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1 Johdanto  

 

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kolminkertaistuneet viidentoista viimevuoden aikana. Vuoden 2008 lasten-

suojelulain mukaan lasten suojelu koskettaa kaikkia kunnan peruspalveluiden toimijoita ja näin ymmärrettynä 

lasten suojelu on kunnan kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Kehittämisen tavoitteena on vahvistaa jo olemassa 

olevia ja luoda kokonaan uusia monitoimijaisia yhteistyöntapoja asiakkaiden ja ammattilaisten kesken.  

 

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen terve kasvu ja kehitys turvallisine ihmissuhteineen virikkeellisessä 

kasvuympäristössä. Lapsen terveen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi lapsi tarvitsee arkielämänpiirinsä kuulu-

vilta aikuisilta tukea vanhempiensa lisäksi. Lastensuojelutyötä tehdään usein verkostoissa, joissa kohtaavat 

lapsen arkielämän aikuiset sukulais- ja naapuriverkostoista ja tämän lisäksi kunnan peruspalveluista kuten las-

tensuojelusta, päivähoidosta ja koulusta. Vanhempien lapselle haitallinen päihteidenkäyttö on yleinen lasten-

suojeluasiakkuuden syy. Tämän vuoksi lapsen tarpeet on syytä tunnistaa myös aikuisille suunnatuissa päihde-

palveluissa, koska vanhempien lapselle ei-haitallinen päihteidenkäyttö on tärkeä edellytys lapsen terveelle 

kasvulle ja kehitykselle.  

 

Kehrä II -hankkeessa (2011–2013) tavoitteena on kehittää asiakasosallisuutta monitoimijaisessa yhteistyössä. 

Monitoimijainen yhteistyö tarkoittaa Kehrä II -hankkeessa asiakkaan (lapsi, vanhempi) osallisuuden vahvista-

mista monitoimijaisen palveluprosessin lisäksi kehittämis- ja tutkimusprosessissa. Tässä hankkeessa monitoimi-

jaista yhteistyötä on kehitetty perheen (lapsi & vanhemmat), lastensuojelun, varhaiskasvatuksen, koulun ja 

päihdepalveluiden yhteistyönä kunnan peruspalveluissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Asiakasosallisuutta 

haluttiin kehittää, koska lastensuojelutyön vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea asiakkaiden (lapsen, vanhempi-

en) kokemasta osallisuudesta vaikuttaa omaan palveluprosessiinsa ja elämäänsä. Perusajatuksena nähdään, 

että lastensuojelunpalvelut voivat olla vaikuttavia vain, kun asiakas voi kokea itsensä tärkeänä toimijana yhtei-

sessä prosessissa ja hänen (lapsi, vanhempi) kokiessaan niistä olevan hyötyä perheelleen. Helsingissä lastensuo-

jelun ja yhteisten asiakkaiden kehittäjäkumppanina ovat olleet koulut, Vantaalla varhaiskasvatus ja Espoossa 

päihdepalvelut.  

 

Kehrä-hankkeessa tavoitteena on kehittää erilaisia yhdessä toimimisen tapoja, jotta asiakkaiden (lasten ja van-

hempien) ääni ja kokemustieto opitaan kuulemaan paremmin ja antamaan sille myös entistä enemmän vaiku-

tusvaltaa palveluprosesseissa. Vastentahtoisissa lastensuojeluprosesseissa ei aina kaikille toimijoille (lapsi, 

vanhemmat, lastensuojelu ja varhaiskasvatus/koulu/päihdepalvelut) löydy yhteistä ymmärrystä lapsen vaikean 

elämäntilanteen ratkaisemiseksi, eikä lapsen elämäntilanne voi jäädä odottamaan lapsen tai vanhempien yh-

teistyöhalun syntymistä lastensuojelupalveluprosessin käynnistämiseksi tai eteenpäin viemiseksi, jolloin viran-

omaisten on toimittava lastensuojelulain mukaisesti vastoin asiakkaan (lapsen, vanhempien) tahtoakin. Tällöin 

asiakkaat (lapset ja heidän vanhempansa) eivät useinkaan koe hyötyvänsä lastensuojelun palvelusta.  
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Asiakasosallisuuden vahvistamisen haaste tarkoittaa tässä kehittämishankkeessa sitä, että kunnan eri palvelui-

den (lastensuojelu, varhaiskasvatus, koulu, päihdepalvelut) toimijat oppivat tuottamaan tietoa ja palveluita 

uudella tavalla yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakasta osallistavassa toimintatavassa nähdään asiakkaan koke-

mustieto yhtä merkityksellisenä kuin työntekijöiden ammatillinen tieto. Pohjimmiltaan kyseessä on toimijoiden 

ajattelutapojen ja tiedontuotannon tapojen muutoksesta. 

 

Monitoimijaisen työtavan muutoksen elementit voidaan kiteyttää kolmeen väittämään: 

 Asiakkaan osallisuus on edellytys lastensuojelun vaikuttavalle työlle, 

 osallisuudessa on kyse uudenlaisesta tiedontuotannosta jolloin,  

 lastensuojelutyön tekemisen tapa pohjautuu uuteen tietoon.  

2 Kehittämisen tavoitteet 

 

Kehrä II on Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisenkehittämisohjelma Kasteen ja sen ala- ohjelman Lapsen 

äänen osa-hanke. Kehrä II:n tavoitteet on johdettu Kaste- ja Lapsen ääni -ohjelmien tavoitteista. Kehittämis-

hankkeen edetessä tavoitteet ovat eläneet ja konkretisoituneet.  

 

Valtakunnallisella tasolla Kaste-ohjelmalle asetettiin seuraavat tavoitteet:   

 Hyvinvointi ja terveyserojen kaventuminen 

 Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys parantuvat 

 Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia  

 Lähisuhde- ja perhevälivalta vähentyy.  

 

Etelä-Suomen Lapsen ääni -kehittämisohjelma (2011–2013) muokkasi ja konkretisoi tavoitteita näini:  

 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  

 Laaja-alaisen yhteistyön vahvistaminen  

 Hyvien käytäntöjen ja kehittäminen ja levittäminen  

 Ammattilaisten osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen  

 Tutkimus- ja arviointitiedon tuottaminen  

 

Lapsen ääni kehittämisohjelma II:n perusteluissa on nähty tärkeänä kiinnittää huomiota lasten ja heidän per-

heidensä äänen parempaan kuulemisen ja mukaan ottamiseen palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. 

Lapsen ääni kehittämisohjelman mukaan lasten ja heidän perheidensä osallisuus näyttää vielä olevan alkumet-

reillä. Ohjelmassa kiinnitetään huomiota siihen, että palveluiden yhteistuottaminen yhdessä palveluiden käyt-

täjien ja ammattilaisten kanssa edellyttää asennemuutosta, koska palveluiden yhteistuottamisessa korostuu 

kansalaisten aktiivinen rooli toimijoina. Ohjelmassa alleviivataan ylihallintokuntaisten toimintamallien merki-

tystä sujuville palveluprosesseille kaikissa perheiden hyvinvointipalveluissa, mutta samaan aikaa todetaan täl-
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laisen kehityksen olleen hidasta ja kankeaa yhteistoimintatapojen ollessa kehittymättömiä (Lapsen ääni -

kehittämisohjelma 2 2011–2012 -julkaisu, 15–20.)  

 

Peruspalveluministerin syksyllä 2012 asettama ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan johtama lastensuojelun tilaa 

selvittävä työryhmä kuuli laajasti lastensuojelun asiakkaita ja korosti lasten ja heidän perheidensä osallisuuden 

tärkeyttä palveluprosessissa. Lapset ja heidän perheensä kokivat usein, ettei heidän mielipiteitään ole riittäväs-

ti kuunneltu ja tästä syystä he kokivat ulkopuolisuutta oman asiansa palveluprosesseissa ja ratkaisuissa. Rapor-

tissa huomioidaan, etteivät työntekijöiden vuorovaikutustaidot olleet aina työn vaatimusten tasolla, ja tällöin 

asiakkaat olivat kokeneet tulleensa huonosti kohdelluiksi (STM 2013:19, 33.) Väliraportissaan (STM 2012:28, 9) 

työryhmä totesi asiakkaiden osallisuuden edellytysten liittyvän selkeästi vuorovaikutuksen laatuun ja avoimuu-

teen. Osallisuus liittyy tietoon. Työryhmä toteaakin, että tietojen siirtämisen viranomaisten välillä pitäisi pää-

sääntöisesti perustua asianosaisten suostumukseen ja heidän pitäisi olla tietoisia siitä, mitä tietoa siirretään ja 

kenelle. Avoin toiminta luo huomattavasti paremman pohjan yhteistyölle kuin selän takana tekeminen (STM 

2012:28, 9). 

 

Kehrä II -kehittämishankkeen nimi oli hankkeen alkaessa marraskuussa 2011 Kehrä II: Moniammatilliset pitkos-

puut lastensuojelun ja peruspalveluiden välillä. Kehrä II tavoitteet muotoiltiin hankkeen alkaessa vuonna 2011 

hankekortissa seuraavasti: 

 

 Kehittää lastensuojelun muutostyötä yhä vahvemmin asiakasta osallistaen ja yhdessä muiden palve-

luiden kanssa  

 Kehittää moniammatillisia työtapoja lastensuojelun asiakkuuden eri vaiheissa yhteistyökumppanei-

den kanssa.  

 Muodostaa tiivis yhteys lastensuojelun käytännön ja sen kehittämisen sekä opetuksen ja tutkimuksen 

välillä Kehrä II: een valituissa työryhmissä  

 

Kehittämishankkeen edetessä ja kehittyessä kehittämishankkeen nimi lyheni ja vakiintui Kehrä II: Asiakasosalli-

suus monitoimijaisessa yhteistyössä. Nimessä on haluttu korostaa asiakasosallisuuden vahvistamista tekemisen 

tapana. Kehittämishankkeelle asetetut tavoitteet ovat tiivistyneet ja pysyneet melko lailla ennallaan, joskin 

tavoite ykkösessä mainitut asiakkuuden eri vaiheet ovat jääneet pienemmälle tarkastelulle, koska asiakasosal-

lisuus syntyy ihmisten välisissä kohtaamisissa ja ajatuksena on ollut, että kohtaamisen elementit ovat yhtä 

tärkeitä niin asiakkuuden alku-, suunnitelmallisen työn ja päätösvaiheen aikanakin. Tavoitteet kaksi ja kolme 

ovat pysyneet ennallaan. Tavoitteiden järjestyskin muuttui hiukan asiakasosallisuuden noustessa kaiken lasten-

suojelu-, kehittämis- ja tutkimustyön kärjeksi. Asiakasosallisuuden vahvistamisen -tavoite johti koko kehittä-

mishanketta.  
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Kehrä II:n tavoitteet tiivistyivät seuraavasti:  

 

 Vahvistaa asiakasosallisuutta  

 Kehittää monitoimijaisia työtapoja  

 Muodostaa tiivis yhteys lastensuojelun käytännön, kehittämisen, opetuksen ja tutkimuksen välillä  

3  Ketkä kehittävät  

 

Valtio rahoitti Kehrä II –hanketta 2/3 ja kunnat 1/3. Kehrä II –hankkeessa oli kaksi kokopäivästä työntekijää: 

tutkija sosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen ja kehittäjä sosiaalityöntekijä Riikka Pyykönen ajalla 13.8.2012 – 

31.8.2013 ja Annukka Paasivirta ajalla 1.11.2012 – 12.8.2012. Kehittävien sosiaalityöntekijöiden vastuulla oli 

kehittämishankkeen kehittämis- ja hallinnolliset tehtävät ja tutkija sosiaalityöntekijän vastuulla olivat kehittä-

mis- ja tutkimustehtävät. Käytännössä työtä tehtiin yhdessä kehittämisen osalta. Hallinnollisten ja tutkimuksel-

listen tehtävien osalta työntehtävät eriytyivät jonkin verran. Kehittävä sosiaalityöntekijä on vastannut budjetis-

ta, raportoinnista ja verkkosivujen (Socca ja Innokylä) käsikirjoittamisesta ja ylläpitämisestä. Tutkija sosiaali-

työntekijä on vastannut tutkimusprosessien etenemisestä ja tutkimusten ohjaamisesta Kehrä II:n osalta.  

 

Kehittäminen liittyy aina kuntien toimintaympäristöön ja strategisiin tavoitteisiin. Pääkaupunkiseudulta Kehrä II 

–hankkeeseen osallistui kolmesta kaupungista (Espoo, Helsinki, Vantaa) neljä kehittäjäyhteisöä, joiden tavoit-

teena oli tuottaa laadukkaita asiakasosallisuutta vahvistavia palveluita. Espoon, Helsingin ja Vantaan johto 

valitsi kunnittain asiakkaille ja lastensuojelulle kehittäjäkumppanit. Perheen ja lastensuojelun kehittämiskump-

paneina Espoossa olivat päihdepalvelut, Helsingissä koulut ja Vantaalla varhaiskasvatus.  

 

Espoossa lastensuojelusta kehittämistyössä olivat mukana kaksi lastensuojelutiimiä Matinkylän, Olarin ja Tapio-

lan alueelta (MOT). Tiimien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnkuvaan kuului lastensuojelun alku-

vaiheen ja suunnitelmallisen työn tehtävät. Espoossa perheen ja lastensuojelun kehittäjäkumppaniksi valikoitui 

Espoon päihde- ja mielenterveyskeskuksen Empun avokuntoutus- ja vieroitushoito-osaston työntekijät. Espoon 

kaikkien tiimien johtavat sosiaalityöntekijät olivat mukana kehittämässä. Päälliköt osallistuivat kehittämistyö-

hön ajoittain. Lastensuojelulaki (417/2007) ja terveydenhuoltolaki (1326/2010 70 §) velvoittavat päihdepalve-

luiden ammattihenkilöstöä arvioimaan vanhempien päihdeongelmien vaikutusta vanhemmuuteen ja arvioi-

maan lasten tuen tarvetta. Espoon lastensuojelun tiimeistä osallistui keskimäärin noin 20 lastensuojelun työn-

tekijää (sosiaalityöntekijät & sosiaaliohjaajat) ja päihdepalveluista kehittämiseen osallistui keskimäärin noin 4 

työntekijää.  

 

Helsingissä kehittämishankkeessa oli mukana kaksi lastensuojelun toimipistettä: Kallion ja Malminkartanon. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastot fuusioituvat kehittämishankeen aikana, jonka vuoksi kehittämishankkeen 

käynnistäneet vanhat työyhteisöt hajosivat ja uudet organisoituivat sekä Kalliossa että Malminkartanossa kehit-

tämishankkeen aikana. Kaikesta pirstaleisesta ja pyörteisestä muutoksesta huolimatta kehittäjät kehittivät 
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omaa ja yhteistyötään vaihtuvissa tunnelmissa: välillä toivottamassa, mutta sieltä noustiin taas tekemisen mei-

ninkiin ja tehtiin tulosta. Tätä kutsumme varsinaiseksi ammattitaidoksi: omaa osaamista voi kehittää kaikenlai-

sissa olosuhteissa, jos vain tahtoa ja ammattiylpeyttä on.  

 

Helsingin Kallion toimipisteestä kehittämisen aloittivat Kallion kolme lastensuojelun tiimiä (sosiaalityöntekijä & 

sosiaaliohjaajat sekä heidän esimiehensä). Helsingin Sosiaalivirastossa (2012) ja myöhemmin sosiaali- ja terve-

ysvirastossa lastensuojelutyö organisoitiin uudelleen palveluprosessien mukaisesti. Aiemmin sosiaalipalveluita 

olivat tuottaneet alueelliset moniammattiliset tiimit. Organisaatiomuutoksen jälkeen työntekijät organisoitui-

vat vastaanottotiimeihin ja suunnitelmallisen sosiaalityön tiimeihin sekä sosiaaliohjauksen tiimeihin. Lastensuo-

jelussa lähes kaikkien työkaverit ja esimiehet vaihtuivat. Kehrä II kehittämishankkeen jatkuvuudesta ja etene-

misestä kantoivat erityisesti vastuuta Kallion sosiaaliohjaajat. Kalliossa päädyttiin kehittämään perheen, lasten-

suojelun ja koulujen välistä yhteistyötä kaikkien alueen peruskoulujen kanssa, koska alun alkaen kehittämis-

hankkeeseen nimetyiltä kouluilta ei ollut mahdollista osallistua säännöllisesti kehittämistyöhön erilaisista syistä 

johtuen. Lastensuojelusta kehittämiseen osallistui aktiivisesti viisi sosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. 

Johtavat sosiaalityöntekijät organisoivat kaikille sosiaalityöntekijöille laajempia informaatio- ja keskustelutilai-

suuksia, jolloin kehittämisprosessissa oli mahdollista olla löyhemmin mukana. Lisäksi johtavat sosiaalityönteki-

jät ja johtavat sosiaaliohjaajat ovat olleet mukana mahdollisuuksien mukaan,  

 

Organisaatiouudistukset muokkasivat varsin voimakkaasti myös Malminkartanon kehittäjäyhteisöä. Malminkar-

tanossa kehittämishankkeeseen osallistui alun alkaen yhden lastensuojelutiimin sosiaalityöntekijät ja sosiaa-

liohjaajat sekä johtava sosiaalityöntekijä. Organisaatiouudistusten jälkeen tiimi hajosi, mutta alkuperäiset sosi-

aalityöntekijä jäsenet olivat motivoituneita jatkamaan kehittämistä alkuperäisellä kokoonpanolla uusista tii-

meistään käsin. Sosiaaliohjaajat jättäytyivät kehittämishankkeesta pois muutoksen eri vaiheissa eri syistä. 

Malminkartanossa lastensuojelun kehittäjäkumppaneina hankkeessa olivat Apollon yhteiskoulu, Malminkarta-

non ja Pihkapuiston ala-asteet. Malminkartanossa kehittämisen vahvuutena on ollut opetustoimen vankka 

edustus: kaikkien koulujen rehtorit ja koulukuraattorit osallistuivat aktiivisesti kehittämiseen. Malminkartanos-

sa lastensuojelusta kehittämistyöhön on osallistunut keskimäärin viisi työntekijää ja kaikista kouluista yhteensä 

viisi työntekijää. Malminkartanossa yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen kehittämishankkeen päätyttyäkin, 

kehittäjäyhteisö on menossa Opi ja Kasva -messuille kertomaan kehittämisprosessista valtakunnallisesti. Mal-

minkartanon kehittäjät osallistuivat Talentia järjestämään Hyvä käytäntö 2014 –kilpailuun. 

 

Vantaalla kehittämishankkeeseen osallistui lastensuojelusta kolme sosiaalityön tiimiä: yksi vastaanottotiimi ja 

kaksi suunnitelmallisen lastensuojelutyön tiimiä. Myyrmäessä varhaiskasvatuksesta mukana olivat Simpukan, 

Raikupolun ja Metsikköpolun päiväkodit. Lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvatuksen 

päiväkotien johtajat osallistuivat kehittämistyöhön aktiivisesti. Lisäksi varhaiskasvatuksen päällikkö ja sosiaali-

työn esimies osallistuivat kehittämiseen ajoittain. Vantaa työskenteli tehokkaasti ja tavoitteellisesti yhteisten 

päämäärien saavuttamiseksi. Vantaan lastensuojelusta kehittämiseen osallistui lastensuojelusta keskimäärin 

kymmenen sosiaalityöntekijää ja varhaiskasvatuksesta 13 työntekijää. 
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4 Miten kehitetään  

 

Kehittämistehtävä oli alusta alkaen erittäin innostava ja haastava. Jo monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen 

sinällään on monimutkaista, vaativaa ja aikaa vievää. Monitoimijaisessa yhteistyössä kohtaavat eri toimijoiden 

erilaiset arjen toimintaympäristöt ja toimintakulttuurit. Lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa 

yhteistyön keskiössä on lapsi kehityksellisine tarpeineen elämäntilanteessaan, mikä luo yhteistä ymmärrystä 

työntekijöille. Kun taas päihdepalveluissa ensisijaisena työn kohteena on vanhempi ja hänen päihdeongelman-

sa, ja tämän vuoksi yhteisen ymmärryksen luominen lastensuojelun kanssa edellyttää enemmän dialogisuutta. 

Tunnetusti yhteistyön tekeminen onnistuu sitä helpommin, mitä enemmän toimijoiden työn kohde on yhteinen 

ja toimijoilla on yhteinen kieli. Lisäksi yhteistyön tekeminen helpottuu ja realisoituu toimijoiden tuntiensa toi-

nen toisensa työn, työtavat ja palveluvalikot paremmin. Näistä elementeistä aloitettiin myös tässä kehittämis-

hankkeessa.  

4.1 Kehittämisen periaatteet  

 

Ammattilaisten keskinäisen yhteisen ymmärryksen rakentuminen dialogissa vie aikaa. Vuorovaikutus moni-

äänistyy ja mutkistuu, kun jo vaativaan viranomaisten monitoimijaiseen yhteistyöhön liittyvät mukaan asiak-

kaat (lapset, vanhemmat) kehittämään palveluita. Asiakasosallisuuden vaatimus koettiin työyhteisöissä ennen 

kaikkea motivoivana ja kehittämistyötä rikastuttavana asiana. Niin lastensuojelun kuin varhaiskasvatuksen, 

koulun ja päihdepalveluiden ammattilaiset halusivat tuottaa laadukkaita ja osallistavia lasten suojelun palvelui-

ta. Asiakasosallisuuden teema motivoi työntekijöitä vahvasti kehittämistyöhön kiireisessä arjessa kilpailevien 

työtehtävien puristuksessa.  

 

Kehittämistehtävän tavoitteiden saavuttamiseksi mietittiin pilottiparien yhteisiä työtäohjaavia arvoja ja periaat-

teita. Osa kehittäjäyhteisöistä mietti yhteisiä arvoja ja periaatteita tarkasti, osa tuotti periaatteita kehittämis-

työn tiimellyksessä. Nämä periaatteet koottiin ja nimettiin kehittämistyön periaatteiksi:  

 Asiakasosallisuus  

 Humanistinen ihmiskäsitys,  

 Toivon näkökulma  

 Yhteisen tiedon rakentuminen dialogissa  

 Kauniit ja arvostavat työtavat  

 

4.2 Kehittämisen rakenne  

 

Kehrässä kehittämisprosessi on työyhteisölähtöinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämistehtävä valikoitui ja 

kehittämisen tavat muokkautuivat lastensuojelun ja heidän kehittäjäkumppaninsa (varhaiskasvatus, koulu, 

päihdepalvelut) yhteisten asiakasprosessien pohjalta. Kehittäminen tapahtuu toimijoiden arjen konteksteissa, 

jolloin myös paikalliset elementit ovat vahvasti mukana tekemisessä (asiakkaiden tarpeet, arjen käytänteet, 
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organisaation arvot & kulttuuri ja akuutit palvelutilanteet). Kehittämisen ajateltiin tapahtuvan niin yksilö-, tiimi-

, työyhteisöiden tasolla kuin seudullisestikin.  

 

Kehittämiselle luotiin neliportainen kehittämisen rakenne.  

 

1. Jokainen asiantuntija kehittää omaa työtään kohdatessaan asiakkaita (lapsi, vanhempi) erikseen ja yh-

dessä yhteistyökumppanissa kanssa. Näin ajatellen jokaisen asiakkaan (lapsi, vanhempi) kohtaaminen 

on myös kehittymis- ja oppimistilanne niin asiakkaille (lapsen, vanhemmat) kuin työntekijällekin.  

2. Luonnolliset tiimit ( + vanhat tiimit  ennen organisaatiouudistusta Helsingissä) miettivät ja kehittävät 

perheen ja kehittäjäkumppanin kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä omissa arjen koko-

usrakenteissaan.  

3. Kehittäjäyhteisöt (lastensuojelu & kehittäjäkumppani: varhaiskasvatus, koulu, päihdepalvelut) kokoon-

tuvat joka toinen kuukausi miettimään ja kehittämään yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä yhteisiin kehit-

tämishetkiin. Myös asiakkaat olivat tervetulleita näihin kehittämishetkiin, mikä ei toteutunut tässä ke-

hittämishankkeessa. Kehrän hanketyöntekijät suunnittelivat nämä kehittämishetket yhdessä nimetty-

jen vastuuhenkilöiden kanssa. Kehittämishetkiin osallistui vähimmillään 4:stä enimmillään 25:teen 

ammattilaista.  

4. Kaikki kehittäjäyhteisöt (Espoo, Helsinki, Vantaa) kokoontuvat yhteisiin Teematyöpajoihin työstämään 

omaa kehittämishankettaan eteenpäin. Asiakkaat olivat tervetulleita näihin teematyöpajoihin. Yhteen 

teematyöpajaan osallistui yhden kerran yksi helsinkiläinen koululaisen äiti. Alun perin teematyöpajois-

sa tavoitteena oli oppimisen ristiinpölytys – ajatusten ja kokemusten vaihto eri pääkaupunkiseudullis-

ten kehittäjäyhteisöjen kesken. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, koska kaikki yhteisöt kokivat tarvitse-

vansa kehittämishetkien lisäksi teematyöpajoissa yhteistä aikaa oman kehittämistehtävänsä edistämi-

seksi. Teematyöpajoja järjestettiin keväällä ja syksyllä vuonna 2012 yksi kumpanakin ja keväällä 2013 

kaksi, yhteensä neljä. Osallistujia teematyöpajoissa oli 26–52.  

 

4.3 Kehittämisen viitekehys 

 

Kehittämisen tavoitteiden, periaatteiden ja rakenteiden jälkeen tuli mietittäväksi miten kehittämisprosessia 

viedään olemassa olevissa rakenteissa eteenpäin. Kehrässä kehittämisen tapana on ollut yhteisöllinen oppimi-

nen pienten kokeilujen kautta.  

 

Trialoginen oppiminen ymmärretään lähestymistapana yhteisölliseen oppimiseen. Lähestymistavassa koroste-

taan ulkoisia tietotuotoksia (”tietoartefakteja”). Trialogisessa oppimisessa on olennaista, että pelkän yksilöop-

pimisen (mentaalinen prosessi) ja pelkän sosiaalisen vuorovaikutuksen (dialoginen prosessi) lisäksi korostetaan 

yhteisesti versioitavia konkreettisia tuotoksia (artefakteja), joita muokataan jatkokäyttöön. Trialogisen oppimi-

sen taustalla on ns. tiedonluomismetaforan mukainen käsitys oppimisesta. Tiedonluomismetaforalla viitataan 

sellaisiin käsityksiin oppimisesta, joissa korostuu jonkun uuden kehittäminen yhteisöllisen oppimisen päätarkoi-
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tuksena. Kyse on pyrkimyksestä ylittää osallistujien aiempi osaaminen ja tuottaa jotain uutta. (Paavola 2012, 

115 – 116.) Tästä on kysymys myös Kehrä II -hankkeessa. 

 

Kehrä II -hankkeen olennaiset elementit ovat siis: Asiakasosallisuus, monitoimijaisuus, trialoginen oppiminen ja 

opitun harjoittelu. Uuden toimimisen tavan harjoittelu on samaan aikaan sen juurruttamista omaan ja yhtei-

seen tekemiseen. Kehittämisprosessissa tavoitteena on oppia ottamaan asiakkaat (lapset, vanhemmat) mukaan 

monitoimijaiseen yhteistyöhön ja tällöin yhtenä tärkeänä tiedontuottajana ammattilaisten lisäksi ovat asiakkaat 

(lapset ja vanhemmat) ja heidän kokemustietonsa. 

 

 Asiakasosallisuus, monitoimijainen yhteistyö  

 

 

 

 

 

 

 

Trialoginen oppiminen  Uusi tekemisen tapa = harjoittelu 

 

Uusi asiakasta osallistava monitoimijaisen yhteistyön tekemisen tapa perustuu oppimiseen ja opitun harjoitte-

lemiseen. Asiakasosallisuuden vahvistaminen edellyttää, että palveluprosessi on läpinäkyvä: asiakkaalla (lapsel-

la, vanhemmalla) on käytössään kaikki tarpeellinen tieto ja ammattilaisten tekemät tulkinnat lapsen ja perheen 

tilanteesta. Läpinäkyvyys syntyy moniäänisessä dialogissa. Kaikista asiakaskohtaamisista laaditaan yhteinen 

muistio (artefakti), joka lähetetään kaikille kohtaamiseen osallistuneille asiakkaille (lapsi, vanhempi), lastensuo-

jelun työntekijöille, varhaiskasvatuksen, koulun ja päihdepalveluiden työntekijöille. He tarkistavat ja täydentä-

vät muistiota ja ilmoittavat tarvittavat korjaukset muistion kirjoittajalle (yleensä lastensuojelun sosiaalityönte-

kijälle).  

 

Läpinäkyvässä prosessissa asiakkaan (lapsi, vanhempi) kokemuksellinen tieto yhdistyy näin asiantuntijoiden 

tietoon dialogisessa kohtaamisessa, kun tavoitteena on löytää ratkaisuja lapsen tilanteen parantamiseksi sopi-

malla tavoitteista, vastuista, työnjaosta ja tekemällä päätöksiä. Yleensä vuorovaikutuksessa syntynyt uusi tieto 

jää leijumaan ilmaan ja se unohdetaan helposti, ellei sitä tallenneta dokumenttiin (artefakti). Kun vuorovaiku-

tuksessa syntynyt uusi tieto tallennetaan dokumenttiin, voidaan siihen palata tarvittaessa myöhemmin. Doku-

mentti mahdollistaa yhteisen reflektion, toimijat voivat arvioida onko dokumenttiin tallennettu olennaiset asiat 

vai onko siinä jotain epäolennaista tai virheellisesti tehtyjä tulkintoja. Tieto ja ymmärrys lapsen tilanteesta 

kumuloituu jaetuksi ja edelleen tulkittavaksi tallennetuissa dokumenteissa. Monitoimijainen yhteistyö on usein 

hyvinkin rönsyilevää ja asiakkaat (lapset, vanhemmat) kokevat, etteivät he tule kuulluiksi. Monitoimijaisessa 

kohtaamisessa dokumentointi jäntevöittää yhteistyötä ja vahvistaa asiakkaan (lapsen/vanhemman) osallisuu-

den kokemusta. Monitoimijaisessa yhteistyössä toteutuvat tällöin läpinäkyvyys, dialogisuus ja trialogisuus. 
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5 Kehittämisen mekanismi  

 

5.1 Kieli ja kulttuuri   

 

Useissa, ellei kaikissa yhteistyötä kehittävissä prosessissa yllättää toistuvasti havainto siitä, että toimijoiden 

toinen toiseensa tutustuminen ja toinen toisensa palveluvalikon & toimintatapojen tunteminen vaatii yllättä-

vän paljon aikaa. Se on tunnettu lähtökohta. Yhteistyön tekeminen konkreettisten esineiden tuottamiseksi 

(esimerkiksi kävelykeppi) on paljon yksinkertaisempaa, koska näitä tuotantoprosesseja voidaan toistaa lähes 

loputtomasti liukuhihnalla samalla tavalla. Vuorovaikutuspalveluiden tuottaminen ei olekaan niin yksinkertais-

ta. Vuorovaikutus perustuu ajatteluun ja jokaista toimijaa ohjaa oman taustaorganisaationsa kieli, kulttuuri, 

toimintatavat ja rakenteet. Monitoimijaisessa yhteistyössä yhteisen työn kohteen ja yhteisten käsitteiden mää-

rittely vievät oman aikansa. Ne eivät ole vain ohjekirjasta luettavia yksinkertaisia määrityksiä. Ne saavat yhtei-

sen merkityksen yhteisessä työssä – keskusteluissa.  

 

Tässä hankkeessa lähdettiin luomaa yhteistä kieltä ja kehittämiskulttuuria siten, että kaikki kehittäjäyhteisöt 

(lastensuojelu ja kehittäjäkumppani: varhaiskasvatus, koulu, päihdepalvelut) esittelivät ensin itsensä ja palve-

lunsa. Tämän jälkeen mietittiin työtä ohjaavia periaatteita ja arvoja. Monitoimijaisen yhteistyö työskentelyalus-

taa luodessa mietittiin yksityiskohtaisesti kunkin kehittäjäyhteisön ydinpalveluprosesseja ja niiden liittymäkoh-

tia toinen toisiinsa sekä eri toimijoiden rooleja prosessien eri vaiheessa. Omat & yhteiset & asiakkaan prosessit 

tiivistettiin yhteiseksi prosessikaavioksi ja etsittiin yhteisiä pulmallisia rajanylityskohtia. Tämän jälkeen kehittä-

jäkumppanit lähestyivät saamaansa kehittämistehtäväänsä nykytilanteen kartoittamisen avulla: mikä toimii & 

mikä ei toimi ja vaatii kehittämistä. Monitoimijaisen kehittämistehtävän kirkastuminen kehittäjäyhteisölle vei 

hankeajasta 2/3-osaa (tammikuusta 2012 – marraskuuhun 2012).  

 

5.2Kehittämisen julkiteoria ja käyttöteoria   

 

Kehittämisenlogiikan mukaisesti yhteisissä kehittämishetkissä luotiin monitoimijaisen kohtaamisen abc –malli. 

Monitoimijaisen kohtaamisen abc –malli on kehittäjäyhteisöiden luoma julkiteoria siitä, miten he haluavat 

tehdä monitoimijaista yhteistyötä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Jokainen kehittäjäyhteisö kehitti monitoimi-

jaisen kohtaamisen abc –mallin tammikuuhun 2013 mennessä. Tämän jälkeen tavoitteena oli testata mallia 

käytännössä yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta tämän teoreettisen mallin heikkoudet voidaan löytää ja edelleen 

kehittää niitä. Mallin testaaminen käytännön työssä yhdessä asiakkaiden kanssa juurrutti työtapaa ja tätä kaut-

ta saatiin myös palautetta asiakkailta mallin toimivuudesta. Teoreettisen mallin kehittäminen (1/2012 - 

11/2012)  sujui melkoisen kivuttomasti ja nopeasti ja kehittäminen oli hauskaa. Mallin testaamisvaiheessa 

(11/2012 alkaen) työntekijöissä syntyi jonkinasteista arkuutta kokeilla mallia systemaattisesti kaikkien asiakkai-

den kanssa.  
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Monitoimijaisen kohtaamisen abc -mallin testaamisvaiheessa alkoi ilmetä monenlaisia vaikeuksia. Kehittäjäyh-

teisöiden (lastensuojelu & päivähoito; lastensuojelu & koulu; lastensuojelu & päihdepalvelut) yhteisiä asiakkai-

ta (lapsia, vanhempia) ei löytynytkään helposti, mikä oli melkoisen hämmästyttävä huomio kaikille, koska suuri 

osa lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista viettää ison osan ajastaan päiväkodissa tai koulussa. Yleisen 

tiedon mukaan lastensuojelun asiakaslasten vanhemmilla on päihteidenkäyttöön liittyviä pulmia. Tätä hämmäs-

teltiin yhdessä, kun yhteisiä lastensuojelun ja päihdepalveluiden asiakkaita ei tuntunut löytyvän. Ammattilaiset 

näkivät, ettei heidän asiakkaansa (lapsi) ole juuri nyt sellaisessa vaiheessa, että monitoimijaisen kohtaamisen 

toteuttaminen olisi tarpeellista, koska asiakkuus oli juuri päättymässä tai lapsi oli siirtymässä esimerkiksi sijais-

huoltoon tai vanhemmilla ei ole tapana saapua koululla järjestettyihin kohtaamisiin tai lastensuojelun tarve oli 

poistunut. Päihdepalveluiden osalta taas havaittiin, ettei kehittämishankkeessa mukana olevalla maantieteelli-

seltä alueelta ole päihdepalveluiden ja lastensuojelun yhteisiä asiakkaita. Kaikki nämä ovat varmasti tosia ja 

relevantteja syitä. 

 

 Kehittämishankkeen tavoitteena oli testata käytännön tilanteissa monitoimijaisen kohtaamisen abc-mallin 

toimivuutta ja parantaa sitä asiakkailta näissä kohtaamissa saatavan palautteen kautta. Toisena tavoitteena oli 

harjoitella monitoimijaisen kohtaamisen mallin toimivuutta ammatillisen osaamisen kasvun näkökulmasta. 

Monitoimijaisen kohtaamisen abc –mallin testaaminen oli laadullisesti erittäin merkittävää ja hyödyllistä, mutta 

lukumääräisesti näitä monitoimijaisia kohtaamisia oli odotettua paljon vähemmän. Koska monitoimijaisia koh-

taamisia toteutui ajateltua vähemmän, eivät työntekijätkään päässeet harjoittelemaan uudella tavalla toimi-

mista odotetussa määrin. Työntekijät kokivat mallin hyödyllisenä sitä käyttäessään. Uuden työtavan harjoittelu 

(harjoittelu, harjoittelu ja harjoittelu) on tärkeää myös siinä mielessä, että työntekijät juurruttavat harjoitelles-

saan työtapaa omaan monitoimijaiseen työhönsä. Julkiteoria muuttuu toimivaksi käytännöksi harjoittelemalla.  

 

5.3 Asiakkaiden osallistuminen monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen  

 

Asiakkaiden osallistuminen Kehrä II –hankkeeseen vaihtelee tarkasteltaessa välittömästi ja välillisesti Kehrä II –

hankkeen piirissä olevia asiakkaita (lapsia ja vanhempia). Kehrä II –hankkeessa on ollut mukana välittömästi 

noin 120 asiakasta (lasta ja vanhempaa) ja välillisesti noin 1040 asiakasta (lasta ja vanhempaa). Kehrä II oli mu-

kana noin 26 lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Kun jokaisella sosiaalityöntekijällä on ollut noin neljä monitoi-

mijaista yhteistyökontaktia, on välittömästi Kehrä II piirissä ollut 120 asiakasta (lasta ja vanhempia). Osa näistä 

yhteistyökontakteista on ollut yksilö-, ryhmä- ja tutkimushaastatteluita. Kun jokaisella 26 lastensuojelun sosiaa-

lityöntekijällä on keskimäärin noin 40 lasta/sosiaalityöntekijä, ovat nämä kaikki asiakkaat (26 x 40 = 1040) olleet 

välillisesti mukana Kehrä II –hankkeen vaikutuspiirissä. Sosiaali- ja muiden ammattilaisten oppimat asiakasta 

osallistavat työtavat, kiinnittyessään ammattilaisten osaamisrakenteeseen, leviävät kaikkiin asiakaspalvelutilan-

teisiin ja vaikuttavat muutosvoimina.  

 

Monitoimijaisen kohtaamisen abc-mallia rakennettiin ammattilaisten yhteisissä kehittämishetkissä. Lähtöaja-

tuksena oli, että asiakkaat osallistuisivat näihin kehittämishetkiin ja opettaisivat ammattilaisia tekemää asiakas-
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ta osallistavaa monitoimijaista yhteistyötä paremmin. Käytännössä tämä ajatus ei toteutunut hankkeen aikana, 

koska ammattilaisyhteistyökumppanit tunsivat toisiansa, toistensa palveluita ja toimintatapoja melko vähän ja 

he tarvitsivat aikaa ja tilaa yhteisen kielen (työväline) ja tietopohjan (palveluvalikko, toimintatavat) rakentami-

seen. Ammattilaiset tarvitsivat kehittämishetkiä tutustumiseen, yhteiseen toimintaan orientoitumiseen ja ke-

hittämistehtävän muotoilemiseen 

 

Kehittämishankkeen aikana tavattiin lapsia ja vanhempia asiakastapaamisissa ja vertaisryhmätapaamisissa. 

Lapset ja vanhemmat ovat välillisesti olleet mukana Monitoimijaisen kohtaamisen abc -mallin kehittelyssä. He 

ovat antaneet oman kokemustietonsa yhteiseen käyttöön omissa asiakastapaamisissaan ja järjestetyissä ver-

taisryhmätapaamisissa. Pääkaupunkiseudulliseen teematyöpajaan osallistui yksi äiti. Asiakkaiden (lapsi, van-

hempi) osaamista ja kokemustietoa päätettiin kerätä pyytämällä asiakkaita (lapsi/vanhempi) arvioimaan yhteis-

ten kohtaamisten jälkeen yhdessä asiantuntijoiden kanssa mikä yhteisessä kohtaamisessa toimi ja missä olisi 

voinut toimia toisin.  

 

Jos näiden vielä lukumääräisesti harvojen monitoimijaisen kohtaamisten (4kpl/sosiaalityöntekijä) syiden taakse 

yrittää kurkistaa, niin yhtenä tärkeänä syynä yhteisten (lastensuojelu & varhaiskasvatus, koulu, päihdepalvelut) 

kohtaamisten puutteelle oli ammattilaisten aikapula. Monitoimijaisen yhteistyön järjestäminen on aikaa vievää 

työtä. Kaikkien toimijoiden kalentereista oli vaikea löytää yhteistä vapaata aikaa. Yhteisen ajan löytäminen vie 

enemmän aikaa, kun asiakastilanteen hoitaminen puhelimitse tai yhden toimijan ja asiakkaan yhteisenä koh-

taamisena. Alueen toimijat tapaavat asiakkaita (lapsia, vanhempia) rinnakkain eri aikoihin. Toki monitoimijaisia 

kohtaamisia järjestettiin jokaisessa kunnassa (myös ilman Kehrä II:stakin), mutta havaittavissa oli, että moni-

toimijaisia kohtaamisia järjestettiin pitkällä aikajänteellä, ja usein sen järjestämiseen meni kahdesta viiteen 

kuukautta, koska ammattilaisten kalenterit olivat täynnä ja asiakkaiden (lasten, vanhempien) tilanteen muut-

tuivat.  

 

Usein asiakastilanteet (mm. lähisuhdeväkivalta) vaativat nopeaa puuttumista, eikä monitoimijaisen kohtaami-

sen järjestäminen onnistu kovinkaan nopeasti. Kahden organisaation nopea yhteistyö yhdessä asiakkaiden 

kanssa oli vaikea, ellei mahdotonta nykyisten aikaresurssien puitteissa. Tällöin monitoimijainen kohtaaminen 

sovitaan suunnitelmallisesti pidemmän ajan päähän ja lapsen elämäntapahtumia selvitellään monitoimijaisesti 

usein jälkikäteen tai monitoimijainen selvittäminen jätetään tekemättä. Voisi todeta, että Kehrä II hanke toden-

si sen, että monitoimijaista yhteistyötä tehdään odotettua vähemmän. Aikapulan lisäksi muina syinä voidaan 

nähdä, ettei toimijoille ole rakentunut yhdessä tekemisen kulttuuria ja työtapoja, joita tässä hankkeessa raken-

nettiin. Yhteisen kulttuurin ja yhteisten työtapojen rakentaminen edellyttää yhteistä kieltä ja monitoimijaista 

keskustelua.  
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5.4 Kehittämisen mekanismi  

 

Kehittämisen mekanismi muistuttaa monitoimijaisen kohtaamisen mallia. Tavoitteena oli kehittäjäyhteisöjen 

arjen teoreettisen ja kokemustiedon jäsentäminen yhteisissä kehittämishetkissä. Kehittämishetket aloitettiin 

kuulumiskierroksella. Ammattilaiset tulivat kehittämishetkiin kiireisistä arjen tilanteista. Ammattilaiset saivat 

jakaa ja puuskuttaa kehittämishetken aluksi päällimmäiset tunnetilansa ja irtautua näin sanallistaen edeltävistä 

työtilanteistaan. Kuulumiskierrokset veivät melko paljon aikaa, mutta ne ovat tärkeä orientaatiovaihe siirryttä-

essä akuuteista työtehtävistä kehittämistehtävän äärelle. Kuulumiskierroksen jälkeen muisteltiin missä kehit-

tämishankkeessa mennään: ”mitä me oltiinkaan tekemässä”. Hanketyöntekijät pitivät aluksi kokoavan ”missä 

mennään” johdantopuheenvuoron, jonka jälkeen siirryttiin lukemaan kehittävän sosiaalityöntekijän kirjoittama 

muistio edellisestä kehittämishetkestä. Näin toimien rakennettiin yhteistä sosiaalista todellisuutta, jolloin kai-

killa oli jotakuinkin yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Tässä vaiheessa muistion virheitä 

korjattiin ja käytiin yleistä keskustelua siitä, miten asiat nyt oikein menikään edelliskerralla. Tämä keskustelu on 

erittäin tärkeää yhteisen kehittämistehtävän määrittymiseksi ja kehittymiseksi.  

 

Muistion lukemisen ja keskustelun jälkeen siirryttiin yhteisen asialistan tekemiseen. Kaikki saivat tuoda asialis-

talle tärkeänä pitämiään asioita. Asialistan rakentumisen jälkeen tehtiin työskentelysuunnitelma ja arvioitiin 

ajankäyttö: ehditäänkö kaikkia asioita käsitellä vai siirtyykö osa ehdotetuista asioista seuraavaan kertaan vai 

voidaanko niitä edistää kehittämishetkien ulkopuolella ammattilaisten omissa kokousrakenteissa. Asialistan 

laatimisen ja hyväksymisen jälkeen aloitettiin yhteinen työskentely. Yhteinen työskentely tapahtui yhdessä 

ryhmässä tai useammassa pienryhmässä. 

 

Kehittämishetki päättyi yhteiseen arvioon. Tällöin arvioitiin mikä kehittämishetkessä toimi ja mikä ei. Jokainen 

ammattilainen käytti arviointipuheenvuoron ja arvioi mm. seuraavia asioita: tehtiinkö oikeita asioita, oliko 

ajankäyttö toimivaa, oliko työskentelytapa toimiva, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, miten seuraavalla kerralla 

toimitaan toisin. Arviointikierros oli yhteinen reflektointikierros ja samalla se oli  mahdollisuus kaikille kuulla 

muiden kokemuksia ja oppia ja muovata yhdessä kehittämishankkeen kulkua. Arviointikierroksen tavoitteena 

oli vastuuttaa jokainen ammattilainen monitoimijaiseen yhteistyöhön sanoittamalla omat kokemuksensa ja 

ajatuksensa, jotta tarvittavat korjaukset voidaan tehdä. 

 

Jokaisen kehittämishetken jälkeen kehittävä sosiaalityöntekijä kirjoitti muistion kehittämishetken kulusta ja 

aikaansaannoksista sekä kirjoittaessaan jäsensi kehittämishetkessä nostettuja teemoja. Muistio lähetettiin 

tämän jälkeen ammattilaisille ja heillä oli mahdollisuus korjata virheellisesti tehtyjä tulkintoja tai muuten lisätä 

tärkeinä pitämiään ajatuksia (jotka olivat mahdollisesti jääneet muistiosta pois). Laaditut muistiot ovat trialogi-

sen oppisen näkökulmasta artefakteja, jotka mahdollistavat jo kehitetyn edelleen kehittämisen. Jokainen arte-

fakti (muistio) kokoaa tehdyn kehittämistyön tiettynä ajankohtana. Voisi ajatella, että muistio yrittää vangita 

yksilön sisäisessä oppimisessa (mentaalinen prosessi) opitun ja yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa testatun ja 

sanallisesti ulkoistetun (dialoginen prosessi) kokemuksellinen & teoreettisen tiedon paperille (trialoginen op-

piminen).  Kehittämishetkistä laaditut muistiot jäntevöittävät kehittämistyötä: kehittämistyössä luovassa vuo-
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rovaikutuksessa syntyvät rönsyt tehdään näkyväksi, mutta samalla ne ovat hallittavissa ja karsittavissa doku-

mentoinnin avulla. Muistiot toimivat kehittämisprosessin muistina ja mahdollistavat kehittämisprosessin reflek-

toinnin. Muistioita voidaan ajatella jatkokehittämiskertomuksin, jotka  yhdessä  muodostavat kehittämiskerto-

muksen.  
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6 Tulokset   

 

 

 

 

6.1 Asiakasosallisuuden vahvistaminen ja palvelukokemukset 

 

Asiakasosallisuuden vahvistaminen on tärkeää lastensuojelupalveluissa, koska se on avain vaikuttavampiin 

lastensuojelupalveluihin. Vaikuttavilla lastensuojelupalveluilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan (lapset ja van-

hemmat) kokevat hyötyvänsä lastensuojelupalveluista. Vaikuttavuus lastensuojelupalveluissa tarkoittaa myös 

sitä, että vanhemmat ja lapset oppivat aktiivisesti toimiessaan uusia taitoja parantaa lapsen arkielämään. Van-

hemmat oppivat vastaamaan lapsen ikätasonmukaisiin kehityksellisiin tarpeisiin paremmin. Vuorovaikutukses-

sa on myös kyse uusien taitojen oppimisesta. Asiakasosallisuuden vahvistaminen tarkoittaa sitä, että asiakkai-

den usein hiljainen kokemustieto ja työntekijöiden ammatillisen sekä kokemuksellinen tieto kohtaavat ja tällöin 

syntyy uusia ideoita ja taitoja lapsen tilanteen parantamiseksi.  

 

Asiakasosallisuutta monitoimijaisessa yhteistyössä lähdettiin kehittämään kartoittamalla ensin asiakkaiden 

aiempia palvelukokemuksia (lapset, vanhemmat) yksilö- ja vertaisryhmähaastatteluin (lapsille ja vanhemmille) 

Espoossa ja Helsingin Kalliossa ja Malminkartanossa. Ainoastaan Vantaalla ei asiakkaiden palvelukokemuksia 

kerätty erillisin haastatteluin. Vantaalla asiakkaiden palvelukokemuksia kerättiin palvelutilanteissa ja tutkimus-

haastatteluissa kuten Espoossa ja Helsingissäkin. 

 

Palvelukokemuksia kerättiin yksinkertaisesti kysymällä asiakkailta (lapset, vanhemmat) heidän huonoista ja 

hyvistä palvelukokemuksistaan. Lisäksi kysyttiin heidän palvelutoiveistaan ja heitä pyydettiin kertomaan miten 

monitoimijaista yhteistyötä voisi tehdä paremmin. Asiakkaat toimivat näin työntekijöiden opettajina ja konsult-

teina. Sosiaalityöntekijä Tuija Sane ja sosiaaliohjaaja Marjaana Hänninen haastattelivat omiin opinnäytetöihinsä 

nuoria ja heidän vanhempiaan. Nuoret kertoivat, että ”´sossutädeiksi ja kukkahatuiksi` sanotaan aina sellaisia 

vanhoja mummoja, jotka aina puuttuu kaikkeen”. Nuoret kokivat verkostotapaamiset turhina, koska ”niissä ei 

koskaan tehty mitään päätöksiä, niis vaan istuttiin ja sanottiin, et mun pitää käydä koulua”. Neuvottelut, joissa 

tehtiin päätöksiä koettiin vaikuttavina: ” kun, tietää, et ne vaikuttaa johonki”.   

 

Tuija Sanen ja Marjaana Hännisen mukaan (2012) nuoret kertoivat tapaamisissa, että heidän toiveensa tapaa-

misajoista oli otettu hyvin huomioon työskentelyssä. Nuorta koskevien lastensuojelun asiakirjojen saaminen 

itselle koettiin myös hyväksi. Nuoret useimmiten kokivat, että neuvotteluissa oli käsitelty nuorten mielestä 

tärkeitä asioita. Nuoret eivät toivoneet neuvotteluita koululle, ja mielummin tapaamiset järjestettäisiin lasten-

suojelun tiloissa kuin kotona. Nuoret kokivat, että hyvä sosiaalityöntekijä: ” ei nyökkäile ja hymise koko ajan”.  

 

Tulokset ja Kehrässä luodut materiaalit löytyvät myös Soccan verkkosivuilta osoitteesta www.socca.fi/kehra 

http://www.socca.fi/kehra
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Sanen ja Hännisen (2012) vanhempien palvelukokemuksissa nostettiin tärkeäksi työntekijöiden myötätunto ja 

mahdollisuuksien esiintuominen positiivisella tavalla (vielä on toivoa). Vanhemmat toivovat työskentelyproses-

sin etenemisestä riittävästi tietoa. Vanhempien kokemuksen mukaan lapsilta kysytään liian vaikeita kysymyksiä 

ja vanhempien mielestä lasten mielipiteitä voitaisiin kuulla vielä enemmän. Neuvottelun aluksi vanhemmat 

toivoivat esittely- ja fiiliskierrosta, jossa kaikki kertovat millä mielellä ovat tulleet neuvotteluun. Tiina Soukialan 

(2012) haastattelemat vanhemmat kertoivat, ettei hyvä työntekijä syyllistä, ei vähättele, ei asetu yläpuolelle, 

ymmärtää, tukee, ei uhkaile, on asiallinen, asiat sujuvat, ei mene papereiden mukaan ja pitää aktiivisesti yhte-

yttä asiakkaaseen.  

6.2 Toimijoiden prosessit kohtaavat  

 

Asiakasosallisuuden (lapsi, vanhempi) vahvistamista lähdettiin miettimään pilkkomalla monitoimijainen yhteis-

työprosessi osiin: lapsen elämänprosessiin, vanhempien elämänprosessiin, sisarusten elämänprosesseihin, 

varhaiskasvatuksen, koulun, päihdepalveluiden ja lastensuojelun palveluprosesseihin. Toimijat kohtaavat toi-

sensa yleensä lastensuojelun työntekijöiden koolle kutsumissa monitoimijaisessa kohtaamisissa, missä yhteis-

työn keskiössä pitäisi olla lapsi ikätasonmukaisine kehityksellisine tarpeineen sekä sen miettiminen, miten lap-

sen tervettä kehitystä voidaan tukea vastaamalla hänen tarpeisiinsa. Kaikki tulevat tällaiseen yhteiseen koh-

taamiseen omine kokemuksineen ja ajatuksineen siitä, miten lapsen elämäntilanteen parantamiseksi pitäisi 

toimia.  

 

Monitoimijaiset kohtaamiset ovat vaativia vuorovaikutustilanteita kaikille osalliselle, ennen kaikkea lapsille ja 

heidän vanhemmilleen. Ne asettavat erityisiä vaatimuksia ammattilaisten ammattitaidolle huolehtia siitä, että 

kaikki tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi. Ammattilaisten on tärkeää huolehtia vuorovaikutuksen synnyttämisestä 

ja edistämisestä silloinkin kun hyvin ristikkäisetkin ajatukset ja mielipiteet törmäävät. Nämä monitoimijaiset 

kohtaamiset voivat olla emotionaalisestikin jännitteisiä ja ristiriitaisia kaikille osallisille, myös ammattilaisille. 

Asiakkaat (lapset, vanhemmat) voivat rakentaa erilaisia selviytymisstrategioita näiden kohtaamisten läpiviemi-

seksi (lapset voivat vain odottaa ”milloin tää loppuu”  ja vanhemmat voivat ”lusia neuvottelun” ), jos he koke-

vat kohtaamisessa itsensä ulkopuoliseksi ja merkityksettömiksi. Näin käy helposti, jos ammattilaiset ovat suun-

nitelleet kohtaamisen etukäteen. Tässä kehittämishankkeessa on kaikkien kehittäjäyhteisöiden (varhaiskasvus 

& lastensuojelu, koulu & lastensuojelu, päihdepalvelut & lastensuojelu) kanssa etsitty asiakasta osallistavia 

hyvän kohtaamisen elementtejä ja mekanismeja.  

 

Seuraavassa kuvassa monitoimijainen kohtaaminen on esitetty eri toimijoiden tiedon, tunteiden ja kokemusten 

kohtaamispaikkana. Kohtaamisessa on olennaista edetä ihmislähtöisesti toinen toista kuullen. Huonoimmassa 

tapauksessa ammattilaiset ovat suunnitelleet valmiin käsikirjoituksen yhteiselle kohtaamiselle, jolloin asiakkaan 

(lapsi, vanhempi) kokemusten kuulemiselle ei välttämättä ole riittävästi tilaa. Kohtaamisessa on tavoitteena 

miettiä miten lapsen terve kasvu ja kehitys voidaan turvata (=tavoite): ja mitä toimijoiden tarvitsee yhdessä ja 

erikseen tehdä (keinot) lapsen terveen kasvun ja kehityksen mahdollistamiseksi. Tavoitteista ja keinosta raken-

tuu suunnitelma. Suunnitelman pitäisi syntyä vuorovaikutuksessa siten, että osalliset voivat sitoutua siihen, 
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jotta kohtaamisen jälkeen kaikki osalliset voivat toteuttaa yhteisesti sovittuja tavoitteita ja sopimuksia. Suunni-

telma tehdään dialogissa: se ei voi olla yhden toimijan esittämä, jolloin muiden tehtäväksi jäisi vain sopeutua 

siihen (lapset, vanhemmat kokevat itsensä ulkopuolisiksi). Se täytyy tehdä yhteistyössä, jolloin kaikki ovat to-

dennäköisesti joutuneet tekemään kompromissejä ja luopumaan jostakin itselleen tärkeästä asiasta tai näkö-

kulmasta. Yhteisen suunnitelman tekeminen edellyttää moniäänistä keskustelua.  

 

Monitoimijainen kohtaaminen 

Monitoimijainen kohtaaminen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemusten ja tiedon kohtaamispaikkana Yhtei-

nen tavoite ja yhteinen suunta nivovat yhteen erilliset prosessit 

 

 

 

 

 

 

Asiakasosallisuus (lapset, vanhemmat) kehittyy monitoimijaisessa vuorovaikutuksessa yhteisissä kohtaamisissa. 

Olennaista asiakasosallisuuden kannalta on juuri yhteiset vuorovaikutustilanteet. Kehrä hankkeessa päätettiin 

lähteä mallintamaan näitä yhteisiä monitoimijaisia kohtaamisia: etsittiin asiakasta (lapsi, vanhempi) osallistavia 

ja kuulevia tapoja toimia. Kehittämishetkissä mietittiin, miten työntekijät voivat kehittää omaa toimintatapaan-

sa niin, että asiakkaat (lapset, vanhemmat) voisivat kokea heillä olevan enemmän vaikutusvaltaa yhteisissä 

kohtaamisissa, koska ilman vaikutusvaltaa he eivät koe yhteisiä kohtaamisia merkityksellisiksi tai hyödyllisiksi. 

Monitoimijaisessa kohtaamisessa pyritään vahvistamaan asiakkaiden hallinnan tunnetta. Hallinnan tunne (miksi 

kohtaaminen on järjestetty, mitä asioita kohtaamisessa käsitellään ja miksi) luo osallisille edellytyksiä osallistua 

ja vaikuttaa palveluprosessin etenemiseen ja kulkuun, koska hänellä on ajantasaista tietoa kohtaamisen ja pal-

veluprosessin etenemisestä. Hallinnan kokemus kehittyy vähitellen kunnioittavassa ja arvostavassa työskente-

lyilmapiirissä. Työskentelyilmapiiri luodaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, johon kaikki osallistuvat 

omalla panoksellaan. Kun on kyse uusien taitojen oppimisesta tai luovasta ongelmanratkaisusta on tärkeää 

 

 

 

  

Vanhempien prosessit 

Varhaiskasvatuksen prosessi 

Lastensuojelun prosessi 

Lapsen prosessi 

 

Lapsen 

 hyvinvointi 

VANHEMMAT 

 

 

 

 

Keskiössä ovat lapsen ikätason mukaiset kehitykselliset tarpeet. Monitoimijaisessa kohtaamisessa etsitään yh-

teistä ymmärrystä, määritellään yhteiset tavoitteet ja tehdään niiden pohjalta suunnitelma. 
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huomioida, etteivät ihmiset opi pelon tai epävarmuuden ilmapiirissä, koska silloin heidän energiansa kuluu 

hukkaan heidän yrittäessään ”pysyä kärryillä”. 

 

6.3 Hyvän monitoimijaisen kohtaamisen periaatteet   

 

Hyvän työskentelyilmapiirin ja asiakassuhteen rakentamiseksi tunnistettiin erilaisia elementtejä eli periaatteita, 

joita ovat: turvallisuus, arvostus, välittäminen ja ratkaisukeskeisyys. Ajatuksena on, että asiakkaan (lapsi, van-

hemmat) kanssa periaatteet käydään läpi kohtaamisen aluksi. Vaikka nämä periaatteet ovat työntekijöille tut-

tuja ja itsestään selviä, niin sitä ne eivät välttämättä ole asiakkaille (lapsi, vanhemmat). Näiden periaatteiden 

läpikäymisellä asiakkaatkin (lapset, vanhemmat) tietävät miten työntekijät haluavat toimia ja mitkä arvot hei-

dän työskentelyään ohjaavat. Työskentelyn läpinäkyvyys on tärkeää, kun työntekijät rakentavat asiakkaidensa 

kanssa yhteistä ymmärrystä ja yhteistä kieltä ongelmien ratkaisemiselle kohtaamisissa. Kyse on työskentelyil-

mapiirin, asiakasta kunnioittavan kulttuurin ja työtavan rakentamisesta. Näin toimien asiakas (lapsi/vanhempi) 

voi esittää omat toiveensa ja parannusehdotuksensa, jos periaatteet ovat hänen mielestään puutteelliset. Julki-

lausutut periaatteet ovat palvelulupaus ja antavat asiakkaalle (lapselle, vanhemmalle) työvälineen hallita ja 

arvioida kohtaamisen kulkua sekä antaa työntekijöille palveluprosessia kehittävää palautetta. 

 

6.4 Hyvän monitoimijaisen kohtaamisen rakentuminen  

 

Hyvän kohtaamisen periaatteiden lisäksi mietittiin konkreettisia tekoja, joita työntekijät voivat tehdä asia-

kasosallisuuden vahvistamiseksi. Nähtiin tärkeänä, että asiakas kokee hallitsevansa kohtaamistilanteen mahdol-

lisimman hyvin. Hallinnan tunteen nähtiin vahvistuvan, jos asiakas (lapsi, vanhemmat) tietävät mitä kohtaami-

sessa tapahtuu: miksi kokoonnutaan, keitä on läsnä, mistä asioista puhutaan ja millä aikataululla. Tieto koh-

taamisen etenemisestä vähentää pelkoa, koska asiakkaan (lapsi, vanhempi) ei silloin tarvitse arvailla ja jännit-

tää, mitä kohtaamisessa seuraavaksi otetaan puheeksi. Asiakas voi hallita ajankäyttöään ja puheenvuorojaan 

paremmin, kun hän tietää mitkä asiat ovat asialistalla.  

 

Monitoimijaisessa kohtaamisessa on tärkeää esittäytyä aivan ensimmäiseksi. Esittäytymisen jälkeen työntekijät 

kertovat asiakkaille monitoimijaisen kohtaamisen periaatteista. Esittäytymisen ja periaatteiden läpikäymisen 

jälkeen orientoitumista jatketaan lukemalla edellistä kohtaamisesta laadittu muistio (lähetetty aiemmin lapsel-

le/vanhemmalle tai se luovutetaan po. kohtaamisessa). Asianosaiset niin asiakkaat (lapsi, vanhempi) kuin yh-

teistyökumppanitkin voivat kommentoida ja korjata muistiossa tallennettuja asioita. Tässä vaiheessa luodaan 

yhteistä ymmärrystä ja yhteistä kieltä (työväline) monitoimijaisen (lastensuojeluprosessin) kulusta. Tässä ikään 

kuin varmistetaan, että kaikilla osallisilla on jollain lailla yhteinen tieto tai käsitys monitoimijaisen yhteistyön 

prosessista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Samalla huolehditaan siitä, asiakkaalla (lapsi/vanhempi) on 

mahdollisuus vaikuttaa tehtyihin tulkintoihin. Tässä vaiheessa käyty keskustelu on tärkeää yhteiseen prosessiin 

liittymisen ja sitoutumisen kannalta.  Kohtaamisen alussa rakennetaan yhteistä työskentelyilmapiiriä.  
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Muistion läpikäymisen jälkeen tehdään yhteinen asialista. Työntekijät huolehtivat siitä, että asiakkaat (lapsi, 

vanhempi) saavat halutessaan aloittaa ja kertoa ensin ne asiat, joista he pitävät tärkeänä keskustella. Aina lapsi 

tai vanhempi ei kohtaamisen aluksi haluakaan tai osaakaan nimetä itse tärkeänä pitämiään asioita, mutta myö-

hemmin kylläkin ja tällöin asialistaa täydennetään tai sovitaan milloin asiaan palataan. Kohtaamisen aluksi 

rakennettavan asialistan tehtävänä on lisätä asiakkaiden (lapsen, vanhemman) hallinnan ja vaikutusvallan 

kokemusta. Asialista tehdään fläpille tai suullisesti. Asiakkaiden esittämien teemojen jälkeen työntekijät nosta-

vat asialistalle tärkeänä pitämänsä asiat prosessin eteenpäin viemiseksi. Asialistan jälkeen tehdään jonkinlainen 

työskentelysuunnitelma aikataulun suhteen: ehditäänkö kaikista asialistalla olevista asioista keskustella vai 

näyttääkö siltä, ettei kaikista asioista ehditä keskustella käytettävissä olevan aikataulun puitteissa, ja miten 

silloin toimitaan. Näin toimien kaikilla asianosaisilla on yhteinen tieto/tavoite siitä, mistä kohtaamisessa on 

tarkoitus keskustella eikä kenenkään tarvitse arvailla, mistä puhutaan seuraavaksi. Ihmiset voivat orientoitua 

käsiteltävään asiaan. Asialistan tehtävänä on mahdollistaa orientoituminen ja jäntevöittää työskentelyä.  

 

Asialistan mukaisessa työskentelyvaiheessa työntekijöiden tehtävänä on huolehtia hyvästä arvostavasta ja 

ratkaisuja etsivästä ilmapiiristä ristiriitatilanteissakin parhaan kykynsä mukaan. Tavoitteena on synnyttää mah-

dollisimman moniäänistä keskustelua. Vuorovaikutustyössä puheenjohtajan tehtävänä on myös huolehtia jä-

mäkästikin siitä, että pysytään käsiteltävässä asiassa. Erityisen tärkeää on huolehtia asiakkaiden (lap-

set/vanhemmat) hallinnan ja vaikutusvallan vahvistamisesta. Seuraavana kohtana asialistalla on sopimusten 

tekeminen, tavoitteiden asettaminen, työnjaosta, vastuista ja jatkosta sopiminen: kuka tekee mitäkin ja milloin. 

Asioiden käsittelyvaihe päätyy puheenjohtajan tekemään selkeään ja ytimekkääseen yhteenvetoon.  

 

Yhteenvetopuheenvuoron jälkeen arvioidaan yhdessä kohtaamisen kulkua. Kaikki osalliset arvioivat vuorotel-

len: esittäydyttiinkö, noudatettiinko monitoimijaisen kohtaamisen periaatteita, tehtiinkö asialista yhdessä, 

käytiinkö edellisen kerran muistio läpi, puhuttiinko oikeista asioista, oliko yhteinen keskustelua arvostavaa ja 

ratkaisuja etsivää. Kokivatko asiakkaat (lapset/vanhemmat), että heillä on vaikutusvaltaa, kokivatko asiakkaat 

(lapset/vanhemmat), että he hallitsivat kohtaamistilantetta, Sovittiinko yhteisen keskustelun jälkeen selkeästi 

tavoitteista, työnjaosta, vastuista ja seuraavasta kohtaamisesta. Tehtiinkö kohtaamisesta yhteenveto ja käytiin-

kö arviointikierros. Arviointikierroksella on mahdollisuus kertoa mikä kohtaamisessa oli toimivaa ja toiveita sen 

suhteen, missä kohdin olisi parantamisen varaa seuraavalle kerralle. 

 

 Arvointikierros on selkeästi asiakkaille (lapsille, vanhemmille) mahdollisuus vaikuttaa ja rakentaa yhteistyötä. 

Heillä on mahdollisuus saada (erityisesti myönteistä) palautetta omasta työskentelystään. Seuraavassa koh-

taamisessa toimitaan opitun perusteella pikkasen eri tavalla tehdyn arvion suuntaisesti. Ajatuksena on koko 

ajan pikkuhiljaa kehittää yhteistä työtä asiakkaan (lapsi, vanhempi) ja yhteistyökumppanin omissa arkityön 

prosesseissa. Kehittäminen on siis ihan tavallista työtä – tavalliseen työhön vain kiinnitetään vähän enemmän 

huomiota kehittämisen näkökulmasta. Palveluita kehitetään kokeilemalla. Asiakkaat ovat kokeneet yhteisen 

työn arvioinnin hyödyllisenä ja arvostavana. Työntekijöille ja asiakkaille yhteinen arviointi on mahdollisuus 

saada palautetta ja oppia uutta!  
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Monitoimijaisen kohtaamisen malli sisältää kolme vaihetta: ennen kohtaamista, kohtaamisessa ja kohtaamisen 

jälkeen. Erityisesti vaihe ennen kohtaamista on tärkeä lapsen osallisuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on 

valmentaa lapsi yhteiseen kohtaamiseen ja kertoa mitä kohtaamisessa tapahtuu. Tällöin lapsella on tietoa 

oman orientoitumisensa tueksi eikä hänen tarvitse arvailla tai pelätä, mistä asioita on kyse. Lapset voivat esi-

merkiksi pelätä sijoitusta, vaikka sellaisesta ei olisikaan kyse. Lapsen tukihenkilönä voi toimia vanhempi, muu 

lapsen arjen aikuinen tai työntekijä lastensuojelusta, koulusta tai varhaiskasvatuksesta tilanteen mukaan. Ta-

voitteena on, että lapsi valitsee itselleen turvalliseksi kokemansa tukihenkilön. Lapsen tukihenkilö käy lapsen 

kanssa läpi etukäteen ne asiat, joista lapsi haluaa puhua tai pitää tärkeänä puhua sekä ne asiat, jotka ovat asia-

listalla lapsen toiveista riippumatta esimerkiksi vanhempien lapselle haitallinen päihteidenkäyttö. Lapselle luo-

daan mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä kutsutaan neuvotteluun. Lapsen tukihenkilö voi olla kuka tahansa 

aikuinen, keneen lapsi luottaa ja kenen kanssa lapsi haluaa puhua. Hankkeessa mukana olleet nuoret ovat pitä-

neet tärkeänä, että jokainen nuoren kohtaamisessa oleva työntekijä perustelee oman läsnäolonsa nuorelle. 

Nuorelle on tärkeää, että neuvottelussa on ainakin yksi ihminen, joka näkee lapsen/nuoren myönteisesti.  
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6.4.1 Monitoimijaisen kohtaamisen abc –malli tiivistetysti  

 

Monitoimijaisen kohtaamisen abc -malli tiivistetysti  

 

 

 

Vanhemmat nimenneet turvallisuuden tärkeäksi periaatteeksi monitoimijaisessa yhteistyössä, koska vanhem-

pien kokemuksen (vanhempien ryhmät) mukaan pelko on asiakkaiden yleinen tunne lastensuojeluun tultaessa: 

tilanne koetaan rankaksi ja pelottavaksi.  

 

Arvostus, kunnioitus ja luottamus työskentely periaatteina ovat tärkeitä, koska turvallisuus ja luottamus synty-

vät siitä, kun nuori voi kokea olevansa arvostettu. Nuoret kertovat kokevansa tärkeänä, että työntekijä näkee 

lapsen ja vanhemman kokonaisena: ongelmien lisäksi myös hyvät asiat ja vahvuudet. Arvostuksen ja kunnioi-

tuksen ilmapiirissä rakentuvat luottamus ja turvallisuus.  

 

Välittäminen. Vanhempien kokemuksen mukaan hyvä kohtaaminen rakentuu silloin, kun vanhempi & lapsi 

voivat kokea välittämistä ja myötätuntoa. Välittäminen syntyy ihmisten kohtaamisessa, kun nähdään mahdolli-

suuksia ja luodaan toivoa. Vanhemmat toivovat, että työntekijät tutustuvat lapseen ja tapaisivat lapsia enem-

män kuin nyt tapaavat. Vanhempien vertaisryhmän viesti ammattilaisille: välittäkää lapsista!  

 

Ratkaisukeskeisyys: Nuoret pitävät ratkaisukeskeisyyttä tärkeänä nuorten kanssa tehtävässä työssä: jos työn-

tekijä esittää ongelman, niin työntekijät täytyy esittää ratkaisuehdotus, jossa hän on itse mukana. 

  

Periaatteet  

 Turvallisuus, luottamus 

 Arvostus  

 Välittäminen  

 Ratkaisukeskeisyys  

 

Kohtaaminen 

 Tervetuloa  

 Esittäytyminen 

 Työskentelyperiaatteiden läpikäyminen 

 Edellisen muistion läpikäyminen ja tarkistaminen  

 Asialistan laatiminen  

 Työskentely asialistan mukaisesti  
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6.4.2 Monitoimijaisen kohtaamisen vaiheet tiivistetysti 

 

 

 

 

  

ENNEN KOHTAAMISTA 

 

Fyysinen tila kuntoon: tilan varaus, rauhallisuus, neutraalisuus, istumapaikat, voi tiedustella asiakkaan toivetta 

missä kohtaaminen järjestetään kotona vai peruspalveluissa  

Lapsen turvallisuuden tunteen vahvistaminen on jokaisen kohtaamisen tavoite. Lapselle nimetään mahdolli-

suuksien mukaan tukihenkilö, jonka tehtävänä on valmentaa lasta yhteiseen kohtaamiseen ja vahvistaa lapsen 

ääntä koko kohtaamisen ajan. Tietoa lapselle ja lapsesta  

Puheenjohtajuudesta sopiminen  

Muistion kirjaamisesta sopiminen ennen kohtaamista tai kohtaamisessa  

 

KOHTAAMISESSA  

 

Tervetuloa ja esittäytyminen  

Muistion kirjaamisesta ja lähettämisestä sopiminen. Lapsen ja vanhempien kanssa sovitaan kenelle kaikille 

muistio lähetetään kohtaamisen jälkeen.  

Monitoimijaisen kohtaamisen periaatteiden läpikäyminen  

Asialistan rakentaminen yhdessä: ensin kysytään lapselta ja vanhemmilta tietävätkö he miksi monitoimijainen 

kohtaaminen on järjestetty. Sen jälkeen heiltä kysytään mistä asioista heidän mielestään on tärkeää keskustel-

la tässä kohtaamisessa. Samat asiat käydään läpi yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten muiden osallisten 

kanssa. Viimeiseksi lastensuojelu kertoo omat teemansa yhteiselle asialistalle. Asialistan pohjalta tehdään 

työjärjestys: mitkä asiat ehditään käsitellä tässä kohtaamisessa ja mitkä jäävät seuraavalle kerralle. 

Asioiden käsittely. Kohtaamisessa ylläpidetään sovittuja periaatteita: ratkaisukeskeisyyttä, turvallisuuden 

tunnetta luovaa puhetta kuitenkin asiassa pysyen. Vaikeita asioita ei vältellä vaikka, niistä ei olisikaan mukavaa 

puhua. Oikea tieto myös luo turvaa. 

Tehdään päätöksiä ja sopimuksia.  Vastuuta ja työtä jaetaan osallistujien kesken-> asiakkaalle omat ja työnte-

kijöille omat tehtävät. 

Tehdään varasuunnitelma, jos asiat eivät mene odotusten mukaisesti.  

Yhteenvetopuheenvuoro. Puheenjohtaja pitää yhteenvetopuheenvuoron toivon pedagogiikan hen-

gessä. kerrataan päätökset, sopimukset, vastuut, tehtävät ja sovitaan seuraava aika.  

Arviointikierros.  Jokainen osallinen arvioi toimittiinko hyvän kohtaamisen mallin mukaisesti, mikä 

kohtaamisessa onnistui ja missä oli parantamisen varaa seuraavaa kohtaamista silmällä pitäen.  

Kiitos Kaikille  

KOHTAAMISEN JÄLKEEN 

Kirjaaja kirjoittaa muistion ja lähettää sen sopimuksen mukaisesti osallisille. 

Kaikki toteuttavat tehtyjä sopimuksia. Jos tulee yllätyksiä (niin kuin elämässä aina tulee), niin toimi-

taan varasuunnitelman mukaan tai kokoonnutaan akuuttistuntoon.  
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6.4.3 Esite lastensuojelun palveluista ja koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä 

 

Vanhempien esittämän idean pohjalta Malminkartanossa lastensuojelun palveluista tehtiin asiakkaille esite 

koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on lisätä asiakkaan hallinnan tunnetta tiedon 

lisäämisen avulla. Tämä esite on saatavissa Soccan www-sivuilta www.socca.fi/kehra 

 

6.5 Lapsen osallisuuden lisäämisen ja päihderiippuvaisen vanhemman 

muutokseen motivoinnin keinot 

 

6.5.1 Lapsen osallisuuden lisääminen 

 

Vantaalla lastensuojelun kehittäjäkumppanina olivat varhaiskasvatuksen toimijat. Vantaalla mietittiin, miten 

alle kouluikäistä lasta voidaan huomioida monitoimijaisessa yhteistyössä siten, että lapsi voi kokea osallisuutta 

omassa lastensuojeluasiassaan. Löydettiin neljä lapsen osallisuutta vahvistavaa keinoa:  

 lapsen läheisten ihmisten kartoitus, 

 lapsen arjen kartoitus, 

 lapsen käsitys itsestä kartoitus, 

 lapsen tunteiden kartoitus. 

 

Näiden teemoja läpikäymiseksi voidaan käyttää erilaisia välineitä kuten kortteja, piirtämistä, sukupuun teke-

mistä, leikkimistä, kirjeen kirjoittamista, draaman keinoja. Lapsen arjen hahmottamisessa voidaan käyttää eri-

laisia asteikkoja, kortteja, kuvia, kertomuksia. Asteikon numeroilla voidaan kysyä monista erilaisista asioita ja 

synnyttää puhetta. Tunneasteikkoa (ilmeet) voi käyttää pienemmillä lapsilla puheen synnyttämiseksi. Lapsen 

vahvuuksien esiin nostaminen nähtiin tärkeänä mm. itsetunnon vahvistajana. Vanhempaa voi pyytää kerto-

maan missä lapsi on hyvä. Tunteita voidaan käydä läpi erilaisten korttien avulla ja pelaamalla mm. kissanpäivät 

muistipeliä.  

 

6.5.2 Päihderiippuvaisen vanhemman muutokseen motivoinnin keinoja  

 

Espoossa Tiina Soukialan (2012)haastattelemat vanhemmat kertoivat vanhemmuuden toimivan vahvana moti-

vaattorina muutokseen päihteidenkäytön lopettamiseksi tai vähentämiseksi. Espoossa hahmoteltiin erilaisia 

päihderiippuvaisen vanhemman motivointikeinoja päihdearvion tai - hoidon aloittamiseksi. Nämä motivoinnin 

keinot liitty8ivät lapseen, vanhempaan, tiedon lisääntymiseen tai muiden kokemuksista kuulemiseen.  

 

1  Lapsen näkökulma motivointikeinona  

 Kerro vanhemmalle, että raitistuminen on paras lahja lapselle, jonka vanhempi voi antaa 

 Muistuta vanhempaa siitä, kuinka paljon lapsi tarvitsee vanhempiaan. 

http://www.socca.fi/kehra
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Kysy vanhemmalta 

 Millaisen lapsuuden hän haluaa lapselleen antaa?  Usein vanhemmuus toimii houkuttimina ja muutok-

sen vipuna raitistumiseen 

 Mitä hyviä hetkiä hänellä on lapsen kanssa ja mistä hän on erityisen iloinen tai ylpeä vanhempana? 

 Mitä toivoo eniten vanhempana? 

 Tuo esiin mahdolliset ristiriidat: Esimerkiksi jos vanhempi ei koe päihteidenkäyttöä ongelmana, mutta 

mitä tämä tilanne tarkoittaa lapselle? 

Kysy lapselta 

 Mikä on parasta vanhemmassa?  

 Mitä lapsi toivoisi vanhemmalta?  

 

2. Vanhemman oman elämän pohtiminen  

 Tulevaisuuden muistelu  

 Vanhemman oman tilanteen, tunteiden ja historian läpikäyminen: miten alkoholi vaikuttaa elämään ja 

miten alkoholi vaikuttaa koko perheeseen. Läheiset ihmiset motivoivat parhaiten.  

 Päihteidenkäytön positiivisten ja negatiivisten puolien kartoitus -> ajatusten herättäminen -> pienim-

män pahan miettiminen (esim. hoitovaihtoehdot: avohoito-laitoshoito) 

 Vanhemmat  kokemat hyödyt selvästä vanhemmuudesta 

 

3. Tiedon tarjoaminen päihteidenkäytöstä ja päihdekuntoutuksesta 

 Kerro päihteiden käytön tunnistamisesta perheessä, työssä ja omassa terveydessä 

 Ehdota tekemään audit-testi  

 Tuo esiin vuorovaikutuksen ongelmat, liittyvätkö ne suoraan päihteisiin vai eivät 

 Kerro että päihderiippuvuudesta kuntoutuminen on pitkä prosessi. Raitistumisen pohdinta kestää 

usein kauan, jopa 5 vuotta.  

 Työntekijällä on tietoa päihdekuntoutuksen vaiheista ja kyky nähdä missä kuntoutuksen vaiheessa 

vanhempi on. Eri vaiheissa vanhempia voi motivoida eri tavoin (esipohdintavaihe, pohdintavaihe jne.)  

 Jos asiakas ei jaksa enää, hänelle ei voi antaa yksioikoisia neuvoja!   

 

4. Muiden kokemukset motivointikeinona 

 Kerro vanhemmille anonyymisti muiden asiakkaiden selviytymistarinoista ja onnistumisia 

 Sanoita ääneen perheen kokemuksia  

 Voit antaa vanhemmalle mahdollisuuden tarkastella toimintaansa päihtyneenä vanhempana: Mitä ta-

pahtuu ja miksi ei toimi. Samalla voi esittää myös toisenlaisen, selvän vanhemmuuden vaihtoehdon.  
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6.6 Uusia toimintatapoja yhteistyön edellytysten rakentamiseksi ja huoltami-

seksi  

 

Kaikissa kunnissa alueen toimijat ovat oppineet tuntemaan paremmin toisensa ja toistensa palveluprosessit. 

Yhteistyölle on luotu yhteiset toimintaperiaatteet, arvolähtökohdat & tavoitteet. Yhteistyölle sovittiin pelisään-

nöt ja yhteistyörakenteita selkiytettiin. Kaikissa kunnissa lastensuojelun työntekijät ja kehittäjäkumppanit (Van-

taalla varhaiskasvatus, Helsingissä koulu ja Espoossa päihdepalvelut) rakensivat omasta perustehtävästään ja 

palveluistaan infopaketit toisilleen, jotka säilyvät ja ovat käytettävissä esimerkiksi perehdytysprosesseissa jat-

kossakin.   

 

Vantaalla on sovittu, että lastensuojelun varhaiskasvatukselle järjestämät info-tilaisuudet alkavat toteutua 

säännöllisesti vuosittain. Samoin lastensuojelun työntekijät osallistuvat varhaiskasvatuksen järjestämiin van-

hempainiltoihin tehden lastensuojelua tutuksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vantaalla lastensuoje-

luilmoitusten, konsultaatiopuheluiden ja yhteistyöneuvotteluin määrä on lisääntynyt.  

 

Espoossa lastensuojelun työntekijät järjestävät päihdepalveluiden kuntoutumiskurssilla lastensuojelun toimin-

tatapoja ja palveluita koskevan infotilaisuuden asiakkaille ja vierailevat päihdepalveluyksikön työntekijöiden 

tiimeissä (palvelut tutuksi) jatkossakin. Tämä kokeilu osoittautui toimivaksi käytännöksi. Espoossa päätettiin 

jakaa päihdeosaamista siten, että päihdepalveluiden työntekijä kouluttaa lastensuojelun työntekijöitä audit-

testin käyttöön. Espoossa päihde- ja mielenterveyspalveluiden työntekijöiden konsultaation tarve tuli näkyväksi 

ja lastensuojelu vastasi siihen. Espoolaiset kutsuivat vantaalaiset kertomaan omia kokemuksiaan soveltamas-

taan alun perin ruotsalaisesta Jällivaaran mallista. Espoolaiset päättivät ottaa sovelletun Jällivaaran mallin käyt-

töönsä.  

6.7 Tiivis yhteys lastensuojelun käytännöntyön, kehittämisen, opetuksen ja 

tutkimuksen välillä.  

 

Kehrä II kolmantena tavoitteena oli muodostaa tiivis yhteys lastensuojelun käytännön työn, kehittämisen, ope-

tuksen ja tutkimuksen välillä. Se on tarkoittanut käytännön tarkastelua näistä kaikista näkökulmista. Käytännön 

työn, opetuksen ja tutkimuksen erottaminen toisistaan ei ole helppoa, ja se edellyttäisi mielestäni tieteenfiloso-

fista argumentaatiota, joka ei tässä esityksessä ole tarkoituksen mukaista. Tutkimuksen tärkeimmäksi rooliksi 

muodostui osallisten - ja tärkeimpänä asiakkaiden – äänen vahvistaminen kehittämisessä. Kehittämistyöhön 

liitetyt tutkimukset olivat eri vaiheissaan keino saada asiakkaiden äänet kehittämishetkiin ja asiakkaat mukaan 

kehittämiseen – ei aina fyysisesti, mutta opinnäytetyötutkimusten avulla kerätyn tiedon kautta.  

 

Tässä kehittämis- ja tutkimushankkeessa lastensuojelun käytännön työntekijät ovat olleet monissa rooleissa 

yhtä aikaa kehittäjinä, opettajina ja tutkijoina omassa työssään. Kehittäjiä he ovat olleet, kun he ovat keränneet 

asiakkaiden palvelukokemuksia omassa työssään ja keskustelleet asiakkaidensa kanssa siitä, miten lastensuoje-
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lutyötä voisi tehdä vähän paremmin. Samaan aikaan he ovat myös tutkineet omaa työtään yhdessä asiak-

kaidensa kanssa. Lastensuojelun käytännön työntekijät ovat myös tuottaneet yhdessä asiakkaidensa kanssa 

tutkimusaineistoa. Kehittämistyö on muokannut tutkimusasetelmaa tutkimuksen alusta saakka: mitä tutkitaan 

ja miten. Käytännön työntekijät ovat olleet mukana vaikuttamassa tutkimukseen muun muassa miettimällä ja 

kehittämällä aineiston keruutapoja.  

 

Kehrä II hankkeen tutkimus avaa yhteistyön tekemistä tarkemmin. Tutkimuskysymys on mitä monitoimijainen 

lastensuojelutyö on eri osallisten näkökulmasta. Kehittämis- ja tutkimushankkeessa on kerätty aineistoa tutki-

mukseen monen toimijan yhteisissä tutkimuskeskusteluissa. Sosiaalialan työntekijät ja heidän yhteistyökump-

paninsa (varhaiskasvatus, koulu, päihdepalvelut) ja yhteiset asiakkaansa ovat asettuneet keskustelemaan yh-

teistyön tavoitteesta, tavoista ja vaikutuksista eli avanneet keskustellen toisilleen sitä, mitä yhteistyö on kunkin 

mielestä ollut juuri tämän perheen kohdalla. Tutkimuskeskustelut ovat aitoja monitoimijaisia kohtaamisia, jotka 

on tallennettu ja joita hankkeen tutkijasosiaalityöntekijä analysoi ja tutkii. Tutkimus on samalla Helsingin yli-

opistoon tehtävä ammatillinen lisensiaattityö ja se valmistuu vuoden 2014 lopussa.  

 

Tutkijasosiaalityöntekijä on ohjannut Itä-Suomen yliopiston pro gradu –tutkimuksen tekijä Katariina Gåsmania. 

Tutkimuksen tekijän aiheena on lapsen tieto omasta arjestaan ja hän kerää aineiston foto voice- menetelmällä. 

Varhaiskasvatusikäiset lapset ovat kuvanneet tutkijan heille antamalla kameralla itselleen tärkeitä asioita omas-

ta arjestaan, joita tutkija analysoi. Tutkimuksen tav oitteena on paitsi saada tietoa lasten arjesta, myös siitä, 

miten tietoa voi pienten lasten kanssa tuottaa ja miten sitä voi lasten hyvinvointityössä hyödyntää.  

 

Kehrä II hankkeessa opetus ja tutkimus kietoutuivat yhteen, kun Metropolia ammattikorkeakoulun sosionomi 

harjoittelia Petra Sinisalo-Katajisto suoritti viimeisen harjoittelunsa Soccan Heikki Waris –instituutissa keväällä 

2013. Petra Sinisalo-Katajisto tekee myös oman tutkintonsa opinnäytetyönsä lasten osallisuudesta monitoimi-

jaisessa yhteistyössä. Petra Sinisalo-Katajisto on antanut lapsille kehystarinan, jossa he kuvaavat hyvää/huonoa 

neuvottelua.  

 

Yllämainitsemani tutkimukset ovat valmistumassa. Kehrä II hankeaikana valmistui Kirsi Könösen opinnäytetyö 

”Kouluvaikeudet koulun ja lastensuojelun yhteistyön haasteena.” Könönen keräsi lasten ja heidän vanhempien-

sa palvelukokemuksia ja paikansi yhteistyön kehittämiskohtia. Könösen mukaan tarvitaan riittävästi aikaa luot-

tamuksellisen suhteen rakentamiseen lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Könösen mukaan perhe tulisi 

nähdä systeemisenä kokonaisuutena ja tulisi pyrkiä edistämään myönteisten vuorovaikutuskehien syntyä per-

heessä (Könönen 2012, 22). Opinnäytetyö oli kehittämisen näkökulmasta tärkeä viesti lapsilta ja heidän van-

hemmiltaan työntekijöille, joka hyödytti kehittämistyön fokusoimista asiakkaiden kannalta tärkeisiin asioihin.  

 

Suvi Tähtinen tekee Helsingin yliopiston käytäntötutkimus opintojakson (K5) opinnäytetyönsä  ”Opettajien 

näkemyksia Monitoimijaisen yhteistyön abc –mallista” Opettajat ovat aktiivisia toimijoita monitoimijaisessa 

yhteistyössä, mutta tähän kehittämishankkeeseen he ovat osallistuneet välillisesti rehtoreiden ja koulukuraat-

toreiden antaman informaation turvin Malminkartanon alueella. Pidämme opettajien tietoa merkittävänä, 
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vaikka heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua kehittämishetkiin. Opettajien osallistuminen opinnäytetyöhön 

mahdollisti heidän äänensä kuulemisen tutkimuksen kautta.  

 

Tiina Soukialan (2012) Helsingin yliopiston käytäntötutkimus opintojakson (K5) opinnäytetyössä Niinku ihminen 

ihmisen kanssa” vangitaan lastensuojelun ja päihdepalveluiden asiakkaiden näkemyksiä perheensä elämästä ja 

kokemuksia palveluista. Soukialan (2012) mukaan ”perheiden elämän kokonaisuudessa vanhemmuus on asia, 

joka liittää heidät selkeästi yhteiskuntaan. Vanhemmuus on myös se identiteetti, jota haastatellut korostavat 

voimakkaimmin. He toivovat tulevansa kohdatuksi palveluissa ensisijaisesti vanhempina, eivätkä esimerkiksi 

päihdeongelmaisina. Haastatelluilla suurin syy päihteiden käytön lopettamiseen olivat lapset ja perhe. Lapset ja 

perhe olivat myös keskeisin tekijä hoitoon motivoitumiselle ja sitoutumiselle”. Opinnäytetyö toi tutkimuksen 

kautta erinomaisesti esille asiakkaiden näkökulman ja vaikutti merkittävästi Espoon kehittämisen painopistei-

siin. Tutkimus yhdisti eri viitekehyksistä tulevia työntekijöitä ja auttoi löytämään yhteistä kehittämisen kohdet-

ta.  

 

Kehrä II –hankkeeseen sisältyi myös pienempiä opinnäytetöitä, josta on opiskelijat laativat power point –

esitykset. Espoossa Tuija Sane ja Marjaana Hänninen keräsivät vanhempien ja nuorten palvelukokemuksia ryh-

mähaastatteluin ja esittivät tästä erinomaisen koonnin, joka vei kehittämistä jälleen eteenpäin.  

 

6.8 Ammatillisen osaamisen kehittyminen  

 

Lapsen äänen digium–kysely toteutettiin huhtikuussa 2013. Digiumkyselyyn vastasi 20 ihmistä annetun aikatau-

lun mukaisesti 30.4.2013 mennessä. Touko- ja kesäkuun 2013 kehittämishetkiin osallistuneilta (ei sähköisesti 

vastanneita) pyydettiin täydennysvastauksia paperisella kyselylomakkeella. Täydennyskyselyllä vastauksia saa-

tiin 22. Yhteensä digiumkyselyyn vastanneita oli 42. Potentiaalisia vastaajia kehittämishetkiin osallistujalistojen 

perusteella oli 61 (Espoossa 22, Helsingissä 19, Vantaalla 20). Tällöin 70%:n vastausprosentti on melko hyvä ja 

vastausten perusteella voidaan tehdä jo johtopäätöksiäkin. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan ole vastanneet 

kaikkiin lomakekyselyn kysymyksiin.  

 

Vastanneista perustehtävissä ja asiantuntijatehtävissä työskenteli n. 70%:a ja johtotehtävissä 26%:a. Muissa 

tehtävissä ilmoitti työskentelevänsä 4,7%:a. Lähijohto on osallistunut aktiivisesti kehittämisprosessin johtami-

seen. Voidaan katsoa, että lähijohdon osallistuminen on luonut edellytykset työyhteisölähtöiselle kehittämis-

prosessille. Tavoitteenahan on ollut, että kehittämishanketta edistetään työyhteisöiden omissa kokouksissa ja 

työntekijöiden omissa asiakastapaamisissa. Tämän lisäksi monitoimijaista yhteistyötä (asiakas, lastensuojelu, 

yhteistyökumppani) edistetään yhteisissä kehittämishetkissä ja pääkaupunkiseudullisissa teematyöpajoissa.  

 

Lähiesimiesten aktiivinen osallistuminen kehittämiseen on tärkeää, koska lähiesimiehet organisoivat työyhtei-

sön kokouksia ja päättävät viimekädessä kokouksissa puheenaolevista asioista ja ajan antamisesta yhteiselle 

keskustelulle ja ideoinnille.  Kokouksissa luodaan vuorovaikutuksessa yhteistä kulttuurista osaamista (kielen-
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käyttö) työyhteisön asenteissa ja arvoissa. Tämä on yksi tärkeä edellytys sille, että kehittämisprosessi on edis-

tynyt asetettujen tavoitteiden suunnassa ja samaan aikaan uusia työntekemisen tapoja juurrutetaan arkityöhön 

puhumalla ja reflektoimalla niitä työyhteisön arjen kokouksissa.  

 

Monitoimijaisen yhteistyön sujuvuus perustuu yhteiseen tietoon työn kohteesta ja jaetuista toimintatavoista. 

Vastaajat kertoivat tietoisuutensa ja ymmärryksensä lisääntyneen yhteistyökumppanin työstä ja myös histori-

asta. 

 

Tiedon lisääntymisen aiheuttamaa muutosta yhteistyökumppanuudessa kuvattiin toimintana siten, että yhtey-

denotto lastensuojeluun on helpompaa. Lapsen ja perheen kuuleminen on lisääntynyt ja vahvistanut herkkyyt-

tä vaikeiden asioiden käsittelyssä. Osaaminen lasten kanssa työskentelyssä lisääntyi.  Yhteinen kieli rakentui 

yhteistyökumppaneiden välille ja tämä lisäsi yhteistyötä ja verkostotyötä. Lisäksi työtavoissa ja välineissä ta-

pahtui kehitystä: omat neuvottelutaidot kehittyivät, kehitettyjä työtapoja ja menetelmiä ajateltiin voitavan 

hyödyntää omassa työssä (mm. Kuvaus lapsesta, uudet työkäytännöt asiakkaan kohtaamisessa). Tunnetasolla 

nostettiin esiin rohkeuden kasvaneen asioiden puheeksi ottamisessa ja vastaajilla oli kokemusta oman ammatil-

lisuuden varmuuden tunteen vankistumisesta.  

Lapsen ja vanhemman osallisuuden nähdään toteutuvan nimenomaan yhteisissä kohtaamisissa. (vrt. STM, 

Toimiva lastensuojelu, väliraportti 2012/28). Kehrässä on kehitetty lapsen, hänen vanhempiensa, lastensuoje-

lun ja yhteistyökumppanin kohtaamisiin monitoimijaisen kohtaamisen malli. Mallia kehitettäessä on otettu 

huomioon työntekijöiden asenteellinen valmius kohdata lapsi ja hänen vanhempansa ja tämän lisäksi on kehi-

tetty toimintatapaa, jonka avulla voidaan lisätä asiakkaiden (lapsen ja hänen vanhempiensa) kokemaa osalli-

suutta palveluprosessissa. Asenteellista valmiutta asiakkaan kohtaamiseen on tuettu järjestämällä Teematyö-

pajoissa koulutusta läsnäolotaidoista ja positiivisesta psykologiasta (vahvuuksien näkemisestä ja vahvistamises-

ta) kohtaamisessa. Näiden peruselementtien lisäksi on kehitetty erilaisia asiakkaan osallisuutta vahvistavia 

työskentelymalleja ja lisäksi sovelluksia jo olemassa olevista asiakasta osallistavista menetelmistä mm. kuvaus 

lapsesta –lomakkeen uusi sovellus yhteistyössä Vantaalla, kuten myös Espoossa otettiin käyttöön aiemmin 

Vantaalla sovellettu Jällivaaran malli.  

 

Kehrän tavoitteena on ollut kehittää asiakasosallisuutta monitoimijaisessa yhteistyössä. Selkeitä puhtaasti teo-

reettisia puheenvuoroja koulutuksen aikana ei ole käytetty, mikä näkyy vastauksissakin, koska vain 40%:a kat-

soi, että koulutus on selkiyttänyt omaa työtä ohjaavia teorialähtökohtia. Järjestettyjen koulutusten tavoitteena 

oli ennen kaikkea käynnistää kokemusperäisiä oppimisprosesseja: uudenlaista ajattelua & keskustelua oman 

työkokemuksen perustalta asiakasprosesseissa, omassa työyhteisössä ja yhteistyösuhteissa asiakkaiden ja yh-

teistyökumppaneiden kanssa.  Samoin menetelmäosaamista harjoiteltiin käytännön puheena ja harjoituksina. 

Ilahduttavin näistä vastauksista on ollut työyhteisöissä koettu mahdollisuus (67%:a) soveltaa opittua käytän-

töön. Yli 62%:a katsoi kehittävän työotteensa vahvistuneen järjestetyissä koulutuksissa.  

 

Avotilaan vastasi 21. Vastauksissa koulutuksen nähtiin liittyneen asiakastyöhön ja monitoimijaiseen yhteistyö-

hön. Työntekijät kertoivat, että asiakastyössä lasten ja vanhempien ajatuksia huomioidaan paremmin. Sa-
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moin mainittiin hyvän monitoimijaisen kohtaamisen periaatteiden soveltaminen omassa työssä. Yksi vastaaja 

kertoi pyytävänsä asiakkailta palautetta yhteisten tapaamisten jälkeen. Kehittämishetkissä mietittiin miten 

vastentahtoisia asiakkaita voidaan motivoida yhteistyöhön ja näitä keinoja oli sovellettu omassa työssä.  

 

Avokysymykseen (kerro esimerkki, miten mahdollinen muutos näkyy työssäsi) vastasi 11. Vastauksissa havait-

tiin, että vastaaja oli alkanut tietoisemmin pohtia esimerkiksi verkostoneuvotteluita lapsen kokemuksen kan-

nalta. Vastauksissa korostettiin yhteistyökumppanin työn ymmärryksen ja kasvokkaisen tuttuuden lisäänty-

neen, mikä on vaikuttanut yhteistyön lisääntymiseen. Yhteiset tavoitteet ovat myös realisoituneet monitoimi-

jaisessa yhteistyössä. Koulutusta enemmän vaikutusta on ollut oman kehittäjäyhteisön kanssa toteutuneella 

kehittämistyöllä. Annettujen numeeristen ja sanallisten vastausten perustella näkyy selvästi vastaajien koke-

mus monitoimijaisen osaamisen vahvistumisesta omassa työotteessa   

 

Vastaajat arvioivat lasten ja heidän perheidensä kokemusten ohjaavan heidän työtään entistä vahvemmin 

koulutuksien jälkeen. Numeeristen arvioiden perusteella lasten ja heidän perheidensä omat kokemukset ja 

näkemykset ohjasivat työtä koulutuksen jälkeen 90%:lla vastaajista (ennen koulutusta 76%:a arvio näin). Voi-

daan katsoa asiakasosallisuuden vahvistuneen merkittävästi.  

 

Sanallisissa vastauksissa lasten ja vanhempien osallisuutta konkretisoitiin.  

 

Huomioin enemmän perheiden toiveet, tarpeet ja ajatukset. Yritän sisällyttää sen palaveriar-

keeni. 

Asiakkaan mahdollisuuteen vaikuttaa työskentelyprosessiin on panostettu enemmän. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallistuminen Kehrän 2 kehittämisprosessiin on vahvistanut ammatti-

laisten myönteistä asennetta ja taitoja osallistaa asiakkaita (lapsia ja heidän vanhempiaan) yhteistyössä. (vrt. 

Lapsen ääni kehittämisohjelma 2 2011 – 2013-julkaisu, 15 – 16, 20.) 

7 Kuntanäkökulma  

 

Kehittämishankkeen aikana kaikissa kehittäjäyhteisöissä rakennettiin teoreettinen Monitoimijaisen kohtaami-

sen abc-malli. Hankkeen aikana tavoitteena oli samanaikaisesti jatkokehittää Monitoimijaisen kohtaamisen 

mallia siten, että työntekijät testaavat mallia ja harjoittelevat käytännössä yhteisten asiakkaidensa kanssa uu-

della tavalla toimimista.  

 

Ajatuksena oli, että uusi työtapa juurtuu ensin työntekijöiden ja työyhteisöiden osaamiseksi (uudeksi tavaksi 

toimia), jolloin Mallin toimivuutta testataan arjen käytännön monitoimijaisissa tilanteissa ja Mallia voidaan 

jatkuvasti korjata asiakkailta saadun palautteen ja työntekijöiden omien kokemusten perusteella.  
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Käytännössä näitä yhteisiä asiakkaita löytyi odotettua vähemmän, joten mallin testauskin oli vähäisempää juuri 

nimettyjen yhteistyökumppaneiden kanssa. Ammattilaiset kertoivat laajentaneensa yhteistyökumppaniksi 

muitakin toimijoita kuin Kehrä II-hankkeessa nimetyt tahot ja tällöin mallia testattiin ja hankittiin kokemuksia, 

vaikka yhteistyökumppani ei olisikaan ollut mallia mukana alun alkaen kehittämässäkään.  

 

Malli on juurtunut osin hyvin toimijoiden arkeen ja osin ohuesti. Malli on valmis levitettäväksi. Malli ja kehittä-

misprosessi on kuvattu Innokylän ja Soccan www-sivuilla. Espoo on tehnyt jo koulutussuunnitelman mallin 

levittämisestä Espooseen. Espoossa on ajatuksena kouluttaa kaikki lastensuojelun toimijat mallin käyttöön ja 

tämän jälkeen kouluttaa osa lastensuojelun sosiaalityötekijöistä tutoreiksi (jotka tukevat mallin käyttöön ottoa 

olemalla mukana monitoimijaisissa kohtaamisissa konkreettisesti). Vantaalla on suunnitelmana luoda juurru-

tusmalli. Helsingissä on suunnitelmana luoda juurrutusmalli mm. vastuusosiaalityöntekijöitä kouluttamalla. 

8 Lopuksi  

 

Kehrä II hankkeessa ammattilaiset ovat olleet aktiivisia ja he ovat tuottaneet paljon monenlaista tietoa. Lasten-

suojelun työtavat ovat kehitysvaiheessa, jossa asiakasosallisuutta ja yhdessä tekemisen tapaa yritetään vahvis-

taa kaikessa toiminnassa omassa työssä. Hankkeen aikana koin melkeinpä ”pyhänä” kokemuksena tilanteen, 

kuinka voimakkaasti ammattilaiset motivoituivat työstään ja palveluidensa parantamisesta kuulleessaan asiak-

kaiden palvelukokemuksia. Näissä tilanteissa ilmapiiri oli tiheän keskittynyt ja oivaltava. Asiakkaat olivat kerto-

neet toivovansa kokonaisvaltaista lapsen ja perheen tilanteen näkemistä ja kohtaamista. Asiakkaat myös olivat 

kertoneet toivovansa luottamuksellista yhteistyösuhdetta työntekijöidensä kanssa. Luottamuksellisen yhteis-

työsuhteen rakentumista vaikeuttaa aikapula ja kiire sekä työntekijöiden vaihtuvuus. Voiko luottamuksen ra-

kentumista nopeuttaa? Tuskinpa. Luottamuksellinen yhteistyösuhde rakentuu vuorovaikutuksessa, joka edel-

lyttää aikaa. Asiakkaat kertovat toivovansa saavansa heistä kirjoitetut asiakirjat erikseen pyytämättä käyttöön-

sä. He myös kertovat tällaisen avoimen toimintatavan lisäävän luottamusta työntekijöitä ja lastensuojelun pal-

velua kohtaan.  
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