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Jalkautumisen hyödyt: asiakas

• tasavertainen kohtaaminen
• asiakas tulee kohdatuksi turvallisella maaperällään omassa ja aidossa 

arjen ympäristössään 
• asiakas on osallinen omissa asioissaan ja aktiivisemmassa roolissa 



Jalkautumisen hyödyt: työntekijä

• ihmisten tavoittaminen 
• kokonaisvaltaisempi käsitys asiakkaan tilanteesta ja asioista, 

todellinen tieto, uusien tapojen ja ratkaisujen mahdollinen 
löytäminen 
• yllätyksellisyys 
• tuo joustavuutta ja uudenlaisia toimintatapoja sosiaalityöhön 



Jalkautumisen hyödyt: toimintaympäristö

• helpottaa yhteistyötä toisen toimijan kanssa asiakkaan hyväksi
• yhteistyökumppanit tulevat tietoisiksi sosiaalityöstä 
• moniammatillisen yhteistyön mahdollisuus
• ulos virkamiesmäisyydestä, asiakkaan helpompi lähestyä työntekijää, 

vapautuneempi ja epämuodollisempi ilmapiiri  



Ratkaisuja haasteisiin: asiakas

1. asiakkaiden löytäminen, tavoittaminen ja ohjautuvuus 
2. asiakkaiden motivointi 
3. työturvallisuus
4. pienet asiakasmäärät (kokeilujen epäonnistuminen) 



Ratkaisuja haasteisiin: työntekijät
1. pelot 
2. työntekijän oma motivaatio ja kehittämisinto
• kokemus ”kokeiltu jo, ei toimi” 

3. työmenetelmien juurruttaminen vaikeaa ja aikaa vievää 
• ajan puute 

4. toisten työntekijöiden ajoittainen asenteellisuus 



Ratkaisuja haasteet: toimintaympäristö ja 
johtaminen
1. ylemmän tahon tuki puutteellista 
2. missä työ tehdään; löydetäänkö oikeisiin paikkoihin ja sopivat tilat 
• luottamuksellisuus ja salassapito

3. yhteistyökuvioiden käynnistysvaikeudet 
• muiden organisaatioiden työntekijöiden aktivoiminen ohjaamaan asiakas 

sosiaaliohjaukseen 
4. sosiaalityön näkyväksi saaminen ja tiedottaminen
• KELA- siirron jälkeen ihmetelty vieläkö sosiaalitoimistot ovat olemassa 



Ratkaisuja haasteisiin!
• Työskentelyvaihe (15 min):

• Jakaudutaan kolmeen pienryhmään
• Jokainen ryhmä pohtii ratkaisuja omaan teemaansa 

liittyviin haasteisiin
• Ratkaisuehdotukset ja näkökulmat kirjoitetaan 

fläppipapereille
• Jatkotyöstövaihe (15 min):

• Jakaudutaan uusiin pienryhmiin, jossa osallistujia kaikista 
työskentelyvaiheen ryhmistä

• Ryhmät kiertävät kaikkien papereiden luona
• Alkuperäiset ryhmäläiset esittelevät ratkaisuehdotukset ja 

näkökulmat
• Muut täydentävät niitä

• Yhteinen loppukeskustelu 



Jalkautumisen haasteet: asiakas
1. asiakkaiden löytäminen, tavoittaminen ja ohjautuvuus 

Monipuoliset tiedotuskanavat, puskaradio, Kela, ruoan jakelu, 
päiväkeskukset, terveyskeskukset, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, 
kysyminen asiakkailta. 

2. asiakkaiden motivointi 
Hoidetaan asioita yhdessä asiakkaan kanssa. Opetellaan arjen 
toimintoja esim. pankkiautomaatin/nettipankin käyttöä, käydään 
yhdessä asioimassa viranomaisilla, lääkärillä jne. Ei liikaa asioita yhdellä 
kertaa, edetään asiakkaan resurssien mukaisesti. Kuulluksi tuleminen 
motivoi eteenpäin. 

3. Työturvallisuus
Uusiin paikkoihin mennään työpareittain ja kerrotaan missä ollaan. 
Mikäli asunnossa on paljon muita ihmisiä, onko turvallista? 

4. pienet asiakasmäärät (kokeilujen epäonnistuminen) 
Tiedotuksen lisääminen ja oikea kohdentaminen. Kärsivällisyys. Kyky 
luopua toimimattomista ratkaisuista / menetelmistä. 



Jalkautumisen haasteet: 
työntekijät
1. pelot 

Uuden asian kokeileminen esim. työparin kanssa. Ennakkoluulojen karsiminen. Jalkautuminen 
osana työnkuvaa. Omien toiveiden ja mieltymysten esittäminen. Ei sovellu kaikille. Koulutukset. 
Muutosvastarinta normaalia ja kritiikki synnyttää keskustelua. 

2. työntekijän oma motivaatio ja kehittämisinto (kokemus ”kokeiltu jo, ei toimi”)
Tiedotuksen lisääminen ja oikea kohdentaminen. Kärsivällisyys. Kyky luopua toimimattomista 
ratkaisuista / menetelmistä.

3. työmenetelmien juurruttaminen vaikeaa ja aikaa vievää (ajan puute)
Muutos vie aikaa, edetään pienin askelin. Menetelmät kehittyvät käytettäessä ja tilalle löytyy 
uusia. Esimiehellä on myös vastuu ja osuus siihen, mihin työyhteisössä satsataan. Työtehtävien 
jakaminen, valintojen tekeminen. Viekö jalkautuminen tosiaan enemmän aikaa? Kotikäynnin 
sijaan ehtisi toimistolla tapaamaan useamman asiakkaan vs. jalkautuessa kontaktoituu
useisiin asiakkaisiin samalla reissulla ja puskaradio toimii. Ja entä, jos asiakkaat eivät saavu 
toimistolle? Eikö silloin ole hyödyllisempää käyttää aikaa siihen, että oikeasti tapaa edes sen 
yhden ihmisen kuin siihen, että odottelee toimistolla asiakkaita, joita ei näy?

4. toisten työntekijöiden ajoittainen asenteellisuus 
Työtehtävien jakaminen. Toimintatavat muuttuvat, työntekijöiden muututtava mukana. 



Jalkautumisen haasteisiin: toimintaympäristö 
ja johtaminen

1. ylemmän tahon tuki puutteellista 
2. yhteistyökuvioiden käynnistysvaikeudet (muiden organisaatioiden 

työntekijöiden aktivoiminen ohjaamaan asiakas sosiaaliohjaukseen) 
3. sosiaalityön näkyväksi saaminen ja tiedottaminen (KELA- siirron jälkeen 

ihmetelty vieläkö sosiaalitoimistot ovat olemassa)
Läpinäkyvät työskentelytavat myös asiakkaiden kanssa. Hyvin perusteltu toiminta ja 

toimivat tilastot. Terveydenhuoltoala tuottaa tällä hetkellä tilastoja paremmin kuin 
sosiaaliala, tähän tultava muutos, sillä päätökset perustuvat usein tilastollisiin lukuihin ja 
havaintoihin. Lisäksi asiakasnäkökulman ja kokemusten esille tuominen ja luottamus 
molemmin puolin. Sosiaalityöstä tiedottaminen. Sitouttaminen toiminnan kokeilemiseen ja 
riittävän ajan antaminen sen käynnistymiselle. 

4. missä työ tehdään; löydetäänkö oikeisiin paikkoihin ja sopivat tilat 
(luottamuksellisuus ja salassapito)

Työntekijän vastuulla on rajata yhteiseen keskusteluun tulevia asioita. Avoimet ovet, 
palveluiden esittely ja yhteistyökumppaneista kertominen. Paperiset esitteet ja torikojut 
ihmisten keskuuteen. 


