
 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty:  

Näinkö se meni?  
Kehrä II-hankkeen jälkipuintia Espoossa  
 

Espoon Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Martti Marila, johtava sosiaalityöntekijä 

Johdanto ja taustaa Kehrä II -hankkeelle 

Artikkelin tavoitteena ei ole kuvata pelkästään mitä saimme aikaan Kehrä II -hankkeessa, vaan myös 

millä tavalla hanke käytännön elävässä elämässä eteni, mitä haasteita oli matkan varrella ja mitä aja-

tuksia ja kehittämisideoita hanke herättää päättymisensä jälkeen. Mikä on jäänyt elämään vai jäikö 

kaikki taakse hankkeen päätyttyä 5/2013? 

 Artikkeli kertoo lyhyesti Kehrään lähdön taustoista, varsinaisesta työvaiheesta, hankkeen tavoitteista vs. 

tuloksista ja lopuksi kehitettyjen hyvien työkäytäntöjen kesken jääneestä juurruttamisesta. Alkuperäisenä 

tavoitteena oli koota Espoosta Kehrä II-hankkeeseen osallistuneista työntekijöistä kirjoittajatiimi, mikä ei 

onnistunut, joten allekirjoittanut vastaa tekstistä ja asiasisällöstä.    

”Kehrän siemeniä” kylvettiin Espoossa jo pitkään ennen varsinaisen Kehrä -hankkeen starttia 1/2012. Es-

poon sosiaali- ja terveystoimessa on toteutettu viimeisten 20 vuoden aikana suuria organisaatiomuutok-

sia. Yksi niistä tapahtui vuonna 2004, jolloin Espoo integroi mielenterveys- ja päihdepalvelut uuteen Mie-

lenterveys- ja päihdepalveluyksikköön osaksi Terveyspalvelujen tulosyksikköä.   

Sosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (jatkossa Mtp) perustamisen 

jälkeen erityisesti päihdepalvelujen yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa oheni 

huomattavasti. Yhteisiä asiakkaita oli paljon lastensuojelun, aikuissosiaalityön, työllisyyspalvelujen ja mo-

nien muiden tahojen kanssa, mutta jokainen taho toimi omalla tontillaan ja asiakasta läheteltiin palvelusta 

toiseen. Kutsuja yhteistyöhön tuli vähän joka puolelta, ja arkijärjelläkin jo ymmärsi, että kaikkien kanssa 

tulisi tehdä yhteistyötä ja sopia toimivat yhteistyörakenteet.  

Tästä kaikesta tietoisina haastoimme toisiamme yhteistyöhön Mtp:n, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun 

johtoryhmien yhteistapaamisessa Espoon Valtuustotalolla helmikuussa 2011. Mtp:n päällikkö teki aloit-

teen lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyönä toteutettavasta 

pilotista Matinkylän alueella. Ajatuksena oli kehittää monitoimijaisella joukolla yhteistyötä lapsiper-

heasiakkaiden kanssa. Tavoitteeksi asetettiin tuen järjestäminen perheille mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa sosiaalityön keinoin, yhdessä toimien. Kehrä II -hankkeen tavoitteena ei tosin ollut varhaisen 

tuen tarjoaminen lapsiperheille, mutta hankkeeseen osallistuminen monitoimijaisella joukolla ja lasten-

suojelun ja päihdepalvelujen yhteistyön kehittäminen nähtiin välttämättömäksi.  

 



Matinkylä-Olari-Tapiolan (MOT) -lastensuojelu saa kumppanin Kehrä-II-

hankkeeseen 

Sanoista tekoihin eli  16.11.2011 Espoon lastensuojelupalvelujen johtoryhmä päätti, että Matinkylä - Olari - 

Tapiolan (MOT) lastensuojelu osallistuu Kehrä II -hankkeeseen, mikäli MOT:n lastensuojelu saa Espoon 

Mielenterveys- ja päihdepalveluista (Mtp)  kumppanin mukaan  hankkeeseen.  

Eipä mennyt aikaakaan, kun MOT:n lastensuojelun edustajat joulukuussa 2011 saapuivat ”kosioretkelle” 

Mtp:n Emppuun. Sekaannusten välttämiseksi kerron tässä vaiheessa, että Emppu on yksi Mtp:n toimipis-

teistä, missä on tarjolla laaja kirjo erilaisia palveluja, paljon mielenterveys- ja päihdealan osaamista, viiti-

senkymmentä työntekijää ja kaikki yhden oven takana. Koko Mtp:ssä on n. 150 työntekijää. 

”Kosioretken” tuloksena Mtp lupautui kuitenkin MOT:n lastensuojelun kumppaniksi Etelä-Suomen Lapsen 

Ääni- kehittämisohjelmaan kuuluvaan Kehrä II -hankkeeseen muutamalla reunaehdolla: 

 Kehrään osallistumisen pitää edistää välittömän asiakastyön kehittämistä yhdessä Mtp:n työnteki-

jöiden, MOT:n lastensuojelun työntekijöiden ja yhteisten asiakkaiden kanssa. 

 Kehrään osallistumisesta ei saa koitua kirjoitustehtäviä Mtp:n työntekijöille (esim. loppuraportti). 

 Allekirjoittanut nimettiin Kehrä II:n yhdyshenkilöksi Mtp:stä. 

 Määrittelemättä jäi, mitkä yksiköt Mtp:sta osallistuvat hankkeeseen. 

Kehrän kunnianhimoiset tavoitteet kaikessa laajuudessaan eivät ehkä täysin avautuneet tässä varsin lyhy-

essä kokouksessa, mutta jokainen pöydän ääressä istunut kuitenkin ymmärsi lastensuojelun ja päihdepal-

velujen yhteistyön suunnitelmallisen kehittämistyön välttämättömyyden.  

Kovana taustafaktana on tosiseikka, että suurin yksittäinen syy lastensuojeluilmoituksen tekemiseen val-

takunnallisesti on vanhemman/vanhempien päihteidenkäyttö, ja näin on tilanne Espoossakin, myös 

MOT:n alueella.  

 Kehrä II -hanke lähtee liikkeelle 

Kehrä II -hanke rajattiin yhteistyön kehittämiseen MOT:n lastensuojelutiimin ja Mtp:n  Empussa toimivien 

vieroitus- ja avohoito-osastojen kanssa. Useampiakin yksiköitä Mtp:stä olisi halunnut lähteä mukaan, mut-

ta emme voineet sitoa hankkeeseen enempää henkilöstöresursseja.   

Empun avo- ja vieroitushoito-osastojen mukaan lähtö Kehrä-hankkeeseen tapahtui käytännön syistä joh-

tuen vasta helmikuun 2012 puolessavälissä osastojen henkilökunnalle pidetyn infotilaisuuden jälkeen. 

Mtp:n satelee paljon yhteistyöpyyntöjä eri tahoilta, ja olemme joutuneet kriittisesti tarkastelemaan, missä 

kaikessa olemme mukana. Lähdetään kyllä mukaan, mikäli tiedossa on konkreettista asiakashyötyä, eikä 

kehittämistyöhön osallistuminen edellytä liiallista perustyöstä irrottautumista, vaan kehittäminen viedään 

mukaan osaksi asiakastyötä. Hanke sai hyvän vastaanoton infotilaisuudessa, missä nimettiin myös hank-

keeseen lähtevät työntekijät. 

Kaksi viikkoa myöhemmin kokoonnuimme Empussa yhteen keskustelemaan, kokoamaan ajatuksia ja toi-

veita kahden viikon kuluttua pidettävään ensimmäiseen yhteiseen kehittämishetkeen MOT-lastensuojelun 

kanssa.  



Työryhmät tutustuvat toisiinsa ja esittävät ”kutsun yhteistyöhön”  

Ensimmäinen yhteinen iltapäivän kehittämishetki pidettiin 28.2.2012. Tutkijasosiaalityöntekijä Tiina 

Muukkonen ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Annukka Paasivirta Soccasta olivat valmistelleet Kehrän tavoit-

teiden mukaisen kunnianhimoisen ohjelman, jonka mukaan oli tarkoitus edetä. Mitä vielä, esittelykierrok-

sen ja ”heijastelevan kuuntelun” tuloksena iltapäivän ohjelma meni totaalisen uusiksi. Miten voimme läh-

teä kehittämään yhteistyötä, jollemme tiedä mitä yhteistyökumppani tekee! Niinpä päätimme käyttää 

iltapäivän tutustumalla toistemme työhön. Tiina ja Annukka ottivat vaativan tilanteen loistavasti haltuun 

ja olivat heti valmiina uuden agendan mukaiseen työskentelyyn. Alustukseksi lastensuojelun ja Mtp:n joh-

tavat sosiaalityöntekijät kertoivat tiimiensä toiveista ja odotuksista Kehrä-hankkeen suhteen. 

Muodostimme kaksi ryhmää, joissa kummassakin oli sekä Mtp:n että lastensuojelun työntekijöitä. Tehtävä 

oli kertoa omasta palvelusta yhteistyökumppanille. Siinä sitten ihmettelimme yhdessä, miten voi motivoi-

da toisen palveluun tietämättä mitä toinen tekee. Toinen tärkeä viesti oli ”kutsu yhteistyöhön” - yhteinen 

asiakas, MOT-lastensuojelu ja Mtp:n  vieroitus- ja avohoito.  

Ensimmäisen yhteisen tapaamisen aikana nousi myös esille teemoja kuten suunnitelmallinen yhteistyö, 

luottamus toisen työhön, lasten huomioiminen ja motivointi toisen palveluun, joka sitten muuttuikin kut-

suksi yhteistyöhön, eikä pyynnöksi asiakkaalle mennä muualle.  

Miksi kehitämme lastensuojelun ja päihdepalvelujen yhteistyötä?  

Loppukesällä 2012 MOT-lastensuojelussa tehdyn selvityksen mukaan 17 lastensuojelun asiakasperhettä oli 

asioinut myös joko Mtp:n avo- tai vieroitushoito-osastolla samana vuonna, mutta samanaikaista asiak-

kuutta ei ollut selvityshetkellä MOT-lastensuojelun ja  em. Mtp:n yksiköiden kanssa. Näiden asiakasper-

heiden kanssa lastensuojelu ei ollut onnistunut motivoimaan vanhempaa Mtp:n palveluihin, koska van-

hempi ei oman arvionsa mukaan tarvinnut päihdehoitoa. Osa vanhemmista tosin oli jo käynyt lastensuoje-

lun ohjaamana Mtp:n avokuntoutusosastolla päihdearviossa ja muutaman käynnin perusteella tehdyn 

arvion mukaan useilla näistä asiakkaista ei voitu todeta olevan päihdeongelmaa. Yksi Mtp:n avokuntou-

tusosaston työntekijöistä kertoikin osuvasti, että kun lastensuojelu lähettää päihdeongelmaisen asiakkaan 

päihdearvioon, käyttää asiakas tätä tilannetta hyväkseen, loitontaakseen lastensuojelua yhä etäämmäksi. 

Eräänlainen ”kissa ja hiiri”-leikki.  

Sovimme kuitenkin yhteisessä kehittämishetkessä syksyllä 2012, että lähdemme kokeilemaan Monitoimi-

jaisen yhteistyön ABC- ja Jällivaara-mallia käytännössä niiden asiakkaiden kanssa, joiden kohdalla yhteis-

työ lastensuojelullista syistä on perusteltua vanhemman päihteidenkäytön vuoksi. Peruslähtökohta on 

kuitenkin se, että joku on ilmaissut huolensa näiden vanhempien lapsista vanhemman päihteidenkäytön 

vuoksi.  

Kaikki MOT:n ja Mtp:n Kehrä-hankkeessa mukanaolevat työntekijät ovat lopen uupuneita ”kissa ja hiiri”-

leikkiin, joten perusteltua on lähteä kokeilemaan Monitoimijaisen yhteistyön- ja Jällivaara-mallia käytän-

nössä ja astua aimo askel kohti suunnitelmallista yhteistyötä ja yhdessä tekemistä.  

Monitoimijaisen yhteistyön ABC-mallissa asiakas nähdään tiedontuottajana, oman tilanteensa asiantunti-

jana ja ratkaisuvaihtoehtojen rakentajana. Ammattilaisia malli tukee ja vahvistaa toimimaan asiakkaan 

osallisuutta vahvistaen. 



Kehrä II -hankkeen kolme tavoitetta ja hankkeen tuotoksia 

Kehrä II käytäntötutkimuksellinen kehittämishanke koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä tavoitteelli-

sesta kokonaisuudesta: 

1.) Kehittää moniammatillisia työtapoja lastensuojelun asiakkuuden eri vaiheissa yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

Hyviä työtapoja on kehitetty ja yhteistyökäytännöistä on sovittu Kehrä II -hankkeen aikana. Kehrä II -

hankkeen aikana kehitettyjen työkäytäntöjen juurruttamistyötä koko Espoon tasolle tulisi jatkaa varsinai-

sen hankekauden jälkeen sovitusti. Keskeiset työkäytännöt ovat Monitoimijaisen yhteistyön ABC-, Jälli-

vaara-malli, Info-paketti Empun avo- ja vieroitushoitoyksikön palveluista, työprosesseista ja tehdyistä 

yhteistyösopimuksista(”Mutkatonta yhteistyötä”) MOT-lastensuojelun kanssa, Info-paketti MOT-

lastensuojelun palveluista, työprosesseista ja sekä toimintatapaohje tehdyistä yhteistyösopimuksista Em-

pun avo- ja vieroitushoitoyksikön kanssa ja myös Mtp:n avo- ja vieroitushoito-osaston työntekijöille las-

tensuojeluilmoitusta seuraavista työprosesseista. 

Käytäntöön työtapoja ei ehditty juurikaan hankeaikana juurruttaa, koska Kehrän kriteereihin sopivia Mtp:n 

avokuntoutuksen- /vieroitushoito-osaston ja MOT-lastensuojelun yhteisiä asiakkaita ei maantieteellisesti 

rajatulta alueelta kovinkaan montaa ollut.  

Tilastot kertovat 

Mielenkiintoinen tilastolöydös oli se, että Mtp:n avokuntoutusosastolla ajalla 1.1.–4.9.2012 asioineista 

asiakkaista 46 % asiointi oli jäänyt yhteen kertaan. Tämän joukon taustalta löytyy varmasti monenlaisia 

selityksiä; asiakas on saanut riittävästi neuvoja ja ohjausta ensimmäisellä kerralla, hänet on ohjattu toiseen 

palveluun tai ryhmätoimintaan, asiakas on jättänyt käyttämättä jatkokäynnille varatun ajan, palvelu ei ole 

vastannut odotuksia/tarpeita jne. Usein huoli asiakkaan lapsista ja muun perheen voinnista ei herää en-

simmäisen lyhyen päivystyskäynnin aikana. Joskus asiaan voi tietenkin vaikuttaa myös hoitotyön etiikka. 

Tavataan suunnitelmallisesti muutama kerta, jonka jälkeen suhde kestää vaikeammankin asian puheek-

sioton, kuten lasten ja muun perheen hyvinvointi.  Kaikilta asiakkailta kyllä kysytään lapsista ja muusta 

perheestä ja tiedot kirjataan asiakaskertomukseen ja sinne se tieto jää, jollei asiakas ei enää saavu jatko-

käynnille.  

Mtp:n vieroitushoito-osastolla ”seula” toimii hyvin, perhesuhteet selvitetään asiakkaan kanssa keskuste-

lemalla. Asiakkaita joilla on alaikäisiä lapsia, oli Empun vieroitushoito-osastolla hankeaikana  oli MOT:n 

alueelta vain kaksi.  

2.) Kehittää lastensuojelun muutostyötä yhä vahvemmin asiakkaita osallistaen ja yhdessä mui-

den palvelujen kanssa 

Kehrä II -hanke onnistui erittäin hyvin osallistamaan Mtp:n avokuntoutus- ja vieroitushoito-osaston ja 

MOT-lastensuojelun vanhemman roolissa olevia yhteisiä asiakkaita palvelujen kehittämiseen haastatte-

lemalla ja kysymällä asiakkailta heidän palvelukokemuksistaan. Lisäksi saatiin mukaan pari nuorta näistä 

perheistä kertomaan omista palvelukokemuksistaan.  

Kehrä II -hankkeen kehittäjinä mukana olleet asiakkaat arvostivat pääosin lastensuojelun ja päihdepalvelu-

jen yhteistyötä, mutta osa näki ongelmana näiden kahden tahon työskentelylle asettamien tavoitteiden 

erilaisuuden. Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiaalityön opintoihin kuuluvalla 



käytäntötutkimusjaksolla (K5) MOT-lastensuojelussa Tiina Soukiala teki haastattelututkimuksen (”Niinku 

ihminen ihmisen kanssa” ). Tutkimukseen osallistuivat MOT-lastensuojelussa asioivat asiakkaat, joilla oli 

myös asiointikokemuksia Empun vieroitus- ja/tai avokuntoutusosastolta ja osalla oli myös kokemuksia 

näiden kaikkien tahojen yhteistyöstä. Haastatellut asiakkaat toivat selkeästi esille vanhemmuudesta moti-

voitumisen voimavarana muutokseen ja toivat esille lapset ja perheen tärkeimpänä syynä päihteidenkäy-

tön lopettamiselle. Monet kantoivat myös voimakasta syyllisyyttä perheen takia.  

Parhaillaan on meneillä Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalityö pääaineena opiske-

levan opiskelijan Tove Berglundin  

käytäntötutkimusjakso MOT lastensuojelussa. Fokusryhmähaastattelun aiheena on haastatella MOT-

lastensuojelun ja Mtp:n avokuntoutus- ja vieroitushoito-osaston työntekijöitä nykyisistä yhteistyökäytän-

nöistä, miten ne ovat muuttuneet sekä mahdolliset uudet kehittämisideat. Tuloksia tutkimuksesta odote-

taan syksyllä 2013. 

Opiskelijat Tuija Sane Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja Marjaana Hänninen Hel-

singin Diakonia-AMK:sta tekivät yhdessä käytäntötutkimuksellisen kehittämistehtävän harjoittelujakson-

sa aikana. He toteuttivat Empun ja MOT-lastensuojelun yhteisille asiakkaille kyselyn heidän palvelukoke-

muksistaan otsikolla Asiakkaiden kokemuksia lastensuojelusta ja Empusta. Samalla lomakkeella kysyttiin 

myös työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä. Lisäksi he haastattelivat nuoria (nuorten palaute), joilla oli 

kokemuksia lastensuojelusta ja viranomaisyhteistyöstä.  

Tutkija-sosiaalistyöntekijä Tiina Muukkonen tekee tutkimusta, jota ohjaavat käytäntötutkimuksen profes-

sori ja lisensiaattiopintojen ohjaajatohtorit. Kyseessä on Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen Keh-

rä II -hankekokonaisuuteen liittyvä lisensiaattityö, joka selittää mitä monitoimijainen yhteistyö on asiak-

kaiden, lastensuojelun ja yhteistyökumppaneiden mielestä. 

3.) Muodostaa tiivis yhteys lastensuojelun käytännön ja sen kehittämisen sekä opetuksen ja tutki-

muksen välillä Kehrä II:een valituissa työryhmissä  

Kehrä on koostunut Espoon MOT:n ja Mtp/Empusta Kehrään osallistuneiden yhteisistä ja säännöllisistä 

kehittämishetkistä sekä seudullisista teematyöpajoista, joihin kokoontui Helsingin, Vantaan ja Espoon 

kaikki kehittäjäyhteisöt.  

Kehrään liittyy myös Soccan tutkijasosiaalityöntekijä Tiina Muukkosen ja kehittäjäsosiaalityöntekijä An-

nukka Paasivirran (1-6/2012) ja Riikka Pyykösen 8/12-5/13) mittava työpanos. Annukan lähdettyä äitiyslo-

malle, Tiina ja Riikka vastasivat pitkälti hankkeen kehittämishetkien ohjelmasisällöistä ja käytännön toteu-

tuksesta. 

Tammikuun 2013 teematyöpajassa teatteritaiteen tohtori Helka-Maria Kinnunen Metropolia AMK:sta  

kertoi meille läsnäolon taidoista ja hänen oppilaansa teettivät osallistujille käytännön harjoituksia. 

YTM, Positiivisen psykologian maisteri, Mindfulness kouluttaja Taija Laane kertoi Kehrän maaliskuun tee-

matyöpajassa vahvuuksien käyttöönotosta otsikolla ”Positiivisen psykologian työkaluja monitoimiseen 

kohtaamiseen”.  

Espoon Kehrä-osahankkeen kehittämishetkessä Jyväskylän Yliopiston tutkijatohtori Maritta Itäpuisto nos-

ti esityksessään esille lapsen kasvukokemukset perheissä, joissa vanhemmat ovat käyttäneet päihteitä. 

Maritta Itäpuiston esitys innosti mukana olleet vilkkaaseen ajatustenvaihtoon. Hän on myös tehnyt aihees-



ta väitöskirjan, jota voi lämpimästi suositella kaikille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja kaikille van-

hemmille, isovanhemmille ja lasten kanssa tekemisissä oleville.  

Edellä vain muutamia poimintoja luennoista, jotka toimivat Kehrä-kehittämistyön katalysaattoreina.  

Mitä opimme Kehrä-hankkeessa?  

Niin se vain on - käytäntö on paras opettaja. Vielä parempi, jos luomme käytännöille yhdessä sovitut ja 

koetellut rakenteet sekä sisällöt työn tekemisen helpottamiseksi. Tätä työtä olemme Kehrä II:n puitteissa 

tehneet jo paljon, mutta kaikkia hyviä käytäntöjä ja oppeja emme ole päässeet yhdessä kokeilemaan han-

keajan puitteissa. 

Tieto avaimena toimintakulttuurin ja ajattelutapojen muutokseen: saimme tietoa toisiltamme, asiakkailta 

ja ulkopuolisilta asiantuntijoilta 

Hankkeeseen osallistuvat työntekijät saivat paljon uutta tietoa toistensa työstä ja toimintatavoista. Es-

poon Mielenterveys- ja päihdepalveluista osallistuneissa työyhteisössä vanhemman roolissa asioivien asi-

akkaiden lasten ja muun perheen hyvinvointiin kiinnitetään nyt enemmän huomiota ja lasten tilanne selvi-

tetään aina tarvittaessa. Mikäli huoli lapsista herää, tehdään lastensuojeluilmoitus.  

Hankkeen aikana saatiin myös vahvaa viestiä asiakkailta siitä, että lapsista ja vanhemmuudesta on hyvä 

puhua. Monen päihdeongelmaisen muutostyöskentely on lähtenyt liikkeelle juuri vanhemmuudesta moti-

voitumisen avulla. Vanhemmuus on tässä tilanteessa monelle päihdeongelmaiselle, arka ja häpeää tuotta-

va paikka, mutta perheen ja lasten ”menettämisen pelko” taustalla motivoi useasti elämäntapamuutok-

seen. Mitä enemmän ihmisellä on menetyksiä taustallaan, sitä vaativammaksi käy kuntoutus ja siitä odo-

tettavissa olevat hyödyt asiakkaalle. Ns. ”pohjakosketus” on harvoin voimaannuttava kokemus ja jos sen 

voimme estää, paljon on voitettu mistä tahansa näkökulmasta tarkasteltuna. Kun on menettänyt työnsä, 

perheensä, terveytensä ja lopulta usein myös asuntonsa, ollaan tilanteessa, mistä on työlästä lähteä pysy-

vän muutoksen tielle.  

Ehkä kuitenkin suurin anti lastensuojelun ja päihdepalvelujen yhteistyön kehittämiseen on luotu yhteisten 

kehittämishetkien keskusteluissa, joissa monasti on löydetty ratkaisuja, joiden pohjalta on tehty sopimuk-

sia käytännön yhteistyön mahdollistamiseksi.  

Kehitettävää: Lähdettiin mukaan liikkuvaan junaan  

Espoon Mielenterveys- ja päihdepalvelujen näkökulmasta meidät olisi pitänyt kutsua mukaan pohtimaan 

ja suunnittelemaan Kehrä-II-hankkeeseen osallistumista yhdessä MOT-lastensuojelun kanssa ennen han-

kehakemuksen jättämistä. Soccassa oli suunniteltu ja lyöty lukkoon tarkennettu hankesuunnitelma ja ta-

voitteet jo huhtikuussa 2011, joten aikaa olisi kyllä ollut. Kysymyksessä oli kuitenkin suhteellisen laaja ja 

pitkäkestoinen hanke ( 1/2012-5/2013 ), johon  mukaan lähteminen edellyttää perusteellista selvitystä 

hankkeen tuomista asiakashyödyistä, mahdollisista sudenkuopista, tarvittavista resursseista jne. 

 Johdon sitoutumista hankkeeseen olisi varmasti myös helpottanut se, että hanke olisi esitelty Mtp:n joh-

toryhmälle ennen hankkeeseen ryhtymistä. Joskus jo suunnitteluvaiheessa huomataan, että hankkeen 

toteutus syystä tai toisesta ei ole mahdollista. Hyvin suunniteltu on usein jo puoliksi tehty. 



Liian tiukka aluerajaus? Hyviä käytäntöjä ei ehditty pilotoida 

Hankekauden kokemusten perusteella hankkeen tiukka rajaaminen lastensuojelun puolelta MOT:n alueel-

le aiheutti käytännön ongelman. Tavoitteena oli kokeilla käytännön asiakastyössä monitoimijaisella jou-

kolla yhdessä kehitettyjä työtapoja (Monitoimijaisen yhteistyön ABC-, Jällivaara-malli) ja sopimuksia uusi-

en yhteisten asiakkaiden kanssa, mutta asiakkaita ei hankeaikana juurikaan ilmaantunut MOT:n alueelta.  

Vantaalla on käytetty lastensuojelun ja A-klinikan yhteistyössä ”Jällivaara”-mallia vuodesta 2006 alkaen ja 

malli toimii ja on edelleen käytössä, huolimatta melko suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta etenkin las-

tensuojelussa. Jällivaara-malli toimii erityisen hyvin vanhempien kanssa, joiden on vaikeaa tunnustaa 

päihdeongelmansa. Mikäli lastensuojeluilmoituksen syynä on vanhemman päihteidenkäyttö, Vantaalla 

sovelletaan rutiinisti kaikkien kohdalla strukturoitua ”Jällivaara”-mallia ja päihdearvio aloitetaan aina las-

tensuojelun, A-klinikan, asiakkaan. Yleensä asiakkaan puoliso/avopuoliso on myös mukana alkuneuvotte-

lussa.  

Mikäli otamme käyttöömme hankkeessa kehitettyjä hyviä työkäytäntöjä, ja saamme vanhemman aidosti 

mukaan muutostyöhön, onnistumme parhaassa tapauksessa estämään ja katkaisemaan huono-

osaisuuden kierteen periytymisen perheen lapsille, tai ainakin antamaan alkusysäyksen muutostyölle sii-

hen suuntaan. Vanha ”kissa ja hiiri”-leikki ei enää ole vaihtoehto.  Sama koskee ”Hyvän monitoimijaisen 

kohtaamisen abc” -mallia. Malli tukee ja vahvistaa ammattilaisia toimimaan asiakkaan osallisuutta vahvis-

taen. Asiakas nähdään tärkeänä tiedon tuottajana eri ratkaisuvaihtoehtojen rakentamisessa hankalassa 

elämäntilanteessa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan tiedon vaikutusvaltaa erityisesti monitoimijaisessa 

yhteistyössä. Malli soveltuu mihin tahansa monitoimijaiseen yhteistyöhön.  

Hyvien käytäntöjen juurruttaminen 

Sopimus toimenpiteistä 

Kehrä II -hankkeen hyvien käytäntöjen juurruttamisesta asiakastyöhön sekä lastensuojelun ja Mielenter-

veys- ja päihdepalvelujen yhteistyöstä sovittiin 15.4.2013 pidetyssä arviointipalaverissa seuraavaa:  

 Hyvät käytännöt on mallinnettava   

 Sn sovittava siitä, mistä mallinnukset löytyvät työntekijöiden käyttöön.  

 Lisäksi on sovittava lastensuojelun ja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vuosittaisista yhteistyö-

rakenteista jatkossa, joissa yhdessä sovittuja käytäntöjä käsitellään ja kehitetään eteenpäin.  

 Jatkossa on pohdittava myös, miten lastensuojelun yhteistyö ostettavan hoidon ja kuntoutuksen 

kanssa otetaan huomioon ja sovitetaan yhteisiin työtapoihin. Vastuutahona ovat Espoon Mielen-

terveys- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun johtoryhmät.  

Sovittujen asioiden juurruttaminen käytännön asiakastyöhön edellyttää lapsiperheiden priorisointia Mie-

lenterveys- ja päihdepalveluissa ja toimintatapojen muokkaamista niin, että suunnitelmallinen yhteistyö 

Espoon lastensuojelun ja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa mahdollistuu. 

Lisätietoja kehittämisestä ja tuloksista 

www.socca.fi/paihdepalvelut-lastensuojelu 

http://www.socca.fi/paihdepalvelut-lastensuojelu

