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1 Johdanto 
 

Tämä artikkeli on osaraportti Etelä-Savon maakuntarahastolta saamani apurahan turvin tehdystä 
tutkimuksesta.  Artikkelin teemana on ammattien rajapinnoille liittyvän työn ja tutkimukseen 
liittyvän uuden, kolmannen työn käsitteen avaaminen. Tutkimuksen toinen raportti, nuorten 
kohtaamiskokemukset ammattien rajapinnoilla, on raportoitu erillisenä raporttina  Kuinka tulen 
kohdatuksi? Nuorten kohtaamiskokemuksia julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, nuorten 
ohjauspalveluissa ja nuorten erityispalveluissa. Lukijalle suosittelen lukujärjestykseksi nuorten 
kohtaamiskokemusten raporttia ensin ja sen jälkeen tätä raporttia. Nuorten kohtaamiskokemuksiin 
liittyvä raportti löytyy blogistani https://kirsipurhonen.wordpress.com/.  

Kokonaistutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1) mitä kolmas työ tarkoittaa ammattien rajapinnoilla, 
2) minkälaista osaamista ammattilaiset tarvitsevat nuorten kohtaamiseen ja 3) miten 
koulutusorganisaatiot pystyvät vastaamaan uudenlaisen ammatillisuuden rakentamiseen.  

Kolmannen työn käsitteen taustalla on ajatus monialaisten, moniammatillisten  ja 
moniasiantuntijaverkostojen osaamiseen ja ammatti-identiteettiin liittyvästä ilmiöstä, jossa nuoret 
kohdataan omista ammatillisista intresseistä käsin. (Hoikkala 1989, 87).  Nuoria kohtaavat 
ammattilaiset kokevat usein osaamattomuutta ja keinottomuutta kohdatessaan nuoria. Varsinkin 
nuorten häiriökäyttäytyminen on aiheuttanut närkästymistä ammattilaisissa ja ratkaisukeinona on 
usein ollut tilasta häätäminen. (Immonen 2013,14.) Toinen, nuorten  häiriökäyttäytymiseen liittyvä 
ratkaisumalli on pyritty hoitamaan siten, että paikalle kutsutaan nuorisoalan ammattilaiset 
periaatteella "tehkää näille nuorille jotakin" . Kolmas ratkaisumalli nuorten kohtaamiseen on se, että 
ammattilaiset vartioivat omia työreviirejään eivätkä halua jakaa työtänsä toisen ammattilaisen 
kanssa, vaikka siihen olisikin järkeviä perusteluja. Työn jakamattomuutta on perusteltu myös 
asiakkaisiin liittyvän salassapitosääntöjen kautta, vaikka työn kohde, nuori, ei itse näin ole 
määritellyt. Jakamattomuuden taustalla voi olla enemmänkin toisen työn arvostamattomuus, kuten 
nuorisotyöntekijät ovat kuvanneet sosiaalityön ja nuorisotyön yhteisen työn määrittelyssä. 
(Purhonen 2011, 65.)  

Ihmisten kohtaamisessa on kyse läsnä olevasta vuorovaikutuksesta, jossa toista ihmistä 
kunnioitetaan hänen ajatustensa, arvomaailmansa ja tunteiden vakavasti ottamisen tasoilla. Ilman 
näitä elementtejä kohtaaminen muuttuu arvottavaksi ylhäältä - alas vuorovaikutussuhteeksi ja 
tasavertaista kohtaamista ei pääse tapahtumaan. (Buber 1993, 54-58). Tasavertaisen kohtaamisen 
lähtökohtana on Paulo Freiren (2016, 98-99) ajatus nöyrästä dialogista. Nöyrässä dialogissa 
ihminen pystyy vastaanottamaan avoimesti toisen tiedon ja kyseenalaistamaan oman tietonsa 
oikeellisuuden. Dialogi on Freiren mukaan yhteiseen oppimiseen ja toimintaan pyrkivien ihmisten 
kohtaamista ja pyrkimystä parempaan ihmisyyteen. Tässä tutkimuksessa tasavertaisen kohtaamisten 
taustalla on ajatus siitä, että nuori tulee kohdatuksi paikassa, jossa hän on ja tulee kohdatuksi 
kaikkien ammattilaisten toimesta koulutuksesta riippumatta. Oletusarvona on, että kohtaamistyö 
kuuluu kaikille. Kohtaaminen on kansalaistaito, joka kaikkien tulee hallita.  

Tutkimuksen ja kolmannen työn määrittelyn perustana ovat myös käsitteet monialaisuus,  
moniammatillisuus ja moniasiantuntijuus. Näiden käsitteiden lisäksi tutkimuksessa pyritään 
selventämään ammattien rajapintatyön erityisluonnetta kutsumalla sitä kolmanneksi työksi. 

https://kirsipurhonen.wordpress.com/
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Kolmannen työn määritelmä on uusi käsite, jolle ei ole vielä virallista määritelmää, mutta joka on 
ilmiönä näyttäytynyt omassa työssäni vuosien varrella. Kolmannen työn määrittely kietoutuu 
moniammatillisen teorian lisäksi hallinnan analytiikkaan sekä toimijaverkkoteoriaan. 

Tässä raportissa käydään läpi käsitteet, jotka ovat tutkimuksen taustalla sekä rakennetaan alustavaa 
määritelmää kolmannelle työlle. Tutkimusaineistona toimii nuorten kanssa toimiville 
ammattilaisille lähetetty verkkokysely (n=299).  

 
 

2 Monialaisuus, moniammatillisuus, moniasiantuntijuus ja analytiikan ja 
toimijaverkkoteorian käsitteet kolmannen työn määrittelyn apuna 
 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kolmannen työn ajatukseen liittyvät tausta-ajatukset ja 
käsitteet. Näiden käsitteiden kautta kolmannelle työlle pyritään löytämään ne yhtäläisyydet ja 
eroavaisuudet, jotka määrittelevät kolmannen työn reunaehtoja.  

 

2.1 Monialaisuus, moniammatilisuus ja moniasiantuntijuus 
 
Monialaisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että nuoria kohdataan monen eri 
ammattialan toimintaympäristöissä toisten ammattilaisten kanssa yhdessä ja erikseen. Katajamäen 
(2010, 24 - 25) väitöksessä todetaan, että monialaisuudella tarkoitetaan koulutusalojen ylittämistä ja 
erilaisen osaamisen nivoutumista yhteen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Monialaisuudessa on 
läsnä myös hallinnollinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Monialainen työ perustuu useampaan 
tiedeperustaan ja poikkeaa perinteisestä alakohtaisesta ammatillisesta näkemyksestä. Monialaisuus 
tarkoitti Katajamäen tutkimustuloksissa hallintoa, osaamisen hyödyntämistä ja eri alojen 
konkreettista yhteistoimintaa yhteisen asiakkuuden hyväksi ja rakenteellisen kohtaamistyön tueksi.  

Moniammattillisuudessa on kyse käytännön toimijoiden yhteisestä työstä ja siihen osallistuvien 
sosiaalisista suhteista ja heidän välisestä vuorovaikutuksesta. Yhteistyön sosiaalisuus tarkoittaa sitä, 
että ymmärtää ja hyväksyy toisen osapuolen näkemyksen ja tietopohjan yhteisessä työssä. Vain 
kuuntelemalla, keskustelemalla ja kysymällä toisen käsitteellinen maailma avautuu itselle ja 
yhteinen kieli ja ymmärrys asiasta pääsevät rakentumaan. Ammattilaisten erilainen osaaminen ja 
sen hyödyntäminen yhteisen tavoitteen eteen luo työhön tuloksellisuutta myös asiakkaan 
näkökulmasta. (Isoherranen ym. 2008, 27; Purhonen 2011, 11.)   

Eri ammattilaisten tietopohjan välisellä kommunikaatiolla ja vuorovaikutuksella rakennetaan 
yhteisiä merkityksiä ja ajatuskokonaisuuksia yhteiselle työlle. (Isoherranen ym. 2008, 31). 
Erilaisuudesta tulee työn rikkaus ja on työn kohderyhmän näkökulmasta katsottuna erittäin tärkeää.  
Mikäli nämä ammattilaisten taustakoulutusten ja tieteenalojen väliset merkitykset eivät pääse 
rakentumaan, voi jokin tärkeä tieto ja ymmärrys asiakkaan, tässä tapauksessa nuoren elämästä jäädä 
saavuttamatta. Moniammatillisuudessa yhteisen kielen ja merkityksen rakentumisessa on tärkeää se, 
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että minkään yksittäisen tieteenalan ja ammattikunnan lähestymistapa ei alista muita tieteenaloja ja 
ammatteja allensa, vaan hyväksyy ja hyödyntää toisilleen vastakkaisia työtapoja ja ammatillista 
osaamista. (Isoherranen ym. 2008, 32; Heikkilä & Heikkilä 2001, 222; Purhonen 2011, 12.) 

 

Kaarina Isoherrasen mukaan (2008, 35) moniammatillisen yhteistyön käsitteeseen liittyy seuraavia 
tekijöitä: 

• asiakaslähtöisyys 
• tiedon ja erinäkökulmien kokoaminen yhteen 
• vuorovaikutustietoinen yhteistyö 
• roolien rajojen muutokset 
• verkostojen huomioiminen 

Jotta edellä mainitut tekijät toteutuvat hyvin, on osattava oppia myös yhdessä. Oman 
ammatillisuuden pohjalla olevan koulutuksen on ylitettävä tieteen rajoja, jotta oppiminen 
mahdollistuu ja moniammatillisuuden ehto täytyy. Tämän oppimisen ja tiedon lisäämiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat eri ammattilaisten ja heidän ammattiteorian kunnioittaminen, uuden 
oppimisen motivaatio, yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet, moniammatillisuuden sisäistäminen 
ja oppimisprosessin onnistunut ohjaus ja arviointi. (Katajamäki 2010, 160; Purhonen 2011, 13.)  
Moniammatillisuuden oppiminen ei ole vain ammattilaisten välinen asia, vaan siihen tarvitaan 
organisaation ja johdon tahotila. Tämä tahtotila mahdollistaa rakenteen ja resurssit yhteiseen 
oppimiseen, oppimisen ohjaamisen ja oppimisen arvioimisen. Merkityksellistä tässä oppimisen 
prosessissa ovat arvot ja asenteet sekä yhteisöllisellä että yksilöllisellä tasolla.  

Kuorilehto (2014, 28 - 29) käyttää tutkimuksessaan käsitettä moniasiantuntijainen yhteistyö, joka 
sijoittuu julkisen sektorin rinnalla olevan seurakunnan, järjestöjen, vapaaehtoistyön ja yksityisen 
palvelusektorin yhteistyöverkostoissa tekemään työhön. Moniasiantuntijuudessa ajatellaan, että 
ammattilaiset ja työn kohde, esimerkiksi perhe, hyödyntävät kaikkien mukana olevien osaamista ja 
rooleihin liittyvää asiantuntijuutta kohderyhmän tarpeen mukaisesti. Asiantuntijuus rakentuu 
asiakkaan ympärille sisältäen asiakkaan oman asiantuntijuuden ja on pidemmälle viety yhteistyön 
muoto kuin moniammatillinen yhteistyö.  

Moniammatillinen, monialainen ja moniasiantuntijainen työ ovat pitkälti rakentuneet sosiaali- ja 
terveysalan asiakkuuksien ympärille, ja joihin muun alan ammattilaiset liittyvät monitoimijaiseksi 
verkostoiksi. Edellä mainittuihin käsitteisiin liittyy myös ammattien rajoja ylittävä ajatus työstä 
inter-, cross- tai transprofessional -käsitteet. Cross- ja transprofessional -käsitteet kuvaavat eniten 
työotetta, jossa ammattilaiset rikkovat asiakaslähtöisesti ammattien roolirajoja. (Isoherranen 2008, 
38.)  

Ammattilaiset tulevat työtilanteisiinsa aina oman ammattiorientaationsa kautta. Kullakin ammatilla 
on oma tieteenalansa ja siihen liittyvä tiedon kulttuuri. Ylijoki (2003, 66 - 67) on tutkinut 
akateemisia heimokulttuureja, jotka määrittävät  kunkin ammattialan sisäistämää työotetta. 
Erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä ei ole yhtä yhteistä paradigmaa, vaan rinnakkain 
esiintyy moninaisia koulukuntia ja teoriasuuntauksia, jotka perustuvat alakohtaisiin 
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klassikkoteksteihin. (Fuchs 1996, 63). Fuchs myös väittää, että nämä alat pitäytyvät kiinni omissa 
teksteissään ja vartioivat tarkkaan niiden oikeaa tulkintaa. Tämä aiheuttaa vastaavasti sen, että eri 
tieteenalojen asiantuntijat siirtävät tieteenalojen tulkinnat ammattilaisten työotteeksi arjessa 
tapahtuvaan työhön, joka taas vaikeuttaa ammattien rajapintojen ylityksiä. Tässä tutkimuksessa 
ajatellaan, että kolmas työ on juuri näiden tieteenalojen ja paradigmojen "ristiinpölytystä", jolloin 
on jo astuttu toisen tieteenalan puolelle ja omaksuttu sieltä omaksi työotteeksi jotakin, joka 
helpottaa nuoren kohtaamista ja hänen asioidensa edistämistä ja hänen auttamistaan. Omalle 
ammatilliselle työotteelle "annetaan lupa" lainata toisenlaista ammatillista lähestymistapaa. 

 

2.2 Hallinnan analytiikka  
 
Toinen asia, joka vaikuttaa ammattilaisten työn ylityksiin, on oman alaan ja yhteiskunnan 
pelisääntöihin liittyvä hallinnan analytiikka. Eri ammattilaiset hallitsevat omaa alaansa ja siellä 
liikkuvia asiakkaita ammattialakohtaisesti hallinnan analytiikan mukaisesti. Hallinnan analytiikka 
tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa hallitaan ja säädellään itseä ja toisia valtiossa, organisaatiossa tai 
paikallistasolla. Hallinta ulottuu yksilön arkeen vallankäyttönä, jossa hän on joko vallankäytön 
subjekti tai sen objekti. Yksilö kohdataan erilaisen ammattiorientaation, tavoitteen, aatteen ja 
instituution kautta ja pyritään tuottamaan heistä autonomisia itseohjautuvia subjekteja. (Rose 1999; 
Määttä 2007, 20- 22.)  

Hallinnan analytiikka on esitetty seuraavassa taulukossa mukaellen Määttää (2007, 22): 

Taulukko 1. Hallinnan muotoja eri toimijoiden näkökulmista (Määttä 2007,22). 

 Vapauden kautta hallinta Hyvinvointivaltiollinen 
hallinta 

Yhteisöhallinta 

Vastaus/ 
tavoite ongelmien 
ilmetessä 

Pakottava vallankäyttö  
ongelmien ilmetessä  

Puskuroi konflikteja, 
tuottaa interventioita  

Hyvinvointivaltion kriisien 
vastakohtaiset toimet  

Keskeinen aate Hallinnon ja valtion 
minimointi  
Kilpailun hyöty  

Kansalaisuuteen ja 
sosiaalisuuteen luovat 
aatteet ja julkinen vastuu  

Lähiyhteisöt, mm. kolmas tie, 
(kommunitarismi). Oikeuksien 
ja vastuiden tasapaino  

Yksilö  Asiakkaita, kuluttajia,  
yrittäjiä  

Kansakuntaan kuuluvia 
kansalaisia  

Identiteettiprojekteja 
työstäviään yhteisön jäseniä  

Asiantuntija/ 
ammattilainen  

Markkinatoimijat, 
konsultit 
taloustieteilijät  

Hyvinvointiammattilaiset 
väestötieteilijät  

Yhteisökasvattajat, monialaiset 
projektikoordinaattorit ja -
promoottorit  

Ammattilaisen 
työympäristö/ 
hallinnan 
keskeinen 
instituutio 

Demokratian olotilat, 
markkinat/yritykset 

Kansalliset 
hyvinvointipalvelut 

Arvoihin perustuvat 
paikallisyhteisöt 

 

 

 

Ammattilaisten välinen "osaamiskuilu" tai "työreviiri" suhteessa toiseen 
hallintamuotoon 
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Esimerkiksi kaupalliset markkinatoimijat toteuttavat vapauden kautta hallinnan analytiikkaa ja 
kohtaavat nuoren ostavana asiakkaana, kuluttajana. Ongelmien ilmetessä käytetään tilasta 
poistamisen valtaa. Erilaiset hyvinvointivaltiolliset palvelut tarjoavat nuorille interventioita, joiden 
tavoitteena on paikata yksilön hyvinvointiin liittyviä vajeita ja tukea hänen omaa selviytymistä. 
Hyvinvointipalveluiden hallinnan välineenä käytetään muun muassa toimeentuloon liittyviä 
interventioita ja niihin liittyviä sanktioita. Yhteisöhallinnalla tuetaan kansalaisten 
identiteettiprojekteja ja vastuutetaan yksilöjä sitoutumaan yhteisön arvoihin ja yhteiseen moraaliin 
ja huolehtimaan itsestään. Yhteisöhallinnan valta ilmenee kasvatustyönä muun muassa erilaisten 
vaikuttamiskampanjoiden muodossa.  

Taulukossa 1 (s. 5) hallinnan logiikka on ajateltu toteutuvan rakenteiden ja ammattilaisten 
ammattiorientaation kautta. Hallinnan kaava pettää heti, kun yksilö määrittelee itse itsensä oman 
elämismaailmansa kautta ilman yhteiskunnallista hallintalogiikkaa.  Tämä aiheuttaa sen, että 
hallinnan analytiikalla on myös tahtomattaan toisenlaiset kasvot. Etenkin nuoriin kohdentuu paljon  
yhteiskunnallista ja sosiaalista kontrollia, jota hyvinvointivaltiollisen ja yhteisöhallinnan 
ammattilaiset toteuttavat yhdessä ja omista lähtökohdistaan käsin. Heidän toimenpiteensä eivät 
välttämättä ulotu vapauden kautta hallinnan toimijoiden ympäristöihin esimerkiksi julkisiin tai 
puolijulkisiin tiloihin, kuten kaupallisiin tiloihin. Nuoret, jotka tarvitsisivat yhteisökasvatusta tai 
hyvinvointipalveluja olisivatkin ehkä löydettävissä näistä tiloista, mutta tulevat vastaavasti 
poistetuksi vapauden kautta hallitsevien ammattilaisten organisaatioista. Nuoret eivät käyttäydy 
siellä organisaation toivomalla tavalla ja heidän oleilu tilassa päättyy autoritäärisesti. (Rose 1999; 
Määttä 2007, 20- 22.)  

Hallinnan analytiikan mukaan kussakin hallinnan toimintaympäristössä tarvitaan erilaista 
osaamista. Näiden toimintaympäristöjen organisaatioiden perustehtävä määrittää sinne valittujen 
ammattilaisten osaamista. Se, miten toinen ammattilainen mahtuu toisen ammattilaisen 
työympäristöön omalla ammattiorientaatiollaan tai hallinnan analytiikalla, on välillä haasteellista.  

Eri työympäristöjen moniammatillisuuden haasteet nousevat näistä erilaisista 
ammattiorientaatioista, hallinnan analytiikasta tai siellä liikkuvan ihmisen tarkoitusperistä. 
Esimerkiksi nuori, joka työstää identiteettiprojektiaan tai etsii turvallista aikuissuhdetta 
kaupallisessa tilassa ei ole perinteinen kaupallisen alan asiakkuuteen liittyvä hallintasuhde. Nuori ei 
ehkä kykene suoriutumaan ostotapahtumasta ja tarvitsisi siihen sekä hyvinvointivaltiollisen 
hallinnan ammattilaisten että yhteisöhallinnan ammattilaisten tukea tai kontrollia selviytyäkseen 
ostotapahtumasta. Yhteiskunnallinen ja rakenteellinen ihmisten hallinta ei onnistu enää perinteisesti 
rakenteista tai ammatti-identiteetistä käsin katsottuna, vaan tarvitaan rajojen ylityksiä, ylitysten 
sallimista ja uuden osaamisen haltuunottoa erilaisissa toimintaympäristöissä ja näiden välitiloissa.  

 

2.3 Kolmas työ 
 
Kolmas työ -käsite kytkeytyy ja pohjautuu vahvimmin ammattilaisten roolirajoja ylittävään, 
rikkovaan ja moniasiantuntijuutta hyödyntävään työhön. Kolmas työ kytkeytyy eniten                                                                                                                                                                                     
niihin käytäntöyhteisöihin ( Lave & Wenger 1991), joissa ei ole kyse hyvinvointivaltiollisista ja 
sosiaalisisia/terveydellisiä/taloudellisia ongelmia kompensoivista palveluista ja hallintasuhteesta  
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asiakkaaseen, mutta asiakkaan käyttäytyminen ilmentää ainakin jossain määrin näitä 
palvelutarpeita.  

Kolmas työ pyrkii vastaamaan sekä asiakkaan että toimintaympäristön tarpeisiin yhdistämällä 
ammattilaisten osaamista uudella tavalla. Kolmas työ ammattien rajapinnoilla voidaan ajatella 
olevan myös "asiantuntijuutta lainaavaa" tai "borrow/loan over work/professional"  työtä osana 
omaa toimintaa . Asiantuntijuuden lainaaminen kiinnittyy vahvasti asiakkaan mukanaan tuomaan 
ilmiöön tai tarpeeseen, kiinnittyy toimintaympäristön kulttuuriin ja perustehtävään ja muuntautuu 
ajan myötä. Oletuksena ei ole, että toimintaympäristöissä työskenteleville alan ammattilaisille 
rakennetaan toisen ammattilaisen osaaminen, vaan hän lainaa tiettyjä osioita omaan työhönsä toisen 
ammattilaisen osaamisesta tai koulutuksesta tilanteen mukaisesti. Kolmas työ tarkoittaa sitä, että työ 
muuntautuu ajan haasteiden mukaisesti ja rakentaa uudenlaista työnkuvaa ja uudenlaisia työtehtäviä 
ammattien rajapinnoille. Kolmatta työtä voidaan kuvata myös oheisen kuvan avulla (Kuva 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kolmas työ ammattien rajapinnoilla. Purhonen 2016, 164.  
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Kolmas työ ammattien rajapinnoilla

Ammattilaisten välinen "osaamiskuilu" tai "työreviiri" suhteessa toiseen 
hallintamuotoon ja toisen osaamiseen 

 

     = Ammatillisen koulutuksen myötä hankittu osaaminen 

     = Käytäntöyhteisössä opittua ja sinne lainattua osaamista 
         toiselta ammattikunnalta tai lisäkoulutuksena hankittu toisen  
         ammatin osakoulutussisältö 
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Kolmannen työn ajatuksena on, että nuori kohdataan ja hän saa tarvitsemansa avun/hyödykkeen 
paikassa, jossa hän on. Ammattilaiset rakentavat tarvittavan osaamisen nuoren kohtaamiseen 
yhdessä tai erikseen siten, että nuoren tarve määrittää osaamista, ei pelkästään organisaation 
rakenteet. Ajatuksena on, että nuori tulee autetuksi paikassa, jossa hän on, eikä häntä siirretä 
ammattilaiselta toiselle. Tällä toimintamallilla ehkäistään nuorten putoamista auttamisverkostojen, 
palvelujen, yhteisöjen tai demokraattisen olemisen oikeutuksen ulkopuolelle. 

Kolmannessa työssä osallistujat ja yhteisöt ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, tässä 
tapauksessa nuoren kohtaamiseen, toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden ja kunnioittavat 
toisen osaamista. Samalla he oppivat ja rakentavat ammatillista identiteettiään suhteessa toiseen 
yhteisöön ja toisen osaamiseen. Yhteistä oppimista määrittelee toiminnan sosiaalinen rakenne, 
yhteisön valtasuhteet ja oikeudet osallistua toimintaan. Kolmas työ muodostuu kolmen erilaisen 
lähtökohdan synteesistä, sen hyväksymisestä ja siihen sitoutumisesta. Synteesin hyväksyminen ja 
siihen sitoutuminen ei määrity pelkästään kahden ammattikunnan taholta, vaan siihen tarvitaan 
myös asiakkaan, tässä tapauksessa nuoren, hyväksyntä. (Purhonen 2014.)  

 

2.4 Kolmas työ ja toimijaverkkoteoria 
 

Kolmas työ voidaan määritellä myös toimijaverkkoteorian mukaan. Toimijaverkkoteorian mukaan 
(Akrich & Latour 1992) ammattien välinen yhteistyö koostuu inhimillisistä ja ei-inhimillisistä 
tekijöistä, toimijoista ja välittäjistä. Ei-inhimilliset tekijät, tässä tapauksessa ne ympäristöt, joissa 
nuoret ovat, rakentavat merkityksiä ja käytäntöjä, joihin sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot 
kytkeytyvät. Toimijaverkkoteoriassa kiinnostus kohdentuu siihen, kuinka tämä vuorovaikutuksen 
järjestys voidaan käsitteellistää väliaikaisena verkkona inhimillisyyden ja ei-inhimillisyyden 
puitteissa.  

Toimijaverkkoteoriassa on toimijoita ja välittäjiä ja joiden vuorovaikutus mahdollistuu 
välittäjäelementtien, mustien laatikoiden  ja artefaktien avulla. Mustat laatikot ja artefaktiti ovat 
käsitteellisiä tai konkreettisia työkaluja, joilla toimijuutta määritellään verkostoissa.  

Mustat laatikot ovat organisaation tai työn perusolettamuksia, jotka on asetettu kritiikin 
ulkopuolelle niin, että toiminta ylipäätänsä mahdollistuu. Mustat laatikot ovat tiettyjä, tieteellisesti 
perusteltuja valintoja, joihin toiminta perustuu. Mustat laatikot sisältävät myös arvolatauksia. 
(Yliruka & Hänninen 2014, 280 - 281.)  

Artefaktit ovat organisaatioiden toimintakulttuuria määrittäviä tekijöitä. Artefaktit ovat esimerkiksi 
organisaation toimintamalleja, jotka perustuvat tiettyihin menetelmiin tai toimintamalleihin. Nämä 
toimintamallit ohjaavat organisaatioiden käyttöteoriaa. Artefaktit sisältävät aina toimintaan liittyviä 
arvoja. Arvot voivat  olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Nämä arvot ohjaavat  
organisaation verkoston jäsenten käyttäytymistä ja päivittäisiä toimintaperiaatteita. (Law 2007, 8; 
Yliruka & Hänninen 2014, 280; Tutkimuskammio.)  

Toimijaverkkoihin liittyy myös käsitteet aktorit ja aktantit. Aktori on verkostossa toimiva mentori, 
joka ohjaa tai johtaa työprosessia neuvoen toisia. Aktantti on puolestaan toimija, jonka toimintaan 
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muut liittävät omaa toimintaansa. Itse toimijuus ei ole keskeinen kysymys kolmannen työn 
määrittelyssä vaan se, kuka ja miten verkostossa toimitaan ja miten. (Yliruka & Hänninen 2014). 
Kolmannen työn toimijuutta määrittää pitkälti se, missä ympäristössä toimintaan ja miten itse 
toiminta hyödyttää toimijaverkoston työn kohdetta, tässä tapauksessa nuorten kohtaamista. 

3 Tutkimuksen toteutus ja vastaajajoukon kuvaus 
 

Tutkimus on toteutettu sähköisenä kyselynä  nuoria kohtaaville ammattilaisille. Sähköinen kysely 
sisälsi kaksi osiota; nuorten kohtaamiseen ja ammattien rajapinnoille liittyvän osion. Tässä 
raportissa raportoidaan ammattien rajapinnoille sijoittuvan työn määrittelykysymyksiä 
perustietoineen (liite 1).  

Kyselyyn vastasi yhteensä 299 ihmistä ja kysely toteutettiin valtakunnallisesti. Kysely lähetettiin 
välillisesti Itä-Suomen Aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimen, Mikkelin 
ammattikorkeakoulun (nykyisin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK) ERNOD – 
erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hanke ja Ohjaamojen tukihanke verkostojen kautta. Lisäksi 
kyselyä levitettiin sosiaalisessa mediassa olevien Facebook ryhmien (Nuorisotyötä koskeva tieto ja 
tutkimus ja Päihdetyöntekijät) ja tutkijan omien sosiaalisen median tilien kautta (Facebook ja 
Twitter). Kysely tavoitti ammattilaisia lähes kaikista Suomen maakunnista seuraavasti (taulukko 2): 

Taulukko 2. Vastaajien maakunta. 

Maakunta Vastaajien määrä % 
Uusimaa 30 10 
Satakunta 2 1 
Kanta-Häme 4 1 
Pirkanmaa 20 7 
Päijät-Häme 25 8 
Kymenlaakso 19 6 
Etelä-Karjala 2 1 
Etelä-Savo 39 13 
Pohjois-Savo 41 14 
Pohjois-Karjala 28 9 
Keski-Suomi 16 5 
Etelä-Pohjanmaa 11 4 
Pohjanmaa 2 1 
Keski-Pohjanmaa 2 1 
Pohjois-Pohjanmaa 30 10 
Kainuu 4 1 
Varsinais-Suomi 5 2 
Lappi 19 6 
Ahvenanmaa 0 0 
Yhteensä 299 100 
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Kysely tavoitti parhaiten Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 
ammattilaiset. Ahvenanmaan ammattilaisten tavoitettavuus oli heikko, johtuen osaltaan siitä, että 
kysely oli suomenkielinen. 

Vastaajista suurin osa, 76,6 %, sijoittui ikäluokkaan 30 - 59 vuotta (Taulukko 2) ja suurin osa 
vastaajista oli naisia. Naisia oli vastaajista 83 % (taulukko 3):  

Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma.  

Vastaan ikä Vastaajien määrä % 
16 - 19 v 1 0,3 
20 - 29 v 53 17,7 
30 - 59 v 229 76,6 
60 - 68 v 16 5,4 
Yhteensä 299 100 

 

Taulukko 3. Vastaajien sukupuoli.  

Vastaajan sukupuoli Vastaajien määrä % 
Nainen 248 83,0 
Mies 50 16,7 
Muu 1 0,3 
Yhteensä 299 100 

 

Vastaajajoukon koulutustaustaa edustaa taulukko 4. Vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon, 
mikäli hänellä oli useampi ammatillinen koulutus. Vastaajien koulutustaustoja edustaa eniten 
kirjasto-, nuoriso- tai sosiaalialan koulutus. Noin kolmanneksella vastaajista oli useampi koulutus, 
joka kertoo siitä, että ammattien rajapintoihin on kosketusta jollain tasolla. Useampi ammatillinen 
koulutus ei kuitenkaan vielä takaa rajapintaosaamista. Erilaista ammatillista osaamista ei 
välttämättä osata tai sitä ei jostain syystä voi hyödyntää rajapintatyössä.  

Vastaajista seitsemän oli myös valinnut kohdan Muu koulutus. Näitä koulutuksia ovat muun muassa 
yhteiskunta-ala, luonnonvara- ja luonnontieteellinen ala, logistiikka-ala, ympäristöala, historia-ala ja 
tutkimus. 

Taulukko 4. Vastaajien koulutustaustat. 

Koulutusala Vastaajien koulutus tausta 

Kirjastoala 133 
Nuorisoala 98 
Sosiaaliala 35 
Opetus ja kasvatusala 26 
Taide/kulttuuriala 26 

Liiketalous 17 

Terveysala 13 
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Vastaajien työympäristöjä kuvaa taulukko 5. Vastaajat ovat voineet valita useamman 
työympäristön, jossa työskentelee. Vastausten perusteella noin kaksi kolmasosaa työskentelee 
useammassa kuin yhdessä työympäristössä. Tämän perusteella voidaan todeta, että työ on 
monialaista. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että työtä tehdään yhdessä ammattien rajapinnoilla ja 
moniammatillisesti.  

Taulukko 5. Vastaajien työympäristöt. 

Työympäristö Vastaajien määrä 
Kirjasto 148 
Oppilaitos/koulu 91 
Nuorisotila/-talo 74 
Nuorten keskitetyt ohjauspalvelut  43 
Työllisyyspalvelut  43 
Sosiaalipalvelut  21 

Päihdepalvelut 14 
Asumispalvelut  14 

Mielenterveyspalvelut 12 
Muu 10 
Terveyspalvelut 8 
Yritys  6 

Yhteensä 484 
 

Kysyttäessä nuorten kohtaamiseen liittyvää moniammatillisia käytäntöjä (taulukko 6, s.12), niin 
vastaajista 30 % kohtaa nuoria eri koulutustaustaisten kanssa yhdessä, 32 % saman 
koulutustaustaisten kanssa ja 38% kohtaa nuoria yksin.  Työ saattaa siis sijoittua ammattien 
rajapinnoille, mutta suurin osa nuorten kohtaamisista tapahtuu joko yksin tai oman alan 
ammattilaisten kanssa yhdessä .  

 

 

 

 

Käsityöala 11 
Matkailu- ja ravitsemusala 11 
Muu 7 
Liikunta-ala 6 
Tekninen ala 4 
Media-ala 4 
Turvallisuusala 1 
Yhteensä  392 
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Taulukko 6. Nuorten kohtaaminen työssä. 

Nuorten kohtaaminen Vastaajien määrä % 
Kohtaan nuoria pääsääntöisesti eri koulutustaustaisten 
ammattilaisten kanssa yhdessä. 

90 30 

Kohtaan nuoria pääsääntöisesti saman koulutustaustan 
omaavien ammattilaisten kanssa yhdessä. 

96 32 

Kohtaan nuoria pääsääntöisesti yksin. 113 38 

Yhteensä 299 100 
 

Tutkimalla vastauksia tarkemmin, nuorten kohtaamisia yhdessä muiden ammattilaisten kanssa 
ilmenee eniten oppilaitosympäristössä (41%), nuorisotiloilla (31%) ja nuorten keskitetyissä 
ohjauspalveluissa (23%). Vähiten yhteistä työpintaa löytyy yritysmaailmasta, esimerkiksi 
kauppakeskuksista tai liikenneasemilta (4%).  

 

4 Ammattien rajapinnoilla 
 

Ammattien rajapinnoille sijoittuvan työn alkeellisimpana määritelmänä voidaan pitää sitä, että työtä 
tehdään vuorovaikutuksessa toisen ammattikunnan kanssa. Pelkkä vuorovaikutus ei riitä, vaan 
rajapintatyössä tulee tunnistaa myös vuorovaikutukseen liittyvä kulttuuri , kollektiivisuus ja rajojen 
ylittäminen. (Isoherranen 2008, 36-39; Heiskanen 2006, 192 - 197). Ammattien rajapinnoille 
liittyviä reunaehtoja ja määreitä esitellään seuraavissa kappaleissa.  

 

4.1 Ammattien rajapinnoista sovittua ja rajapintojen ylityksiä 
 
Ammattien rajapinnoille sijoittuva työ ei tutkimuksen mukaan ole itsestäänselvyys käsitteellisellä 
tasolla. Kysymykseen vastanneista (n=162) yli puolet oli sitä mieltä, että rajapintatyöstä ei ole 
sovittu mitenkään (taulukko 7). Työtä ei ole määritelty, joka osaltaan voi aiheuttaa hankaluuksia 
työn tekemisessä ja nuorten kohtaamisessa. Organisaatiokulttuurit voivat olla tuntemattomia ja 
yhteiselle työlle ei välttämättä ole muodostunut jaettuja merkityksiä ja toimintamalleja. Toimijat 
pitäytyvät omissa toimijaverkoissa ja artefakteissaan, eivätkä välttämättä ole avanneet toimijuutta 
laajemmalle verkostoajattelulle. (Law 2007, 8; Yliruka & Hänninen 2014, 280.) 

Taulukko 7. Ammattien rajapintatyöstä sovittua.  

Ammattien rajapintatyöstä  sovittua Vastaajien määrä % 

Ammattien rajapintaroolit perustuvat sopimukseen 62 38 
Ammattien rajapintarooleja voidaan ylittää sovitun mukaisesti 15 9 

Rooleista ei ole sovittu millään tavalla. 85 53 

Yhteensä  162 100 
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Vaikka rajapintatyöhön liittyviä asioita oli osittain myös sovittu, niin sopimuksen liittyi vastaajien 
mielestä vähäisessä määrin ammattiroolien ylityksiä. Tämä kertoo siitä, että moniammatillisen työn 
perusajatus roolien ylittämisestä ei ole kovin yleistä käsitteellisellä tasolla. Ammattilaiset ovat 
todennäköisesti ylittäneet ammatillisia rajojaan, mutta rajojen ylityksistä ei ole neuvoteltu tai niistä 
ei ole sovittu millään tasolla. Tämä tulos on yhteydessä Isoherrasen (2012,113) väitöstutkimuksen 
kanssa, jossa  sosiaali- ja terveysalan ammattien roolirajojen ristiriitaisuuksia ilmeni, mikäli työstä 
ei oltu sovittu. 

Analysoitaessa vastauksia tarkemmin, voidaan todeta, että kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijät 
ovat sopineet eniten rajapintatyön roolien ylittämisistä ja seuraavaksi eniten kirjastotyöntekijät. 
Liiketalousalan ammattilaiset olivat myös sopineet ammatillisten roolien ylittämisistä (taulukko 8). 
Rajapintojen ylittämisiä määrittää paljon se, minkälainen tieteenteoria on ammatillisen koulutuksen 
taustalla tai miten nuorten elämismaailman ilmiöt näyttäytyvät käytännön työssä.  

Taulukko 8. Ammattien rajapintaroolien ylittämiset ammattialoittain. 

Ammattiala % 

Nuorisoala 40 
Kirjastoala 33 
Liiketalousala 13 
Muut yhteensä 14 

Yhteensä  100 
 

Eniten roolirajoja ylitettiin nuorisotyön, kirjastojen ja työllisyyspalvelujen työympäristöissä, kuten 
taulukko 9 osoittaa: 

Taulukko 9. Ammattien rajapintojen ylittäminen eri työympäristöissä. 

Työympäristö % 

Nuorisotyössä 19 
Kirjastoissa 19 
Työllisyyspalveluissa 19 

Nuorten ohjauspalveluissa 15 
Kouluissa 15 
Muut yhteensä 14 
Yhteensä 100 

 

Oheiset taulukot eivät anna riittävää kuvaa rajapinnoilla sovituista rooleista, mutta ovat suuntaa 
antavia lukuja niistä toimintaympäristöistä, joissa nuoret ja ammattilaiset kohtaavat tässä 
tutkimuksessa. Vastaukset ovat suhteessa myös aineiston vastaajien jakaumaan, joka on esitetty 
taulukoissa 4 ja 5.  

Otan tarkempaan tarkasteluun kolme työympäristöä, jossa ammattien rajapintoja on tietoisesti 
ylitetty: Nuorisotyössä ammattilaiset perinteisesti liikkuvat erilaisissa toimintaympäristöissä. 
Nuorisotyö on jo lähtökohtaisesti monitieteistä perustuen pääosin kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin. 
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(Nieminen 2007a; Hirvonen 2009, 50). Työtä määrittävät nuorten kasvuympäristöt, jotka 
muuntautuvat ajassa ja paikassa. Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä näissä 
toimintaympäristöissä. Nuorisotyön yksi perusfunktio on sosialisaatiofunktio (Nieminen 2007a, 23), 
jolla nuorta tuetaan liittymään yhteiskunnan, lähiyhteisön ja kulttuurinsa jäseneksi. 
Sosialisaatiofunktion avulla nuorisotyö tukee ja herättelee nuoren kyvykkyyttä omaksua niitä 
taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnan jäsenyyteen. Erilaisissa ympäristöissä pätee erilaiset arvot ja 
käytänteet ja nuorisotyöntekijän on myös itse otettava näiden ympäristöjen käytännöt haltuun ja 
osattava tehdä kasvatustyönsä näissä yhteisöissä.  

Kirjastojen toiminnassa on ollut nähtävillä monenlaisia muutoksia varsinkin 2010-luvulla. Yleisten 
kirjastojen tehtävänä on juuri uudistuneen yleisiä kirjastoja koskevan lain (Laki yleisistä kirjastoista  
1492/2016) mukaan. Kirjastojen on aineistojen ja kokoelmien tarjonnan ohella tarjota muun muassa 
ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja kansalaistoimintaan ja edistää 
yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Lain tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat 
yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurien moninaisuus, joka antaa hyvät mahdollisuudet 
kolmannen työn toteuttamiseen.  

Erilaiset asiakaskunnat tuovat paineita myös kirjastopalveluiden toteuttamiselle. Toisaalta 
kirjastoilta on odotettu hiljaisuutta ja perinteiden vaalimista ja yhtäältä kirjastoista on toivottu 
sosiaalisten tapahtumien areenaa, joissa ihmisille on mukavaa tekemistä. Varsinkin nuorten 
näkökulmasta katsottuna kirjastoilta odotetaan yhteisöllisyyttä ja olemisen paikkaa. (Launonen 
2015, 49). Nuoret ovat löytäneet kirjastoista tilan, jossa voi oleskella ilman suurempaa tekemisen 
tavoitetta tai sosiaalista painetta Tämä on vastaavasti aiheuttanut sen, että kirjastoalan ammattilaiset 
ovat joutuneet mukauttamaan asiakaspalveluun liittyvää työotetta enemmän kasvatukselliseen ja 
ohjaavaan työotteeseen. (Nuotio 2016, 52 -55; Hokkanen 2012, 159.)  

Nuorten olemukseen liittyy aina rajojen testaaminen, joka näyttäytyy myös kirjastoissa. Kirjastojen 
työntekijöiden asiakaspalveluun tai -neuvontaan liittyvä toiminta ei tällöin riitä, vaan on jouduttu 
tekemään käyttäytymiseen liittyviä pelisääntöjä nuorten kanssa tai nuorille. Tällöin puhutaan 
rajojen asettelemisesta ja kasvatustehtävästä, johon tarvitaan ohjausosaamista.  

Kolmas ympäristö, jossa ammattien rajapintoja on tietoisesti ylitetty on työllisyyspalvelut. 
Työllisyyspalveluissa toimii jo lähtökohtaisesti ammattilaisia, joilla on erilainen ammatillinen 
koulutus. Osa alalla töissä olevista toimii viranhaltijan roolissa, osa konkreettisen työn opastajina, 
osa työn välittäjinä ja osa sijoittuu ohjausosaamisellaan edellä mainittujen tehtävien sisälle ja väliin.  

Työllisyyspalveluissa työtä ohjaa rakenteellisen työttömyyden ehkäisemisen lisäksi nuoren 
sosiaalistumisprosessi yhteiskuntaan. Sosiaalistumisprosessia pyritään tukemaan kompensoimalla 
nuoren elämäntilanteen vaikeuksia ja saattamalla häntä työllistymis- ja koulutuspoluilla eteenpäin. 
(Nieminen 2007a, 25; Hämäläinen 1999, 72.) Nämä kompensaatiot liittyvät usein 
työllistymisvalmiuksien edistämiseen. Työmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi tietotekniikkaa, 
taidetta, liikuntaa tai kulttuuria, jotka edellyttävät työntekijöiltä myös ohjausosaamista ja ammattien 
rajapintojen venymistä moneen suuntaan.  
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Nämä kolme esimerkkiä kertovat siitä, että ammattien rajojen ylitykset liittyvät käytäntöyhteisöissä 
(Lave & Wenger 1991) ilmeneviin tilanteisiin. Työntekijöiden on organisoiduttava uudelleen 
sosiaalisissa tilanteissa ja tiloissa ja luotava toiminnalleen uusia käytäntöjä, jotta työn perustehtävä 
tulee hoidetuksi paremmalla ymmärryksellä. Nuoren kohtaamiseen on liittynyt toisia ammattilaisia 
tai toisenlaista ammatillista orientaatiota. Työn arjen rakenteeseen on muodostunut uuden työn 
luomisen prosessi, joka perustuu kollektiiviseen asiantuntijuuteen ja etenevään keskusteluun. 
(Heiskanen 2006, 190).  

Etenevä keskustelu pyrkii yhteisössä kollektiivisen merkitysten ja ymmärryksen etsintään ja tiedon 
kasvattamiseen. (Heiskanen 2006, 194 -195.) Tieto asemoidaan uudella tavalla luomalla uutta tietoa 
(Nonaka & Takeuchi 1995), jossa hiljainen ja julkilausuttu tieto kohtaavat. Voidaan puhua myös 
tiedon luomisen metaforasta. (Sfard 1998; Paavola & Hakkarainen 2008, 162-184).  

Tiedon luomisen metafora tarkoittaa sitä, että monologinen tiedon hankintametafora ja osallistuva 
dialoginen tiedon hankintametafora yhdistyvät trialogiseksi, yhteisölliseksi ja pitkäjänteiseksi 
toiminnaksi yhteisten kohteiden kehittämiseksi. Trialogisuus keskittyy erityisesti niihin malleihin, 
joissa pyritään siihen, miten ihmiset organisoivat toimintaansa tiettyjen jaettujen kohteiden 
kehittämiseksi. Yhteisten kohteiden kehittämisessä on merkityksellistä käytännön ja tiedon 
reflektointi ja näiden yhdisteleminen uudella tavalla. Reflektointi edellyttää syy-seuraussuhteiden 
ymmärtämistä ja uuden asian organisoitumisen hahmottamista (Sfard 1998; Paavola & Hakkarainen 
2008, 162-184.) Rajapintatyön käsitteellistämisessä onkin pitkälti kyse trialogisesta tiedon 
luomisesta ja sen ottamisesta käyttöön.  

 

4.2 Ammattien rajapinnoille sijoittuva työ ja työn hierarkiat  
 
Ammattien rajapinnoille sijoittuva työ määrittyy hyvin erilaisin roolein. Rooleihin voi liittyä 
hierarkkisuutta, ristiriitaisuuksia, kohderyhmän tarpeeseen liittyviä tilannesidonnaisia rooleja tai 
omaan rohkeuteen tai joustavuuteen liittyviä tekijöitä.  

Rajapintoihin liittyy vahvasti moniammatillinen, monitieteinen ja monitoimijainen työ, jossa useat 
ammattilaiset sopeuttavat roolejaan ja huomioivat toiset ammattiryhmät. Tähän sopeuttamiseen ja 
huomioimiseen liittyy vahvasti tietojen, taitojen ja vastuiden yhdistäminen. (Payne 2000; 
Isoherranen 2012, 21.) 

Taulukossa 10 (s.16) on kuvattu väittämien avulla ammattien rajapinnoille sijoittuvan työn 
roolijaoista. Kysymykseen vastasi  yhteensä 140 kyselyyn osallistuneista. Vastaajista 29 % kokee 
ammattien rajapinnoilta löytyvän paljon tai erittäin paljon hierarkkisuutta, 9 % ei osaa sanoa ja 50 
% vastaajista löytää jonkin verran hierarkkisuutta. Vastaajista 12 % ei tunnista ammattien 
rajapintojen hierarkkisuutta  lainkaan.  
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Taulukko 10. Ammatilliset roolijaot työympäristöissä (%), jossa nuori kohdataan yhdessä 
toisen ammattilaisen kanssa. 

 

Ei 
lainkaan  

Jonkin 
verran  

En osaa 
sanoa  Paljon  Erittäin 

paljon  
Yhteensä % 

Koen, että ammattikuntien 
roolijaot ovat hierarkkisia, oman 
ammattikunnan koulutuksesta 
määrittyviä rooleja. 

12  50  9  22  7  100  

Koen, että eri koulutustaustalla 
olevien ammattilaisten kesken on 
ristiriitoja siitä, kuka saa tehdä 
mitäkin nuoren kanssa. 

36  38  14  8  3  100  

Koen, että oma ammatillinen 
roolini määrittyy 
tapauskohtaisesti nuoren 
tilanteesta riippuen. 

9  27  8  46  10  100  

Koen, että ammatillinen rooli on 
kiinni siitä, miten itse uskaltaa 
ottaa toisen ammattikunnan 
roolin itselleen. 

12  29  31  24  5  100  

Koen, että ammattilaisten 
roolikäsitystä ja ammattilaisten 
roolirajoja tulisi muuttaa 
joustavimmiksi. 

6  27  24  26  18  100  

 

Ammattien välinen hierarkkisuus rakentuu asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin määrittelyn 
kautta. Mikäli työssä tarvittava asiantuntijuus ajatellaan löytyvän vain itseltä, ei ammattien 
rajapintojen ylityksiä pääse tapahtumaan. Nuoren tarvitsema apu tai kohtaamisen fokus ei usein ole 
ratkaistavissa yhdenlaisen ammattiosaamisen  avulla. Toisaalta erilaista osaamista tarvitaan, mutta 
omien ammattiroolien sisälle ei lasketa tai osata laskea muita ammattilaisia tai muiden 
ammattilaisten osaamista. Rajapintojen ylitykset lähtevät usein liikkeelle epäselvistä tilanteista, 
jolloin jonkun on otettava tilanne haltuun:  

"Edelleen on epäselviä tilanteita siitä, kuka nuoren asioita lähtee hoitamaan 
eteenpäin ja ottaa vastuun kokonaisvaltaisesti tilanteesta. Kokonaisvaltaisuus 
pakottaa usein ottamaan hieman toisenkin ammattikunnan roolia haltuun."  

Asiantuntijuuden määritelmä on moniulotteinen. Se voidaan jäsentää muun muassa neljän eri osa-
alueen kautta: teoreettiseen tiedon, käytännön itsesäätelytiedon  ja sosiokulttuurisen tiedon avulla. 
Koulutuksen myötä tullut teoreettinen tieto katsotaan useimmiten tärkeimmäksi legimiteetiksi 
ammatin harjoittamisessa, mutta se ei riitä silloin, kun tarvitaan moniulotteista työotetta. (Nykänen 
& Tynjälä 2012; Rouhelo & Trapp 2013, 38 - 40; Hirvonen 2009,42; Purhonen 2011, 90 - 91.) 
Asiantuntijuudessa on kyse kokonaissysteemin ymmärtämisestä ja siihen asemoitumisesta siten, 
että työn kohderyhmä hyötyy eniten ammattilaisten erillisistä ja yhteisestä osaamisesta.  

Pukkila & Helander (2016, 55) kutsuvat asiakasta hyödyntävää työotetta solmutyöskentelyn 
malliksi. Solmutyöskentelyn mallissa ammattilaiset kiinnittyvät toisiinsa ja ovat hetkellisiä, 
asiakkaan tarpeen ympärille rakentuvia ja vaihtuvia lyhytaikaisia tiimejä. Solmutyömalli perustuu 
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yhteisölliseen, jaettuun ja verkottuneeseen asiantuntijuuteen. Solmutyömalli on jo hyvin lähellä 
kolmannen työn määrittelyä. Solmutyön määrittely poikkeaa kolmannesta työstä siten, että kolmas 
työ rakentuu yksilön ammatillisuuden sisälle siten, että osaamista hyödynnetään joko yksin tai 
yhdessä toisten ammattilaisten kanssa kohderyhmän kanssa tehtävässä työssä.  

Monialaisuutta, moniammatillisuutta  ja moniasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä toimiminen 
edellyttää ammattilaisilta kehittyneitä metakongnitiivisia taitoja, joilla työympäristöistä saadaan 
yhteinen oppimisympäristö. Tällöin ammattilaisista muodostuu kollektiivisen oppijoiden verkosto, 
joka mahdollistaa soveltavan, muuntautuvan ja kehittyvän toimintatavan. Ajatuksena on, että 
rajapintatyö lähtee liikkeelle monitieteisyydestä ja näiden vuorovaikutuksesta syntyy uudenlainen ja 
yhdessä muodostettu työn viitekehys. (mm. Marzano, Carss &  Bel, 2006; Sillitoe 2004.) Tämä uusi 
transdisipliininen, rajoja ylittävä ajattelu- ja toimintamalli, on enemmän kuin osiensa summa. 
Joustaminen ammattien rajapinnoissa ja ajattelussa vaikuttaa vastaajan mielestä myös nuoren 
kohtaamiseen: 

"Koulussa joillakin opettajilla on ns. nuorisotyöllisempi ote ja se näkyy heidän 
kohtaamisessaan nuorten kanssa positiivisempana asiana."  

Rajapintatyön tekemiseen liittyy myös rajaamisia ja muutosvastarintaa: 

"Joillakin työntekijöillä on tarve pitää nuori "omanaan", jolloin toiselle työntekijälle 
ei kerrota kaikkea yms."  

"Kirjastoihminen ei ole nuorisotyöntekijä, eikä hänestä sellaista ihan helpolla saa." 

Työympäristö ja sen sosiokulttuuriset piirteet näyttäytyvät myös rajapintatyön ajattelumalleissa:  

"Rooliajatus on kiinnostava. Mutta myös ympäristö selvästi vaikuttaa. Kirjastossa 
työskennellessä alkaa automaattisesti puhumaan kuiskien, koska se näyttää edelleen 
kuuluvan toimintakulttuuriin. Jälkeen päin miettii, miten ihmeessä päädyin 
kuiskimaan jossain tilanteessa. Tässä "maassa maan tavalla" jotenkin iskostunut. 
Kohteliaisuuttaan on altis ottamaan itselleen myös ympäristöön liittyviä 
sterotyyppisiäkin tapoja."  

Edellä oleva kommentti kuvaa hyvin rajapintatyön kohteliaisuus- tai kunnioituskäytäntöjä. Toisen 
ammattikunnan työympäristö tulee ottaa huomioon ammattien rajojen ylittyessä, mutta niitä myös 
kehittäen. Nuorten äänimaailman ymmärtäminen edellyttää tietoa nuoren kasvun ja kehityksen 
näkökulmasta; nuori tarvitsee ääntä ollakseen osallinen paikasta ja tilasta. Toinen näkökulma 
äänenkäytön ymmärtämiselle on se, että nuorilla tulee olla mahdollisuus äänen käytön oppimiselle 
(Liikanen & Rannikko 2016, 44), jotta hän omaksuu erilaisten yhteisöjen ja 
vuorovaikutustilanteiden kohteliaisuustaidot.  

Edellä oleva kommentti kertoo myös siitä, että toisen ammattilaisen toimintaympäristö otetaan 
vakavasti ja siihen halutaan liittyä. Toinen vastaaja kommentoi samaa asiaa myös palvelun sisällön, 
yhteistyöhalukkuuden ja oppimisen  näkökulmista:  
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..."Mielestäni roolien määrittelyn tulisi muovautua sen mukaan mitä organisaatiota 
edustetaan ja millaisia palveluita tuotetaan." ..." Työyhteisössä yhdessä sopiminen on 
keskiössä, ja työkavereihin tutustuminen."  

"Erilaisia työotteita tulisi myös avata jolloin ymmärrys toisen työtavasta lisääntyy."  

Roolijakoja  pohdittiin myös nuorten kohtaamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Kolmannen työn 
ydin on nimenomaan nuoren kohtaaminen ja sijoittuminen keskiöön (kuva 1, s. 7 ) Esimerkiksi 
kirjastoala ei välttämättä ole pohtinut asiaa tästä näkökulmasta käsin:  

"Nuorten kohtaamista ei ole omalla ammattialallani pohdittu kovin pitkälle"   

"Esimerkki: mikäli halutaan, että kirjastovirkailijat ja -hoitajat toimivat myös 
nuoriso-ohjaajina niin tämä pitää huomioida koulutuksessa. Perinteinen kirjastoalan 
koulutus (varsinkaan yliopistotason koulutus) ei anna eväitä nuorisotyöhön. Ilman 
tarkoituksenmukaista koulutusta ei ammattiroolien yli ole helppoa eikä 
turvallistakaan lähteä hyppimään. Aika harva handlaa tilanteet pelkällä 
persoonallaan (toki sellaisiakin on !)"  

Kohtaamistaitoihin kaivataan koulutusta, aikaa, mahdollisuuksia ja selkeää johtamista. Koulutuksen 
oletetaan luovan taitojen lisäksi turvallisuuden tunnetta omaan osaamiseen. Johtamisella luodaan 
rakenteet ja "toiminatalupa" toisen työn tontille menemiseen.   

"Moniammatillinen työ vaatii harjoittelua ja selkeää johtamista sekä tutustumista ja 
luottamusta toisiin ja heidän työhönsä." 

 

4.3 Rajapintatyön antama lisäarvo omaan työhön  
 
Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, minkälaisen lisäarvoa rajapintatyö on antanut omaan työhön. 
Avoimeen kysymykseen vastasi 91 vastaajaa. Vastaukset on analysoitu ja luokiteltu 
esiintymistiheyden perusteella (taulukko 11, s. 19).    

Lisäarvon voidaan ajatella olevan heijastuksia niistä teoista, joita on tietoisesti tai tiedostamatta 
tehty vaikuttavuuden parantamiseksi.  Vaikuttavuusajattelu perustuu loogiseen ajatteluketjuun, jossa 
tietyillä panoksilla (Input) saadaan aikaiseksi tuotos (Output) ja joka vaikuttaa (Outcome) tiettyihin 
asioihin ja saa aikaan muutoksen (Impact) jossakin. Käytännössä  vaikuttavuuden yleisiä mittareita 
ovat esimerkiksi laadukkaat tuotteet ja palvelut, asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, tehostunut 
työprosessi, yleinen laadullinen parantuminen ja  työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja yhteistyön 
lisääntyminen. (Sitra 2014; Rouhelo & Trapp 201, 52-53.) 
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Taulukko 11. Rajapintatyön antama lisäarvo omaan työhön 

Lisäarvo omaan työhön Kommenttien määrä % 

Lisää tietoa ja uutta osaamista 33 36 
Hyötyä ja vaikuttavuutta asiakastyöhön 26 29 
Uusia ja erilaisia näkökulmia omaan työhön 24 26 
Verkostoitumista ja vertaistukea, innostuneisuutta 19 21 
Uusia työmenetelmiä 13 14 
Resursseja ja tehokkuutta 9 10 
Arvostusta, kunnioitusta ja peilipintaa toisen ja omaa työtä kohtaan 9 10 
Ei mitään 6 7 
 

Vastaajista 36% koki, että rajapintatyö oli lisännyt omaa tietämystä ja luonut uutta osaamista itselle. 
Työ on helpottunut, kun kaikkea ei ole tarvinnut osata itse. Opitut asiat ovat niitä, jotka liittyvät 
vahvasti käytäntöyhteisöihin ja trialogiseen oppimiseen (Sfard 1998; Paavola & Hakkarainen 2008)  
ja yhdessä tekemiseen. Vastauksista on tunnistettavissa myös moniammatillisen työotteen piirteitä, 
kuten asiakaslähtöisyyttä, tiedon ja näkökulmien yhteen kokoamista, vuorovaikutteista yhteistyötä 
ja verkostojen huomioimista. (Isoherranen 2008, 35). 

"Olen oppinut paljon alueen palveluista, muiden työnkuvista ja asiakastyöstä, tavoista 
kohdata nuoria. Lisäksi se tuo paljon tukea: minun ei tarvitse osata ja tietää kaikkea 
itse, vaan on täysin sallittua kysyä muilta ja miettiä asioita yhdessä."  

Nuorten näkökulmasta katsottuna rajapintatyön hyöty ja vaikuttavuus on parantanut  asiakastyötä.  
Vastaajista 29% kertoi asiakastyön helpottuneen rajapintatyön avulla. Asiakastyössä näyttäytyy 
kaksi eri tyyppistä ulottuvuutta, jossa rajapintatyö erityisesti toimii; asiakkaan tiedollinen 
auttaminen ja kasvatuksellinen työote: 

"Nuorille parempaa ja laadukkaampaa tietoa ja neuvontaa."  

"Osaan selventää nuorille asioita/väärinymmärryksiä, kun tiedän millä periaatteilla 
ja mitkä seikat huomioon ottaen toinen ammattilainen tekee työtään."  

Rajapintatyön tekeminen lisää omaan työhön erilaisia näkökulmia, joka vastaavasti tuottaa 
osaamista nuorten kohtaamiseen. Erilaiset näkökulmat ja niiden kokeileminen työssä lisäävät myös 
työssä koettua onnistumisen tunnetta. Onnistumisen tunne lisää vastaavasti työn hallinnan tunnetta 
ja työtyytyväisyyttä. Vastavuoroisuus, työssä koettu ilo ja työn kollektiivinen onnistuminen ovat 
ominaisia piirteitä työhyvinvoinnille. (Laine 2013,45).  

"Olen oppinut tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja tapoja lähestyä nuoria."  

"Laajempaa ymmärrystä. Erilaisia menetelmiä yhteiskäyttöön. Resursseja. 
Täydentävää osaamista. Onnistumisia." 

"Notkeutta korvien väliin! Eri näkökulma nuorten kanssa toimimiseen, inspiroivia 
keskusteluja, mielikuvituksen lentoa ja oivalluksia. Myös henkistä tukea ja turvaa."  



20 
 

Vastauksissa kuvastuu myös rajapintatyön luonteeseen kuuluva jatkuva muutos ja 
muutoshalukkuus. Voidaan puhua uudesta työstä , joka antaa tilaa työn uudelleen muotoilulle. 
Tutkija Kirsi Karhio (2009, 2) on tutkinut luovien alojen uuden työn muotoutumista ja sen 
löytämistä perinteisen organisaatio-  ja rakenneajattelun ulkopuolelta omassa työssä työllistymisen 
näkökulmasta. Hän määrittelee uutta työtä muodoilla, jotka istuvat myös rajapintatyön käsitteeseen 
tai kolmannen työn määritelmään. Näitä uuden työn muotoja ovat muun muassa itseohjautuvuus, 
liikkuvuus, omaehtoisuus  ja luovuus. Tällainen työ vaatii tuekseen sellaisen yhteiskunnan, joka 
antaa tilaa, ja jossa vallitsee kokeilukulttuuri. Uudenlainen työote edellyttää kokeilua, erehtymistä ja 
onnistumisia. (Utti 2016, 12). Karhio ja Utti etsivät sellaista työtä, joka sijoittuu perinteisen laeilla 
ja asetuksilla säädellyn työn ulkopuolelle, mutta löytää oman säädellyn paikkansa ympäristöistä.  
Perinteisestä ammattien hallinta- ja toimijaverkkokulttuurista poikkeaminen voi olla juuri 
ammattien rajapinnoille muotoutuvaa uutta työtä, jota ei säätele yhden ammatillisen koulutuksen 
työtehtävät ja ammatti-identiteetti. Eräs vastaaja puhuu osaamisen parastamisesta, joka luonnehtii 
hyvin rajapintatyön luonnetta:  

 "Arvostan suuresti tietotaitoa, jota ihmisillä on pitkien työurien aikana kertynyt. Olen 
tyytyväinen , että pystyn poimimaan oleellisen tiedon yhteistyössä. Toimintatavat sen 
sijaan pystyn kriittisesti arvioimaan, ja hylkäämään ne tavat, jotka eivät toimi enää 
nykyaikana . Olen saanut vahvaa ymmärrystä siitä, miten nopeasti aika, ja nuoret, 
muuttuvat. Ne ammattikunnat jotka elävät ajassa, ja ovat valmiita 
mukautumaan/muuttumaan/joustamaan/ideoimaan täysin uutta, antavat paljon 
arvokasta tietoa/toimintamallia, jos sen vaan haluaa parastaa omaan käyttöön."  

Ammattien rajapinnoilla tehtävässä työssä on kyse paljolti ammatillisen työotteen ja sisältöjen 
mukautumisesta, toisen työn parastamisesta, vastavuoroisuudesta ja omastaan luopumisesta. 
Työotteen mukauttaminen on tuonut työn tekemiseen myös resursseja, joita aiemmin ei ole ollut. 
Yhdessä tekeminen on tuottanut kohderyhmälle asioita, joita ei ole pystynyt välttämättä aiemmin 
tekemään. Työstä on tullut tehokkaampaa, joka näkyy palveluprosessien parantumisena.   

"Asiakkaamme ohjautuvat meille lähes täysin muiden tahojen toimesta. Olemme 
solmineet hyviä yhteistyökumppanuuksia, järjestäneet mm. teemailtoja, joihin muuten 
resurssit eivät riittäisi. Tuntemusta muiden tahojen toiminnasta." 

"Synergia etua"  

"Nuorten asioiden eteenpäin saattaminen paranee."  

Omat ajatukset ja ennakkoluulot työn tekemisestä ovat saaneet peilipintaa, josta työn kohderyhmä, 
nuori on hyötynyt: 

"Paljonkin. Omat ennakkoluulot ovat saaneet kyytiä, "silmät avautuneet" monella 
tapaa. Osaan auttaa nuoria entistä paremmin. Oma työni on saanut uusia 
näkökulmia, asiat ovat menneet enemmän oikeisiin suhteisiin ja omaa työtä on ollut 
mahdollista tarkastella jopa ulkopuolisin silmin." 
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Osa vastaajista (7%) mainitsee, että rajapintatyö ei ole antanut heille mitään, mutta he eivät avaa 
asiaa tarkemmin. Taustalla voi olla se, että työntekijä on pakotettu toimimaan ympäristössä, jossa ei 
koe olevansa parhaimmillaan,  ei ole päässyt vielä kiinni toisenlaiseen työtapaan tai vuorovaikutus 
toisen ammattilaisen kanssa ei ole lähtenyt käyntiin.   

Hyötynäkökulmia rajapintatyöhön löytyi paljon ja niiden mukaan voidaan todeta, että rajapintatyö 
muuttaa työn luonnetta ja suhdetta omaan osaamiseen. Asiakastyön ulottuvuudet avautuvat 
paremmin ja nuori tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisemmin. Rajapintatyön tekeminen on myös 
vaikuttanut ammattien välisten osaamiskuilujen (kuva 1, s. 7 ) ja "harmaiden työalueiden" 
parempaan haltuunottamiseen, kuten eräs vastaajista kuvaa: 

"Tietotaitoa erilaisista palveluista sekä tuonut mahdollisuuksia toimia niillä harmailla 
alueilla, jotka eivät ole kuuluneet oikein kenellekään ja kun näitä alueita on 
huomioinut, on voinut myös tuoda ne esille ja ikäänkuin palauttaa ne osaksi jonkun 
ammattikunnan työtä." 

Vastaaja on tunnistanut rajapintatyön tärkeän merkityksen hyvinvointivaltiollisen yhteiskunnan ja 
nuorten syrjäytymisen mekanismien välisestä suhteesta. Yhteiskuntamme palvelut perustuvat 
pääsääntöisesti ongelmalähtöisiin palveluihin (Julkunen 2006; Leinonen 2008 ), kuntalaisten 
peruspalveluihin ja pääosin kolmannen sektorin tuottamiin yhteisölliseen toimintaan. Palvelujen 
tuotteistaminen on osaksi rajannut palvelujen sisältöjä siten, että se on rajannut yksilön 
näkökulmasta katsottuna näitä harmaita, mahdollisesti pienimuotoisen avun tarpeen paikkoja 
kokoaan pois. Ammattien rajapinnoille sijoittuvalla ja keskittyvällä työotteella on pystytty 
paikkaamaan harmaan työn alueita ja samalla vahvistamaan yksilön hyvinvointiin liittyvää 
osallisuutta. 

 

4.4 Ammattien rajapintoihin liittyvä osaaminen 
 
Ammattilaiset arvioivat myös rajapinnoille sijoittuvan osaamista erilaisten väittämien pohjalta 
(taulukko 12, s. 22). Kysymykseen vastasi yhteensä 165 ammattilaista.  
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Taulukko 12. Ammattien rajapinnoille liittyvä osaaminen. 

 

Ei 
lainkaan  

Jonkin 
verran  

En osaa 
sanoa  Paljon  Erittäin 

paljon  
Yhteensä, % 

Koen, että ymmärrän toisen 
ammattikunnan ammattikieltä. 

2 33 5 50 9 100 

Koen, että toinen ammattikunta 
ymmärtää minun ammattikunnan 
ammattikieltä. 

5 39 13 40 3 100 

Koen olevani oman 
ammattikunnan erityisosaaja 
ammattien rajapinnoilla 
tehtävässä työssä. 

4 20 12 41 23 100 

Haluan jakaa omaa ammatillista 
osaamistani toisille 
ammattikuntien edustajille 

1 20 5 52 21 100 

Koen, että toinen ammattikunta 
haluaa jakaa ammatillista 
osaamistaan minulle 

7 33 21 29 9 100 

Koen, että tarvitsisin lisä- tai 
täydennyskoulutusta ammattien 
rajapinnoilla tehtävään työhön. 

10 41 22 22 5 100 

Koen, että rajapintatyön 
osaaminen muodostuu 
käytännössä ilman erillistä 
koulutusta 

10 42 25 21 1 100 

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että ammattikuntien taustalla olevan ammattikielen 
ymmärrys on molemminpuolisesti hyvin hallussa. Vastaajista 59% ymmärtää hyvin tai erittäin 
hyvin toisen ammattikunnan käyttämää ammattikieltä. Vastaavasti 43% kokee, että oma 
ammattikieli tulee ymmärretyksi. Erilaisten koulutustaustaisten ammattilaisten ymmärrys toisten 
työstä ei ole itsestäänselvyys. Asiantuntijoiden käyttämä ammattiterminologia tai koulutuksen 
taustalla oleva tieteen näkökulmat eivät aina avaudu toisen koulutuksen saaneille työntekijöille. 
Ammattikieltä voidaan käyttää myös asiantuntijuuden näyttämöinä, jossa varsinainen työtehtävä tai 
tavoite jää taka-alalle. (Isoherranen 2008, 74.)  

Tämän tutkimuksen perusteella vastaajat eivät koe osaamisesta reviiritaisteluja, vaan ovat 
halukkaita jakamaan omaa osaamistaan toisille. 73% kysymykseen vastanneista haluaa jakaa omaa 
osaamistaan toisille joko paljon tai erittäin paljon. Tämä kertonee osittain siitä, että työtä on jo tehty 
yhdessä ja havaittu, että yhteinen työ muodostuu yhteisestä osaamisesta.   

Vastaajat olivat myös kiinnostuneita rajapintatyöhön liittyvästä koulutuksesta. Vastaajilla 27% 
paljon tai erittäin paljon toivoi koulutusta ja 41%  toivoi koulutusta jonkin verran. 10% vastaajista 
koki hallitsevansa rajapintatyön ja 22 % ei osannut määritellä asiaa.  

Avoimia vastauksia tarkastellessa (taulukko 13) koulutustarpeista 30 % kohdentui työyhteisöjen 
toimivuuteen yhteisen tavoitteen ja kohderyhmän äärellä. Kyseessä on yhteisen työn toimivuuden 
edellytyksistä, jossa arvot ovat kohdillaan eikä reviiritaisteluja pääsisi muodostumaan:    
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"Koen että koulutuksen pitäisi olla yhteistä kaikille, niin että kaikille tulisi yhteinen 
näkemys siitä, että ensisijaisesti toimittaisiin ihmisenä ihmiselle, ilman arvo- ja 
rooliasetelmia. Kyseessä on enemmän tarve asenneilmapiirin muuttamiselle. 
Ammattilaisuus omissa rooleissa tulee esille työn myötä, sitä ei tarvitsisi korostaa 
titteleillä, kohtaamistavoilla ja hierarkkisuudella."  

Eräs vastaaja kuvaa hyvin, minkälaista tietoa pelkkä sivustakatsominen toisen työstä luo itselle. 
Nämä oletukset arvottavat myös yhteistä työtä, mutta vastaajalla on asiaan oiva ratkaisu, jolla  
toisen työ avautuu parhaiten:  

"Kirjastotyön tuntemus ulottuu siihen mitä näkee; pääosin tiskityötä ja hyllytystä. 
Oletuksia ja käsityksiä on enemmän, samoin ideoita ja ideologioita, mitä se voisi olla 
tai tulisi olla. Päivä kirjastossa kirjaston hommissa voisi olla hyvä. Kosketus 
realismiin. Ammattilaisten tet-päivä tai muu kevyt "vaihto". Ehdottomasti olisi hienoa 
nähdä sisältäpäinkin." 

Taulukko 13. Rajapintatyön koulutustarpeet. 

Koulutustarpeet Kommenttien määrä % 

Rajapintayhteisöissä toimiminen ja niiden ymmärrys 9 30 
Pedagoginen osaaminen ja nuorten kohtaaminen 8 27 
Kuntouttava työ 5 17 
Ei osaa määritellä/ei tarpeita 5 17 
Erilaiset työmenetelmät 4 13 
 

Rajapintayön osaamistarpeisiin liittyi vahvasti myös pedagoginen ja kohtaamisosaaminen, kuten 
27% vastaajista tunnistaa.  Pedagogisella osaamisella pystytään vastaamaan muun muassa 
ristiriitatilanteiden  ehkäisemiseen ja itse kohtaamistilanteissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen 
nuorten kanssa.    

"Nuorten kohtaaminen, ristiriitatilanteissa toimiminen ja niiden ehkäisy."  

"Nuoriso-ohjaajan koulutus olisi kirjastossakin hyödyllinen, lisäksi joskus tuntuu että 
sosiaalitädin taidot puuttuvat itseltäni" 

Pedagogista osaamista kaivattiin erityisesti kirjastoalalla. Nuorisoalan puolella taas toivottiin 
koulutusta sosiaalialan käytäntöihin, koska niistä tuntuisi olevan hyötyä nuoren kohtaamisissa: 

"Koulutusta erilaisista tukimahdollisuuksista ja niiden hakemisesta. Tarkoitan kelan 
ja sosiaalitoimen tukia (ja niiden tulevia muutoksia). Jos itselläni olisi niistä vielä 
enemmän tietoa, hoituisi asiat paljon nopeammin ja tehokkaammin nuoren kanssa kun 
itse ei tarvitsisi googlata tai soittaa monia asioita. Vaikka monet asiat työssä 
tulevatkin kokemuksen kautta tutuiksi ja perushakemuksen (asumistuki, opintotuki, tt-
tuki jne) tekeminen on aika yksinkertaista, ei lisäkoulutus näissä asioissa haittaisi."  

Koulutustarpeisiin liittyy useimmiten myös menetelmällinen toive. Ammattilaiset toivovat usein 
erilaisia työkaluja, jolla kohdata toinen ihminen. Tämä kysely ei tee tässä poikkeusta, sillä 13% 
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vastaajista toivoo työnsä tueksi erilaisia työmenetelmiä, joilla selviytyisi työstä paremmin. 
Menetelmistä mainittiin muun muassa ratkaisukeskeisyys ja väkivaltatilanteiden hallintaan liittyvät 
työmenetelmät.   

 

5 Kolmannen työn monet ulottuvuudet 
 

Kolmannen työn määritelmään liittyy tekijöitä, jotka poikkeavat hienoisesti monialaisen, 
moniammatillisen ja moniasiantuntijuustyön määrittelyistä. Isoherrasen väitöksen (2012, 23-25)  
meta-analyysissä todetaan Petrin (2010 ) määritelmän mukaan moniammatillisen työn olevan 
vuorovaikutusprosessi, jossa ammattilaisten väliset suhteet ovat kehittyviä ja muuttuvia, 
ongelmakeskeistä, tieteenvälisiä ja asiakaslähtöisiä. Keskiössä on ammattilaisten välinen ja uutta 
tietoa rakentava suhde, joka on vuorovaikutuksessa asiakkaaseen. Kuorilehdon (2014, 28) mukaan 
moniasiantuntijuuteen perustuva työ sijoittaa asiakkaan keskiöön ja tasavertaiseksi kumppaniksi 
tiedon tuottajana ja vuorovaikutuksen luojana.    

Tämän tutkimusaineiston mukaan moniammatillisuuden ja moniasiantuntijuuden määritelmää 
täydentämällä saavutetaan kolmannen työn määritelmä. Määritelmien eroavaisuudet liittyvät siihen,  
miten moniammatillisuus ja -asiantuntijuus kehittyy kokonaan uudeksi työksi, jossa ammattien 
väliset tieteenperustat on rikottu ja ylitetty ja josta on muodostunut uusia ratkaisukeskeisiä 
toimintamalleja käytäntöön. Tämä ratkaisukeskeisyys perustuu toisen ammattilaisen osaamisen 
"lainaamiseen" ja muuntautumiseen kulloisessakin toimintaympäristössä ja kulloisenkin ilmiön 
mukaan.  Ammattilaiset, jotka toteuttavat kolmannen työn tehtävää, hallitsevat joko koulutuksen tai 
käytäntöyhteisöjen kautta itse tai yhdessä toisen/oman alan ammattilaisen kanssa nuoren 
kohtaamiseen vaadittavaa osaamista tietyssä toimintaympäristössä. He pystyvät tunnistamaan 
ammatilliseen osaamiseensa tai toimintaympäristön rakenteisiin liittyviä rajoitteita ja hakemaan 
niihin erilaisia ratkaisuja lainaten toisen ammattikunnan tietoperustaa. Tämän tunnistamisen kautta 
mahdollistuu uusi työ, joka sijaitsee perinteisen organisaatio-  ja rakenneajattelun ulkopuolella, 
mutta näiden toimintaympäristöjen sisällä.  

Tässä tutkimuksessa etsittiin raameja kolmannen työn märittelyyn muun muassa kysymällä, mitä 
ammattien rajapinnoilla tehtävä työ on vastaajalta (n=81) vaatinut ja minkälaisia käytäntöjä 
yhteistyölle on muodostunut. Aineisto löytyy aikaisemmin määritellylle käsitteelle vahvistus:   

Työtä ei määritä niinkään ammattilaisten koulutustausta, vaan toimintaympäristö, 
toimintaympäristön lainalaisuudet ja nuorten paikassa/tilassa olemisen tarve. Kolmas työ 
muodostuu siitä 1) miten peilataan ja täytetään toisten ammattikuntien "osaamisaukkoja", kuten 
eräs vastaajista toteaa.  

"Peilaamalla toisen ammattikunnan ongelmia."  
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Toisten ammattilaisten osaamisaukkojen näkemisen lisäksi kolmannessa työssä on tärkeää havaita 
ja tunnistaa oman ajattelun taustalla olevia lukkiutuneita ja asenteellisia  käsityksiä toisen työtä 
kohtaan. Ammattilaisten 2) tulee  arvioida ja täyttää  omia osaamisaukkoja:     

Myös oman työn näkökulmien avaaminen ja selittäminen on tärkeää, jotta yhteisymmärrykseen 
päästään. 

"Itseltä se on vaatinut sitä, että ottaa haltuun muiden alojen itsestään selvinä pidettyjä 
käsitteitä. Samalla on pitänyt miettiä miten oman alan mahdollisuuksia saisi aidosti 
avattua myös muille. Toisen alan mahdollisuuksista on helposti yksiulotteinen kuva." 

"Välillä on kääntynyt "silmät ympäri" jossain tilanteessa, kun on luullut jonkun asian 
olevan selvää, muttei ole ollutkaan." 

"Joustavuutta ja ymmärrystä. Eri ammattikunnat lähestyvät asioita eri kulmasta ja on 
löydettävä ymmärrystä toisten näkökantoihin ja osattava avata omaa näkemystä 
riittävän selkeästi."  

Edellä mainittujen lisäksi kolmannen työn määritelmässä on uuden luomisen metafora vahvasti 
läsnä. Toisten ja omien osaamisaukkojen lisäksi ammattilaisten tulee 3) rakentaa sellainen uusi 
tieto ja osaaminen, joka palvelee nuorten kohtaamista. Uuden rakentamisessa on kyse myös 
kyvystä hyödyntää hiljaista tietoa, joka kiinnittyy työntekijän osaamiseen, ei organisaation 
määrittelemään perustehtävään tiettyyn ammattialaan. 

"Hiljaisen tiedon kulttuuri. Toimintakumppanien "valinta" sen tiedon perusteella, 
kuka yhteistyökumppani pystyy esim. joustamaan niissä tilanteissa , kun nuori ei 
kykene jonkun ammattikunnan toimistoon. Silloin hiljaisen tiedon kautta etsitään se 
kumppani, joka voisi toimia muissa ympäristöissä, jolloin nuoren asia saadaan 
hoidettua." 

Silloin kun nuori ei ole ammattilaisen näkökulmasta tilassa "oikean" asian perässä, hänen 
kohtaaminen voidaan ohittaa. Ohittamisessa voi olla kyse siitä, että ammattilainen ei hahmota 
nuoren tarkoitusta olla tilassa ja ohittaa hänet merkityksettömänä suhteessa omaan perustehtävään. 
Joskus kohtaamattomuudessa voi olla kyse myös asennoitumisesta nuoriin.    

"Jos nuori haluaa kirjastosta kirjoihin liittyvää palvelua, sitä hän usein saa hyvin (jos 
saa asianasa esitettyä). Jos nuoren asiointisyy on muu, saattaa työntekijä suhtautua 
häneen huomaamattomasti tai penseästi." 

Kyselyyn vastanneiden mielestä ammattien rajapinnalle sijoittuvan työn luonteeseen kuuluu 
työkulttuurien ymmärtämistä, vuorovaikutustaitoja, moninäkökulmaisuutta ja ryhmäprosessien 
suunnittelu, organisointi- ja yhdistely- eli fasilitointitaitoja:  

"Oman ammatti-identiteetin ja näkökulman kirkastamista. Kykyä ymmärtää toisia 
ammattikuntia ja heidän näkökulmia, sekä näiden näkökulmien välistä vuoropuhelua." 

"Toisten ammattikuvaan perehtymistä, joustavuutta omassa työssä, toisen (erilaisen) 
työn huomioimista johon oma työnkuva ei välttämättä aina taivu (esim samassa 
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työyhteisössä esim erilaiset työajat, työajanseurantatavat, tauot jne.), erilaisen 
työkulttuurin omaksumista ja ymmärtämistä."  

"Työ vaatii erinomaisia vuorovaikutustaitoja hyvin erilaisten ihmisten kanssa, 
fasilitointitaitoja, kärsivällisyyttä. Kyky ymmärtää mistä näkökulmasta kukin ihminen 
katselee samaa asiaa." 

 Kolmannen työn määrittelyssä on kyse asiakas- ja toimintaympäristölähtöisestä poikkitieteisestä 
(crossdiciplinary) ammatillisuudesta. Poikkitieteinen ammatillisuus perustuu informaation ja 
osaamisen jakamiseen yli perinteisten ammatti- ja viranomaisrajojen, jossa työn kohteena oleva 
ihminen on tasa-vertaisessa vuorovaikutus- ja toimijasuhteessa ammattilaisten kanssa. (Kuorilehto 
2014, 23-27.)  Muuttuvat työnkuvat tuottavat hyötyä sekä nuorelle että työntekijälle: 

 "Nuori saa tuen, työnkuvat muuttuvat."  

 "Laajentaa työnkuvaa ja työn sisältöä ja antaa paremmat työkalut tulokselliseen 
 lopputulokseen."  

"Ammatillisuuden monipuolistuminen. Nuori saa todennäköisemmin laaja-alaisempaa 
palvelua ja hänet huomioidaan paremmin kokonaisuutena. Tietyt kokonaisuudet eivät 
lepää vain yksillä harteilla, vaan erilaiset ammattilaiset voivat hyvin paikata toisiaan. 
Työtä voidaan tehdä monipuolisesti yksin ja/tai laaja-alaisesti yhdessä. Luottamuksen 
jakaminen ja "kaikki ovat nuorten puolella yhdessä"-ajattelun vahvistuminen." 

Kolmannen työn määrittelyyn ei lähdetty tutkimusaineiston mukaan myös ehdoitta. Määrittelyä 
pohdittiin myös rajapinnoille sijoittuvan työn esteistä ja huonoista puolista. Eniten keskustelua 
esteistä aiheutti toisten ammattilaisten oman työn ja työreviirien rajaaminen: 

Hyvin suppea näkemys omasta työstä tai eräänlainen reviiriajattelu." En sekaannu 
toisen työhön tai en halua toista ihmistä omalle tontilleni."  

 "Pääseminen tasa-arvoisena ammattilaisena toisen tontille on joskus vaikeaa." 

Vastaajien kokemusten mukaan työreviirejä vartioitiin joskus yllättävän tarkasti ja arvotettiin 
ammattien paremmuusjärjestyksiä. Toisen ammatin reviirille oli välillä mahdoton päästä, ja tämä 
kostautui nuorten tarvitseman ohjauksen tai tuen saatavuudessa.  

Kolmannen työn ja rajapintatyön ajatuksen sisäistämisessä oli kyse myös yksilön 
muutoskyvykkyydestä ja -halukkuudesta. Työn sisältö ja laatu vaihtelevat, kun muutosvastarinta 
ehkäisee työn uusiutumista. Nuoren näkökulmasta katsottuna tämä tarkoittaa sitä, että 
ammattilaisilta saa hyvin eri tasoista kohtaamista ja palvelua. Tällöin myös ammattilaisen suhde 
työhön määrittyy itsen, ei työn perustehtävän kautta.  

"Jatkuva törmääminen samoihin, työtä jarruttaviin tekijöihin. Haasteena 
arvosidonnaisten persoonien suuri vaikutus pienessä kaupungissa, asenteet siitä, että 
"näin meillä on aina tehty" ja vakiintuneisiin (antiikkisiin) työtapoihin kynsinhampain 
juuttuminen. Näin nuoren saama apu muuttuu sen mukaan, ketkä työntekijät hänet 
kohtaavat. Esim. jos työntekijä kieltäytyy toimimasta Somessa tai virtuaalisesti, ja 
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nuori pystyisi kohtaamaan ammattilaisen esim. Messengerissä, Whatsappissa tms. 
niin kenen kanta voittaa? No, ammattilaisen tietysti. Työnantajan pitäisi tarkemmin 
määrittää työntekijöiden toimintaympäristöjä, ja se, että toimitaan aidosti asiakkaan 
eteen, riippumatta onko se työntekijästä hauskaa/mukavaa/helppoa. Eikä niin, että 
tietyt ammattilaiset sanelevat mitä ja miten he suostuvat työtään tekemään, jolloin 
heidän kohdalleen "joutuvat" asiakkaat saavat selkeästi 
huonompaa/joustamattomampaa/työntekijän asenteeseen sidottua palvelua . Näissä 
kohtaamisissa on asiakaslähtöisyys kaukana kuin itä lännestä." 

Ammatillisuuden laajentamiseen liittyy myös riskejä. Työstä voi tulla pintapuolista ja sekavaa 
liiallisen joustavuuden myötä. Omasta erityisosaamisesta ja sen toteuttamisesta ollaan huolissaan.  

"Vaatii työntekijältä vahvaa sitoutumista, motivaatiota ja joustavuutta, sekä aikaa 
ammatillisuuden laajentamiselle. Saattaa lisätä myös työn sekavuutta, kun työnkuva 
on joustava, mukautuva ja moninainen. Ei pääse keskittymään tiukasti yhteen, omaan 
erikoisosaamiseen. Ammatillisuuden laajentuessa osaaminen joiltain alueilta saattaa 
jäädä kevyeksi ja pintapuoliseksi. Tuleeko ammattilaisista keskenään samanlaisia 
"keskinkertaisia" ammattilaisia?" 

Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja työn sijoittuminen ammattien rajapinnoille on vahvasti 
kytköksissä työn johtamiseen ja työn strategisiin valintoihin. Kyselyyn vastanneiden ammattilaisten 
mielestä rajapintatyön strateginen hallinta ja johtaminen on osittain hukassa. Esimies ei välttämättä 
tiedä ja tunne käytännön työhön liittyviä haasteita tai mahdollisuuksia.  

Johtaminen liittyy osaltaan työyhteisön hallitsevan ammattialan tiedeperinteen, toimintaympäristön 
ja organisaation perustehtävän rajauksiin. Työ ja työnkohteena olevien ihmisten tarpeet muuttuvat 
ja elävät koko ajan ja työntekijät näkevät nämä signaalit usein ensin. Johdolta kaivataan luottamusta 
ja laaja-alaista näkemystä yli ammattirajojen.  

"Enemmän ymmärrystä siihen, että se on tätä päivää ja, että myös muilta aloilta voi 
saada hyödyllisiä näkökulmia omaan työhön."  

"Luottamusta ja näkemystä siihen, että tehtävä kohtaamistyö ei kehity nykyisessä 
tilanteessa. Tarvitsisin luvan tehdä työtä mukavuusalueiden ulkopuolella, sekä 
kokeilla uusia keinoja."  

Rajojen ylitykset voidaan kokea hallinnon näkökulmista hankalina ja epämääräisinä. Johtamisen 
tuloksena on helposti "ei kuulu meille" -rajaus. Näiden rajausten myötä syntyy ammattien välille 
kuiluja, joihin nuori putoaa. Ongelmalliseksi asiaksi tämän tekee se, että ihminen ja varsinkin nuori 
ei toimi tämän rakenteen mukaisesti. Nuori rakentaa identiteettiään, ilmentää kasvuunsa liittyviä 
ongelmia tai haluaa tulla kohdatuksi asiakkaana ympäristöissä, jossa hänen oletetaan olevan jotain 
muuta. Nuori liikkuu siellä, missä hän voi kokea olevansa osa yhteisöä ilman aikuisten kontrollia tai 
hakee apua sieltä, mistä hän parhaiten löytää turvallisen aikuisen helposti, kynnyksettömästi. Nuori 
ei välttämättä ajattele minkä ammatillisen koulutuksen työntekijä on saanut, ja missä 
hallinnollisessa rakenteessa hän liikkuu, vaan odottaa kohtaamisilta inhimillistä, omaan  
elämäntilanteeseensa sopivaa vuorovaikutusta.  
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6 Lopuksi 
 

Tutkimusmatka ammattien rajapinnoille, nuorten kohtaamiseen ja kolmannen työn määrittelyyn on 
tältä osin päätöksessä. Puolen vuoden aineiston keruun, analysoinnin ja raportoinnin osalta voin 
todeta, että aikataulu on ollut tiukka, mutta ei mahdoton. Aineistoa kertyi paljon, enemmän kuin 
tutkimusaikana ehti analysoimaan. Tutkimusraportteihin päätyi valikoiden vain osa aineistosta ja 
loppuaineisto jää odottamaan tulevaisuutta ja jatkokäyttöä.  

Tutkimusaihe ja aineisto kokonaisuutena osoitti tutkijalle itselleen sen, että ammattien rajapinnoille 
sijoittuva aihe on tärkeä ja puhututtaa ammattilaisia. Mielipiteet aiheen tärkeydestä tai siihen 
asemoitumisesta vaihtelevat äärilaidasta toiseen. Osan mielestä ammattien rajapinnoille liittyvä työ 
aiheuttaa ennemminkin stressiä kuin iloa tai työn helpottumista. Rajapintatyön koetaan lisäävän 
muun muassa työn kuormittavuutta:  

 "Palaverien lisääntyminen, ajan vähentyminen "perustyöltä"." 

Ammattilaisten välillä käydään välillä tiukkojakin rajanvääntöjä siitä, miten työtä pitäisi tehdä ja 
kenen ehdoilla. Tämä aineisto ei anna selvää kuvaa siitä, minkälaiset yksittäiset tekijät erityisesti 
aiheuttavat kiistoja ammattien rajapinnoille, mutta kiistat liittyvät pitkälti organisaatioiden valta- ja 
hallintarakenteisiin:  

 "On pitänyt opetella pitämään suu kiinni, kunnes "ylemmän arvon omaavat" ovat 
 puhuneet. On myös pitänyt ottaa rohkeasti paikka ja tila, kun nuoren toive on ollut se, 
 että jatketaan yhdessä toimintaa uudella tavalla, ja "blokataan" joku vanha 
 toimintamalli, kuten toimistossa istuminen ja papereiden täyttö, jota muut 
 mukanaolevat tahot vaativat. Olen suututtanut toisia ammattilaisia sillä, että vaadin 
 kaikilta heittäytymistä pois omilta mukavuusalueiltaan, ja siirtymään nuoren alueelle. 
 Joudun perustelemaan toimintatapojani paljon, mm. siksi että tutkintoni on muutaman 
 vuoden takainen, verrattuna yhteistyötahojen historiallisiin tutkintoihin ja 
 vuosikymmenien työkokemuksiin."  

Koulutuksella ja sen uusiutumisella voidaan arvella olevan myös vaikutusta työn tekemisen 
tapoihin rajapinnoilla. Koulutuksen merkitystä ei tässä tutkimuksessa ehditty tarkemmin selvittää, 
mutta olisi jatkossa selvittämisen arvoinen asia. 

Aiheen tärkeydestä kertoo kuitenkin se, että rajapintatyön hyödyt tiedostetaan ja työn merkitys 
nähdään kokonaisuutena ja nuorta hyödyttävänä työnä ilman ammattirajoja. Tämä luo myös uskoa 
siihen, että tulevaan kannattaa panostaa ja rajapintatyöhön liittyvä laajempi osaaminen on ehkä yksi 
ratkaisu, jolla nuorten syrjäytymistä ehkäistään:   

"Ammatillisuuden monipuolistuminen. Nuori saa todennäköisemmin laaja-alaisempaa 
palvelua ja hänet huomioidaan paremmin kokonaisuutena. Tietyt kokonaisuudet eivät 
lepää vain yksillä harteilla, vaan erilaiset ammattilaiset voivat hyvin paikata toisiaan. 
Työtä voidaan tehdä monipuolisesti yksin ja/tai laaja-alaisesti yhdessä. Luottamuksen 
jakaminen ja "kaikki ovat nuorten puolella yhdessä"-ajattelun vahvistuminen." 
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Nuorten kokemusten perusteella voidaan todeta, että kohtaamisiin liittyvät asiat ovat pääpiirteittäin 
hyvin, mutta joitakin kohtaamisasioita kannattaa hiukan miettiä, terävöittää ja asemoida uudelleen. 
Tutkimuksen tärkein sanoma nuorten näkökulmasta kiteytettynä tarkoittaa sitä, että miten 
ammattien rajapinnoilla nuorten kohtaaminen tapahtuu. Ammattilaisten on hyvä miettiä seuraavia 
asioita:  

1) Kohdataanko nuori rajatusti omissa ammatillisissa ja organisaatiokeskeisissä rakenteissa ja 
toimintaympäristöissä vai jalkautuvatko ammattilaiset kohtaamaan nuoria nuorten erilaisiin 
ympäristöihin?   

2) Miten nuorten kohtaaminen arvotetaan omassa työssä; kohdataanko nuori ylhäältä alaspäin Minä 
ja Se -asenteella vai tasavertaisella vuorovaikutuksella Minä ja Sinä -kohtaamisperiaatteella (Buber 
1993) ja  

3) Olisiko ammattilaisen syytä tarkistaa omaa osaamistaan suhteessa nuorten kohtaamiseen 
muustakin näkökulmasta kuin oman ammatillisen orientaation viitekehyksestä käsin?  

Kolmannen työn määrittely on kontekstisidonnainen ja liittyy ammatilliseen eri ammatillisten 
toimijoiden hallinnan välisiin välitiloihin, osaamiskuiluihin ja toimijaverkkoteorian mukaisiin 
ammattilaisten erilaisiin arvomerkityksiin. Kolmannen työn määrittely asemoitui ja tiivistyi  
aikaisemmasta oletusarvosta moniammatillisuus-, monialaisuus- ja moniasiantuntijakäsitteen avulla 
seuraavaan muotoon.  

Kolmas työ tarkoittaa tämän tutkimuksen mukaan seuraavaa määritelmää: 

Kolmannessa työssä osallistujat ja yhteisöt ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, tässä 
tapauksessa nuoren kohtaamiseen, toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden ja kunnioittavat 
toistensa  osaamista. Samalla he oppivat ja rakentavat ammatillista identiteettiään suhteessa 
toiseen yhteisöön ja toisen osaamiseen. Yhteistä oppimista määrittelee toiminnan sosiaalinen 
rakenne, yhteisön valtasuhteet, toimintaympäristö  ja oikeudet osallistua toimintaan.  

Kolmas työ muodostuu kolmen erilaisen lähtökohdan synteesistä, sen hyväksymisestä ja siihen 
sitoutumisesta. Synteesin hyväksyminen ja siihen sitoutuminen ei määrity pelkästään kahden 
ammattikunnan taholta, vaan siihen tarvitaan myös asiakkaan, tässä tapauksessa nuoren, 
hyväksyntä ja hänen sen hetkinen olemisen ympäristö. 

Kolmas työ sijoittuu työn hallinnan valtarakenteiden ja toimijaverkkokulttuurien välitilaan ja 
muodostaa sinne uuden työn. Uutta työtä tehdään ammattilaisten kanssa yhdessä tai erikseen ja 
muotoillaan työ sopivaksi kulloiseenkin toimintaympäristöön yhdessä toimintaympäristön muiden 
ammattilaisten kanssa.  

Kolmannen työn ammattilaisen työtä määrittää toisen osaamisen lainaaminen itselleen hetkeksi tai 
pidemmäksi aikaa (borrow/loan over work). Tämä osaaminen saadaan omaksuttua joko 
käytäntöyhteisöissä tai osallistumalla toisen ammattiorientaation koulutukseen. Lainattu osaaminen 
on tilanne-, paikka- ja kohderyhmäsidonnaista eikä sillä saavuteta varsinaisesti toisen 
ammattikunnan asiantuntijuutta tai ammattipätevyyttä.    
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Kolmannen työn keskeisin ajatus on siinä, että työtä ei ajatella ammattiorientaation kautta vaan 
nuori ja hänen tarpeensa sijoitetaan keskiöön, jonka ympärille ammattilaiset rakentavat omasta 
osaamisestaan puuttuvat kohtaamisen lähestymistavat. 

Tutkimuksen alkuperäisessä kysymyksenasettelussa ajateltiin myös sitä, miten 
koulutusorganisaatiot pystyvät vastaamaan uudenlaisen ammatillisuuden rakentumiseen. Tällä  
tutkimuksella ei ehditty vastata tähän kysymykseen eikä tarkemmin pohtimaan osaamisen 
muodostumisen muita vaihtoehtoja.   

Aihealue kaipaa ehdottomasti lisätutkimusta, jotta uudenlaisen työn ja ammattiorientaation 
muodostama yhteiskunta palvelisi ihmisiä hyvinvointiyhteiskunnan jäseninä ja osaavina 
ammattilaisina työmarkkinoilla. Suomen tulevaisuus kaipaa uusia ja innovatiivisia ratkaisuja 
nuorten syrjäytymiskehitykselle ja ammattien rakenteelliseen määrittelyyn. Nämä innovaatiot 
löytyvät useasti nurkan takaa, piiloista, kääntämällä asiat päälaelleen tai yhdistämällä sellaisia 
asioita, joista muut sanovat "ei noin voi tehdä", ja joihin vastataan "kyllä, kannattaa joskus kokeilla 
ja tehdä asioita näin päin!". 
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Liite 
NUORTEN KOHTAAMINEN AMMATTIEN RAJAPINNOILLA 
 
Ikä  
16 - 19 v 
20 - 29 v 
30 - 59 v 
60 - 68 v 
 
Sukupuoli  
Nainen 
Mies 
Muu 
 
Maakunta. Valitse missä maakunnassa työskentelet.  
Uusimaa 
Satakunta 
Kanta-Häme 
Pirkanmaa 
Päijät-Häme 
Kymenlaakso 
Etelä-Karjala 
Etelä-Savo 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 
Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu 
Varsinais-Suomi 
Lappi 
Ahvenanmaa -Åland 
 
Koulutustaustasi. Voit valita useamman vaihtoehdon, jos sinulla on useampi ammatillinen koulutus.  
Nuorisoala 
Opetus/kasvatus/ohjausala 
Taide/kulttuuriala 
Käsityöala 
Tekninen ala 
Kirjastoala 
Media-ala 
Turvallisuusala 
Liiketalousala 
Matkailu- ja ravitsemusala 
Sosiaaliala 
Terveysala 
Liikunta-ala 
Muu 
 
Työympäristösi. Minkälaisissa fyysisissä ympäristöissä työskentelet ja kohtaat nuoria. Voit valita useamman 
vaihtoehdon.  
Kirjasto 
Oppilaitos/koulu 
Nuorisotila/-talo 
Nuorten keskitetyt ohjauspalvelut 
Työllisyyspalvelut  
Sosiaalipalvelut 
Päihdepalvelut 
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Asumispalvelut 
Mielenterveyspalvelut 
Terveyspalvelut 
Yritys  
Muu 
 
Kerro, mitä ammattien rajapinnoille sijoittuvasta työstä on sovittu. Valitse mielestäsi kuvaavin vaihtoehto.  
 

• Olette sopineet, minkälainen ammatillinen rooli kullakin ammattikunnalla on nuorten kohtaamiseen liittyvässä 
työssä. 

• Olette sopineet, että voit ottaa perinteisesti toiselle ammattikunnalle kuuluvan ammatillisen roolin myös 
itsellesi.  

• Rooleista ei ole sovittu millään tavalla 
• Ammatilliset roolit. Arvioi, minkälaisia ammatillisia roolijakoja liittyy työympäristöösi, jossa nuori kohdataan 

yhdessä toisen ammattilaisen kanssa. Mikäli teet työtäsi yksin, ohita tämä kysymysalue.  
• Koen, että ammattikuntien roolijaot ovat hierarkkisia, oman ammattikunnan koulutuksesta määrittyviä rooleja.  
• Koen, että eri koulutustaustalla olevien ammattilaisten kesken on ristiriitoja siitä, kuka saa tehdä mitäkin 

nuoren kanssa.  
• Koen, että oma ammatillinen roolini määrittyy tapauskohtaisesti nuoren tilanteesta riippuen. 

 
Rajapintatyön osaaminen. Arvioi ammattien rajapintatyöhön liittyvää osaamista.  
Vastausvaihtoehdot: Ei lainkaan Jonkin verran En osaa sanoa Paljon Erittäin paljon 

• Koen, että ymmärrän toisen ammattikunnan ammattikieltä.  
• Koen, että toinen ammattikunta ymmärtää minun ammattikunnan ammattikieltä.  
• Koen olevani oman ammattikunnan erityisosaaja ammattien rajapinnoilla tehtävässä työssä.  
• Haluan jakaa omaa ammatillista osaamistani toisille ammattikuntien edustajille  
• Koen, että toinen ammattikunta haluaa jakaa ammatillista osaamistaan minulle  
• Koen, että tarvitsisin lisä- tai täydennyskoulutusta ammattien rajapinnoilla tehtävään työhön. 
• Koen, että rajapintatyön osaaminen muodostuu käytännössä ilman erillistä koulutusta 

 
Rajapintatyön johtaminen. Arvioi, miten ammattien rajapinnoilla tehtävää työtä johdetaan.  
Vastausvaihtoehdot: Ei lainkaan Jonkin verran En osaa sanoa Paljon Erittäin paljon 

• Työyhteisössäni kaikki tietävät, kuka voi tehdä työtä ammattien rajapinnoilla.  
• Esimieheni tietää, mitä ammattien rajapinnoilla tehtävä käytännön työni pitää sisällään.  
• Esimieheni tukee ammattien rajapinnoille sijoittuvaa työtäni  
• Esimieheni antaa minun osallistua tai kehottaa minua osallistumaan sellaisiin koulutuksiin, jotka eivät ole 

perinteisesti oman alani koulutuksia. 
• Esimieheni on antanut minulle vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa työtäni ammattien rajapinnoilla. 
• Ammattien rajapintatyötä johdetaan sisällöllisesti molempien/useiden johtajien toimesta. 

 
Käytännön työ ammattien rajapinnoilla. Kuvaile esimerkein, minkälaisia asioita eri ammattilaisten käytännön 
yhteistyö on sinulta vaatinut.  
 
Minkälaista lisäarvoa toisen ammattikunnan kanssa tehty työ on tuonut sinulle omaan työhösi?  
 
Minkälaisilla menetelmiä/työtapoja teille on kehittynyt yhteiseen työhön?  
 
Mikä mielestäsi estää tai mahdollistaa ammattien rajapinnoilla tehtävää työtä?  
 
Ammattien rajapinnoille sijoittuvan työn hyvät puolet?  
 
Ammattien rajapinnoille sijoittuvan työn huonot puolet?  
 
Mitä muuta haluaisit sanoa ammattien rajapinoille sijoittuvasta työstä?  
 
Kuinka paljon arvioisit, että omasta työajastasi kohdentuu ajallisesti ammattien rajapinnoille sijoittuvaan 
työhön?  
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