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1. TAUSTAA 

Valitsin aiheekseni Kouvolan aikuissosiaalityön ja TYP:n yhteisen asiakasraatitoiminnan kehittämisen 

vakiintuneeksi käytännöksi osana osallistavaa sosiaalityötä. Aikuissosiaalityön raatitoiminta on alkanut vasta 

toukokuussa 2018, joten tämä on Kouvolassa uusi tapa toimia. Taustalla asiakasraadin perustamisessa oli 

aikuissosiaalityön kehittämisen tarve entistä asiakaslähtöisemmäksi ja osallistavammaksi. Tarve on noussut 

esille perustyötä tehdessä ja asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista. Asiakkaiden kommentit siitä, miten 

tärkeää on riittävän ajan antaminen kohtaamisissa, herättivät oman kiinnostukseni tarkastella 

palvelutilanteita tarkemmin asiakkaan näkökulmasta.  

Asiakasraateja on käytetty asiakastyön kehittämisessä Kouvolassa aiemminkin, esim. kuntouttavassa 

työtoiminnassa. Keväällä 2018 aloitettu asiakasraati on ensimmäinen aikuisväestön sosiaalityön asiakkaille 

suunnattu raati. Perussosiaalityön lisäksi työikäiset voivat saada palvelua TYP:ssä, jossa itse toimin 

palveluohjaajana.   

TYP on työikäisille asiakkaille suunnattu määräaikainen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. 

Kouvolan TYP on osa Kymenlaakson TYP verkostoa. Kouvolan TYP:ssä työskentelee sosiaalityöstä 

sosiaalityöntekijöitä ja palveluohjaajia, TE-asiantuntijoita, 2 terveydenhoitajaa ja Kelan työkykyneuvoja. TYP-

palveluun ohjataan asiakkaat muista viranomaisverkostoista, pääosin TE-palvelusta eli kansanomaisemmin 

työhallinnon virkailijat ohjaavat asiakkaat TYP:n palveluihin. 

1. ASIAKASRAADISSA TOIMIVAT TYÖNTEKIJÄT, TOIMINTAPERIAATE JA RAATILAISET 

Saimme asiakasraadin aloittamisen avuksi Socomin PRO SOS –hankkeen hanketyöntekijä Pirkko Haikaran.  

Raadin vetäjinä toimimme yhdessä aikuissosiaalityöstä sosiaaliohjaaja Nina Lindeman ja minä, 

palveluohjaaja Satu Kaleton TYP:stä sekä Pirkko Haikara.  Socom on Kaakkois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus Oy, joka hallinnoi PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa–hanketta. Hanke 

myös rahoittaa raadista tulevia pieniä kuluja, mikä helpottaa asiakasraadin aloittamista. Taustatukena 

toimivat TYP:n silloinen vs. johtaja Mia Niemi-Aho ja aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Tarja 

Mäntynen. Asiakasraadin suunnittelussa olivat mukana myös sosiaalityöntekijät Heidi Kiviranta 

aikuissosiaalityöstä ja Anna-Liisa Mikkola TYP:stä.  

Raati kokoontuu n. kerran kuukaudessa, kaksi tuntia kerrallaan. Työntekijät toimivat sihteerinä ja 

puheenjohtajana joka tapaamisella, rooleja vaihdellaan. Joka tapaamisesta kirjoitetaan muistio. Raadin 

jäsenille lähetetään aina etukäteen asialista ja edellisen kokoontumiskerran käsitellyistä asioista muistio. 

Raadin toiminta tulee näin dokumentoitua. Lisäksi tehdään käsitellyistä aiheista esityksiä, kannanottoja ja 

parannusehdotuksia asiakkaan näkökulmasta. Edellä mainitut tuotokset esitellään yksiköiden johtajille, jotka 

vievät asiat tarvittaessa eteenpäin. Käsiteltävät aiheet tulevat raatilaisten mieltä askarruttavista asioista. 

Asiakasraati koostuu joko nykyisistä tai entisistä aikuissosiaalityön tai TYP:n asiakkaista. Raatilaisilta 

toivotaan halua sitoutua ideoimaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan asiakkaiden näkökulmasta 

sosiaalityön kehittämiseksi. Raadissa ei ratkota niinkään omia haasteita, vaan tuodaan esille ehdotuksia 

kaikkien hyväksi omien kokemusten pohjalta.   
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2. ASIAKASRAADIN TAVOITTEET  

Tavoitteena on työskentelymalli, jossa pääosassa on asiakas, joka saa palvelua mahdollisimman 

monipuolisesti ja vaivattomasti, oppien tuntemaan omat vahvuutensa, kohti omaa työllistymistään. 

Monipuolisuudella ja vaivattomuudella pyritään siihen, että asiakas saa mahdollisimman paljon tietoa ja 

ohjausta asioiden hoitoon ilman ”luukulta luukulle –pomputtelua”. Asiakkaiden kanssa keskustelussa 

annetaan aikaa omien vahvuuksien huomaamiseen, korostetaan osaamista ja hyväksytään myös rajoitteet. 

Pyrkimyksenä on oppia tekemään asiakasta hyödyttävää työtä ratkaisukeskeisesti, opitaan muuntamaan 

asenne ongelmakeskeisestä ratkaisukeskeisiksi. Suosimalla sellaisia puheenaiheita ja ajattelumalleja, jotka 

vaikuttavat ihmisiin rohkaisevasti ja lisäävät toiveikkuutta, yhteistyötä ja luovuutta, saadaan rakennettua 

ratkaisukeskeinen ilmapiiri (Furman, Ahola, 2012). Yhdessä voimme oppia selviämään kohti parempia aikoja, 

vaikka menneisyydessä olisikin tapahtunut itselle huonoja asioita. Joskus asiat ovat jäänet loukkauksina 

mieleen, mutta voimme itse päättää oman asenteemme niihin: ”Kukaan ei voi loukata sinua ilman 

suostumustasi” –Eleanor Roosevelt. Näiden asenteiden tuominen arkityöskentelyyn vaatii työntekijältä 

tietoista valintaa.  Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan innostavaa keskustelua työyhteisössä omista 

havainnosta sekä asiakasraadin palautteesta. Meillä puhutaan paljon yhdessä työryhmänä sekä työparin 

kanssa tapaamisten yhteydessä. Jakamalla havaintoni ja asiakkaiden onnistumiset voin lisätä tietoisuutta 

asiakaslähtöisestä palvelusta. TYP-palvelussa, jossa itse toimin, ajatuksia voi tuoda päivittäin 

parityöskentelyyn.   

Toisena tavoitteena asiakasraadin toiminnassa on osatyökykyisten osallisuuden lisääminen, itsetunnon 

kasvaminen kollektiivisen työn tuloksena, verkostoituminen, asiakkaiden näkökulman tuominen palveluihin 

ja kehittämistyöhön. Raatilaiset pääsevät keskustelemaan yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa eri 

palveluista ja niiden toimivuudesta tasavertaisesti tuoden asiakkaan näkökulman keskusteluun. Toiveena on 

myös, että raatilaiset välittävät tietoa osatyökykyisten mahdollisuuksista omissa verkostoissaan. Raija 

Tiaisen Työssä jatkaminen – tukea ratkaisukeskeisesti -oppaassa todetaan: ”Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, 

että työskentelyä ohjaavat asiakkaan arvot ja toiveet.  Hyvän kontaktin luominen on asiakastyön perusta.  

Asiakas itse asettaa omat tavoitteensa.”  (Tiainen, 2014) 

Kehitysideat käsitellään raadissa ja yhdessä sovitaan mitä ideoita lähdetään viemään eteenpäin johtajien 

käsiteltäväksi. Tavoitteena on saada kehitettyä kaupungin asukkaiden palveluita heidän tarpeitaan 

vastaaviksi. 

Kolmanneksi tavoitteeksi asetettiin raatitoiminnan aloittaminen ja sen vakiinnuttaminen pysyväksi 

käytännöksi osana aikuissosiaalityön kehittämistä.  

 

3. ASIAKASRAADIN TOTEUTUS 

Raadin perusideaa kehiteltiin suunnittelupalavereissa ja infotilaisuus asiakkaille sovittiin pidettäväksi 

8.5.2018 klo 15:00 TYP:n tiloihin Hallituskatu 7 A.  Tilaisuutta varten painatettiin infotiedote, jota jaoimme 

asiakkaille ja myös eri julkisiin tiloihin mm. kaupungin kirjastoon.  Infotilaisuuteen saapui yksi asiakas, joka 

oli heti innokas vaikuttamaan asioihin. Infon jälkeen henkilökohtaisten yhteydenottojen jälkeen saimme 

kokoon 6 asiasta innostunutta asiakasta. Ensimmäisissä kokoontumisissa paikalle pääsi 5 henkilöä raadin 3 

vetäjän lisäksi. 
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Tapaamiset ovat toteutuneet touko- lokakuussa 2018, lukuun ottamatta heinäkuuta. Tämä raati toimii 

ainakin vuoden 2018 loppuun, mutta toiveena on jatkaa 1-2 vuotta samalla porukalla ja toimikauden jälkeen 

työntekijät ja raatilaiset voivat vaihtua. Pyrkimyksenä olisi, että raatiin sitoudutaan ainakin vuoden 

toimintakaudeksi.  Jos kiinnostusta riittää, osa jatkaa vielä toisen kauden ja tällöin raadissa voi olla sekä 

uusia että kokeneempia jäseniä seuraavalla toimikaudella. 

Toiminta on lähtenyt käyntiin tutustumalla toisiimme ja suunnittelemalla kehitysaiheita. Toisiimme 

tutustumiseen käytettiin erilaisia kuva ja mietelausekortteja.  

Heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen yksi konkreettinen idea toteutettiin heti.  Eräs raatilainen ehdotti 

jumppapallon hankkimista odotusaulaan, jotta selkävaivoista kärsivillä olisi vaihtoehtoja istuimen valinnassa 

aulassa ja palveluhuoneessa. Palloja hankittiin jo kesällä 2018 TYP:iin. Käyttöäkin niille on ollut. 

Aiheena asiakkaan kohtaaminen palveluissa on herättänyt niin vilkasta keskustelua, että se on ollut jo esillä 

useammassa tapaamisessa. Asiakkaat tekivät oman tiivistetyn kannanoton/ näkemyksen nykytilanteesta ja 

toivetilanteesta havainnollistamalla kokemuksensa piirroksena. Lokakuun tapaamisella koottiin kannanotot 

ja työntekijöille vinkkilista kohtaamisten tueksi. Tuotos jaetaan tiedoksi TYP:n ja aikuissosiaalityön johtajille. 

Asiakkaiden kehitysideoita palvelutilanteissa tiedotetaan omissa työryhmissä.  

  

5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Olemme onnistuneet saamaan tärkeää palautetta asiakkaan kohtaamiseen, nimenomaan asiakkaan 

näkökulmasta. Itse olin ajatellut, että olen ollut myönteinen ja kuunteleva työntekijä. Huomasin, että tahtia 

tulee usein hidastaa ja toistaa asioita usealla tapaamisella. Asioiden muistaminen voi olla haastavaa, kun 

asiaa tulee paljon, varsinkin asiakkuuden alussa. Ennen kaikkea on annettava aikaa kysymyksille ja niiden 

vastauksille paljon enemmän, kuin käytännössä usein olen tehnyt. Tavoitteemme kehittää sosiaalityötä 

asiakaslähtöisemmäksi, on saanut hyvän alun. Muutos on aina hidasta, joten tuloksia tulee pikkuhiljaa, 

mutta tärkeää on tietoisuus ja asenne asiakasta kohtaan. 

Raatilaiset ovat toimineet hyvin keskenään ja keskustelu on ollut vilkasta. Raati-toiminta on antanut 

mahdollisuutta vertaistukeen kerran kuussa. Toisaalta asiakkaiden verkostona toimiminen ei ole edennyt 

raadin ulkopuolelle. Pohdin, onko tavoite sinänsä edes kovin realistinen, koska jokaisella on ennestään omat 

sosiaaliset verkostonsa, kaikki ovat erilaisista tilanteista tulevia asiakkaita. Kun olemme toimineet 

raatilaisten kanssa, uskon nyt, että tärkeämpää on saada raatilaiset toimimaan tapaamiskeroilla 

yhteishengessä. Tämä on toteutunut hyvin. Raatilaiset ovat kunnioittaneet toistensa mielipiteitä ja tehneet 

yhdessä hyvässä yhteishengessä kehittämisehdotuksiaan. 

5.1. Raatilaisten onnistumisia ja haasteita  

Asiakkaat ovat jakaneet kokemuksiaan ja onnistumisiaan sekä kannustaneet toisiaan. Onnistumisena 

voidaan pitää raadista poisjäänyt asiakas, joka sai opiskelupaikan eikä sen vuoksi ehtinyt enää osallistua 

raatiin. Raatilaisten toisilleen antama kannustus on ollut tärkeää ja jopa vahvistavampaa toimintaa, kuin 

meidän työntekijöinä antama kannustus. Raati toimii vertaistuen tavoin. Esimerkkinä raadin jäsen, lähes 50-

vuotias, uskalsi hakea opiskelupaikkaa pitkän työttömyyden ja sairastelujen jälkeen. Hän aloitti opinnot 

syyskuussa 2018 ja on tällä hetkellä erittäin innostunut opinnoistaan. Hän on saanut myös oman aikuisen 
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tyttärensä innostumaan hoitamaan asioitaan aktiivisemmin. Näin raatitoiminta auttaa myös laajemmassa 

verkostossa. 

Asiakasraati on toiminut vielä niin vähän aikaa, että pidemmän aikavälin voimaantumiskokemuksia on 

vaikea arvioida. Asiakkaat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä päästessään kertomaan omista kokemuksistaan ja 

tulleensa erilaisissa tilanteissa kuulluksi. Me viranomaiset olemme olleet heitä varten tilanteessa, jossa ei ole 

ollut kyse yksittäisestä asiakassuhteesta.  

Raati on kutistunut myös yhden raatilaisen jäädessä pois, koska hänen haastavat kokemukset 

menneisyydessä nousivat niin vahvasti mieleen, ettei hän pystynyt enää osallistumaan. Hän ei halunnut 

jakaa niitä sen enempää muiden raatilaisten kanssa, mutta totesi ettei pysty miettimään yhteisiä 

kehittämisasioita omien kokemustensa vuoksi. Tästäkin opimme, että on hyvä miettiä raatitoiminnan hyötyä 

asiakkaan näkökulmasta. Parhaiten toiminnasta hyötyvät asiakkaat, jotka ovat valmiita jakamaan aikaansa 

yhteisten asioiden miettimiseen ja jotka pystyvät keskustelemaan ja kohtaamaan myös muiden kokemuksia. 

Asiakkaat, jotka ovat innokkaita ratkomaan omia haasteitaan, voivat saada onnistumisen kokemuksia 

yhteisten asioiden edistämisestä. 

Alun perin toimintaan ilmoittautuneita raatilaista oli 6, joista yksi jäsen ei ole päässyt tapaamisiin 

kertaakaan.  

  

6. ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA RAATITOIMINNASTA 

Tein pienen mielipide- ja kokemuskyselyn lokakuun tapaamisella raatilaisille. Raatilaiset saivat vastata 

nimettömästi.  Raadissa jatkaneiden kokemukset ovat olleet positiivisia. Tässä kommentteja: 

” Pohdintaa tärkeistä asioista, erilaisia kokemuksia, uusia näkökulmia asioihin.” 

” Hyvä, tarpeellinen, toivottavasti saa jatkoa. Ja voisi viedä muihinkin palveluihin, kehittää tällä tavoin 

palveluita. Olen kokenut hyvänä ja antoisana. Ja, ett olen voinut myös itse antaa.”  

 ”Ensisijaisesti on ollut mielenkiintoista tavata ja tutustua ”kohtalotovereihin”! Sen ymmärtäminen kuinka 

monenlaisia tarinoita ja elämänpolkuja voikaan olla eri ihmisten taustalla on ollut avartavaa.”  

Myös raatilaisten kokemus suhteessa viranomaisiin on saanut erilaisen vivahteen: ”`Sossutätien´ kanssa voi 

käydä teatterissa ja se voi olla kivaa ja antoisaa”  

”Tietysti sosiaalialan ammattilaisten ja meidän asiakkaiden kohtaaminen erilaisessa ympäristössä kuin ns. 

”asiakastapaamisessa” on mielestäni hyvinkin hedelmällistä!” 

      6.1. Tiedon jakaminen asiakkaiden verkostoissa 

 Kyselyn toinen kysymys koski raatilaisten omissa sosiaalisissa verkostoissa raadista tiedottamista ja raadissa 

jaettujen tietojen hyödyntämistä omassa arjessa. 

”Olen kyllä markkinoinut ja kertonut raadista ystävilleni, sukulaisilleni sekä kuntouttavassa työpaikassani on 

ollut monesti puhetta meidän ”porukasta”. Myös ruokapankkijonossa olen usein mainostanut raatia ja 

yrittänyt herätellä keskustelua mistä tai mitä asiaa raadissa pitäisi käsitellä. Keskustelua on myös 

herännyt!!” 



 

5 
 

”Olen kertonut, ja olen hyödyntänyt. Tietoa levittänyt ja rohkaissut ihmisiä mukaan toimintaan.” 

”Olen kokemusasiantuntijaryhmälle välittänyt tiedon tästä raadista.”  

 

7. ASIAKASRAADISTA SAATUJEN KOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN OMASSA TYÖSSÄNI  

Raatilaisten kokemukset eri palveluissa, työmarkkinoilta tai kolmannen sektorin työtoiminnasta ovat olleet 

valaiseva kokemus. Kokemuksia jaetaan omassa työyhteisössä sekä käydään keskustelua työhön liittyvistä 

asenteista. Muutos on hidasta, mutta omalta osaltani pyrin vaikuttamaan työyhteisössäni asenteisiin 

osatyökykyisten osaamisen ja taitojen huomaamiseen, ei pelkästään esteiden tarkasteluun. Kun itse olen 

malttanut kuunnella keskittyneesti ja kiirehtimättä asiakasta, olen saanut enemmän tietoa hänestä ja 

yhdessä olemme löytäneet myös ratkaisuja tilanteiden eteenpäin viemiseksi.   

Esimerkki asiakastapaamisesta: asiakas, joka ei ollut aiemmilla tapaamisillamme meidän virkailijoiden 

mielestä kovin halukas mihinkään palveluihin. Hän on ollut pitkään työttömänä, ammattikouluttautumaton, 

ei juurikaan työkokemusta. Keskusteluissa on tullut ilmi vain syitä, miksi asiakas ei voi lähteä toimintaan. 

Päätin kokeilla mitä tapahtuu, jos asiakas saa itse päättää mitä haluaa tehdä vai haluaako tehdä mitään. 

Periaatteessa samat asiat kuin aiemminkin olemme kysyneet tai esittäneet asiakkaalle. Kysymyksen jälkeen 

jäin odottamaan. Asiakas alkoikin kertoa omista toiveistaan ja epäilyistään niiden toteutumisesta. Kysyin 

muutamia tarkennuksia ja lopulta, haluaako hän meidän auttavan häntä pääsemään alkuun. Asiakkaan 

vastaus oli myönteinen ja nyt suunnitelmana on aloittaa kuntouttava työtoiminta pienin askelin. 

Olemme pohtineet asiakasraadissa työn käsitettä ja asiakkaan näkökulmaa työllistymisen haasteessa. 

Raadissa on pohdittu ajatusta osatyökykyinen –termin vaihtamista henkilökohtainen työkyky –termiin. 

Samaa keskustelua on lisäksi käyty myös TYP:ssä työkavereiden kanssa raadin innoittamana. 

Kouvolassa on kehitetty, kuten monissa muissakin kaupungeissa ja kunnissa, koko ajan sosiaalityötä 

yhteiskunnan muutoksen myötä. Työntekijöille on ollut tärkeää tehdä työtä asiakkaiden edun mukaisesti. 

Raatitoiminta antaa lisää perspektiiviä asiakkaan näkökulmaan ja auttaa ymmärtämään palveluiden 

saatavuutta tai oikean palvelun löytymisen haastetta laajasta palveluverkostosta. Jo nyt on käynyt ilmi, 

etteivät asiakkaat välttämättä ymmärrä kaikkia mahdollisuuksiaan ja omia resurssejaan. Syrjäytymisen uhka 

voi olla todella passivoiva psyykkinen kuormitus, jolloin moni palvelu ja mahdollisuus jäävät käyttämättä. 

Tietoa ei jakseta hakea, vaikka sitä olisi saatavilla. Toisaalta tietoa on niin paljon, ettei oikeaa tietoa ole 

helppo löytää. Asiakasraadissa olemme jakaneet tietoa eri palveluista ja rohkaisemme etsimään sitä esim. 

Osku –verkkopalveluiden avulla.   

Asiakasraatitoiminnasta ja työkykykoordinaattori-koulutuksesta on myös hyötyä työyhteisölle. 

Ratkaisukeskeisellä työskentelytavalla on saatu myös rohkaisevia tuloksia työyhteisöjen hyvinvoinnin 

parantamiseksi (Raija Tiainen, 2014). Uuden ajattelumallin harjoitteleminen on ensin haastavaa, mutta 

kaikin puolin kannattavaa.  
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7.1.  Asiakasraadista saadun tiedon jakaminen  

Asiakasraadin toimintaa olen kuvannut tiedotteessa, jonka lähetin kaupungin sisäiseen tiedotuslehteen, 

koska on tärkeää jakaa myös kaupungin muihin yksiköihin tietoa työttömistä ja heidän palvelutarpeistaan. 

Toiveena on, että eri toimijat kaupungissa uskaltavat ottaa myös omiin yksiköihinsä työkokeiluun, 

kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatuella osa-työkykyisiä asiakkaita.  

Omassa työyhteisössä tiedon jakaminen on perustehtävä ja helpoin kanava.  Asiakasraati-toiminta on 

kehittänyt omaa tietoisuuttani asiakasta osallistavasta työtavasta. Itse voin jakaa ajatuksia ja kokemuksiani 

työyhteisössä. Tällöin työyhteisönä kehitymme ja voimme kannustaa toisiamme innostumaan omasta 

työstämme. Mitä useampi innostuu työssään, sitä paremmin työyhteisö toimii myös asiakkaan hyväksi. 

Innostuminen johtaa parempiin tuloksiin ja saa työn tuntumaan merkitykselliseltä. Koen olevani onnekas, 

koska meitä on kaksi Kouvolan TYP:stä Tyko F -kurssilaista kehittämässä uusia tapoja tehdä verkostotyötä. 

Tiedon jakaminen myös asiakkaiden palvelutilanteissa kertomalla innostavia kokemuksia toisten asiakkaiden 

menestymisestä, paljastamatta tietenkään henkilöllisyyttä, antaa toivoa tulevaisuuteen. Tietysti asiakkailta 

pitää pyytää lupa esimerkkien käytöstä.  

 

8. ASIAKASRAADIN TOIMINTA KEHITYSTEHTÄVÄNÄ 

Haluan kehittämistehtävälläni vaikuttaa raadin tavoitteen kirkastamiseen. Tavoitteet on sovittu yhdessä 

raatilaisten kanssa, pyrimme rajaamaan raadin tehtävän aikuissosiaalityön asiakaskokemuksiin ja sitä kautta 

aikuissosiaalityön kehittämiseen. Tavoitteet sinällään ovat kyllä toteutuneet keskusteluina ja muistiot on 

tulleet kirjoitetuiksi, mutta varsinaisia kannanottoja ja eteenpäin vietävien ideoiden jalostaminen vaatii 

aikaa. Asioiden kokoaminen on hidasta, koska kokoontumiset ovat harvakseltaan ja raatilaiset ovat olleet 

todella innokkaita keskustelemaan. Kahden tunnin aika kuluu nopeasti ja asiat jatkuvat seuraavalla kerralla, 

kuukauden päästä.   

Kehittämistyön tuloksena olen joutunut muistuttamaan itseäni siitä, että asiakasraadin tehtävänä on myös 

antaa asiakkaille mahdollisuuksia verkostoitua ja saada sitä kautta uusia kontakteja sekä ajatuksia omaan 

elämäänsä. Hyvä tulos voi olla melko pienikin, aina tarvitse olla kovin isoja muutoksia. Joskus pieni muutos 

omassa asenteessa voi tuottaa tulosta pitkällä aikavälillä.  

Haluan olla vaikuttamassa mahdollisimman monen asiakkaan mahdollisuuksiin päästä osalliseksi 

yhteiskuntaa ja työmahdollisuuksia voimistamalla ”minä voin ja pystyn” –asennetta. Asiakasraati tarjoaa 

mahdollisuuden jakaa onnistumisen kokemuksia, olivat ne sitten omia tai jonkun tuttavan. Uskon, että 

nostamalla tietoisesti onnistumiskokemuksia esille, niillä on vaikutusta myös kuulijoiden elämään. 

Tavoitteena on luoda positiivinen kierre.  Raija Tiainen käyttää termiä tavoitekierre (Tiainen, 2014).  Me 

työntekijät voimme rohkaista asiakkaita raadissa ja kannustaa nostamaan esille onnistumisen 

mahdollisuuksia. Voimme raadissa opetella muiden kannustamista myös raadin ulkopuolella, jokaisen 

omassa arjessa. 

Ajatusten jalostumiseen tarvitaan aikaa ja kyse on raatilaisten vapaaehtoisesta toiminnasta. Konkreettisia 

kannanottoja olemme saaneet kokoon vasta syksyllä. Asiakkaan kohtaaminen aiheena on hienosti 

tiivistettynä asiakkaiden omana tuotoksena. Sen lisäksi kirjaamme yhdessä koosteen huomioitavista asioista. 
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Raatitoiminta on osoittautunut tarpeelliseksi työvälineeksi ja kehittämisideoita on vielä käsittelemättä. 

Aikuissosiaalityön kehittämiseen kuuluu asiakkaiden kuuleminen ja osallistava asiakastyö on vahvistumassa 

sosiaalityön työvälineenä. Kehittämistyön tulee olla jatkuvaa, joten olemme sitoutuneet työntekijöinä 

jatkamaan asiakasraadin järjestämistä. Kuten kommenteista on luettavissa, myös asiakkaat ovat kokeneet 

toiminnan hedelmällisenä. 

 

9.  KÄYTÄNNÖN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA ASIOITA 

Muutamia huomioita ja ajatuksia omien kokemuksieni pohjalta asiakasraadin suunnitteluun ja toteutukseen.  

Käytännön haasteena asiakasraatitoiminnalle voi muodostua alkuun riittävän osallistujamäärän saaminen, 

koska osalle toimijoista saattaa tulla esteitä jatkaa toimintaa. Jotta raatitoiminta vastaa tarkoitustaan, 

tarvitaan riittävä määrä toimijoita. Suosittelen raadin alkuun n. 10 raatilaista, silloin toiminta voi jatkua 

monipuolisena joidenkin toimijoiden lopettaessa. Toiminnan alussa on hyvä yhdessä päättää, onko 

mahdollista pyytää kesken kauden lisää toimijoita, mikäli alkuperäisiä toimijoita jää pois. Kouvolan raadissa 

on välillä ollut kolme raatilaista ja kolme työntekijää paikalla. Raati teki syyskuun tapaamisella päätöksen 

pyytää lisää toiminnasta kiinnostuneita mukaan raatiin.  

Aluksi on annettava riittävästi aikaa raadin järjestäytymiselle ja käydä läpi raadin tavoitteet. Kaikilla pitää 

olla riittävästi tietoa mihin raadin toiminnalla pyritään. Raatitoiminnan tavoitteiden saavuttamista on syytä 

yhdessä arvioida, koska saavutukset motivoivat jatkamaan kehittämistyötä paremmin kuin yhdessä käyty 

keskustelu ilman päämääriä. Toiminta ei saa muuttua pelkäksi ”juttukerhoksi ”. Asiakasraatilaisten toiminnan 

tulee olla heille mielekästä. Jotta asiakasraati toimii jäntevästi ja tuottaa myös konkreettisia kehitysideoita, 

vaaditaan selkeä työ- ja puheenvuorojen jako. On ymmärrettävää, että vapaasti keskusteltaessa tulee 

poukkoiltua vähän sinne tänne ja aina ei pysytä ihan alkuperäisessä aiheessakaan. Puheenjohtajan tehtävänä 

on pitää aikataulusta kiinni ja tarvittaessa tehtävä yhteenvetoa käsiteltävästä aiheesta. Kehittämisideoista on 

hyvä tehdä aihealueittain kooste, jota voi työstää yhdessä loppuun. Näin saadaan tuotettua keskusteluista 

materiaalia tiedotettavaksi ja kannanotoiksi.   

Raadin työntekijä-toimijoita tulee olla myös riittävästi, ettei raadin toiminta henkilöidy vain yhteen tai 

kahteen tekijään. Toiminta on hyvä taata niin, että vastuu siirtyy toisille tekijöille vähitellen yhdessä sovitun 

toimintakauden jälkeen. Tällä taataan asiakasraadin jatkuvuus ja vakiintuminen osana aikuisväestön 

sosiaalityön kehittämistä. Asiakasraadin toiminta olisi hyvä olla kaupungin/ tulevan maakunnan 

toimintaperiaatteena, kirjoitettuna asiakaslähtöisen sosiaalityön toimintatavaksi. 

Pienenä haasteena olen kokenut asiakasraadin alkuajankohdan. Näin jälkikäteen toukokuu ei ollut ehkä 

paras aika aloittaa, koska toiminnan alkuun virittäminen ja toisiinsa tutustuminen vei oman aikansa, sitten 

olikin lomien vuoksi suhteellisen pitkä tauko ja aikaa meni uudelleen käynnistymiseen elokuussa. Toisaalta 

voinee ajatella, ettei ajankohta koskaan ole paras mahdollinen nopeisiin tuloksiin. Asioiden kehittäminen vie 

aikaa ja ihmisten kanssa toimiminen vaatii aina herkkyyttä tunnistaa ihmisten erilaisia rytmejä. 

Jotta raatitoiminta olisi mahdollista, kohtalaisen pienten toiminnasta aiheutuvien kustannusten 

hyväksyminen on tärkeää. Kustannuksena tällä hetkellä on kahvi/teetarjoilu, jotakin pientä syötävää ja 

matkojen korvaaminen. Kouvolan aikuissosiaalityön ja TYP:n yhteinen raatitoiminnan startti, nykyinen 

asiakasraati, palkitaan Pro sos –hankkeen rahoituksella käymällä yhdessä teatterissa joulukuussa. 
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Ensimmäisen raadin aloituksen rahoittanut hanke on päättymässä, joten palkitseminen tapahtuu jo 

vuodenvaihteessa. 

 

10. POHDINTAA 

Tämä kehittämistyö on avannut uutta näkökulmaa ja antaa keinoja tehdä monipuolisemmin omaa työtäni. 

Se myös antaa koko työyhteisölle lisää keinoja auttaa asiakasta muutoksen keskellä, koska raadista saamia 

kokemuksia jaetaan työyhteisössä ja niiden pohjalta voidaan kokeilla uusia lähestymistapoja.  

Meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä työllistymisen yksiköstä nykyistä ratkaisukeskeisempi. 

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa omassa työssäni innostusta, halua muuttaa rohkeasti omia tapoja lähestyä 

asiakasta. Haluan kehittyä auttamaan asiakasta löytämään itse omat vahvuutensa, ennen kaikkea olen 

tiedostanut ajan antamisen ja maltin merkityksen. Aika vaikea tehtävä toteuttaa käytännössä, kun on 

tottunut toimimaan toisin. Oma oivallukseni hidastaa tahtia ja olla antamatta valmiita ratkaisuja 

valittavaksi, katsoa asiakkaan näkökulmasta tilannetta, juontaa osaltaan raatilaisten kanssa käydyistä 

keskusteluista. Myös työkykykoordinaattori –koulutus on auttanut ratkaisevasti ymmärtämään 

kuuntelemisen taitoa. Sekä raadin että koko koulutuksen antama uusi näkökulma tuo myös tietynlaista 

vapautta työskentelyyn: asiakas on oman elämänsä asiantuntija, joka myös itse ratkaisee omia haasteitaan, 

työntekijä toimii avustajan roolissa. Eikä ongelmien syitä tarvitse välttämättä tietää tosi tarkasti, vaan 

ratkaisu voi olla toiminnan suuntaaminen tulevaan ja toiveikkuuden ilmapiirin luominen (Furman ja Ahola, 

2012). Aivan ihana oivallus! Huomaan miettiväni yhä useammin, tarvitaanko kaikki se tieto mitä kyselemme? 

Miltä minusta tuntuisi nämä kysymykset? Miten tieto auttaa asiakkaan työllistymisen polulla ja tarvitseeko 

kaikkea ”tonkia” niin syvältä, kuten olemme tehneet? Toisaalta asiakkaat ovat usein jopa hyvinkin avoimia 

kertomaan omia henkilökohtaisia asioitaan, mutta mikä tieto on kirjattavaa työllistymiseen vaikuttavaa 

tietoa ja mikä tieto ei ole tarpeellista asiakkaan tilanteen etenemisen kannalta? Näitä kysymyksiä heräteltiin 

myös ratkaisukeskeisyyteen keskittyvän koulutuksen aikana (Malkamäki, 2018).  Asiakasraatilaiset ovat 

auttaneet itseäni ymmärtämään asiakasta kunnioittavan keskustelun merkityksen uudella tavalla.  

Voin suositella asiakasraati-toimintaan kaikille työllistymisen ja haastavassa elämäntilanteessa olevien 

asiakkaiden parissa toimiville virkailijoille ja kolmannen sektorin toimijoille. Asiakkaiden kanssa kehittäminen 

yhdessä sovittujen aiheiden parissa antaa uutta asennetta ja potkua työhön. Kannattaa kokeilla, oivallukset 

ja innostus antavat uskoa omaan työhön.  

Uskon, että Kouvolassa asiakasraati-toiminta jatkuu aikuisväestön sosiaalityön kehittämisvälineenä hyvien 

kokemusten myötä.  

”Jos luulet, että voit – tai luulet, että et voi – olet oikeassa” –Henry Ford. 
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