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H1: Siirrytään työparityön teemaan. Millasia edellytyksiä näätte työparityöskenetelylle elikkä mitkä
tekijät voi edistää tai estää sitä työparityöskentelyä työntekijätasolla?
O: Ehkä estää on ne semmottet vanhat kaavat se on varmaan se mitä mä koen enemmän, mutta mä
nään taas sen että tässä on kaikki niinkun opetellut heittäytymään ja opettelevat koska se on siinä ja se
että tää moniosaaminen tässä näissä pareissa mitä täs on ja ihmisissä ni se on suunnaton mahdollisuus
ja etu.
S: Kysyit siitä edistämisestä.. mä sanoisin näin, että tota, se on musta hyvä et on tosissaan monenlaisii
ihmisii ja sit, että tehdään kaikkien kanssa tässä meidänkin tiimissä ni siitä saa itellensä ja kaikkea uutta
mitä kaipaa.
H2: Onks sulla mielessä jtn sellasia mahdollisia estäviä tekijöitä?
S: Kun mä nyt.. ei tuu nyt yhtää estävää, mut kun mä nyt oikeen haen mikä vois olla ni silloin kun
alotettiin ni mä mietin et meillä on erilainen työaika et viikottainen tuntimäärä on erilainen mut se oli
silloin alussa mut must me ollaan kuitenkin saatu tää toimimaan ettei se ollutkaan mikään este vaik
aluks ajattelin et erityöaika. Mulle ei just nyt tuu mieleen mitään estettä.
H1: Mites sitten kun aikaisemmin arviointiprosessia tehtiin sosiaalityöntekijä-sosiaalityöntekijä
työparina, mutta nyt on tullut tämä ohjaaja-sosiaalityöntekijä niin millaisia kokemuksia teillä on siitä
arviointiprosessissa?
S: Mä ite aattelen, että ei sil ollu niin väliä onks sil työparilla ohjaaja tai sosiaalityöntekijä nimikettä,
koska me tehdään sitä asiakkaasta asiakkaan kanssa eikä meidän työssä todellakaan oo taustalla mikään
kiireellisen sijoituksen arviointi siis sil tavalla. Ei lastensuojelussakaan tehty sil ajatuksella mut se lähti
vähän erilaisesta ajatuksesta. Se huoli tuntu silloin .. tai se oli se lastensuojelu se "suojelu" oli se
painotus siinä, mut nyt mä aattelen et me tehdään enemmän yhdessä selvitystä asiakkaan tilanteesta ja
asiaks on vielä tasavertasemmassa asemassa meidän kanssa ja me työparit ollaa tasavertasii, viis siitä
mikä meidän nimike on.

