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Kaakkois-Suomen
ohjauksellisen

TE-toimistoissa

ajattelutavan

kehittää asiakastyötä ja sen

ja

haluttiin

Kohtaavan

työskentelyotteen
vaikuttavuutta.

asiakastyön

käyttöönoton

kautta

Työskentelyote haluttiin

jalkauttaa kattavasti kaikissa toimistoissa noudatettavaksi toimintatavaksi
vertaismentoreiden järjestämien koulutusten kautta yhden syyskauden
aikana.

Tavoitteessa

onnistuttiin

kiitettävästi.

Tässä

kuvauksessa

kerrotaan, miten prosessi liikkui vuoden aikana ja toivomme, että tietoa
hyödynnetään, mikäli muilla alueilla herää kiinnostus vastaavanlaisen
Kohtaavan asiakastyön jalkauttamiseen vertaismentoreiden kautta. Alkuun
olemme koonneet teeseiksi keskeisiä seikkoja, jotka näkemyksemme mukaan
mahdollistivat

onnistumisen

Kaakkois-
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Suomen

TE-toimiston

alueella.

•

Johdon täytyy seisoa muutosprosessin takana ja tuettava sitä konkreettisesti
sanoin ja teoin. Johdon on jaettava riittävä yhteinen näkemys siitä, että Kohtaavan
asiakastyön mukaisen työskentelytavan tarjoamaa laadullista muutosta halutaan
tavoitella. Kohtaavan asiakastyön työotteen täytäntöönpanoon tulee olla aito tilaus.

•

Koko prosessin ensimmäisen vaiheen läpimenoon tulee varata riittävä aika;
Prosessin käynnistämisestä viimeisiin mentorivetoisiin työpajoihin kului lähes
vuosi. Tämä tulee mieltää vasta muutoksen ensimmäisenä askeleena: aito toimiston
läpileikkaava muutos vie useamman vuoden.

•

Mentoreiden valintaan ja koulutukseen tulee paneutua; heidän innostuksensa,
jaksamisensa ja osaamisensa varaan kaikki perustuu. Mentorit toimivat heille
vieraassa OTO-kouluttajien roolissa ja tässä työssä heitä tulee tukea koko prosessin
ajan. Heitä tulee vahvistaa uudessa roolissaan, joka on useimmilla uutta.

•

Mentorius ei saa langeta vain normaalin työkuorman päälle.

•

Mentorien kouluttajien tulee omata vankka asiaosaaminen Kohtaavan asiakastyön
työskentelyotteesta sekä aikuisten ryhmämuotoisesta kouluttamisesta ja sen
fasilitoinnista.
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•

Kohtaava asiakastyötä ei pidä ymmärtää vain tapana suhtautua asiakkaaseen, vaan
se on konkreettinen TE-toimiston arkeen kehitetty metodi.

•

Pohjoismainen malli – se mitä sen täytäntöönpanosta tiedetään tässä vaiheessa
3/2021 - tarjoaa mahdollisuuden soveltaa Kohtaavan asiakastyön työskentelytapaa
laajasti toimiston arkeen siten, että sen koko potentiaali saadaan käyttöön.

•

Kun taimi on istutettu – muustahan ei 2 tunnin työpajan puitteissa voida puhua Kohtaavan asiakastyön työotteen juurtumista tulee vahvistaa.

•

Kaikki asiantuntijat eivätkä esimiehet vaikutu ensi alkuun uuden työotteen
merkityksellisyydestä – osa ei koskaan. Siksi on oleellista tukea heitä, jotka haluavat
lähteä toteuttamaan ja oppimaan lisää työssään Kohtaavan asiakastyön työotteen
mukaisesta tavasta toimia TE-asiantuntijana. Tämä varmistaa pysyvämmän kulttuurin
muutoksen, jota tässä tavoitellaan.
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Kohtaavan asiakastyön työotteen käyttöönotto eteni johdon sitoutumisesta
koko henkilöstön työpajoihin Kaakkois-Suomen TE- toimistossa vuoden
2020 aikana.
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T

arttis tehrä jotain! - Miksi Kohtaavan asiakastyön
työskentelyote ja ajattelutapa haluttiin koko

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa noudatettavaksi
asiantuntijatyön työotteeksi?
”Kun halutaan kiinnittää huomiota siihen laadukkaaseen palveluohjaukseen,
asiakaslähtöisyyteen, aitoon asiakkaiden palvelutarpeen huomioimiseen…
On välttämätöntä lähteä lanseeramaan tän kaltaista mallia…Se tie on käyty
loppuun, että aamutunnilla käydään tilastoja läpi, kuka ohjannut enemmän
ja vähemmän…Homma polki paikoillaan, asiakaspalvelu taantui.”

Kaakkois- Suomen TE- toimiston kehittämispäällikkö Ronkainen
kiinnostui Kohtaavan asiakastyön työotteesta tammikuussa 2020 ja
lähti selvittämään Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen sekä KaakkoisSuomen TE-palveluiden mahdollisuuksia yhteistyöhön ja valmiuksia
hyödyntää työotetta koko toimiston laajuudella. Pitkän hallinnonalan
työkokemuksensa ansiosta hän pystyi peilaamaan Kohtaavan asiakastyön
työotetta aikaisemmin TE-palveluiden asiakastyöhön tuotuihin välineisiin
vuorovaikutusosaamisen, palveluohjauksen ja asiakkaan motivoinnin
tueksi. Edellä mainittujen tärkeiden teemojen esiin nostaminen
ja niissä henkilöstön kouluttaminen ilman, että niitä sidottaisiin
kokonaisvaltaisempaan ajattelutavan muutokseen, ei ollut tuottanut
kuitenkaan toivottua pysyvämpää laadullista muutosta toimiston arkeen ja
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asiakastyöhön. Trendeja tulee ja kouluttajat kouluttavat, mutta mitä jää
viivan alle, kun pöly on laskeutunut?

Kokemus oli, että tässä ajassa tarvitaan kokonaisvaltaisempaa uudelleen
orientaatiota. Tarvitaan työotetta, joka jää osaksi TE- palveluiden arkea
nostaen asiakastyön laatua sekä asiantuntijoiden tyytyväisyyttä työtä
kohtaan.

”Työn perusyksikkö, se asiakkaan kohtaaminen…Näen, että se on se, mistä
poikii niitä isoja vaikutuksia ja isoja asioita…Se perusyksikkö pitää saada
kuntoon. Se on ollut ikuisuuden keskustelussa. Siihen on kaikkia ratkaisuja
haettu.”

E

nsimmäinen pysäkki: ”Tää vaatii ensi sijassa
sitä, että toimiston johto sitoutuu tähän,

näyttää vihreää valoa”

Prosessi käynnistyi, jonka ensimmäisenä pysäkkinä helmikuussa 2020 toimi
yhteispalaveri Kaakkois- Suomen TE- palveluiden johdon, esihenkilöiden,
koordinaattoreiden, kehittämispäällikön sekä Pakolaistaustaisten ohjaushankkeen kouluttajan ja TE-asiantuntijan kesken. Hankkeen kouluttaja ja
työotteen kehittäjä Juha Lahti esitteli Kohtaavan asiakastyön työotteen
taustateorian, TE-toimiston virkailijoiden kokemuksia asiakastyöstä sekä
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Pakolaistaustaisten ohjaus-hankkeessa tehdyn asiakaspaneelin tuloksia.
Osallistujille avattiin myös hankkeen asiantuntijoiden raportoimaa
palautetta hankkeessa käyttöön otetun työotteen hyödyistä asiakastyössä
(liite 1 Sivuääniä , s. 41).

Ronkainen peilasi esille tuotuja asioita vuosien varrella pohdituttaneisiin
asiakasvuorovaikutuksen haasteisiin TE-toimiston arjessa.

”Historiallinen perspekti, mitä meillä on ollut…miksei ole tuoneet toivottua
lopputulosta... Sain uskottavasti puhuttua et tässä oikeesti on jotakin muuta
kun aikasemmin niitä viritelmiä, mitkä ei oo välttämättä johtanut mihinkään.”

Esittelyn jälkeen avautui tila yhteiselle keskustelulle työotteen
mahdollisista hyödyistä ja sudenkuopista. Avoin ja kriittinen keskustelu
tässä vaiheessa oli koko prosessin onnistumisen kannalta oleellista.
Kohtaavan asiakastyön ajattelutapa ja työskentelyote kestää kriittisen
tarkastelun, mutta mahdollisesti vieraampana näkökulmana asiakastyön
vaikuttavuuteen, sen ymmärtäminen vaati avaavaa keskustelua.

Keskustelun lomassa pohdittiin muun muassa empatiavaiheen tärkeyttä
luottamuksen luomisen pohjana, työotteen kautta mahdollisesti lyheneviä
asiakkuuksien kestoja, TE-toimiston tavoitteiden sanoittamista asiakkaille,
kohtaamisen ja ohjaamisen erilaisia toimintamalleja palvelulinjasta
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riippuen sekä työnhaun alkuvaiheessa tapahtuvan kasvokkain tapaamisen
tärkeyttä. Aiemmin toimistoissa tehty hyvä asiakaspalvelutyö myös
sanoitettiin.

Alkuvaiheen keskustelulle oli varattu runsaasti aikaa ja se fasilitoitiin
kouluttajan johtamana, jotta avoin ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri
syntyisi. Tämän kokoluokan prosessiin ei tule ryhtyä ilman, että asiaa
pohditaan kunnolla ja erilaisille mielipiteille on aidosti tilaa. Usein uuden
asian edessä lähdetään liikkeelle riskeistä ja inhimillisestä tarpeesta
asettautua puolustamaan vanhaa toimintamallia. Puolustusreaktion
jälkeen mahdollistuu suunnan muutoksen näkeminen vaihtoehtona, kun
keskustelulle on varattu riittävä aika sekä luotu turvallinen ilmapiiri eri
näkemyksien esittämiselle.

“Hyvin avoimelle, suoralle keskustelulle tulisi varata aikaa ( johdon ymmärrys
ja sitoutuminen).”
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Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan ylös mietteitään työotteen plussista ja
miinuksista. Nämä purettiin yhteisesti keskustellen ennen kuin lopullinen
päätös prosessin käynnistämisestä tehtiin.

Työskentelyotteen otteen heikkouksia (-) arvioitiin muun
muassa seuraavasti
Ohjauksesta tulee itsetarkoitus, tavoite (työllistyminen) hukkuu
-Kohtaaminen ymmärretään liian vaikeaksi ja aikaa vieväksi (työntekijät
kokevat painetta tähän liittyen)
-Kohdataan liikaa, unohdetaan tavoitteet ja vaikuttavuus
-Haluan ajatella, ettei tässä mitä kutsutaan ”Kohtaavaksi” ole mitään
sellaista, jonka kanssa TE-toimistossa aloitettaisiin alusta, tämä on meidän
tapamme toimia = ei ole mitään uutta käyttöönotettavaa, kerrattavaa kyllä
-Pois oppiminen vahoista tavoista ja ajattelusta
-Epäilys: sanat jäävät ulkokohtaisiksi, ei tule lihaksi, suhtaudutaan kuin
tekniikkaan, jota lähestyminen ei mielestäni ole, kaikki muu sälä hautaa
tämän kiinnostuksen kohteena
-Kuinka tämä myydään kaikille?
-Asiantuntijat eivät omaksu käytäntöön, menevät kiireen etc taakse

10

Työskentelyotteen eduista (+) mainittiin muun muassa
seuraavasti
+Työskentelyn tapa rauhoittuu
+Asiakkuuksien kesto lyhenee
+Asiakkaan toimijuus vahvistuu
+Työntekijät kokevat työn mielekkäämmäksi (yhteys asiakkaaseen)
+Asiakkaiden tyytyväisyys palveluita kohtaan nousee
+Uusille asiantuntijoille hyvä koulutus, humanistinen ote ei sulje pois
tavoitteisiin päätymistä
+Palvelujen ”syvyysaste” vaihtelee, toimii silti hyvin taustana kaikissa
asiakaskohtaamisissa
+Palauttaa asiakaspalvelun asiantuntijuuden rinnalle
+Tuo/lisää asiakaskohtaamisen merkitsevyyttä sekä asiakkaalle että
asiantuntijalle kanavasta riippumatta
+Konseptin yksinkertaisuus tukee helppoa omaksumista
+Onnistuneen palvelun ydin
+Palvelutyytyväisyys kasvaa
+Kantaaottavuuden merkitys kasvaa
+Back to basics; nostaa pölystä muiden asioiden alle hautautunut
ydinasia; ihmisten välinen vuorovaikutus
+Mahdollisuus oikeasti vastata asiakkaan palvelutarpeeseen
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Vaikka kriittisiä ja suorastaan negatiivisiakin puheenvuoroja kuultiin
etenkin keskustelun alkuvaiheessa – erittäin tervetullutta näin massiivisen
prosessin käynnistämistä pohdittaessa, keskustelun jatkuessa sen sävy
muuttui ja vastustus suli. Uskallettiin puhua avoimesti mm. havaituista
nykytilan epäkohdista; tarve Kohtaavan asiakastyön ohjauksellisen
ajattelutavan mukaiselle asiakastyölle tunnistettiin. Metodin,
työskentelyorientaation kontekstointi toimiston arkitodellisuuteen
tunnistettiin ja sen tarjoama mahdollisuus muutokseen tunnustettiin.
Vaikka työkaverin roolin muutos mentori-kouluttajaksi ei ole ongelmaton,
niin vertaismentoroinnin vahvuudet uuden työskentelykulttuurin sisään
ajossa ylittivät monin kerroin sen mahdolliset haasteet. Mentoreiden
valintaan tuli panostaa.

K

ohtaavan asiakastyön pysäkki -

”Kaikki rakentuu

perustyöstä, sen yksittäisen asiakkaan kohtaamisesta. Siihen liitty vään

osaamisen meidän pitää suunnata. Tätä ei voi digitalisoida.”

Kohtaavan asiakastyön ote rakentaa siltaa ohjaus- ja neuvontatyön
laadukkaiden, mutta aikaresursseja vaativien toimintatapojen ja TEhallinnon ohjaus- ja neuvontatyön aikapaineistetun reaalimaailman
välille. Kohtaava asiakastyö rakentuu parin keskeisen periaatteen
varaan: asiakasvuorovaikutuksen eri työotteiden (tiedotus, neuvonta ja
ohjaus) tietoinen käyttö sekä asiakastilanteen vaiheistaminen. Näiden
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perusperiaatteiden sisäistämisen kautta asiantuntijatyön vahvempi
kiinnittyminen asiakkaaseen ja tämän sillä hetkellä akuuteimpiin
kysymyksiin mahdollistuu.
Myös asiantuntijan autonomisuuden tunne asiakastyössä kasvaa.
Onnistuessaan tämä tukee asiantuntijan työhyvinvointia myös niissä
asiakastilanteissa, joissa asiakas kohtaa vastoinkäymisiä ja purkaa tätä
asiantuntijalle.
Kohtaavan asiakastyön otteessa keskeisiä ohjausvuorovaikutuksen
elementtejä istutetaan TE-toimiston arjen lyhytkestoisia asiakastilanteita
vahvistaviksi rakenteiksi. ” Aloita sieltä missä asiakas on – älä sieltä,
missä oletat tai haluat hänen olevan!”- lähtökohdan kautta asiakkaan
toimijuutta ja sisäisen motivaation rakentumista voidaan tukea myös
lyhyissä asiakaskontakteissa. Toimijuus ja sisäinen motivaatio vaikuttavat
ratkaisevasti ohjaus- ja neuvontatyön tuloksellisuuteen.

Kuva 1 Asikainen /Pakolaistaustaisten ohjaus
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Kohtaava asiakastyö tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kykyä ja valmiutta
kohdata asiakas kokonaisena ihmisenä ja rakentaa asiakastilanne tälle
pohjalle. Kohtaavassa asiakastyössä on kyse sekä työllisyyspalvelujen
arkeen soveltuvasta asiakastyön lähestymistavasta että käytännön
työskentelyotteesta. Työskentely rakentuu asiakkaan tunnistetulle tarpeelle
työllistymispalvelujen tukeen. Työskentelyote on asiakaslähtöinen
– ei organisaatiolähtöinen. Se vahvistaa asiakkaan toimijuutta ja
sitoutuneisuutta ja tuo näin vaikuttavuutta asiakastyöhön. Asiantuntija
tunnistaa asiakkaan akuuteimman kysymyksen, jonka käsittely on siinä
hetkessä oleellista. Turhan varmuuden vuoksi asiakkaan tarpeisiin
ankkuroitumattoman asian kuvaaminen ei vie asiakastapaamisen aikaan,
vaan asiantuntija voi keskittyä olennaiseen.

-> Juha Lahti - Kohtaava asiakastyö ohjauksellisena lähestymistapana ja käytännön
työotteena https://www.doria.fi/handle/10024/180459

14

Lähdetään liikkeelle – Kohtaavan asiakastyön
vertaismentorointi käynnistyy

Palvelujohtajan päätöksellä sovittiin, että Kohtaavan asiakastyön työotetta
lähdetään viemään eteenpäin ja jalkauttamaan Kaakkois-Suomen TEtoimistossa mentoreiden kouluttamisen kautta. Mentorikoulutuksen
jälkeen mentorit toimisivat koko henkilöstölle kohdistettujen työpajojen
vetäjinä. Nähtiin parhaaksi etsiä mentorit avoimella haulla. Taimi- uutinen
mentorihaun käynnistymisestä julkaistiin maaliskuussa 2020 (liite 2).
Mentorikoulutukseen valikoitui 10 henkilöä. Hakijoita oli reilusti enemmän,
mikä yllätti positiivisesti; valmius tällaiseen roolin ottoon oli olemassa,
mikä kertoo TE-toimistojen henkilöstössä toimivien asiantuntijoiden
osaamisesta ja sitoutumisesta työhönsä ja sen kehittämiseen.
Valinnoissa haluttiin varmistaa eri toimipaikkojen ja eri asiakasryhmissä
työskentelevien edustus mahdollisimman laajasti.

Mentoreiden koulutukselle luotiin runko yhteistyössä TE- toimiston
ja Pakolaistaustaisten ohjaus-hankkeen kouluttajien kesken.
Koulutukseen sisältyi noin 20 tuntia ryhmäkouluttautumista verkossa
sekä kasvokkain touko - syyskuun välillä 2020. Koronavuosi rajoitti
koulutuksen enimmäkseen verkossa käytäväksi, mutta ihanteellista ja
alkuperäisen suunnitelman mukaista olisi ollut järjestää kaksi kokonaista
ryhmäkoulutuspäivää kasvokkain ja yksi lyhyt koulutushetki virtuaalisesti.
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Koulutuksellisten osioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat
hankkeen kouluttajat Juha Lahti ja Titta Turunen. Koulutusosiot jaettiin
teemoittain seuraavasti:

•

7.5. klo 9.30-11-> Teams: Keitä me olemme: ryhmäprosessin käynnistyminen

•

27.5. klo 10-11-> Teams: Tieto – Neuvonta –Ohjaus: erilaiset ulottuvuudet

•

10.6. klo 9-14-> Teams: Kohtaavan asiakastyön vaiheet/portaat ja dialogisuus sekä syksyn

työpajojen suunnittelua
•

9.9. klo 9-14 ->Kouvola: Kolmen ensimmäisen koulutuspäivän teemojen syventämistä ja

kouluttajaroolin mentoriroolin haltuunottoa
•

16.9 klo 9-14-> Teams: Mentoriroolin vahvistaminen&mentoreiden tuki ja työpajojen loppuun

hionta

Yksi mentorikoulutukseen valittu asiantuntija jättäytyi prosessista jo
alkuvaiheessa. Mentorit jaettiin työpareihin sekä yhteen kolmen mentorin
ryhmään koulutuksen aikana niin, että muodostuneen tiimin asiantuntijat
työskentelivät eri paikkakunnilla. Tällä haluttiin lisätä toimipisteiden välistä
yhteistyötä. Mentorit saivat vapaat kädet työpajojen suunnitteluun, jotta
heillä oli mahdollisuus työstää oman näköinen työpaja omia vahvuuksia
hyödyntäen. Lopulta mentorit päätyivät käyttämään yhteisesti ryhmässä
suunniteltua runkoa, johon parit halutessaan tekivät pieniä muutoksia.
Työpajan kestoksi määriteltiin 2 tuntia ja maksimiosallistujamäärä yhteen
pajaan 15 henkilöä. Liitteessä 3 on esitelty yhden mentoriparin työpajadiat.
Mentoreiden yhteydenpidon ja yhteisen työskentelyn helpottamiseksi
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luotiin Yammer- ryhmä “Kohtaava asiakastyö -mentoreiden ryhmä”.
Mentorikoulutuksen päättyessä mentorit esittelivät rungon Kohtaavan
asiakastyön työpajasta Kaakkois- Suomen TE-palveluiden johdolle ja
esihenkilöstölle virtuaalisesti ja lyhyesti, noin 45min. Johdon hyväksyttyä
työpajasisällön mentorit loivat exel- taulukon, jonka kautta ilmoittautua
työpajoihin (henkilöstö sai valita itselle sopivimman pvm). KaakkoisSuomen TE-palveluiden johtaja Jari Saarinen välitti henkilöstöllensä
sähköpostin, jossa kertoi Kohtaavan asiakastyön työotteen käyttöönotosta
ja velvoitti ilmoittautumaan työpajoihin, liite 4.

Päätepysäkki; Työpajat
Mentorit saivat vapaat kädet 2 tunnin pituisten työpajojen suunnitteluun.
Rakenne mukaili oivallisesti Kohtaavan asiakastyön portaita empatiavaiheen
eli takan lämmityksen kautta työskentelyyn. Työpajat sisälsivät yhden tai
kaksi ryhmätyötä, joissa osallistujat jaettiin pienryhmiin työskentelemään
x ajaksi. Kahden tunnin aikarajoite koettiin yleisesti haastavaksi, varsinkin
kun työpajan yhtenä merkityksenä oli mallintaa käsiteltävän asian äärelle
pysähtymistä.
Pakolaistaustaisten ohjaus- hankkeen TE-asiantuntija oli läsnä mentoreiden
koulutuksissa sekä suurimmassa osassa työpajoja tiedustellen ja
kuulostellen mentoreiden ajatuksia läpi prosessin. Hankkeen TEasiantuntijan yhtenä tehtävänä oli toimia taustatukena “back uppina”
esimerkiksi tietotekniikan ongelmien tai sairaustapausten yllättäessä.
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Lisäksi asiantuntija kannusti mentoreita ja loi turvallista, luottavaista
ilmapiiriä työpajojen toteutuksen ympärille.
->Työpajoista kerättiin anonyymi osallistujapalaute Webropol- kyselyn
kautta (liite 5, palautekyselyn pohja). Asteikolla 1 (huono) -5 (erinomainen)
työpajojen keskiarvo oli 4.01. Työpajoista kommentoitiin muun muassa
seuraavasti;

Osallistujien palautetta työpajoista:
“Kysy, Kuuntele, Kunnioita, Kannusta” on tuttu asia. On ilo olla työantajalla,
jossa tämä työote alkaa olla tunnustettu tehokkaimmaksi tavaksi päästä
tavoitteisiin.”
“Suorittaminen ihmisen tasolla tuottaa niitä parempia tilastolukujakin.”
“Asiakas kokee itsensä arvokkaaksi sekä yksilöksi. Ei koe olevansa vain osa
koneistoa.”
“Asiakkaan kanssa työnteko olisi sujuvampaa - ehkä - näin uskon.”
“Kun asiakas huomaa, että olet hänen puolellaan, tukemassa ja auttamassa
häntä, etsimässä juuri hänen näköinen ratkaisu, on pitkäaikainen luottamus
luotu. Ja se myös kantaa hedelmää.”

Työotteen käyttö herätti myös epäilyjä:
“En ole erityisen viehättänyt nimetyistä menetelmistä. Oma ikä ja
työkokemus ovat avittaneet ja muokanneet tapaani toimia.”
“ Tulostavoitteiden paineet eivät kulje käsi kädessä aidon kohtaavan
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asiakastyön ja sen vaatiman ajankäytön kanssa.”

“Uhkana yliohjaaminen, sosiaalityön puolelle lipsahtaminen.”

Uuden asian äärellä oleminen tai jossain muodossa totutusta tavasta
poikkeava tapa työskennellä voi herättää monenlaisia tuntemuksia, erään
vastaajan kommentin mukaan
“Muutosvastarintaa on aina ollut ja tulee aina olemaan”.

Nosto kommenteista “Uhkana yliohjaaminen, sosiaalityön puolelle
lipsahtaminen.”

Kohtaavan asiakastyön metodin täysimittainen

hyödyntäminen vaatisi rinnalleen pohdinnan siitä, mikä on TE-asiantuntijan
perustehtävä. Miksi kuulemme niin usein vastaavanlaista kommentointia,
jossa pienikin vire ihmiskasvoisuutta tulkitaan ’sosiaalityön puolelle
kuuluvaksi’? Mistä tämä kertoo? (liite 6)

Mentoreiden ajatuksia prosessista
Mentorit kutsuttiin jakamaan ajatuksia yhteisestä matkasta virtuaaliseen
kokoontumiseen muutama viikko viimeisen työpajan päättymisen jälkeen.
Läsnä olivat hankkeen kouluttajat sekä TE- toimiston kehittämispäällikkö ja
palvelupäällikkö. Mentorit kuvasivat ajatuksiaan muun muassa seuraavasti:
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“Ilo, rohkaistunut olo. Hieno matka. Nautin tutustumisesta uusiin ihmisiin.
Haasteena Teams. Mentoripari tsemppasi.”
“Ilo ja onni. Uusi asia tehdä etänä näitä, mutta onnistuminen toi hyvän
mielen. Haasteena kyky pysähtyä asiakkaan äärelle riittävästi. En osaa vielä
niin hyvin kuin haluaisin.”
“Päällimmäisenä innostaminen ja innostamisen merkitys tärkeimpinä
asioina kohtaavasta asiakastyöstä. Toivon, että tulevaisuutta saadaan tänään
yhdessä työstää.”

“Kiitollisuus, joka nousi myös siitä, että mentorointiryhmiin osallistuneet ihmiset
olivat niin mahtavia. Haasteena mentorointiryhmän aika 2h oli todella tiukka.
Upea tulos asiakkaan ohjaamisesta.”

“Aluksi vaikeutta lämmetä tälle työskentelytavalle. Olen ylpeä itsestäni, että
olen uskaltanut mennä oman mukavuusalueeni ulkopuolelle. Pajat olivat aina
erilaisia. Oli hienoa saada hyvää palautetta. Olen saanut yllättyä monella tapaa.
Tulevaisuus näyttää kirkkaammalta, kun on saatu lisää väkeä TE-toimistoon.”

“Innostava matka. Into on syntynyt ja pysynyt. Matka oli myös
innostavuudestaan huolimatta voimia ja aikaa vievä. Loppupelissä kuitenkin
voimaannuttava. Palaute oli hyvää. Mielenkiintoista oli se, että pajoja vetäessä
itsekin kehittyi. Paja pajalta aina sisältöä viilattiin. Kaksi tuntia oli liian lyhyt
aika. Nyt olo on helpottunut mutta onnellinen. Jännityksellä kohti tulevaa.”
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“Itsellä päällisin puolin tosi hyvä mieli. Työpajat onnistuivat ja ihmiset
kyselivät jatkoa. Toivon, että ensi vuonna voimme jatkaa näitä hyvällä
menestyksellä.”

Vertaiskouluttaminen ei ole mikään helppo tehtävä edes ammattilaiselle,
saati sitten ensimmäisiä askeleitaan kouluttajan polulla ottaville.
Yllä olevat kommentit kertovatkin siitä piilevästä ja laajasta
osaamispotentiaalista, joka TE-asiantuntijajoukosta löytyy. Prosessin
aikana syntyi vaikutelma, että nämä valikoituneet mentorit olivat vain
odottaneet mahdollisuutta jakaa omasta vankasta osaamisestaan toisille.
Mentoreiden onnistumisen kokemukset nousevat selvästi edellisissä
kommenteissa esiin. Mentoreista pyrittiin heidän valmennuksensa ajan
luomaan tietoisesti ryhmää, joka tukisi toisiaan vaativassa ja useimmille
aivan uudessa roolissa. Mentorit kouluttivat pareittain, joka oli varmastikin
tärkeä asia; jaettu koulutusvastuu ja uudessa ja vieraassa kouluttajaroolissa
toimimisen paine on näin helpompi kantaa. Kouluttajan rooli vaati rohkeaa
loikkaa mukavuusalueen ulkopuolelle. Kommentit kuvaavat tuon loikan
onnistumisesta ja merkityksellisyydestä mentoreille itselleen.

Epäsuorasti koko mentorikoulutus ja työpajaprosessi todistaa osaltaan
myös sitä, että Kohtaavan asiakastyön työskentelyote soveltuu TEtoimiston asiantuntijan arkeen; se ei ole ulkoa tuotu teoreettinen ‘neliö,
joka tulisi sovittaa ympyränmuotoiseen reikään’. Se on mahdollista
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omaksua nopeastikin, vaikka siinä - kuten kaikessa vuorovaikutustyössä kehittyminen onkin koko uran mittainen prosessi.

Missä menemme nyt maaliskuussa 2021? -

Kohtaavan asiakastyön työotteen juurruttaminen
Kaakkois- Suomen TE- toimistossa

Mentorit ovat kokoontuneet ja pohtineet erilaisia vaihtoehtoja työotteen
esillä pitämiseen ja syventämiseen henkilöstön keskuudessa. Varmuudella
tiedetään, että Kohtaava asiakastyö on jatkossa oma osansa KaakkoisSuomen TE- palveluiden perehdytysohjelmaa. Perehdytysosiolle on nimetty
vastuumentori, joka koordinoi perehdytyksen vetovastuita sekä vastaa
sisällön suunnittelun prosessista. Lisäksi Kohtaava asiakastyö kirjataan
TE-palvelustrategian Kaakkois- Suomen toimeenpanosuunnitelmaan sekä
Asiakaspalvelun käsikirjaan. Uudet, henkilöstölle suunnatut työpajat,
3 kpl, järjestään mentoreiden toimesta kevään 2021 aikana. Tätä
juurruttamistyötä tukee osaltaan Pakolaistaustaisten ohjaus-hankkeessa
tuotetut Kohtaavan asiakastyön video-opiskelumateriaalit, joita ei
vertaismentorointikoulutuksen aikana ollut vielä käytössä. KaakkoisSuomessa Kohtaava asiakastyö on otettu vastaan organisaation eri tasoilla
ja sitouduttu juurruttamaan TE- palveluiden arkeen.

“Mitä siihen mentoriporukkaan tulee muuten ni, se on niin äärimmäisen
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herkkä siinä vaiheessa kun mentorit on saaneet koulutuksen ja ovat
järjestäneet ensimmäisen tilaisuuden henkilöstölle, siinä tulee checkpoint,
mihin suuntaan se siitä lähtee, tyssääkö siihen se homma vai lähteekö
oikeesti juurtumaan osaksi arkea. Siinä on mentoriporukalla iso rooli,
johdolla iso rooli ja tottakai siinä ilmapiirillä mikä siinä työyhteisössä on.
Väittäisinpä niin, että ne mentorit tarvitsee eniten tukea siihen.”

Mentorit tulevat jatkossakin tarvitsemaan johdon ja työyhteisön tuen
juurruttamisen onnistumiseksi. TE- palveluiden asiantuntijoiden perustyö
on vaativaa, jopa kuormittavaa asiakaspaineen vuoksi. Kohtaavan
asiakastyön vertaismentorius tulisi nostaa arvoonsa osoittamalla aito ja
konkreettinen tuki työn jatkumiselle koko organisaation puolesta.

”Keskustelut juurruttaa”
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