
Omatyöntekijyys Pirkanmaalla

Katsaus Pirkanmaan omatyöntekijyyteen ja 
kehittämiseen 

Kaisa Bragge, kehittämispäällikkö

Pikassos Oy



Katsauksen sisältö

1. Mikä omatyöntekijyys?

2. Pirkanmaan tilannekuva

3. Mitä pitäisi tehdä?
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Miltä omatyöntekijyys näyttää asiakkaalle?
”Sähän se mulle sanoit siinä puhelimessa, että mulla on 
semmonen omatyöntekijä, en mä sitä ite muistanu.” 

”No pikkusen tuota, vähän kaikilla tuntu olevan hakusessa, 
että yleensä on tää omatyöntekijä nimetty ja tälleen, että 
oisko sitä ehkä syytä vähän vielä niinku kerrata tai tehä silleen 
selvemmäks asiakkaalle.”

”Joo ja ehkä semmonen ongelmiin tarttuva ihminen, että 
vaikka ei kuuluskaan hänen ammattialaan, niin osaa selvitellä 
sen asian, jos se asiakas ei ite suju. Minä ainakin kaipaan 
hirveästi sitä, että etitään se ihminen, jolle se asia kuuluu, niin 
semmonenkin, että ei vaan sanota, että en mä tiiä, ei kuulu 
mulle.” 

(”Omaksi tunnistettu”, Paananen 2019)
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Miltä omatyöntekijyys näyttää sosiaalityöntekijälle? 

”Sosiaalityöntekijöiden keskustelussa pohdittiin, voisiko 
esimerkiksi asiakastaan välttämättömiin laboratoriokokeisiin 
saattamassa oleva sosiaalityöntekijä perustella asiaan 
käyttämäänsä työaikaa toteamalla: ”Toteutan sosiaalihuoltolain 
42 §:n mukaista omatyöntekijän tehtävääni. / Käytän 
omatyöntekijyys – menetelmää.” Kaiken kaikkiaan 
sosiaalityöntekijät ajattelivat, että ollessaan sosiaalihuoltolain 
mukaisia omatyöntekijöitä, he tekevät sitä samaa sosiaalityötä, 
mitä ovat ennenkin tehneet. Nyt se on sosiaalihuoltolaissa 
nostettu eri tavalla näkyville.”

”Siinä pitää löytyä semmosta uskoa niin itseen kuin siihen 
asiakkaaseen, että siinä on niinku mahollisuuksia päästä 
rinnakkain kulkemaan eteenpäin, että ei tyydy vaan siihen, että 
junnataan tässä samassa. Siinä pitää kuunnella, mikä on se 
asiakkaan oma etenemistahti, miten edetään missäkin 
vaiheessa.”
(”Omaksi tunnistettu”, Paananen 2019)
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kuvaavista sanoista
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Miten määritellään erityistä tukea 
tarvitseva lapsi?

Tapauskohtaisesti mietittävä
Jatkuvaa arviointia

Haastava pulma
Määritelty sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain 
mukaisesti

Useamman palvelun tarve

Nojataan lakitekstiin ja valmisteluaineistoon 

Jatkuvaa rajanvetoa

Jatkuvaa yhteistä keskustelua
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Miten määritellään erityistä tukea tarvitseva 
aikuinen?

Määritelty väljästi – asiakkaiden 
tilanteet vaihtelevia

Veteen piirretty viiva ja jatkuvaa 
keskustelua

Ei erillistä määrittelyä
Asiakkaalla samanaikaisesti 
monia pulmia ts. monialainen 
palvelutarve

Asunnoton
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Miten omatyöntekijyys toimii?

Toimivuutta edistää Toimivuutta haastaa

Sopiminen siitä, kuka ottaa ”kopin” Siirtäminen omatyöntekijälle, vaikka 
avuntarve selkeä ja apua voisi jo tarjota

Päätökset ja asiakassuunnitelmat tekee 
yksi ihminen

Liian suuret asiakasmäärät; 
omatyöntekijäpalvelujen 
ruuhkautuminen; liian nopea palvelujen 
päättäminen

Asiakkaiden tilanteiden nopea 
tunnistaminen

Työntekijöiden vaihtuvuus

Jatkuva keskustelu ja kehittäminen
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Omatyöntekijyys ja monialaisuus – mitä 
esimerkiksi viety eteenpäin Pirkanmaalla

Moniammatillisia 
työryhmiä ja 
työmuotoja 
(Marak ja Stop –
ryhmät) 

Omatyöntekijä –

asiakasvastaava-hoitajan 

työparimallinnuksia (sote-

työparimallinnuksia) 

SHL-tiimi (kaikki SHL-

työtä tekevien tiimi) 

kerran kuukaudessa

Omatyöntekijä –
OMA-valmentaja 
(työllisyys) 
työparimallinnuksia

9



Lisätietoja mainituista työryhmistä

• MARAK –työryhmä: Tampereen kaupungin 
moniammatillinen riskinarviointityöryhmä 
(MARAK), joka arvioi parisuhdeväkivallan 
uusiutumisen riskiä ja parantaa väkivaltaa 
kokeneen turvallisuutta. Työryhmä kokoontuu 
kolmen viikon välein. Lisätietoa täältä.

• STOP –työryhmä: Tampereen kaupungin 
monialainen työryhmä asiakkaille, jotka 
hyötyvät monialaisesta ja moniammatillisesta 
asiakassuunnitelmasta (esim. päihde- ja 
mielenterveys sekä asumisen asiat) 
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https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/perhevakivalta/tyopari-ehkaisyverkosto.html


Mitä pitää vielä kehittää? 

• Omatyöntekijyyden sisällöt:
– Omatyöntekijän tehtävän ja roolin 

kirkastaminen (mitä pitää sisällään eri 
palveluissa?)

– Ikäihmisten sosiaalityön tehtävät, 
käytännöt ja organisointi pitäisi 
yhdenmukaistaa 

– Pitkäaikaisen kannattelun tärkeys tulee 
huomioida (ylläpidetään vallitsevaa, 
minimoidaan haittoja) – erityisesti 
ikäihmisten, vakavasti 
päihdeongelmaisten ja lievästi 
kehitysvammaisten kohdalla

– Tukea erityistä tukea tarvitsevan 
asiakkaan tunnistamiseen

– Milloin omatyöntekijän tulee olla 
sosiaalityöntekijä (laajempi kuin laissa 
oleva määrittely)
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Mitä pitää vielä kehittää?

• Rakenteelliset haasteet:
– Omatyöntekijä tulee saada nopeammin 

– Omatyöntekijyys vs. työn laadukkuus –
nimetäänkö vain systemaattisesti 
omatyöntekijä, jolla ei ole resurssia

– Asiakasmääriin liittyvää keskustelua

– Omatyöntekijän pitää voida liikkua ja 
lähteä asiakkaan luo

– Järjestöyhteistyötä – järjestöjen 
asiantuntijuus ja osaaminen olisi osa 
johtamisjärjestelmiä, palveluohjausta ja 
sote-toimipisteitä
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Suositukset liikkeelle lähtemiseksi 
1. Valmisteluun vaikuttaminen:

– Panostetaan laadukkaaseen palvelutarpeen 
arviointiin ja avun antamiseen 
omatyöntekijäpalvelujen ulkopuolella (paljon 
palveluita tarvitsevia asiakkaita noin 10 %)

– Nostetaan esiin:

• Suuret asiakasmäärät ja sen vaikuttavuus 
annetun palvelun laatuun

• Kannattelun yhteiskunnallinen merkitys

2. Rakenteiden rakentaminen:

– Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan määrittely?

– Omatyöntekijän tehtävänkuvan määrittely? 

– Sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän 
omatyöntekijyyden laajempi määrittely
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”Koska omatyöntekijyydessä on kysymys asiakkaan tuen tarpeista nousevasta työtehtävästä, niin 
mielestäni ei kategorisesti voi luetella, mitä omatyöntekijän tehtäviin kuuluu ja mitä ei. Tehtävät 
vaihtelevat asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeiden mukaan.”
(”Omaksi tunnistettu”, Paananen 2019)
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