivaan yhteistyöhön? Monialaista
yhteistyötä edistäviä tekijöitä
Tässä vaiheessa tutkijat osallistuvat keskusteluun ja näyttävät toimijoille
aiemmista tutkimuksista kerättyä listaa monialaista yhteistyötä edistävistä tekijöistä (ks. alaluku 4.6). Listan on tarkoitus toimia pohdinnan tukena
siitä, kuinka palvelussa on päästy näin hyvään yhteistyöhön. Toimijat poimivat listasta heille merkityksellisiä asioita ja keskustelevat niistä. Rajojen
ylitys, avoimuus, asiakaslähtöisyys ja uuden kehittäminen puhututtavat.
Rajojen ylitystä tapahtuu TE-toimiston ja Työelämän Infopisteen välillä esimerkiksi työkokeilusopimuksissa, jolloin TE-toimisto on joskus yhteydessä Työelämän Infopisteen valmentajaan, joka on tehnyt suunnitelman asiakkaan kanssa. TE-toimisto tekee ratkaisun, joten heidän ei tarvitsisi olla yhteydessä Työelämän Infopisteeseen. Toisaalta Työelämän Infopisteellä on tietoa, jota TE-toimistolla ei ole. Yhteydenpidossa levitetään
asiantuntijuutta molemmille puolille. Toimijoiden mielestä tähän kuuluu
myös rajojen tunnistaminen - ei voi ylittää rajoja, jos ei tiedä missä rajat
menevät. Jos tulee tilanne, ettei ole varma, ei luvata mitään asiakkaalle
ennen kuin asia selvitetään TE-toimistosta. Toimijat ajattelevat, että on
tärkeää tuntea omat rajansa ja tietää, mitä luvata ja mitä ei.
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Ohjaustilanteiden havainnoinnissa tuli esiin myös avoimuus ja suora puhe. Työnvälityspisteessä ollaan suorasanaisia ja otetaan asioita puheeksi
kaikissa vaiheissa: Työelämän Infopisteessä, TE-toimistossa, ELY-keskuksessa, ohjausryhmässä, asiakkaiden ja kollegojen kanssa. Toimijat pohtivat sitä, että on ehkä helppo puhua suoraan, koska ”ollaan samalla asialla” eli toimijoilla on yhteinen tavoite. Kaikki haluavat, että työ on
sujuvaa ja helppoa. Siksi puhutaan käytännöistä, jotka eivät toimi - jotta
niistä saadaan sujuvampia. Taru kiteyttää: ”Jotta ikävistäkin asioista pystytään puhumaan suoraan, taustalla täytyy olla luottamus. Jotta ei loukkaannuta ja pystytään sanomaan. ”
Asiakaslähtöisyys nousee esiin monialaista yhteistyötä edistävänä tekijänä. Toimijat näkevät, että kaikilla on yksi yhteinen tavoite, asiakaslähtöisyys, joka on pidetty yksinkertaisena. Sam toteaa: ”Tavoitteesta ei ole tehty liian monimutkaista, asiakastapaukset ovat monimutkaisia ja niiden kanssa yritetään luovia. Sitä helpottaa se, että on yksinkertaiset tavoitteet, päästään niihin. ”
Toimijat arvioivat, että Työnvälityspisteessä on alusta asti ollut rohkeutta
kokeilla ja lähteä miettimään asioiden toimimista eri tasoilla, mikä suhteutuu monialaista yhteistyötä edistävistä tekijöistä tunnistettuun uuden
kehittämisen teemaan. He toteavat, että Työnvälitypisteessä uskalletaan
kehittää ja kokeilla uutta, mutta myös reflektoida, jos jotain menee pieleen. Konkreettisena esimerkkinä on muistutustekstiviesti, joka
on alettu lähettää asiakkaille ennen aloitusinfoa, ja jonka tuloksena infoon
osallistuvien asiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi. Ilona puntaroi, että
”uuden kehittämisen periaatteeseen liittyy joustavuus kaikin puolin. Kun
innovoidaan, se tarkoittaa hetkellisesti enemmän työtä kaikille osapuolille. Se vie työaikaa jostain muusta pois.”

4.5.3 Rajojen ylitys: lait ja säädökset luovat toiminnalle raamit
Lopuksi tutkijat näyttävät listan monialaista yhteistyötä estävistä tekijöistä (katso alaluku 4.6). Listassa mainitaan muun muassa erilaiset toimintatyylit, oman työn rajat sekä oman alan säädökset ja normit. Erilaisista
toimintatyyleistä todettiin, että ne koetaan Työnvälityspisteessä hyväksi
asiaksi. Rajojen puolustamista ei olla koettu. Toimijat pohtivat, että kokemus tulee luultavasti siitä, että eri organisaatioiden edustajat eivät kyseenalaista tai uhkaa toisiaan, vaan haasteistakin puhutaan korjausliikkeinä.
Miten rajojen ylitys sitten käytännössä on tehty? Mukana on viranomaistahoja, mikä tuo mukanaan omia säädöksiä ja normeja, joita ei voi ohittaa.
Toimijat toteavat, että Työelämän Infopiste luottaa TE-toimistoon ja siihen, että siellä osataan lait ja säädökset ja normit. TE-toimiston asiantuntijat puolestaan selittävät Työelämän Infopisteelle, miksi tehdään tietyllä tavalla. Välillä myös Työelämän Infopisteen puolelta kysytään, miksi
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jotakin tehdään. TE-toimiston asiantuntijat lisäävät, että he eivät koe lakien kyseenalaistamisen kohdistuvan keneenkään henkilökohtaisesti.
Keskustellaan siitä, että on toki olemassa oman alan säädökset ja normit, mutta Työnvälityspisteessä yhteinen sopimus ja tietosuoja-asiat ohjaavat toimintaa.

4.6

Keskeiset tulokset kiteytettyinä

Kehittämistulokset
Uutena toimijoiden itse tunnistamana kehittämiskohteena nousi esiin
asiakkaan urasuunnittelutaitojen kehittymisen tukeminen asiakasprosessin aikana ja päätteeksi. Todettiin tarve kehittää menettelyjä, jotka lisäävät asiakkaan autonomiaa ja toimijuutta.
Toimijat totesivat tarpeen ja hahmottelivat erilaisia tapoja kehittää asiakasohjauksen väylää toimivammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi TE-toimiston ja Työnvälityspisteen välillä
Toimintaa on tehty ja tullaan jatkossa tekemään näkyväksi yhteistyökumppaneille viestinnän ja yhteisen kehittämisen keinoin
Toimijat arvioivat, että kehittymistä on tapahtunut tiimityötaidoissa, ohjausosaamisessa, luottamuksessa toisiin ja arjen kirjaamiskäytännöissä

Arviointitulokset
Aiemmin nimetyt arvot ja periaatteet näyttäytyivät käytännön asiakastyössä hyvin yhdenmukaisesti ja peittävästi havainnointien valossa
Monialaisuus näyttäytyy käytännön asiakastyössä rajojen ylityksenä,
avoimuutena, asiakaslähtöisyytenä ja uuden kehittämisenä
Toisin kuin aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa erilaiset toimintatyylit koettiin Työnvälityspisteessä myönteiseksi asiaksi
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kertomaa

Kolmanteen kehittämissykliin sisältyvät kaikkien hankkeen toimijoiden
yksilöhaastattelut ja niiden tulosten perusteella käyty yhteinen keskustelu neljännessä kehittämispäivässä.

Syklin tavoitteena on vastata arviointikysymykseen:
Miten monialaisuus näyttäytyy toimijoiden itsearvioinneissa?

Syklin tavoitteena on vastata kehittämiskysymyksiin:
Millaisia muutoksia toimijat tunnistavat kehittämiskohteissa arviointi- ja
kehittämistutkimuksen prosessin aikana?
Miten monialaisuus on kehittynyt Työnvälityspisteessä ja miten varmistetaan sen kehittyminen edelleen arviointi- ja kehittämistutkimuksen päätyttyä?

5.1

Haastattelu-aineisto ja sen analyysi

Haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että haastattelu perustuu osittain järjesteltyihin kysymyksiin ja on osittain avoin. Haastateltaville esitettiin yhteensä yhdeksän ennalta määriteltyä kysymystä, jotka olivat kaikille samoja lukuun ottamatta pieniä eroja työntekijä-, esimies- ja hallintotason välillä. Puolistrukturoidulle haastattelulle on tyypillistä, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai likipitäen samat kysymykset samassa järjestyksessä. Joidenkin määritelmien mukaan kysymysten järjestystä voidaan vaihdella, jolloin menetelmää kutsutaan teemahaastatteluksi (Hirsjärvi & Hurme, 2010, ss. 47 – 48). Teemahaastattelulla pyritään
ilmiön ymmärtämiseen ja tulkintaan. Täysin yhtenäistä määritystä osittain strukturoitujen haastattelujen toteutuksesta ei ole olemassa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)
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Haastattelut toteutettiin kolmena päivänä. Jokainen toimija haastateltiin
ja jokaiselle oli varattu tunti aikaa haastatteluihin. Haastattelut kestivät
puolesta tunnista tuntiin ja aineistoa kertyi yhteensä 14 tuntia 8 minuuttia. Haastattelut litteroitiin ulkopuolisen toteuttajan toimesta. Litteroidun
aineiston laajuus on 129 liuskaa.
Aineisto analysoitiin tutkimuskysymysten ja -teemojen kautta teemoittelemalla haastateltujen vastaukset teoriasidonnaisesti (Eskola & Suoranta,
1998, ss. 175 – 176). Tutkijat tunnistivat kutakin tutkimuskysymystä vastaavia haastatteluvastauksia ja sijoittivat ne kuvaavien teemojen alle. Teoriasidonnaisuus tarkoittaa, että teorian ja aiempien havaintojen annettiin
toimia apuna teemoittelussa. Analyysin tulokset palautettiin toimijoille
yhteiskeskusteluun, jonka jälkeen haastatteluaineiston analyysia tarkennettiin (ks. esimerkiksi Koskela, 2013). Seuraavassa esitellään aineiston
lopullisen analyysin tulokset. Toimijoiden yhteiskeskustelua ei enää erikseen raportoida tässä syklissä, koska tutkimus päättyy. Haastattelututkimuksen sisäisen reliabiliteetin voidaan katsoa olevan vahva, sillä samaa
aineistoa käsitelleet tutkijat olivat yksimielisiä tuloksista (Eskola & Suoranta 1998, ss. 214 – 215).

5.2

Haastattelujen tulokset

Haastattelujen tulokset esitellään neljän teema kautta, jotka on johdettu
puolistrukturoidun haastattelun kysymyksistä. Kussakin alaluvussa kerrotaan, miten toimijat vastasivat kysymyksiin monialaisesta yhteistyöstä
sekä esitellään havainnollistavia aineistonäytteitä.

5.2.1 Monialaisuuden tunnistaminen
Toimijoita pyydettiin kuvaamaan, miten monialaisuus on läsnä heidän
työssään. Kysymystä tarkennettiin tarvittaessa lisäämällä, että sillä tarkoitetaan Työnvälityspisteessä tapahtuvaa kolmen organisaation välistä
yhteistyötä.
Vastauksissa näkyi se, kuinka syvällisesti monialaisuus ymmärrettiin: toisille monialaisuus on jokapäiväistä yhteydenpitoa TE-toimiston tai Työelämän Infopisteen kanssa, toisille se tarkoittaa muitakin työtapoja (muun
muassa solmutyöskentely, toisilta oppiminen, yhteinen keskustelu ja uusien toimintatapojen kehittäminen). Monialainen työ hahmotettiin sekä
työntekijöiden väliseksi että asiakkaan tarpeen ympärille rakentuvaksi. Monialaisuus nähtiin suurimmaksi osaksi laajemman verkoston kuin
Työnvälityspisteen muodostaman kolmen organisaation yhteisenä työnä.
Verkostoissa toimiminen koettiin luonnolliseksi ja itsestään selväksi.
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Vastausten perusteella toimijoiden välillä näyttää olevan vaihtelua monialaisuuden sanoittamisessa ja tunnistamisessa. Kyse vaikuttaa olevan ensisijaisesti vaikeudesta tunnistaa monialaisuus työssään, ei niinkään se,
että ei toimittaisi monialaisesti. Toimijat saattoivat hämmentyä monialaisuus-termin käytöstä, ja kertoivat, etteivät tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta
kuvasivat kuitenkin useita monialaisia toimintatapoja, kuten toisilta oppimista ja solmutyöskentelyä. Yhden toimijan vastaus kuvaa tätä osuvasti:
”Käsitteenä se on kokonaisuudessaan minulle vieras. Mielestäni
se on konkreettisesti läsnä silloin, kun meillä on erilaisia ihmisiä,
joilla on erilaista ammattiosaamista. Silloin, kun asiakkaan tilanne vaatii, käytetään hyväksi juuri sitä asiantuntemusta, juuri sitä tahoa, joka pystyy sen asiakkaan asiaa hoitamaan ja viemään
eteenpäin. Näen monialaisuuden myös sellaisena, että on menetelmiä, joita me olemme ottaneet käyttöön ja joita meillä on hallussamme, jotka liittyvät meidän henkilökohtaisiin tapoihin toimia asiakkaan kanssa. Sitten käytän niitä mitä olen ammentanut
oman organisaation kollegoilta, näen myös sen monialaisuutena.
Tai sitten ammennan asiantuntijoilta toisesta organisaatiosta sekä
joitakin asioita jossain kohtaa myös ELY-keskukselta. ”
Eri organisaatioiden ja työnkuvien väliset rajat nähtiin selkeinä. Se koettiin neutraaliksi tai myönteiseksi asiaksi. Kiinnostavaa on, että aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa yhtäältä painotetaan rajojen ylittämistä monialaisuutta edistävänä tekijänä. Työn kuormittavuuden on nähty vähenevän selkeiden rajojen ja vastuualueiden myötä. (Hall, 2005; Isoherranen,
2012; Kiilakoski, 2014; Koskela, 2013; Mellin, Hunt & Nichols, 2011; Pukkila & Helander 2016a; 2016b.) Työnvälityspisteessä rajat koetaan positiivisiksi, sillä niiden avulla yhteistyökumppanit voivat keskittyä tekemään
työnsä hyvin. Selviin rajoihin kytkeytyi silti ajatus yhteistyön toimivuudesta ja erityisesti yhteisestä tavoitteesta, sitoutumisesta asiakkaan asian
edistämiseen. Helmi ja Olli kertovat:
Helmi: Mitä mä koen et se on ihan mahtavaa et siin voidaan molemmat keskittyy omaan juttuunsa. Et he tekee sitä, niin, suurel
panoksel mitä meil ei olis, aikaa tehdä asiakkaan kanssa et. Oikeesti on aikaa sil asiakkaalle. Mun mielest on ihana sanoa myös
et jos mä puhelimes puhun asiakkaan kanssa et, oletko käynyt siellä ootko soittanu, koska oot viimeks heiät nähny tai ollu yhteyksis
et sinne vaan et he on sua varten. Et sit tavallaan molemmat saa,
tehä sen oman työnsä hyvin. Niin mä koen et se toimii se yhteistyö. Kun kaikki tietää oman työnsä et mitä ja keskittyy siihen.
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Olli: Jokanen hoitaa tietysti oman tonttinsa, mut paljon neuvotellaan ja koitetaan murtaa vähän raja-aitoi ja oikasta, tehdä semmosii suorempii reittejä, polkuja, jotta ei se että me voitas paremmin tai meidän työ helpottus, vaan se että meidän asiakkaat pääsee nopeemmin eteenpäin.
Rajojen ylitys liittyy aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyyn monialaista yhteistyötä edistävään tekijään, toisten työtapojen tuntemukseen. Sen voi ajatella rakentuvan toisaalta sen ymmärryksestä, että eri organisaatioilla ja ammattikunnilla on erilaisia tapoja toimia sekä toimintaa määrittäviä reunaehtoja. Toisaalta halu ymmärtää erilaisuuden taustalla olevia syitä ja sitä, miksi toinen toimii tietyllä tavalla, on myös osa
toisten työtapojen tuntemusta. Kiinnostavaa Työnvälityspisteessä on, että osa toimijoista kuvaa, etteivät he tiedä toisen organisaation työtapoja eivätkä koe tarvetta siihen, koska asiakastyö sujuu niin hyvin. Julkisen ja yksityisen yrityksen yhteistyössä erilaisuus ja viranomaistoiminnan mukanaan tuomat lait ja säädökset koettiin positiivisina. Toimintaa
näyttääkin määrittävän molemminpuolinen luottamus: toisen toimintaa ei
kyseenalaisteta. Vastoin aiempaa tutkimusta, Työnvälityspisteen kohdalla toimiva monialainen yhteistyö ei siis näyttäisi edellyttävän toisten työtapojen syvällistä tuntemusta.

5.2.2 Mitä monialaisuus tuonut lisää työhön? Edut ja haasteet
Työnvälityspisteen toimijat ovat kokeneet yhteistyön mukanaan tuomat
muutokset kunkin organisaation toimintaan pääsääntöisesti positiivisina.
Yhteydenpidon eri organisaatioiden välillä koettiin olevan helppoa, nopeaa ja vaivatonta, jolloin myös asiakkaan asia eteni nopeammin. Monialaisuutta tukevat välineet, kuten yhteinen Teams-keskustelualusta, ovat käytössä. Suorista ja vilpittömistä keskusteluväleistä on ollut myös laajempaa
hyötyä: palvelun kehittäminen on onnistunut puolin ja toisin koko toiminnan ajan. Mahdollisuus oppia toisilta ja toisten työtavoista, silloin kun se
on asiakkaan kannalta relevanttia, on koettu positiiviseksi. Kysyminen
toisen työtavoista ja mahdollisista syistä toiminnan takana koettiin arvostavaksi, ei kyseenalaistavaksi. Toisten työtapojen ja osaaminen kunnioittaminen yhdistettiin selvärajaisuuteen eri organisaatioiden välillä:
Taru: ”Se tuo.. rajoja. Eli on helpompi toimia ku tietää sen et mitkä on ne omat rajat ja missä kohtaa, tietää että on toisia toimijoita jotka osaavat tuon tehdä paremmin kun minä. Se tuo helpotusta koska sillon mä en oo yksin, siinä tietomäärässä mikä mulla on
vastuussa siitä vaan et mä pystyn sitä vastuuta pistämään myös
muualle. Ja plus se että se tuo myös semmost helpotusta et mä tiedän et asiat menee eteenpäin.”
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Monialaisuuden nähtiin tuovan mukanaan myös haasteita. Negatiiviseksi
koettiin ennen kaikkea uudenlaisesta yhteistyöstä seuranneet edelläkävijyyden haasteet. Tällä tarkoitetaan vaikeuksia asiakasohjauksessa ja muiden TE-toimiston työntekijöiden asenteissa Työnvälityspistettä kohtaan,
jotka koettiin kuormittaviksi. Kuten eräs TE-toimiston asiantuntija totesi:
”Tavallaan on saman alan toimijoiden kanssa ne ongelmat eikä eri
alojen välillä. Hassua miten se käytännön yhteistyö toimii Työnvälityspisteessä mutta täällä omalla työpaikalla ei.”
Monialainen yhteistyö on tuonut laajuudessaan mukanaan myös haasteen tiedon jakamisessa. Kun yhteistyö ja sitä kautta tietomäärä on lisääntynyt, Työelämän Infopisteen toimijat ovat kokeneet haasteita sen
hallitsemisessa:
Nipa: ”Ehkä suurin ongelma se, että ei tiedä ihan tarkkaan niitä
syitä miks täytyy toimia jollain tavalla. Olis hyvä tietää ku meijän toivotaan näin mut mistä se johtuu, miks pitää tehdä näin ni se
ois helpompi tehdä niin, eks niin? On tiedonjaollinen ongelma. Esimerkiks kirjausten suhteen, ni jokainen tekee suurin piirtein omalla tavallaan tai sitten ne asiat muuttuu. Ei tehdäkään enää niin ku
viime viikolla, mut välttämättä puolet porukast ei oo kuullu koko
asiaa. Mut kyl ne sieltä aikanaan tulee et ei se oo mikään katastrofi, mut niin vaan menee.”
Turusta erillisen toimipisteen, Salon, toimijoiden aktiivinen mukaan ottaminen tiedon välitykseen ja yhteydenpitoon sekä yhteisen ajan varmistaminen näyttäytyi haastavana monialaisuuden näkökulmasta. Toimijat kokivat olevansa Salossa itsenäisiä, mutta melko yksin: aina tieto yhteisistä
päätöksistä tai palaverien sisältö ei tavoittanut heitä esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi. Yhteisen ajan varmistaminen kasvokkain on tärkeää, sillä toimijat kokivat sen madaltavan kynnystä ottaa yhteyttä. Toimijat kokivat vahvasti omaksi asiakseen olla aktiivisia Turun suuntaan – eivät toisin päin. Toimijat kuvaavat tiedon saamisen ja erityisesti alkuvaiheen vertaistuen puutetta:
”Ni tavallaa näit toimintatapoja, ja sit näit yhteydenottoi pitäs ehkä miettiä, mut ei me olla istuttu alas ja pohdittu niit. Ku sit ku kyselee ni joskus tulee en tiedä, emmä saa siihen vastaust vaikka mä
kysynki. Et mä en tiedä oikeesti keneltä kysyy, mut ehkä tämmösii
just päivittämisii ja sitä mä toivon näistä palavereist et käydää läpi, noi suunnitelmatilanteet ja missä mennää ja, semmosii näihi
palavereihi. Ja tämmösii yhteisii työtapoja vähän mitä tapahtuu.”

49

Työnvälityspisteen arviointi- ja kehittämistutkimus

”Mut et toisaalt ku heil oli [alkuvaiheessa] kuitenkin sit sitä vertaistukee lähemmin siel Turussa, ja sit ku ite oli vähän siel, minne
tieto ei aina ihan ylettäny. Et sit piti osata kysyy ja olla yhteydes
sit taas tänne Turkuun päin. Et sehän ei oo mikään ongelma, et on
Skypet ja on puhelimet ja kaikki, mut sit itekin sit jotenkin ei siihen puhelimeen oikein tuu tartuttuu niin herkästi, et mielummin
sitä sitten vähän soveltaa ja ehkä jopa vähän säätää. Mut siis aina he oli tavotettavis. Sitä mä en tarkota, et se ei ollu sinänsä mikään ongelma, mut jotenkin ehkä sen läheisen vertaistuen puute
oli semmonen, mikä kans oli siinä alussa aika semmonen iso asia.”

5.2.3 Kehittyminen monialaisessa yhteistyössä: Kuinka aitoon
monialaiseen yhteistyöhön on päästy?
Toimijat korostivat vastauksissaan toimivaa yhteistyötä ja jatkuvan kehittämisen periaatetta: toimintaa on kehitetty alusta saakka reagoiden eteen
tuleviin haasteisiin ratkaisuhakuisesti. Toimijat kokevat kehityssuunnan
olleen positiivinen ja yhteistyön syventyneen entisestään. Työelämän Infopisteen toimintatapa nähdään yhdeksi syyksi onnistuneelle yhteistyölle:
yrittäjien mukanaolo käytännön toiminnassa ja kokemus alalta ennen yhteistä työtä edistävät uuden kehittämistä. Hallinnon näkökulmasta lähtökohta uuden kehittämiselle on ollut suotuisa heti alusta alkaen, sillä organisaatioiden välillä oli heti olemassa luottamus ja sitoutuminen sekä selkeä näkemys siitä, että kyseessä on pilotti, jossa saa kokeilla, yrittää ja
tehdä korjaavia liikkeitä. Toimijat puolestaan kiittelivät ELY-keskukselta
saamaansa vapautta kehittää. Uuden kehittäminen ja suoraan puhumisen
kulttuuri läpäisevät koko toiminnan:
Ilona: Mut et ja sit ehkä se suoraan puhumisen kulttuuri on myös
yks mikä on hyvä, mikä koko ajan näkyy ohjausryhmätyöskentelyssä, työkokouksissa, puheluissa, sähköposteissa et silleen puhutaan suoraan siit asiasta. Ja tavallaan siihen kyl kannustetaanki et ei jäädä kiertelemään ja kaartelemaan vaan et mikä tää-, että tää ei nyt toimi. Et vähän niin ku et nyt mentiin seinään, mites
nyt tää korjataan? Mites mitä me nyt sit keksitään ettei tehä uudestaan näin. Niin sekin lisää sit siit tulee semmonen luottamussuhde enemmän jo sitte et siit tulee semmonen et okei kaikillehan
näit nyt täs sattuu. Ohhoh. Keksittääs jottai ens kerralla paremmin tai muuta.
Konkreettinen esimerkki kehityksestä on muun muassa säännöllisten tapaamisten sopiminen, työkokoukset, joissa tarve yhteiseen aikaan on toteutunut, tiedon jakaminen on edistynyt ja asiakasprosessia on jatkuvasti kehitetty. Huomionarvoista kuitenkin on, että koko Työnvälityspiste ei ole läsnä palavereissa, jolloin suhteiden luominen ja tutustuminen
jää vajaaksi. Suurimman kehityksen toisten työtapojen tuntemuksessa ja
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henkilökohtaisissa suhteissa toimijat ovatkin kokeneet kehittämistutkimuksen aikana, jolloin kaikki 19 toimijaa ovat ensi kertaa kokoontuneet
yhdessä samaan tilaan keskustelemaan.
Jessika: Ja se on varmaan täs kehittyny, et enemmän mitä enemmän ollaan oltu toisten kans tekemisissä yhdessä, niin sitä enemmän ollaan opittu tuntee toisiamme. Ja sitä enemmän sit se alkaa
olla semmost tosi luonnollist se yhteistyö tai semmost et esimerkiks kun soittaa, niin sit voi tyyliin sanoo et no moikka Kalle (nimi vaihdettu). Tai sit jotain tossa et ai jaa et sä oot, niin et koska sä
lähet sinne matkalle, et sit on joku muu tämmönen et ei oo pelkästään sitä työtä vaan on vähän semmost henkilökohtaisen elämän
jakamista. Jos on ollu, jaettu vähän niin kun suruja ja iloja keskenämme sit, et on semmost. Niin se on varmaan ainakin edesauttanut et miks tää toimii.
Toimijoiden arvioissa korostuu yksimielisesti se, että vaikka kyseessä
on heterogeeninen joukko, jossa iät, persoonallisuudet ja ammattitaustat
vaihtelevat, työntekijät toimivat yhdessä saman tavoitteen – asiakkaan
parhaan – eteen. Esimiesten haastatteluista kävi ilmi, että Työnvälityspisteen henkilöstön rekrytoinneissa on osin tehty tietoisia ratkaisuja. Hankkeeseen on valittu henkilöitä, jotka ovat motivoituneita sekä kohtaavat
asiakkaan kunnioittavasti. Tietoisesti kaikkien toimesta on myös edistetty yhdessä tekemisen asennetta ja vältetty vastakkainasettelun luomista.
Toimijoiden käsitykset menestyksestään voidaan kiteyttää kolmeen tekijään: 1) avoimet, motivoituneet ihmiset, 2) sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen, asiakaslähtöisyyteen, sekä 3) halu kehittää toimintaa ja ratkaista eteen tulevia ongelmia.

5.2.4 Mitä kehittämistutkimuksesta on opittu ja miten
varmistaa kehitys jatkossa
Yhteisen ajan ja kasvokkain tapaamisen myötä monialaisen yhteistyön
on koettu syventyneen. Haastatteluissa mainittiin erikseen, että nimenomaan yhteisesti kokoontuminen on edistänyt oppimista. Salon toimipisteelle sekä uusimmille työntekijöille hyöty on näkynyt vahvimmin. Yhteisestä kokoontumisesta saa myös vertaistukea ja voimaantumista haasteiden kohtaamiseen. Tiedon jakaminen ja yhteisen ajan järjestäminen on
tärkeää huomioida jatkossakin. Ensimmäisen kehittämispäivän antia kuvattiin seuraavasti:
Stiina: Nii, no emmä ny oikeesti kaikist [ihmisist] edes aikasemmin tienny, ennen tätä projektii. Yhdes siel Kanalan tehtäväs oltii kaikki. Oli ELY ja TE ni se oli aika semmonen avaava tilanne.
Et tavallaa et jos mä en tee jotain ni se vaikuttaa jo TE-keskukses,
ja vaikuttaa näin sitte ELYssä. Et se tavallaa sit mikä hyöty siin
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oikeesti on. Et se on ehkä ollu se kaikkein avaavin keskustelu. Ja
sit tietyl taval ku ihmiset tulee tutuiks ni, tavallaa ne toimintatavat et mitä he tekee, vähän tutummaks. Nii. Et sil taval noi, kehittämispäivät on avannu aika paljo.
Kehittämistutkimuksen opeiksi ja hyödyksi koettiin myös kehittävän työotteen herääminen omaa työtä kohtaan ja kehittymisen näkyväksi tekeminen. Toimivien käytänteiden systemaattisella dokumentoinnilla ja teoreettisella jäsennyksellä koettiin olevan suuri merkitys oppimisen ja jatkon
kannalta. Keskeinen oivallus toimijoille on ollut, että monialainen työ opitaan tekemällä, kuten seuraavista lainauksista käy ilmi. Unto kuvaa koko
Työnvälityspisteen olemassa olon aikana tapahtunutta oppimista, ja Kukkamaaria kehittämistutkimuksen mukanaan tuomaa toisten tuntemaan
oppimista ja siitä seurannutta kehitystä työtavoissa:
Unto: Mut sit ajan myötä se kaikki vaan lähti menee, ja niin se
kaikki vaan alko onnistuu. Et hirveen pitkälle on tultu siit, mitä
tää oli sillon ku tää alko, et mähän olin ihan siit alusta asti, ja tää
oli suoraan sanottuna ihan hirveet sekasortoo, must tuntuu ainaki, siinä alussa. Et ei ollu ihan hirveesti mietitty mitään etukäteen, et opittiin samalla ku tehtiin. Et tuntuu et ku mentii aina viikko eteenpäin, ni must tuntu et siin viikossaki tuli jo hirveesti uusii työkäytäntöi.
Kukkamaaria: Jotenkin sain sellaisen kuvan, että TE-toimiston ihmisiä pitää varoa, tai vaikea sanoa. Jotenkin se oli sellainen auktoriteetti, he ovat viranomaisia. Sitten kun näki ne ihmiset ja on
keskustellut heidän kanssaan, totesin että olemme kaikki ihan samanlaisia ja samalla tavalla ajatellaan. Aluksi en tiennyt mitä
asioita voin kysyä, ettei sieltä sanota ”mitäs sä tänne soittelet”.
Sitten kun on oppinut tätä systeemiä, on oppinut mitä voin kysyä
ja mitä voin kertoa. Yhteydenpito on tullut helpommaksi. Se on
oppimisprosessia, kun on oppinut mitkä ovat heidän juttuja ja mitkä
meidän juttuja.
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5.3

Keskeiset tulokset kiteytettyinä

Arviointitulokset
Vastoin aiempaa tutkimusta, rajojen ylitys itsessään ei näyttäydy tavoiteltavana monialaisen yhteistyön edistämiseksi Työnvälityspisteessä
Vastoin aiempaa tutkimusta, Työnvälityspisteen kohdalla toimiva monialainen yhteistyö ei näytä edellyttävän toisten työtapojen syvällistä tuntemusta
Toimijoiden näkemykset haastavat perinteiset määritelmät toimivasta
monialaisesta yhteistyöstä, jonka mukaan täysi integraatio on yhteistyön
tavoiteltavin muoto (ks. esim. Stemberin, 1991, transdisciplinary)
Yhteinen tavoite ja tunne sitoutumisesta näyttävät olevan tärkeintä monialaisen yhteistyön onnistumiselle Työnvälityspisteessä
Tarkennuksena aiempaan tutkimukseen, monialaista yhteistyötä ei
edistä asiakaslähtöisyys sinänsä vaan jokaisen toimijan sitoutuminen
asiakaslähtöisyyteen

Kehittämistulokset
Toimijat tunnistavat yhteisen, kasvokkain tapahtuvan tapaamisen ja keskustelun edistäneen yhteistyötä arviointi- ja kehittämistutkimuksen aikana
Toimijat tunnistavat monialaisuuden kehittyneen yhteisen ajan, tiedon jakamisen ja asiakasprosessin osalta Työnvälityspisteessä
Toimivan monialaisen yhteistyön kehittymisessä keskeistä on ollut erityisesti kolme tekijää: 1) avoimet, motivoituneet ihmiset, 2) sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen, asiakaslähtöisyyteen sekä 3) halu kehittää toimintaa ja ratkaista eteen tulevia ongelmia
Työnvälityspisteessä tehdään eettiset ja osaamissuositukset kattavaa
monialaista työtä puhumatta monialaisuudesta. Monialaisuus on rakentunut tekemisen ja toiminnan kautta
Kehittämisen jatkuvuuden kannalta merkityksellisiksi koettiin kehittävä
työote omaa työtä kohtaan, toimivien käytänteiden systemaattinen dokumentointi sekä yhteinen aika
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6. Suhteuttamista ja johtopäätöksiä:
miten työnvälityspisteen arviointija kehittämistulokset näyttäytyvät
suositusten ja aiemman tutkimuksen
valossa?
Päätäntäluvussa suhteutetaan ensin kehittämissyklien keskeisiä tuloksia
kansainvälisiin ohjaus- ja neuvontatyön osaamiskuvauksiin. Sitten tarkastellaan vielä lyhyesti Työnvälityspisteeseen kohdistuneen toimintatutkimuksen tulosten suhdetta aikaisempaan monialaisen työn tutkimukseen
ja teoreettisiin perusteisiin, jonka jälkeen annetaan suositukset monialaisen ohjaus- ja työllisyyspalvelun kehittämistyöhön.

6.1

Miten Työnvälityspisteen toimijoiden ohjaus- ja
neuvontaosaaminen suhteutuu kansainvälisiin
osaamiskuvauksiin?

Kansainvälinen ohjausalan järjestö IAEVG on eri maissa tekemänsä laajan
selvityksen perusteella laatinut ohjausosaamisen jäsennyksen. Siinä ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten ohjausosaaminen on jaettu ydin- ja erikoisosaamiseen. (IAEVG, 2018; ks. myös Onnismaa, 2007,
ss. 200–207.)
Ydinosaaminen on kuvattu 12-kohtaisena tietojen, suhtautumistapojen
ja taitojen luettelona, jota edellytetään kaikilta ohjaustyötä tekeviltä. Erikoisosaaminen jakautuu 10 eri alueeseen, joihin kuuluvat omassa toimintaympäristössä tai eri asiakasryhmien neuvonnassa ja ohjauksessa tarvittavat tiedot, suhtautumistavat ja taidot. Nämä vaihtelevat palvelun luonteen mukaan. (IAEVG, 2018.)
Seuraavissa taulukoissa on verrattu kahden tosiaan täydentävän aineiston
– nimettyjen yhteisten arvojen ja periaatteiden ja asiakastyön havainnointiaineiston – osalta. Tavoitteena on ollut arvioida Työnvälityspisteen osaamista IAEVG:n ydin- ja erikoisosaamisten alueisiin. Vertailussa on käytetty symboleja sen mukaan, miten vahvasti osaamisalue kuvautuu kussakin
aineistossa, seuraavasti:
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Aineistosta ei löydy viitteitä osaamisalueeseen (-)
Aineistossa on joitain viitteitä osaamisalueeseen (+)
Aineistosta vähintään puolessa on viitteitä osaamisalueeseen (++)
Valtaosa aineistosta sisältää viitteitä osaamisalueeseen (+++)
Osaamisalue ei ole relevantti Työnvälityspisteen perustehtävän näkökulmasta, se koskettaa vain joitain nimettyjä henkilöitä tai sitä ei voi tunnistaa käytettävissä olevasta aineistosta (X)

Taulukko 4. Ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ohjauksen ydinosaaminen (IAEVG
2018) ja sen esiintyminen uraohjausta ja monialaista uraohjausta
kuvaavassa aineistossa.

YDINOSAAMINEN
Omaan ammattiin ja siihen
liittyvien vastuualueiden
hoitaminen hyvän
ammattietiikan ja alan
ammatillisten lähtökohtien
mukaisesti
Asiakkaiden omaehtoisen
toiminnan tukeminen
oppimiseen, urasuunnitteluun
ja henkilökohtaisiin
elämäntilanteeseen liittyvien
kysymysten hoitamisessa
Asiakkaiden kulttuuristen
erojen tiedostaminen ja
huomioon ottaminen jokaisen
asiakasryhmän ohjaamisessa
Teorian ja tutkimustiedon
käyttäminen neuvonnassa
urasuunnittelussa,
ohjauksessa ja konsultaatiossa
Taito suunnitella, panna
toimeen ja arvioida neuvontaja ohjauspalveluja sekä
toimenpideohjelmia ja
yksittäisiä neuvonta- ja
ohjaustapahtumia omassa
organisaatiossa
Oman ammatillisen osaamisen
ja omien rajojen tiedostaminen
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Nimetyt yhteiset arvot
ja periaatteet

Havainnointiaineisto

+++

+++

++

++

++

++

-

+

+++

+++

++

+++
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Kyky kommunikoida
tehokkaasti kollegoiden
tai asiakkaiden
kanssa käyttämällä
tarkoituksenmukaista kieltä ja
terminologiaa
Ajankohtainen ja päivitetty
tieto koulutuksesta ja
opiskelumahdollisuuksista,
työmarkkinoista ja
yhteiskunnallisista
kysymyksistä
Vastaanottavuus
yhteiskunnallisissa
ja monikulttuurisissa
kysymyksissä
Kyky toimia tehokkaasti
muiden ammattilaisten ja
asiantuntijoiden kanssa

++

+++

++

+++

+

++

++

+++

Tieto elinikäiseen
urasuunnitteluprosessiin
liittyvistä kysymyksistä

X

+

Taito käyttää tehokkaasti
ja tarkoituksenmukaisesti
teknologiaa

-

+++

Ydinosaamisen osalta Työnvälityspisteen työntekijöiden peittää vahvasti lähes kaikki osaamisalueet. Merkittävää on nimettyjen arvojen ja periaatteiden ja arjen asiakastyön havainnointien vastaavuus. Käytännön ohjaus- ja neuvontatyö on yhteydessä yhteisesti nimettyihin arvoihin ja periaatteisiin. Joitain osaamisalueita, esimerkiksi teorian ja tutkimustiedon
soveltamista, ei ollut mahdollista tunnistaa tämän tutkimuksen aineiston perusteella.
Taulukko 5. Ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ohjauksen erikoisosaaminen
(IAEVG 2018) ja sen esiintyminen uraohjausta ja monialaista
uraohjausta kuvaavassa aineistossa.

ERIKOISOSAAMINEN

Nimetyt yhteiset arvot
ja periaatteet

Havainnointiaineisto

Asiakkaan tilanteen määrittely
ja arviointi

+++

+++

Opintojen ohjaaminen

X

X

Ammatinvalinnan ja
urasuunnittelun ohjaaminen
Henkilökohtainen ohjaus ja
neuvonta

++

+++

+++

+++

Tiedonhallinta ja tiedon välitys

++

+++
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Konsultaatio ja
ohjauspalvelujen koordinaatio

+

++

Tutkimus ja arviointi

X

X

Palvelujen ja
toimenpideohjelmien
hallinnointi

X

X

Alueellinen yhteistoiminta

++

+++

Työmarkkinoilla siirtyminen ja
sijoittumisen ohjaus

+++

+++

Erikoisosaamisen osalta tilanne näyttää lähes samalta kuin yleisosaamisen kohdalla. Työnvälityspisteen ydintehtävän kannalta relevantti erikoisosaaminen kuvautuu selvästi molemmissa aineistoissa. On huomattava,
että erikoisosaaminen sisältää useampia osa-alueita, kuten opintojen ohjaamisen, tutkimuksen ja arvioinnin sekä hallinnointityön, joiden ei tarvitse kuulua jokaisen työntekijän osaamiseen.
Eurooppalainen uraohjauksen kehittämisverkosto Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE) on julkaissut ohjausammattilaisten koulutuksen tueksi laajaan tutkimuskatsaukseen perustuvan käsikirjan (2012), jossa on esitetty eri ohjaustyötä tekevien osaamiskuvaukset. Ne on ryhmitelty neuvoja- (advisor), ohjaaja- (professional) ja erityisasiantuntija- (specialist) tasoille. (NICE, 2012.). Tästä näkökulmasta Työvälityspisteen toimijat sijoittuvat selvästi sekä neuvoja- että ohjaajatasoille.
Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto (ELGPN) on nostanut keskiöön näyttöön perustuvan uraohjausta koskevan
päätöksenteon ja ammattikäytännön (Hooley, 2014, ss. 9–20). Samalla se
korostaa keskustelua uraohjausta koskevan toimintapolitiikan vaikutusten
tarkastelusta yksilön, uraohjausyhteisön, alueen ja valtakunnan tasoilla;
ohjausjärjestelmää tulisi kehittää ja tarkastella kokonaisuutena (Hooley,
2014, s. 18, ss. 21–24). Myös tältä osin Työvälityspiste liittyy osaksi paikallista ja alueellista uraohjauksen palvelujärjestelmää.

6.1

Monialaisen työn oppiminen: tekeminen vai
kehittäminen edellä?

Aiemmissa tutkimuksissa löydetyt monialaista yhteistyötä estävät tekijät
liittyvät lähtötilanteeseen, jossa eri alojen asiantuntijat on koottu tekemään yhteistyötä. Toimivan yhteistyön rakentuminen edellyttää tutkimusten mukaan muutakin kuin asiantuntijoiden yhteen liittämistä. Työntekijöiden ajatusmallien muuttamisen lisäksi monialainen työote vaatii toiminnan ja järjestelmien muutosta eli uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämistä (D’amour & Oandasan, 2005; Nummenmaa, 2004, ss. 113–122;
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2011, ss. 187–189). Chiversin (2011) mukaan monialaisen yhteistyön taidot
opitaan parhaiten käytännön toiminnassa eli tekemällä työtä.
Monialaisen yhteistyön taitojen oppiminen on osallistujien omistama kehittämisen ja kehittymisen prosessi, joka tapahtuu arjen kontekstissa. Kyse on taidoista ja työtavasta, joita ei voida siirtää ja omaksua esimerkiksi
perinteisen koulutuksen keinoin (Koskela, 2013).
Koulutuksen tilalle onkin kehitetty muita keinoja oppia monialaista yhteistyötä. Helanderin (2014) tutkimuksessa kehittämiskonsultaatio osoittautui monialaisen yhteistyön kehittämisessä merkitykselliseksi työmuodoksi, sillä se mahdollisti liikkumisen arjen kysymyksissä. Kehittämiskonsultaatio tulee lähelle tämän tutkimuksen työotetta, joka korostaa
työntekijöiden aktiivista toimijuutta.
Monialainen ohjaus- ja neuvontatyö on opittu Työnvälityspisteessä tekemällä käytännön asiakastyötä, ei koulutuksen keinoin. Havainto tukee
niin sanottua tekojen kautta -kulttuuria ja saa vahvistusta edellä esitetyistä tutkimuksista. Tekojen kautta -kulttuuri tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että Työnvälityspisteessä erotetaan päivittäinen arjen kehittämistyö eli
pienet muutokset ja laajempi strateginen kehittämistyö. Tämä mahdollistaa asiakastyössä nopeat, asiakasta palvelevat prosessin muutokset. Näitä
on kuvattu yksityiskohtaisemmin aiemmissa luvuissa. Samalla Työnvälityspisteessä on tunnistettu ne strategiset kohdat, joihin vastataan pidemmällä aikavälillä. Tästä yhtenä esimerkkinä toimii nyt toteutettu arviointi- ja kehittämistutkimus.
Monialaisen yhteistyön aiemmissa tutkimuksissa esiin noussut kysymys
on, mikä on riittävä määrä yhteistä aikaa kehittymiselle ja kehittämiselle. Sama näkyy tämän tutkimuksen aineistossa: yhteistä aikaa on järjestetty eri tasoilla (ohjausryhmä, työkokoukset, tiimit), joskin kaikkien toimijoiden kesken ei ole kokoonnuttu ennen kehittämistutkimusta. Toimijat kuvasivat, kuinka yhteistyöstä on tullut luontevampaa tutustumisen
myötä, jonka yhteinen kokoontuminen on mahdollistanut. Yhteinen aika
on myös mahdollistanut keskustelut, joiden kautta on syntynyt oivalluksia
oman työn merkityksestä tiimissä. Täten yhteisen ajan määrän ohella on
hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten yhteistä aikaa käytetään.

6.3

Suositukset

Tämä arviointi- ja kehittämistutkimus on tehty Työnvälityspisteen toimintaympäristössä. Jokainen pilotti, kokeilu tai palvelu rakentuu alueellisesti
tai paikallisesti niiden toimijoiden lähtökohdista, jotka ovat sitä kehittämässä. Toimintatutkimuksessa ei tavoitella tulosten yleistettävyyttä. Sen
sijaan joillakin keskeisimmillä tuloksilla saattaa olla siirrettävyysarvoa.
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Seuraavaan on kiteytetty tuloksista johdettuja suosituksia monialaisten
ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen.

1.

Perusosaamiseen panostaminen on merkityksellistä.
Monialaista ohjaus- ja työllisyyspalvelua aloitettaessa
ja kehitettäessä huomio tulisi kiinnittää ohjauspalvelun
perusosaamiseen. Miten sovitaan tai varmistetaan keskeiset yhteiset työn tavoitteet, periaatteet ja arvot? Miten varmistetaan työntekijöiden ohjaus- ja neuvontatyön
perus- ja erikoisosaaminen ja niiden kehittäminen? Miten huolehditaan eettisten periaatteiden toteutumisesta
koulutus-, ammatti- ja kokemustaustausta riippumatta?

2.

Toimijoiden keskinäinen luottamus on tärkeämpää kuin
toisten työn syvällinen tuntemus.
Monialaisessa ohjaus- ja työnvälityspalvelussa on ensiarvoisen tärkeää tukea toimijoiden keskinäisen luottamuksen rakentumista ja ylläpitoa. Luottamus saattaa
syntyä avoimesta vuorovaikutuskulttuurista, sitoutumisesta toimintaan ja sen kehittämiseen. Toisen työn riittävä tuntemus rakentuu näiden pohjalta.

3.

Asiakastyö opettaa monialaista yhteistyötä.
Monialaisen palvelun aloittaminen ja kehittäminen on
tasapainoilua asiakastyön, yhteisen ajan ja kehittämistyön välillä. Työ tekijäänsä opettaa -periaate on toimiva,
kun sen rinnalla on sopiva määrä yhteistä aikaa ja halua
kehittämiselle.

4.

Toimijoiden motivaatio ja sitoutuminen yhteiseen
tavoitteeseen edistävät erilaisuuden hyväksymistä
työyhteisössä.
Monialaisen palvelun toimijoiden motivaatio ja sitoutuminen samaan tavoitteeseen näyttäytyvät tärkeämpänä
kuin erilaisuus työyhteisössä. Avoin ilmapiiri ja keskittyminen yhteiseen tavoitteeseen edistävät erilaisuuden
hyväksymistä työyhteisössä, jossa ammatilliset taustat,
iät ja persoonallisuudet ovat hyvin heterogeeniset.
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5.

Arjen kehittämistyön tulee toteutua matalalla kynnyksellä.
Kyky nopeisiin ja konkreettisiin muutoksiin monialaisen
asiakastyön prosessissa erottuu selvästi tässä tutkimuksessa verrattuna aiempaan monialaisen yhteistyön tutkimukseen. Miten näistä sovitaan jo monialaista palvelua suunniteltaessa? Mitä tämä tarkoittaa koordinointija johtamistyön kannalta? Miten keskinäinen luottamus
näyttäytyy arjen kehittämistyössä?

6.

Solmutyöskentely voi olla perinteistä verkostotyötä
tehokkaampaa.
Monialaisessa verkostotyössä tarvitaan sekä perinteisiä
verkostoja että solmutyöskentelyä. Ensin mainitun ylläpito on ajallisesti ja resurssien kannalta raskaampaa
kuin asiakastilanteen ympärille rakentuva asiantuntijoiden muodostama solmu. Solmutyöskentelyyn sisältyy
yleensä määräaikaista työntekijöiden keskinäistä sopimista sen muodosta, kestosta ja toteutuksesta.

7.

Yhteistä aikaa tulee varata työstä, tavoitteista ja haasteista
puhumiseen.
Yhteisen ajan merkitys toistuu lähes jokaisessa monialaisen yhteistyön tutkimuksessa. Se nousi esiin myös tässä
tutkimuksessa. Itsestäänselvyydeltä kuulostava asia on
yksi varmistettavia monialaisen yhteistyön kulmakiviä.
Miten huolehditaan, että se toteutuu palvelun kaikilla tasoilla ja toiminnoissa? Miten yhteinen aika käytetään?
Miten se voi toteutua eri muodoissaan: vapaamuotoisesti, ohjatusti (esimerkiksi ulkopuolinen tutkija tai ohjaaja) ja käytännön asioista sopimisena (työkokoukset)?
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ASIAKASPROSESSI

ASIAKKAAN OSALLISUUS
asiakkaan tekemiset
asiakkaan aktivointi
autonomian tukeminen

KUKA/KETKÄ TEKEE/TEKEVÄT?
MITEN?
työnjako
yhteistyö
yhteinen työ

MITÄ TEHDÄÄN?
toimenpiteet

ENNEN ASIAKKUUDEN ALKAMISTA
pre-entry

KESKIÖSSÄ MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN TYÖ

ALKUVAIHEESSA
entry

AIKANA
on-process

PÄÄTTÖVAIHEESSA
exit

ASIAKKUUDEN JÄLKEEN
follow-up
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Yksin työskentely
Parityöskentely
Toisen työntekijän
osaamisen
hyödyntäminen:
konsultaatio, siirto,
saattaen vaihto
Tiimi/solmutyöskentely
Pienryhmäohjaus

Monialaisen ohjaustyön
muodot

•

•

•
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Osattomuus
Passiivinen
osallistuminen
Aktiivinen
osallistuminen
Osallisuus

Asiakkaan rooli
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Tiedotus
Neuvonta
Ohjaus

Asiakastyön luonne
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•
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Yhteistyö
Tasavertaisuus
Asiakaslähtöisyys
Kuunteleminen
Kunnioittava
kohtaaminen
Auttaminen
Asiantuntijuus
Motivointi
Uusien toimintatapojen
kehittäminen
Avoimuus
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