
Lastensuojelun ja päihdepalveluiden 
yhteispeli
-Haasteita on, keinoja löytyy

Vanhemman päihteidenkäyttö on yleisimpiä 
syitä lastensuojeluun. Tämän takia halusim-
me kehittää yhteistyötä päihdepalvelujen 
kanssa ja oppia huomioimaan paremmin 
lapsia ja vanhemmuutta päihdeperheissä. 

Kehittämisemme koski kaikkia lastensuojelun 
avohuollon prosesseja.

Johtopäätökset

• Monitoimijainen yhteistyö on 
välttämättöntä. Päihdeperheiden 
tukeminen vaatii monialaista osaamista. 
• Ei-motivoituneiden asiakkaiden kanssa 
työskentelyssä tarvitaan uusia, nyt 
kehitettyjä lähestymistapoja.
· Eri osapuolten toimintatapojen 
tunteminen on edellytys 
asiakaslähtöiselle yhteistyölle.
• Kehitettyjä yhteistyökäytäntöjä voi 
soveltaa lastensuojeluun muuallakin 
Espoossa. 

Mitä saimme aikaan?

• Monitoimijaisen kohtaamisen abc-mallin
• Yhteisten asiakkaiden eli lasten ja 
vanhempien äänen kuuluviin 
kokemusasiantuntijaryhmien avulla
• Uusia yhteistyökäytäntöjä, esim. 
lastensuojelu osallistuu Empun avohoidon 
kuntoutuskurssille
• Tietoa päihdeperheiden problematiikasta ja 
erilaisista työskentelymalleista
• Laajan valikoiman motivointikeinoja 
vanhempien päihteiden käytön 
vähentämiseen 
• Lastensuojelun  työntekijöiden 
perehdytyksen Audit-testin käyttöön
• Päihde-Vertti -ryhmän suunnittelun 
aloittamisen

Lisätietoja
Matinkylä-Olarin ja Tapiolan lastensuojelu ja
Espoon Mielenterveys- ja päihdepalvelut
www.socca.fi > Lastensuojelu > Kehrä II >
Espoo

Mitä halusimme?

• Selkeyttää ja mallintaa hyviä yhteistyökäytäntöjä 
lastensuojelun ja päihdepalvelujen välillä
• Luoda toimintatapoja, joilla lapsi ja vanhemmuus 
huomioidaan vanhemman päihdekuntoutuksessa
• Kehittää lapsen näkökulman huomioivia 
motivoinnin välineitä vanhempien päihteiden käytön 
vähentämiseen



Askeleet monitoimijaiseen
kohtaamiseen

Kaipasimme selkeyttä ja rakenteita 
perheen, lastensuojelun ja koulujen 
väliseen yhteistyöhön. 

Lähtökohtanamme kehittämisessä oli 
lapsen näkökulman esilletuominen ja  
osallisuuden lisääminen. 

Tavoitteemme
 Edistää lasten ja vanhempien osallisuutta, 
kuulluksi tulemista ja koulumyönteisyyttä

 Rakentaa toimivat yhteistyökäytännöt 
lastensuojelun ja koulujen välille:
karsia päällekkäistä työtä ja yhdistää voimia

 Löytää keinoja keskustella avoimesti 
salassapitovelvollisuudesta ”huolimatta”

Johtopäätökset
 Lapsen kokemukset tehtiin 
näkyväksi
 Asiakas koki tulleensa kuulluksi ja 
hänellä oli mahdollisuus vaikuttaa
Monitoimijaisen kohtaamisen 
malli selkeyttää neuvottelujen 
työnjakoa ja kulkua 

Monitoimijaisen kohtaamisen 
abc-malli

Vaiheet: 
1) ennen neuvottelua
2) neuvottelussa
3) neuvottelun jälkeen 

Jokaisessa vaiheessa lastensuojelulla, 
koululla ja perheellä on omat tehtävänsä 
lapsen huomioimisessa ja hyvän 
neuvottelun rakentamisessa. 

Monitoimijaisen  kohtaamisen kolmio 

Helsingin kaupunki, Kallion lastensuojelun perhe- ja sosiaalityö 

Lisätietoja
Helsingin kaupunki, Kallion  lastensuojelun
perhe- ja sosiaalityö 

www.socca.fi > Lastensuojelu > Kehrä II  > Kallio

Lapsi

ja lapsen 

hyvinvointi

VANHEMMAT

http://www.socca.fi/


Hyvä yhteinen kohtaaminen - perheen, 
koulun ja lastensuojelun yhteistyö

Malminkartanossa koulun ja lasten-
suojelun  yhteistyön kokemukset 
innostivat jäsentämään jo tehtyä ja 
koettua,  yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Pohdinnan jälkeen yhteiseksi 
kehittämiskysymykseksi valikoitui: 
Miten kouluneuvottelua voisi kehittää 
asiakasta osallistavammaksi?

Tavoitteemme 

Sopivan kokoisen tavoitteen etsiminen oli osa kehitt-
ämisen sisältöjä. Kesti oman aikansa, kun läksimme 
toimintaperiaatteiden ja arvolähtökohtien jakami-
sesta kohti tavoitteiden työstämistä suuremmasta 
pienempään.  

Ensin olimme sitä mieltä, että katkaisemme koulu-
pudokkuuden kierteen Malminkartanon alueella! 
Mutta pian tulimme järkiimme ja totesimme, että 
yhden hankkeen tavoitteeksi se on liian vaativa. 
Keskityimme miettimään, miten voimme kehittää 
sitä, mitä ainakin arkityössä teemme. Tavoitteeksi 
jäsentyi yhteisten neuvotteluiden mallintaminen. 

Johtopäätökset
- Asiakkailta saamamme palautteen mukaan 

turvallisuuden tunne on yhteistyössä tärkeää.
– Asiakkaat kaipaavat selkeää tietoa 
lastensuojelun ja koulun yhteisistä 
toimintatavoista. Tiedottaminen esimerkiksi 
esitteen keinoin lisää asiakkaan kokemusta 
osallisuudesta. 
– Yhteisten tapaamisten jäsentäminen tekee 
yhteisistä kohtaamisista turvallisempia.  

Mitä saimme aikaan?

• Hyvän yhteisen kohtaamisen ABC Ohjemateriaali 
lastensuojelun työntekijöille, opettajille, 
kuraattoreille ja rehtoreille. 

• Asiakkaiden aloitteesta esite neuvottelusta 
lapselle ja vanhemmille sekä yhteistyö-
kumppaneille. Esite korostaa lapsen, vanhempien, 
läheisten sekä ammattilaisten yhteisen 
kouluneuvottelun merkitystä avohuollon 
tukitoimena. 

• Hyvät kokemukset asiakkaiden ja työntekijöiden 
yhteisestä kehittämisestä  luovat pohjaa toisin 
toimimiselle myös asiakastyössä ja sen 
kehittämisessä.

Koulun ja lastensuojelun yhteistyö Malminkartanossa 

Lisätietoja
www.socca.fi > Lastensuojelu > Kehrä II > 
Malminkartano



LAPSI

KOTI

KOULU

LASTENSUOJELU

oikeus saada tukea

PERHEEN, KOULUN 

JA LASTENSUOJELUN
YHTEISTYÖ

KEHRÄ II -hanke  
SOCCA Heikki Waris -instituutti
2012–2013
 
Malminkartanon lastensuojelutiimi
Apollon Yhteiskoulu 
Malminkartanon ala-aste
Pihkapuiston ala-aste 

Kiitos vanhemmille ja nuorille 
erinomaisesta yhteistyöstä ja esiteideasta!

Graafinen suunnittelu: Outi Sunila 
Kuvitus: Apollon Yhteiskoulun 7 lk:n oppilaat



NEUVOTTELU
Miksi neuvotellaan yhdessä? 
 
Lapsen parasta on, että etsitään yhdessä        
ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. 

Lapsen elämä koostuu perhe-elämästä, 
koulunkäynnistä ja vapaa-ajasta. Lapsen 
kannalta myös koulun tuki on tärkeää. 

Lastensuojelu on verkostossa mukana, kun 
lapsen elämässä on tapahtunut jotain 
huolestuttavaa. Eri toimijoiden yhteistyön 
kautta saadaan aikaan enemmän.

Neuvottelussa jokainen voi tuoda esiin omia 
ajatuksiaan, huoliaan ja mielipiteitään.

Yhteisten periaatteiden kautta 

keskustellen kohti sopimuksia ja 

ratkaisuja

Turvallisuus
  rauhallisuus
Arvostus
  asiallinen vuorovaikutus
Kunnioitus
  kuunteleminen
Luottamus
  lakisääteinen vaitiolovelvollisuus
Ratkaisukeskeisyys
  yhteiset sopimukset
Välittäminen
  huomioiminen, myötätunto

Lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet

Lapsen, perheen ja työntekijöiden 
näkökulmat

Yhteisen tavoitteen etsiminen

Koulun tuki
  
Luokanvalvoja / luokanopettaja
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Terveydenhoitaja
Koululääkäri
Opetuksellinen tuki
   • tukiopetus
   • pienryhmäopetus
   • erityisopetus
   • läksykerho
   • kerhot

Muuta tukea esim.

Länsiluotsi
Perheneuvola
Nuorisoasema
Erikoissairaanhoito 
Kriisipiste 
Tyttöjen talo 
Poikien talo

Lastensuojelun tuki

Sosiaalityöntekijän tapaamiset 
Yhteiset verkostoneuvottelut 
Perhetyö 
Sosiaaliohjaus 
Tuki lapsen harrastukseen 
Tukiperhe 
Tukihenkilö 
Perheen kuntoutus 
Lapsen sijaishuolto
Läheisneuvonpito

Perheen ja lapsen tarpeet, voimavarat ja ratkaisuehdotukset

Sitoutuen pienin askelin

yhteen hiileen

ajan kanssa lapsen / nuoren ääntä kuunnellen

kohti onnistumisia

Puhalletaan

Rauhassa



Lapsen arki näkyväksi -
osallisuutta yhdessä tekemällä

Tarve kehittää yhteistyötä lähti kokemuk-
sesta, että työskentely yhteisten asiakas-
perheiden kanssa oli irrallista. Kokonais-
kuva lasten ja perheiden tilanteista oli 
hajanaista ja käsitys yhteistyökumppanin 
työstä vähäistä. Yhteistyötä kaivattiin 
lisää!

Tavoitteet
 Vahvistaa lasten ja perheiden ääntä  

verkostotyössä
 Selkiyttää käytäntöjä päivähoidon ollessa 

avohuollon tukitoimena
 Tarjota lisää tietoa lastensuojelusta asiakkaille  ja 

varhaiskasvatukselle
 Kehittää avointa varhaiskasvatusta 

lastensuojelun tukimuotona
 Parantaa tiedonkulkua perheiden, 

varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välillä
 Selkiyttää lastensuojeluilmoituksen tekoa
 Lisätä lastensuojelun konsultointia
 Kehittää yhteistyörakenteita asiakkuuden eri 

vaiheissa

Johtopäätökset
 Varhaiskasvatuksen toiminta on tullut tutuksi 

lastensuojelulle ja lastensuojelun toiminta 
varhaiskasvatukselle

 Yhteistyö on sujuvampaa kasvokkaisen
kohtaamisen myötä

 Yhteinen tavoite työlle on selkiytynyt
 Yhdessä tekemällä voidaan lisätä perheen 

osallisuutta ja tehdä lapsen arki näkyväksi 
 Yhteistyön turvaamiseksi tarvitaan selkeästi 

sovitut rakenteet

Mitä saatiin aikaan?
 Vahvistettiin yhteistyökumppanuutta
 Hyödynnettiin Kuvaus lapsesta -lomaketta 

tuomaan tietoa lapsen arjesta 
varhaiskasvatuksesta lastensuojeluun

 Luotiin hyvän kohtaamisen ABC -malli
 Aloitettiin lastensuojelun infotilaisuudet 

varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja 
lastensuojelun esittäytymiset 
vanhempainillassa

 Koottiin menetelmiä lapsen osallistamiseen
 Laadittiin esite avoimen varhaiskasvatuksen  

tutuksi tekemiseksi lastensuojelulle 

Myyrmäen lastensuojelu ja varhaiskasvatus

Lisätietoja
Myyrmäen lastensuojelu,  Simpukan ja 
Metsikköpolun päiväkodit ja Raikupolun avoin 
päiväkoti Soittorasia, Vantaa
www.socca.fi > Lastensuojelu > Kehrä II > Vantaa
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Liite 6: Lapsen ääni: Kehrä 2: Hankekortti  
 

Lapsen ääni2 –
kehittämisohjelma 
2011 - 2013 

HANKEKORTTI 
31.8.2013 

                         
                                                    

Osahankkeen nimi Virallinen nimi: Kehrä II  
Moniammatilliset pitkospuut lastensuojelun ja peruspalvelujen välillä.  
joka muokkaantui kehittämisprosessin aikana: 
 Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä  

Hallinnoiva kunta ja 
yhdyshenkilön tiedot  

Helsinki 
Riikka Pyykönen, kehittävä sosiaalityöntekijä, 13.8.2012 – 31.8.2013. 
riikka.pyykonen@hel.fi . 310 73378, 050 5407369, PL 7409, 00099 Helsingin 
kaupunki. Annukka Paasivirta, kehittävä sosiaalityöntekijä, 1.11.2011- 12.8.2012 

Lyhyt kuvaus osahankkeen 
tavoitteista, kohderyhmästä 
ja toiminnasta 

Kehrä II:n tavoitteena on kehittää asiakasta osallistavaa monitoimijaista yhteistyötä. 
Monitoimijaisuus tarkoittaa sitä, että palveluita ovat kehittämässä asiakkaiden (lapsi, 
vanhempi) ja lastensuojelun lisäksi Helsingissä koulut, Espoossa päihdepalvelut ja 
Vantaalla varhaiskasvatus.   
 
Kehrä II:ssa harjoitellaan käytäntötutkimuksellista kehittämisen tapaa, jossa 
kehittäminen ja tutkimus kietoutuvat tiiviisti yhteen työryhmien työskentelyssä. Kaikki 
kehittäjäyhteisöt (ls työryhmä + yhteistyökumppani) rakentavat  
yhteisen kehittämisprosessin ja pyytävät asiakkaita (lapsia/vanhempia)  
mukaan. Lisäksi järjestetään kuntakohtaisia ja seudullisia teematyöpajoja ja 
seminaareja. 

Osahankkeen tavoitteet ja 
yhteys Lapsen ääni2 –
kehittämisohjelman 
tavoitteisiin 

Kehrä II tavoitteena on  
1) kehittää moniammatillisia työtapoja lastensuojelun asiakkuuden  
2) eri vaiheissa yhteistyökumppaneiden kanssa 
3) kehittää lastensuojelun muutostyötä yhä vahvemmin asiakkaita 
4)  osallistaen ja yhdessä muiden palvelujen kanssa 
5) muodostaa tiivis yhteys lastensuojelun käytännön ja sen kehittämisen  
6) sekä opetuksen ja tutkimuksen välillä Kehrä II:een valituissa työryhmissä 
Kehrä II tavoitteet muokkaantuivat ja tiivistyivät kehittämisprosessin aikana 
seuraavasti.  

1) Asiakasosallisuus 
2) Monitoimijaisuus  
3) Muodostaa tiivis yhteys lastensuojelun käytännön työn, kehittämisen, 

opetuksen ja tutkimuksen välillä  
Kehrä II tavoitteet on johdettu Kaste- ja Lapsen ääni kehittämisohjelmien tavoitteista.  

Tavoitteiden toteutumisen 
riskit 

 Kuntien organisaatiomuutokset (mm. Helsingissä tiimirakennemuutokset 
keväällä 2012 ja vuodenvaihteessa 2012/2013 sosiaali- ja terveysviraston 
yhdistyminen) -> kehittäjätiimit hajosivat kahteen kertaan hankkeen  

 aikana. 
 Yhteistyökumppaneiden ja lastensuojelun työryhmien heikko sitoutuminen 

yhteiseen kehittämiseen 
Toimenpiteet Yleisesti 

Vahvistetaan asiakasosallisuutta keräämällä tietoa asiakkaiden palvelukokemuksista 
vertaisryhmissä ja asiakkaiden (lapset/vanhemmat)  
omissa monitoimijaisissa kohtaamisissa. 
 Hankkeessa rakennetaan monipuolista tietopohjaa: asiakkaan 
  kokemustiedon & ammattilaisten ammatillisen tiedon kohdatessa  
 käynnistyy yhteisen tiedon rakentuminen  ja yhteisen tiedon  
 kumuloituminen.  
 Käytäntötutkimuksellista kehittämistyötä opetellaan neljässä 

kehittäjäyhteisössä (asiakas = lapsi/vanhempi + lastensuojelun työryhmä + 
yhteistyökumppani) 

 Trialoginen oppiminen on keskeisessä asemassa uuden osaamisen (asiakas, 
lastensuojelu & kehittäjäkumppani: varhaiskasvatus, koulu, päihdepalvelut) 

mailto:riikka.pyykonen@hel.fi


34 
 

rakentumisessa. 
 Trialoginen oppiminen ymmärretään lähestymistapana yhteisölliseen 

oppimiseen. Trialogisessa oppimisessa on olennaista, että pelkän 
yksilöoppimisen (mentaalinen prosessi) ja pelkän sosiaalisen vuorovaikutuksen 
(dialoginen prosessi) lisäksi korostetaan yhteisesti versioitavia konkreettisia 
tuotoksia (artefakteja), joita muokataan jatkokäyttöön. 

 
Kehittämisen lähtökohtana on: 
 Yhteisölähtöinen kehittäminen. 
 Pienten kokeilujen kautta kehittäminen ja opitun harjoittelu.  
 Onnistumisten huomaaminen  
 Reflektio -> oppiminen -> uudet tiedot, taidot ja asenteet  
 Tekemistä, toimintaa dokumentoidaan kehittämistarinaksi ja reflektoidaan -> 

hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen  
Konkreettisesti 
Kehittämisprosessi on dokumentoitu Innokylän & Soccan www-sivuille (mallia on 
mahdollista jatkokehittää/versioida missä vain). 
Kehittämisen periaatteet  

 Humanistinen ihmiskäsitys 
 Asiakasosallisuus  
 Toivon näkökulma  
 Yhteisen tiedon rakentuminen dialogissa 
 Kauniit ja arvostavat työtavat  

Kehittämisen neliportainen rakenne:  
 Jokainen ammattilainen kehittää omaa työtään kohdatessaan asiakkaita 

erikseen tai yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa  
 Luonnolliset tiimit kehittävät perheen ja kehittäjäkumppanin kanssa 
  tehtävään yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä omissa kokousrakenteissaan 
 Kehittäjäyhteisöt (lastensuojelu & kehittäjäkumppani: varhaiskasvatus, 
  koulu, päihdepalvelut) kokoontuvat joka toinen kuukausi kehittämään yhteistyötä 

Yhteisiin kehittämishetkiin  
 Kaikki kehittäjäyhteisöt (Espoo, Helsinki, Vantaa) kokoontuvat yhteisiin 

Teematyöpajoihin työstämään omaa kehittämishanketta eteenpäin  
 kerran kevät – syyskaudessa.  

 
Tuotokset (suoritteet) Asiakasosallisuus  

- Lapsen osallisuus työtä ohjaavana arvona on nostettu keskiöön 
- Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa äänen (tieto/kokemukset) kuuleminen 

vertaisryhmissä ja heidän omissa palveluprosesseissaan.  
- Monitoimijaisen kohtaamisen abc –malli: periaatteet & kohtaamisen  
- prosessi.  
- Vanhempien esittämän idean pohjalta lastensuojelun palveluista tehtiin 

asiakkaille esite koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä.  
- Tavoitteena on lisätä asiakkaan hallinnan tunnetta tiedon lisäämisen  
- avulla.  
- Kuvaus lapsesta lomakkeen käyttö otetaan perheen, varhaiskasvatuksen 
-  ja lastensuojelun yhteiseen käyttöön Vantaalla.  
- Lapsen osallisuuden vahvistamisen keinot (4) monitoimijaisessa  
- yhteistyössä 
- Vanhempien motivoiminen muutokseen, kun vanhempien  
- päihteidenkäyttö on liiallista lapsen kehityksen kannalta.  
Moniammatillinen yhteistyö  
- Alueen toimijat ovat oppineet tuntemaan toisensa ja toistensa palveluprosessit. 

Yhteistyölle on luotu yhteiset toimintaperiaatteet, arvolähtökohdat & tavoitteet. 
- Alueella on luotu yhteistyölle pelisäännöt ja yhteistyörakenteita on  
- selkiytetty.  
- lastensuojelun järjestämät info-tilaisuudet ja/tai omasta työstä rakennetut 

infopaketit kehittäjäkumppanille 
- Lastensuojelun työntekijät osallistuvat varhaiskasvatuksen järjestämiin 

vanhempainiltoihin. 
- Lastensuojeluilmoitusten, konsultaatiopuheluiden ja  
- yhteistyöneuvotteluiden määrä on lisääntynyt (Vantaa). 
- Lastensuojelun työntekijät järjestävät päihdepalveluiden 
-  kuntoutumiskurssilla LS-infotilaisuuden asiakkaille ja vierailevat 

päihdepalveluyksikön työntekijöiden tiimeissä (palvelut tutuksi) 
- Päihdepalveluiden työntekijä kouluttaa lastensuojelun työntekijöitä  
- audit-testin käyttöön. 
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden työntekijöiden konsultaation tarve  
- tuli näkyväksi ja siihen vastattiin.  
- Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen liittyvät käytänteet edellyttävät 
-  jatkuvaa koulutusta  
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- Jällivaaran mallin soveltaminen omaan palvelusysteemiin  
- Järjestetyt seminaarit ja teematyöpajat 
Käytännöntyön, kehittämisen, tutkimuksen ja opetuksen tiivis yhteys. 
 Kehrä II hankkeessa on ollut tehty useita opinnäytetöitä: 

2 pro gradu –työtä, amk-tutkinnon opinnäytetyö, 2 käytäntötutkimusta 
 (K5) 
Kehrä 2-hankkeessa harjoitteli amk –opiskelija kevään 2013 ajan.  

Asiakkaiden osallisuus  
Lapsikohtaisesti arvioituna Kehrä II –hankkeen piirissä oli välillisesti  
noin 1040 lasta.  
Välittömästi Kehrä II –hankkeen piirissä oli 120 lasta.  
Laskelma perustana on hankkeeseen osallistuneiden lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden lukumäärä (Espoossa 9 stt & Helsingin  
Kalliossa 2 stt & Helsingin Malminkartanossa 5 stt &  
Vantaan Myyrmäessä 10 stt = 26 stt ).  
 
Välittömästi hankkeen piirissä on neljä lasta/stt ( 4  x 26 =104 lasta).  
Tähän lukuun lisätään vielä lasten ja vanhempien ryhmähaastattelut & 
yksilöhaastattelut heidän palvelukokemuksistaan, arviolta noin 20 asiakasta), jolloin 
Kehrä II hankkeen piirissä on välittömästi ollut 120 asiakasta (lasta ja vanhempaa). 
Osa näistä palveluprosessissa tapahtuneista kohtaamisista  
ovat samanaikaisesti tutkimushaastatteluita.  
 
Välillisesti Kehrä II –hankkeen piirissä on ollut jokaisen sosiaalityöntekijöiden koko 
asiakaskunta, koska oppimiaan taitoja sosiaalityöntekijä käyttävät kaikissa 
asiakastapaamisissa. Laskelman lähtökohtana on arvio, että jokaisella 
sosiaalityöntekijällä on noin 40 lapsiasiakasta (40 lasta x 26 sosiaalityöntekjä = 1040 
asiakasta).   
 

Tulokset ja vaikutukset 
(muutokset) 

Työntekijöiden lapsilähtöinen työote on vahvistunut ja osaaminen kasvanut. 
Työntekijät itse arvioivat oman työtapansa muuttuneen enemmän asiakkaita 
osallistavaksi.  
Asiakkaiden palvelukokemuksia on kerätty talteen.  
Teoreettisia malleja on rakennettu, joiden käyttöön otto ei ollut ihan helppoa.   
Opinnäytetyöt valmistuvat mm. monitoimijaisesta yhteistyöstä (ammatillinen 
lisensiaattityö), lapsen tiedosta (pro gradu), opettajien kokemuksista 
(käytäntötutkimus), lapsen osallisuudesta kouluneuvottelussa (amk-työ)  

Yhteistyötahot ja kumppanit 
(Nimike+organisaatio+ 
kuvaus yhteistyöstä) 

Lastensuojelun avopalvelujen yhteistyökumppaneiksi valikoituivat: 
Helsingin   
1) Kallion toimipisteen lastensuojelun kehittäjäkumppanina olivat alueen 

peruskoulut. Yhteyshenkilöinä johtava sosiaalityöntekijä Eeva Tuovinen & 
sosiaaliohjaaja Leena Pohjanvirta-Varjo.  

2) Malminkartanon lastensuojelutiimin kehittäjäkumppanina olivat Apollon 
yhteiskoulu, Malminkartanon ja Pihkapuiston ala-asteet. Yhteyshenkilönä johtava 
sosiaalityöntekijä Marjo Alatalo.  

Vantaan 
3) Myyrmäen lastensuojelun kehittäjäkumppanina olivat varhaiskasvatuksen 

Simpukan, Raikupolun ja Metsikköpolun päiväkodit. Yhteyshenkilöinä 
erityissosiaalityöntekijä Riitta Viitanen ja päiväkodinjohtaja Pirjo 
 Pohjasniemi.  

Espoon  
4) Matinkylä-Olari-Tapiolan lastensuojelun kehittäjäkumppanina olivat 

Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Empun päihdepalvelut. Yhteyshenkilönä 
johtavat sosiaalityöntekijät Raija Pesola, Martti Marila. 

Rahoitusmäärät ja 
henkilöstöresurssit (nimet, 
asema ja tehtävät) 

- Kokonaisbudjetti 260 000 euroa 
- Kuntaosuus 110 000 euroa 
- Valtionavustus 150 000 euroa 

Toiminnan juurruttaminen Kehittämishankkeen aikana kaikissa kehittäjäyhteisöissä rakennettiin 
 teoreettinen Monitoimijaisen kohtaamisen abc-malli. Hankkeen aikana tavoitteena 
oli samanaikaisesti jatkokehittää Monitoimijaisen kohtaamisen 
 mallia siten, että työntekijät testaavat mallia ja harjoittelevat käytännössä yhteisten 
asiakkaidensa kanssa uudella 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.  
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 
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alkaen kehittämässäkään.  
Malli on juurtunut osin hyvin toimijoiden arkeen ja osin ohuesti  
Malli on valmis levitettäväksi. Malli ja kehittämisprosessi 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 juurrutusmalli. 
Helsingissä on suunnitelmalmana luoda juurrutusmalli mm. vastuusosisalityöntekijöitä 
kouluttamalla.  
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Liite 7: Swot –analyysi hankkeen aluksi.  
 
KEHRÄ II–  
MONIAMMATILLISET PITKOSPUUT LASTENSUOJELUN JA MUIDEN 
PALVELUIDEN VÄLILLÄ 
 

SWOT –analyysi 31.1.2012 
 
Analyysin tekivät hankkeen työntekijät, kehittävä sosiaalityöntekijä Annukka Paasivirta 
ja tutkija sosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen. Analyysia tullaan täydentämään kevään 
2012 aikana. 
  

S) VAHVUUDET 

 

 taustalla kokemus Kehrä I:stä, josta oppina mm. työyhteisölähtöisen 
kehittämisen ymmärrys, kehittäminen on kiinteästi asiakastyössä tapahtuvaa ja 
rakenteet ja prosessi ovat tärkeitä 

 jo aiemmin tehty yhteistyö kunnissa ja työryhmissä yhteistyökumppanin kanssa 

 valmius hyödyntää muiden tekemää ja aiemmin kehitettyä/tutkittua 

 yhteistyön kehittämiselle (ls+koulu, ls+päivähoito, ls+päihdepalvelut) on 
tarvetta  yhteinen tahtotila? 

 hankehenkilöstön tiiviimpi tuki työryhmien kehittämiselle kuin Kehrä I:n aikana 

 asiakasosallisuus nähdään tärkeänä ja juuri tämä vie yhteistyön konkretiaan 

 (ls)johdon sitoutuminen hankkeeseen 

 työryhmien oma innostus ja halu lähteä kehittämään omaa työtään yhdessä 
yhteistyökumppanin kanssa 

 pk-seudulla on paljon kokemusta kehittämisestä ja hanketyöstä sekä paljon 
erilaista osaamista, jota voi hyödyntää kehittämisessä 

 

W) HEIKKOUDET 

 

 hankkeen alussa ohjaus yhteistyökumppanin jne. valintaan tapahtui 
organisaatiotasolla  ovatko ls ja yhteistyökumppanityöryhmät sitoutuneita 
kehittämiseen? 

 eri toimintakulttuurien yhteensovittaminen kehittämisessä, mm. käytännön 
aikataulut 

 arjen kiireisyys ja suuret asiakasmäärät, työryhmillä ei ole ylimääräisiä 
resursseja hankkeeseen  kuinka löytää aikaa yhteiselle kehittämiselle 

 hankkeella on pienet resurssit (henkilöstömäärä ja käytettävissä oleva aika) 
aiheen laajuuteen nähden 

 samanaikaiset organisaatiomuutokset, mm. Helsingin lastensuojelun tiimien 
muutokset 

 

O) MAHDOLLISUUDET 

 

 mahdollisuus löytää aidosti uusia, innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä 
konkreettisessa asiakastyössä 

 mahdollisuus löytää asiakkaalle kokonaisvaltaista tukea 

 mahdollisuus löytää synergiaetuja lastensuojelun ja yhteistyökumppanin välille 
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 asiakasosallisuus on mahdollista toteutua, kun kehittäminen kytketään tiiviisti 
asiakastyöhön 

 lastensuojelun Praksiksen hyödyntäminen  opiskelijoiden osallisuus 
kehittämisessä 

 Lapsen äänen muiden osahankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö ja kehittämisen 
hyödyntäminen 

 mahdollisuus päästä jakamaan yhteistyön kehittämistä seudullisesti 
(teematyöpajat) 
 

T) UHAT 

 

 yhteistyössä ei pystytä ylittämään rajoja 

 hankkeen lastensuojelu- ja sosiaalityövetoisuus voi olla haaste 
yhteistyökumppanin sitoutumiselle 

 onko työryhmillä lupa osallistua kehittämiseen ja millä tavalla? 

 Kehrä II:n yhteensovittaminen Kehrä I:n jatkumoksi, miten pystytään aidosti 
hyödyntämään Kehrä I:n tuotoksia 

 työryhmien liian isot tavoitteet kehittämiselle 

 hankehenkilöstön vaihtuminen 

 työntekijävaihdokset työryhmissä 
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Liite 8: Kehittämis- ja tutkimusprosessin toteutuksen arviointi (swot)  
 

23.5.2013  
KEHRÄ II 

Kehittämis- ja tutkimusprosessin TOTEUTUKSEN arviointi  
kehittävä sosiaalityöntekijä Riikka Pyykönen ja tutkija 
sosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen  
 

Nykytila Vahvuudet  
 
 Kehittämisen rakenne oli 

toimiva: asiakas-
työntekijätaso, työyhteisötaso, 
kehittäjäyhteisö ja 
pääkaupunkiseutu.  

 Kehittämisen periaatteet ovat 
tärkeitä yhteistyön suunnan 
antajina. 

 Uuden tiedon 
tuottamisentapana 
teoreettisen ja 
kokemuksellisen tiedon 
kohtaamispaikkojen 
järjestäminen on tärkeää, 
mutta monimutkaista 

 Saimme aikaiseksi Asiakasta 
osallistavan monitoimijaisen 
kohtaamisen periaatteet ja 
abc –mallin.  

 Kehittämishankkeelle asetetut 
tavoitteet asiakasosallisuuden 
ja monitoimijaisuuden osalta 
toteutuivat hyvin.  

 Arjen käytännön työn, 
kehittämisen, tutkimuksen ja 
opetuksen yhteen nivominen 
on vahvuus sen 
mutkikkuudesta huolimatta.   

Haasteet  
  Asiakasosallisuuden (lapsen ja 

vanhemman) toteutuminen 
konkreettisesti omassa 
asiakasprosessissa . 

 Koulujen laiha osaanotto 
eteläisellä Kallion alueella. 

 Vantaalla asiakasosallisuuden 
vahvistuminen käynnistyi 
hankkeen loppuvaihella : nyt.  

 Helsingin 
organisaatiouudistuksen 
vaikutukset arjen rakenteisiin  

 Espoossa Empun työntekijöiden 
vaikeus irrottautua perustyöstä 
kehittämistyöhön.  

 Espoossa lastensuojelulla ja 
päihdepalveluilla ei ole 
lähtökohtaisesti yhteistä 
työnkohdetta.  

 Lastensuojelun tulkinnat olivat 
erilaisia eri kaupungeissa. 
Lastensuojelulakia tulkittiin 
ahtaasti.  

 Kehittämis –ja tutkimusprosessin 
hitaus: kestää kauan määrittää 
yhteinen tavoite ja toimia sen 
mukaan.  

 Koulutustarpeet : lainsäädäntö ja  
vastentahtoisten asiakkaiden 
motivointi  

Tulevaisuus Mahdollisuudet  
 
 Tulevaisuudessa yhteiset 

koulutukset ylläpitävät 
asiakasosallisuutta ja 
monitoimijasta yhteistyötä. 

 Kehitetyt asiakastyön mallit, 
rakenteet ja sopimukset jäävät 
elämään,  rikastuvat  ja 
leviävät kaikkien kuntien 
asiakastyössä 

 Mallia voidaan hyödyntää 
myös valtakunnallisesti. 

Uhat  
 Kehitettyjen mallien levittäminen 

ja juurruttaminen epäonnistuu: 
kukaan ei ota koppia eikä 
hyödynnä löydöksiä    

 Asiakasosallisuuden 
vahvistamiseen tarvittavaa aikaa 
ei löydy. 

 Jo opittujen työtapojen ja 
oivallusten jääminen 
hyödyntämättä 

 Käytettävissä olevat aikaresurssit 
eivät mahdollista mallin 
soveltamista ja käyttöönottoa.  
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Liite 9: Monitoimijaisen kohtaamisen abc- mallin arviointi (swot) 
 
 
14.5.2013  
Kehrä 2  

MONITOIMIJAISEN KOHTAAMISEN  ABC -MALLIN ARVIOINTI 
kehittävä sosiaalityöntekijä Riikka Pyykönen ja tutkija 
sosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen 

Nykytila Vahvuudet  
 Asiakasosallisuus, etenkin 

lapsen osallisuus on 
nostettu esille, vahvistunut  

 Työntekijöiden osaaminen 
on vahvistunut: 
asiakasosallisuus & 
yhteistyö & 
neuvottelutaidot 

 Yhteistyö on selkiintynyt: 
roolit, vastuutehtävät, 
sovitut toimintakäytännöt 
kohtaamisissa, yhteisten 
tavoitteiden merkitys ja 
työn dokumentointi 

 Tunneosaamisen 
kehittyminen ja 
läpinäkyväksi tekeminen 

 Monitoimijaisuus = 
erilaisen tiedon 
kohtaamispaikka 

 Useat toimijat pääsevät 
osallisiksi lapsen ja 
perheen tueksi 

 Käytännön työn, 
kehittämisen ja tutkimusen 
samanaikaisuus  

Heikkoudet  
 Ei nosta lasta erityisesti, onko 

liian tasapuolinen? 
 Pystyykö ulkopuolinen 

toimimaan ajattelumallin 
mukaan paperiperehdyksen 
perusteella? 

 Onko malli liian tarkka ja sitoo 
liikaa työntekijöiden toimintaa. 
Malli edellyttää luovaa 
soveltamista käytettävissä 
olevan ajan puitteissa. 
 

Tulevaisuus Mahdollisuudet  
 Asiakasosallisuus lisääntyy 
 Uuden palvelukulttuurin 

synnyttäminen 
 Syntyy uutta tietoa, joka 

vahvistaa taitoja ja tukee 
yritteliästä asennetta. 
Tämä synnyttää uusia 
toimintapoja ja 
ongelmanratkaisutapoja 
asiakkaiden pulmien 
ratkaisemiseki yhdessä 
asiakkaan kanssa.   

 Työniloa ja 
ammattiylpeyttä! 

 
 

Uhat  
 Ei synnykään 

kumppanuussuhteita vaan 
vaatimussuhteita.  

 Palvelulupaus asiakkaille, jos 
ei toteudu, niin mitä sitten?  
- vaikutukset asiakkaille, 

työntekijöille, kunnalle?  
 Miten mallin levittäminen ja 

juurruttaminen onnistuu?  
 Niukka aikaresurssi asettaa 

haasteita.  

 




