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1 Johdanto 

 

 

Suoritin työharjoittelun kuraattorina syksyllä 2012, sekä työskentelin sijaisena 

lastensuojelun avohuollossa kesällä 2012. Kokemukseni perusteella huomasin, että 

lastensuojelun ja koulun välinen yhteistyö jää usein yllättävän vähäiseksi. Yhteistyö 

tapahtuu usein kuraattorin ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden välillä. Kuitenkin 

opettajat näkevät oppilastaan useita tunteja joka arkipäivä, joten he tuntevat oppilaansa 

todennäköisesti paremmin kuin kuraattori, jolla on jopa tuhansia oppilaita vastuullaan. 

Uskon, että toimivalla yhteistyöllä voitaisiin helpottaa opettajien ja lastensuojelun 

työntekijöiden työtä ja auttaa paremmin lasta ja hänen perhettään.  

 

Marja-Liisa Ylönen (2007) on sosiaalityön pro gradu -tutkielmassaan tutkinut 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden positiota koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Ylösen tutkimusaineisto on kerätty Helsingissä avohuollon lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden ja koulujen yhteisneuvotteluissa, sekä aineistoa on täydennetty 

teemahaastatteluilla. Tutkimuksessa tuli esille, ettei kummallakaan yhteistyötaholla ollut 

käytössään yhtenäisiä toimintaohjeita tai työkäytäntöjä ja että tietämys yhteistyöhön 

velvoittavista laeista ja ohjeistuksista vaihteli. 

 

Suoritin käytäntötutkimuksen harjoittelujakson Helsingin avohuollon lastensuojelun 

tiimissä, joka tekee suunnitelmallista lastensuojelutyötä. Tiimiin kuuluu johtava 

sosiaalityöntekijä ja kuusi sosiaalityöntekijää. Tiimi oli mukana Kehrä II -hankkeessa. 

Vaikka suoritin harjoittelujakson lastensuojelun toimipisteessä, tein käytäntötutkimuksen 

Kehrä II -hankkeelle. Hankkeen tekijät suunnittelivat aihetta kanssani ja auttoivat 

käytännön kysymyksissä. Sovimme, että ohjaajani on eräs hankkeeseen osallistunut 

johtava sosiaalityöntekijä.  

 

Kehrä II on lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tarkoitus on löytää uusia 

yhteistyökäytäntöjä ja kehittää uusia työtapoja muun muassa koulun ja lastensuojelun 

yhteistyöhön.  Kehrä II -hankkeen ensimmäinen kehittämishetki pidettiin helmikuussa 

2012. Hankkeeseen osallistuvat työntekijät kokoontuivat viimeiseen kehittämishetkeen 

toukokuussa 2013, ja hankkeesta valmistuu raportti syksyllä 2013. Teen 

käytäntötutkimukseni lastensuojelun ja koulun yhteistyön kehittämisestä, ja tutkimukseni 
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on osa Kehrä II -hanketta. Näin ollen tutkimuksen toimintaympäristöön kuuluivat 

hankkeen työntekijät, joita tapasin hankkeen kehittämishetkissä ja teematyöpajassa pari 

kertaa kuukaudessa. 

 

Kehrä II -hankkeessa on kehitelty Monitoimijaisen yhteistyön ABC -mallia (liite 4), josta 

on tarkoitus tehdä esite kouluille ja vanhemmille syksyksi 2013. Ajatuksena on, että 

esitettä noudatettaisiin tilannekohtaisesti, mutta että se tarjoisi yleisen kuvauksen 

onnistuneesta yhteisneuvottelusta. Mallia ovat olleet kehittämässä lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät, sekä koulujen rehtorit ja kuraattorit. Opettajat eivät ole olleet mukana 

mallin luomisessa. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille opettajien näkemykset 

mallista. 

2 Aikaisempi tutkimus ja tutkimustehtävä 

 

2.1 Lastensuojelun ja koulun yhteistyö  

 
Koulu on yksi merkittävimmistä tukipilareista etenkin peruskouluikäisillä lapsilla ja 

nuorilla (Wallin 2011, 27). Oppilaat viettävät koulussa suurimman osan ajastaan, joten 

koulu määrittää elämänrytmiä ja päivittäistä ajankäyttöä, tarjoaa ympäristön sosiaalisten 

suhteiden muodostamiselle ja ylläpitämiselle ikätovereiden kanssa. Koulu tuottaa omilla 

toimintakäytännöillään toimintavalmiuksia, joita lapset ja nuoret tarvitsevat 

jokapäiväisessä elämässä. Samalla se voi myös ehkäistä joidenkin toimintatapojen 

syntymistä. (Nivala 2006, 118–119.) 

 

Koulu on keskeinen ympäristö, jossa voidaan havaita lasten ja nuorten fyysisiä, psyykkisiä 

ja sosiaalisia häiriöitä. Se tarjoaa eri alojen ammattilaisten yhteistyön myötä 

mahdollisuudet kehityksen tukemiseen ja häiriöiden korjaamiseen. (Nivala 2006, 124.) 

Koulussa on saavutettavissa koko ikäluokka. Siten koulu avaa lastensuojelulle 

ainutlaatuisia näkemyksiä. (Wallin 2011, 27.) Silti lastensuojelun ja koulun yhteistyö jää 

monella alueella vähäiseksi, ja siitä on olemassa hyvin vähän kirjallisuutta. 

 

Nykyään monessa suomalaisessa koulussa toimii koulukuraattori, joka edustaa koulun 

sosiaalityötä.  Koulukuraattoria voidaan pitää tärkeänä tukena sekä oppilaille että koulun 

työntekijöille. Kuraattorin yhtenä työtehtävänä on yhteistyö muiden viranomaisten kanssa, 
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ja koulukuraattori toimiikin usein opettajien ja lastensuojelun työntekijöiden välikätenä.  

Vaikka kuraattorin virka mahdollistaa monien lasten ja nuorten auttamisen, käytännössä 

tilanne on kuitenkin se, että yleensä kuraattorilla on useita kouluja ja tuhansia oppilaita 

tuettavanaan ja autettavanaan. Tämän vuoksi kuraattorin on kohdattava vain ne oppilaat, 

joiden kohtaamiseen on mahdollisuus resurssien puitteissa (Nivala 2006, 103).  

 

Opettaja on tärkeä osa oppilaan tukiverkostoa. Lasten ja nuorten ongelmien kirjo on 

johtanut siihen, että tarvitaan yhä useampia asiantuntijatahoja asioiden selvittelyyn. 

Opettajan tehtäväksi onkin muodostunut opettamisen ohella linkkinä toimiminen kodin, 

oppilaan ja asiantuntijoiden välillä. (Huhtanen 2007, 9.) Palaverien ja verkostojen 

tarkoituksena on hyödyntää eri alojen osaamista, jolloin yhdessä haetaan ratkaisuja ja 

menettelytapoja vaikeisiin tilanteisiin (mt., 191–192). Nykypäivänä yksi tärkeä 

yhteistyötaho on lastensuojelu. Kristiina Huhtanen (2007, 200) kirjoittaa, että 2000-luvulla 

lastensuojelun käsitteet ja toimintamallit ovat alkaneet olemaan opettajan työn arkipäivää. 

Nykyään tämä huomioidaan myös opettajien koulutuksessa. 

 

Nykypäivänä puhutaan paljon ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä. Koulusosiaalityötä 

voidaankin pitää osana ehkäisevää lastensuojelua (Wallin 2011, 96). Siten koulun ja 

lastensuojelun yhteistyötä tulisi lähestyä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Useassa 

tilanteessa lastensuojelun ja koulun yhteistyö alkaa vasta sitten, kun lapsen ongelmat ovat 

jo pahentuneet. Sen takia Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malli on hyvä väline 

vähentämään lastensuojeluun liittyviä pelkoja sekä oppilaalla, hänen perheellään että 

koulun työntekijöillä. Sen tarkoituksena on myös selvittää yhteisiä periaatteita ja 

toimintamalleja lastensuojelun työntekijöille. 

 

2.2 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat avohuollon lastensuojelu, koulu, monitoimijuus, 

yhteistyö ja Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malli. Lastensuojelun avohuollolla 

tarkoitetaan sosiaalityötä ja tarvittavia palveluja. Sen tarkoituksena on ennalta ehkäistä 

ongelmien syntyä ja niiden kasautumista järjestämällä tarvittavaa apua, tukea, hoitoa ja 

kontrollia perheiden selviytymiseksi sekä lasten ja nuorten kehityksen tueksi. 

Sosiaalityöntekijä voi esimerkiksi tukea taloudellisesti lapsen harrastuksia, järjestää 

tukihenkilötoimintaa tai terapiapalveluja. Kuitenkin samalla kun lastensuojelun avohuollon 
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asiakkaiden määrä on kasvanut, sosiaalipalveluiden saajien määrä on vähentynyt. Tämä 

viittaa siihen, että lastensuojelun avohuollon asiakkuus on yhä enemmän sosiaalityön eli 

työntekijän henkilökohtaisen tuen varassa. Sosiaalityöntekijät työskentelevät tilanteessa, 

jossa heillä ei ole tarjota riittävästi tukipalveluja perheille. (Bardy ym. 2001, 90.)  

 

Lastensuojelun avohuollon tavoitteiden onnistumisen kannalta tärkeänä yhteistyötahona 

voidaan pitää koulua. Oppilas tuo mukanaan kouluun myös kodin tai vapaa-ajan ongelmat 

ja siten kouluun välittyy oppilaan koko elämäntilanne. (Nivala 2006, 102). Lastensuojelun 

ja koulun yhteistyöllä voidaan parantaa lapsen kokonaistilanteen hahmottamista, ja lisätä 

oppilaan mahdollisuuksia osallistua koulun perustehtävän eli opettamisen onnistumiseen. 

Toisaalta moni oppilas jää nykyään ongelmissaan koulun tuen varaan (Nivala 2006, 124). 

Lastensuojelu voi saada arvokasta tietoa oppilaan tilanteesta opettajalta ja muilta koulun 

aikuisilta kuten kuraattorilta. 

 

Anneli Pohjola (1999, 124) on pohtinut yhteistyön käsitettä. Yhteistyön käsite on laajempi 

kuin pelkkä yhteydenpito eri toimijoiden välillä. Yhteistyö edellyttää sitoutumista 

yhteiseen toimintaan. Parhaimmillaan yhteistyö on suunniteltua, jatkuvaa ja yhteiseen 

tavoitteeseen tähtäävää työskentelyä tasa-arvoisessa ja arvostavassa suhteessa, jossa 

sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja vastuista.  

 

Anna-Kaisa Rantanen (2010, 8–11) on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt 

monitoimijuuden käsitettä. Hän kirjoittaa törmänneensä toimijuuden käsitteeseen erityisesti 

lastensuojeluun liittyvissä asioissa, mutta Rantasen tekemän kirjallisuuskatsauksen 

perusteella käsitteestä ei ole olemassa teoriaa. Rantanen käsittää moniammattilisuuden ja 

monitoimijuuden käsitteiden erona sen, että moniammatillisuus on saman organisaation 

sisällä tapahtuvaa eri ammattilaisten yhteistyötä, kun taas monitoimijuudella tarkoitetaan 

erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden yhteistyötä. Siten monitoimijuus kuvaa hyvin 

koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä. 

 

Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malli (liite 4) on Kehrä II -hankkeen kehittämä malli 

monitoimijaisten neuvotteluiden pohjaksi. Siitä käytetään myös käsitettä Hyvän 

kohtaamisen ABC -malli. Kyseinen malli perustuu periaatteisiin, joita ovat turvallisuus, 

arvostus, kunnioitus, luottamus, välittäminen ja ratkaisukeskeisyys. Periaatteisiin on 

kirjoitettu vanhempien käsityksiä arvoista ja niiden onnistumisesta. Mallissa on myös 
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käytännön ohjeita tapaamisen ennakkovalmisteluun sekä tapaamisessa ja sen jälkeen 

huomioitavia asioita. Näitä ovat muun muassa fyysisen tilan huomioiminen, 

puheenjohtajuudesta ja tapaamisen pelisääntöjen sopiminen, päätösten teko ja niiden 

kokoaminen. 

 

2.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävänäni on selvittää opettajien näkemyksiä Monitoimijaisen yhteistyön ABC 

-mallista. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten opettajat kokevat Monitoimijaisen 

yhteistyön ABC -mallin? 2) Kuinka malli toimii opettajien käsitysten mukaan 

käytännössä? ja 3) Millaisia kehitysideoita opettajat esittävät malliin? 

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymykselläni haluan selvittää, mitä ajatuksia malli herättää 

opettajissa. Olen kiinnostunut kuulemaan, mitä asioita opettajat ajattelevat mallin 

vahvuudeksi ja heikkoudeksi. Toisella tutkimuskysymykselläni haluan tietää, ovatko 

haastateltavat opettajat käyttäneet mallia käytännössä. Mikäli heillä on jo käytännön 

kokemusta mallista, minua kiinnostaa kuulla, toimiiko malli heidän mielestään 

käytännössä. Mikäli opettajat kokevat mallin mukaisen neuvottelun erilaiseksi 

aikaisempiin neuvotteluihin verrattuna, haluan kuulla, miten nykyiset neuvottelut ovat 

erilaisia. Kolmannella tutkimuskysymyksellä olen kiinnostunut siitä, mitä kehitysideoita 

opettajilla on esittää malliin. 

3 Tutkimusaineisto ja analyysi 

 

3.1 Aiheen rakentuminen 

 

Osallistuin maaliskuussa 2013 pidettyyn Kehrä II -kehittämishetkeen, jossa pohdimme 

aihettani yhdessä hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden kanssa. Mukana oli johtava 

sosiaalityöntekijä ja kolme sosiaalityöntekijää toimipisteestä, jossa teen harjoitteluni. 

Paikalla oli myös koulujen edustajia ja muita hankkeeseen osallistuneita työntekijöitä. 

Aiheeni muodostui yhteisen keskustelun kautta. Hankkeen työntekijät toivoivat, että esille 

saataisiin opettajien näkökulma Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malliin. Työntekijät 

ehdottivat, että haastattelisin opettajia. Sovimme, että neljä haastateltavaa olisi hyvä määrä 
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suunnittelemaani aikatauluun nähden. Koulun edustajat lupasivat, että he voisivat kysyä 

opettajia haastateltavakseni. 

 

Huhtikuun alussa laitoin sähköpostilla koulun edustajille tutkimustiedotteeni, mutta vain 

yksi rehtori vastasi sähköpostiini. Osallistuin hankkeen kehittämishetkeen huhtikuussa, ja 

koulujen edustajat lupasivat edelleen hankkia minulle haastateltavia. He pahoittelivat, 

etteivät ehtineet vastata sähköpostiin. Olin onneksi saanut tutkimusluvan nopealla 

aikataululla Helsingin opetusvirastolta, joten haastattelujen toteutuminen oli kiinni siitä, 

saavatko koulujen edustajat hankittua minulle haastateltavia. Sovimme huhtikuun 

kehittämishetkessä, että suunnittelen haastattelukysymykset, jotka lähetän 

kommentoitavaksi omalle ohjaajalleni sekä yhden osallistuvan koulun rehtorille ennen 

haastatteluja.  

 

Noin viikon kuluttua kehittämishetkestä lähetin haastattelukysymykset sovitusti 

ohjaajalleni ja kyseiselle rehtorille. Sain molemmilta arvokkaita kommentteja, ja tein 

kommenttien jälkeen pieniä korjauksia haastattelukysymyksiin. Samalla sain varmistuksen 

siitä, että suunnittelemani teemat vaikuttavat toimivilta. 

 

3.2 Haastattelut 

 

Haastattelin tutkimustani varten neljää peruskoulun opettajaa. Tutkimukseeni osallistui 

opettajia kolmesta eri helsinkiläisestä koulusta. Yhdestä koulusta sain kaksi haastateltavaa 

ja muista kouluista yhden. Kouluista kaksi on alakouluja ja yksi yläkoulu. Sain sovittua 

haastateltavat koulujen rehtorien ja kuraattorien kautta. Kahden haastateltavan kohdalla 

koulun edustajat olivat kertoneet tutkimuksestani opettajille, ja mikäli opettaja oli halukas 

tulemaan haastateltavakseni, koulun edustaja antoi opettajan sähköposti osoitteen minulle. 

Laitoin sähköpostia opettajille, jossa kerroin tutkimuksestani ja lähetin liitteenä 

tutkimustiedotteen (liite 1). Sovimme sähköpostitse haastattelun ajankohdan. Toisen 

opettajan kanssa ajankohta siirtyi kahdesti, joten opettaja pyysi minua soittamaan hänelle 

ja sovimme ajankohdan puhelimitse.  

 

Kahden muun haastateltavan kanssa koulun rehtori oli kertonut opettajille tutkimuksestani 

ja antanut tutkimustiedotteeni heille luettavaksi. Rehtori oli sopinut opettajien kanssa 

haastattelun ajankohdan, sillä ajankohdan piti sopia myös rehtorille. Kyseinen rehtori 
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sijaisti näitä kahta opettajaa vuorotellen, jotta opettajilla oli mahdollisuus osallistua 

tutkimukseeni. 

 

Olimme sopineet, että koulujen edustajat pyytävät haastatteluun niitä opettajia, jotka 

tuntevat Monitoimijaisen yhteistyön ABC -mallin ja ovat tehneet yhteistyötä 

lastensuojelun kanssa. Ennen haastattelun alkamista annoin opettajille luettavaksi vielä 

tutkimustiedotteen, ja kerroin suullisesti tutkimuksestani sekä lyhyesti itsestäni. Kerroin, 

että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja haastattelu on mahdollista 

keskeyttää milloin tahansa. Tämän jälkeen haastateltavat lukivat läpi ja allekirjoittivat 

suostumuslomakkeen (liite 2). Nauhoitin haastattelut sekä nauhurilla että 

matkapuhelimella. Kerroin haastateltaville, että haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. 

Kerroin myös, että nauhoitukset poistetaan heti litteroinnin valmistuttua, ja litteroitu 

aineisto hävitetään heti raportin ollessa valmis. Ennen haastattelua annoin heille 

Monitoimijaisen yhteistyön ABC -mallin tulostettuna paperiversiona, jota heidän oli 

mahdollista lukea ja selata sekä ennen haastattelua että haastattelun aikana. 

 

Haastattelussa käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa edetään keskeisten etukäteen 

suunniteltujen teemojen ja niitä tarkentavien kysymysten varassa (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 77). Olin suunnitellut etukäteen viisi teemaa, ja jokaisen teeman kohdalla oli noin 4-

6 kysymystä (liite 3).  Teemahaastattelun tavoitteena on löytää vastauksia tutkimuksen 

tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukaisesti (mt.). Tutkimuskysymysteni mukaisesti 

haastatteluni teemat olivat Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malli, mallin toimiminen 

käytännössä ja mallin kehittäminen. Haastattelun aluksi kysyin myös yleisesti opettajan 

roolista sekä lastensuojelun ja koulun yhteisneuvotteluista.  

 

Jokaisen haastattelun alussa koin, että haastateltavat olivat hieman jännittyneitä. Tämän 

takia oli hyvä, että ensimmäiset kysymykseni koskivat opettajien roolia koulussa ja 

lastensuojelun kanssa tehtävässä yhteistyössä. Nämä ”lämmittely” kysymykset toimivat ja 

usein haastateltavat vaikuttivat selkeästi rennoimmilta, kun päästiin toiseen teemaa eli 

lastensuojelun ja koulun yhteisneuvotteluja koskeviin kysymyksiin.  

 

Kaikki haastattelut kestivät noin puoli tuntia. Jouduin kysymään yllättävän vähän 

tarkentavia kysymyksiä, sillä haastateltavat kertoivat selkeästi ja käytännön läheisesti 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Haastattelun aikana huomasin helposti kuinka hyvin 
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haastateltava tunsi kyseisen mallin, sillä mallin tuntemus näkyi vastauksista. Pyrin 

tutkijana vaikuttamaan mahdollisimman vähän tutkimuksen vastauksiin, joten nyökkäilin 

jokaisen vastauksen kohdalla, mutta en kommentoinut niitä muuten.  

 

3.3 Aineiston analysointi  

 

Jokaisen haastattelun jälkeen litteroin haastattelun saman tien. Yleensä litteroin 

haastattelun vielä saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana päivänä. Haastattelun 

nauhoittaminen sekä nauhurilla että matkapuhelimella osoittautui hyväksi keinoksi, sillä 

haastatteluissa oli kohtia, josta en saanut selvää nauhurilta kuunneltuna. Näissä tilanteissa 

tarkistin kyseisen kohdan matkapuhelimelta, sillä olin sijoittanut nauhurin ja 

matkapuhelimen eri paikkoihin. Näin sain epäselvät sanat tai lauseet selville. Kun 

litterointi oli valmis, kuuntelin vielä kerran koko haastattelun ja tarkistin, että litterointi oli 

sanasta sanaan oikein. Jätin litteroinnista pois jotakin ”hmm”, ”joo”, ”niin kuin” – 

tyyppisiä sanoja lukemisen helpottamiseksi. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 28 sivua.  

 

Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka 

tarkoituksena on tuottaa kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 105). Koin sisällönanalyysin hyvänä menetelmänä saada 

aineisto selkeään, tiiviiseen muotoon. 

 

Kun aineisto oli litteroitu, aloin lukemaan sitä läpi. Luin ensin aineiston läpi tekemättä 

siihen mitään merkintöjä. Toisella kerralla alleviivasin tutkimuskysymysteni kannalta 

oleellisia kohtia lyijykynällä. Kolmannella kerralla käytin erivärisiä tusseja merkatakseni 

eri tutkimuskysymykseen liittyviä asioita sekä kirjoitin niistä lyhyet kommentit sivun 

marginaaliin. Jotkin kohdat alleviivasin kahdella eri värillä, jolloin asia koski kahta eri 

tutkimuskysymystä. Laitoin myös huutomerkkejä niiden lauseiden kohdalle, jotka koin 

mahdollisesti mielenkiintoisiksi lainauksiksi. 

 

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2004, 94) ovat huomauttaneet, että uusien 

mielenkiintoisten asioiden ilmestyminen voi saada aloittelevan tutkijan hämilleen. Juuri 

näin minulle kävi, sillä aluksi käytin paljon aikaa mielenkiintoisiin huomioihin 

lastensuojelun ja koulun yhteistyöstä. Pyrin pitämään koko ajan mielessäni sen, että 

vastaako kyseinen asia tutkimuskysymyksiini. Siten jouduin jättämään paljon 
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mielenkiintoista aineistoa pois tutkimustuloksistani. Toisaalta aiheen tarkka rajaaminen oli 

myös helpottavaa, sillä pyrin pitämään mielessäni myös raportin pituuteen ja omaan 

aikatauluuni liittyvät rajoitukset. 

 

3.4 Tutkimuksen eettisyys ja tutkija positio  

 

Kun suunnittelimme aihettani maaliskuun kehittämishetkessä, kysyin koulujen edustajien 

mielipidettä koulujen nimien salaamisesta. Kaikkien koulujen edustajat olivat sitä mieltä, 

että koulujen nimet tulee salata pienten oppilasmäärien ja perheiden yksityisyyden 

suojaamisen takia. Koen, ettei koulujen nimien julkaiseminen ole oleellista tutkimukseni 

kannalta, joten puhun tutkimuksessani ”helsinkiläisistä peruskouluista”. Salaan myös 

lastensuojelun toimipisteen sijainnin, jotta koulujen nimet eivät ole pääteltävissä 

lastensuojelun toimipisteen sijainnista. 

 

Pidän erittäin tärkeänä sitä, ettei haastatteluista ole tunnistettavissa koulun henkilökuntaa 

tai oppilaita. Olin etukäteen ajatellut, että mikäli opettajat puhuvat tietyn oppilaan asioista, 

jätän tämän pois tutkimuksestani. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille vain pari kohtaa, 

jossa opettaja puhui selkeästi tietyn oppilaan asioissa pidetyistä neuvotteluista. Näissä 

tilanteissa en kerro raportissani mitään yksityiskohtia, joista olisi mahdollista tunnistaa 

kyseinen oppilas. Otan tuloksissa huomioon kuitenkin opettajan esittämän mielipiteen, 

joka on yleistettävissä minkä tahansa oppilaan asioissa pidettävään monitoimijaiseen 

neuvotteluun. Olen myös muokannut joitakin haastatteluista otettuja lainauksia siten, että 

keskeinen asia käy lainauksesta ilmi, mutta haastateltavan anonymiteetti ei vaarannu. Tällä 

tarkoitan tiettyjen murresanojen muokkaamista kirjakielelle. Tutkimusaineiston hävitän 

heti raportin esittelemisen jälkeen. 

 

Sovimme kehittämishetkessä, että koulujen rehtorit ja kuraattorit pyytävät haastatteluun 

opettajia, jotka ovat tehneet lastensuojelun kanssa yhteistyötä ja jotka tuntevat 

Monitoimijaisen yhteistyön ABC -mallin. Kuten tuloksissa tulee ilmi, kokivat kaikki 

haastatellut opettajat mallin kehittämisen myönteiseksi asiaksi. Aluksi minua mietityttikin, 

valikoituuko haastatteluun erityisesti kehitysmyönteisiä opettajia. Toisaalta kyseiset 

kriteerit olivat lähes välttämättömiä, jotta mallista saisi mahdollisimman kehittävää 

palautetta. Mikäli haastateltavat opettajat eivät olisi koskaan tehneet lastensuojelun kanssa 

yhteistyötä, olisi palautteen antaminen mallista vaikeaa. 
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Minulle olisi täysin uutta toimia tutkijana työpaikalla. Aluksi tutkijan roolia oli vaikea 

ottaa. En osallistunut mihinkään tiimipalavereihin tai muihin kokouksiin, ja työ oli 

itsenäistä. Myös haastattelutilanteet poikkesivat paljon normaalista keskustelusta. Olin 

päättänyt etukäteen, että pysyn mahdollisimman neutraalina haastattelijana, jolloin esitän 

kysymykset ja mahdollisesti tarkentavia kysymyksiä, mutta en ota haastattelijan 

sanomiseen kantaa. Tutkijan rooliin tottui kuitenkin nopeasti ja viimeisessä haastattelussa 

oli jo luontevaa esittää ainoastaan kysymyksiä haasteltavalle. 

4 Keskeiset tulokset 

 
4.1 Opettajien näkemykset ABC -mallista 

 

Opettajat olivat tutustuneet Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malliin siten, että rehtori 

ja/tai kuraattori oli kertonut mallista ja antanut opettajille luettavaksi mallin paperisen 

version. Kahdesta eri koulusta haastateltavat kertoivat, että hankkeen työntekijä oli 

kertomassa siitä koululla. 

 

Kysyessäni mallin vahvuuksista, kaikki opettajat nostivat esille mallin periaatteet. 

Opettajat pitivät periaatteita hyvinä ja arvokkaina. Opettaja kertoi: ”Se, että tuodaan 

opettajan tietoisuuteen asioita, mitä tutkimusten mukaan vanhemmat kokevat, kun 

neuvottelussa on mukana myös lastensuojelu, niin se on mun mielestä aika tärkeää. 

Opettajan näkökulmasta kyllä nämä ovat oleellisia tietoja.” Mallin vahvuutena nähtiin siis 

se, että siinä tuodaan esille mitä vanhemmat ja nuoret kokevat tutkimusten mukaan. 

 

 Haastatteluissa nousi esille, että malli toimii selkeänä ohjeena erityisesti aloittelevalle 

opettajalle tai opettajalle, jolla ei ole kokemusta koulun ja lastensuojelun yhteistyöstä. 

Malli koettiin kokonaisuudessaan selkeäksi rungoksi, joka tuo tapaamisiin tavoitetta ja 

motivaatiota. Eräs opettaja tuo esille: ”-- se antoi selkeämmin tietoa ja tietyllä tavalla 

lastensuojelu on tullut tutummaksi.” Mallin myötä lastensuojelu näyttäytyi helpommin 

lähestyttävämpänä. 

 

Vaikka periaatteet koettiin arvokkaina, eräs opettaja koki, että periaatteet toteutuvat vain 

silloin, kun yhteistyö on onnistunutta. Siten periaatteiden toteutuminen rinnastettiin 
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neuvottelun onnistumiseen. Muutenkin vaiheiden läpikäyminen mietitytti erityisesti niiden 

perheiden kohdalla, jotka opettaja koki ”hankaliksi”. Yksi haastateltava totesikin: ”Voihan 

se olla, että tapaaminen keskeytyy tai tulee riita, niin silloin jää nämä vaiheet käymättä 

läpi ja siinä sitten onkin taas et mitäs sitten tehdään”. Malli ajateltiin myös aikaa vieväksi 

ja välillä tapaamisten järjestäminen näyttäytyi ongelmallisena, mihin haettiin syitä 

erityisesti lastensuojelun työntekijöiden kiireestä ja asiakasperheen saamisesta paikalle. 

 

Käsite ”nuoret” sai yhden alakoulun opettajan pohtimaan sitä, että suurin osa alakoulun 

oppilaista on vielä lapsia. Opettaja totesi: ”Tässä puhutaan aika paljon nuorista, että me 

ollaan alakoulussa ja täällä on kuitenkin vielä suurin osa lapsia.” Hän kertoi myös, että 

koulun ja lastensuojelun tapaamisissa ei ole aina lapsi mukana tai lapsi voi olla mukana 

vain osassa neuvottelua, mitä ei ole otettu mallissa huomioon. 

 

4.2 Opettajien käytännön kokemukset mallista  

 

 

Kysyin opettajilta ovatko he osallistuneet neuvotteluihin, jossa olisi käytetty 

Monitoimijaisen yhteistyön ABC-mallia. Kolme vastanneista kertoi käyttäneensä mallia 

neuvotteluissa. Näistä yksi opettaja kertoi: ”Sillä tavalla on käytetty, että mä tiedän, että 

kaikki työntekijät siinä tapaamisessa ovat olleet tietoisia tästä. Meidän rehtori noudattaa 

tätä ja kehottaa opettajiakin noudattamaan.” Yksi haasteltavista kertoi: ”En oo ollut. 

Kyllä tää on niin uusi juttu kuitenkin, että en oo ollut.” Hän tunsi mallin, mutta ei ole ollut 

vielä mallin mukaisissa neuvotteluissa. 

 

Opettajat kokivat, että malli toimii käytännössä. Mallin mukaista neuvottelua pidettiin 

jäsennellympänä kuin aikaisempia yhteisneuvotteluja. Tähän kerrottiin syyksi se, että 

nykyään tavoitteena on selkeästi jokin ratkaisu tilanteeseen. Eräs opettaja kertoi, että 

tapaamisten valmistelu on nykyään parempaa ja koulussa keskustellaan enemmän 

neuvottelusta. Hänen mukaansa nykyään koulussa ollaan myös mahdollisesti yhteydessä 

lastensuojeluun jo ennen neuvottelua, jotta koulussakin tiedetään mitä lastensuojelulla on 

etukäteen tiedossa perheen tilanteesta. 

 

Käytännön kokemuksista nousi esille myös se, että mallin mukainen neuvottelu on etenevä 

ja aina on mietitty seuraava vaihe valmiiksi. Yksi opettajista kertoi kokemuksistaan: 
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”Saman oppilaan kohdalla saattoi joku näistä henkilöistä olla vaihtunut, mutta siitä 

huolimatta sitä pystyttiin viemään eteenpäin, että tapa toimia meni edelle sen kuka siinä 

nyt yksittäisenä oli.” Siten yksittäisten henkilöiden sijaan toimintatapa oli tärkeä 

neuvottelun onnistumisen kannalta. 

 

4.3 Opettajien kehitysideat malliin  

 

Lopuksi kysyin vielä opettajien esittämiä kehitysideoita Monitoimijaisen yhteistyön ABC-

malliin. Yksi esille nousseista oli muiden kulttuurien huomioiminen: ”Nämä (periaatteet) 

ovat kuitenkin aika tälläisiä käsitteellisiä ja osittain myös kulttuurisidonnaisiakin. Kun on 

näitä etnisiä taustoja niin paljon erilaisia, niin siitä saattaa myös tulla sellaisia seikkoja, 

että toisen kulttuurin mukaan asia on semmoinen, että siitä on helppo jutella, ja toisen 

mukaan se voi olla hyvin semmoinen, että siitä on vaikea keskustella. Ne voivat olla 

sellaisia tämän päivän haasteita.” Sama opettaja kertoi toivovansa lisää tietoa kulttuurien 

kohtaamisesta ja ylipäätään hän toivoi sitä, että tunnettaisiin paremmin toistemme 

kulttuureja. 

 

 Toinen kehitysidea syntyi tilanteesta, jossa opettaja koki monitoimijaisten neuvotteluiden 

olevan vaikeita huoltajalle, jolla on puutteellinen suomenkielen taito. Hän kertoi 

seuraavaa: ”Monet koulun puolelta mutta myös sosiaalityön puolelta tarvitsisivat 

koulutusta siihen, että miten tulkin kanssa toimitaan. On paljon päällekkäin puhumista ja 

se tekee siitä tilanteesta hyvin epäselvän sille huoltajalle, joka on kuitenkin asiakas siinä 

tilanteessa.” Kyseinen opettaja piti monitoimijaisia neuvotteluita hyvänä asiana, mutta 

koki ongelmana tulkkaamatta jääneet asiat ja mahdollisesti viestin väärentymisen 

tilanteessa, jossa tulkki ei ehdi miettimään tulkattavan asian yksityiskohtia. ”Se ei ole 

niinkään tämän hankkeen tavoitekaan löytää sitä toimintamallia siihen, kun on tulkki, 

mutta se on taas ehkä jatkokehityksen paikka, että miten saadaan se tilanne sellaiseksi, että 

myös asiakas tulee kuulluksi.” Hän ehdotti kehitysideaksi koulutusta siihen, että perusasiat 

huomioitaisiin tulkin kanssa työskennellessä. 

 

Kehitysideana ehdotettiin myös käytännön esimerkkien lisäämistä periaatteisiin. 

Haasteltava opettaja kertoi seuraavaa kysyessäni mallin periaatteista: ”Mä kaipaisin hän 

kyllä sitä konkretiaa ja esimerkkejä siitä miten luodaan turvallisuuden tunnetta. Se on 

selvää, että meidän pitää se luoda, mutta miten se tehdään? – Enemmän esimerkkejä 
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kaipaa tämä malli.” Toisessa kohdassa hän vielä tarkensi pitävänsä periaatteita hyvinä, 

mutta toivoi vastauksia siihen miten periaatteet saadaan toteutumaan käytännön tasolla. 

 

Kysyessäni mallin kehitysideoita, opettaja vastasi: ”En osaa nyt sanoa, että mitä voisi 

parantaa. Se voisi syntyä sitten, kun olisi monta kertaa vetänyt samaa. – Se tulee sitten 

erilaisten tapausten myötä.” Kehitysideoiden miettiminen näin uuteen malliin koettiin 

myös hieman hankalaksi. 

5 Pohdinta 

 

Esittelin tutkimukseni tuloksia suullisesti huhtikuun teematyöpajassa, jossa paikalla olivat 

Kehrä II -hankkeen työntekijöiden lisäksi koulujen ja eri lastensuojelun toimipisteiden 

työntekijöitä. En valitettavasti päässyt mukaan viimeiseen kehittämishetkeen, joka pidettiin 

toukokuussa 2013. Tein kuitenkin diat tutkimukseni tuloksista, ja ohjaajani esitteli ne 

hankkeen työntekijöille.  Tutkimukseni raportin esittelen Helsingin yliopistossa 

seminaarissa lokakuussa 2013. Seminaarin jälkeen lähetän tutkimusraporttini 

lastensuojelun toimipisteen johtavalle sosiaalityöntekijälle, mukana olleiden koulujen 

rehtoreille ja kuraattoreille sekä muille hankkeen työntekijöille. 

 

Toivon, että tutkimukseni tulokset vaikuttavat siihen miten hankkeessa kehitetään 

Monitoimijaisen yhteistyön ABC -mallia. Mallin kehittämiseksi eri työntekijöiden 

näkökulmat ovat arvokkaita, ja opettajien esiintuomat näkemykset on hyvä ottaa 

huomioon. Tutkimukseni toi esille, että opettajat kokevat Monitoimijaisen yhteistyön ABC 

-mallin tärkeäksi ja hyödylliseksi koulun ja lastensuojelun yhteistyön onnistumisen 

kannalta. Haastateltavat opettajat antoivat rakentavaa palautetta mallista, mikä on oleellista 

mallin kehittämisen kannalta. Tulkin kanssa työskentely ja muiden kulttuurien 

huomioiminen ovat asioita, joita varten mallia tulisi todennäköisesti laajentaa melko 

paljon. Koen kuitenkin, että esimerkkien lisääminen olemassa olevaan malliin on melko 

helposti toteutettavissa ja toisi mallin myös käytännön läheisemmäksi.  

 

Monitoimijaisen yhteistyön ABC -malli osoitti, että opettajat kokevat hyvänä asiana heidän 

työtään tukevat mallit. Opettajat ja vanhemmat voivat kokea lastensuojelun vieraaksi ja 



16 
 

jopa pelottavaksi asiaksi, minkä takia avoin keskustelu yhteistyöstä on tärkeää. Aiheesta on 

hyvin niukasti kirjallisuutta, joten malli tuo hyvin arvokkaita ja ajankohtaisia asioita esille. 
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Liite 1 

 
 
TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Tutkija: Suvi Tähtinen 

Tutkimuksen nimi: Opettajien kokemuksia koulun ja lastensuojelun yhteistyön 

kehittämisestä 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa. Olen tekemässä käytäntötutkimuksen 

harjoittelua lastensuojelun avopalvelun toimipisteessä keväällä 2013. Teen harjoitteluni 

osana Kehrä II – hanketta. Kehrä II on lastensuojelun kehittämis – ja tutkimushanke, jonka 

tarkoitus on löytää uusia yhteistyökäytäntöjä ja kehittää uusia työtapoja muun muassa 

koulun ja lastensuojelun yhteistyöhön.  Hankkeessa on kehitelty hyvän monitoimijaisen 

yhteistyön ABC-mallia, josta on tarkoitus tehdä esite kouluille ja vanhemmille. 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille opettajien kokemukset mallista, sillä opettajat 

eivät ole olleet mukana mallin luomisessa. Haluan selvittää miten opettajat kokevat hyvän 

kohtaamisen mallin ja millaisia kehitysideoita opettajat esittävät malliin. 

Tarkoituksenani on haastatella neljää peruskoulun opettajaa. Haastatteluun tulee varata 

aikaa noin tunti. Voimme sopia yhdessä haastattelun paikan. Voin esimerkiksi tulla 

tekemään haastattelun koulullenne. 

 

Tutkimuksen kulku 

Ajatuksenani on saada sovittua haastateltavat maaliskuun aikana. Olen hakenut 

tutkimuslupaa Helsingin opetusvirastolta. Teen käytäntötutkimusta lastensuojelun 

toimipisteessä huhti – ja toukokuun ajan. Kerään tutkimusaineistoni haastattelemalla 

koulujen rehtoreita ja kuraattoreita huhtikuun aikana.  Tavoitteenani on, että saisin raportin 

kirjoitettua lähes valmiiksi toukokuussa. Viimeistelen raporttia tarvittaessa kesällä, ja 

raportin esitteleminen tapahtuu Helsingin yliopiston seminaarissa syksyllä 2013. 

 

Luottamuksellisuus ja vapaaehtoisuus 

Puhun tutkimuksessani ”helsinkiläisistä peruskouluista”, joten tutkimuksessa koulujen 

nimet eivät tule ilmi. Salaan myös työharjoitteluni toimipisteen sijainnin, jotta koulujen 

nimet eivät ole pääteltävissä lastensuojelun toimipisteen sijainnista. 

Pidän huolen siitä, ettei haastatteluista ole tunnistettavissa koulun henkilökuntaa tai 

oppilaita. Mikäli opettajat puhuvat tietyn oppilaan asioista, jätän tämän pois 

tutkimuksestani. Muokkaan myös tarvittaessa haastatteluista otettuja lainauksia siten, että 

keskeinen asia käy lainauksesta ilmi, mutta haastateltavan anonymiteetti ei vaarannu. 

Tutkimusaineiston hävitän heti tutkimukseni valmistuttua. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tutkimuksen voi keskeyttää 

milloin tahansa. 

Tutkimukseen osallistuminen 

Pyytäisin teitä osallistumaan tutkimukseeni. Vastaan myös tutkimukseen tai siihen 

osallistumiseen liittyviin kysymyksiin. Voitte olla yhteydessä minuun sähköpostitse. 

Mikäli haluatte, voin lähettää tutkimukseni raportin teille sähköpostitse sen valmistuttua. 

 

Tutkijan yhteystiedot 

Suvi Tähtinen 

suvi.tahtinen@helsinki.fi 

mailto:suvi.tahtinen@helsinki.fi
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Liite 2 

 

HAASTATELTAVAN SUOSTUMUSLOMAKE  

 

Tutkimuksen nimi: Opettajien kokemuksia koulun ja lastensuojelun yhteistyön 

kehittämisestä 

Täytä tämä lomake, kun olet lukenut tutkimustiedotteen ja kun sinulle on suullisesti 

kerrottu tutkimuksen sisällöstä.  

- Tutkija on kertonut minulle tutkimuksesta ja sen luonteesta.  

- Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin keskeyttää 

haastattelun milloin tahansa. 

-  Annan luvan nauhoittaa haastatteluni ja käyttää haastattelua tämän tutkimuksen 

suorittamiseen.  

- Ymmärrän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä 

raportissa ole tunnistettavissa koulun nimeä, henkilökuntaa tai oppilaita. 

 

 

Kiitos, kun osallistutte tutkimukseen. 

 

Osallistujan allekirjoitus:  

Minä, 

_____________________________________________________________________,  

vahvistan, että osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. Olen lukenut edellä kirjoitetun 

tekstin sekä tutkimustiedotteen, ja ymmärrän tutkimuksen tarkoituksen ja luonteen.  

 

Allekirjoitus Päiväys  

 

 

Tutkijan allekirjoitus:  

Minä, 

_____________________________________________________________________,  

vakuutan, että olen kertonut tutkimuksestani osallistujalle ja korostanut tutkimuksen 

osallistumisen vapaaehtoisuutta.  

 

Allekirjoitus Päiväys 
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Liite 3 

 

TEEMAHAASTATTELU 

 

1) Opettajan rooli yhteistyössä 

- Koetko, että opettajilla on muita tärkeitä tehtäviä koulussa kuin opettaminen? 

Mitä ne ovat? 

- Oletko tehnyt yhteistyötä lastensuojelun kanssa? 

- Millaiseksi koet opettajan roolin koulun ja lastensuojelun yhteistyössä? 

- Mitä olet mielestäsi itse voinut tehdä yhteistyön hyväksi? 

 

2) Lastensuojelun ja koulun yhteistyö/neuvottelut 

- Minkä olet kokenut hyväksi tavaksi toimia neuvotteluissa? 

- Miten muiden neuvottelun osallistuneiden työntekijöiden mukana oleminen on 

vastannut odotuksiasi? 

- Miten yhteistyö on mielestäsi onnistunut? 

- Mitkä ovat olleet yhteistyön haasteita/esteitä? 

- Mitkä asiat mielestäsi edesauttavat yhteistyön syntymistä/kehittymistä? 

- Mitä asioita tulee mielestäsi huomioida koulun ja lastensuojelun yhteistyössä? 

 

3) Monitoimijaisen yhteistyön ABC – malli 

- Miten olet tutustunut monitoimijaisen yhteistyön ABC malliin? 

- Muuttiko malli käsitystäsi yhteisneuvottelusta? Millä tavalla? 

- Mitä ajattelet mallin periaatteista? 

- Toteutuvatko mallin periaatteet neuvotteluissa? Miten/Miksi ei? 

- Mitkä ovat mallin vahvuudet? 

- Mitkä ovat mallin heikkoudet? 

 

4) ABC-mallin toimiminen käytännössä 

-  Oletko ollut yhteisneuvotteluissa, joissa olisi käytetty hyvän kohtaamisen 

mallia? 

- Jos olet, niin toimiiko malli mielestäsi käytännössä? 

- Miten mallin mukainen neuvottelu on erilainen verrattuna aikaisempiin 

yhteisneuvotteluihin? 
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5) Mallin kehittäminen 

- Mitkä tekijät mielestäsi edesauttavat sitä, että mallia käytettäisiin 

yhteisneuvotteluissa? 

- Entä mitkä tekijät vaikeuttavat mallin käyttöä? 

- Mitä kehitysideoita esittäisit malliin? 

- Onko sinulla vielä jotain kommentoitavaa aiheesta? 
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Liite 4 

 
 
MONITOIMIJAISTEN YHTEISTYÖN ABC-MALLI 

 
 
Yhteistyön periaatteista orientaatioon 1/2 

 

•Työntekijöiden periaatteet ohjaavat vahvasti tapaamista. Kun periaatteet ovat tietoisia ja 

jaettuja, niistä voi tulla tapaamista ohjaava yhteinen orientaatio.  

•Yhteistä orientaatiota tarvitaan, jotta vuorovaikutus onnistuu yhteistyönä toivotulla 

tavalla. Asiakkailla voi olla paljon tunteita, jotka on otettava huomioon, jotta 

vuorovaikutus onnistuu.  

”Kouluneuvottelu on rankka paikka.”  

”Vahva häpeän kokemus ja tunne siitä, että on mokannut.”  

•Pelkona on ”munaton lastensuojelu”, joka ei ota kantaa tai on epäoikeudenmukainen.  

•Työntekijöitä voi myös jännittää ja heillä voi olla monia tunteita estämässä toivotunlaista 

vuorovaikutusta.  

•Asiakkaat toivovat ystävällisempää, pehmeämpää ja vähemmän pelottavaa 

asiointikokemusta. 

 

  

Yhteistyön periaatteista orientaatioon 2/2  

 

•Monitoimijaisessa työssä halutaan sitoutua seuraaviin asiakkaiden (ja työntekijöiden) 

määrittämiin periaatteisiin:  

 

– Turvallisuus. Vanhempien mielestä pelko on asiakkaan yleinen tunne lastensuojeluun 

tullessa, tilanne on rankka ja pelottava. Siksi on tärkeää luoda tilanteisiin turvallisuuden 

tunnetta. Turvallisuus on hyvän kohtaamisen elementti.  

– Arvostus, Kunnioitus ja Luottamus. Nuorten mielestä turvallisuus ja luottamus tulee 

siitä, kun voi kokea olevansa arvostettu. Nuorten ja vanhempien mielestä he voivat luottaa 

työntekijään, jos he voivat kokea arvostusta, että työntekijä näkee lapsen ja vanhemman 
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kokonaisena; ongelmien lisäksi hyvät asiat ja vahvuudet. Arvostuksen ja kunnioituksen 

ilmapiirissä rakentuu luottamus ja turvallisuus.  

– Välittäminen. Vanhempien mielestä hyvä kohtaaminen tulee siitä, että kokee 

välittämistä, myötätuntoa. Se syntyy inhimillisestä ihmisten kohtaamisesta. Tuodaan esille 

mahdollisuuksia ja eletään toivon pedegogiikkaa. Vanhemmat haluavat myös, että 

työntekijät tutustuvat lapseen ja tapaisivat lapsia enemmän kuin nyt tapaavat. Vanhempien 

vertaisryhmän tärkein viesti ammattilaisille on: välittäkää lapsista!  

– Ratkaisukeskeisyys. Jos kertoo ongelman, niin pitää esittää myös ratkaisuehdotus, jossa 

on itse mukana.  

 

Yhteistyö prosessina 1/3  

 

•Yhteistyö rakentuu usein neuvotteluiden ketjusta  

•Yhteistyökumppaneiden on tunnettava toistensa työtä: periaatteita, prosessia ja tietoa siitä, 

mitä kumppani tekee kohtaamisissa asiakkaan kanssa. Yhteistyön kipupisteiden paikannus 

auttaa.  

– Tieto toisen työn reunaehdoista: mikä on mahdollista, mitä voi odottaa. Väärä tieto 

haittaa yhteistyötä.  

– Toisen työstä tulee tietää asiakasmääriä, teemoja, joita käsitellään, tapaa, jolla asioita 

hoidetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

– Henkilökohtainen tunteminen lisää yhteistyötä! Tieto lisää luottamusta!  

•Yhteistyön on kiinnityttävä kunkin kumppanin työprosessiin ja asiakkaan 

elämäntilanteeseen, sille on löydyttävä paikka, tila ja aika.  

•Yhteistyössä pyritään siihen, että se on kullekin osallistujalle mielekästä palvellen omaa 

tai jopa yhteistä tavoitetta -> asiakkaan tavoitetta?  

 

 

Yhteistyö prosessina 2/3  
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•Dokumentit yhteisen työn välineinä. Muistiinpanot, suunnitelmat, eri lomakkeet voivat 

olla sellaisia, että ne palvelevat kaikkia monitoimijaisen työn osapuolia. -> Yhtenäistämistä 

on tehty erityisesti Vantaalla päivähoidon ja lastensuojelun välillä.  

– Päivähoidon kuvaus lapsesta -lomake on sellainen, joka sellaisenaan avaa 

lastensuojelulle lapsen tilannetta/ vointia/ tarpeita.  

 

-> Lastensuojelun on osattava pyytää päivähoidolta niitä tietoja, mitä tarvitsee lapsen 

päiväkotielämästä.  

– Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan niin, että se on osa lastensuojelun suunnitelmaa.  

•Epävarmuus ja epätietoisuus prosessin kulusta häiritsee asiakkaita. Asiakkaat tarvitsevat 

tietoa  

•Asiakkailla kokemusta liukuhihnatyöstä: se ei auta  

 

Yhteistyö prosessina 3/3  

 

•Palveluprosesseissa on ongelmia:  

–Ne eivät jousta  

–Niitä joutuu odottamaan pitkään  

•Asiakkaiden mukaan edistymistä voi haitata läheisten/ ympäristön sulkeutuneisuus -> 

apua, aikaa siihen  

•Vanhempien mielestä lastensuojelu ei tapaa riittävästi lapsia ja työntekijät ovat heille 

ventovieraita.  

•Lastensuojelun prosessi on Kehrässä yhteinen liittymäkohta kaikille kumppaneille.  

•Prosessi tarvitsee ”jämäkän” ohjauksen  

•Lastensuojelun prosessista on selkeytetty 1) ilmoitusta 2) lastensuojelutarpeen 

selvitysprosessia 3) suunnitelmallisen työn vaihetta.  

 

Yhteistyö kohtaamisena  

 

•Miten rakentaa tilanne henkisesti turvalliseksi? Miten saada kohtaaminen vuorovaikutusta 

tukevaksi? Miten luoda työskentelyä tukeva orientaatio kohtaamisiin? Miten jokaisesta 
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kohtaamisesta saadaan voimauttava ja asiakkaiden hyvinvointia tukeva? Miten toteuttaa 

toivon pedagogiikkaa?  

•Yksi monitoimijainen neuvottelu voidaankin pilkkoa kolmeksi: valmisteleva neuvottelu, 

työskentelyneuvottelu ja jälkineuvottelu.  

-> lataus pienenee, valmistelu paranee, tuki tiiviimpää  

•Tapaamisten (=monitoimijainen neuvottelu) onnistumista edesauttaa niiden yhteinen 

valmistelu asiakkaiden kanssa.  

•Tapaamisen mallintaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen:  

 

1) tapaamisen ennakkovalmistelu,  

2) tapaaminen ja  

3) toimita tapaamisen jälkeen. 

 

Tapaamisen ennakkovalmistelu 1/4  

 

•Missä tavataan, keitä tulee paikalle ja milloin -> selväksi kaikille  

•Mikä on syy kutsua tapaaminen koolle? -> selväksi kaikille  

•Yhteistä tietoisuutta toimintatavasta tarvitaan  

•Puheenjohtaja sieltä, joka haluaa kutsua tapaamisen koolle  

•Tässä kohtaa rakentuvat roolit: tapaamisen ehdottaja, koollekutsuja ja puheenjohtaja; 

samoja? Sovittava. Muistion kirjoittajan voi myös sopia etukäteen.  

•Työntekijöiden oma valmistautuminen  

•Mitkä ovat odotukset, tunteet, sanoma muille?  

•Oman ”hädän” sanoittaminen ratkaisukeskeisesti, asiakkaita arvostavasti.  

•Mitä hyvää voin kertoa lapsen tilanteesta tai lapsen ja vanhempien toiminnasta?  

•Kuinka pitkän ajan tapaaminen tarvitsee? Yksi tunnin tapaaminen voi olla liian lyhyt.  

 

Tapaamisen ennakkovalmistelu 2/4  

 

•Neuvottelu pitää valmistella yhdessä vanhempien kanssa  
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•Neuvottelu pitää valmistella yhdessä nuoren kanssa  

•Lapsen/nuoren valmistaminen/valmentaminen neuvotteluun  

•Lapsen valmentamisen tekee se työntekijä, joka tuntee lapsen parhaiten sekä vanhemmat 

(vanhempia pitää valmentaa valmennustehtävään)  

•Nuori saa miettiä/päättää ketkä kutsutaan neuvotteluun  

•Haluaako nuori oman tukihenkilön tai ystävän mukaan?  

•Kaikkien paikallaolijoiden pitää oikeuttaa läsnäolonsa nuoren 

neuvottelussa/kohtaamisessa  

•Jos paikalle sellainen henkilö, jota nuori ei toivo, niin tämä pitää perustella erityisesti 

nuorelle  

•Kenen tehtävä on valmentaa lapsi ja vanhemmat neuvotteluun?  

•joka tuntee lapsen parhaiten, tapaamisen ehdottaja, puheenjohtaja?  

•aina myös vanhemmat valmentamaan lastaan neuvotteluun  

•päätös siitä, kuka valmentaa lasta, on puheenjohtajalla/koollekutsujalla  

 

Tapaamisen valmistelut asiakkaan kanssa 3/4  

 

Lapsen/ nuoren valmentaminen on tärkeää, etteivät asiat tule ensimmäistä kertaa 

puheeksi neuvottelussa ja lapsi pystyy valmistautumaan henkisesti tilanteeseen.  

•Mistä tapaamisessa puhutaan ja miksi: kysytään ja kerrotaan  

•Keitä kutsutaan paikalle: kysytään ja kerrotaan  

•Lupa puhua: lapsella, vanhemmilla, viranomaisilla  

•Mitä asiakas haluaisi ottaa esille; pystyykö, uskaltaako?  

•Asiakkaan tunteet tapaamista kohtaan, mikä on fiilis tulla tapaamiseen  

•Asiakkaan aikaisemmat kokemukset  

•Mitkä ovat odotukset  

 

Tapaamisen valmistelut asiakkaan kanssa 4/4 
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Nuoren mahdollisuus pyytää koululta/ lapsen päiväkodilta neuvotteluun ihminen, joka 

näkee nuoren myönteisesti/ hyvänä -> moninäkökulmaisuus (osaa varmasti kertoa myös ne 

asiat, jotka eivät suju)  

•Nuoren mahdollisuus saada pyytää oma tukihenkilö mukaan neuvotteluun  

•Puheenjohtajuuden ratkaiseminen  

-> Valmentajan tehtävä ottaa selvää etukäteen lapsen mielipiteistä, ajatuksista ja 

valmistautua auttamaan lasta ilmaisemaan nämä neuvottelussa 

 

Tapaamisessa 1/3  

1. Fyysinen tila kuntoon: tilan varaus, rauhallisuus, neutraalius, istumapaikat ja etäisyydet 

(ei syyttäjien rivistö-tunnelmaa), voi tiedustella asiakkaan toivetta.  

•Lapsi huoltajan ja tutun työntekijän vieressä  

•Nuoret arvostavat pientä syötävää  

2. Lapsen turvallisuudentunteen lisääminen on jokaisen tapaamisen tavoite. Lapsen 

tukihenkilö vahvistaa lapsen ääntä koko tapaamisen ajan.  

3. Puheenjohtajuus/vetovastuu sovittuna, muistion kirjaamisesta sopiminen viimeistään 

tässä (kerrotaan myös mitä kirjataan ja miksi)  

4. Neuvotteluun osallistujien esittely ja tunnelman luominen.  

5. Lähtökohdan lyhyt esittely (kolme kohtaa neuvottelun alkuun)  

•Mistä kunkin mielestä pitäisi puhua  

•Miten tapaaminen etenee ja mikä on tavoite sekä aikataulu  

•Miten käsittely tapahtuu, millaista orientaatiota haluamme noudattaa  

 

-> Asialista sekä teemat muotoutuvat ja työtapa määritetään yhdessä ”keskitytään 

oikeisiin asioihin” 

 

Tapaamisessa 2/3  

 

6. Käsitellään kunkin toivomia aiheita  
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•Kun esität pulman, esitä ratkaisuehdotus, jossa olet itse mukana  

•Kerro pulman lisäksi aina onnistumisista, hyvistä asioista lapsessa, hänen tilanteessaan tai 

vanhempien tai lapsen toiminnassa  

•Kerro aina miten voit olla avuksi ratkaisussa: tarjoa apuasi  

•Huomaa aina vanhempien ja lapsen omat taidot ja kyvyt olla ratkaisemassa tilannetta  

•Toiveet esille realistisesti ja puhu suomea, älä lyhennekieltä tai kysy vaikeasti  

7.Ylläpidetään sovittua orientaatiota: ratkaisukeskeistä, turvaa tuottavaa puhetta. 

Orientaationa arvostus, kunnioitus, luottamus ja välittäminen saavat välittyä kaikkien 

toimista.  

8.Käytetään luovia tai asiakkaalle sopivia menetelmiä, välineitä (kortit tms.)  

9.Tehdään päätöksiä e omat 

tehtävät ja myös tunne siitä, että kaikki läsnä olevat ovat apuna ja tukena  

 

•Tavoitteiden oltava myös realistisia.  

•Jokaiseen päätökseen liittyy seuranta, miten asia toteutuu: sovitaan ketkä kaikki seuraavat 

edistymistä  

 

 

Tapaamisessa 3/3  

 

10. Päätöksen lisäksi varasuunnitelma, JOS asiat eivät mene niin kuin sovitaan, mitä 

sitten  

11. Tapaamisen lopuksi koonti:  

•Kerrataan päätökset, vastuut ja tehtävät  

- Milloin tulee muistio, ketkä sen saavat  

- Kuka käy sovitut asiat lapsen kanssa läpi, jos hän ei ollut paikalla: vanhempi ja 

kuka muu?  

•Kysytään lyhyt palautearviointi  

- Käsiteltiinkö oikeita asioita? Oliko tästä hyötyä?  

- Oliko käsittelytapa hyvä, toimitaanko näin seuraavallakin kerralla?  
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- Minkä arvosanan antaisi tapaamiselle? Miksi? Mikä tunnelma jäi?  

 

12. Kiitos kaikille ja sovitaan milloin tavataan seuraavan kerran ja tuleeko siihen erikseen 

kutsu vai oliko tämä kutsu. Sovitaan kehen voi olla yhteydessä, jos joku mietityttää tai ei 

asiat eivät etene. Koonti ja palaute toivon pedagogiikan hengessä.  

 

Tapaamisen jälkeen  

 

•Lapsen tai nuoren kanssa neuvottelun tärkeimpien asioiden mm. päätösten läpikäyminen, 

mikäli hän ei ole ollut paikalla  

-Vanhempi sekä sovittu työntekijä  

•Lapsen/nuoren sanoman vahvistaja/ tukihenkilö käy joka tapauksessa läpi neuvottelun 

asioita lapsen/nuoren kanssa;  

– Onko joku jäänyt askarruttamaan  

– Tietääkö lapsi, mitä seuraavaksi tapahtuu  

– Mikä tunne jäi päällimmäiseksi  

– Tarvitaanko lisätukea  

•Muistion kirjaaja lähettää sen kaikille neuvottelussa olleille  

•Toteutetaan hyvää suunnitelmaa: huolehditaan lapsen hyvinvoinnista yhdessä  

 


