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1 JOHDANTO 

 

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät ovat jatkuvassa kasvussa (THL 2010: Stakes 2008). 

Lastensuojelun arki on hektistä, sillä lain asettamat aikarajat ovat tiukat. Näitä aikarajoja ei usein 

pystytäkään noudattamaan. Tästä kielii muun muassa tammikuussa 2010 uutisoitu Kuopion saama 

uhkasakko siitä, ettei kunta ole hoitanut lastensuojeluasioita lain mukaisissa aikarajoissa (HS 

21.4.2010). On selvää, että lastensuojelun sosiaalityö vaatii uusia toimintatapoja ja jatkuvaa 

kehittämistä, jotta työn asettamiin uusiutuviin vaatimuksiin pystyttäisiin parhaimmalla 

mahdollisella tavalla vastaamaan. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selventää sitä, millaisia rakenteita pääkaupunkiseudun 

lastensuojelun sosiaalityön kehittämisessä on. Tutkimus toimii osana Kehrä (lastensuojelun 

kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla) –hanketta, joka kuuluu yhtenä osahankkeena Lapsen ääni 

-kehittämisohjelmaan. Kaksivuotisen, vuonna 2009 alkaneen Lapsen ääni – kehittämisohjelman 

tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta.  Lapsen ääni 

on osa kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa Kastetta. (Lapsen ääni 2010.) 

 

”Kehrän tavoitteena on luoda rakenteet ja pysyvät toimintatavat lastensuojelun kehittämiselle, 

kehittämisen keskinäiselle jakamiselle ja toimivimpien käytäntöjen jalkauttamiselle, jolloin 

kehittämisestä tulisi osa lastensuojelun työntekijän perustyötä. 

 

Tavoitteena on  

a.   saada aikaan lastensuojelun käytäntöä ja oman työn kehittämistä tukevia seudullisia 

monitoimijaisia verkostoja  

b.   saada aikaan kehittämiselle rakenne, joka mahdollistaa laadukkaiden ja vaikuttavien 

palveluiden toteuttamisen lastensuojelun asiakastyössä pääkaupunkiseudulla 

c.   luoda uudenlaisia yhteyksiä käytännön, tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen välille 

pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin yliopiston sosiaalityön yksikön sekä 

ammattikorkeakoulujen kanssa lastensuojelun kontekstissa  Lastensuojelun Praksis 

d.   kehittää lastensuojelun työkäytäntöjä” 

(Muukkonen & Paasivirta 2009) 

 

Tehtävänäni oli selvittää lastensuojelun työntekijöiden näkemyksiä niistä rakenteista, jotka 

vaikuttavat pääkaupunkiseudun lastensuojelun kehittämiseen. Tarkentavat tutkimuskysymykseni 

ovat:  
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1. Mitä yhteneviä kehittämisen rakenteita kunnilla on?  

2. Mitä eroja rakenteista löytyy?  

3. Millä tavoin nämä rakenteet vaikuttavat pääkaupunkiseudun lastensuojelun sosiaalityön 

kehittämiseen? 

 

Näitä kysymyksiä käsittelen pääkaupunkiseudun lastensuojelun tiimien työntekijöiden 

näkemyksistä käsin. Tavoitteenani on avata sitä, mikä avustaisi pääkaupunkiseudulla kunkin 

kunnan kohdalla kehittämisen juurruttamista osaksi perustyötä.  

 

 

2 TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1 Kehittämisen määrittelyä 

 

Juhani Kirjonen (2006, 117) on määritellyt kehittämistyön niin, että se on tiettyjen 

toimintaperiaatteiden ja toimintojen tarkoituksellista muuttamista. Kehittämisen kohteina ovat 

ihmiset (osaaminen), heidän työtehtävänsä (tehtäväkokonaisuudet) sekä sovellettavat tekniikat ja 

säännökset. (Mt., 117.) Tässä tutkimuksessa kehittäminen määräytyy siten, kuinka kyselyyn 

vastaajat ovat sen itse tuoneet esille. 

 

Kirjosen (2006) mukaan kehittämistyö saa usein alkunsa siitä, että organisaation johto ei ole 

tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen. Usein aloite kehittämisestä tulee myös henkilöstön suunnalta. 

Työntekijä itse on usein paras kehittämistarpeen indikaattori (Kirjonen, 2006). Kolmanneksi 

kehittämistä koskevan aloitteen voi Kirjosen (2006, 119) mukaan tehdä jokin työpaikan 

ulkopuolinen taho, esimerkiksi yhtiön omistaja. Demokraattisessa yhteiskunnassa julkishallinnon 

organisaatiot ovat siitä omalaatuinen organisaatioiden muoto, että niiden sekä omistajina että 

asiakkaina ovat koko yhteiskunta (mm. Lumijärvi & Jylhäsaari 1999). Sosiaalityön käytännöt ovat 

yhteydessä valtioon ja sen poliittisiin muutoksiin, ja siten sen luonne on muuttuva ja osin 

arvaamaton (Dustin 2007, 30). Koska sosiaalityö on vahvasti yhteiskunnalliseen ilmapiiriin 

sidoksissa, mielestäni kehittämistyötä ei voi jättää huomiotta sosiaalityön arkipäivässä. 

 

Toinen kehittämisen jatkuvuuteen liittyvä haaste on, että kehittämisen ideaalimalli tulisi muuttaa 

toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Tom-Erik Arnkilin (2006, 81) kirjoituksen mukaan tämä 

voidaan jakaa myös ensimmäisen asteen muutokseen ja toisen asteen muuttumattomuuteen. 

Ensimmäisen asteen muutokset ovat muunnelmia rakenteen puitteissa. Toisen asteen muutokset 
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ovat itse rakenteen muuttumista. Toisen asteen muutokset koetaan aina uhkaaviksi vaikka ne 

olisivatkin tarpeellisia. Tämä johtaa usein siihen, että ensimmäisellä asteella muututaan, mutta 

toinen aste jää koskemattomaksi. (Arnkil 2006, 81). Tämä johtaa organisaation 

kehittämistodellisuuden jakautumisen pinta- ja syvätasoon. Todellinen kehitystyö jää pinnalliseksi 

retoriikaksi, joka uudistuu muutaman vuoden välein, mutta syvemmällä, jokapäiväisen toiminnan 

tasolla lähes kaikki jatkuu lähes ennallaan. Rivityöntekijä voi turhautua ja kehittämisinto voi olla 

vain näennäistä (Sarala & Sarala, 2001, 9-11). Todelliseen kehittämistyöhön vaaditaan syvätason 

muutosta.  

 

2.2 Rakenteen määrittelyä 

 

 

Nykysuomen sanakirja (2002) määrittelee sanan rakenne seuraavasti: ”1. abstr. tapa, jolla (ja vars. 

konkr. muoto, jossa) jnk kokonaisuuden osat liittyvät  

toisiinsa, struktuuri”. Tässä työssä käsitän rakenteen niinä työtä raamittavina resursseina, jotka ovat 

sekä lastensuojelun tiimin itse järjestettävissä että hallinnon tasolta määrättyjä. Määritelmien 

pohjalta näkemykseni mukaan rakenne kehittämisen näkökulmasta tarkoittaa sitä, millä tavoin työn 

kokonaisuuden osia muutetaan ja viedään eteenpäin. 

 

2.3 Lastensuojelun kehittäminen 

 

Lastensuojelun sosiaalityön kehittämistä ja tutkimusta on tehty pääkaupunkiseudulla eri 

konteksteissa. Seudullisen kehittämisen taustalla ovat muun muassa sekä pääkaupunkiseudun 

lastensuojelun kehittämishanke 2000-luvun alussa, jossa keskityttiin tilannearvion levittämiseen 

lastensuojelussa että lastensuojelun kehittämisyksikkö –hanke (Muukkonen & Paasivirta 2009). 

Tämä vuonna 2006-2008 toteutettu hanke oli Helsingin sosiaaliviraston, Espoon, Vantaan ja 

Kauniaisten sosiaali- ja terveysvirastojen yhteistyötä. Siinä kehitettiin pysyviä toimintarakenteita 

lastensuojelun avohuollon kehittämistyön tueksi ja kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun 

lastensuojelun työntekijät. Hankkeesta jäi kosolti pysyviä tuloksia ja konkreettista materiaalia 

jatkon hyödyntämiseen. (Socca 2010) 

 

Lastensuojelun kehittämisyksikkö –hanke toimi Kehrän pontimena, mutta se ei muodostanut 

pysyviä ja yhtenäisiä rakenteita pääkaupunkiseudun lastensuojelun kehittämiselle. Opetuksen ja 

tutkimuksen sekä käytännön systemaattinen vuoropuhelu on ollut suhteellisen vähäistä, ja 

kehittäminen on helposti jäänyt irralliseksi toiminnaksi. Kehrä pyrkii luomaan näitä seudullisia 
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rakenteita kehittämiselle lastensuojelussa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. (Muukkonen & 

Paasivirta 2009.) 

 

Koska sekä käsitteet ”kehittäminen” että ”rakenne” ovat määriteltävissä erilaisin tavoin, käsite 

”kehittämisen rakenteet” on sitäkin moninaisemmin määriteltävissä. Tämän tutkimuksen 

tarkastelukulmaksi olen ottanut kehittämisen rakenteiksi ne työssä olemassa olevat puitteet, jotka 

vaikuttavat lastensuojelun tiimin kehittämistyön onnistumiseen aineistosta nousevien teemojen 

pohjalta.  

 

 

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KÄYTÄNTÖTUTKIMUS 

 

Kehrä-hanke kuuluu yhtenä osahankkeena Lapsen ääni -kehittämisohjelmaan. Kaksivuotisen, 

vuonna 2009 alkaneen Lapsen ääni – kehittämisohjelman tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta.  Lapsen ääni on osa kansallista sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämisohjelmaa Kastetta. (Lapsen ääni 2010.)  

 

Kehrä-hankkeen tavoitteena on luoda rakenteet ja pysyvät toimintatavat lastensuojelun 

kehittämiselle, kehittämisen keskinäiselle jakamiselle ja toimivimpien käytäntöjen jalkauttamiselle. 

Kehittämisen tulisi juurtua osaksi perustyötä. Kun rakenteet ovat toimivat ja kehittämiselle on 

pysyvät toimintatavat, laadukkaampien ja vaikuttavampien palveluiden toteuttaminen 

lastensuojelun asiakastyössä mahdollistuu. (Socca 2010.) 

 

Kehrä-hankkeeseen kuuluu lisäksi Helsingin kaupungin rahoittamana tutkijasosiaalityöntekijä Miia 

Pitkäsen tekemä tutkimushanke sijoituksen aikaisesta sosiaalityöstä vanhempien kuntoutumisen 

tukena. Hankkeessa kuvataan ja tutkitaan vanhempien kokemustietoa sijoituksen aikaisesta 

sosiaalityöstä. Tiedon analysoinnin kohteena on tutkia, miten sijoituksen aikainen sosiaalityö voi 

tukea vanhempien kuntoutumista. Tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, kehittää 

ammattikäytäntöjä, jotka tukevat vanhempien kuntoutumista ja edistävät lapsen kotiutumista, ja 

jakaa näitä hyviä käytäntöjä pääkaupunkiseudulla. (Socca 2010.) 

 

Fyysisesti tutkimus tapahtuu Helsingin Sörnäisissä Soccan Heikki Waris -instituutin tiloissa. 

Tutkimuksen toimintaympäristö on pääkaupunkiseudun lastensuojelu ja sen piirissä olevat toimijat. 
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3.1 Lastensuojelun Praksis 

 

Kehrän verkostoon kuuluu myös lastensuojelun Praksis. Lastensuojelun Praksiksen tavoitteena on 

käytännönopetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön yhteyksien ja synergian löytäminen. 

Verkosto luo lastensuojelun käytännön, kehittämisen, opetuksen ja tutkimuksen yhdistäviä 

verkostoja ja rakennetta yhteiselle lastensuojelun kehittämistyölle. (Socca 2010) 

 

Lastensuojelun Praksis on opetus- ja tutkimusklinikkaverkosto, jota kehitetään yhteistyössä 

Helsingin yliopiston, kuntien lastensuojelun ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Lastensuojelun 

Praksiksen tavoitteena on kehittää rakennetta monitoimijaiselle vuoropuhelulle opetuksen, 

tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön välille lastensuojelussa. Tähän vuoropuheluun osallistuvat 

kuntien lastensuojelun työntekijät, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Myös asiakkaiden osallistamista 

pyritään lisäämään kehittämisessä. Tavoitteena on luoda verkosto, joka kehittää pääkaupunkiseudun 

lastensuojelun käytännönopetusta, avata verkoston avulla lastensuojelun käytäntöön uusia 

toimintamalleja, joilla on yhteys työn kehittämiseen ja tutkimukseen sekä saada entistä osaavampia 

työntekijöitä lastensuojelutyöhön. 

 

Lastensuojelun Praksiksen opetuksessa on tärkeää Praksis-yksiköiden ja -verkostojen 

sosiaalityöntekijöiden käytännön opetuksen kehittäminen sekä yhteistyö ammattikorkeakoulujen 

kanssa. Praksis-toimipisteissä ja verkostoissa kehitetään opetusta, asiakastyön menetelmiä, sisältöjä 

ja prosesseja sekä vahvistetaan yhteyksiä eri toimijoiden välillä. Tutkimuksen valossa Praksiksessa 

pyritään syventämään tietoa käytännön lastensuojelutyössä esiin nousevista ilmiöstä. Painopisteenä 

on käytäntötutkimus, jossa pyritään suoraan käytäntöyhteyteen kentän, tutkijan ja oppilaitoksen 

kanssa. 

 

Lastensuojelun Praksis toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kullekin kunnalle itselleen 

soveltuvalla tavalla. Helsingissä lastensuojelun Praksis toimii siihen erikoistuneissa toimipisteissä 

Itäisen perhekeskuksen Herttoniemi-Itäkeskuksen toimipisteessä ja Läntisen perhekeskuksen 

Kaarelan toimipisteessä. 

 

3.2 Käytäntötutkimus sosiaalityössä 

 

Sosiaalityön opetukseen ja tutkimukseen on tullut pysyväksi uusi tehtäväala, sosiaalialan 

käytäntöjen kehittäminen. Sitä on kuvattu uudenlaiseksi tiedonmuodostuskulttuuriksi. 
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Käytäntötutkimus on tutkimusta, jonka kysymysten asettelu ja aihe liittyvät sosiaalialan 

käytäntöihin. Se on soveltavaa tutkimusta, jonka pyrkii toimimaan useiden tahojen palvelemiseksi. 

Käytäntötutkimuksen tiedontuottajana ovat tutkijan lisäksi kaikki tutkimukseen osallisena olevat 

ihmiset. Tutkimus palvelee rajoja ylittävän tiedonmuodostuksen tapansa vuoksi monia eri 

intressiryhmiä. (Satka et al. 2005, 10–17.) 

 

Vaikka sosiaalityön käytäntötutkimus on lähinnä painottunut marginaaliryhmien äänen 

kuuluvillesaamiseksi (Satka et al. 2005), käytäntötutkimus voi palvella myös muita ryhmiä. Tämä 

tutkimus on tehty yhteistyössä työntekijöiden kanssa. 

 

4 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA SEN ANALYYSI 

 

Tutkimuksen kenttäjaksoni jakaantui kahteen jaksoon 1.3.-31.3.2010 ja 6.5.-6.6.2010. Tänä aikana 

analysoin valmista aineistoani, keräsin uutta aineistoa ja tutustuin kirjallisuuteen, joka käsitteli 

Kehrään liittyviä aiheita. Tutkimuskysymyksiin olen käyttänyt taustamateriaalina kirjallisuutta 

johtamisesta ja sosiaalityöstä sekä Socca – pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen 

aiheeseen liittyviä julkaisuja. Tutkimusluvat aineistoon hankin Espoosta, Vantaalta ja Helsingistä. 

Tutkimuksessani analysoin lastensuojelun avopalveluiden työntekijöiden vastauksia. 

 

Kehrä-hankkeeseen osallistuu seitsemäntoista lastensuojelun avopalveluiden tiimiä ja viisi Kehrä-

hankkeen alaiseen sijoituksen aikaisen vanhemmuuden tukemisen sosiaalityön pilottiin. 

Kenttäjakson aikana aineistoa ja tietämystä kerääntyi pääkaupunkiseudun yhteisten 

teematyöpajatapaamisten lisäksi myös Kehrä-hankkeen puitteissa tehdyistä erilaisista kokouksista ja 

toimipistekäynneistä. Kentältä saatavan tiedon tuottajia on runsaasti, sillä jo sosiaalityöntekijöitä on 

lastensuojelun avopalveluissa pääkaupunkiseudulla lähes 200 ja lastensuojelun tiimien 

työntekijöiden määrä on näin ollen vielä suurempi. (Kehrän lähtötilanteen kuvaus, 2009.) 

Tutkimukseni toimintaympäristö on näin ollen sangen laaja. Osallistujia ja yhteistyötahoja on 

runsaasti. Aineiston tulkintaan sain jatkuvasti uutta näkökulmaa koko kenttäjakson ajan. 

 

4.1 Aineiston kokoaminen 

 

Tämän tutkimuksen aineisto muodostui Vantaan ja Espoon lastensuojelun avopalveluiden 

työntekijöiden sekä Helsingin lastensuojelun perhekeskusten työntekijöiden tuottamasta 

materiaalista. Pääasiallisena aineistona tutkimuksessani käytin lastensuojelun toimipisteille teetettyä 

kyselyä ”10 kysymystä kehittämisestä”. Näitä kyselylomakkeita oli kaksi eri versiota: 
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pääkaupunkiseudun lastensuojelun tiimeille oli oma yhteisesti vastattava kysely (N=22) sekä 

Helsingin ja Vantaan kehittämiseen erikoistuneille sosiaalityöntekijöille oma kysely (N=11). 

 

Lisämateriaalia aineistoni tulkintaan sain Kehrän puitteissa järjestetyistä teematyöpajoista 8.-

10.3.2010 ja 31.5.-2.6.2010. Teematyöpajojen myötä sain taustatietoa muun muassa palautteiden 

myötä siitä, mitä kunnat toivovat Kehrän teematyöpajoilta. Kehrän teematyöpajojen välissä tiimeille 

lähetettiin välitehtävät ryhdittämään tiimien kehittämistehtävien kulkua, joiden vastauksista (N=16) 

sain myös tukea analyysilleni. Kehrän toisissa teematyöpajoissa 31.5.-2.6.2010 tiimeille annettiin 

tehtäväksi miettiä viisi parhainta kehittämisen rakennetta, mitkä tukevat tiimin kehittämistehtävää. 

Näitä tiimiparien tuottamia vastauksia ”top 5 tiimin kehittämistä tukevaa rakennetta”-tehtävään 

(N=10) hyödynsin myös analysoinnin yhteydessä antamaan tulkinnoilleni tukea tai haastamaan 

itseäni tuoreisiin näkökulmiin. Seuraavaksi esittelen pääasiallisen aineistoni tarkemmin. 

 

Ensisijainen aineistoni, ”10 kysymystä kehittämisestä”-kysely, tehtiin Helsingin, Espoon ja Vantaan 

lastensuojelun avopalveluiden toimipisteille syksyllä 2009. Kysely lähetettiin 47 lastensuojelun 

avopalvelun johtavalle sosiaalityöntekijälle pääkaupunkiseudulla. Kyselyyn vastasi yhteensä 22 

työryhmää erilaisin kokoonpanoin jokaisesta kolmesta kunnasta. Osaan kyselyistä oli vastannut 

kaksikin lastensuojelun tiimiä, joten kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 27 lastensuojelun 

avopalveluiden tiimiä pääkaupunkiseudulla. 

 

”10 kysymystä kehittämisestä”-lomakkeeseen vastasi yksitoista lastensuojelun avopalvelun tiimiä 

Helsingistä, kuusi tiimiä Vantaalta ja neljä tiimiä Espoosta. Tiimeihin kuuluu johtavia 

sosiaalityöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, kehittäjä- tai 

erityissosiaalityöntekijöitä ja mahdollisesti opiskelijoita. Vastausprosentti kyselyyn johtavien 

määrän perusteella oli 57 %. (Paasivirta 2010.) 
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Vastaajat  Yhteensä Espoo Helsinki Vantaa 

Kaikki vastaukset  22 4 11 7 

Johtavat 

sosiaalityöntekijä  
27 7 13 7 

Kehittäjä- ja 

erityissosiaalityöntekijät  
9 - 5 4 

Sosiaalityöntekijät  129 33 60 36 

Sosiaaliohjaajat ja 

perhetyöntekijät  
77 27 32 18 

Muu (esim. opiskelija)  8 2 5 1 

Kaikki työntekijät  250 69 115 66 

 

Taulukko 1: ”10 kysymystä kehittämisestä”-lomakkeeseen vastanneiden lukumäärät työryhmittäin 

ja kaupungeittain (N=22). (Paasivirta 2010.) 

 

Pääkaupunkiseudun lastensuojelun avopalvelun tiimeille annetun ”10 kysymystä kehittämisestä”-

lomakkeen lisäksi Helsingin ja Vantaan kehittämiseen erikoistuneet sosiaalityöntekijät saivat 

erikseen vastattavakseen heidän tehtävänkuvaansa sovelletun vastaavan kyselylomakkeen. 

Vantaalla kehittäjäsosiaalityöntekijöitä vastasi kolme ja Helsingissä kahdeksan 

erityissosiaalityöntekijää tähän lomakkeeseen. 

 

Kehrä järjesti 8.-10.3.2010 teematyöpajat neljän eri kehittämisteeman alta; yhteistyö 

peruspalvelujen kanssa, asiakkuuden alku, suunnitelmallinen työ ja sijoituksen aikainen sosiaalityö 

vanhempien kuntoutumisen tukena. Näissä neljässä eri tapaamisessa osallistujia oli yhteensä 123, 

joista lastensuojelun avopalveluiden kolmen teematyöpajan alle kuului 108 työntekijää. Tavoitteena 

oli mahdollistaa seudullinen vuoropuhelu lastensuojelun työntekijöiden välillä ja luoda 

kehittämisprosessia tukevaa rakennetta. Ensimmäiset teematyöpajat toimivat työryhmille 

alkusysäyksenä omaan kehittämiseensä. Teematyöpajoissa Kehrään osallistuville tiimeille 

kerrottiin, että ”10 kysymystä kehittämisestä”-lomaketta käytetään K5-tutkimuksen aineistona. 

 

Teematyöpajoja järjestetään Kehrä-hankkeen aikana kuusi: keväällä 2010 kaksi, syksyllä 2010 

kaksi ja keväällä 2011 kaksi. Kehrä-hanke päättyy syksyllä 2011 kaikille lastensuojelun toimijoille 

järjestettäviin koulutuksellisiin pääkaupunkiseudun lastensuojelupäiviin. 

 

Kevään ja kesän teematyöpajojen välillä Kehrään osallistuneille tiimeille lähetettiin välitehtävä. 

Välitehtävän tarkoituksena oli auttaa tiimejä ryhdittämään ja tekemään kehittämistehtäväänsä 

konkreettiseksi, helposti lähestyttäväksi toimintasuunnitelmaksi.  
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Toiset teematyöpajapäivät järjestettiin 31.5.-2.6.2010. Näissä teematyöpajoissa jatkettiin 

työryhmien kehittämistehtävien parissa. Lisäksi esittelin oman työni alustavat tulokset. Toisten 

teematyöpajojen yhteydessä lastensuojelutiimit jaettiin pareiksi. Tiimiparit määrittelivät 

kehittämistehtävissään käytettyjä käsitteitä sekä pohtivat top 5 ratkaisua, jotka tukevat kehittämistä 

tiimin tasolla. Toisiin teematyöpajoihin osallistui 109 työntekijää, joista 93 kuului lastensuojelun 

avopalveluiden alle. 

 

4.2 Tutkimukseen osallistuneiden roolit ja positiot 

 

Tutkimukseni aineiston muodostivat pääkaupunkiseudun lastensuojelun toimipisteiden työntekijät 

erilaisilla kysymyslomakkeilla. Näen tämän massiivisen osallistujajoukon hyvin heterogeenisena, 

moniäänisenä tiedonlähteenä. Koska vastaajia on paljon, henkilökohtaisia kuvauksia vastauksista on 

mahdotonta saada. Tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden roolit jäävätkin näin melko 

etäisiksi verrattuna siihen, jos olisin esimerkiksi haastatellut pientä työntekijäjoukkoa heidän 

kehittämistä koskevista näkemyksistään. 

 

Tutkimukseni tukena oli hankkeen kehittävä sosiaalityöntekijä Annukka Paasivirta. Kehittävän 

sosiaalityöntekijän rooli hankkeessa on olla vastuussa kehittämishankkeen koordinoinnista. 

Hankkeen kehittävä sosiaalityöntekijä järjestää yhdessä yliopisto-opettajan ja 

tutkijasosiaalityöntekijän kanssa hankkeeseen liittyvät tapaamiset, ideoi hankkeeseen liittyvät 

tehtävät, dokumentoi työryhmien tuotoksia, jakaa hankkeen aikana syntynyttä informaatiota muun 

muassa Internetin välityksellä hankkeen verkkosivujen kautta ja on tarvittaessa työryhmien 

käytettävissä. 

 

Oma positioni käytäntötutkimuksessa oli tutkimuksen tekemisen lisäksi osallistua hankkeen 

erilaisiin toimintoihin. Osallistavan toiminnan myötä pääsin havainnoimaan lastensuojelun 

toimipisteiden arjesta nousevia rakenteita ja kuulemaan työntekijöiden ääntä myös aineiston takaa. 

Tällä tarkoitan, että osallistumiseni erilaisiin kokouksiin antoi uusia näkökulmia aineistoni 

käsittelyyn. Aineistoa pystyy käsittelemään syvällisemmällä otteella, kun tiimien toimintaa pääsee 

tutkimaan myös kirjallisen aineiston ulkopuolelta. Kokouksissa kuuntelin käytävää keskustelua, 

annoin sen rikastuttaa aineistosta tekemiäni tulkintoja ja esitin niistä herääviä tarkentavia 

kysymyksiä. 
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4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineistoa olen analysoinut temaattisella sisällönanalyysilla. Muun muassa Veikko Pietilä (1976, 93-

94; 135-137) on esitellyt sisällön erittelyn mallin, jonka mukaan tutkimuksessa tutkittavasta 

sisällöstä luodaan supistettu ja yleistetty malli. Tällä ajatuksella olen jakanut aineiston 

abstraktimpiin luokkiin, joiden teemojen esiintyvyyttä materiaalissa tutkin kunnittain. Teemat 

nousivat ”10 kysymystä kehittämisestä”-lomakkeen kuntien vastauksista. Aineistosta nousseet 

teemat olivat resursointi; organisaatiokulttuuri, motivoituneisuus ja into; tieto, taito ja näiden 

jakaminen; lastensuojelun Praksis ja opiskelijoiden osallisuus; hankkeet; kunnan organisaatio, 

hallinto ja johtaminen, ja; työntekijöiden vaihtuvuus. Näitä teemoja analysoin tarkemmin luvussa 6. 

 

Aineiston analyysia olen keskusteluttanut Kehrän työntekijöillä ja teematyöpajojen yhteydessä 

myös työntekijöillä. Teematyöpajoissa sain lisää materiaalia analyysiani varten. Lisäksi erilaisten 

kokousten, verkostojen sekä muun taustoihin perehtymisen kautta sain perspektiiviä pääasiallisen 

aineistoni tulkintaan. 

 

5 KUNTIEN RAKENTEET JA KEHITTÄJÄRESURSSIT 

 

Helsinki, Espoo ja Vantaa kuuluvat väkiluvultaan Suomen suurimpiin kuntiin.  Näistä Helsinki on 

suurin kaupunki. Vaikka lastensuojelulaki on kaikille sama, kunnat ovat järjestäneet lastensuojelun 

avopalvelut kukin itselleen ominaisella tavalla. Ennen varsinaisien tutkimustulosten esittelemistä 

tuon esiin pääkaupunkiseudun kuntien lastensuojelun avopalveluiden organisoitumista. 

 

5.1 Helsinki 

 

Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut ovat sosiaaliviraston alaisena. Sosiaaliviraston vastuualueet 

ovat lasten päivähoito, lapsiperheiden palvelut, aikuisten palvelut, vanhusten palvelut sekä hallinto- 

ja kehittämiskeskus. Kaikilla vastuualueilla on oma johtajansa. (Helmi - Helsingin intra 2010.) 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualueen alaisuuteen kuuluu perhekeskustoiminta, perheneuvola, 

perheoikeudelliset asiat ja sijaishuolto. Jokaisella vastuualueella on oma johtajansa. 

Perhekeskustoiminnan alle kuuluu sosiaalipäivystys, nuorten päihdetyö, toiminnan ja johtamisen 

tuki, sekä perhekeskukset. Lastensuojelun avopalvelut on jaettu neljään perhekeskukseen: itäiseen, 

läntiseen, eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen. (Helmi - Helsingin intra 2010.) Perhekeskukset ovat 
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jakautuneet kymmeneen eri toimipisteeseen. Toimipisteiden johtaminen kuuluu johtavalle 

sosiaalityöntekijälle, jonka alaisuudessa on sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja 

erityissosiaalityöntekijä. 

 

5.2 Espoo 

 

Espoon kaupungin lastensuojelun organisointi kuuluu perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan 

vastuulle. Muita tulosalueita lastensuojelun avopalveluiden lisäksi ovat terveydenhoito ja 

lapsiperheiden perhetyö, lasten terapiapalvelut, aikuisten palvelut ja vammaisten palvelut. Perhe- ja 

sosiaalipalveluiden johtajalla on käytettävissä erityisasiantuntija. (Wilen 2010.) 

 

Lastensuojelu on Espoossa jaettu itäiseen ja läntiseen alueeseen, joilla on omat aluepäällikkönsä. 

Lännessä toimivat Espoonlahden ja Espoon keskuksen lastensuojelun avopalveluiden toimipisteet ja 

Itä-Espoossa Leppävaaran sekä Matinkylä-Olarin ja Tapiolan toimipisteet. Näiden lisäksi alueiden 

alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja kriisipäivystys sekä Tuomarilan perhetukikeskus. Lastensuojelun 

toimipisteiden esimiehinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät, joiden alaisuuteen kuuluvat 

sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja toimistosihteerit. (Wilen 2010.) 

 

5.3 Vantaa 

 

Vantaan kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimialansa neljään tulosalueeseen. 

Tulosalueet ovat talous- ja hallintopalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut sekä 

terveyspalvelut. Kaikkia neljää linjaa johtaa kutakin oma tulosaluejohtajansa. Tulosalueiden sisällä 

on tulosyksiköt, joita johtavat palvelupäälliköt. (Uramo 2010) 

 

Perhepalveluihin kuuluvat monet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut. 

Perhepalvelut vastaavat muun muassa ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta (äitiys-, lasten ja 

kouluneuvolat), psykososiaalisista palveluista, lastensuojelun avopalveluista ja sijaishuollosta sekä 

aikuissosiaalityöstä ja päihdepalveluista. Tulosalueella on lukuisia toimipisteitä eri puolilla 

Vantaata. (Uramo 2010) 

 

Perhepalveluihin kuuluva lastensuojelu on jaettu Vantaalla avopalveluiden tulosyksikköön ja 

sijaishuollon tulosyksikköön. (Uramo 2010.) Vantaan lastensuojelun avopalveluiden toimipisteitä 

on neljä: Länsi-Vantaa, Korso-Koivukylä, Tikkurila sekä Hakunila. (Vantaa 2010) Toimipisteiden 

sisällä yksikköä johtaa sosiaalityön esimies. Tiimiä johtaa johtava sosiaalityöntekijä, ja tiimeihin 
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kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä ja mahdollisesti 

kehittäjäsosiaalityöntekijä. (”10 kysymystä kehittämisestä”-kysely.) 

 

5.4 Kehittämisen erityistyöntekijät 

 

Helsingissä ja Vantaalla lastensuojelun tiimeihin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, joiden työtehtäviin 

kuuluu erilaista kehittämiseen kuuluvaa koordinointia. Vantaalla näitä sosiaalityöntekijöitä 

kutsutaan kehittäjäsosiaalityöntekijöiksi ja Helsingissä erityissosiaalityöntekijöiksi. Tässä 

tutkimuksessa käytän jäljempänä kehittämiseen keskittyneistä sosiaalityöntekijöistä nimitystä 

erityistyöntekijä. Erityistyöntekijä toimii koko tiimin kehittämistoiminnan fasilitaattorina ja 

moottorina. Erityistyöntekijöiden olemassaolo nähdään keskeisenä voimavarana kehittämistyölle 

näissä kunnissa. 

 

”Erityissosiaalityöntekijän panos huomattava. Työntekijämme ovat innostuneita, mutta 

työllä kuormittuneita” (Helsinki) 

 

Espoossa erityisiä kehittämiseen suuntautuneiden sosiaalityöntekijöiden vakansseja ei ole. 

Kehittämisen ylläpito on johtavien sosiaalityöntekijöiden vastuulla ja kehittämiseen liittyvät 

hankkeet ja muut tehtävät jaetaan tiimin kesken. Espoossa on näin ollen erilaisia 

kehittämishankkeita verrattain monia. Espoon vastauksista kuitenkin ilmeni toiveita taholle, joka 

kantaisi vetovastuun kehittämisestä.  

 

””Joku joka vetää”-toiveita liittyen haasteeseen aika ja resurssit vs. kehittäminen.” (Espoo) 

 

Seuraavassa erittelen yksityiskohtaisemmin Helsingin ja Vantaan kehittämisen erityistyöntekijöiden 

työnkuvia sekä heille erityisesti laaditun ”10 kysymystä kehittämisestä”-kyselyn että yleisen 

keskustelun pohjalta. 

 

5.4.1 Helsinki 

 

Perhekeskustoiminnan alla syksyllä 2009 oli 11 erityissosiaalityöntekijää. Helsinkiläisten 

erityissosiaalityöntekijöiden painotus kehittämisen ja perustyön välillä ovat vaihtelevat. Helsingin 

erityissosiaalityöntekijöille teettämästä kyselystä tulee ilmi, että suhde asiakastyön ja kehittämisen 

välillä vaihtelee runsaasti. Asiakastyölle on varattu aikaa 10 %:sta 80 %:iin kokonaistyöajasta 

toimipisteestä riippuen. Osa työntekijöistä on ollut itse vaikuttamassa työnkuvan rakentumiseen. 
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Erityissosiaalityöntekijöissä on tiettyyn asiakasryhmään erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä, ja osa 

kehittämisaiheista nousee tiimin omista kiinnostuksista. Rakenteeseen on määritelty 

erityissosiaalityöntekijöille tietty aika kehittämistyölle, mutta työntekijät tuovat esille 

vastauksissaan, että kehittämistyötä on usein tehtävä ylitöinä perustyön ohella. 

 

Erityissosiaalityöntekijöiden työnkuva on vaihteleva myös kehittämisen sisällöiltään. Yleisesti 

ottaen työn sisältöön kuuluu tiedon organisointi ja tiedontuotanto sekä tiimin sisällä että 

yhteistyötahoille, hankkeisiin ja verkostoihin osallistuminen, kehittämistyön ylläpito ja tiimin 

toiveista ja tarpeista lähtevä kehittäminen. Näihin teemoihin kuuluu muun muassa kehittämisen 

koordinointi ja dokumentointi esimerkiksi selvitysten ja tiedottamisen muodossa; uusien 

työmenetelmien haltuunotto, joka palvelee työkäytäntöjen yhtenäistämistä; kehittämishetkien ja -

päivien organisointi; strategioiden kehittäminen ja toteuttaminen. 

 

Helsingin erityissosiaalityöntekijät ovat itsenäisesti luoneet omat työn sisältönsä eikä heillä ole 

yhteistyötä koordinoivaa ylempää tahoa. Itä-Helsingin erityissosiaalityöntekijöillä on käynnistynyt 

yhteiset foorumit, mutta muuten Helsingin erityissosiaalityöntekijöillä ei ole yhteisten foorumien 

perinnettä. Kehrän kanssa yhteistyössä on aloitettu erityissosiaalityöntekijöiden verkostotapaamisia. 

Tapaamisten järjestämiset nähdään tarpeellisena sekä tiedontuotannon että oman erityisen 

sosiaalityöntekijän roolin selkeyttämiseksi, työidentiteetin vahvistamiseksi sekä työn näkyväksi 

tekemiseksi. Oman työn ja perustehtävän selkeys on eräs tekijä, joka lisää työn mielekkyyttä ja 

tehokkuutta (mm. Karvinen-Niinikoski, 2007; Viitala 2003). 

 

Jokaisessa helsinkiläisessä toimipisteessä ei ole erityistyöntekijää, mutta silti ”10 kysymystä 

kehittämisestä”-kyselyn 10 vastauksesta viidessä mainittiin erityissosiaalityöntekijän tukeva panos 

merkittävänä kehittämistä juurruttavana tekijänä. 

 

5.4.2 Vantaa 

 

Vantaalla lastensuojelun kehittämistä koordinoi yksi lastensuojelun erityisasiantuntija. Lisäksi 

Vantaalla on nimettynä kehittäjäsosiaalityöntekijöitä avopalveluissa. He muodostavat verkoston 

yhdessä sijaishuollon kehittäjien kanssa. Vantaalla on neljä toimintayksikköä lastensuojelun 

avopalveluissa: Tikkurila, Hakunila, Korso-Koivukylä ja Länsi-Vantaa. (lähtötilanteen kuvaus 

2009) Vantaan lastensuojelun avopalveluissa keväällä 2010 toimi yhteensä kolme 

kehittäjäsosiaalityöntekijää: Länsi-Vantaalla, Korso-Koivukylässä ja Tikkurilassa. 

 



14 
 

Vantaan kaupungin perhepalvelujen kehittäjäverkoston 9.6.2008 laatimassa 

kehittäjäsosiaalityöntekijän tehtävän määrittelyssä työnkuvan ja tehtävän vaatimiksi 

erityisosaamisiksi on mainittu kehittäminen, tutorointi ja tiedon tuottaminen. Kehittävän 

sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu työstää omasta työyksiköstä sekä tuloskortilta nousevia 

kehittämistavoitteita, tuottaa ja välittää tietoa vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa sekä käytännön 

opettaminen. 

 

Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijöiden työaika asiakastyön ja kehittämistyön välillä vaihtelee. 

Kehittämiseen varattu aika vaihtelee 20%:sta 50%:iin. Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijöiden 

keskinäisiä työnkuvia on pyritty yhtenäistämään, mutta kokemuksena on, että työnkuva on vielä 

selkiytymätön. (Ohjausryhmän kokous…: muistio 23.3.2010). Keskustelu työnkuvasta on vielä 

käynnissä. Lisäksi työn sisällöt kehittämisen suhteen ovat vaihtelevat. Eräinä tehtävinä 

kehittäjäsosiaalityöntekijät mainitsevat linkkinä olemisen kehittäjäverkostoihin, pääkaupunkiseudun 

tahoihin sekä johtoon päin, tiedon kokoamisen ja jakamisen sekä kokouksiin osallistumisen. Vaikka 

työnkuva kehittäjien näkökulmasta on vielä hieman selkiintymätön, vantaalaisten lastensuojelun 

tiimien vastauksista käy ilmi, että kehittäjäsosiaalityöntekijän panos on edesauttanut kehittämistyön 

juurtumisessa työyhteisön käytäntöön sekä edesauttanut tiedon jakamista siitä, mitä muissa 

toimipisteissä on meneillään. 

 

 

6 KOONTI KEHITTÄMISTÄ PALVELEVISTA RAKENTEISTA 

 

Tässä luvussa kokoan vastauksista nousseita asioita, jotka vaikuttavat tiimien kehittämisen 

rakenteisiin. Teemoja on eritelty kunnittain. Luvun lopussa vastaan vielä erikseen esittämiini 

tutkimuskysymyksiin. 

 

6.1 Resursointi 

 

Kehittäminen vaatii tietyt puitteet. Tämä käy ilmi myös ”10 kysymystä kehittämisestä”–kyselyn 

kuntien vastauksista. Sen lisäksi, että materiaaliset resurssit ovat kunnossa esimerkiksi toimivien 

tietokoneiden muodossa, toinen tarvittava resurssi on aikaresurssi. Kehittämiselle tulee olla 

varattuna aikaa. Aikapula ei hellitä perustyön asettamista vaatimuksista. Helsingin ja Vantaan 

vastauksista käy Espoota useammin esille muutaman kerran vuodessa pidettävien kehittämispäivien 

merkitys. Molemmissa kunnissa kehittämispäivät ovat kehittämiseen erikoistuneen 

sosiaalityöntekijän vetovastuulla. Kehittämistä tehdään säännöllisesti myös tiimikokouksissa. 
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Kolmas resurssi on henkilöresurssi kehittämisen tukemiseen yhtäältä riittävien perustyöntekijöiden 

osalta ja toisaalta kehittämiseen erikoistuneen sosiaalityöntekijän muodossa. 

 

Resurssien jakaminen nähdään olevan johdon päätösten käsissä. Hallinnon tasolle esitetään toiveita 

ymmärryksestä ja siitä, että se saisi lisää tietämystä kentän arkisesta toiminnasta, jotta resurssit 

yltäisivät vaaditulle tasolle arjen työssä. Työntekijöiden toiveita hallinnon tasolta ovat esimerkiksi 

ajan antaminen, kannustus ja tuki kehittämistä kohtaan muun muassa palkitsemisen muodossa. 

Palkitseminen onkin eräs motivaatiota ja työhyvinvointia ylläpitävä seikka (mm. Viitala 2007, 

Lawler 2003). Konkreettiset puitteet esimerkiksi laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, 

helpon saatavuuden muodossa helpottavat työn tekemistä. Mahdollisuutta kouluttautua pidetään 

erityisen oleellisena ammattitaidon virkistäjänä. 

 

6.2 Organisaatiokulttuuri, motivoituneisuus ja into 

 

Eräs kehittämistä tukeva teema, jonka merkitys kehittämiseen toistuu jatkuvasti, on työntekijöiden 

ja esimiesten sitoutuminen kehittämiseen ja positiivinen asenne kehittämistä kohtaan. 

 

”rakenne – esimiehen sitoutuminen” (Helsinki) 

 

Ilmapiiri on keskeinen osa kehittämisen juurtumista. Aihetta on käsitellyt muun muassa Edgar J. 

Schein (1987). Scheiniläisen ajatusmallin mukaan organisaatiokulttuuri on jaettu kolmeen tasoon. 

Näistä näkyvin taso on artefaktit, joita ovat muun muassa logo, vuosikertomukset ja toimitilat. 

Artefakteista seuraava taso on tiedostetut arvot. Voimakkain, piilevin ja usein tiedostamaton taso on 

organisaation perusolettamukset. (Schein 1987.) Kehittämismyönteinen ilmapiiri tulee juurruttaa 

organisaatiokulttuurin perusolettamuksiin, jolloin siitä tulee luonteva osa koko organisaation 

toimintaa. Kokonaisvaltainen, avoin kehittämistä arvostava organisaatiokulttuuri on perusta 

kehittämisen hengissä pysymiselle. 

 

Motivoituneisuuden toinen muoto on, että kehittämisen juurtumista edesauttaa selkeän sopimuksen 

tekeminen. Espoossa myös tämä tuotiin esille siten, että on hyvä olla jokin ulkopuolinen vetäjä - 

muuten kehittämisellä on vaara jää sivuun. 

 

Kehrän toisen teematyöpajan yhteydessä teetetyn ryhmätyön ”top 5 tiimin kehittämistä tukevaa 

rakennetta” selkeänä ykkösrakenteena nousee koko tiimin voima. Yhteen hiileen puhaltaminen ja 

tiimin selkeät säännöt ovat oleellinen osa kehittämisen juurtumiseksi rakenteeseen. Tiimin 

yhteishengen näen olevan osa motivaatiota ja intoa. Eräänä yhteisenä nimittäjänä kehittämisen 
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juurtumiselle olen havainnut aineistosta työntekijöiden hyvän tiimiyhteistyön ja positiivisen 

asenteen. Tiimin sisäisen synergian voima korostuu erityisesti toisissa teematyöpajoissa teetetyn 

ryhmätyön ”top 5 kehittämisen rakennetta tiimitasolla”-vastauksissa, joissa jokaisen teematyöpajan 

jokaisen tiimiparin vastauksissa mainittiin koko tiimin roolin merkitys tiimitason kehittämisen 

voimavarana. Tiedonjakamista käsittelevässä kirjallisuudessa avoin, turvallinen ja salliva ilmapiiri 

nähdäänkin tiedon kehittämisen edellytyksenä, ja tässä työyhteisön rooli on keskeinen (Lave & 

Wenger 1991). 

 

Johtajalla on keskeinen rooli kehittämismyönteisen ilmapiirin ylläpitäjänä. Tämä heijastuu 

kehittämiskyselyn vastauksista, joissa johdon tuki ja merkitys on toistuva, keskeinen teema, jonka 

työntekijät kokevat edellytyksenä kehittämisen juurtumiselle. Useissa johtamiskirjallisuuden 

teoksissa onkin painotettu, että ylimmän johdon sitoutuneisuus organisaation ilmapiiriin ja arvoihin 

on ensisijaista (mm. Lawler 2003; Kauhanen 2003, 103). Tämän vuoksi kehittämismyönteisyys 

täytyy olla juurtunut koko organisaatioon, ja erityisesti johdon rooli tämän lietsojana on merkittävä. 

Mikäli ylin johto ei ole kehittämismyönteinen, lähiesimiehen on mahdotonta kannustaa alaisiaan 

kehittämiseen. Johtaminen alkaa kentän työntekijöistä katsottuna johtavasta sosiaalityöntekijästä. 

Tämän vuoksi näen myös lähiesimiehen toiminnan vaikutuksen työilmapiiriin olevan 

avainasemassa. 

 

6.3 Tieto, taito ja sen jakaminen 

 

Tiimien vastauksista nousee toistuvasti esille edellytys tiedonkulun esteettömyydestä, jotta työtä 

olisi mahdollista kehittää. Kehittämisen kantavaksi rakenteeksi nousee usein tiedon jakamisen 

vaivattomuus. Vireillä olevista kehittämishankkeista halutaan kuulla ja muiden tiimien toiminnasta 

oppia sekä kunnan sisällä että pääkaupunkiseudullisesti. Työryhmillä on monenlaisia ideoita 

verkostojen kokoonpanoon: kuntien sisäisiä, perhekeskuksen sisäisiä ja pääkaupunkiseudun 

yhteisiä, ammattiryhmittäisiä sekä teemojen mukaisia (esimerkiksi tutkimus-, menetelmä- ja 

projektipäiviä). Kuten muun muassa Von Krogh (1998) mainitsee, tiedonjakamisen edellytyksenä 

on sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen. 

 

Vastausten perusteella pääkaupunkiseudun verkostot on yhtäältä nähty vastausten perusteella 

väylinä jakaa hyviä käytäntöjä, keskustella sosiaalityön paradigman muutoksista ja luoda yhteistä 

tietoisuutta esimerkiksi koulutusten kautta. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät nähdään 

jokaisen kunnan vastauksissa enimmäkseen hyödyllisinä. Toisaalta vastauksista nousee myös esille 

se realismi, että koko pääkaupunkiseutu on sangen laaja ja tiedon jakaminen niin laajalla alueella 

asettaa haasteita. Kuntien vastauksista käy eniten esille tarve kehittää ensisijaisesti omien 
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toimistojen sisäisiä käytäntöjä. Helsingissä ja Espoossa painotetaan yleisesti tiedonkulun 

helpottamista, jotta hyvät käytännöt voisivat levitä. Vantaalla toivotaan usein työkäytäntöjen 

yhtenäistämistä. Kunnat toivovat yleisesti jatkuvaa koulutusta ja tutkimuksellista tukea. 

 

Tiedon jakamisen vaivattomuuteen kuuluu oleellisesti se, että tieto on mallinnettu ja dokumentoitu 

huolellisesti. Tieto juurtuu tiimeihin paremmin huolellisesti dokumentoituna. Espoosta on tuotu 

esille mallinnuksen oleellisuus. Helsingissä ja Vantaalla dokumentointi kuuluu osana 

erityistyöntekijöiden työtä, ja tätä työpanosta on kiitetty. 

 

Kehrä-hankkeen eräs tavoite on luoda seudullista ja paikallista kehittämisen rakennetta. Seudullinen 

tiedonjakaminen tapahtui teematyöpajoissa. Työryhmät odottivat Kehrä-hankkeen olevan 

tiedonjaon foorumi ja kokivat sen myös sellaisena toimivan. 

 

”Kehrähanke toimii tukipilarina ja inspiroivana tekijänä, tiedonvaihtofoorumina.” 

(ilmoittautuminen Kehrä-hankkeeseen) 

 

Soccan roolia painotetaan erityisesti Helsingissä ja myös Espoossa. Eräänä tiedon jakamisen 

muotona Kehrä-hanke ottaa oman paikkansa. Kehrältä odotettiin jo ”10 kysymystä kehittämisestä”-

vastauksien mukaan väylää yhteiseen keskusteluun. Kehrän ensimmäisten teematyöpajojen 

yhteydessä kerätyn palautteen mukaan työryhmät pitivät erityisen hyvänä sitä, että saivat kuulla 

muiden kuntien tehtäviä, ulkopuolisia näkemyksiä omaan kehittämiseensä ja saivat yhteistä aikaa 

keskustelulle. 

 

Lastensuojelun Praksikseen liittyviä tapaamisia pidetään hyvänä. Lastensuojelun praksikseen 

liittyviä yhteisiä pääkaupunkiseudun tapaamisia toivotaan Helsingistä. Näissä foorumeissa 

erityisesti erityistyöntekijöiden ja johtavien vastuullinen ja viestinviejän rooli nähdään hyvänä. 

 

6.4 Lastensuojelun Praksis ja opiskelijoiden osallisuus 

 

Eräs seikka, joka nähdään hyvänä pontimena kehittämiseen, on opinnäytetöiden voima. Erilaisia 

opinnäytetöitä, joista mainitakseni ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöt, pro gradut sekä yliopiston käytäntötutkimusjakson työt, hyödynnetäänkin jo 

käytännön tiedon jäsentäjinä erityisesti Helsingissä. Vantaalla tätä resurssia toivotaan lisää. 

Espoossa opiskelijoiden mahdollistamaa tutkimuksellista tukea ei tuoda vastauksissa esille. 
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Erityisesti helsinkiläiset toimipisteet kokevat lastensuojelun Praksis-toiminnan kehittämisen 

vahvasti positiivisena seikkana niissä toimipisteissä, joissa siihen on erikoistuttu. Lastensuojelun 

Praksiksen hyötyä ei koeta niissä toimipisteissä, joissa toimintaa ei ole. 

 

Helsingin lisäksi myös Espoon vastauksista nousevat Praksis-toiminnan olemassaolo kehittämisen 

menetelmänä Vantaata useammin esille. Espoon lastensuojelun Praksis toimii lastensuojelun 

avopalveluiden johtavien sosiaalityöntekijöiden ja käytännön opettajien muodostamana verkostona. 

Vantaalla lastensuojelun Praksis on järjestetty kehittäjäsosiaalityöntekijöiden ja käytännön 

opettajien muodostamana verkostona. Vantaan vastauksissa lastensuojelun Praksiksen toiminnasta 

ei ole juurikaan mainintoja. 

 

6.5 Hankkeet 

 

Kehittämisen moottoreina toimivat kehittämishankkeet eri teemojen alta, jotka ovat jokaisen 

kunnan vastauksissa tuotu positiivisena seikkana esille. Espoossa erilaisia kehittämisryhmiä on 

verrattain paljon. Työryhmät ovat sekä toimipistekohtaisia että kuntakohtaisia. Espoon kunnan 

laajuiset kehittämistyöryhmät ovat moniammatillisia ja monet niistä liittyvät yhteistyökumppanien 

kanssa tehtävän työn helpottamiseen. Vantaa järjestää kunnan sisällä omia työryhmiä. Työryhmiin 

osallistuu lastensuojelun tiimeistä työntekijä, joka keskustelee työryhmän teemasta tiiminsä kanssa. 

Helsingin vastauksissa painottuu enimmäkseen tiimikohtainen kehittäminen tiimin lähtökohdista 

käsin. 

 

Kehittämishankkeisiin lähtemistä arvioidaan työryhmissä mahdollisista hyödyistä suhteessa 

käytettävään aikaan. Jokaisen kunnan lähes jokainen tiimi nostaa oleellisena seikkana esille sen, että 

kehittämisen täytyy olla lähellä perustyötä ja sen täytyy tulla työstä nousevista tarpeista. 

Kehittämisaiheen innostavuus ja sen tuntuminen työtä hyödyttävältä on vuorovaikutuksessa 

työnteon innostavuuden ja työntekijöiden innostuneisuuden kanssa. Toisaalta erilaisia 

kehittämishankkeita voi olla runsaastikin. Tällöin työntekijöitä voi ryhtyä vaivaamaan niin sanottu 

”kehittämisähky”. Kehittämisen täytyy olla lähellä asiakastyötä ja työntekijöiden täytyy nähdä 

kehittäminen perustyötä hyödyttävänä, että siihen lähdetään mukaan. Kehittämisen tulee olla lähellä 

omaa työtä ja omasta halusta lähtevää. Työntekijän motivaation kannalta se, että tehtävällä on 

itselle hyötyä, on ensisijaisen tärkeää. Tämä ilmiö on tuttu muun muassa Victor Vroomin (1964, ref. 

Buchanan & Huczynski 2001, 236-271) odotusteoria-mallista, jonka mukaan motivaatio riippuu 

siitä, millainen arvo on annettu tietyn ponnistelun tulokselle ja kuinka saavutettavissa se on. 
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6.6 Kunnan organisaatio, hallinto ja johtaminen 

 

Kappaleessa 4 esittelemieni kuntien rakenteita käsittelevän tulkintani mukaan Helsingin kunnan 

organisaatio on moniportaisempi kuin Vantaalla ja Espoossa. Helsingissä koettiin kunnan rakenteen 

olevan hierarkkinen ja hallinnon ohentamiseen nähtiin tarvetta. Helsingin vastauksista tulee myös 

esille hallinnon kehittämisen tarve päällekkäisyyksien karsimiseksi ja Helsingin lisäksi myös 

Vantaalla toivottiin poikkihallinnollisuuden selkiyttämistä, kun taas Espoossa jopa mainittiin 

työnjaon selkeys positiivisessa valossa. 

 

”lastensuojeluperheiden toimeentulotuen käsittely aikuistyö vs. lastensuojelu ” (Vantaa) 

 

”sijaishuollon ja avohuollon välinen kuilu/muuri pitäisi saada purettua. Enemmän 

yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä kaivataan” (Helsinki) 

 

Tiedonkulun helppous ja sen tuoma molemminpuolisen ymmärryksen kasvattaminen nousee 

näkyvimpänä hallinnollisen tason ja työntekijöiden välisenä haasteena jokaisessa kunnassa. 

Keskinäinen ymmärrys ja jaettu tietoisuus toiminnan kentästä on ehdottoman tärkeää yhteistyön 

luomiseksi. Tiimien työntekijät kuitenkin lähes poikkeuksetta tuovat vastauksissa esille, että 

vuoropuhelussa hallinnon kanssa on parantamisen varaa. 

 

”Johdon tasolla tietämys mitä perustyön tasolla tapahtuu ja päinvastoin” (Espoo) 

 

”Asiantuntijuuden arvostamista puolin ja toisin --- Puolin ja toisin ajatusten vaihtoa – 

pysähtymistä” (Helsinki) 

 

Yhteisen todellisuuden luominen kunnan strategian parhaaksi estää hallinnon ja kentän 

vastakkainasettelun. Toistensa kuuntelu nähdään edellytyksenä kehittämistyön elämiselle. 

 

”sitä että ylhäällä syntyneet ideat eivät tapahdu samassa kontekstissa – niitä ei voi 

laskeuttaa tällöin kentälle. Kehittämistyötä tehdään siellä missä ollaan – ei muualle tai 

muualla” (Helsinki) 

 

Aineistosta on tulkittavissa turhautumisen kaikuja: 

 

”Hallintoon on turha esittää toiveita, niin on tehty, mutta muut voimat ohjaavat hallintoa”. 

(Helsinki) 
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Kaksisuuntaisen tiedonkulun merkitystä ei sovi vähätellä. Useissa johtamiskirjallisuuden lähteissä 

painotetaan sitä, miten organisaatio ei ole toimiva, mikäli työn tulosten odotukset ja työn tekemisen 

todellisuus eivät kohtaa. David Buchanan ja Andrzej Huczynski (2001, 118-119) esittävät, että 

palaute on välttämätöntä oppimisen kannalta. Heidän mukaansa palaute sisältää tietoa, joka 

mahdollistaa toiminnan parantamisen. (Mt., 118-119.) Palaute voidaan siis nähdä eräänä 

kehittämisen työkaluna. Vuorovaikutuksellisen näkökulman (Fisher 1978, 268-299; Valpola 2000, 

7)  valossa oppimista voi tapahtua myös työntekijältä esimiehelle. Tällöin esimies pysyy ajan tasalla 

työnteon todellisuudesta ja osaa paremmin asettaa realistisia tavoitteita työntekijöilleen. Mikäli 

vuorovaikutus ja vuoropuhelu puuttuvat, työnteon jaettua todellisuutta ei ole ja syntyy 

ristiriitaisuutta. 

 

6.7 Työntekijöiden vaihtuvuus 

 

Eräs kunnallista sosiaalityötä yleisesti vaivaava riesa on työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Tätä 

ongelmaa ei kuitenkaan tuotu niin vahvasti esille, mitä olin alun perin olettanut. Pätevien 

sosiaalityöntekijöiden puute ja työntekijöiden jatkuva vaihtuvuus asettavat haasteita lastensuojelun 

tiimeille joka kunnassa, mutta on ilahduttavaa huomata, ettei sitä nostettu vahvana kehittämisen 

estäjänä esille. Vaikka kehittämiseen suhtaudutaankin positiivisesti, jatkuva vaihtuvuus aiheuttaa 

muutospaineita tiimin sisällä: 

 

”Henkilökunnan suuri vaihtuvuus. 7 sosiaalityöntekijästä ainoastaan 3 on muodollisesti 

päteviä.” (Vantaa) 

 

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen vie voimavaroja ja aikaa: 

 

”perehdyttäminen on vienyt koko työyhteisön työajasta paljon”. (Espoo) 

 

Ajan puute on seikka, joka nousee toistuvasti haasteena kehittämiselle. Aikaa täytyy luoda 

perustyön tieltä. Tämä on usein ongelmallista, sillä perustyö asettaa paljon aikarajoituksia jo lainkin 

puitteissa. Lastensuojelun kenttä elää jatkuvan ajan rajallisuuden paineen alla. Kunnat eivät pysty 

vastaamaan lain vaatimalla ripeydellä lastensuojelulain vaatimuksiin (HS 6.3.2010). Lain 

määrittämät aikarajat, suuret asiakasmäärät ja näiden kohtaamattomuus työntekijöiden resurssien 

kanssa heijastuvat myös vastauksista: ”miten aiempi kehittäminen on jäänyt mielestänne elämään 

asiakastyön pinnassa? 
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”Hieman huonosti kiireen ja suurten asiakasmäärien vuoksi” (Helsinki) 

 

”Työyhteisössämme vaihtuvuus on ollut suurta osin organisaatiouudistuksesta johtuen ja 

osin työntekijöiden elämäntilanteesta johtuen” (Espoo) 

 

6.8 Kehittämisen juurtumisen mahdollisuuksia 

 

Tulosten ja kirjallisuuden perusteella kehittämisen juurtumiseen jokaisen kunnan rakenteeksi 

vaaditaan sekä hallinnon luomia ulkoisia resursseja että tiimien sisäistä motivaatiota, tarvetta ja 

innokkuutta käyttää näitä resursseja kullekin tiimille soveltuvimmalla tavalla. 

 

”Innokkaat työntekijät, tiimin tuki, keskustelu työryhmässä, työnohjaus, 

erityissosiaalityöntekijä” (Helsinki) 

 

”Toimiva tiimi, kehittäjäsosiaalityöntekijä ja esimiehen tuki” (Vantaa) 

 

”10 kysymystä kehittämisestä”-kyselyn perusteella kunnat pitävät näkyvimpänä 

kehittämistoimintana erilaisiin hankkeisiin ja työryhmiin osallistumisen. Pientä kehittämistä 

tapahtuu jokaisessa kunnassa jatkuvasti eri konteksteissa. 

 

Ajan varaaminen kehittämisen ääreen pysähtymiselle nähdään joka kunnassa edellytyksenä mutta 

haasteellisena. Helsingissä aikaa vaikutetaan varaavan kehittämispäivien muodossa eniten ja 

Espoossa vähiten. Kehittämistaakkaa helpottavat Helsingissä ja Vantaalla kiitosta saaneet 

kehittämiseen erikoistuneet sosiaalityöntekijät. Espoon kehittämisen juurtumisen edesauttaminen on 

enimmäkseen työntekijöiden innokkuuden tuotosta. Helsingissä myös tuodaan esille se, että 

kehittämisen juurtumista auttaa se, että kehittäminen aletaan enemmän nähdä osana perustyötä. 

Hankkeen edetessä myös Espoosta kuului ääniä kehittämisen mieltämiseksi osana perustyötä. 

 

Aineistoa tutkiessani olen havainnut useasti, että monet kehittämiseen liittyvät asiat liittyvät 

toisiinsa. Näitä yhteyksiä ovat muun muassa opiskelijoiden hyödyntäminen sekä lastensuojelun 

Praksiksen että opinnäytteiden kautta, ja tiedonkulun helpottamisen toive sekä horisontaalisesti 

(kaupungin sisällä toimipisteiden välillä) että vertikaalisesti (hallinnon ja kentän välillä). 

Tiedonkulun helpottaminen puolestaan liittyy tiedon hallintaan ja jakamiseen. Tiedon 

käsitteleminen vaatii aikaa. Tiedon jakaminen vaatii reflektointia ja keskustelua muiden kanssa. 
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7 YHTEENVETO TUTKIMUSKYSYMYSTEN VASTAUKSISTA 

 

7.1 Kuntien yhteneviä kehittämisen rakenteita 

 

Johdon tuki näyttäytyy jokaisen kunnan vastauksissa ensisijaisena kehittämisen mahdollistajana. 

Johtavan sosiaalityöntekijän rooli innostajana on mahdollista vain, jos ylempi johto on 

kehittämismyönteinen. Jokainen kunta arvostaa tiimin toimivuutta ja innokkaita työntekijöitä 

kehittämisen kulmakivenä. Työntekijöiden jatkuva koulutus ja työtaitojen päivittäminen nähdään 

jokaisessa kunnassa tärkeänä elementtinä. Jokaisessa kunnassa varsinaisena kehittämisenä koetaan 

erilaiset hankkeet, mutta hankkeiden muoto on jokaisessa kunnassa erilainen. 

 

Jokaisessa kunnassa toivottaisiin enemmän aika- ja henkilöstöresursseja kehittämistyölle. Aikaa 

täytyy olla kouluttamiselle ja tiedon jakamiselle kunnasta riippumatta. Kuntien sosiaalityötä 

rienaava henkilöstöpula on jokaisen kunnan ongelmana. 

 

7.2 Eriäviä kuntien rakenteita 

 

Eräänä huomattavana erona on kehittämiseen erikoistuneiden työntekijöiden hyödyntäminen. 

Helsingissä ja Vantaalla tällainen resurssi on käytössä ja sen toimivuutta kiitellään. Espoossa 

erityistyöntekijäresurssia ei ole. Sitä vastoin Espoon kehittämisen rakenteena näyttäytyvät erilaiset 

kehittämishankkeet. 

 

Hankkeiden muoto vaihtelee kuntakohtaisesti. Espoon kehittämistyö on jakaantunut koko tiimille, 

joskin johtavan sosiaalityöntekijän työnkuvassa kehittämishankkeisiin osallistuminen vaikuttaa 

olevan ensisijaista. Helsingissä ja Vantaalla hankkeita on vähemmän. Hankkeisiin osallistuvien 

ammattiryhmien kokoonpano vaihtelee kunnittain. Erityinen kehittämiselle varattu aika vaikuttaa 

olevan Helsingissä suurimmassa roolissa ja Espoossa pienimmässä. 

 

Opiskelijaresurssin käyttäminen näyttäytyy vahvimpana erityisesti Helsingissä mutta myös 

Vantaalla. Espoon vastauksista opiskelijoiden hyödyntämisestä ei juuri löytynyt mainintoja. 

 

7.3 Rakenteiden vaikutukset kuntien sosiaalityön kehittämiseen 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni pyrin osittain vastaamaan kappaleessa 6.8. Näistä 

ensimmäisenä keskeisenä teemana nousee asenteen ja organisaatiokulttuurin merkitys. Myönteinen 
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asenne toimii kehittämisen lähtökohtaisena pontimena. Kehittämismyönteinen asenne täytyy olla 

juurtunut jokaiseen työntekijäportaaseen. Toinen keskeinen teema on resursoinnin merkitys. 

Henkilöresurssien puute tai vaihtuvuus nähdään kehittämistä estävänä rakenteena. Kolmantena 

teemana voidaan havaita tiedonkulun helppouden edellytys. Johdon hierarkkisuus ja tiedonkulun 

puute ovat kehittämiseen negatiivisesti vaikuttavia asioita. 

 

 

Myös muutama lisähuomio lienee paikallaan. Vastaaminen tähän tutkimuskysymykseen on 

haastavaa. Kuntien rakenteiden vaikutuksia lastensuojelun sosiaalityön kehittämisessä voidaan 

tulkita aineistosta käsin monella eri tavalla. Varsinaisten pitempikestoisten vaikutusten tutkiminen 

edellyttäisi mielestäni myös pitempikestoista tutkimusta. Eräänä jatkotutkimuksen 

tutkimuskysymyksenä voisikin olla esimerkiksi, kuinka kuntien erilainen kehittämistyön 

järjestäminen vaikuttaa muun muassa työn mielekkyyteen tai tehokkuuteen.  

 

8 LOPUKSI 

 

Olen ilahtunut huomatessani, että Kehrä-hanke on saanut mukaan suuren osan pääkaupunkiseudun 

lastensuojelun tiimeistä. Tiimien osallistuminen omalla kehittämistehtävällään osoittaa sen, että 

lastensuojelussa on virkeitä, kehittämisintoisia työntekijöitä ja kehittämiseen ei ole kyllästytty. 

 

Tutkimukseni on vain pieni pintaraapaisu kehittämisen rakenteiden laajassa kentässä. Näen 

tutkimuksellisen panokseni rakenteiden selvittämisessä osana kokonaisuutta. Kuvaus nykyhetken 

olemassa olevista rakenteista auttaa hahmottamaan niitä tekijöitä, mitkä kunnissa koetaan 

toimiviksi. Näitä kehittämistä tukevia rakenteita olen tutkimuksessani esitellyt. 

 

Koska tutkimukseni on vahvasti kietoutunut koko hankkeen työskentelyyn, erityistä työtä 

tutkimukseni tulosten palauttamiseksi työyhteisön tarpeisiin ei juurikaan tarvita. Tutkimukseni 

tulokset loksahtavat luonnollisella tavalla hankkeen osa-alueeksi. Keskustelu tutkimukseni 

etenemisestä ja tiivis yhteistyö hankkeen työntekijöiden kanssa mahdollistivat sen, että sain 

jatkuvaa palautetta työstäni ja siitä, että se vastaa hankkeen tarpeisiin. Tutkimuksen tulokset 

esittelin kolmessa teematyöpajassa 31.5.-2.6.2010 tutkimukseni ensisijaisille tiedonlähteille eli 

Kehrään osallistuneiden pääkaupunkiseudun lastensuojelun tiimeille. Tällöin keräämäni tieto 

palautui takaisin tiimeille 15 minuutin mittaiseksi PowerPoint-esitykseksi referoituna. 

 

Tutkimukseni teon yhteydessä mieleeni nousi eräitä kriittisiä kysymyksiä. Ensimmäinen kritiikkini 

koskee aineistoa. Tiimit eivät mahdollisesti osanneet varautua, että heille teetetystä ”10 kysymystä 
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kehittämisestä”-kyselystä tehtäisiin tutkimus. Jos tiimit olisivat tienneet tämän, tiimit olisivat 

saattaneet panostaa vastaamiseen enemmän. Toisaalta, koska tiimit ovat vastanneet kyselyyn 

vapaaehtoisesti ja ilman ”tulosvastuuta”, vastaukset voivat siksi olla myös aidompia ilman 

rönsyilyjä. Vastaajan motivaatio vastaamiseen yleensä vaikuttaa siihen, kuinka laajasti kyselyyn 

esittää näkemyksiään. Positiivisena seikkana tässä on kuitenkin se, että avoimeen kysymykseen 

vastattaessa vastaukset edustavat niitä signaaleja, jotka vastaajille on tulleet päällimmäisenä 

mieleen. 

 

Tutkimukseni edetessä havaitsin tutkimuskysymysteni sovittamisen aineistoon haastavaksi. 

Jokaisella tiimillä on oma näkemyksensä kehittämisestä. Aineiston perusteella kehittämisen 

määritelmäksi olen muodostanut, että se on strukturoitua, johdonmukaista asioiden eteenpäin 

viemistä, jota voidaan arvioida. Jokaisella tiimillä on omanlaisensa tapa toimia. Tiimin toimintaan 

vaikuttaa muun muassa johtavan sosiaalityöntekijän johtamistapa, tiimiläisten persoonallisuudet ja 

niiden yhteensovittaminen. Tällöin myös vastaukset ovat ”tiiminsä näköisiä”, jonka vuoksi yhteisiä 

linjoja tiimien vastauksista on haastavaa koota aineiston sisällön heterogeenisen luonteen vuoksi. 

Tutkimukseni tulokset käsittelevät suuria linjoja ja abstrakteja teemoja, jotka määrittävät erilaisin 

tavoin kuntien lastensuojelun tiimien omaa työtapaa. 

 

Tulkittaessa tekstejä abstraktien teemojen alle vaarana on se, että osa tekstin nyansseista ja 

informaatiosta jää välittymättä. Tutkimukseni tulosten esittelemisen jälkeen jäin pohtimaan, miten 

aineistoani olisi voinut analysoida, jotta tutkimus olisi tuottanut enemmän uutta tietoa. Tätä 

problematiikkaa kuvaa muun muassa se, että työntekijät eivät välttämättä saa tutkimuksestani irti 

sitä informaatiota, mitä he eniten kaipaisivat – yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä muualla tapahtuu. 

 

Tutkimuksen aikana nousi lisäksi muutamia muitakin huomioita, jotka edellisen analyysin lisäksi 

herättivät ajatuksia. Ensimmäinen näistä on johtamisen merkitys kehittämiselle. Johtaminen on 

yleisessä keskustelussa jatkuvasti ajankohtainen aihe. Johtamisen merkitys ja sen kehittäminen on 

jokaisen kunnan kohdalla aineistossa toistuvasti esillä. Millaisiksi johtavat sosiaalityöntekijät 

näkevät oman osallisuutensa kehittämiseen? Miltä kehittämisen juurruttaminen näyttäytyy eri 

hallinnon tasoilla? Olisi mielenkiintoista selvittää sitä, mitä tiimit toivovat johtotason 

kehittämiseltä. Kuntien toiveena on, että hallinnon taso tietäisi enemmän perustyön arjesta. Mikä 

helpottaisi lastensuojelun työntekijöiden ja hallintotason vuoropuhelua?  

 

Toinen aihe, mitä pohdin, on kehittämiseen erikoistuneen työntekijän vaikutus tiimin kehittämiseen. 

Erityistyöntekijän panosta poikkeuksetta kiitetään niissä tiimeissä, missä sellainen resurssi on 

käytettävissä. Espoossa kehittäminen on pirstottu osaksi jokaisen työntekijän vastuuta johtavan 
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sosiaalityöntekijän johdolla. Ulkopuolisen tekijän, kuten opiskelijan hyödyntäminen kehittämisessä 

voi kuitenkin näkemykseni mukaan olla kaksiteräinen miekka kehittämisen juurtumisen kannalta. 

Ulkopuolinen kehittämisresurssi voi toimia erinomaisena pontimena työyhteisössä vain, jos 

työyhteisö on motivoitunut tukemaan opinnäytetyötä. Työyhteisön tulisi sitoutua opinnäytettään 

tekevän opiskelijan aiheeseen. Muutoin kehittäminen on vaarassa jäädä irralliseksi, ulkoistetuksi 

muodollisuudeksi. Tällöin tutkimuksellinen panos ei sisäisty tiimiin ja työ voi valua hukkaan. 

Vaarana on näin tutkimukseni alussa esittelemäni Saralan ja Saralan (2001) näennäinen 

kehittäminen retoriikan tasolla. 

 

Jo puolen vuoden aikana hankkeen edetessä olen havainnut tiimien kehittämisotteen 

väkevöitymistä. Muun muassa asiakkaan osallistamisen lisääminen on eräs Kaste-ohjelman tavoite. 

Asiakkaan aktiivisesta roolista kehittämisen pontimena ei ole ollut mainintoja ennen kuin Kehrä-

hanke on ohjannut tiimejä sanottamaan ajatuksiaan asiakkaan osallistamisesta. Asiakkaan osallisuus 

kehittämisessä on tullut vahvasti esille muun muassa teematyöpajojen ryhmätehtävien tuotoksissa. 

 

”10 kysymystä kehittämisestä”-vastauksien ja tiimeille annetun välitehtävän välillä vastauksissa on 

havaittavissa yhä useammin mainintoja kehittämisen juurtumisesta arkipäivän perustyöhön. Tähän 

itseohjautuvaan kehittämisintoon Kehrä-hanke pyrkii ja tämän tendenssin soisi jatkuvan. 

Tavoitteena on, että kehittäminen olisi sisäänrakennettu työhön siten, että se tulisi luonnolliseksi 

osaksi perustyötä. Rakenteiden tutkiminen ja siitä nousevan tiedon jakaminen auttaa työntekijöitä 

tekemään laadukkaampaa perustyötä. Siksi hankkeen olemassaolo on perusteltua. 

 

Hanke vaatii innovaatiota, uuden kehittämisen rohkeutta ja taitoa agitoida motivaatiota myös 

hankkeeseen osallistuviin työryhmiin. On kuitenkin huomattava, että kuten Juhani Kirjonen (2006, 

117-136) kirjoittaa, kehittäminen organisaatiossa on jatkuvaa asiantuntijatyötä. On hieman 

harhaanjohtavaa puhua ”kehittämisprojekteista” tai hankkeista, joilla on jokin tietty aikataulu, sillä 

kehittäminen on jatkuvaa etenemistä tarkistettavissa olevaan suuntaan. Kehrän tavoitteet ovat 

linjassa tämän yhä vahvemmin julkilausutun ajatusmaailman kanssa. Tästä johtuen hankkeen 

pyrkimys juurruttaa kehittäminen jokaisen kunnan ominaisimmalle tavalle työhön siten, että siitä 

tulisi pysyvä rakenne, on tähdellinen tavoite sosiaalityölle: kehittämisen avulla sekä asiakas että 

työntekijä pystyvät hyötymään yhä paremmasta palvelusta.
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