
Jaetun toimijuuden rakentuminen moniammatillisessa yhteistyössä sosiaalisen kuntoutuksen 

parissa 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani jaetun toimijuuden rakentumista moniammatillisessa yhteistyössä 

nuorten sosiaalisen kuntoutuksen parissa. Tavoitteenani oli selvittää mitkä tekijät tukevat jaetun 

toimijuuden rakentumista ja mitkä estävät sitä. Tutkimusaineistoni koostui alun perin Marjo Ro-

makkaniemen, Jari Lindhin ja Merja Laitisen (2018) tutkimukseen kerätystä neljästä työntekijöiden 

ryhmähaastattelusta. Työntekijät toimivat nuorten sosiaalisen kuntoutuksen asiakastyössä. 

 

Moniammatillinen yhteistyö kuuluu olennaisesti sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen. 

Asiakkaat ovat useiden eri toimijoiden yhteisiä asiakkaita, koska he tarvitsevat monesti useita sa-

manaikaisia tai peräkkäisiä palvelu- ja tukimuotoja. Moniammatillisen yhteistyön käsite vakiintui 

Suomessa 1990-luvulla. Käsite on ollut jo pitkään käytössä, mutta siitä huolimatta yhteistyön kehit-

tämiselle on yhä tarvetta. Moniammatillisen yhteistyön käytäntöön saattaminen vie aikaa ja edellyt-

tää keskustelua eri ammattiryhmien välillä sekä aktiivisuutta ja sitoutumista muutokseen. Yhteis-

työssä myös toimijuus vahvistuu, jolloin tiedot ja taidot yhdistyvät osaksi yhteistä ymmärrystä. Asi-

akkaiden kuntoutumisen tukemiseen liittyen jaettu toimijuus nostaa esille kokonaisvaltaisuuden, 

yhteistyön ja yhteisen tiedon merkityksen. 

 

Tutkimustulosteni mukaan jaetun toimijuuden rakentumiselle on löydettävissä sekä sitä tu-

kevia että estäviä tekijöitä (kuvio 1).  
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Jaetun toimijuuden rakentumista tukevat yhteistyötahojen tunteminen, valmiudet yhteistyöhön ja 

yhdessä tekeminen. Yhteistyötahojen tuntemiseen liittyen tutkimustulosteni mukaan tärkeitä asioita 

ovat säännöllisyys yhteydenpidossa ja ymmärrys toisen työnkuvasta. Yhteistyötahojen tunteminen 

helpottaa osaltaan nuoren eteenpäin ohjausta palvelujärjestelmässä ja madaltaa kynnystä olla yhtey-

dessä muihin toimijoihin. Valmiudet yhteistyöhön sisältää asennoitumisen yhteistyöhön ja kehittä-

mismyönteisyyden. Yhteistyö edellyttää työntekijältä valmiutta yhdessä työskentelyyn ja taustaor-

ganisaation tulee osaltaan mahdollistaa yhteistyön muodostumista. Kehittämismyönteisyys lähtee 

niin työntekijästä kuin taustaorganisaatiostakin. Yhdessä tekemiseen liittyen merkityksellistä on 

sekä yhteistyö asiakastyössä että erilaisissa työryhmissä, joissa käydään nuoriin ja palveluihin liit-

tyviä asioita yleisemmällä tasolla läpi.  

 

Jaetun toimijuuden rakentumista haastavat työskentelypuitteet, yksin tekemisen kulttuuri ja jäsen-

tymätön yhteistyö. Työskentelypuitteisiin liittyen huomiota tulisi kiinnittää siihen, että resursseja 

yhteistyön tekemiselle on riittävästi. Esimerkiksi kiristyneet työntekijäresurssit ja kiire aiheuttavat 

haasteita yhdessä tekemiselle. Työn reunaehdot, erilaiset ohjeet ja säännökset eivät saisi osaltaan 

myöskään estää yhteistyötä. Tutkimustulosteni mukaan salassapitosäännökset ja eri tahojen omat 

säännökset estävät ajoittain yhteistyötä ja tämän myötä jaetun toimijuuden rakentumista. Yksin te-

kemisen kulttuurista tulisi päästä eroon ja vahvistaa positiivista asennetta yhteistyötä kohtaan. Yh-

teistyö ja muut toimijat tulisi nähdä mahdollisuutena eikä uhkana. Kolmantena tekijänä jaetun toi-

mijuuden rakentumista estää jäsentymätön yhteistyö. Tätä aiheuttavat yhdessä tekemisen vähenty-

minen, epäselvyydet työnjaossa ja haasteet yhteisessä kehittämisessä.  

 

Tutkimustulosteni mukaan moniammatillinen yhteistyö on merkittävä osa sosiaalista kuntoutusta ja 

sen kehittämiselle on yhä tarvetta (ks. myös Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014; Raivio 2018). Jaettu 

toimijuus mahdollistaisi tutkimustulosteni mukaan osaltaan toimivaa yhteistyötä ja estäisi esimer-

kiksi päällekkäisen työn tekemistä. Tutkimusaineistostani välittyi kuva siitä, että tahtotilaa yhteis-

työlle ja sen kehittämiselle löytyy. Yhteistyö ja jaetun toimijuuden rakentuminen edellyttävät kui-

tenkin aikaa ja asioiden työstämistä yhdessä.  
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Kirjoitus perustuu sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani ”Jaettu toimijuus moniammatillisessa yh-
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