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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on sosiaalityöntekijöiden toisilleen antama tuki ja ohjaus.
Työyhteisöjä ja ammatti-identiteettiä koskeviin tutkimuksiin tutustuessani huomasin, ettei sosiaalityöntekijöiden vertaistukea ole syvällisesti
avattu sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimustehtäväksi muodostuikin sosiaalityöntekijöiden ammattitoveruuden ja vertaistuen kuvaaminen ja
ymmärtäminen. Tutkimuksen tulokset perustuvat kahteen fokusryhmähaastatteluun, joihin osallistui yhteensä kaksitoista sosiaalityöntekijää.
Koska osallistujat olivat ennestään tuttuja toisilleen, keskustelut olivat tilaisuuksia, joita sosiaalityöntekijät luonnehtivat työnohjauksellisiksi,
vapaiksi ja "meidän toimistollemme tyypillisiksi".
Tutkimustulosten kolme pääteemaa; emotionaalinen tuki, yhteisyys ja toisilta oppiminen syntyivät luettuani aineistoa uudelleen ja uudelleen.
Tutkimuksen perustana ei ole yksittäistä teoriaa, vaan olen peilannut aineistosta nousevia teemoja useampiin teorioihin ja käsitteisiin.
Emotionaalisen tuen teemaa tarkasteltaessa korostui puhumisen tarve, palautteen merkitys sekä sosiaalityöntekijöiden yhteinen huumori.
Yhteisyyttä ilmensi ennen kaikkea keskustelussa tapahtunut sosiaalinen vertailu: sosiaalityöntekijät ymmärrettiin ryhmänä, jolla on ominaisia
piirteitä muissa ammateissa toimiviin verrattuna. Teoreettisena tukena yhteisyyden tarkastelussa oli ennen kaikkea sosiaalisen identiteetin käsite.
Toisilta oppiminen sisälsi sekä tiedollista jakamista että syvällisempää työmuotojen oppimista. Tarkastelin toisilta oppimista mm. reflektiivisen
ammatillisuuden käsitteen valossa, jolloin avautui kollegojen merkitys reflektiivisen ammatillisuuden peileinä ja tukijoina. Lisäksi tarkastelin
fokusryhmähaastattelua vuorovaikutuksellisena oppimistapahtumana. Tärkeänä tutkimustuloksena voidaankin pitää aineistonkeruumenetelmänä
olleen ryhmähaastattelun ja tutkimusaiheen analogiaa: fokusryhmä toimi vertaistuen paikkana.
Vertaistuki osoittautui sosiaalityöntekijän jaksamisen, identiteetin ja työkyvyn uusintamista sisältäväksi käsitteeksi, jonka sisällöt tulivat lähelle
työnohjauksen tavoitteita. Tuen tarve välittyi sosiaalityöntekijöiden puheen sisällöstä, mutta myös ryhmäkeskustelujen tempo ilmensi valtavaa
puhumisen ja jakamisen tarvetta. Keskusteluista on pääteltävissä, että kollegojen tukeen luotetaan työyhteisössä jopa liikaa - kuunteleminen ja
tukena oleminen voivat kuormittaa työntekijöitä liikaakin. Siinä mielessä tutkimus muistuttaa myös järjestäytyneen työnohjauksen jatkuvasta
tarpeesta.
Tutkimus tarkastelee vertaistukea tuoden erityisesti esille kollegojen kanssa koettua ja kollegojen mahdollistamaa työniloa, jossa yhteisellä
huumorilla on huomattava merkitys.
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