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Työkäytännön/ menetelmän nimi, asiakkaat, mukanaolijat ja organisaa-

tio 

 

Työkäytäntö, jolla osallistumme Hyvä käytäntö -kilpailuun, on Monitoimijaisen kohtaamisen 

ABC-malli. Monitoimijaisen kohtaamisen ABC:ssa on mallinnettu perheiden, lastensuoje-

lun ja koulun yhteistyökäytäntöjä. ABC-malli koostuu periaatteiden sekä monitoimijaisen 

kohtaamisten mallinnuksista. Monitoimijainen kohtaaminen jakaantuu kolmeen; ennen, 

tilanteessa ja jälkeen osuuteen. Malli avaa nimensä mukaisesti monen toimijan yhteistä 

asiakasta osallistavaa kohtaamista lastensuojelun kontekstissa. (ks. tarkemmin tulokset 

kohdasta) 

 

Mallin valtti sisältyy sen syntytapaan; sitä ovat kehittäneet nuoret ja vanhemmat, lasten-

suojelun sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä koulun rehtorit ja kuraattorit opettajia kuullen 

ja korkeakouluopiskelijoita ja hanketyöntekijöitä hyödyntäen. Koska malli on tehty perus-

työhön istuvaksi, osaksi lastensuojelun ja koulun arkityötä, sen on myös mahdollista juur-

tua sinne ja levitä muuallekin perustyöhön. 

 

Asiakkaat, joita mallin käyttö koskee, ovat lastensuojelun ja koulun yhteiset lapset (7-17v) 

ja heidän vanhempansa (perheensä). Mallia ovat asiakkaiden lisäksi kehittäneet Malmin-

kartanon alueen kaikki koulut eli Malminkartanon ja Pihkapuiston ala-asteet sekä Apollon 

Yhteiskoulu. Lastensuojelusta mukana on ollut Helsingin avohuollon sosiaalityön Malmin-

kartanon tiimi.  

 

Monitoimijaisen kohtaamisen ABC on syntynyt Kehrä II hankkeessa (joka on osana Lap-

sen Kaste -ohjelmaa, Etelä-Suomen Lapsen ääni -hanketta ja sijaitsee Soccan Heikki Wa-

ris -instituutissa). Kehrä II:ssa on ollut mukana muita kehittäjäyhteisöjä samaan aikaan 

(Helsingin Kalliossa, Vantaan Myyrmäessä ja Espoon Matinkylä-Olari-Tapiola alueella), 

jotka ovat omissa yhteistyösuhteissaan (lastensuojelun, koulun, varhaiskasvatuksen ja 

päihdehuollon kanssa) kehittäneet samaa monen toimijan kohtaamisen mallinnusta. Käy-

täntötutkimuksellisen kehittämisprosessin aikana ideoita ristiinpölytettiin toisten kehittä-

jäyhteisöjen kanssa ja tuloksena oli yhteinen ja kuitenkin kunkin alueen omiin tarpeisiin ja 

yhteistyökuvioihin sovitettu Monitoitoimijaisen kohtaamisen ABC. Monitoimijaisen kohtaa-

misen ABC:n rakentumisesta sellaiseksi kuin se nyt on, kuuluu kiitos siis paitsi meille pal-
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kintoa hakeville Malminkartanolaisille, myös Kehrä II kehittäjäkumppaneillemme pääkau-

punkiseudulla! (ks. nettisivuilta www.socca.fi/malminkartano) 

 

Miksi työkäytäntöä tai -menetelmää alettiin kehittää? 

Mikä oli tavoite, mitkä olivat tulokset? 

 

Kehittämisidean juuret ovat toisaalta syvällä alueen yhteistyöperinteessä ja toisaalta pää-

kaupunkiseudulla vuosia kestäneessä sosiaalityön jatkuvan kehittämisen ajattelussa. Siinä 

Kehrä II on jatkumo Kehrä I kehittämiselle eli se jatkaa ideaa sosiaalityöntekijöiden jatku-

vasta oman työn kehittämisestä.  

 

Työkäytännön kehittämisen yhteinen ja jaettu lähtökohta oli huoli Malminkartanon alueen 

lapsista. Malminkartanon alueella lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tiimi ja alueen 

koulut olivat jo pitkään tehneet paljon yhteistyötä. Yhteistyön työkäytännöt toteutuivat sekä 

yksittäisten asiakaslasten kanssa yhteisissä kouluneuvotteluissa että alueella aktiivisesti 

toimivassa monitoimijaisessa yhteistyöryhmässä. Näiden käytäntöjen myötä yhteistyötä oli 

alkanut viritä myös asukkaiden ja asiakkaiden suuntaan. Oli esimerkiksi yhteistyössä 

käynnistetty vertaisryhmä vanhemmille ja lapsille. Ryhmätoiminnan taustalla oli pitkään 

jatkunut, jaettu huoli alakoulu ja yläkouluikäisten poikien oirehtivasta ryhmästä. Oirehdinta 

näyttäytyi levottomuutena koulussa ja lapset olivat vakavassa vaarassa jäädä koulupudok-

kaiksi. Vapaa-ajalla lapset mm. näpistelivät ja käyttäytyivät levottomasti. Myös päihteiden 

käytön kokeilut alkoivat olla kuvoissa mukana. Huoli oli suuri ja sijoituksista alettiin puhua.  

Ryhmätoiminnan keinoin kuitenkin onnistuttiin työskentelyssä niin, että vain yksi pojista 

tarvitsi sijaishuoltoa, muiden tilanne rauhoittui.  Vanhemmat  arvioivat, että vertaisryhmäs-

tä he saivat työkaluja lasten käytöksen rajaamiseen ja tukemiseen. Lapset lähtivät työs-

kentelyyn mukaan huomattuaan, että vanhemmat tekivät yhteisen ”ryhtiliikkeen”, heidän 

parhaakseen.  

 

Tämäntapaiset yhteistyön kokemukset olivat taustalla ja kannustimena sille, että päätimme 

yhdessä ilmoittautua mukaan Kehrä II kehittämishankkeeseen.  Malminkartanon alueella 

koulun, lastensuojelun ja vertaisryhmän myötä virinnyt asiakkaita osallistavan yhteisen 

kehittämisen itu sai jatkaa versomistaan Kehrä II -hankkeen sitä tukevasti ohjaavassa 

maaperässä. 

 

Koimme, että meillä voisi olla  toisaalta paljon kokemuksen myötä kertynyttä osaamista 

jaettavana ja toisaalta paljon uutta vielä yhdessä opittavana. Tunnistimme hyvien yhteis-

työn kokemusten lisäksi aiemmin toteutuneesta yhteistyöstä myös Toimiva Lastensuojelu 

raportissa esiin nostetun ”poislähettämisen kulttuurin” piirteitä. Kannustimena kehittämis-

työhön ryhtymiseen oli sen vuoksi myös halu vankistaa ”poislähettämisen kulttuurin ” si-

jaan yhteistoiminnallisuuden kulttuuria. Kehittämiseen ryhtymisen syynä oli myös lasten-

suojelutiimin aiemmat hyvät kokemukset arkeen niveltyvästä kehittämisestä (esimerkiksi 

Kehrä I ja Praksis-hankkeet). Kouluissa puolestaan kehittämisestä kiinnostuivat välittö-

mästi työstään innostuneet ja siihen paneutuvat rehtorit ja kuraattorit. Kuraattorit, rehtorit, 
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sosiaalityöntekijät ja alkuvaiheessa mukana olleet sosiaaliohjaajat olivat yhdessä kehittä-

mistiimi. Kehittämistiimin työtä koordinoi kentän ja osaamiskeskuksen yhdyshenkilönä toi-

minut lastensuojelutiimin johtava sosiaalityöntekijä.  Kehittämistyön facilitaattoreita olivat 

kehittäjä- ja tutkijasosiaalityöntekijät (2).  

 

Mainitut alueelliset, yhteiset kokemukset ovat oleellisia mainittaviksi, koska ne ovat osoitus 

siitä, että monitoimijaisen, arkeen niveltyvän kehittämistyön kannalta on paikallisuudella, 

alueellisuudella oma tärkeä merkityksensä kehittämistyön mahdollistajana. Malminkarta-

non alueella tätä alueellisuutta voitiin käyttää tietoisesti voimavarana sekä asiakas että 

kehittämistyössä, vaikka organisaatiouudistuksen myötä toteutuneet uudet työnjaolliset 

järjestelyt eivät sitä hankkeen loppuun asti tukeneetkaan.  Alueellisuus asettui Kehrä II -

hankkeessa edesauttamaan sitä, että myös alueella asuvia asiakaslasten vanhempia saa-

tiin mukaan miettimään kokemuksiaan kouluneuvotteluista ja sen perusteella esittämään 

näkemyksensä kehittämisen tarpeista 

 

Mikä oli tavoite ja tulokset? 

 

Tavoitteet jäsentyvät Kehrä II -hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Toisaalta on kyse sii-

tä, miten kehitetään. Millaiset ovat hyvät, arkeen istuvat ja asiakkaita kunnioittavat kehit-

tämisen keinot? Ja toisaalta taas on kyse siitä, mikä on visio hyvästä monitoimijaisesta ja 

asiakasta osallistavasta yhteistyöstä? Tavoitteet niveltyvät sisällöllisesti toisiinsa. Sillä, 

miten kehitetään on osoittautunut olevan merkitystä myös sen kannalta, miten ajattelem-

me, että asiakastyötä olisi hyvä tehdä. Keskiöön molemmista näkökulmista asiaa tarkastel-

len ovat nousseet lapsen ja vanhempien sekä työntekijöiden osallisuuden ja turvallisen 

kohtaamisen teemat.   

 

Tavoitteiden määrittämistä ohjasi lastensuojelun, koulun ja asiakkaiden yhteinen, jaettu 

tavoite: miten voimme paremmin auttaa lasta ja hänen läheisiään? Tämän voi ilmaista 

myös niin, että olimme kiinnostuneita hyvän kohtaamisen mallinnusten myötä edistämään  

lastensuojelun mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa työtä.  Tärkeää ei ole tietyn työvälineen 

käyttö, vaan se että työkäytännöt muuttuvat laajemminkin yhteistoiminnallisempaan suun-

taan, sekä omassa työskentelyssämme paikallisesti että hanke-raportoinnin ja tutkimuksen 

myötä kenties laajemminkin.   

 

Tavoitetta koskevat kuvaukset ovat myös vastaus siihen, mitkä olivat tulokset.   Onnis-

tuimme asettamaan hankkeessa sopivan kokoiset, arkeen niveltyvät tavoitteet – jotka 

myös saavutimme. Hyvä Käytäntö – kilpailuun osallistumisesta  haemme tukea tulosten 

juurruttamiselle  ja levittämiselle.  Olemme sitoutuneet  kehittämistyöhön myös tärkeässä 

”jälkituen” vaiheessa. 

 

Kehrä II –hankkeessa halusimme yhdessä  jäsentää ja tehdä näkyväksi sitä, mitä tavalli-

sessa koulussa ja tavallisessa lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä voidaan ja osa-

taan tehdä lasten hyväksi. Tavoitteen määrittäminen ja konkretisoiminen oli osa kehittämi-

sen työskentelyä. Läksimme hakemaan tavoitetta edeten suuremmasta pienempään. Ta-
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voitteen hakemisessa keskeiseksi havaittiin yhteisten toimintaperiaatteiden jäsentäminen. 

Ne löytyivät keskustellen arvoista ja asenteista. Tämän vaiheen myötä yhteiseksi toimintaa 

(kehittämisen keinot sekä visio hyvästä yhteisestä asiakastyöstä) ohjaavaksi  periaatteeksi 

löytyi  asiakkaan osallisuus, yhteistoiminnallisuus ja lapsen kannalta turvalliset työkäytän-

nöt . 

 

Kun toimintaperiaate oli selkiytetty, oli tavoitteen konkretisoimisen aika. Ensin olimme haa-

veilleet siitä, että keksimme konstit siihen, miten koulupudokkuus voidaan ehkäistä tai ai-

nakin katkaista! Asiaa pohdittuamme tunnistimme sen kuitenkin liian ”isoksi” tavoitteeksi. 

Päädyimme kehittämisessä sen sijaan nostamaan esiin ja jäsentämään sitä, mitä olimme 

jo tehneet: yhteisiä kohtaamisia, kouluneuvotteluita. Otimme tavoitteeksemme niiden tut-

kimisen ja arvioimisen yhdessä. Mikä niissä oli toiminut, mikä ehkä voisi toimia paremmin?   

 

Keskeisimmäksi tavoitteeksi määrittyi lopulta löytää yhteisen työn mallintamisen keinoin 

vastauksia kysymykseen: Millainen on hyvä kouluneuvottelu, esimerkkinä monitoimijaises-

ta kohtaamisesta? Aloimme ymmärtää monitoimijaisen kouluneuvottelun myötä rakentu-

van lapsen yhteisen auttamisen avohuollon tukitoimena lapselle. Alkuvaiheen keskuste-

luissa kehittämisen konkreettinen kohde sai nimen:  Monitoimijaisen kohtaamisen ABC-

mallinnus.  Mallinnuksen keinoina ajattelimme paitsi itse oppivamme toimimaan entistä 

paremmin yhdessä, myös mahdollistavamme asiakkaiden turvallista osallisuutta sekä li-

säksi kertovamme myös muille siitä, mikä meidän kokemustemme mukaan on hyvä tapa 

kohdata monitoimijaisesti.  Vanhempien ryhmän kanssa työskennellessämme he ehdotti-

vat, että tekisimme kehittämistyön tuloksista myös esitteen. Tämän myötä konkreettiseksi 

tavoitteeksi asetettiin myös laatia esite kouluneuvottelusta.   

 

Kehittämisen keinovalikoimassa tavoitteeksi taas määrittyi se, että saisimme tehtyä yhtei-

sen, tietoisemman avauksen ei vain ammattilaisten vaan myös asiakkaiden kesken moni-

toimijaisen kehittämisen suuntaan. Otimme tavoitteeksemme sen, että työstäisimme kehit-

tämisen ideoitamme vanhempien vertaisryhmän ja Nuoret Kehittäjät ryhmän kanssa.   

Ryhmätyöskentelyn lisäksi tavoitteenamme oli, että kuljettaisimme yhteistä työskentelyn 

arviointia mukana arjessa toteutuvissa kohtaamisissa. Ideoimme palautelomakkeita ja 

otimme tavoitteeksemme ottaa tapaamisten yhteydessä puheeksi myös sen, miten tapaa-

minen ja ABC -mallin käyttö oli sujunut. Kerroimme asiakkaille, että tämä liittyi koulun, asi-

akkaiden ja lastensuojelun yhteistyön kehittämisen hankkeeseen. Palautelomakkeet laadit-

tiin mutta niiden käyttö ei tuntunut työntekijöistä mielekkäältä. Sen sijaan palaute käytiin 

useimmiten tapaamisten yhteydessä keskustellen läpi.  Suunnitellut ryhmätapaamiset to-

teutuivat ja olivat varsin tuottoisia ja mielekkäitä kehittämistyön kannalta.  

 

Tietoisesti Kehrä II –hankkeessa hyödynnettiin myös kehittävän lähijohtamisen käytäntöjä.  

Kehittävän lähijohtamisen työotetta toteutettiin myös jo mainitussa alueellisessa konteks-

tissa. Kyse oli johtavan sosiaalityöntekijän ja rehtoreiden substanssiin yltävästä kump-

panuusjohtamisesta. Lähijohtajien eivät pelkästään sitoutuneet hanketyön tukemiseen 

vaan osallistuivat siihen aktiivisesti. Näin toimien lähijohtajan oli mahdollista saada sisäis-

tynyt kokemus hankkeen ideasta ja sen myötä turvata sitä, että kehitetyt käytännöt otetaan 
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käyttöön paikallisesti.  Kehittävän lähijohtamisen idean voidaankin todeta olevan myös 

kehittämistyössä syntynyt tulos. Kehrä II –hankkeen kokemukset kehittävästä lähijohtami-

sesta  ja paikallisesta kumppanuusjohtamisesta voivat olla tueksi myös muille käytäntötut-

kimuksellisille, arkeen nivellettäville kehittämishankkeille.  Kehittävä lähijohtaminen osoit-

tautui myös olennaiseksi sen kannalta, miten on mahdollista toteuttaa kehittämistyötä ei 

vain perustyöstä vaan myös perustyössä.  

 

Käytännössä kehittävä lähijohtaminen tarkoitti kehittämisen tavoitteiden niveltämistä paitsi 

kehittämiseen erikseen sovittuihin rakenteisiin myös arjen asiakastyöhön ja sitä tukeviin 

rakenteisiin. Esimerkiksi lastensuojelussa asiakkaiden tilanteita tiimissä mietittäessä kes-

kustelussa otettiin huomioon myös Kehrä II –hankkeen tavoitteet: Mitä tavoitteet käytän-

nössä tarkoittaisivat juuri tämän lapsen ja hänen perheensä tilanteessa? Näin toimien ke-

hittäminen pysyi tiiviisti osana perustyötä ja tavoitteita oli mahdollista konkretisoida. Arki 

tuotiin myös osaksi kehittämisen rakenteita. Yhteisiä toteutuneita kohtaamisia purettiin ref-

lektoiden auki: mikä oli toiminut, mikä ei? Näistä pohdinnoista alkoivat mallinnukset muo-

toutua.  

 

Kehittämistyötä tarkasteltaessa systemaattiseksi työvälineeksi valikoituivat kehittäjäyhtei-

sön kohtaamisten alussa käytävät kuulumiskierrokset. Niissä oli tärkeää jättää tilaa kertoa 

ja kysyä työtilanteesta ja kehittämistyön sekä perustyön yhteensovittamisen haasteista ja 

niihin liittyvistä tunteista. Kehittävässä lähijohtamisessa ja kehittämistyössä huomioon otet-

tavana näyttäytyikin ihmissuhdeperustaisen, kiireisen työn ja pitkäjännitteisyyttä tavoittele-

van kehittämistyön välisestä jännitteestä kumpuavien tunteiden tunnistaminen, hyväksy-

minen ja tietoinen yhteinen käsitteleminen. Tunteiden purkaminen raivasi mieleen tilaa 

kehittämiselle.   

 

Tärkeäksi havaittiin myös se, että lähijohtaja oli Malminkartanon kehittäjäyhteisön yh-

dyshenkilö osaamiskeskukseen. Myös tästä yhdyshenkilön roolista tuli osa kehittävän lähi-

johtamisen työkalupakkia. Tiivis vuoropuhelu kehittämisen rakenteista ja niiden sisällöistä 

kehittämishanketta luotsanneiden hanke-työntekijöiden kanssa vankisti  kehittämistyön 

etenemisen kannalta kriittistä arkeen niveltämistä. Mitä nyt olisi olennaista kehittämishet-

kessä miettiä ja mitä ehkä ei? Lähijohtaja toi suunnitteluun näkemyksensä tästä ja vuoro-

puhelun tuloksena kehittämisen rakenteet saivat arkeen ajantasaisesti istuvat, mielekkäät 

sisältönsä.  

 

Johtamisen merkityksellisyys nousi esiin, kun yhteistä kehittämisen taivalta pysähdyttiin 

arvioimaan kehittäjäyhteisön viimeisessä kehittämiskohtaamisessa. Tähän on nyt nostettu 

eritellymmin näkyväksi se, miksi ja miten johtaminen oli merkityksellistä yhteisten tavoittei-

den saavuttamisen kannalta.    

  



6 
 

Kuvaa miten työ muuttui ja mitkä olivat asiakkaiden ja työntekijöiden 

kokemukset ja mielipiteet. 

 
Yhteistyön kehittämisen myötä koulun ja lastensuojelun välisestä työskentelystä on tullut 

avoimempaa ja se on lisännyt ymmärrystä sekä tietoisuutta koulun ja lastensuojelun toi-

mintatavoista ja käytännön työstä. Kouluilla tiedetään nyt paremmin mitä lastensuojelun 

asiakkuus lapsen ja perheen elämässä tarkoittaa ja millaista tukea lastensuojelusta lapsel-

le ja perheelle voidaan antaa. On huomattu, että on tärkeä tarkastella lapsen tilannetta 

monitoimijaisesti ja yhdessä pysähtyä miettimään mitä tukea lapsi tai perhe tarvitsee, jotta 

lapsen ja perheen arki sekä koulun käyminen sujuisivat. Lastensuojelussa nyt myös ym-

märretään paremmin kuinka merkittävä kasvuympäristö koulu lapselle on ja tiedostetaan, 

että on tärkeä tehdä koulun kanssa yhteistyötä, vaikkei lastensuojelun asiakkuuden taus-

talla olisikaan varsinaisesti koulun käymiseen liittyvät ongelmat. Koulun tuki on merkittävää 

ja koulussa on usein lapselle tärkeitä aikuisia, joiden huomioiminen ja työskentelyyn mu-

kaan ottaman on lapsen edun mukaista. Oikean aikainen puuttuminen ja riittävän varhai-

nen tuki ovat myös lisääntyneet, kun kynnys ottaa yhteyttä lastensuojeluun on madaltunut.  

 

Yhteistyön lisääntymisen myötä on kouluilla, oppimisen tavoitteiden rinnalle, myös hel-

pompi tuoda esille lastensuojelun näkökulmaa. Lapsen kokonaisvaltainen tukeminen on 

lisääntynyt ja ymmärretään, että koulun käymisen ongelmien taustalla voi olla monia eri 

tekijöitä ja tarvitaan monitoimijaista yhteistyötä, jotta ongelmia saadaan ratkottua. Yhteis-

työ on lisännyt dialogisuutta lapsen, perheen ja yhteistyötahojen välille ja vähentänyt ns. 

turhaa virkamiesmäisyyttä yhteisistä neuvotteluista. Vaikeistakin asioista voidaan puhua 

avoimesti ja samalla kunnioittavasti. On ymmärretty, että toimivalla yhteistyöllä tuetaan 

lasta ja avoin vuorovaikutus on kaikkien etu.  Dialogisuuden myötä yhteisistä neuvotteluis-

ta on kyetty luomaan turvallisuutta ja huomioimaan eettisesti lapsen ja perheen tarpeet.  

 

 

Yhteistyöllä kehitetty ABC on jäsentänyt neuvotteluja ja on luonut niihin rakenteen, jossa 

lapsen tarpeet pyritään huomioimaan kokonaisvaltaisemmin. Kohtaamisen ABC on lisän-

nyt yhteisiin neuvotteluihin struktuuria, niistä on tullut jäsentyneempiä ja työskentely on 

tavoitteellisempaa. Neuvotteluihin valmistaudutaan paremmin ja yhteistyöstä sopiminen on 

mutkatonta. Vanhemmilta saadun kehittämisidean tuotoksena syntynyt esite on ollut hyvä 

konkreettinen työvälinen, kun yhteistyötä kodin, koulun ja lastensuojelun välillä aloitetaan. 

Esite on helppo antaa lapselle tai vanhemmille kotiin vietäväksi ja sen avulla on voitu aloit-

taa keskustelua siitä, miksi yhdessä on tärkeä tavata. Työntekijät ovat joutuneet usein pe-

rustelemaan vanhemmille tai lapselle, miksi tapaamisiin kutsutaan eri viranomaistahoja. 

Esitteellä on voitu selkiyttää yhteistyön tavoitteita ja tarpeita sekä antaa perheille tietoa 

tarjolla olevista tukimuodoista.  Vanhemmilta on saatu palautetta siitä, että on tärkeä ker-

toa miksi neuvotteluja pidetään ja miksi eri tahot ovat paikalla. Esite ja kohtaamisen ABC 

ovat lisänneet vanhempien ymmärrystä yhteistyön tärkeydestä ja tarpeellisuudesta.   
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Arviointi 

Jos käytäntöä tai menetelmää on arvioitu, kuvaa arviointimenetelmä ja arviointitulokset. 

 

Käytäntö on arvioitu Innokylän arviointikehikon mukaisesti eli moninäkökulmaisesti 

(https://www.innokyla.fi/web/verstas175757/etusivu/-/verstas/toteutus). Sen lisäksi olemme 

itsearvioineet, ohjausryhmä (kuntien johto ja yliopiston edustus) on arvioinut mallia, ohja-

usryhmän ohjauksessa työntekijät ovat osallistuneet arviointiin digiumkyselyillä, swot-

analyysilla, nuoret ja vanhemmat ovat arvioineet työtapaa sekä opiskelijoiden opinnäyte-

töissä opettajilta ja lapsilta on selvitetty näkemyksiä monitoimijaisesta kohtaamisesta. Kai-

kista tärkein arviointitieto on saatu tekemällä mallinnusvaiheen jälkeen työtä eli työntekijät 

ja asiakkaat ovat testanneet mallia käytännössä. Kun tehdään perustyöhön mallinnusta, 

sen pitää myös mukautua arkeen. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehittäminen on ollut sa-

malla yhdessä arviointia. 

 

Käytäntötutkimuksellisen kehittämiseen on sisään leivottu jatkuva arviointi. Työmallin arvi-

ointiin haluttiin palautelomakkeet, jotka laadittiin mutta niiden käyttö ei lopulta tuntunut 

työntekijöistä mielekkäältä. Siksi lomakkeiden käytöstä luovuttiin Malminkartanossa. Sen 

sijaan palaute mallin käytöstä käytiin tapaamisten yhteydessä keskustellen läpi. Nämä 

viestit tuotiin kehittämishetkiin yhteisen reflektion alle ja nämä keskustelut dokumentoitiin 

kehittäjäyhteisön (koulut ja lastensuojelu) kehittämiskertomuksiksi. Arvioinnin tulee olla 

sellaista, että se ei kuormita työntekijöitä ja se istuu käytännön tekemiseen. Näitä periaat-

teita noudattaen arviointia tehtiin yhdessä käytännön työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.  

 

Kehittämisen lähtökohtana toimi yhteistyön nykytilan arviointi. Asiakkailta kysyttiin mikä 

yhteistyössä koulun ja lastensuojelun kansa on toiminut ja mitä pitää kehittää. Samoin 

koulun ja lastensuojelun työntekijät arvioivat yhdessä yhteistyötään ja näiden pohjalta ra-

kennettiin mallinnusta hyvästä yhteistyöstä, hyvästä kohtaamisesta. Yhteistyöstä löytyi 

paljon toimivaa, jota vahvistettiin käytännön kehittelyssä ja toisaalta karikkoisia kohtia, joi-

hin piti rakentaa uusia toimivia tapoja. Näitä testattiin käytäntötutkimuksellisen kehittämi-

sen keinoin. 

 

Malminkartanon Kehrässä oli mukana opiskelijat, jotka antoivat oman panoksensa arvioin-

tiin. Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija teki käytäntötutkimuksen pyytäen opettajia 

arvioimaan Monitoimijaisen kohtaamisen ABC –mallia ja arviointitulokset olivat hyvät; malli 

oli opettajista toimiva ja he löysivät siitä myös jatkokehitettävää. Mietimme hankkeessa 

sitä, miten selvitämme lasten kanssa hyvää tapaa toimia monitoimijaisesti. Oivalsimme, 

että lapsien kuulemiseen täytyy keksiä erilaisia tapoja kuin aikuisten. Metropolia AMK:n 

sosionomiopiskelija teki Kallion Kehrässä opinnäytteen haastatellen alakouluikäisiä lapsia 

kysyen lapsilta, millainen on hyvä neuvottelu. Opiskelija ja lastensuojelun perhetyöntekijät 

sekä koulukuraattori arvioivat myös yhdessä asiakkaiden kanssa yhteistyön onnistumista 

ja mallin mukaan toimimista. Arviointi tuotti hyvää tietoa työntekijöille itselleen heidän yh-

teistyön sujumisesta ja he pystyivät tekemään muutoksia käytäntöihin (esim. työntekijöiden 

tavasta huomioida lapsi neuvottelutilanteessa, miten neuvotteluun valmistautumista pitäisi 

parantaa lapsen kanssa, mitä odotuksia voi asettaa toiselle ammattilaiselle). Seuraavissa 

https://www.innokyla.fi/web/verstas175757/etusivu/-/verstas/toteutus
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arvioinneissa he kokivat jo onnistuneensa yhteistyössä ja asiakkaan auttamisessa pa-

remmin. Nämä arviointitiedot hyödyttivät myös malminkartanolaisten kehittämistä. Moni-

toimijaisen kohtaamisen ABC -malliin kuuluva kunkin kohtaamisen/neuvottelun arvioinnin 

apulomake on kaikkien halukkaiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. (liite 2) Jatkuva 

arviointi on tuottanut tietoa suoraan käytännön työntekijöille siitä, miten mallia pitää muo-

kata eri tilanteissa, miten omaa toimintaa pitää hienosäätää ja miten avataan yhteistyö-

kanava niin, että se koskettaa kaikkia asianosaisia.  

 

Käytäntöön sovellettavan tutkimustiedon pohjalle olemme lähteneet rakentamaan teo-

reettisesti perusteltua käytäntöä. Meillä on ollut paljon tutkimustietoa käytettävissä, 

jota olemme hyödyntäneet (tutkimukset osallisuudesta, voimauttavasta arvioinnista, lasten 

kanssa työskentelystä lastensuojelussa, yhteistyöstä moniammatillisesti ja monitoimijai-

sesti) yhdistäen sen käytännön tietoon asiakkailta (lapset, nuoret ja vanhemmat) sekä 

ammattilaisten tietoon (perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät, johtavat sosiaalityöntekijät, 

kuraattorit, rehtorit, kehittäjä- ja tutkijasosiaalityöntekijä) yhteistyöstä lastensuojelun 

kontekstissa.  Olemme monipuolisesti hyödyntäneet eri tiedonlajeja ja puhumme moni-

toimijaisesta tiedontuotannosta. Malli sai vielä käytännön testauksen kautta yhden koetel-

lun kierroksen lisää ja voimme puhua robustisesta, monin tavoin koetellusta tiedosta.  

 

Monitoimijaisen kohtaamisen ABC -mallin tutkimuksen asetelmassa osalliset eli perhe 

(vanhemmat ja usein myös nuoret), lastensuojelu ja yhteistyökumppani asettuvat arvioi-

maan tekemäänsä yhteistyötä ja/tai suunnittelemaan tulevan yhteistyön periaatteita ja käy-

täntöjä ja tutkimaan yhdessä, mitä yhteistyö heidän tekemänään tarkoittaakaan, mitä he 

siltä haluavat. Tutkimus on kesken, mutta selvä viesti on, että yhteistyö tarvitsee onnistu-

akseen paljon luottamusta ja turvallisuutta ja niitä voi Monitoimijaisen kohtaamisen ABC 

rakentaa jokaiseen tapaamiseen.  

 

Monitoimijaisen kohtaamisen ABC malli on osoitus siitä, että kiireisessä perustyössä voi 

kehittää käytäntötutkimuksellisesti: hyvä kehittämisen käytäntö ja hyvä kehitetty käytäntö! 
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