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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen lähtökohtana oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston siirtyminen uuteen elämänkaariorganisaatioon vuoden 2005 alusta ja
erityisesti aikuisuuden vastuualueella tapahtunut sosiaaliasemilla tehtävän työn jakaminen sosiaaliturvatyöhön ja sosiaaliseen muutostyöhön.
Tutkimuksen oli tarkoitus osaltaan tukea ja täydentää Sosiaalisen muutostyön kehittämishanketta, joka puolestaan oli osa Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston toteuttamaa Tehty-projektia. Oman tutkimukseni tehtävä oli tuoda esiin työntekijöiden näkökulmaa, ja päädyin tarkastelemaan
sosiaaliselle muutostyölle asetettuja tavoitteita sekä näihin tavoitteisiin liittyviä ristiriitoja sosiaalista muutostyötä tekevien työntekijöiden
näkökulmasta.
Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui yhdeksän Helsingin kaupungin sosiaalivirastolla sosiaalista muutostyötä tekevän työntekijän
teemahaastattelusta, joka muodosti tutkimuksen keskeisen aineiston. Muu aineisto koostui aihetta sivuavasta kirjallisuudesta sekä Helsingin
kaupungin sosiaaliviraston julkaisuista. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin reunaehtojen puitteissa, käyttäen apuna
teemoittelua.
Sosiaaliselle muutostyölle asetetut tavoitteet jakautuivat analyysissa selvästi kahteen toisestaa poikkeavaan kategoriaan sen mukaan, olivatko
nämän tavoitteet työntekijöiden itsensä vai joidenkin muiden asettamia. Keskeisimmät tavoitteet, joita sosiaaliselle muutostyölle oltiin asetettu
muiden kuin työntekijöiden itsensä taholta, tässä tapauksessa pääosin työnantajalta käsin, liittyivät yleisemmin koko organisaatiouudistuksen
tavoitteisiin sekä jokaiselle työmuodolle tässä yhteydessä asetettuihin tehtäviin ja osatavoitteisiin. Niiden tehtävä oli ennen kaikkea tukea
organisaation taloudellisia tavoitteita. Näitä ns. annettuja tavoitteita olivat säästö-, tuloksellisuus-, ja työllistymistavoitteet, joita työntekijät olivat
joutuneet suhteuttamaan omaan työhönsä ja ammatillisiin lähtökohtiinsa. Annetut tavoitteet nähtiin pääosin liian korkeina ja osittain jopa oman
ammattietiikan vastaisina. Myös niiden sovittaminen oman työn todellisiin mahdollisuuksiin koettiin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi. Toisaalta
uuden palvelumallin ja sosiaalisen muutostyön tavoitteeksi mainittiin myös palveluiden parantaminen ja sosiaalityön kehittäminen.
Toisen tavoitteiden kategorian muodostivat työntekijöiden itsensä asettamat tavoitteet sosiaaliselle muutostyölle. Näistä tavoitteista heijastui oma
ammattietiikka, asiakaslähtöisyys ja realismi. Sosiaalisen muutostyön tavoitteeksi määriteltiin positiivinen muutos asiakkaiden elämänlaadussa.
Keskeisenä tässä yhteydessä nähtiin asiakkaiden elämänhallinnan vahvistaminen ja taloudellisen tilanteen kohentuminen. Koska sosiaalisen
muutostyön asiakaskunnan kuvailtiin koostuvan pääosin hyvin haasteellisista asiakkaista, katsottiin että työn tulisi pyrkiä vastaamaan erityisesti
näiden asiakkaiden tarpeisiin, ja toimintaa myös pitäisi kehittää tältä pohjalta. Kuitenkin myös näihin tavoitteisiin liittyi ristiriitoja, joiden
alkuperä oli organisaation ja yhteiskunnan rajoittavissa rakenteissa.
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