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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2387. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu): Gerontologinen sosiaalityö: haastatte-
luaineisto 2000 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2009-01-15). Yhteiskuntatie-
teellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2387

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Gerontologinen sosiaalityö: haastatteluaineisto 2000

Aineiston nimi englanniksi: Gerontological Social Work 2000: Interviews

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (15.1.2009).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu. Hyvinvointipalveluiden yksikkö. Sosiaalialan kou-
lutusohjelma)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu. Hyvinvointipalveluiden yksikkö. Sosiaalialan kou-
lutusohjelma)

Aineisto luovutettu arkistoon

25.9.2008
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

gerontologia; itsearviointi; sosiaalityö; työntekijät; vanhainkodit; vanhukset; vanhustenhuolto;
vanhustyö

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: ikääntyneet; sosiaalipolitiikka

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan vanhusten parissa toimivien sosiaalityöntekijöiden näkemyk-
siä omasta työstään, sen merkityksestä ja sen tulevaisuudesta. Haastatteluihin osallistui 13 työn-
tekijää erilaisista vanhustenhuollosta vastaavista laitoksista Turussa. Tutkimuskysymyksiä oli 6,
jokaiselle kysymykselle oli apukysymyksiä.

Ensimmäinen kysymys koski työn sisältöä. Vastaajien pyydettiin kuvailemaan päivittäisiä työ-
tehtäviään. Apukysymyksissä pyydettiin luonnehtimaan työpäivää ja sen etenemistä, työn sisäl-
töä ja tehtäviä sekä antamaan tyypillinen esimerkkitapaus työpäivästään. Seuraavaksi vastaajilta
kysyttiin työssä vaadittavasta ammatillisesta osaamisesta. Apukysymykset koskivat vastaajien
käsitystä ammattitaidosta, niiden edellytyksiä, työssä edellytettäviä henkilökohtaisia ominai-
suuksia ja sitä, miten vastaajat näkevät oman työnsä eroavan muiden vanhustenhuollon työn-
tekijöiden työstä. Kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien tarvitsemia eritystaitoja
ja -tietoja. Apukysymyksissä pyydettin tarkentamaan tilanteita joissa erityistaitoja tarvitaan.
Neljännessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin siitä miten työn vaatimukset ovat muuttuneet
viimeisten 5-10 vuoden aikana. Apukysymyksissä kysyttiin asioita, joissa muutoksia on tapah-
tunut, mistä muutosvaateet tulevat, ovatko ne lisääntyneet tai vaikeutuneet ja mikä sosiaali-
työntekijän rooli / tehtävä muutoksessa on. Viides kysymys koski vanhustenhuollontyön tule-
vaisuutta. Apukysymyksissä tiedusteltiin sitä, miltä tulevaisuus näyttää, miten työntekijät sen
kokevat, miten he pyrkivät vastaamana tulevaisuuden haasteisiin ja onko tulevaisuus uhka vai
mahdollisuus. Viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kuvailemaan sitä, miten he itse-
ään kehittäisivät vanhustenhuollon sosiaalityöntekijöinä. Apukysymyksissä vastaajia pyydettiin
luonnostelemaan omia kehittymistarpeitaan.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: 13 sosiaalityöntekijää, joista 8 työskenteli vanhainkodeissa ja 5 avohuollos-
sa.

Aineistonkeruun ajankohta: 29.9.2001 – 1.12.2001

Kerääjät: Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu. Hyvinvointipalveluiden yksikkö. Sosiaa-
lialan koulutusohjelma)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkittavien joukko valikoitui laitoksittain sen perusteella, missä tehdään gerontologista sosiaa-
lityötä.

Aineiston määrä: 13 rtf-tiedostoa, noin 144 sivua. Keskimäärin 1 haastattelu on n. 10 sivun
mittainen.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija litteroi nauhoitetut haastattelut. Arkistoinnin yhteydessä aineisto anonymisoitiin. Paik-
katietoja karkeistettiin tarpeen vaatiessa. Kaikki tiedostot konvertoitiin rtf-muotoon.

Julkaisut

Salonen, Kari (2002). Vanhussosiaalityö Ammattina. Tutkimus vanhussosiaalityöntekijöiden
ammattitaidosta, työkokonaisuuksista, tiedoista, taidoista, ammatillisista kvalifikaatioista, kom-
petenssista sekä toiminnallisista ympäristöistä. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 2. Tur-
ku: Turun ammattikorkeakoulu.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2387

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
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1. Aineiston kuvailu

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000

FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

    Tutkimus / Lisuri / Haastattelukysymykset 

 

Kari Salonen / 21.9.2000 
 

GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ AMMATILLISENA TYÖNÄ 

 

 

 

TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET 1 - 6  / TEOREETTINEN KEHYS 

 

 

1. Kuvaile työpäivääsi ts. minkälaisia töitä päivän aikana teet. 

 

Työnsisällöt 
 

 

2. Minkälaista ammatillista osaamista mielestäsi työssäsi tarvitset? 

 

Ammattitaito 

Kvalifikaatio & 

kompetenssi 

 

 

3. Mitä erityisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä mielestäsi 

työssään tarvitsee? Esimerkiksi seuraavissa asioissa: vanhus, vanhuus, palvelut, 

sosiaaliturva, etuudet, muut vanhustyöntekijät, työyhteisöt ja yhteistyökumppanit, 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Erityisosaaminen 

Kvalifikaatio & 

kompetenssi 

 

 

4. Ovatko työsi vaatimukset muuttuneet viimeisten 5-10 vuoden aikana ja millaisiksi? 

 

Muutosvaateet 

Toimintaympäristö 

 

 

5. Minkälaisena koet / näet vanhustenhuollon sosiaalityön tulevaisuuden? 

 

   Tulevaisuuden haasteet 

     Kvalifikaatio &  

kompetenssi 

     Työnsisällöt 

 

 

6. Minkälaisissa asioissa ja miten haluaisit kehittää itseäsi vanhustenhuollon 

sosiaalityöntekijänä? 

Itsensä kehittäminen 

Osaaminen 



 

 

Oppiminen 



 

 

OHJAAVAT APUKYSYMYKSET (19.9.2000) 

 

1. Työnsisällöt 

 

 vapaamuotoisesti normaali työpäivä 

 miten työpäiväsi etenee 

 työn sisällöt, tehtävät 

 tyypillinen esimerkkitapaus 

 

2. Kvalifikaatiot & kompetenssi 

 

 mitä ammattitaito mielestäsi on 

 kuka tai mikä edellyttää kuvaamasi ammattitaitovaatimuksia 

 millaisia persoonallisia ja henkilökohtaisia ominaisuuksia pitää olla 

ammattitaitovaatimusten lisäksi 

 miten työsi mielestäsi eroaa muiden vanhustenhuollon työntekijöiden työstä 

 

3. Erityisosaaminen 

 

 liittyykö työhösi vanhustyön erityisosaamista 

 mitä ne ovat (luettele) 

 minkä tyyppisten asioiden / tilanteiden yhteydessä 

 

4. Muutosvaatimukset 

 

 millaisissa asioissa tapahtunut muutoksia 

 mistä muutosvaatimukset tulevat 

 ovatko muutosvaateet lisääntyneet, vaikeutuneet 

 tärkeimmät vaatimukset (luettele) 

 sosiaalityöntekijän rooli / tehtävä muutoksessa 

 

5. Tulevaisuus 

 

 miltä näyttää 

 miten koet 

 miten pyrit vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin (esimerkkejä) 

 uhka vai mahdollisuus 

 

6. Omat kehittymistarpeet 

 

 mitä ne ovat 

  

  

 

 

 



 

 

 

Varsinaiseksi tutkimustehtäväksi tarkentuu edellisen perusteella seuraavat tutkimusongelmat: 

 

1. Mitkä ovat gerontologisen sosiaalityön työnsisällöt (ydintehtävät ja näitä tukevat 

muut tehtävät/toiminnot)? Työnsisällöillä tarkoitetaan niitä ydintehtäviä, tietoja ja 

taitoja, joita sosiaalityöntekijä työssään päivittäin tarvitsee. Muiksi toiminnoiksi 

luetaan kaikki se työ, joka tukee varsinaisia ydintehtäviä. Haastattelussa kysymys 

jakautuu kahteen toisiaan tukevaan teeman. Ensiksi sosiaalityöntekijä saa 

vapaamuotoisesti kuvailla päivittäistä työtään. Tämän jälkeen tutkija pyytää häntä 

kertomaan tyypillisen esimerkkitapauksen valossa työnsä rakentumista sisältöineen. 

 

2. Minkälaisia ammattitaitoon liittyviä kvalifikaatioita ja kompetenssia työskentely 

sosiaalityöntekijältä edellyttää? Kysymyksen tarkoituksena on selville ne 

ammattitaitovaatimukset, joita sosiaalityöntekijältä työssään vaaditaan tai 

edellytetään. Kvalifikaatiovaatimukset liittyvät siis muodollisiin 

pätevyysvaatimuksiin. Kompetenssilla puolestaan tarkoitetaan henkilökohtaisiin 

valmiuksiin liittyviä ammatillisia tietoja, taitoja ja muita persoonallisia 

ominaisuuksia, joita hän itse työssään tarvitsee. Henkilökohtaisilla valmiuksilla ja 

persoonallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan omakohtaisesti hankittuja ammatillisia 

tietoja ja taitoja sekä työntekijän persoonaan liittyviä piirteitä, joita työskentely 

edellyttää, mutta joita ei työn muodollisissa pätevyysvaatimuksissa esitettä. 

 

3. Minkälaista ammatillista erityisosaamista gerontologisella sosiaalityöntekijällä on? 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää ja tarkentaa ammattitaidon kannalta oleellista 

erityisosaamista. Kysymyksellä pyritään selvittämään myös ammatillista 

erityisosaamista ja eroja verrattuna muihin vanhustenhuollon työntekijöihin. 

 

4. Millaisia vaatimuksia gerontologiseen sosiaalityöhön kohdistuu? Kysymyksen 

tarkoituksena on selvittää, millaisia gerontologisen sosiaalityön toimintaympäristöstä 

tulevat paineet, muutokset ja haasteet ovat ja miten työntekijä näihin pyrkii 

vastaamaan. 

 

5. Miltä gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus näyttää? Kysymyksen tarkoituksena on 

selvittää, miten sosiaalityöntekijä itse ajattelee tulevaisuutensa, mitkä asiat hänen 

mielestään siihen vaikuttavat ja miten hän itse ajattelee oman tulevaisuutena 

sosiaalityöntekijänä. 

 

6. Minkälaisissa asioissa ja miten sosiaalityöntekijä haluaa kehittää itseään 

gerontologisena sosiaalityöntekijänä? Kysymyksen tarkoituksena on selvittää omia 

ammatillisia kehittämis- ja oppimistarpeita gerontologisen sosiaalityön näkökulmasta. 



 

 

    Tutkimus / Lisuri / Haastattelukysymykset 

 

Kari Salonen / 21.9.2000 
 

GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ AMMATILLISENA TYÖNÄ 

 

 

 

TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET 1 - 6 

 

 

 

1. Kuvaile työpäivääsi ts. minkälaisia töitä päivän aikana teet. 

 

 

2. Minkälaista ammatillista osaamista mielestäsi työssäsi tarvitset? 

 

 

3. Mitä erityisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia vanhustenhuollon 

sosiaalityöntekijä mielestäsi työssään tarvitsee ja millaisissa asioissa? 

Esimerkiksi seuraavissa asioissa: vanhus, vanhuus, palvelut, 

sosiaaliturva, etuudet, muut vanhustyöntekijät, työyhteisöt ja 

yhteistyökumppanit, yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

 

 

4. Ovatko työsi vaatimukset muuttuneet viimeisten 5-10 vuoden aikana 

ja millaisiksi? 

 

 

5.  Minkälaisena koet / näet vanhustenhuollon sosiaalityön 

tulevaisuuden? 

 

 

6.  Minkälaisissa asioissa ja miten haluaisit kehittää itseäsi 

vanhustenhuollon sosiaalityöntekijänä? 

 
 





Liite B

Aineistonäyte
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FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000

FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastattelija: Kari Salonen 
Haastattelijan syntymävuosi: 1958 
Haastattelun päivämäärä: 12.12.200 
Haastateltavan sukupuoli: Nainen 
Haastateltavan koulutus: Hum. kand. 
Haastateltavan työpaikka: Vanhainkoti, Turku 
Haastateltavan työssäoloaika: 14 v. 
Haastateltava: Nimi poistettu 
Haastateltavan ikä: 56 
 
K 
Mennään ensimmäiseen kysymykseen eli kuvaile sitä, mitä sinä työpäiväsi aikana teet? 
 
R 
Heti ensimmäiseksi voi sanoa, että päivät vaihtelevat. Joka päivä minä käyn ensiksi katsomassa 
tuon poliklinikan raportin, että onko yön tai viikonlopun aikana tapahtunut jotakin. Sitten minä 
vastaan puhelimeen, annan neuvoja ja varaan näitä intervallipaikkoja. Sitten otan tietoja 
tietokoneelta näistä tulijoista, siis kerään tietoja ja tiedottelen niitä aina eteenpäin , kun joku 
lähtee tai yksi tulee. Koko ajan me olemme täyteen pukattu … Tuosta lähti herra tänään 
Ruissalon kuntoutukseen ja tulee klo 12 jälkeen tulee intervalli viikoksi siihenkin paikkaan, että 
koko ajan pyritään pitämään paikat täytenä. Käyttöaste on 100 tai mielummin hiukan alle. on ollut 
tässä viime aikoina ja se tarkoittaa sitä, että kun joku on sairaalassa, nytkin minulla on yksi, niin 
intervalliasukas ottaa huoneen käyttöön. Jos joku on sairaalassa niin se huone otetaan käyttöön, 
jos tiedetään, että se on pidempiaikaisempi ja täytyy soittaa sairaalaan ja omaisille ja joka 
paikkaan, että huone on lyhytaikaisella. 
 
Sitten ilmoittelen noista tulijoista osastolle ja sitten vien yhdet kappaleet keskukseen, että keskus 
tietää, kuka on tulossa ja osaavat ohjata puhelut oikealle osastolle. Se on tärkeää, että he saavat 
tarpeeksi ajoissa nämä. Nyt juuri nämä kaikki ovat tulossa … tämä tänään, tänään ja toi on 
intervalli ja tuo on pysyvä ja nämä kaikki ovat loppuviikon tulijoita (R näyttää paperipinkkaa). 
 
 
K 
Kuinka monipaikkainen tämä onkaan? 
 
R 
Meillä on 122 paikkaa ja niistä on 7 intervallipaikkaa eli 115 vakituista ja näistä on vielä 8-
paikkainen dementiayksikkö tuolla. Tämä on läntisen alueen talo niin Runosmäen 
vanhainkodeissa on 2 intervallipaikkaa meille. Nyt minulla on tosiaan 9, kun minulla on 2 
ylimääräistä intervallipaikkaa. 
 
Sitten minä otan vastaan mahdollisuuksien mukaan jokaisen tulijan ja noudan hänet aulasta ja 
vein tuonne osastolle. Ja sitten suoritan siinä jonkunlaisen haastattelun ja joskus siinä on 
omainen mukana. Pyrin kartoittamaan sitä lähtötilannetta mikä on … Jos en ole paikalla silloin 
niin käyn siellä sitten myöhemmin tapaamassa. Pyrin tuntemaan kaikki meidän asukkaat. Sitten 
tarpeen mukaan käyn tapaamassa. Vakituisten asukkaiden kohdalla tulee aina kun he tulevat 
vakituiselle paikalle opastamaan omaisia näissä hoitomaksuissa ja yleensä katsomaan, onko tällä 
vanhuksella joku, joka huolehtii hänen asioistaan. Kaikillahan ei ole ja silloin täytyy itse selvittää 
ja ruveta hoitamaan. Kyllä niitä on kaikenlaisia vuosien aikana … Mummo on kulkenut Tyksiin ja 
TKS:ään ja sieltä tänne ja kasissa on papereita, nenäliinaa ja jotakin muuta ja siellä saattaa olla 
1000 markan seteli paperisilpun joukossa … maksamattomia laskuja laukussa ja kaikkea … niin 
alan selvittelemään ja hoitamaan niitä kuntoon. Että tällaisia kaikkia. Tarpeen vaatiessa joskus 
voi epäillä väärinkäyttöä tai jos asiat vaativat muuten niin edunvalvojaa. 
 




