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Esipuhe 

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriön, 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti rahoittaman 
hankkeen 1.11.2009-30.6.2010 välisenä aikana. Hankkeen väliraportti julkaistaan 
nimellä ”Moniammatilliset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa”.  
Väliraportti koostuu kahdesta osasta, joista toinen koskee moniammatillista 
yhteistyötä lasten ja nuorten suojelussa ja toinen moniammatillista yhteistyötä 
nuorisotyössä.  Ensimmäisestä väliraportin osasta ovat vastanneet Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL) ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. 
Toinen osa on Sosiaalikehitys Oy:n tuottama yhteistyössä Dialoog -tutkimuspalvelujen 
kanssa.  
 
Väliraportti on sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointi -
jaoston hankkeisiin kuuluva ministeriöiden yhteisrahoitteinen tutkimus. Se on jatkoa 
samojen tutkimusorganisaatioiden aiemmin toteuttamalle esiselvityshankkeelle. 
Jaostossa päädyttiin esiselvitysten jälkeen preferoimaan aihepiiriä, joka liittyy, kuten 
raportissa sanotaan ”kehittämistyön juurruttamiseen monialaisessa yhteistyössä”.  
Palvelujärjestelmää lähestytään juurruttamisen edistämiseksi kahdesta eri 
näkökulmasta. Yhtäältä korostetaan sitä, että moniammatillinen yhteistyö on tärkeätä 
vahvistettaessa asiakkaan ja työntekijän kohtaamista ja vuoropuhelua. Toisaalta se on 
tärkeätä koko palveluprosessin johtamiseksi. Toimintaa kehitetään käyttäen hyväksi 
verkostomaisia työtapoja. Niiden omaksuminen, levittäminen ja juurruttaminen 
käytäntöön ovat tutkimuksen ja kehittämistyön kohteena. 
 
Hanketyön toinen vaihe, joka on päättynyt näihin väliraportteihin, on tuonut esille 
tärkeätä yhteenvetotietoa käytännön kokemuksista. Hyvien toimintatapojen 
levittäminen ja juurruttaminen ei ole helppoa. Yhteistyön hankalia käytännön esteitä 
nostetaan väliraportissa hyvin esille.  Nämä seikat tulivat esille myös jaoston 
järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Väliraportti on samalla esimerkki siitä, että 
juurruttamisen merkitys kasvaa t&k -toiminnan piirissä.  Valtioneuvoston linjauksissa 
on tähdennetty poikkisektoraalista hanketoimintaa. Tutkimustulosten hyödyntäminen 
ja käytäntöön juurruttaminen on tähän linjaukseen hyvin sopivaa. 
 
Hankkeen etenemistä ja sen tuloksia on käsitelty jaoston kokouksissa ja jaoston 
järjestämissä keskustelutilaisuuksissa.  Aihealue on todettu hyvin tärkeäksi ja 
selvitystyötä pyritään jatkamaan hankkeen nyt toteuttaneiden tutkijoiden kanssa. 
Hankkeen toteutuksen valmistelusta ovat vastanneet ylitarkastaja Immo Parviainen 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Arto Koho sosiaali- ja 
terveysministeriöstä.
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Johtopäätökset ja ehdotukset   
 
Sektoritutkimuksen tutkimuskokonaisuus teemasta Moniammatilliset ohjaus- ja 
palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa käynnistettiin marraskuussa 2009. 
Sen ajateltiin jatkuvan tehtyjen suunnitelmien mukaan vuoden 2011 loppuun. Tässä 
raportoidaan kesään 2010 mennessä tehty työ. Tutkimuksessa on tehty yhteistyötä 
kahden hankkeen välillä, joista ensimmäistä  hanketta  
 
1. Moniammatillisten toimintatapojen juurtuminen lasten ja nuorten suojelussa 2009 

- 2011 hallinnoi THL ja 
 
2. Moniammatillisuuden ja monialaisuuden monet muodot sekä johtamisen haasteet 

sosiaalisessa nuorisotyössä hallinnoi Sosiaalikehitys Oy.  
 
Molempien hankkeiden toteutuminen ja tulokset esitetään tässä raportissa. Raportin 
alussa esitetään yhdessä työstetyt johtopäätökset ja ehdotukset.  
 
Hankkeiden välisen yhteistyön fokuksena on kehittämistyön juurruttaminen 
monialaisessa yhteistyössä. Yhteistyön tavoitteena oli selkiyttää käsitteellisesti 
juurruttamiseen liittyvää keskustelua ja analysoida juurruttamiseen tähtääviä 
strategioita ja toimenpiteitä monialaiseen yhteistyöhön perustuvassa lasten- ja 
nuorten palvelujärjestelmässä. Yhteistyössä lähestytään lasten ja nuorten 
palvelujärjestelmää kahdesta näkökulmasta. Näkökulma on toisaalta työntekijän ja 
asiakkaan kohtaamisessa ja toisaalta koko palveluprosessin johtamisessa. Tavoitteena 
on lisätä käytännön työntekijöiden, kehittäjätutkijoiden ja johtajien tietoisuutta uusien 
verkostomaisten työtapojen omaksumiseen, juurtumiseen ja levittämiseen liittyvistä 
haasteista ja näkökulmista.   
 
Hankkeet käynnistettiin ja tutkijoiden yhteinen työkokous pidettiin 18.11.2009. 
Tuolloin todettiin lähtötilanne, lähestymistapa juurruttamiseen, keskeinen käsitteistö, 
aineistot ja metodit; perehdyttiin juurruttamisesta käytyyn keskusteluun 
lastensuojelussa ja nuorten suojelussa; määriteltiin yhteiset työskentelytavat ja 
yhteydenpito hankkeiden välillä. Tutkijoiden työ käynnistyi marraskuun alusta lähtien. 
Hankkeiden tutkijat ovat tehneet yhteistyötä, vertailleet ja analysoineet havaintojaan 
kolmessa työkokouksessa, 21.1. ja 3.5.2010. Viimeinen kokous pidettiin 14.6.2010, 
jolloin keskusteltiin väliraporttien sisällöistä ja tutkimusten havainnoista, vertailtiin 
yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia sekä linjattiin hankkeen perustalta tehtäviä yhteisiä 
johtopäätöksiä ja ehdotuksia. Raportin tulokset esiteltiin jaoston järjestämässä 
hankeseminaarissa 18.8.2010 
 
THL:n ja Sosiaalikehitys Oy ovat analysoineet hankkeiden yhteisiä kokemuksia ja 
esittäneet keskeiset kehittämisehdotukset jatkoa varten. Ehdotusten yhteisenä 
piirteenä on, että ne tukevat, kehittävät ja tehostavat monialaisia 
yhteistyökäytäntöjä. Tämän lisäksi ehdotetaan, että käynnistetyt tutkimukset 
saatetaan loppuun. 
 
Molemmat osahankkeet pitävät tärkeänä kohdentaa voimavaroja ns. 
syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria koskevan ylisektorisen ja pysyvän 
seurantajärjestelmän kehittämiseen. Seurantajärjestelmän tulisi lähteä lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden arjen näkökulmasta ja sen tulisi toteuttaa osallisuuden 
periaatteita (asiakkaiden kuulemisjärjestelmä). Ilman jatkuvaa seurantaa ja sen 
edellyttämää luotettavaa seurantatiedon tietopohjaa päätöksenteolle ei voida 
toimittaa sen tarvitsemaa tietoa. Jo ensimmäisessä esiselvityksessä kohdentuen 
Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret -teemaan ehdotettiin mm. tietopohjan 
rakentamisen jatkamista ja lastensuojelutoimien kohdentumista kuvaavan 
tilastoseurannan kehittämistä (erillisselvitykset ja yhteistyö THL/Tilastokeskus).  
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Tämän selvityksen ja aiempien tutkimusten myötä voidaan sanoa, että hyvä tieto- ja 
seurantajärjestelmä toimii monialaisten verkostojen ja ryhmien ”työvälineenä” ja 
seurantatieto tukee myös yhteistyökäytäntöjen juurtumista. Yhteistyöryhmät keräävät 
tietoa, ne tarvitsevat ja käyttävät tietoa sekä välittävät tietoa eteenpäin (esim. 
poliittisen päätöksenteon tueksi). Nykyisten tieto- ja seurantakäytäntöjen ongelmana 
on valtakunnallisesti yhtenäisten kuntia tukevien hyvinvointi-indikaattoreiden puute, 
pirstaleiset tietovarannot ja paikallisen tiedonkeruun vaihtelevat käytännöt. Tarvetta 
olisi tietokäytäntöjen yhtenäistämiselle ja prosessimaiselle, palvelujen dialogista 
kehittämistä tukevan seurantakäytännön luomiselle. Näin voidaan myös tukea 
palvelujen juurruttamista ja tuoda näkyväksi mm. eri mallien hyvää vaikuttavuutta. 
Tässä tarkoituksessa voitaisiin vahvistaa ja kehittää jo olemassa olevia 
rakenteita, kuten Sosiaalialan osaamiskeskuksia, joiden toiminta perustuu 
monialaiseen ja moniammatilliseen yhteistyörakenteeseen ja -verkostoon. Näin 
voitaisiin varmistaa sektoreiden välinen monitieteinen asiantuntemus (mm. 
lastensuojelu ja nuorisotyö) ja niiden rajoilla oleva, helposti hiljaiseksi jäävä tieto.  
Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen edellyttää erillisen hankkeen 
käynnistämistä: rahaa ja koordinointiresurssia, jonka turvin voidaan edistää 
paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tason ylisektoriaalisen vuoropuhelun 
kehittymistä1.  
 
Koordinoinnin avulla seurantatiedolla ja uusilla dialogisilla ja osallistavilla 
seurantakäytännöillä voidaan tukea esimerkiksi paikallisten nuorisolain muutoksen 
myötä perustettavien ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa. Ohjaus- ja 
palveluverkostojen toimenkuvaksi on ehdotettu paikallisten lapsi- ja nuorisopoliittisten 
strategioiden valmistelua, seurantaa ja kehittämistä. Strategiatyö edellyttää 
arviointitietoa; koordinoinnin, monialaisten yhteistyöryhmien ja strategioiden 
kehittäminen näkyy saman tavoitteen eri osa-alueina.  
 
Monitoimijainen yhteistyöryhmä on valmistellut syksyllä 2010 käynnistyvän 
maankattavan seminaarisarjan (5 tilaisuutta eri puolilla Suomea 
(www.lastensuojelunlaatupaivat.fi). Tässä prosessissa tarvitaan tutkimuspanosta 
siihen, miten kuntien lapsia ja nuoria koskevat hyvinvointistrategiat ja 
suunnitelmat toimivat ja miten niitä seurataan sekä tarkempaa tutkimusta siitä, 
mikä selittää lastensuojelun laadun ja alueellisesti vaihtelevien toimintakäytäntöjen 
sekä palvelujärjestelmien erilaisuutta. Käynnistyneen prosessin vahvistaminen sekä 
sen jatkumisen tukeminen olisi tarpeen ja perusteltua. Sen perusteluja ja 
kytkeytymistä esitellään THL:n raportin lopussa tarkemmin. Sosiaalikehityksen 
jatkohankkeiden osalta sama strategioiden seuranta tulee välillisesti esiin monialaisten 
yhteistyöryhmien kehittävän arvioinnin yhtenä osana. 
 
Yhteisenä kehittämisehdotuksena nousee lisäksi esiin monialaisten 
yhteistyökäytäntöjen arvioinnin ja johtamisen kehittäminen. Yhteistyöryhmien 
arviointi- ja johtamiskäytännöt ovat hyvin vaihtelevia ja paikoin esimerkiksi 
itsearviointi on vakiintunut osa oman ryhmän toimintaa. Toisaalta monessa ryhmässä 
tai verkostossa esiintyy selvästi tarvetta konsultatiiviselle kehittävälle arvioinnille. 
Tämä arviointi – tai ryhmien itsearvioinnin tukeminen – nähdään tärkeäksi ryhmien 
johtamisen, henkilöstön osaaminen kehittämisen (ns.monialainen ammattitaito), 
ryhmädynamiikan hallinnan ja osallisuuden vuoksi (asiakkaiden kuuleminen). Arviointi 
voi siis osaltaan tukea ja tehostaa ryhmien toimintaa.  
 
Arvioinnin ja johtamisen kehittämistarve liittyy osaltaan kolmanteen 
kehittämisehdotukseen, jota voi yleistäen kuvata mahdollisuuksien 
järjestämiseksi. Tätä nykyä monialaisille yhteistyökäytännöille on usein leimallista 
ristiriita arvojen, tavoitteiden ja mahdollisuuksien kanssa. Yhteistyökäytännöt 

                                          
1 Heino Tarja & Kuure Tapio 2009: Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret -esiselvitys. Prosessinäkökulma 

ehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä lastensuojelun ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin 
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tunnistetaan hyviksi ja niiden monet myönteiset vaikuttavuudet nähdään. Toisaalta 
yhteistyökäytännöt kariutuvat tai jäävät puolinaisiksi puutteellisten resurssien, 
perustyön vaatimusten, huonon suunnittelun tai erilaisten organisatoristen esteiden 
vuoksi. Nämä ongelmat ovat vähäisimpiä lapsi- ja perhekohtaisessa työssä (mm. 
lastensuojeluyhteydessä) silloin, kun yhteistyö on välttämätön ja erottamaton osa 
perustyötä. Yleisemmällä tasolla ”yhteisen työn” edelle menee ”oma työ” silloin, kun 
resurssien puute johtaa kiireeseen eikä monialaisen yhteistyön edellyttämään 
ajankäyttöön ole mahdollisuuksia. Selvitysten yhteydessä havaittiin myös verkostoja, 
joihin osallistutaan pakon vuoksi ja joiden toiminnassa ei nähdä mitään yhteyttä 
omaan perustyöhön. Tämä heikentää osallistujien sitoutumista ja tekee ryhmistä 
tehottomia. Arvioinnin ja johtamisen kehittäminen vähentäisi osaltaan tätä dilemmaa, 
koska monialaisia ryhmiä tulisi (arvioinnilla) tukien ohjata siihen, että yhteistyön 
hyöty välittyy osaksi toimialojen ja työntekijöiden perustyötä. 
 
Viimeiseksi haluamme kiinnittää huomiota lasten ja nuorten osallisuuden 
erilaisiin määritelmiin ja käyttötapoihin. Suomalaista lasten ja nuorten 
hyvinvointipoliittista keskustelua on viime vuosina hallinnut ns. poliittisen osallisuuden 
käsite, jossa korostetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja kuulemista. Tämän 
lisäksi keskusteluun olisi voimakkaammin tuotava mm. EU:n asiakirjoissa oleva 
määritelmä, joka näkee osallisuuden tasa-arvoisen kansalaisuuden toteutumisena. 
Tämä määritelmä kiinnittää huomiota köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen ja 
näkee osallisuuden (nuoren) kansalaisen oikeuksien kautta. Tätä myöten osallisuuden 
kehittäminen tukee voimakkaasti lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista oman 
asiakkuuden kohdalla. Tällä hetkellä nuori asiakas kohdataan usein aktiivisena ja 
kuultava subjektina (mm. asiakassuunnitelmien) kautta, mutta tämä tavoite ei 
kuitenkaan toteudu kaiken kattavasti tasa-arvoihannetta toteuttaen. Kansalaisen 
oikeuksien (so. aktiivinen subjekti) toteutumisen ideologinen legitimointi on viime 
vuosina jäänyt poliittisen osallisuuskeskustelun varjoon. 
 
Ehdotamme siis, että  
1. Käynnistetyt hankkeet rahoitetaan ja toteutetaan loppuun asti. 
2. Syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria koskevan ylisektorista ja pysyväksi 
tarkoitettua seurantajärjestelmää ja -käytäntöä ryhdytään vakavasti 
kehittämään. Erillistä kehittämistä tarvitaan sekä yksilötasoisen tietopohjan 
luomiseksi että elinolo- ja palvelujärjestelmän tasolla.  
3. Monialaiseen yhteistyöhön perustuvan lasten ja nuorten elinolojen ja 
palvelujärjestelmän kehittämistä vahvistetaan dialogisen kehittämisen periaatteella, ja 
siinä pyritään vuoropuheluihin myös lapsi- ja nuorisokansalaisten ja 
asiakkaiden kanssa. Seurantatiedolla ei siis viitata vain indikaattoreihin, vaan 
peräänkuulutetaan monipuolista tiedonkeruuta ja tiedonvaihtoa. Kehittämis- ja 
koordinaatiotehtävä ehdotetaan osoitettavan olemassa olevien rakenteiden sisään. 
Alueellisena ohjausrakenteena näemme sosiaalialan osaamiskeskusverkoston 
potentiaalisimpana toimijana, joka voi tehdä yhteistyötä paikallisten ohjaus- ja 
palveluverkostojen kanssa. Ohjausrakenteelle sisällölliseksi teemaksi ehdotetaan 
ajankohtaista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien toteutumisen seurantaa. 
Tämän osana myös lapsi- ja nuorisopoliittinen strategiatyö löytää paikkansa. 
4. Lopuksi toteamme, että resursseihin liittyvät tekijät kuten henkilöstön vaihtuvuus 
ja pätevien työntekijöiden puute ovat realiteetteja, jotka vaikeuttavat vakavasti 
kehittämistyön ja hyvien käytäntöjen juurtumista.  
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Sammandrag 

publikationens titel: Moniammatilliset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten 
suojelussa (Multiprofessionella styr- och servicenätverk i barn- och ungdomsskyddet) 
författare: Tarja Heino, Hanna Heinonen, Mimosa Koskimies, Kirsi Nousiainen, 
Annukka Paasivirta, Sari Pitkänen, Jukka Pyhäjoki, Tom Tarvainen, Jukka Vehviläinen 
 
Delegationen för sektorforskning har beställt en forskningshelhet som inleddes på 
hösten 2009. Mellanrapporten färdigställdes på sommaren 2010 och den består av två 
helheter:  
1. Moniammatillisten toimintatapojen juurtuminen lasten ja nuorten 
suojelussa (Förankring av multiprofessionella verksamhetssätt inom barn- och 
ungdomsskyddet), vilken administreras av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL: Tarja 
Heino, Mimosa Koskimies, Jukka Pyhäjoki, Hanna Heinonen samt det finska 
kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen Socca: Kirsi 
Nousiainen och Annukka Paasivirta) 
2. Moniammatillisuuden ja monialaisuuden monet muodot sekä johtamisen 
haasteet sosiaalisessa nuorisotyössä (Former för multiprofessionellt och 
sektorövergripande samarbete samt utmaningar inom ledningen av det sociala 
ungdomsarbetet), vilken administreras av Sosiaalikehitys Ab (Sosiaalikehitys Ab: Sari 
Pitkänen och Tom Tarvainen samt DiaLoog tutkimuspalvelut: Jukka Vehviläinen).  
THL:s forskningshelhet omfattar fyra självständiga empiriska undersökningar. I dessa 
har man utrett användningen och förankringen av nätverksdialogiska arbetssätt och 
metoder i socialarbetet i tre kontexter: inom barnskyddet i Nurmijärvi, i 
familjerådslagen i huvudstadsregionen samt i fråga om införandet och förankringen av 
i barnskyddslagen avsedda multiprofessionella expertgrupper och samarbetsstrukturer 
i Finland. Undersökningarna visar konkret på problemen och möjligheterna när det 
gäller förankringen av sektorövergripande arbete såväl i fråga om normstyrningen, 
god praxis som allokeringen av pengar. En utmaning för utvecklingen är utöver ett 
verkligt engagemang även ledningen av kulturförändringen och verksamhetssätten i 
en verksamhetsmiljö där strukturerna hela tiden förändras.  
 
I delprojektet ”Monialaisuuden mahdollisuudet nuorten palveluissa” 
(Sektor¬övergipande möjligheter inom ungdomsservicen) som inriktar sig på 
ungdomsskyddet och som genomförs av Sosiaalikehitys Ab, är målet att undersöka 
möjligheterna att ta fram och förankra en modell för övergripande samarbete inom 
servicesystemet för barn och unga i 13–20 års åldern. I undersökningen har man 
granskat utformningen och verksamheten hos olika multiprofessionella grupper i olika 
utvecklings- och förankringsstadier samt hur väl deras verksamhet och de modeller 
som tagits fram på basis av verksamheten har etablerats. I undersökningen redogörs 
för insamlingen av uppföljningsmaterial, ledningen av det multiprofessionella 
samarbetet och allokeringen av resurser samt granskas hur detta arbete har påverkat 
beaktandet av de ungas delaktighet och den nytta som fås av den multiprofessionella 
servicen. I undersökningen har man samlat in information om de sektorövergripande 
samarbetsformernas nuläge och de utvecklingsförslag som gäller dessa. 
Undersökningen bygger på fallstudier samt därtill anslutna intervjuer av enskilda 
personer och grupper på tio orter, intervjuer med experter samt på en webbenkät till 
kommunernas sektordirektörer. 
 
I mellanrapporten föreslås utvecklande av sektorövergripande och bestående 
uppföljningssystem och -praxis samt skapandet av ett dataunderlag såväl på 
individnivå som på levandsförhållande- och servicesystemnivå.  Med 
uppföljnings¬datan hänvisas inte till indikatorer utan man efterlyser mångsidig 
datainsamling och informationsutbyte enligt den dialogiska utvecklingsprincipen, där 
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man även hör barn och ungdomar. Faktorer i anslutning till resurserna inom 
basservicen och barnskydds¬arbetet, såsom personalomsättningen och bristen på 
kompetent arbetskraft är realiteter som märkbart försvårar utvecklingsarbetet och 
förankringen av god praxis.  
 
Ämnesord: Multiprofessionell, sektorövergripande, styr- och servicenätverk, barn, 
unga, barnskydd, service för ungdomar, förankring, ledarskap 
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Abstract 

Title: Multiprofessional Counselling and Service Networks in Child Protection 

Authors: Tarja Heino, Hanna Heinonen, Mimosa Koskimies, Kirsi Nousiainen, 
Annukka Paasivirta, Sari Pitkänen, Jukka Pyhäjoki, Tom Tarvainen, Jukka 
Vehviläinen 

The research project commissioned by the Advisory Board for Sectoral Research 
was initiated in autumn 2009. An interim report was published in summer 2010, 
and it comprises two parts:  

1. Establishment of Multiprofessional Practices in Child Protection, 
coordinated by the National Institute for Health and Welfare (THL) (THL: Tarja 
Heino, Mimosa Koskimies, Jukka Pyhäjoki and Hanna Heinonen; and Centre of 
Expertise on Social Welfare in the Helsinki Metropolitan Area (Socca): Kirsi 
Nousiainen and Annukka Paasivirta) 

2. Many Forms of Multiprofessionalism and Management Challenges in 
Youth Social Work, coordinated by Social Development Co Ltd (Social 
Development Co Ltd: Sari Pitkänen and Tom Tarvainen; and DiaLoog Research 
Services: Jukka Vehviläinen). 

The research project managed by THL comprises four independent empirical 
studies. Their topics are the establishment of dialogic network-based operations 
and methods in child protection in Nurmijärvi; the use of family group 
conferences in the Helsinki Metropolitan Area; and the building and establishment 
of the multiprofessional groups of experts and cooperation structures required by 
the Child Welfare Act in Finland. The studies provide concrete examples of the 
problems and opportunities in establishing multiprofessional cooperation, in 
relation for instance to normative regulation, best practices and management 
through money. In addition to inspiring commitment, one of the main 
development challenges is to manage cultural change and practices in an 
operating environment where structures have been in continuous flux.  

The aim of the “Opportunities for Multiprofessionalism in Youth Services” sub-
project coordinated by Social Development Co Ltd was to examine the modelling 
and establishment of multiprofessional cooperation in the system of services 
offered to young people aged 13-20. The sub-project looked at the construction 
and operation of multiprofessional groups at various stages of development and 
establishment, and at the entrenchment of related operating models. The 
research has looked at the compilation of monitoring data, the management and 
resourcing of multiprofessional work, and the impact of the cooperation from the 
perspectives of the participation of young people and the benefits gained from 
multiprofessional services. Information was gathered on the current forms of 
multiprofessional competence and on suggested improvements to these. The 
research materials comprised case studies and related individual and group 
interviews from ten locations around Finland, as well as interviews with experts 
and an online survey directed at heads of divisions. 

The interim report proposes the development of a cross-sectoral, permanent 
monitoring system and procedure, in order to create a base of individual-level 
data and to assist at the level of living conditions and the service system. 
Monitoring data does not refer to indicators, but to the need for diversified 
information gathering and information sharing according to the principle of 
dialogic development, involving consulting young citizens and customers. Basic 
services and the resources for child welfare work involve unavoidable factors such 



Moniammatil l iset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa    9 

as high staff turnover and scarcity of competent personnel, which significantly 
hinder development and best practices. 

 

Keywords: Multiprofessional, counselling and service network, children, 
adolescents, child welfare, youth services, establishment, management 
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Johdanto 

 
Syrjäytymisvarassa olevien nuorten auttaminen haastaa näiden nuorten osallisuuden ja 
ammatillisen kohtaamisen tavan ja forumit. Edelleen, auttamisjärjestelmän kehittäminen 
ammattilaisia työssään tukevaksi edellyttää ammattilaisten keskinäiseen luottamukseen ja 
perustehtävien tuntemukseen sekä keskinäisiin selkiyttäviin vuoropuheluihin perustuvaa 
toimintakulttuuria. Kolmanneksi, tällaisten toimintakulttuurien juurtuminen on 
osoittautunut hitaaksi ja vaativaksi prosessiksi, joka ei rajoitu työntekijätasoon vaan se 
haastaa myös palvelujärjestelmän ja ammatillisten asiantuntijoiden johtamisen tavat ja 
tukirakenteet.  
 
Viime aikoina eri palvelusektoreiden yhteistyö ja tietosuojakysymykset ovat herättäneet 
monenlaista huolta niin kansalaisyhteiskunnassa, asiakaskunnassa kuin viranomaisten ja 
tutkijoiden piirissä (Moniammatillisen viranomaisyhteistyön lakisääteistämistä 
valmisteleva työryhmä 2009; Suurpää 2009). Hyvät yhteistyökäytännöt ovat saattaneet 
käytännössä muuttua vastakkaisiksi ja vieraiksi alkuperäisille tarkoituksille (Ks. Arnkil & 
Alhanen 2009). Palveluiden ja erityisesti moniammatillisen yhteistyön keskeisen haasteen 
hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien kankeuksien ohella muodostaa lasten ja nuorten 
asema ja osallisuus. Tavoitteena on, että moniammatillisella yhteistyöllä voidaan 
kohentaa lasten ja perheiden arki- ja asuinympäristöä ja että tässä yhteistyössä lasten ja 
nuorten aidolle osallisuudelle on tilaa. Lasten ja nuorten osallisuus ja kuulluksi tuleminen 
kuuluu valtavirtapuheeseen, mutta arjen toimissa, ja erityisesti moniammatillisissa 
käytännöissä lapsen osallisuus helposti sivuuttuu (Bardy. toim 2009; Hotari & Oranen & 
Pösö 2009), puhumattakaan lapselle merkityksellisten läheisten ja ystävien 
osallisuudesta. Aikuisnäkökulma ja hallinnolliset käytännöt korostuvat, ja ne ohjaavat 
toimintaa (Heinonen 2009) ja saattavat ohentaa erityisesti ristiriitatilanteissa sekä 
akuuteissa kriisitilanteissa lasten osallisuutta (Reinikainen 2007).  
 
Lasten ja nuorten palveluihin on panostettu ja sektoreittain on kehitetty menetelmiä 
syrjäytymisen ja pahoinvoinnin ehkäisyyn. Tämä ei kuitenkaan ole vielä riittänyt 
kääntämään esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää laskuun, vaan 
lasten ja nuorten ongelmat näyttävät edelleen lisääntyneen. Palvelujen kehittämisessä on 
tarpeen yhä tiiviimmin luoda ja ottaa käyttöön eri ammattiryhmien kanssa yhdessä 
uudenlaisia intensiivisen työn muotoja. Yhteistyöllä voidaan pyrkiä nykyistä varhaisemmin 
puuttumaan syrjäytymisen ja pahoinvoinnin merkkeihin sekä tekemään interventioita, 
jotta huostaanotoilta ja raskaammilta ongelmilta säästyttäisiin. (Högnabba 2008) Myös 
moniammatillisen yhteistyön tueksi ja eri osapuolten, erityisesti lasten, nuorten ja 
perheiden, osallisuuden vahvistamiseksi on kehitetty innovatiivisia käytäntöjä ja 
menetelmiä (esim. huolen puheeksiottaminen, ennakointidialogit eli selkeyttävät 
verkostopalaverit, läheisneuvonpito, vertaisryhmäkuulemiset, asiakaspalautejärjestelmät, 
BIKVA). Niillä on kuitenkin ollut taipumus jäädä käytöltään marginaalisiksi (Arnkil & 
Seikkula & Arnkil 2005; Reinikainen 2002; Kraemer 2008). 
 
Stakes/THL on kehittänyt pitkänä tutkimus- ja kehittämishankkeiden sarjana varhaiseen 
ja avoimeen yhteistoimintaan pohjautuvia verkostodialogisia käytäntöjä sekä niitä tukevia 
kunnallisia ylisektorisia johtamiskäytäntöjä ja toimintarakenteita. Verkostodialogisissa 
käytännöissä asiakkaat/kuntalaiset ovat kumppaneita palvelun suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa, eivät työntekijäkeskeisten toimenpiteiden kohteina. 
Kehitettyjä verkostodialogisia käytäntöjä ovat 1. huolen puheeksiottaminen, 2. 
ennakointidialogit eli selkeyttävät verkostopalaverit sekä 3. läheisneuvonpidon 
suomalainen malli. Stakes/THL on julkaissut näiden käyttöönottoa ja juurtumista 
helpottamaan menetelmäoppaita (Eriksson & Arnkil 2005; Heino 2000; 
www.lastensuojelunkasikirja.fi). Kuntiin on koulutettu satoja puheeksiottamisen 
kouluttajia, noin sata verkostokonsulttia sekä läheisneuvonpitojen koollekutsujia on 
koulutettu eri puolille maata. Toimivan rakenteen luominen uusien työtapojen 
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käyttöönottoa helpottamaan edellyttää tukea sekä ns. verkostokonsulttipankkien 
perustamista. Lisäksi Nurmijärven ja Rovaniemen kanssa on vuodesta 2003 tehty 
intensiivistä yhteistyötä vahaisen avoimen yhteistyön toimintatavan juurtumiseksi koko 
kunnan palvelujärjestelmään. Läheisneuvonpidon (LNP:n) osalta eri puolilla maata on 
toteutettu kokeilu- ja juurrutusprojekteja, ja yhteistyö pääkaupunkiseudun LNP-projektin 
kanssa on ollut tiivistä (Vuorio et al 2008). Suomalaiset verkostodialogiset menetelmät 
ovat olleet esillä useilla kansainvälisillä forumeilla. 
 
Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta kunnioittaen ja 
tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä pystyy jäsentämään omia 
työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Tavoitteena on helpottaa ja varhaistaa 
huolen esille ottoa ja parantaa asiakasyhteistyötä suhteessa asiakkaaseen ja 
palvelujärjestelmän toimivuuteen. (Eriksson & Arnkil 2005.)  
 
Ennakointidialogia voidaan käyttää sekä hyvinvointistrategioiden ja palvelujen 
yhteistoiminnan suunnittelussa että asiakasasioissa pidettävissä yhteiskokouksissa, joissa 
paikalla ovat asiakkaan/perheen heidän palaveriin haluamansa läheiset ja tilanteeseen 
liittyvien eri tahojen työntekijät. Ennakointidialogeja vetävät ulkopuoliset tehtävään 
kouluttautuneet vetäjät, verkostokonsultit. Eri tahon työntekijät tai asiakas voi tilata 
ennakointidialogin verkostokonsulttitoimintaa koordinoivalta verkostokoordinaattorilta. 
Palavereissa on selkeä, dialogisuutta tukeva rakenne ja asioita ja toimintaa suunnitellaan 
hyvästä tulevaisuudesta käsin. Palaverit ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä. Palaverissa 
tehdään toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. On havaittu, että jo itse 
yhteistyösuunnitelman laadintaprosessi antaa osallistujille tilanteeseen toivoa ja voimia. 
(Eriksson & Arnkil & Rautava 2006.)  
 
Läheisneuvonpito (LNP) on strukturoitu sosiaalityön menetelmä, jossa käytetään 
ulkopuolista koordinaattoria (suomennettu koollekutsujaksi) kartoittamaan verkostoa sekä 
kokoamaan ja vetämään neuvonpito. Neuvonpidossa perheen asiassa mukana olevat eri 
alojen ammattilaiset ja auttajat kutsutaan kertomaan havainnoistaan ja käsityksistään 
suoraan asiakasperheelle läheisverkostoineen. Saatuaan kuulla viranomaisten tiedot 
asiasta he vetäytyvät laatimaan suunnitelman tilanteen ratkaisemiseksi keskenään (ilman 
viranomaisia). Läheisneuvonpidon avulla pyritään lisäämään avoimuutta ja selkeyttä sekä 
vähentämään lastensuojelussa viranomaisten ja asiakasperheen välille helposti syntyvää 
vastakkainasettelua sekä tukemaan uudenlaisten ratkaisujen ja kumppanuusrakenteiden 
kehittymistä. Läheisneuvonpito on kehitetty alunperin Uudessa Seelannissa ja siellä se on 
lakisääteistetty 1989 sekä lastensuojelussa että nuorten rikoksentekijöiden asioissa. 
Läheisneuvonpitoja on maailmalla käytetty myös kouluyhteisöjen ongelmia ratkomaan. 
 
Lastensuojeluun on aina kuulunut oleellisena osana erilainen moniammatillinen yhteistyö 
sekä asiakasasioissa että ehkäisevänä ja yhteisökohtaisena työnä. Vuonna 2008 voimaan 
tullut uudistettu lastensuojelulaki säätää moniammatillisen asiantuntemuksen 
turvaamisesta aikaisempaa velvoittavammin. Edellinen laki ohjasi kuntaa perustamaan 
lastensuojelun tukiryhmän. Nyt kuntia velvoitetaan huolehtimaan siitä, että lapsen 
asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, 
terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa 
asiantuntemusta. Tällaisen asiantuntemuksen järjestämiseksi kunta tai useampi kunta 
yhdessä voi asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen 
asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuvan 
lastensuojelun asiantuntijaryhmän. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä voi avustaa 
sosiaalityöntekijää lastensuojelun toteuttamisessa sekä antaa lausuntoja 
lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. (LsL 417/2007 14 §). Näiden 
ryhmien työskentelytavoista tai menetelmistä ei tarkemmin säädetä. Tarkoitus onkin 
tutkia, miten millaisella kokoonpanolla näitä ryhmiä on perustettu ja miten ne toimivat ja 
miten ovat juurtuneet. 
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Monialaisen yhteistyön tiimoilla kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta. THL aloitti 2009 
keväällä yhteistyöhankkeen Oslon kaupungin kanssa verkostodialogsten käytäntöjen 
luomiseksi. Oslo on sitoutunut dialogiseen työskentelyyn THL:n yhteistyökuntien kanssa 
kokemusten hyödyntämiseen, palvelujärjestelmän muuttamiseen ja dialogisen 
palvelukulttuurin kehittämiseen omissa organisaatioissaan. Lisäksi LNP Euroopan verkosto 
vaihtaa kokemuksia vuosittain.  
 
Väliraportissa esitellään käynnistyneiden neljän tutkimuksen vaiheet ja alustavat 
havainnot. Moniammatillisten ja verkostomaisten menetelmien hyötyjä, vaikutuksia ja 
vaikuttavuutta lasten palveluissa on tutkittu runsaasti Stakesissa ja sen toteuttamissa 
projekteissa (Heino 2009; Koskimies 2008; Kokko & Koskimies 2007; Kokko 2006; 
Granlund 2006; Nieminen-Kurki 2006; Eriksson & Arnkil 2005; Eriksson & Arnkil & 
Rautava 2006; Pyhäjoki 2002). Tutkimuksen osoittamasta hyvistä kokemuksista ja 
vaikuttavuudesta huolimatta näiden menetelmien käyttöönotto ja erityisesti niiden 
juurtuminen osaksi palvelu- ja ohjausjärjestelmiä on ollut hidasta. Tulokset viittaavat 
myös siihen, että suurimmat ongelmat liittyvät eri alojen ammattilaisten ja viranomaisten 
toimintaan ja yhteistoimintaan.  
 
Tutkittujen työkäytäntöjen juurtumista voi tarkastella ainakin kolmesta näkökulmasta. 
Ensinnäkin juurtumisen yhteyttä käytännön normiperustaisuuteen voi tarkastella sen 
mukaan, onko käytäntö lain velvoittama, suositukseen ja ohjekirjaan perustuva vai hyvän 
käytännön mukainen (vrt. Doolan 2002). Toiseksi juurtumista ja leviämistä voi tarkastella 
sen mukaan, miten käytäntö on tuotettu: ylhäältä alas, alhaalta ylös vai erilaisissa 
vuoropuheluissa ja yhteistyössä. Kolmanneksi juurtumisen yhteyttä voi tarkastella 
suhteessa siihen, millaisia tutkimustuloksia työkäytännön vaikuttavuudesta on saatu.  
 
Nyt tarkasteltavana olevat kolme moniammatillista työkäytäntöä eroavat toisistaan 
kiinnostavalla tavalla edellä esitettyjen kriteerien suhteen. Ensimmäinen tutkimus koskee 
dialogista mallia, joka on tutkittu ja kehitetty Stakesin/THL:n ja kuntakumppaneiden 
yhteistyönä alusta alkaen. Verkostodialogisia menetelmiä on kokeiltu ja juurrutettu 
tutkimuksen kohteena olevan kunnan koko palvelujärjestelmään.  
 
Toinen tutkimus koskee läheisneuvonpitoa. Se on kansainvälinen, alun perin Uudessa 
Seelannissa lakiin sisällytetty toimintakäytäntö, joka on levinnyt laajalle hyvänä 
käytäntönä. Malli on tuotu, kehitetty ja sovellettu suomalaisiin olosuhteisiin yhteistyössä 
pilottipaikakkuntien työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Siitä on julkaistu 
utkimusraportteja sekä laadittu läheisneuvonpidon käyttöönottoa tukeva opas.  
 
Kolmas tutkimuksen kohde perustuu lakiin. Uudessa lastensuojelulaissa säädettiin 
lastensuojelun moniammatillisten yhteistyöryhmien perustamisestaa kuntiin ja 
seutukuntiin sosiaalityöntekijän työn tueksi. Tässä osiossa tutkitaan, miten ryhmiä on 
perustettu ja millaiseksi käytännöt ovat muotoutuneet ja miten ne ovat juurtuneet vuoden 
2008 alusta alkaen.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toteuttanut tutkimuskokonaisuuden yhdessä 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan kanssa. THL:n puolelta 
tutkimuskoordinaattorina toimi Ilse Julkunen vuoden 2009 loppuun asti ja Tarja Heino 
2010 alusta alkaen. Tutkijat ovat kirjoittaneet tutkimusraporttinsa ja vastaavat niiden 
sisällöstä. Johdannon ja yhteenvedon laatimiseen on osallistunut koko tutkimusryhmä, 
mutta lopullisesta näitä osia koskevasta tekstistä vastaa hankkeen loppuvaiheen 
tutkimuskoordinaattori.  
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1. Verkostodialogisten toimintatapojen ja menetelmien 
käyttö ja juurtuminen lastensuojelun sosiaalityössä 

VTM Mimosa Koskimies ja KM Jukka Pyhäjoki / THL Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
 

Taustaa 
 
THL on vuodesta 2003 kehittänyt erityisesti Nurmijärven kunnan kanssa varhaisen 
avoimen yhteistyön palvelukulttuuria lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Kuntaan on 
luotu peruspalvelujen varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteet ja 
periaatteet on kirjattu myös kunnan strategioihin. Tavoitteena on luoda palvelukulttuuria, 
jossa toimitaan mahdollisimman varhain, mahdollisimman avoimesti ja dialogisesti 
tasavertaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, erityisesti asiakkaiden ja heidän 
läheisverkostojensa, kanssa.  
 
Kunnassa toimii vakinainen ylisektorinen poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevän työn 
ohjausryhmä sekä vakinainen kokopäiväinen verkostokoordinaattori, joka koordinoi mm. 
ennakointidialogeihin ja läheisneuvonpitoihin liittyvää toimintaa. Kunnan työntekijöitä on 
koulutettu laajamittaisesti verkostodialogisten menetelmien hallintaan ja käyttöön ja 
henkilökunnan ja luottamusmiesten kanssa on käsitelty varhaisen avoimen yhteistyön 
eettisiä periaatteita. Parhaillaan kunnassa kehitetään varhaisen avoimen yhteistyön 
vaikuttavuuden indikaattoreita ja tähän liittyviä erilaisia arviointi- ja palautejärjestelmiä. 
 
Osana toimintamallin juurtumista toteutettiin myös äitiys- ja lastenneuvoloiden, 
varhaiskasvatuksen, koulujen sekä sosiaalityön kaikille työyhteisöille (esimiehet ja 
työntekijät) Hyvien käytäntöjen dialogiprosesseissa paikannettiin hyviä varhaisen avoimen 
yhteistyön käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on luoda/palauttaa työyhteisöihin 
ja työn rakenteisiin vertaisoppimisen tiloja, joissa säännöllisesti pohditaan ja kehitetään 
työtä yhdessä. Hyvien käytäntöjen dialogiprosesseja on toteutettu myös lasten ja 
vanhempien ja esim. koulun henkilökunnan kesken. Toimivia malleja ja käytäntöjä 
jaetaan laajemmin kunnan työntekijöiden kesken teemakohtaisissa ”Puimaloissa”. 
 
Hyvien käytäntöjen dialogien kautta esiin tulleita kehittämistarpeita kaikilla sektoreilla 
olivat 1) perheiden osallisuuden vahvistaminen yhteistyössä / asiakasprosesseissa, 2) 
yhteistyö muiden sektoreiden kanssa sekä 3) verkostodialogisten työkäytäntöjen 
(ennakointidialogit ja LNP) käytön lisääminen ja juurruttaminen. Seuraavaksi varhaisen 
avoimen yhteistyön mallia ja käytäntöjä levitetään ja juurrutetaan erityispalveluihin ja 
erityisesti lastensuojelun sosiaalityöhön, koska muut sektorit ovat paikantaneet sen 
olennaiseksi yhteistyökumppaniksi erityisesti tuntuvan huolen tilanteissa. 
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeen toteutus 
 
Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia verkosto- ja dialogiorientoituneen 
palvelukulttuurin leviämisen ja juurtumisen esteitä ja edellytyksiä. Tarkastelun 
kiintopisteenä ovat erityiset verkostodialogiset menetelmät; ennakointidialogit ja 
läheisneuvonpidot ja niiden käytön esteet ja edellytykset. Kohdejoukkona ovat 
lastensuojelun sosiaalityöntekijät, heidän esimiehensä sekä työtä ohjaava perhepalvelujen 
ohjausryhmä, johon kuuluvat perhepalvelujen esimies, lastensuojelun johtava 
sosiaalityöntekijä, perheneuvolan esimies, vastaava kuraattori sekä 
verkostokoordinaattori. Prosessin aikana pyritään myös luomaan hyviä tapoja tukea 
menetelmien käyttöä ja juurtumista ja sitä kautta palvelukulttuurin juurtumista erityisesti 
lastensuojelussa, mutta myös laajemmin kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.  
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Tutkimus- ja kehittämisprosessi toteutetaan vuosien 2009 - 2011 aikana. Syksyllä 2009 
neuvoteltiin ja sovittiin tutkimus- ja kehittämisprosessin toteutuksesta Nurmijärven 
kunnan perhepalvelujen ohjausryhmän ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa 
sekä tarkennettiin tutkimussuunnitelmaa. 
 
Keväällä 2010 koottiin perustiedot (määrät, tilaajatahot, välitön palaute) Nurmijärvellä 
tilatuista ja toteutuneista ennakointidialogeista ja läheisneuvonpidoista sekä haastateltiin 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ryhmä (17.3) ja perhepalvelujen ohjausryhmä (4.5). 
Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin myös sähköpostitse menetelmien käyttöä ja juurtumista 
tukevia asioita sekä teemaan liittyvät viestit ohjausryhmälle. Ohjausryhmälle järjestettiin 
(20.5.) dialogi, jossa esitettiin alustavat havainnot sosiaalityöntekijöiden haastattelusta 
sekä suunniteltiin toiminnan juurtumista tukevia tekoja ja sovittiin niiden seurannasta. 
Ohjausryhmä jatkaa suunnitelman tekemistä omissa kokoontumisissaan ja informoi 
tutkijoita prosessin etenemisestä. Kunnassa järjestettiin myös osana dialogisen 
arviointiprosessin kehittämistä ja ennakointidialogien juurruttamista "puimala" - 
työkokous (8.6), jonka teemana oli ennakointidialogien tilaajien kokemukset. Tutkijat 
osallistuivat dialogiin. 
 
Keväällä 2010 raportoidaan alustavat havainnot tutkimuskonsortion yhteisessä 
väliraportissa Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle. Syksyllä 2010 seurataan 
verkostodialogisten menetelmien käyttöä tukevia tekoja ja järjestetään tarpeen mukaan 
ohjausryhmän, sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden yhteisiä dialogeja aiheesta. Keväällä & 
syksyllä 2011 toteutetaan sosiaalityöntekijöiden ja ohjausryhmän seurantahaastattelut 
sekä aineiston analyysi ja raportointi.  
 
Tutkimus- ja kehittämisprosessin toteuttavat THL:n Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
-yksikön erikoissuunnittelijat Mimosa Koskimies & Jukka Pyhäjoki. Aineiston muodostavat 
ennakointidialogien ja läheisneuvonpitojen seuranta-aineistot, neuvottelut 
perhepalveluiden johdon kanssa, sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelu ja 
sähköpostikysely, perhepalvelujen ohjausryhmän dialogit, käyttöä tukevien 
tekojen/dialogien aineistot, prosessin dokumentointi. Menetelmänä käytetään laadullista 
sisällönanalyysia ja prosessiarviointia. Seuraavassa esitetään alustavia havaintoja 

Ennakointidialogien ja läheisneuvonpitojen käyttö ja palaute 
 
Ennakointidialogit ovat asiakkaan/perheen, heidän läheistensä ja tilanteeseen liittyvien 
työntekijöiden yhteistyöpalaveri, jonka vetävät ulkopuoliset menetelmään kouluttautuneet 
verkostokonsultit (paikalliset työntekijät). Tavoitteena on selkeyttää tilannetta, luoda 
toiveikkuutta sekä konkreettinen toimintasuunnitelma. Ennakointidialogeja voi tilata 
kunnan verkostokoordinaattorilta. Palaverin kesto on 3-4 tuntia ja sen aikana toteutetaan 
”tulevaisuuden muistelu” sekä lopuksi tehdään yhteinen toimintasuunnitelma. 
Tulevaisuuden muistelussa perhe luo kuvan hyvästä tilanteestaan sekä pohtii omia 
tekojaan, muiden tukitekoja sekä tämänhetkisiä huoliaan sekä mikä saa huolet 
vähenemään. Läheiset ja työntekijät kertovat omista tukiteoistaan, huolistaan ja huolta 
vähentävistä teoista. Puhuminen ja kuuntelu on erotettu kaikkien äänten esille tulon 
varmistamiseksi. Osiossa käytetään myös tiettyä kysymysrakennetta, jolla pyritään 
lisäämään toiveikkuutta, tarkastelemaan jokaisen  
 
omia toimintamahdollisuuksia sekä varmistamaan asiakkaiden osallisuus/keskiössä 
oleminen oman elämän suunnittelussa. Lopuksi tehdään yhteinen toimintasuunnitelma ja 
sovitaan seuraavista askeleista ja seurantapalaverista. Läheisneuvonpitoprosessi on 
esitelty tarkemmin läheisneuvonpidon juurtuminen pääkaupunkiseudulla 
tutkimushankkeen esittelyssä. 
 
Nurmijärvellä on toteutettu verkostokonsulttitoimintaa vuodesta 2003 alkaen. Vuonna 
2010 kunnassa toimii 15 verkostokonsulttia, jotka vetävät ennakointidialogeja eli 
dialogisia verkostopalavereja asiakas- ja suunnittelutilanteissa. Vuodesta 2003 lähtien 
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kunnassa on järjestetty 169 verkostokonsulttien vetämää palaveria, joista 50 oli 
asiakaspalaveria. Eniten asiakaspalavereita ovat tilanneet lastensuojelun 
sosiaalityöntekijät, lastensuojelun perhetyö sekä kiertävät erityislastentarhanopettajat. 
Ennakointidialogit ovat juurtuneet pysyviksi toimintatavoiksi Klaukkalan yläkoulun 
seiskaluokkalaisten ryhmäytymisprosesseissa sekä Rajamäen asukasiltojen 
alueneuvonpidoissa (erityinen pysyvä teema lasten ja nuorten tilanne). Vuosina 2009 - 
2010 ennakointidialogeista on kehitetty pysyvää sovellutusta myös lastenvalvojan 
vetämiin huoltoriitatilanteisiin.  
 
Kaikista ennakointidialogeista kerätään aina palaverin päätyttyä välitön palaute. 
Palautelomakkeessa kysytään mm. palaverin hyödyllisyydestä, kuulluksi tulemisesta, 
muiden kuulemisesta, tilanteen selkeytymisestä, luottamuksen lisääntymisestä, sekä 
olotilasta palaverin päätyttyä ja suosittelisiko palaveria muille. Nurmijärvellä vuosien 2006 
- 2009 aikana systemaattisesti kerättyyn palautteeseen ovat vastanneet aikuisasiakkaat, 
lapset/nuoret, läheiset, työntekijät (N=216). He pitivät asiakastilanteisiin järjestettyjä 
palavereja hyödyllisinä ja melko hyödyllisinä (Asteikko 1-10, Ka aikuisasiakkaat 7,4, 
lapset/nuoret 6,2, läheiset 8,0, työntekijät 8,4. Tärkeiksi koettiin palaverien selkeys, 
tasapuolisuus ja erityisesti se, että niissä tultiin aidosti kuulluiksi ja kuultiin muita. Suurin 
osa koki, että palaverissa oli syntynyt suunnitelma ja he suosittelisivat palaveria myös 
muille. Työntekijät ja läheiset antoivat korkeimmat arvosanat lähes kaikki kysymyksiin. 
Lapset ja nuoret antoivat kaikista kysymyksistä aikuisvastaajia alhaisempia arvosanoja. 
Nuoret antoivat korkeimmat arvosanat kuulluksi tulemisesta sekä muiden kuulemisesta, 
alhaisimmat arvosanat saivat tulevaisuuteen eläytyminen ja luottamuksen lisääntyminen. 
Vastauksissa oli nuorten kohdalla suurta hajontaa vastaajien välillä. Nurmijärven palaute 
on yhteneväistä THL:n aiemmin keräämän valtakunnallisen palautteen kanssa. 
Ennakointidialogien seuraava kehittämisteema on sekä Nurmijärvellä että 
valtakunnallisesti palaverien kehittäminen lasten ja nuorten osallisuutta tukevammaksi.  
 
Nurmijärvi osallistui Stakesin (nyk. THL) valtakunnalliseen läheisneuvonpidon kehittämis- 
ja tutkimushankkeeseen vuosina 1997 - 2000, ja tuolloin kunnassa haluttiin parantaa 
yhteistyötä ja tämän pyrkimyksen osana otettiin lastensuojelutyössä käyttöön 
läheisneuvonpitomenetelmä. Vuonna 2010 Nurmijärvellä toimii 4 läheisneuvonpidon 
koollekutsujaa. Vuosien 2006 - 2009 aikana on järjestetty 11 läheisneuvonpitoprosessia 
ja 13 läheisneuvonpidon seurantapalaveria. Sosiaalityöntekijät, koollekutsujat ja 
koordinaattori ovat tuottaneet yhdessä kuvauksen Nurmijärven 
läheisneuvonpitoprosessista. Toiminnan vahvistamiseksi on myös järjestetty yhteisiä 
koulutuksia lähikuntien kanssa. 
 
Nurmijärvellä kerätään myös läheisneuvonpidoista osallistujilta palaute 
ennakointidialogien palautelomakkeen pohjalta muokatulla lomakkeella. Vuoden 2007 
palautteen mukaan vastaajat (N=81) pitivät läheisneuvonpitoja hyödyllisinä 
(aikuiset/läheiset 8,4, lapset/nuoret 8,0 ja työntekijät 8,7). Osallistujat kokivat tulleensa 
kuulluiksi ja asioiden selkeytyneen. Myös olo neuvonpidon jälkeen koettiin hyväksi ja 
luottamus suunnitelman toteutumiseen oli kaikilla vastaajilla melko hyvä. Aikuiset/läheiset 
ja työntekijät antoivat hieman korkeampia arvosanoja kuin lapset/nuoret kaikissa paitsi 
palautelomakkeen yhdessä kohdissa (”Havaitsitko uusia vaihtoehtoja toimia?”). 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä verkostotyöstä 
sekä ennakointidialogien ja läheisneuvonpitojen käyttöä ja 
juurtumista estävistä ja tukevista teoista 
 
Seuraavassa esitellään/referoidaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
ryhmähaastattelussa esiin nousseita teemoja ja sosiaalityöntekijöiden 
ajatuksia/kokemuksia verkostotyöstä ja verkostodialogisten toimintatapojen ja 
menetelmien käytöstä, leviämisestä ja juurtumisesta. Lopussa esitetään perhepalvelun 
ohjausryhmälle esitelty yhteenveto juurtumista tukevista kehittämisehdotuksista sekä 
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teemoista ne liittyvät. Koko aineisto käydään läpi, analysoidaan kattavasti ja raportoidaan 
lopullisesti syksyyn 2011 mennessä. 

Verkostotyö 

 
Sosiaalityöntekijöiden puheissa verkostotyö jakaantui yleiseen ns. jokapäiväiseen 
verkostotyöhön sekä kohdennetumpaan, erityisiä menetelmiä vaativaan verkostotyöhön. 
Sosiaalityöntekijät kokivat, että heidän työnsä ytimen muodostaa verkostotyö: 
Verkostotyö on jokapäiväistä; ”kaikki mitä tehdään on verkostotyötä”, tapahtui se sitten 
puhelimitse, sähköpostitse tai kasvokkain. Työntekijät kuvasivat lastensuojelun 
sosiaalityön luonnetta ja tilanteita sellaiseksi, jossa monen eri tahon toimijat aina liittyvät 
jollain tavalla yhteen. Työtä ei voi tehdä ilman muita ihmisiä tai muita tahoja. 
Sosiaalityöntekijät kokivat ”yleisen” verkostotyön sujuvan yleisesti ottaen kunnassa hyvin 
ja ”harvoin törmätään klikkeihin”. Erityisiä verkostotyön menetelmiä sosiaalityöntekijät 
kertoivat käyttävänsä silloin, kun tilanteessa tarvitaan kohdennetumpaa verkostotyötä.  
 
Yhteistyössä eri tahojen kanssa työntekijät kokivat nousevan esiin samankaltaisia 
kysymyksiä ja ongelmia yhteistyötahosta riippumatta. Kysymykset liittyvät toisten työn ja 
henkilöiden tuntemiseen: ”Mitä me voimme tehdä, mitä muut voivat tehdä” sekä 
vastuurajapintoihin: ”kuka ottaa mistäkin vastuun, kuka johtaa prosessia.” 
Ongelmallisimmaksi yhteistyö koetaan aikuispsykiatrian kanssa. Sosiaalityöntekijät 
kokivat, että aikuispsykiatrian on vaikea ymmärtää miksi asioita kannattaa pohtia 
yhdessä eri tahojen kanssa tai miksi heidän pitäisi tehdä lastensuojeluilmoituksia.  
 
Sosiaalityöntekijät kokivat huolen puheeksiottamisen yleistymisen kunnassa näkyvän 
omassa työssään. Usein lastensuojeluilmoitusta tekevä taho on jo käynyt perusteellisen 
keskustelun perheen kanssa asiasta. Tätä pidettiin hyvänä asiana ja merkkinä 
toimintatapojen muuttumisesta ja niiden juurtumisesta.  
 
Sosiaalityöntekijät kokivat, että usein verkostopalavereissa, joissa ei käytetä ulkopuolisia 
vetäjiä, heidän oletetaan aina vetävän palaverit, varsinkin jos kyseessä on 
lastensuojelullinen asia ja vaikka huoli olisi ilmennyt jollain toisella taholla, esim. koulussa 
ja koulu tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Psykiatrian puolella ja sairaalassa palaverin 
vetävät sosiaalityöntekijöiden mukaan kuitenkin aina lääkärit. Palaverien vetäminen ja 
niihin osallistuminen samaan aikaan koettiin erityisen hankalaksi. Lisäksi palavereihin 
valmistautumiselle ei sosiaalityöntekijöiden mukaan ole juurikaan aikaa, ellei esim. 
palaverin pitopaikkaan ole matkaa, jolloin autossa ehtii hieman valmistautumaan työparin 
kanssa.  

Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa 
 
Sosiaalityöntekijät kokivat, että koulu ottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijään yhteyden 
liian myöhään. Prosessi yksittäisen opettajan huolestumisesta sosiaalityöntekijän mukaan 
ottamiseen työskentelyyn kestää liian kauan. Myös yksittäisten opettajien kanssa 
yhteistyötä koettiin olevan liian vähän. Työntekijöiden mukaan yhteistyöhön koulujen 
kanssa tarvitaan yhdessä pohdittuja ja sovittuja käytäntöjä ja niiden kehittäminen 
yhdessä koettiin tärkeäksi. Sosiaalityöntekijät kokivat, että kouluissa kannattaisi käyttää 
nykyistä paljon enemmän ennakointidialogia (koulu tilaajana), jolloin tilanne ei 
välttämättä koskaan edes tarvitsisi lastensuojelun sosiaalityön mukaan ottamista, tai että 
lastensuojelun sosiaalityö pääsisi varhaisemmin mukaan perheen tukiverkostoon ja 
yhteistyöhön.  
 
Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä lastensuojelun työntekijät kuvasivat 
vähäiseksi ja jähmeäksi. Lastensuojeluilmoituksia tulee varhaiskasvatuksesta 
Nurmijärvellä sosiaalityöntekijöiden mukaan vähän, ja niiden tekemisen kynnyksen 
epäiltiin olevan korkea. Perusteluiksi varhaiskasvatus on kertonut, että heillä on useita 
kiertäviä erityislastentarhanopettajia sekä omaa perhetyötä. Sosiaalityöntekijöiden 
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mukaan varhaiskasvatus ja sosiaalityö eivät tunne toistensa työtä ja 
toimintamahdollisuuksia tarpeeksi. Varhaiskasvatuksen työntekijät tarvitsevat 
sosiaalityöntekijöiden mukaan paljon konsultaatiota esim. missä vaiheessa voivat tehdä 
lastensuojeluilmoituksia sekä konsultoida sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijät kokivat myös, 
että päivähoidossa on virheellinen luulo, että sosiaalityö tekee päivähoidolle tiukkaa 
valvontaa silloin kun päivähoitoa käytetään lastensuojelun tukitoimena tai että 
lastensuojelu tietää perheen arjesta ja tilanteesta ”kaiken aikaa kaiken”, jos perhe on 
lastensuojelun asiakas (vaikka päivähoito näkee/on yhteydessä lapseen ja perheen 
päivittäin). Myös yhteistyöhön päivähoidon kanssa haluttiin yhdessä suunnittelua ja 
yhteistyön kehittämistä. 

Ennakointidialogit ja läheisneuvonpidot 

 
Sosiaalityöntekijät käyttävät ennakointidialogeja ja läheisneuvonpitoja, mutta heidän 
mielestä niitä voisi käyttää nykyistä enemmänkin. Työntekijät pohtivat, että menetelmistä 
voisi oppia vielä paljon lisää ja toivoivat erilaisia tilaisuuksia jakaa kokemuksia 
menetelmien ja prosessien käytöstä. Menetelmien käytön koettiin lisääntyneen yleisesti 
kunnassa, mutta ei ehkä niinkään lastensuojelun sosiaalityössä. Työntekijöiden mukaan 
oma epätoivo ja avuttomuus saavat kokeilemaan menetelmiä, mutta myös jonkun 
suositukset, tieto että menetelmä helpottaa ja auttaa tai tuottaa suurempaa hedelmää 
esim. että oma kalenteri väljenee prosessin kautta. Tärkeäksi koettiin myös, että 
prosesseista ja erityisesti ennakointidialogeista on hyötyä myös työntekijälle itselleen. 
Johdon koettiin kannustavan menetelmien käyttöön. Toisaalta ongelmalliseksi koettiin, 
että esim. ajan ja asiakasjonojen priorisoimisen ”tuska” jäi kuitenkin työntekijälle.  
 
Ennakointidialogeja tiedettiin sovelletun eri tahoilla. Työntekijät pohtivat, että 
lastensuojelussa niitä voitaisi vielä useammin hyödyntää alkuarvioinneissa, 
lastensuojelutarpeen selvityksissä sekä erilaisissa nivelkohdissa, kuten sijoituksen 
aloittamisessa tai päättämisessä. Tähän toivottiin tukea ja rakenteita. Ennakointidialogien 
todettiin sopivan joihinkin tilanteisiin, mutta ei kaikkiin ja kaikille. Työntekijöiden mukaan 
suhteessa siihen miten niitä on markkinoitu, niitä on käytetty kunnassa kuitenkin liian 
vähän. Sosiaalityöntekijät toivoivat, että muuallakin (esim. kouluissa ja päivähoidossa) 
tilattaisiin enemmän ennakointidialogeja, jolloin hekin pääsisivät osallistumaan 
palavereihin osallisina eivätkä aina tilaajina. Ennakointidialogeissa mukanaolon todettiin 
olevan oikeasti mukavaa ja ”siistiä”.   
 
Läheisneuvonpidot koettiin raskaiksi ja pitkiksi prosesseiksi, jotka eivät sovi akuutteihin 
kriiseihin, joista lastensuojelun arjen työn koettiin pääasiassa koostuvan. 
Ennakointidialogeja ei pidetty niin raskaina (kesto 3-4h + seurantapalavei) kuin 
läheisneuvonpitoja. Lastensuojelun työn koettiin pääasiassa muodostuvan akuuteista 
kriiseistä ja niihin kaivattiin ”kipeästi” erilaisia menetelmiä tai sovelluksia. 
Läheisneuvonpidossa perheen ja muiden työntekijöiden motivoimisen, 
ennakkovalmistelujen esim. lausuntojen keräämisen koettiin vievän paljon aikaa. 
Työpaineiden koettiin arjen työssä olevan kovat, jolloin aikaa vieviä menetelmiä ei 
käytetä, vaan suositaan ns. perinteisiä lyhyempikestoisia verkostopalavereja ilman 
ulkopuolisia vetäjiä ja rakennetta. Näissä palavereissa todettiin korostuvan tilanteen 
päivittämisen ja asioista sopimisen laajamittaisen dialogin sijaan. (Vertaa dialogisuuden 
mahdollistuminen vaatii aikaa.) Myös yhteisten ylisektoristen aikataulujen löytämisen 
koettiin olevan hankalaa. Kunnassa oli kokeiltu joskus yhteistä ylisektorista verkostoaikaa 
kalentereissa, mutta siitä oli luovuttu. 
 
Työntekijöiden kokemukset kummastakin menetelmästä olivat hyvät. Tosin erityisesti 
läheisneuvonpidon raskaus huoletti. Toteutuneet läheisneuvonpitoprosessit ja 
ennakointidialogipalaverit olivat aina tuottaneet jotakin hyvää tilanteeseen ja 
jatkoprosesseihin. Esimerkiksi läheisneuvonpitoprosessit olivat lähes aina ehkäisseet 
lapsen/nuoren sijoituksen. Läheisneuvonpitoja oli myös kokeiltu onnistuneesti 
varhaisemmassa, ennaltaehkäisevimmissä vaiheissa. Myös pelkästään se, että 
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tilaamisprosessin myötä voitiin keskustella koordinaattorin ja perheen kanssa, todettiin 
olleen hyödyllisiä, vaikka neuvonpitoa tai ennakointidialogia ei lopulta olisi 
järjestettykään. Sosiaalityöntekijät kertoivat käyttävänsä ennakointidialogeja erityisesti 
silloin, kun omat keinot olivat lopussa tai eivät tiedä miten jatkaa tilanteessa. Niiden 
rakennetta pidettiin hyvänä, kaikkien äänten esiin tulon mahdollistajana. Lasten ja 
nuorten osallisuutta toivottiin kehitettävän edelleen. Menetelmien muunnelmien 
kehittämistä pidettiin tärkeänä. Menetelmien koetaan siis tuottavan paljon hyvää, mutta 
vaativan ”liikaa aikaa ja vaivaa”. Arjen työn rakenteita ja resursseja (kiire, aikapula ja 
paine) pitäisi kehittää niin, että ne tukevat verkostodialogisten menetelmien käyttöä ja 
kehittämistä kunkin omassa työssä ja työyhteisössä. 
 
Sosiaalityöntekijöiden mukaan menetelmät ja toimintatapa ovat juurtuneet silloin, kun ei 
tarvitse erikseen miettiä tai havahtua, että ”tällainenkin menetelmä on meillä käytössä ja 
olemassa”. Juurtumista osoittaa myös, kun työntekijä ei mieti mihin tilanteeseen 
menetelmä sopii ja mihin ei, vaan niitä tarjotaan aina ”tapana toimia” (tilanteiden 
paikallistaminen/sovellusten muokkaaminen). Kolmanneksi työntekijät näkevät 
menetelmän juurtuneen, kun sen käyttö on yleistynyt ja vakiintunut myös 
peruspalveluissa. Juurtumisessa koettiin olevan monenlaisia välivaiheita, jokin ei vain ole 
joko juurtunut tai ei juurtunut. Juurtumisen koettiin etenevän vaihe vaiheelta kokemusten 
kautta. Kokemusten saamista ja jakamista pidettiin erityisen tärkeänä. Juurtumisen sanaa 
pidettiin ”isona ja rohkeana”. 

Tiivistys verkostodialogisten menetelmien käyttöä estävistä ja ehkäisevistä 
tekijöistä  
 

Estäviä ja ehkäiseviä tekijöitä 

  Aikaa vievää, pitkiä ja raskaita prosesseja (erityisesti LNP) 
  Asiakkaille pitää markkinoida uutta työtapaa / asiakkaiden motivointi 
  Aidosti töissä kiire ja paineita, työ täyttyy akuuteista kriiseistä, näihin menetelmiä?  
 Miten ratkaistaan kiireen ja ajanpuutteen ja varhaisen avoimen yhteistyön kehittämisen 

ristiriita?  
 Hankalaa löytää ylisektorisia aikatauluja 
 Menetelmien rakenteelliset kysymykset (raskaus/pituus) 
 Prosessien käytön ajoitus, väärään aikaan, väärässä kohdassa 
 Omat ennakkoasenteet 
 Metodiin liittyvät negatiiviset kokemukset, omat tai muiden  
 

Edistäviä tekijöitä 
 Verkostokoordinaattori on erittäin tärkeä. Se, että toimii samassa tilassa. Tuttuus. 

Tilaaminen pienimuotoinen työnohjauksellinen keskustelu 
 Rohkeasti palaverien tilaaminen 
 Esimiehen tuki; henkinen ja fyysinen/rakenteet 
 Priorisointi. Vertaa ”heti pitää äkkiä tehdä jotain” 
 Menetelmien käyttö on tapa: ”Meillä käytetään..” 
 Kokemuksien jakaminen tiimissä / viralliset ja epäviralliset foorumit 
 Kokemuksien jakaminen muiden kanssa / viralliset ja epäviralliset foorumit 
 Oikea ajoitus 
 Tilanteet, joihin sopii selkiyttäminen 
 Yhteinen aika verkostopalavereille/verkostotyölle 
 Yhteinen aika konsulteilla vetää verkostopalavereja 
 Lupa tehdä verkostokonsultin työtä 
 Työpaineen helpottaminen 
 Aikaa pysähtyä ja miettiä työtä. Tuki tälle. Henkinen ja konkreettinen  
 Työparin merkitys, aikaa pohtia yhdessä 
 Jonkun suositukset. 
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 Tieto, että menetelmä helpottaa/auttaa/tuottaa suurempaa hedelmää ja että kalenteri 
väljenee prosessin kautta.  

 Ennakointidialogeista täytyy olla hyötyä myös työntekijöille.  
 Aika. Tarvitaan enemmän peruspalveluihin satsausta. Lisää työntekijöitä ja resursseja. 

Työntekijöiden osa-aikaisuus yms. työjärjestelyt  
 

Sosiaalityöntekijöiden viestit perhepalveluiden ohjausryhmälle ja 
kunnan varhaisen avoimen yhteistyön ohjausryhmälle  
 
Menetelmillä on oma paikkansa ja aikansa, kaikkiin tilanteisiin ne eivät sovi. 
Lastensuojelun sosiaalityössä menetelmiä käytetään varmasti lähes niin paljon kuin 
mahdollista. Menetelmien käyttöön tulisi rohkaista peruspalveluiden väkeä. Koko ajan 
tulee uudistuksia, lakiuudistuksia yms. Jos kaiken päälle vielä uusia menetelmiä, niin 
verottaa voimavaroja. Ei monia hankkeita päällekkäin yhtä aikaa. Uuden lastensuojelulain 
toimenpiteet ja niiden juurruttaminen nyt vielä päällä. Kumpi tärkeämpää, menetelmät 
vai akuutit asiakkaat vai voiko yhdistää? Suurin osa työstä muodostuu akuuttien 
asiakastapausten hoitamisesta. Kun monta akuuttia päällekkäin, ei pysty miettimään, että 
järjestetäänkö ennakointidialogi tai LNP. Hyvä, että on johdon siunaus työlle ja 
menetelmien käytölle, mutta johto ei ole mukana nopeissa asiakastilanteissa, me emme 
voi laittaa tiettyjä asiakkaita / tapauksia jonoon, vaikka sille olisi johdon siunaus. 
Työntekijä on aina se, joka ottaa pahanolon vastaan, kun priorisoidaan. Joudutaan 
tekemään ratkaisut. Johdon siunaus ei riitä, tarvitaan työntekijöiden ja johdon yhteistä 
keskustelua/dialogia. Tämä on yksi nivelkohta. Missä tilanteissa johto toivoo, että 
ennakointidialogeja tehdään? Hölmöä, jos sanotaan vain että pitäisi tehdä enemmän. 
Menetelmien juurtuminen tapahtuu työyhteisöissä. Olennaista on, mikä tuki tältä tulee. 
Johto kuitenkin myös tärkeä. Ei auta, jos me sanomme koulun tai päivähoidon puolesta. 
Tapahtuu yhteisötasolla. Miten autetaan toinen toisiamme pohtimisessa? Kuka määrittelee 
kiireellisyyden? Mitä ovat hyvät toimivat käytännöt? Ajankohtainen kehittämishaaste. 
Menetelmien yhdessä kehittäminen akuutteihin kriiseihin. Ennakointidialogien ja LNPn 
edelleen kehittäminen tärkeää. 

Kehittämisehdotuksia ja keskeisiä teemoja 
 
Lopuksi tehdään kehittämisehdotuksia verkostodialogisen palvelukulttuurin ja 
menetelmien juurtumisen tueksi. Kunnassa jo olemassa olevien toimintatapojen ja 
menetelmien käyttöä tukevien rakenteiden lisäksi tarvitaan erityisesti : 
 Verkostotyön ja verkostopalaverien yhteiset käytännöt kunnassa. Yhdessä dialogeissa 

luodut toimintatavat ja ohjeet 
 Erilaisia säännöllisiä jakamisen ja oppimisen tiloja 
 Tiimit  
 Työyhteisö ja esimiehet (yhdessä kehittäminen) 
 Puimalat, esim. tilaajadialogit / muunnelmat ja kehitelmät 
 Muut jakamisen tilat (sähköinen jakaminen?) 
 Asiakkaat mukaan jakamaan kokemuksia ja kehittämään toimintoja 
 Yhteistyön kehittämistä yhdessä  
 Työntekijöiden ja toisten työn tunteminen 
 Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen 
 Työyhteisöihin nimetyt menetelmien käyttöä tukevat henkilöt: 
 Vertaa koordinaattori (läsnäolo, tuttuus)  
 Tehtävänä käytön ylläpito ja tukeminen, konsultointi, markkinointi  
 Tilaajien/työntekijöiden kokemukset esiin myös painettuna 
 Dialogisten toimintatapojen ja menetelmien johtaminen. Mitä on käytännössä. Johdon 

säännölliset dialogit aiheesta  
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja perhepalvelujen ohjausryhmän haastatteluiden 
sekä perhepalvelujen dialogin pohjalta nousee alustavina havaintoina esiin vakava 
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ristiriita arjen työn työpaineiden ja verkostodialogisten toimintatapojen käyttämisen / 
juurtumisen välillä. Asiakkaita on paljon, työpaineet ovat kovat ja ns. ylimääräistä aikaa 
ei ole. Työtä ei ehdi reflektoida tai tapaamisiin juurikaan etukäteen valmistautua. 
Menetelmien käyttö ja kokonaisen palvelukulttuurin (varhainen avoin yhteistyö) 
juurtuminen taas edellyttävät yksilöiden, työparien ja ennen kaikkea tiimien ja 
työyhteisön (sekä eri sektoreiden työntekijöiden ja asiakkaiden) jatkuvaa yhteistä 
pohdintaa, keskustelua ja kokemusten vaihtoa. Myös näihin tarvitaan aikaa, tilaa ja 
erilaisia dialogisia menetelmiä. Työn ammatillisuuden kehittäminen ja kehittyminen vaatii 
konkreettista suunnittelua ja johtamista. Kehittämishaasteena nousee erityisesti 
verkostotyön, moniammatllisen yhteistyön ja verkostodialogisen työotteen johtaminen. 
Mitä on dialogisen työotteen ja dialogisen työyhteisön dialoginen johtaminen? 

Jatkosta 
 
• Tutkimus- ja kehittämisprosessia jatketaan ja se saatetaan loppuun suunnitelmien ja 
aikataulun mukaisesti.  Hanke raportoidaan syksyyn 2011 mennessä. Raportti julkaistaan 
mahdollisesti THL:n Raportteja –sarjassa. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia ja 
johtopäätöksiä hyödynnetään Nurmijärven ja muiden yhteistyökuntien Varhaisen avoimen 
yhteistyön -toimintamallien kehittämisessä sekä 2011 alkavassa laajassa STM:n, THL:n ja 
kuntien Kaste –hankkeessa, jossa Nurmijärven ja Rovaniemen Varhaisen avoimen 
yhteistoiminnan –malleja levitetään ja juurrutetaan muihin kuntiin.  
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2. Läheisneuvonpito pääkaupunkiseudulla 

 
Tutkimuskokonaisuus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen keskittyy 
läheisneuvonpidon juurtumisen tutkimiseen kuntatasolla ja toinen keskittyy analysoimaan 
sosiaalityön professiota läheisneuvonpidon esimerkin kautta. 

2.1 Läheisneuvonpitoprojekti asiakirjoissa 

VTT Kirsi Nousiainen, Socca 
 

Johdanto 
 
Läheisneuvonpitoa on toteutettu pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen 
ja Vantaa) lastensuojelussa projektiluonteisesti vuosina 2002–20092  Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston Heikki Waris -instituutissa3, sittemmin Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskus Soccassa4. Projektin tavoitteena oli kokeilla ja kehittää läheisneuvonpitoa 
ja sen soveltuvuutta erilaisiin lastensuojelun sosiaalityön tilanteisiin sekä levittää sen 
käyttö pääkaupunkiseudun kuntien lastensuojeluun. Projekti loppui vuoden 2009 lopussa. 
Vuoden 2010 alusta toiminta on vakinaistettu Helsingissä, jossa toimii kaksi päätoimista 
koollekutsujaa osana perhekeskuksen toimintaa, työskentelyalueenaan koko kaupunki. 
Vantaa jatkoi toimintaa omana toimintana siten, että läheisneuvonpidon koordinointi 
liitettiin osaksi lastensuojelun erityisasiantuntijan työtä ja he käyttävät palkkioperustaisia 
koollekutsujia. Espoo ei jatkanut toimintaa.  
 
Projekti oli aluksi kaksivuotinen (2002–2003), jonka jälkeen kunnat päättivät jatkaa sitä 
neljällä vuodella (2004–2007) ja tavoitteeksi asetettiin toiminnan vakinaistaminen. 
Vuonna 2007 kunnat kuitenkin päättivät edelleen jatkaa toimintaa hankemuotoisena vielä 
kaksi vuotta (2008–2009). Tällöin toiminnan jatkamisen tavoitteeksi asetettiin 
lastensuojelulain uudistuksen vaikutusten arviointi läheisneuvonpitopalvelun kysyntään ja 
resurssitarpeisiin.  
 
Läheisneuvonpito kehitettiin Uudessa-Seelannissa, jossa se on ollut lakisääteistä 
lastensuojelun toimintaa vuoden 1989 alusta lähtien. Sen syntymisen taustalla on maori-
väestön traditionaalinen perhekunnittain5 tapahtuva neuvottelutapa ja tavoitteena oli 
vähentää kasvavaa huostaanottojen määrää, mikä etenkin maorien keskuudessa oli 
suhteellisesti suurempi muuhun väestöön verrattuna. Sittemmin läheisneuvonpito on 
levinnyt ensin englanninkielisiin länsimaihin ja 1990 -luvulla myös Pohjoismaihin.  
 
Työtapana läheisneuvonpito on monista vaiheista ja tapaamisista koostuva prosessi. Se 
käynnistyy sosiaalityöntekijän ja asiakkaiden (lasten ja heidän huoltajiensa) yhdessä 
sopimalla toimeksiannolla. Prosessia koordinoi ulkopuolinen koollekutsuja, joka ei siis ole 
                                          
2 Ensimmäiset läheisneuvonpidon kokeilut pääkaupunkiseudulla olivat toteutuneet jo aiemmin vuosina 1998–2001, kun 

Helsingin sosiaaliviraston Kaakkoisen sosiaalikeskuksen lastensuojelussa osallistuttiin Stakesin Huostaanottoprojektiin.  
3 Heikki Waris -instituutti on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Helsigin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen 

sopimuspohjainen tutkimus-, opetus- ja kehittämisyksikkö, joka vuoden 2009 alusta on toiminut hallinnollisesti osana 

pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccaa. 3 
4 Socca on valtionavustuksella toimiva sosiaalialan asiantuntijuutta kehittävä, tutkiva ja välittävä pääkaupunkiseudun 

kuntien alueella toimiva ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa hallinnollisesti sijaitseva yksikkö.  
5 Läheisneuvonpidon englanninkielinen Uudessa-Seelannissa käytössä oleva vastine on Family Group Conference, joka 

viittaa ydinperhettä laajempaan perheryhmään ja sukuun (Vuorio ym. 2008, 10). 
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missään muussa vaiheessa kytkeytynyt asiakkaan asiaan. Valmisteluvaiheessa 
neuvonpitoon kutsutaan mukaan lapsen elämäntilanteen kannalta merkittävää tietoa 
omaavia työntekijöitä sekä perheen toivomat läheiset. Varsinainen läheisneuvonpito 
sisältää tiedonantovaiheen, jolloin työntekijöiden näkemykset esitellään, läheisten 
keskinäisen neuvonpidon sekä suunnitelman esittämisen ja hyväksymisen. Prosessiin 
liittyy myös seurantavaihe. 
 
Pohjoismaisessa ja suomalaisessa keskustelussa läheisneuvonpidosta puhutaan 
lastensuojelun työmenetelmänä, jossa korostuu lapsen asemaan, osallisuuteen ja 
oikeuksiin tukeutuva ideologia, kun taas muualla on korostettu perheen oikeuksien 
näkökulmaa. Läheisneuvonpitoa ei kuitenkaan tulisi nähdä vain työmenetelmänä, vaan 
pikemminkin aivan uudenlaisena ajattelu- ja lähestymistapana, tapana vahvistaa oikeutta 
tulla kuulluksi ja osallistua (Heino 2005). Tarja Heinon (2008, 44) mukaan 
läheisneuvonpito on maailmalla omaksuttu kuitenkin pääasiassa hyvänä käytäntönä, 
jolloin se on mielletty työmenetelmäksi. Näin Heinon mukaan kadotetaan LNP:n 
perimmäinen ajatus lapsen ja perheen oikeudesta tulla kuulluksi ja tehdä ehdotuksia 
läheistensä kanssa heille merkityksellisessä asiassa. Lisäksi Heino kiinnittää huomiota 
siihen, että myös Suomessa läheisneuvonpito on määritelty menetelmäksi, mikä osaltaan 
voi vaikuttaa siihen, että sen saaminen osaksi uudistunutta lastensuojelulakia ei edennyt.  
 
Läheisneuvonpitoa on runsaasti tutkittu ja vertailevaa keskustelua eri maissa saaduista 
kokemuksista on käyty useissa kansainvälisissä konferensseissa (Heino 2008, 37). Tarja 
Heino toteaa katsauksessaan LNP:tä koskevaan tutkimukseen, että valtaosassa niistä 
raportoidaan huomattavan hyvistä kokemuksista. Tutkimustulosten yhdenmukaisuudesta 
huolimatta läheisneuvonpito ei kuitenkaan ole toivotulla tavalla juurikaan juurtunut 
käytäntöön (Backe-Hansen 2006 teoksessa Vuorio ym. 2008, 38). Tämä herättää siis 
laajemminkin kuin vain pääkaupunkiseudulla kysymyksiä siitä, mitkä ovat niitä tekijöitä 
jotka edistävät tai ehkäisevät työkäytännön juurtumista.  
 
Suomalaisessa lastensuojelusta käydyssä keskustelussa on 2000-luvulla ollut yhtenä 
keskeisenä teemana lapsikeskeisyys tai lapsilähtöisyys sosiaalityön viitekehyksenä. Lapsi 
on haluttu nähdä yksilönä ja itsenäisenä toimijana ja saada hänen oma äänensä 
paremmin kuulumaan lastensuojelun prosesseissa. Tämä on johtanut myös siihen, että 
lastensuojelulain uudistuksessa (2007/417) lapsen asemaa on korostettu aiempaa 
enemmän.  Lisäksi suuntauksena on – mikä myös uudessa lastensuojelulaissa on 
huomioitu – saada lastensuojelun prosessit suunnitelmallisemmiksi ja siten 
läpinäkyvämmiksi. Läheisneuvonpito työkäytäntönä istuu käsittääkseni erittäin hyvin 
lapsilähtöisen suunnitelmallisen työn viitekehykseen. 
 
Läheisneuvonpito voidaan nähdä myös sosiaalityötä demokratisoivana työtapana 
(Faureholm 2003). Onko kenties mahdollista, että suomalainen kunnallinen sosiaalityö ei 
ole täysin valmis vastaamaan tähän demokratisoitumisen haasteeseen? Antahaan 
läheisneuvonpito lapsen elämäntilanteen ratkaisun avaimia läheisverkostolle aivan toisin, 
kuin mihin on totuttu. 

Tutkimustehtävä ja sen toteutus 
 
Tämän läheisneuvonpitoa koskevan tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitkä tekijät 
edesauttavat tai ehkäisevät läheisneuvonpidon käyttöön ottoa pääkaupunkiseudun 
kunnissa ja kuntien eri alueilla, ja miten menetelmä voidaan juurruttaa koko 
pääkaupunkiseudun alueella toimivaksi lastensuojelun käytännöksi? Tarve näiden  
 
kysymysten selvittämiseksi juontaa siitä, että vaikka läheisneuvonpito on juurtunut 
toimivaksi käytännöksi pääkaupunkiseudulla – mitä sen osittainen vakinaistaminenkin 
osoittaa – on leviäminen ollut alueellisesti ja ajallisesti epätasaista.  
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Tutkimustehtävää lähestytään kahdesta eri näkökulmasta: rakenteellisesta ja 
asiantuntijuuteen liittyvästä näkökulmasta. Rakenteellisen osuuden aineistoina käytetään 
LNP -projektin aikana syntyneitä asiakirjoja sekä projektin työntekijöiden ja toimielinten 
jäsenien haastatteluja. Asiakirjojen analyysi on toteutettu 1.1.–14.6.2010 ja ne tuottavat 
tietoa haastattelujen pohjaksi. Haastattelut suoritetaan syksyn 2010 kuluessa ja niiden 
analysointi toteutetaan keväällä 2011. 
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu toimintaa kuvaavia lukuja seitsemän vuoden ajalta. 
Projektin toimintavuosina pantiin vireille 151 lapsen ja perheen asiassa neuvonpidon 
valmistelu, ja 105 lapsen ja perheen asiassa se lopulta järjestettiin. Asiaa harkittiin 
vakavasti 436 lapsen ja perheen asiassa, mutta kaikkien kohdalla neuvonpitoon ei 
päädytty, vaan asiassa konsultoitiin projektin vetäjää. Yhteensä pääkaupunkiseudulla 
järjestettiin 250 läheisneuvonpitoa, ja seurantakokouksia järjestettiin 145. Espoo 
poikkeaa muista kaupungeista kovin vähäisellä palvelun käytöllään.  
 

Kaupunki 
Toimeen-
panot 

Konsultaa-
tiot 

Läheisneu-
vonpidot 

Seuranta-
kokoukset 

Espoo 8 63 4 7 

Vantaa 65 155 46 52 

Helsinki 78 218 55 86 

Yhteensä 151 436 105 145 

 
Tässä raportissa käydään läpi asiakirja-aineistoon pohjautuva analyysi, jossa on ollut 
mukana taulukon 1 mukaiset asiakirjat.  

Taulukko 1. Asiakirja-aineisto 

 
DOKUMENTTI MÄÄRÄ (kpl) 

Projektisuunnitelma (2002) 1 

Toimintasuunnitelma (2004, 2005, 2006, 2007–2009)  4 

Toimintakertomus (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) 7 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti 2002–2009 1 

Läheisneuvonpitotoiminnan vakinaistaminen pääkaupunkiseudulla 1 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitotoiminnan vakinaistaminen ja rahoitus 
vuoden 2009 jälkeen 

1 

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johdolle. 
Läheisneuvonpitopalvelujen jatkaminen pääkaupunkiseudulla – esitys (2006) 

1 

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johdolle – esitys (2003) 1 

Läheisneuvonpidon koollekutsujapankin rahoitus vuodelle 2003 1 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin hallinnollinen sijoittuminen (2004) 1 

Valtionavustushakemus Etelä-Suomen lääninhallitukselle (2004) 1 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin ja koollekutsujapankin 
kehittäminen, arviointi ja vakiinnuttaminen 2005–2007 

1 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin ja koollekutsujapankin 
hankesuunnitelma 2004–2007 

1 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin arviointisuunnitelma. 
Läheisneuvonpitojen vaikuttavuus ja organisoiminen pääkaupunkiseudulla 

1 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitokokous (2002) – muistiot 3 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin taustaryhmä (2002, 2003) - 
muistiot 

5 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin seurantaryhmä (2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009) - muistiot 

36 
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Läheisneuvonpito – lastensuojelun leviävä innovaatio? Selvitys 
pääkaupunkiseudun sosiaalityöntekijöiden läheisneuvonpitoa koskevista 
näkemyksistä. Power point - esitys 

1 

Yhteensä 68 

 
Asiakirja-analyysin tavoitteet ovat kahdenlaiset. Ensinnäkin analyysin avulla pyritään 
tavoittamaan läheisneuvonpidon juurtumiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, joita 
asiakirjoissa tuodaan esille. Toisena tavoitteena on näiden kysymysten toimiminen 
haastatteluissa temaattisena osviittana. 
 
Asiakirjat ovat tekstejä, joilla on oma tehtävä julkishallinnon organisaatiossa; tässä 
tapauksessa kolmen pääkaupunkiseudun kunnan sosiaali- ja terveystoimissa. Tässä 
kysymyksessä olevalla asiakirja-aineistolla on pääosin julkituotu tehtävä, kuten 
esimerkiksi suunnitelma, toimintakertomus tai kokousmuistio. Osassa asiakirjoista ei 
selkeästi tule ilmi, mikä funktio niillä on. Analyysissäni olen tehnyt ratkaisun, että en 
käsittele asiakirjoja erillisinä niiden funktion näkökulmasta, sillä riippumatta funktiosta, 
niissä esiintyy ja toistuu samoja temaattisia asioita.  
 
Olen lähtenyt liikkeelle ajatuksesta, että läheisneuvonpito on ollut usean vuoden ajan 
projektiluonteisesti toteutettua toimintaa, ja tavoitteena on selkeästi ollut sen 
juurtuminen pysyväksi käytännöksi laajasti koko pääkaupunkiseudun lastensuojelussa. 
Niinpä olen ensisijaisesti analyysissäni poiminut asiakirjateksteistä temaattisia 
kokonaisuuksia, joiden avulla tulkintani mukaan läheisneuvonpidon vakinaistamista 
argumentoidaan.  Asiakirjatekstien tuottaminen voidaan nähdä argumentaatioprosessina 
(Summa 1989 teoksessa Kääriäinen 2003, 55) ja niissä käytetään erilaisia retorisia 
keinoja vaikuttamistarkoituksessa (Kääriäinen mt., 55). Kääriäisen (mt., 57) mukaan 
asiakirjat voidaan käsittää argumentaatioteksteinä, joissa tekstien kirjoittajat ottavat 
itselleen tietyn paikan keskustelussa. Tulkintani lähtee siis ajatuksesta, että käsillä olevat 
asiakirjat pyrkivät retoriikallaan vaikuttamaan siihen, että läheisneuvonpito 
vakinaistettaisiin lastensuojelun pysyväksi työkäytännöksi. 

Tulokset 
 
Asiakirjoista on löydettävissä seitsemän eri teema-aluetta, joiden kautta otetaan kantaa 
ja perustellaan läheisneuvonpidon juurruttamista ja levittämistä sekä vakinaistamista 
työkäytäntönä. Nämä teemat ovat 1) ilmaistut tavoitteet, 2) tehdyt päätökset, 3) selkeät 
argumentit, 4) toiminnan edellytykset, 5) viitekehys, 6) tieto sekä 7) toteutukset.  

Ilmaistut tavoitteet 

 
Pääkaupunkiseudun kuntien aloittaessa läheisneuvonpidon kokeilun kunnissaan, oli siitä jo 
kokemusta Stakesissa aiemmin toteutetun projektin myötä. Lähtökohtana on siten ollut, 
että kysymyksessä on hyväksi havaittu työskentelytapa, jota haluttiin lähteä kokeilemaan 
laajemmin, kuin vain yhden Helsingin kaupungin sosiaalikeskuksen alueella. Jo 
ensimmäisissä suunnitelmissa tavoitteeksi todetaankin läheisneuvonpidon levittäminen 
laajempaan käyttöön. toiseksi asiakirjoista käy ilmi, että tavoitteena on tämän lisäksi ollut 
paitsi kokeilla, myös kehittää työkäytäntöä ja samalla arvioida sen soveltuvuutta erilaisiin 
lastensuojelun asiakastilanteisiin. Toiminnan arviointi on ollut yhtenä keskeisenä 
tavoitteena koko projektin ajan ja suunnitelmia on tehty sekä sisäisestä että ulkoisesta 
arvioinnista ja työkäytännön vaikuttavuuden arvioinnista. Julki tuotuna tavoitteena on 
arvioinnin osalta tuotu myös jo aiemmin, selvittää, mitkä tekijät selittävät käyttöönottoa 
samoin kuin lastensuojelulain uudistuksen vaikutuksia LNP -palveluiden kysyntään. 
 
Läheisneuvonpidon kehittämisen osalta tavoitteena on ollut etenkin laadun ja 
saatavuuden varmistaminen. Palveluja tarjottiin aluksi koollekutsujapankista, johon 
kuuluvat työskentelivät oman arkityönsä ohessa. Tämä vaikutti muun muassa siihen, että 
palvelut keskittyivät ilta-aikaan ja viikonloppuihin. Lisäksi toimeksiantojen määrän vuoksi 
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yksittäisten koollekutsujien läheisneuvonpidot jäivät vähäisiksi. Tämä puolestaan vaikutti 
siihen, että kokemusta kertyi hitaasti.  
 
Osana arviointitiedon tuottamiseksi tavoitteeksi asetettiin asiakirjojen mukaan muun 
muassa opinnäytetöiden tekijöitä sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. 

Tehdyt päätökset 

 
Projektin organisaatio koostui aluksi projektipäälliköstä ja hänen tuekseen perustetuista 
seuranta/taustaryhmästä ja tukiryhmästä. Näistä seuranta/taustaryhmän tehtävänä oli 
projektin arvioiminen ja seuranta sekä toimia tiedonvälittäjänä ja linkkinä kuntien 
organisaatioihin ja harvemmin kokoontuneen tukiryhmän tehtävänä oli toimia 
keskustelufoorumina läheisneuvonpidosta saatavien kokemusten mahdollisimman laajalle 
jakamiselle, arvioinnille ja tiedotukselle. 
 
Seurantaryhmässä tehtiin projektia koskevia päätöksiä ja esityksiä. Keskeisenä 
päätetyistä asioista oli projektin jatkamista koskevat päätökset sekä esitykset toiminnan 
rahoituksesta ja vakinaistamisesta. 

Selkeät argumentit 
 
Asiakirjoista on luettavissa runsaasti erilaisia väitteen muodossa esitettyjä argumentteja 
läheisneuvonpidon vakinaistamisen ja kehittämisen puolesta. Valtaosa niistä on 
organisaatiolähtöisiä perusteluja ja vain marginaalinen osa työmenetelmän ideologisiin 
näkökulmiin. Asiakirjoissa kyllä avataan läheisneuvonpitoa työkäytäntönä ja kerrotaan 
sen tavoitteista, mutta tässä yhteydessä en ole tulkinnut niitä selkeästi argumenteiksi. Ne 
ovat pikemminkin toteavia kuin perustelevia. 
 
Yksi esiin nostettu sekä organisaatiolähtöiseksi että ideologiseksi tulkittavista 
argumenteista liittyy lastensuojelulain uudistukseen. Asiakirjoissa todetaan, että 
läheisneuvonpitoa ei mainita vuoden 2008 alusta voimaan astuneessa laissa, mutta 
tuodaan esiin lain korostavan lapselle läheisten henkilöiden huomioon ottamista. Lisäksi 
viitataan hallituksen esitykseen ja lakia käsitteleviin oppaisiin, joissa LNP nostetaan esiin 
menetelmänä. Lain uudistumisen arvellaan joka tapauksessa lisäävän 
läheisneuvonpitopalvelujen kysyntää. Lakiin viittaamalla voidaan saada mahdollisimman 
vakuuttava perustelu läheisneuvonpidon juurruttamisen näkökulmasta. 
 
Toinen useaan kertaan mainittu argumentti ovat LNP:n käytön myötä saavutettavat 
säästöt, vaikka samassa yhteydessä todetaankin, että se ei voi olla eettisesti kestävä 
perustelu. Asiakirjoissa vakuutetaan, että säästöä syntyy muun muassa siksi, että LNP:n 
avulla voidaan välttyä huostaanotoilta. Säästöjen osalta viitataan Stakesin 
huostaanottoprojektissa laskettuihin rahamääräisiin summiin.  
 
Kolmas keskeinen argumentti on läheisneuvonpitopalvelujen kysynnän kasvu. Tämän 
argumentin tueksi esitetään lukumääriä ja tuodaan useasti esiin, että osa-aikaisien muun 
työn ohessa koollekutsujan tehtävissä toimivien työntekijöiden turvin ei kysyntään 
pystytä vastaamaan, vaan tarvitaan päätoimisia koollekutsujia. Asiakirjojen mukaan 
kysyntä on vuosittain vaihdellut eri kuntien välillä6 , mutta elpymistä on ollut 
havaittavissa. Yhtenä argumenttina on työmäärien osalta esitetty esimerkiksi vuoden 
2003 osalta koollekutsujien käyttäneen läheisneuvonpitopalveluihin työaikaa 1500 tuntia 
yhteensä 59 neuvonpidossa. 
 
Päätoimisten koollekutsujien puute estää asiakirjojen mukaan paitsi työkäytännön 
vakinaistamisen, myös sen että työn laatu, ammatillinen varmuus ja palvelujen 

                                          
6 Yhteenveto annetuista LNP –palveluista on liitteissä 1–3. 
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katkeamaton saatavuus eivät kehity. Argumentin avulla voidaan ajatella perusteltavan 
paitsi vakinaistamista, myös työtavan laajempaa juurtumista. Tähän liittyy myös 
argumentti, jonka mukaan koollekutsujien kuuluminen samaan työyhteisöön turvaisi 
palvelujen tasaisen tuottamisen.  
 
Vähemmin käytettyjä argumentteja olivat esimerkiksi läheisneuvonpitopalvelun 
määritteleminen lastensuojelun sosiaalityö perustoimintaa tukevaksi erityispalveluksi tai 
viittaaminen Ruotsissa saatuihin kokemuksiin läheisneuvonpidon käytöstä.  
 
Asiakirjoissa esiintyy hyvin vähän ideologiseksi luonnehdittavaa lapsen osallisuuteen tai 
toimijuuteen liittyvää argumentointia. Selkeitä lapsikeskeisyyteen tai lapsen tarpeiden 
toteutumiseen viittaavia mainintoja on marginaalisesti. Tämä herättää mielenkiintoisen 
kysymyksen siitä, mihin jo aiemmin johdannossa sosiaalityön demokratisoitumiseen 
viittasin, eikö lapsilähtöisyys ole riittävä tai hyvä argumentti lastensuojelun työtapojen 
kehittämiselle. Tai onko kenties niin, että asiakirjojen laatijat eivät ole tähän ainakaan 
luottaneet.  

Toiminnan edellytykset 

 
Toiminnan edellytyksiä koskeva retoriikka koskee etenkin koollekutsujapalvelujen 
riittävyyttä ja saatavuutta, kokoaikaisuutta ja vakinaisuutta sekä toiminnan hallinnollista 
sijoittumista.  Asiakirjoissa luodaan retorisesti kuvaa kasvavasta 
läheisneuvonpitopalvelujen kysynnästä, kun uusilla alueilla ja uudet sosiaalityöntekijät 
alkavat kokeilla menetelmää, mikä johtaa siihen että tarpeeseen ei ole mahdollista 
vastata käytettävissä olevilla resursseilla. Alkuvuosina, jolloin koollekutsujina toimi 
ainoastaan sivutoimisia koollekutsujia, vedotaan muun muassa työntekijöiden 
jaksamiseen.  
 
Toiminnan edellytyksinä tuodaan esiin tarvetta pysyville kokoaikaisesti työskenteleville 
koollekutsujille, muun muassa retorisesti kysymällä, halutaanko turvata 
koollekutsujapalvelujen saatavuus ja läheisneuvonpitoa koskevan tiedon ja taidon 
karttuminen. Hallinnollinen sijoittuminen on ollut yhtenä ajoittain esille nousseena 
kysymyksenä ja perusteluja sijoituspaikan suhteen argumentoidaan muun muassa sillä, 
että toiminnan tulee sopia sijoituspaikan toimintaan.  

Tieto 
 
Asiakirjoissa on runsaasti tekstiä, jossa tuodaan esiin läheisneuvonpitoa koskevan tiedon 
levittämistä ja juurtumista. Projektin puitteissa on suunniteltu ja toteutettu lukuisa määrä 
erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia kuntien lastensuojelun työntekijöille. Lisäksi on 
toteutettu konsultaatiota ja työnohjausta. Asiakirjoissa esiintyviä koulutustilaisuuksista 
luonnehditaan esimerkiksi termeillä perehtymiskoulutus, täydennyskoulutus, 
jatkokoulutus ja menetelmäkoulutus. Lisäksi mainitaan koollekutsujien seminaari ja 
koulutuspäivät. Työnohjaus on ollut sekä pari- että ryhmätyönohjausta. Lisäksi mainitaan 
keskustelutilaisuudet, kokemusten jakaminen, tapauskohtainen konsultaatio ja 
reflektiokeskustelut.  
 
Tiedolla on merkittävä asema paitsi yhteiskunnassa yleisesti myös sosiaalityössä. 
Tiedonmuodostuksen prosessit ovat olleet jo pitkään kiinnostuksen kohteena sosiaalityön 
tutkimuksessa ja aivan erityisesti käytännöstä lähtevän tiedon luonne ja merkitys. Tämä 
on havaittavissa selvästi myös näissä läheisneuvonpitoprojektin aikana syntyneissä 
asiakirjoissa, joissa korostuvat sosiaalityön tietopohjaan liittyvät ulottuvuudet eli tieto, 
kokemus ja tunne. Tietoa voi näin ollen pitää vahvana argumenttina ja asiakirjojen 
perusteella tämä on ollut merkittävässä roolissa projektin aikana. 
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Viitekehys 

 
Kysymys läheisneuvonpidosta sosiaalityön käytännön viitekehyksenä liittyy edelliseen 
sosiaalityön tiedon merkitykseen. Käsittelen sitä kuitenkin erillisenä kysymyksenä, koska 
se on tullut esiin yhtenä läheisneuvonpitoon keskeisesti kytkeytyvänä ulottuvuutena sitä 
koskevassa kirjallisuudessa. Toiseksi se ansaitsee tulla huomioiduksi, koska asiakirjojen 
perusteella näyttää siltä, että pääkaupunkiseudun projekti on myös linjannut asiaa jossain 
määrin toisin. 
 
Tarja Heino (2008) pohtii, miksi läheisneuvonpito ei juurru hyvistä kokemuksista ja 
vaikutuksista huolimatta, ja kiinnittää huomiota siihen, että LNP on lähinnä omaksuttu 
hyvänä käytäntönä ja mielletty menetelmäksi. Parhaimmillaan läheisneuvonpito on 
kuitenkin ideologia, ”jonka keskeisenä ajatuksena on lapsen ja perheen oikeus tulla 
kuulluksi ja tehdä ehdotuksia yhdessä läheistensä kanssa itselleen merkittävässä ja 
oikeusturvaan oleellisesti vaikuttavassa asiassa”.  
 
Läheisneuvonpitoprojektin asiakirjoissa läheisneuvonpito luonnehditaan 
säännönmukaisesti menetelmäksi. Tästä voi tehdä tulkinnan, että suomalaisessa 
kunnallisessa organisaatiossa ei olisi tilaa sosiaalityön ideologiselle muutostyölle. 
Esimerkiksi Elisabeth Backe-Hansen 2006 teoksessa Vuorio ym. 2008) pitää yhtenä 
juurtumiseen liittyvänä riskinä sitä, että kun läheisneuvonpitoon tulee mukaan 
byrokraattisia elementtejä, alkaa systeemi ”kolonialisoida” metodia siten, että työntekijät 
määrittelevät ehtoja menetelmän käytölle. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi ajankäyttö ja 
oma asiantuntijuus.  
 
Läheisneuvon määritteleminen menetelmäksi istuu hyvin organisatorisessa sosiaalityössä 
viime vuosina tapahtuneeseen kehitykseen, jossa työtä systematisoidaan ja työn 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden nimissä tarjotaan työntekijöiden käyttöön erilaisia 
menetelmävalikoita. 

Toteutukset 
 
Läheisneuvonpitopalvelu toimi projektiluonteisesti kaikkiaan kahdeksan vuotta ja sen 
toiminta pääkaupunkiseudulla on vakinaistettu vuoden 2010 alusta kahden kunnan 
alueella eli Helsingissä ja Vantaalla. Vakinaisia koollekutsujia on kaksi, heillä on omat 
toimintaan tarkoitetut tilat, mutta hallinnollisesti toiminta vakinaistamisen yhteydessä 
siirrettiin kehittämispalvelusta lasten ja perheiden vastuualueelle. On siis kuljettu pitkä 
matka ja tavoitteet saavutettu osittain. Läheisneuvonpitoja toteutuu keskimäärin 
vuosittain noin kaksikymmentä, mutta määrät vaihtelevat alueittain ja vuosittain.  
 
Jonkin innovaation juurruttamista pidetään oppimisprosessina (Kivisaari ym. 1999), jossa 
yhteisön keskinäinen kommunikaatio on keskeisessä asemassa (Rogers 1995). 
Asiakirjojen perusteella tässä projektissa näyttäisi toteutetun runsaasti erilaisia 
mahdollisuuksia läheisneuvonpidosta käytävään keskusteluun oppimisprosessina. 
Projektin aikana on ollut erilaisia ryhmiä, koulutusta ja arviointeja, joiden avulla 
oppimisprosessin on voinut ajatella edistyvän.  
 
Erilaisia tiedon tuottamisen tiloja läheisneuvonpidon kehittämisessä ja juurruttamisessa 
pohtinut Tarja Heino (2006, 189) esittää myös, että tieto muodostuu ja sitä luodaan 
vuorovaikutuksessa ja suhteissa. Asiakirjoista ei ole luettavissa ihmisten välisistä tai 
organisaation sisäisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta. Näihin on tarkoitus kiinnittää 
huomiota tutkimuksen seuraavassa vaiheessa. 
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Johtopäätökset  
 
Asiakirjojen perusteella näyttää siltä, että niissä argumentoidaan läheisneuvonpitoa 
hyvänä työmallina käytettäväksi pääkaupunkiseudun lastensuojelussa, vältetään 
määrittelemästä sitä vahvasti ideologiseksi viitekehykseksi ja korostetaan ennen kaikkea 
tiedon merkitystä sen kehittämisessä, vakinaistamisessa ja juurruttamisessa. 
Läheisneuvonpito on juurtunut epätasaisesti siten, että eri kunnissa ja eri alueilla käyttö 
on ollut vaihtelevaa ja vakinaistaminen on tapahtunut vain kahden kunnan osalta.  
 
Asiakirja-analyysi antaa osviittoja jatkotutkimukselle, jossa haastattelemalla keskeiset 
projektissa mukana olleet henkilöt, selvitetään tarkemmin mitkä tekijät mahdollisesti ovat 
olleet edistämässä tai ehkäisemässä työkäytännön juurtumista. Haastatteluissa tullaan 
erityisesti pureutumaan syvemmälle oppimisprosessiin ja tietokäsityksiin. Lisäksi 
syvennytään niihin käsityksiin, joita kyseisillä henkilöillä on läheisneuvonpidosta 
työkäytäntönä ja miten he sitä määrittelevät. Näiden kysymysten avulla saadaan 
käsityksiä muun muassa siitä, onko oppimisprosessi ollut juurtumista edistävä ja onko 
projektin aikana syntynyt yhteinen näkemys työkäytännöstä.  
 
Seuraavassa vaiheessa käydään läpi tarkemmin myös läheisneuvonpidosta tehtyä 
tutkimusta ja peilataan haastatteluaineistoa muualla saatuihin kokemuksiin juurtumisen 
pulmista.  
 
Kunnissa tehdään paljon erilaista projektimuotoista kehittämistä ja vain osa 
kehittämistyön tuloksista juurtuu ja leviää paikallisista sovelluksista laajemmille 
seutukunnille tai valtakunnallisesti. Tämä on kuntakehittämiseen liittyvä keskeinen 
kysymys, jota on tutkittu liian vähän siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut 
esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen kehittämistä laajasti viime vuosina. 
Läheisneuvonpito on yksi työkäytäntö, jota on kokeiltu myös muualla kuin 
pääkaupunkiseudulla. Jatkamalla tutkimusta ja syventämällä läheisneuvonpidosta saatua 
kokemustietoa juurruttamista edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä, voidaan saada 
sellaista tietoa joka palvelee kaikkialla kunnissa tapahtuvaa kehittämistä. Jatkotutkimus 
voi hyödyttää myös kunnissa meneillään olevaa Kaste-kehittämistä antaen eväitä 
juurruttamisen prosesseihin.  
 

Tutkimuksen jatkaminen 
 
Socca:n suunnitelmissa on jatkaa aiemmin esitetyn suunnitelman mukaisesti 
tutkimushanketta kahden tutkijan työpanoksella, jota sektoritutkimuksen 
neuvottelukunnan toivotaan jatkossa rahoittavan. Lisäksi Socca toimii aktiivisesti 
valtakunnallisessa sosiaalialan osaamiskeskusten verkostossa, jonka alueellisen 
tiedontuotannon verkostossa tehdään yhteistyötä ja levitetään tietoa tutkimuksesta 
näiden valtakunnallisten verkostojen kautta.  
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2.2 Läheisneuvonpito suhteessa sosiaalityöntekijöiden 
asiantuntijuuteen  

VTM Annukka Paasivirta, Socca 
 

Tutkimushankkeen toteutus 
 
Tutkimuksen aineisto koostuu niiden sosiaalityöntekijöiden haastatteluista, joilla on 
kokemusta useammasta kuin yhdestä läheisneuvonpidosta. Kevään 2010 aikana tutkija 
on saanut tutkimusluvan kaikista pääkaupunkiseudun kunnista. (Lupaprosessi kesti 
kuukausia.) Kevään aikana on pidetty kolme ohjausryhmän kokousta. Tänä aikana 
kiinnostuksen tutkia lapsilähtöisen työn juurtumista tietyllä alueella on ilmaissut myös 
johtava sosiaalityöntekijä Bettina von Kraemer, joka on osallistunut ryhmän 
keskusteluihin (osana sosiaalityön lisensiaatintutkimustaan). 
 
Tarkoitus on poimia tutkimuksessa haastateltavat sosiaalityöntekijät LNP –projektin 
(2002-2009) aikana sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden välillä tehtyjen LNP:n 
toimeksiantosopimusten perusteella. Sosiaalityöntekijätöiden haastattelut thedään 
syksyllä 2010, vuosien 2011- 2012 aikana aineisto analysoidaan ja raportoidaan. 
Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatin tutkimus valmistuu 2012. 
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3. Lastensuojelulain edellyttämien moniammatillisten 
asiantuntijaryhmien ja yhteistyörakenteiden toiminnan 
käynnistyminen ja juurtuminen 

VTL Hanna Heinonen / THL Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
 

Johdanto 
 
Moniammatillinen yhteistyö ja eri ammattiryhmien tietojen ja taitojen yhdistäminen on 
lastensuojelussa yleensä välttämätöntä. Lastensuojelulaki ja arjen tilanteet asettavat 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän monenlaisen verkon silmään. Moniammatillisuus ei 
sinänsä ratkaise asiakkaan pulmia, mutta ison toimijajoukon työn johdonmukaisuuden 
saavuttaminen, erilaisten näkemysten yhteensovittaminen ja yhteisen kielen löytäminen 
vaatii eri professioiden välisiä toimivia ja vakiintuvia yhteistyörakenteita sekä 
lastensuojelulain vaatimien moniammatillisten asiantuntijaryhmien asettamista kuntien 
lastensuojelutyön tueksi. Lastensuojelulain mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia siitä, 
että sosiaalityöntekijä saa tarvitessaan moniammatillisen tuen tehtävässään. 
Sosiaalityöntekijä voi järjestää erilaisia neuvonpitoja asian selvittämiseksi, hän voi 
konsultoida asiantuntijoita ja hän voi kääntyä erikseen asetetun asiantuntijaryhmän 
puoleen. Kaikkia tapoja käytetään, mutta tutkimusta ei ole siitä, milloin ja mitä käytetään 
ja mitä siitä seuraa. 
 
Hanna Heinonen (2009) teki THL:ssa valtakunnallisen selvityksen, miten kunnat ovat 
yhteistyössä huolehtineet moniammatillisen asiantuntemuksen turvaamisesta sosiaalityön 
tueksi mm. huostaanottoa valmisteltaessa ja millaisia ryhmiä ne ovat perustaneet. Asiasta 
raportoitiin THL:n selvityksessä sektoritutkimuksen neuvottelukunalle. Tämän jälkeen 
STM:ssä on käynnistetty valmistelu lastensuojelulain eräiden kohtien uudistamiseksi. 
Päätöksentekoa ja seurantaa varten on erityisen tärkeä saada tietoa uudistuksen 
tavoitteiden toteutumisesta käytännössä ja siitä, miten moniammatillinen yhteistyö 
toteutuu ja miten se edistää lasten ja asianosaisten kuulluksi tulemista ja osallisuutta. 
Moniammatillisten asiantuntijryhmien työ kohdentuu erityisen haastaviin ja epäselviin 
tilanteisiin sekä tilanteisiin, joissa eri osapuolilla on keskenään ristiriitaiset näkemykset. 
Moniammatillisten asiantuntijaryhmien ja moniammatillisten yhteistyörakenteiden 
kehittämisen suuntaamiseksi tarvitaan tietoa myös siitä, miten ja missä prosessin 
vaiheessa moniammatillinen yhteistyö edistää lastensuojelutyön painopisteen siirtymistä 
sijaishuollosta kohti avohuollon työskentelyä. 
 
Osiossa keskitytään tutkimaan (yli)kunnallisten moniammatillisten yhteistyöryhmien sekä 
ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnan käynnistymiseen ja juurtumiseen erilaisissa 
tilanteissa. Tarkoitus on vertailla eri tavoin järjestettyjen moniammatilisten käytäntöjen 
toimintaa ja arvioida niiden vaikutuksia myös lapsen osallisuuden näkökulmasta. 
Yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa käynnistetään moniammatillisten 
asiantuntijaryhmien toiminnan mallintaminen sekä tätä kautta kootaan kehittämistarpeita 
ja aineiston keruun rakenteita.  
 
Tarkoitus on selvittää, miten ja missä prosessin vaiheessa moniammatillinen yhteistyö 
edistää lastensuojelutyön painopisteen siirtymistä sijaishuollosta kohti avohuollon 
työskentelyä? Yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa käynnistetään 
moniammatillisten asiantuntijaryhmien toiminnan mallintaminen.  
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Selvitys- ja tutkimushankkeen toteutus 
 
Sektoritutkimus -neuvottelukunnan rahoittaman selvitys- ja tutkimushankkeen 
tavoitteena on arvioida sitä, miten kehittämistyön tulokset juurtuvat monialaiseen 
yhteistyöhön perustuvassa lasten ja nuorten palvelujärjestelmässä. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtäväksi jäi selvittää lasten ja nuorten osallisuuden 
vahvistamista moniammatillisessa yhteistyössä ja sen ohjausrakenteissa. 
 
Osana THL:n selvitystyötä tarkasteltiin lastensuojelun moniammatillisten 
asiantuntijaryhmien toimintaa. Ryhmien toiminnasta koottiin tietoja kunnilta tai 
seutukunnilta sähköpostitse, puhelimitse sekä tutustumalla kuntien päätöspöytäkirjoihin, 
jotka koskivat moniammatillisen asiantuntijaryhmien asettamista tai toimintaa. Tiedot 
koottiin kuntien lastensuojelua johtavilta viranhaltijoilta, asiantuntijaryhmien toimintaa 
koordinoivilta tahoilta sekä alueen osaamiskeskuksilta. Koordinoivat tahot olivat lähinnä 
aiemmin toimineiden lastensuojelun kehittämisyksiköiden asiantuntijoita, jotka nyt 
saattoivat olla jo muissa tehtävissä, mutta jatkoivat ryhmän toiminnan koordinoimista. 
Satakunnassa ja Pohjois-Savossa lastensuojelun kehittämisyksikkö on vakiinnuttanut 
toimintansa ja siellä myös moniammatillisten asiantuntijaryhmien toiminta on kiinnittynyt 
hyvin osaksi kehittämisyksikön toimintaa. 
 
Tiedot koottiin 1.1.–18.5.2010 välisenä aikana. Ryhmien toiminnasta koottiin sen hetkiset 
toteutumatiedot. Tiedot saatiin 56 ryhmän osalta.  Nämä asiantuntijaryhmät kattoivat 227 
kunnan alueen.  

Lastensuojelulaki ohjaa moniammatillisen asiantuntemuksen 
hyödyntämiseen 
 
Lasten ja perheiden palvelujen järjestäminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. 
Lastensuojelun asiantuntijuuden rinnalle tarvitaan usein muiden asiantuntijoiden 
näkemyksiä ja kokemuksia. Lastensuojelulakia uudistettaessa on nähty tärkeäksi 
varmistaa moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen lastensuojelutyössä 
mahdollisimman laajasti. Hallituksen esityksessä todettiin, että lailla pyritään 
parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä lasten, nuorten ja heidän perheidensä 
hyvinvointia edistävässä ja ongelmia ehkäisevässä työssä sekä lastensuojelun 
järjestämisessä. Tavoitteeksi kuvattiin hallituksen esityksessä myös se, että lain avulla 
halutaan poistaa viranomaisten välillä olevaa epäselvyyttä tehtävien jaosta ja siten 
varmista lapsen ja perheen avun tarpeen riittävän nopea havaitseminen ja tarvittavien 
palvelujen saaminen. Siten nykyisessä lastensuojelulaissa on entistä selkeämmät 
rakenteet ja velvoitteet siitä, miten moniammatillisen yhteistyön toteutuminen tulee 
kunnassa varmistaa.   
 
Lastensuojelulain 14 § velvoittaa kuntia järjestämään moniammatillista asiantuntemusta 
lastensuojelun toteutumisen tueksi. Pykälän tarkoituksena on varmistaa, että 
lastensuojelussa on käytössä riittävästi muiden ammattiryhmien edustajien 
asiantuntemusta sosiaalityön asiantuntemuksen rinnalla. Lastensuojelussa tarvitaan 
moniammatillista asiantuntemusta erityisesti lastensuojelutarpeen arvioinnissa, 
asiakassuunnitelmien mukaisten palvelujen järjestämisessä, kuten myös huostaanottoa ja 
sijaishuoltoa koskevan päätöksenteon yhteydessä. Lastensuojelulakiin sisältyvistä 
rajoituspäätöksistä moniammatillista arvioita edellytetään tilanteissa, joissa lapselle 
annetaan erityistä huolenpitoa. 
 
On tärkeää huomata, että lastensuojelulakiin sisältyy kaksi erilaista velvoitetta tehdä 
moniammatillista yhteistyötä. Lastensuojelulain mukaan kuntien tulee asettaa 
moniammatillinen asiantuntijaryhmä lastensuojelun sosiaalityön tueksi. Tämän lisäksi 
kunnan tulee turvata moniammatillinen asiantuntija-apu lastensuojelutyölle koko 
prosessin ajan. Jälkimmäinen velvoite moniammatilliseen yhteistyöhön tarkoittaa sitä, 
että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oltava käytettävissään lapsen 
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kasvun ja kehityksen asiantuntijoita, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta 
tarvittavaa asiantuntemusta lastensuojelutyön prosessin kaikissa vaiheissa. 
Moniammatillista asiantuntija-apua tulee olla saatavilla arjen työn tueksi nopealla 
aikataululla. Moniammatillinen asiantuntijatuki on käytännössä lastensuojelun 
työntekijöille annettavaa suullista konsultaatioapua, asiantuntijoiden osallistumista 
lastensuojelun järjestämiin neuvotteluihin tai asiantuntijalausuntojen saamista. Kunta voi 
varmistaa asiantuntija-avun saamisen lastensuojelun työntekijöille joko kunnan omien 
asiantuntijoiden toimesta tai hankkimalla tarvittavan tuen ulkopuolisilta 
palveluntuottajilta. 
 
Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on turvata lapsille ja 
perheille heidän tarpeidensa mukainen, oikea-aikainen ja oikein kohdennettu palvelu. 
Tämän varmistamiseksi ryhmässä tulee olla riittävä asiantuntemus sosiaali- ja 
terveydenhuollosta, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista 
lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista. Asiantuntijaryhmän rooli on aina 
konsultoiva ja sillä ei ole päätösvaltaa. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on se, 
joka päättää, milloin lapsen asia viedään ryhmään käsiteltäväksi ja hän ratkaisee myös 
sen hyödyntääkö päätöksenteossa asiantuntijatyöryhmän näkemyksiä. Siten selvityksessä 
esiin nousseet nk. portinvartijuus-rakenteet ovat ristiriidassa lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän prosessinjohtajuus-aseman kanssa. Lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän prosessinjohtajuutta ei voida sivuuttaa esimerkiksi siten, että hän ei 
ole viime kädessä taho, joka päättää asian viemisestä moniammatilliseen 
asiantuntijaryhmään. Asiantuntijaryhmiltä voidaan myös pyytää lausuntoja, tällöin on 
syytä pohtia sitä mahdollisuutta, että asiakas osallistuu ryhmässä asiansa käsittelyyn. 
Lausuntoa pyydettäessä asiakkaan asioita ei voida enää käsitellä anonyymisti, kuten on 
suositeltavaa tehdä tilanteissa, joissa se on mahdollista. 

Moniammatillisten asiantuntijaryhmien toiminta  
 
Lastensuojelun moniammatilliset asiantuntijaryhmät ovat edelleen, lastensuojelulain 
kolmantena voimassaolovuonna, vasta muotoutumassa. Käytännössä tähän toiminnan 
hitaaseen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet käynnissä olevat kunta- ja 
palvelurakenteiden muutokset. Yhteistoiminta-alueet uudistuvat ja tuovat esimerkiksi 
yhden kunnan alueella toimineelle asiantuntijatyöryhmän toiminnalle laajentumisen 
tarpeita.  
 
Lain ensimmäisenä voimassaolovuonna usealla alueella toimivat vielä seudulliset 
lastensuojelun kehittämisyksiköt, joilla on ollut merkittävä rooli niin 
asiantuntijatyöryhmien käynnistämisessä kuin toiminnan koordinoinnissa. 
Kehittämisyksikköjen toiminnan vakiinnuttamisessa ei onnistuttu ja yksiköiden alasajo 
johti siihen, että moniammatillisten asiantuntijaryhmien toiminnan koordinoinnin vastuuta 
ei saatu luontevasti siirrettyä uudelle toimijataholle. Seudulliset lastensuojelun 
kehittämisyksikkö-rakenteet olivat siten kuntien perustyön toteutumista tukevia 
rakenteita, joiden puute on noussut esiin useammassa yhteydessä selvitystä tehtäessä. 
 
Vaikka moniammatillisten asiantuntijaryhmien asettamista edellyttävä lastensuojleulaki 
on ollut voimassa jo yli kaksi vuotta, asiantuntijaryhmien toiminta ei ole vielä 
käynnistynyt kaikilla alueilla. Osassa kuntia tai yhteistoiminta-alueita on tehty selkeitä 
priorisointeja siitä, että kunta tai seutukunta keskittyy ensivaiheessa lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman laatimiseen tai muihin uuden lastensuojelulain mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseen, ennen kuin lähdetään kokoamaan moniammatillisia 
asiantuntijaryhmiä. Asiantuntijaryhmät eivät ole vielä toiminnassa selvitykseen kootuista 
kuntatiedoista 19 kunnan alueella. Selvityksen mukaan osassa kuntia asiantuntijaryhmä 
oli myös asetettu, mutta sen kokoontumiselle ei ole ollut syystä tai toisesta esiintynyt 
tarvetta. 
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Millaista väestöpohjaa toimiva moniammatillinen asiantuntijaryhmä 
edellyttää?  
 
Asiantuntijaryhmät ovat rakentuneet pääsääntöisesti seudullisen yhteistyön kautta, jota 
voidaan pitää perusteltuna ja toimivana ratkaisuna. Tehdyn selvityksen perusteella 
näyttää siltä, että isoimmat kaupungit ja vastaavasti pienimmät kunnat järjestävät 
moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminnan usein omana toimintana. Suurissa 
kunnissa tämä perustuu suuriin asiakasmääriin. Pienissä kunnissa on mahdollisesti 
rakennettu moniammatillisesta asiantuntijaryhmästä joustavasti toimiva ja nopealla 
aikataululla kokoonkutsuttava konsultaatioryhmä, jolloin kunnan koko lastensuojelutyön 
konsultaatio toimii ryhmän kautta. Sinällään tällaista ratkaisua voidaan pitää hyvänä. 
 
Seudullista yhteistyötä tekevät asiantuntijaryhmät vastasivat hyvin erilaisella 
väestöpohjalla moniammatillisen asiantuntijaryhmän palveluista. Jatkossa on tavoitteena 
saada selvyyttä myös siihen, millaista väestöpohjaa palveleva asiantuntijaryhmä pystyy 
parhaiten vastaamaan asiakastyöstä nouseviin moniammatillisiin yhteistyötarpeisiin sekä 
huomioimaan myös osallisuuden näkökulman parhaalla mahdollisella tavalla. Tehdyn 
selvityksen perusteella pääsääntöisesti moniammatillisilla asiantuntijaryhmillä oli 
toiminta-alueellaan 10 000-50 000 asukasta. 
 
 

Asiantuntijaryhmien väestöpohja 
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Isojen kaupunkien moniammatillisten asiantuntijaryhmien käyttöaste oli hyvin erilainen. 
Myös käyttötavat saattoivat poiketa toisistaan. Hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa ison 
kaupungin moniammatilliseen asiantuntijaryhmään ei viedä asiakastapauksia juuri 
lainkaan tai toisen kaupungin rakenne siitä, että kaikki huostaanoton tarpeen arvioinnissa 
olevien lasten asiat viedään asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Rauman ja Porin sekä 
Jyväskylän seudun asiantuntijaryhmät toimivat myös laajaa väestöpohjaa palvellen. 
Kiinnostavaa on erityisesti se, että näissä ryhmissä toiminta on vakiintunut ja 
muotoutunut hyvin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden moniammatilliseksi 
tukirakenteeksi.  
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Asiantuntijaryhmien kokoonpano 
 
Asiantuntijaryhmissä oli keskimäärin 6,6 asiantuntijaa per asiantuntijaryhmä. Ryhmät 
ovat siten useimmiten luonteeltaan vuorovaikutuksen mahdollistavia pieniä 
asiantuntijayhteisöjä. Ryhmät muodostuivat usein perushenkilöstöstä ja sitä täydennettiin 
tapaamiskohtaisesti mukaan kutsutuilla asiantuntijoilla, erikseen mukaan kutsutut 
asiantuntijat edustivat käsiteltävän asian vaatimaa asiantuntemusta. 
 
Asiantuntijaryhmissä toimiminen on suurimmaksi osaksi istunut luontevasti osaksi eri 
positioista ja hallinnollisista rakenteista tulevien asiantuntijoiden työtä. Poikkeuksen 
muodostaa juridinen asiantuntemus, jota on monissa asiantuntijaryhmissä jouduttu 
ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöltä. Muutama asiantuntijaryhmä kertoi 
erityisesti aikuispsykiatrian työntekijöiden kokeneen ryhmän toimintaan osallistumisen 
niin irrallisena omasta työstään, että katsoivat tästä syystä olevan perusteltua laskuttaa 
omasta asiantuntemuksestaan, tähän laskutuskäytäntöön ryhmillä ei ole kuitenkaan ollut 
mahdollisuutta suostua.  
 
Ryhmän kokoamisen perusteita ei tässä kartoituksessa selvitetty. Asiantuntijuuksia 
tarkasteltaessa voi todeta, että asiakkaan ollessa yhteinen – lapsi tai nuori- on 
moniammatillisen asiantuntijaryhmän toimintaan osallistuminen ryhmään osallistuville 
asiantuntijoille luontevaa ja sitä ei kyseenalaisteta. Mikäli ollaan tilanteessa, että ryhmään 
osallistuva asiantuntija työskentelee muun kuin lapsen tai nuoren kanssa, lähinnä 
jommankumman perheen vanhemman kanssa, ei asiantuntijaryhmän toimintaan 
osallistumiseen motivoiduta yhtä helposti. Yhteinen asiakas määrittää siten tämän 
havainnon perusteella pitkälti moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun 
asiantuntijaryhmissä. Kuviosta on havaittavissa, että asiantuntijaryhmissä aikuisten 
palvelujen (aikuispsykiatria, päihdehuolto, aikuispalvelujen sosiaalityö) edustus on vain 
kolmasosassa ryhmistä.  
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Asiantuntijaryhmien kokoonpanoa tarkasteltaessa näyttää siltä, että on 
todennäköisempää, että pienten lasten kanssa työskenteleviä asiantuntijoita (neuvolat, 
varhaiskasvatuksen asiantuntijat) on asiantuntijaryhmässä kuin koululaisten kanssa 
työskenteleviä asiantuntijoita (opetustoimi, kouluterveydenhuolto, nuorisotyö). 
Asiantuntijaryhmien asiantuntemus painottuu näillä perusteilla alle kouluikäisten lasten ja 
perheiden kanssa työskenteleviin asiantuntijoihin.  
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Asiantuntijaryhmien koostumuksesta voi todeta myös sen, että niissä kaivattiin lisää 
erityisesti psykiatrista asiantuntemusta, jota oli selvitystä tehtäessä saatavilla vain joka 
kymmenennessä asiantuntijaryhmässä. Toisaalta yhtä harvoin ryhmissä oli saatavilla 
juridista asiantuntemusta. Asiantuntijaryhmien toiminnasta vastaavista tahoista suuri osa 
totesi, ettei juridinen asiantuntemus ole asiantuntijaryhmän toiminnan perusidean 
kannalta välttämätöntä, vaan on usein perustellumpaa pyytää asiakastilanteissa 
tarvittavaa juridista konsultaatiota erikseen. Asiantuntijaryhmän perusideaksi arvioitiin 
siten näissä tilanteissa ilmeisesti lapsen ja perheen tarpeista käsin määrittyvän 
moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen toisiaan täydentävien palvelujen avulla. 

Asiantuntijaryhmien organisointi 
 
Seudulliset asiantuntijaryhmien toiminnan organisoinnissa oli useita erilaisia 
toimintatapoja. Joillain alueilla organisoinnista vastasi toiminnassa oleva seudullinen 
lastensuojelun kehittämisyksikkö (Satakunta, Pohjois-Savo), sosiaalialan osaamiskeskus 
(esim. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) tai kehittämistyötä tekevät työntekijät 
(esim. Kaste-hankkeen työntekijä Varsinais-Suomessa). Yksittäisten kuntien tai 
pienempien kuntien yhteistyöryhmien toimintaa koordinoivat useimmiten lastensuojelun 
johtavat sosiaalityöntekijät tai muut lastensuojelun johtavat viranhaltijat.  
 
Asiantuntijaryhmien toiminnan vakiintuminen osaksi lastensuojelutyön prosessia, 
edellyttää toimintaa koordinoivien tahojen mukaan jatkuvaa vuoropuhelua lastensuojelun 
asiakastyötä tekevien asiantuntijoiden ja asiantuntijaryhmien toiminnan koordinoinnista ja 
organisoinnista vastaavien työntekijöiden välillä. Asiantuntijaryhmien hyödyntäminen 
lastensuojelun asiakastyössä ei ole vielä itsestään selvää lastensuojelussa. Siten 
vahvuudeksi koettiin se, että koordinoiva taho on jokin muu taho kuin asiakastyötä 
tekevä tai johtava viranhaltija. 
 
Asiakasasian vieminen lastensuojelun moniammatilliseen asiantuntijaryhmään on 
pääsääntöisesti maksutonta. Maksuttomuus on itsestään selvää, kun kyse on yhden 
kunnan alueella toimivasta asiantuntijaryhmästä, mutta selvityksen mukaan myös 
seudullisesti toimivissa asiantuntijaryhmissä maksuttomuutta pidettiin melko itsestään 
selvänä asiana. Seudullisesti toimivissa asiantuntijaryhmissä toiminnan kustannukset 
jakautuvat siten, että ryhmään on nimitetty asiantuntijoita kaikkien toiminnassa mukana 
olevien kuntien organisaatioista ja sitä kautta kustannukset jakautuivat tasaisesti. 
Toisaalta olemassa olevien lastensuojelun kehittämisyksiköiden toimintaa rahoitetaan 
kuntien rahoituksella, jolloin kunnat tätä kautta osallistuivat myös asiantuntijaryhmien 
toiminnan kustannuksiin, ei kuitenkaan käytön, vaan kuntaosuuden perusteella.  
Poikkeuksiakin on. Keski-Suomessa asiantuntijaryhmän toiminnasta vastaa Keski-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus, joka laskuttaa kuntia asiantuntijaryhmän käytön perusteella. 
Konsultaatiokerran hinta on 836 euroa ja se sisältää 2,5 tunnin moniammatillisen 
asiantuntijakonsultaation sekä tarvittaessa kirjallisen lausunnon. 

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän 
kehittämistarpeita 
 
Lastensuojelulain mukaisten moniammatillisten asiantuntijaryhmän toiminnan 
vakiinnuttaminen edellyttää entistä selkeämpiä rakenteita toiminnan toteuttamiselle. 
Käytännössä on hyvä pohtia, millaisella väestöpohjalla tai seudullisen yhteistyön 
rakenteella on järkevää toteuttaa moniammatillisen asiantuntijaryhmän toimintaa. Tehdyn 
selvityksen perusteella näyttää siltä, että toimivat seudulliset rakenteet edistävät 
moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja toiminnan vakiintumista osaksi 
lastensuojelun asiakastyön prosessia. Seudullisen yhteistyön hyödyt tulevat esille myös 
siinä, että asiantuntijaryhmille on näissä rakenteissa nimetty vastuutyöntekijä, jolla on 
mahdollisuus irrottaa työaikaa toiminnan toteutumisen koordinointiin sekä toiminnan 
markkinoimiseen. 
 



38         Moniammatil l iset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa 

 
 

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän prosessinjohtajuus-asemaa tulee korostaa 
myös moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminnassa. Lapsen asioista vastaavalla 
sosiaalityöntekijällä tulee aina niin halutessaan olla oikeus viedä lapsen tai nuoren asia 
ryhmän käsittelyyn sekä vastaavasti tehdä päätös siitä, missä määrin hän hyödyntää 
ryhmän antamaa konsultaatiotietoa lapsen tai nuoren ja heidän perheidensä kanssa 
työskentelyssä. 
 
Koottaessa ja täydennettäessä moniammatillisten asiantuntijaryhmien kokoonpanoa on 
tärkeää huomioida aikuisten palvelujen työntekijöiden asema moniammatillisissa 
asiantuntijaryhmissä. Lasten ja nuorten etu on se, että aikuisten palvelujen työntekijät 
ovat sitoutuneesti pohtimassa sitä, millaisin palveluin lasten ja nuorten vanhemmat ovat 
kuntoutettavissa ja miten perheen tarvitsema tuki on järjestettävissä ensisijaisesti 
lastensuojelun avohuollon palveluina. Osa tätä sitoutumista on osallistuminen 
lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien toimintaan. 
 
Varhaisen tuen toimintoja on kehitetty erityisesti kohdentuen pienille, alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän perheilleen (Lindqvist 2009). Vastaavasti varhaisen puuttumisen 
toimintoja on kohdennettu myös kouluikäisille lapsille. On tärkeää varmistaa riittävä 
varhainen tuki kaikille lapsille ja nuorille, mutta erityisesti huomioida lasten ja nuorten 
elämänmuutosten, kuten erilaisten siirtymävaiheiden, aiheuttama tuen tarve. On tärkeää 
varmistaa jatkossa, että asiantuntijaryhmien asiantuntemus painottuu tasaisesti 
kaikenikäisiin lapsiin. Kiinnostavaa olisi jatkossa selvittää, onko ryhmissä käsiteltävät 
asiakasasiat painottunut tietyn ikäisten lasten tai nuorten asioiden käsittelyyn.  
 
Lastensuojelun moniammatilliset asiantuntijaryhmille ei ole löydettävissä ideaalimallia tai 
toimintatapaa. On kuitenkin olemassa joitain näkökulmia, joita tulee ottaa huomioon 
kehitettäessä jatkossa moniammatillisten asiantuntijatyöryhmien toimintaa. Alkuun on 
tietysti syytä varmistaa, että asiantuntijaryhmien toiminta käynnistyy myös niissä 
kunnissa, joissa tällä hetkellä ei ole toimintaa. Toisaalta, mikäli ryhmä on asetettu ja sitä 
ei hyödynnetä, on syytä selvittää, mitkä ovat ryhmän hyödyntämistä ehkäiseviä tekijöitä. 
Toimiva ryhmä voi muotoutua jo pienenkin kunnan alueelle, mutta suositeltavaa on tehdä 
seudullista yhteistyötä. Siten varmistetaan riittävän monipuolinen asiantuntemus 
ryhmässä sekä edistetään sitä, että asiakkaiden asioiden käsittely voidaan todellisuudessa 
tehdä anonyymisti. Arvioitaessa ryhmässä tarvittavaa asiantuntemusta on hyvä luoda 
toimivat perusrakenteet ryhmälle, jossa on edustettuina sekä pienten lasten, koululaisten 
että aikuisten palvelujen työntekijöitä. Jotta moniammatillista asiantuntijaryhmää voidaan 
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää lastensuojelun prosessin kaikissa vaiheissa, eikä 
vain huostaanoton tarpeen arvioinnissa, on hyvä vahvistaa asiantuntijaryhmän 
koostumusta erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiantuntijuudella. On hyvä 
huomata, että juridisen asiantuntemuksen puuttuminen ryhmästä, ei ole toimivan ja 
asiakkaiden edun mukaisen moniammatillisen yhteistyön este. 

Asiakkaan osallisuus moniammatillisissa asiantuntijaryhmissä  
 
Lastensuojelulain mukaan lapsella on hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla 
turvattava oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus 
esittää siinä mielipiteensä. Tarkoituksena on varmistaa lapsen osallisuus lastensuojelun 
työprosessin kaikissa vaiheissa. Osallisuus lastensuojeluasiassa tarkoittaa mielipiteen 
selvittämisen lisäksi sitä, että lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa 
oikeudellisissa ja hallinnollisissa asioissa joko suoraan tai välillisesti. Lapselle tai nuorelle 
tulee myös antaa riittävästi tietoa häntä itseään koskevassa asiassa, jotta lapsi tai nuori 
tämän tiedon perusteella pystyy muodostamaan oman käsityksensä käsiteltävästä 
asiasta. Lastensuojelussa on erityisen tärkeää, että lapsi tai nuori pystyy muodostamaan 
mielipiteensä siten, että hän ymmärtää, mistä lastensuojelussa on kysymys ja mitkä ovat 
eri tilanteissa mahdolliset toimintavaihtoehdot. Lastensuojelussa lapsen ja nuoren 
mielipiteisiin ja toivomuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota koko työskentelyprosessin 
ajan. 
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Moniammatilliset asiantuntijaryhmät ovat rakentuneet erityisesti lastensuojelun 
sosiaalityön tukiprosessiksi, jonka tavoitteena on hyödyntää moniammatillista 
asiantuntemusta asiakkaan auttamisessa ja vaihtoehtoisia toimintatapoja pohdittaessa. 
Lastensuojelun toimenpiteet ovat usein sen kaltaisia, että lapsen tai nuoren on 
mahdotonta kieltäytyä ylipäätään prosessiin osallistumisesta. Sen sijaan on tärkeää 
varmistaa osallisuus siten, että lapselle tai nuorelle tarjotaan riittävästi tietoa asian 
käsittelystä moniammatillisesta asiantuntijaryhmästä sekä selvitetään lapsen tai nuoren 
mielipide huolellisesti ennen asian viemistä asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Asian käytyä 
moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokouksessa, on myös tärkeää varmistaa, että lapsi 
tai nuori saa tiedon asian käsittelystä ja käydystä keskustelusta moniammatillisessa 
asiantuntijaryhmässä. 
 
Koska asiakkaiden osallistuminen asiantuntijaryhmiin toteutuu tällä hetkellä 
pääsääntöisesti välillisesti, on tärkeää luoda toimivat rakenteet asiakkaan osallisuuden 
varmistamiseksi. Hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että asiakas on aina tietoinen asiansa 
käsittelystä moniammatillisessa asiantuntijaryhmissä. Jatkokehittämistyössä on tärkeää 
selkiyttää sitä, miten lapsen tai nuoren kanssa käydään läpi asian käsittelyä 
asiantuntijaryhmässä sekä pohtia sitä, miten lapsen mielipide asiassa saadaan välitettyä 
asiantuntijaryhmälle. Jos asiantuntijaryhmän toivotaan kirjoittavan lausunto asiakkaan 
asiassa, on jatkossa tärkeää luoda sellaiset menettelytavat, että näissä tilanteissa asiakas 
on läsnä moniammatillisen asiantuntijaryhmän tapaamisessa.  

Yhteenvetoa selvityksessä esiin nousseista näkökulmista 
 
Kuntien on tullut asettaa lastensuojelulain mukaiset moniammatilliset asiantuntijaryhmät 
jo vuoden 2008 alusta lukien. Asiantuntijaryhmien toiminta ei ole käynnistynyt vielä 
lainkaan selvitykseen vastanneista 19 kunnassa (227 kunnasta; 8,4 % vastanneista). Voi 
myös olettaa, että vastaamatta jättäneissä kunnissa asiantuntijaryhmätoiminta on paikoin 
vasta muotoutumassa. Ryhmien asettamista on hidastanut resurssien puute sekä kunta- 
ja palvelurakennemuutokset.  
 
Ryhmien toiminnan käynnistyminen ja toiminnan juurtuminen osaksi arjen käytäntöjä on 
vaatinut toimintaa koordinoivan tahon, joka liian usein on ollut hankerahoituksella toimiva 
kehittäjä-työntekijä. Asiantuntijaryhmien toiminnan rakentaminen määräaikaisten ja 
paikoin myös kunnan organisaatiosta irrallaan toimivien työntekijöiden varaan vaarantaa 
osaltaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. 
 
Asiantuntijaryhmissä käsiteltävät asiat tulisivat olla sen kaltaisia, että moniammatillista 
asiantuntemusta voidaan aidosti hyödyntää. Erilaiset kuntatasoiset päätökset siitä, että 
ryhmän käsittelyyn viedään kaikki huostaanoton valmistelussa olevat asiat tai vastaavasti 
portinvartijuus-mallit, jossa sosiaalityöntekijä ei pääse ratkaisemaan asian käsittelyn 
viemistä ryhmään, ovat ongelmallisia sekä asiakkaan, vastuusosiaalityöntekijän että lain 
näkökulmasta. Näyttää siltä, että moniammatillisuuden idea toteutuu sitä paremmin, mitä 
varhaisemmassa prosessin vaiheessa ryhmää hyödynnetään. 
 
Ryhmien asiantuntemus on hyvin monipuolista. Ryhmissä ovat yleisimmin edustettuina ne 
asiantuntijat, jotka tekevät töitä lasten tai nuorten kanssa. Ryhmiin kaivataan mukaan 
erityisesti aikuisten palvelujen asiantuntemusta.  
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4. Johtopäätöksiä ja ehdotuksia lasten ja nuorten 
osallisuuden vahvistamiseksi moniammatillisessa 
yhteistyössä ja sen ohjausrakenteessa   

 
Johtopäätöksiin on koottu havaintoja tutkittujen toimintamuotojen osalta liittyen 1) 
osallisuuteen, 2) moniammatilliseen yhteistyöhön ja 3) ohjausrakenteisiin.  
 
Osallisuuden osalta Marie Connolly (2004) esittää janan avulla paikantamansa neljä 
erilaista lastensuojelukäytäntöä. Janan toisessa päässä on puhtaasti ammattilaisten 
johtama (professional driven) työkäytäntö, johon voi tulla eri määrin mukaan perheen 
osallisuutta ja vaikutusta (family infused). Janan toisessa päässä on täysin perhejohtoinen 
(family-led practice) työkäytäntö, johon voi jossain määrin sisältyä ammattilaisten 
vaikutusta (professional infused). Tässä perhejohtoisen toiminnan sijasta voisi puhua 
lapsi- ja perhejohtoisesta prosessista.  
 
Työkäytäntöjä on mahdollista paikantaa yleisemminkin sosiaalityössä, ja arvioida, missä 
kohtaa käytäntöjen muuntumista kukin työyhteisö tai sosiaalityöntekijä toimii: täysin 
ammattilaisten johtamana vai lapsi- ja perhejohtoisena käytäntönä. Tässä Connolly 
tarkoittaa nimenomaan johtamista ja valtaa, ei näkökulmaa. Suomalaiseen ja tämän 
tutkimuskokonaisuuden yhteyteen sovitettuna voitaisiin puhua asiakasjohtoisesta 
työkäytännöstä.  
 
 

Ammattijohtoinen         Perhevaikutteinen        Ammatillisvaikutteinen      Perhejohtoinen  

Professional driven Family infused       Professional infused          Family-led  
 

  
Tutkituista kohteista ammattijohteisin on lastensuojelulain mukainen moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä, Ensiksikin ryhmän käytöstä päättää sosiaalityöntekijä, eri alojen 
ammattilaiset tukevat ja konsultoivat sosiaalityöntekijää työssään, asiakas ei yleensä ole 
ryhmässä edes mukana. Tämän osalta haasteeksi paikantuu asiakasosallisuuden 
vahvistaminen, asiakkaiden kuuleminen siinä, miten ja millaisenaineiston perusteella 
heidän asiaansa käsitellään, miten asiaa valmistellaan ja esitellään ryhmälle taikka miten 
he voivat osallistua moniammatillisen ryhmän kokoukseen tai lausunnon valmisteluun. 
Janan toista ääripäätä edustaisi lapsen ja perheen oikeus määrittää itse, milloin he 
kokevat tarvitsevansa ammatillista apua, millaista apua, ja ammattilaiset ovat silloin 
lapsen ja perheen käytettävissä. Tutkituista hankkeista sosiaalityön kontekstissa käytetyt 
läheisneuvonpito ja verkostodialogit sijoittuisivat ammattilaisvaikutteiseen tapaan laatia 
suunnitelmia asiakkaiden kanssa. Ammattilaiset voivat informoida ja motivoida 
kansalaisia/asiakkaita hakeutumaan palvelujen piiriin ja pyytämään tukea.  
 
Sosiaalityön kontekstissa voidaan puhua vaikuttamisesta palvelujen kehittämiseen taikka 
erilaisten yhteisöjen arjen suunnitteluun, mutta useimmiten puhutaan yksilö- ja 
perhetasoisesta osallisuudesta. Asiakkaan osallisuus tarkoittaa silloin eriasteista 
vaikuttamista omassa asiassaan: vähimmillään asiakasta informoidaan, hänelle annetaan 
mahdollisuus sanoa mielipiteensä asiasta ja tulla kuulluksi, hän voi osallistua 
päätöksentekoon tai enimmillään hän voi päättää itse. Nuorisotyön yhteydessä osallisuus 
useimmiten mieltyy yleisemmällä tasolla vaikuttamiseen, ja nämä vaikuttamisen tasot 
helposti sekaantuvat kun puhutaan yleisesti lapsi- ja nuorisopolitiikasta.   
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Kehittämistyön tulosten juurruttaminen on haastava kysymys monialaiseen yhteistyöhön 
perustuvassa lasten- ja nuorten palvelujärjestelmässä. Voidaan todeta, että lakisääteinen 
normiohjaus toimii tiettyyn pisteeseen asti. Jos juurtumista mitataan toimeenpanon ja 
rakenteen näkökulmasta, lastensuojelulain velvoittamana on parin vuoden aikana 
perustettu moniammatillisia asiantuntijaryhmiä sosiaalityöntekijöiden työn tueksi melko 
kattavasti. Jos juurtumista mitataan moniammatillisen osallistumisen tai sisällön kannalta, 
juurtuminen näyttäytyy pulmallisempana. Eri ammattikuntien mukaantulossa on eroja; 
lisäksi lapsilähtöisiä ja asiakkaita osallistavia moniammatillisen työn käytäntöjä on 
juurtunut hyvin vähän. Lastensuojelulain mukaiset moniammatillisten ryhmien 
työkäytännöt olivat ensisijassa moniammatillisia konsultointeja vaikeissa tilanteissa. 
Silloin kun normiohjaus tulee yhden sektorin laista ja kun asiakasasia ei yhdistä toisen 
sektorin ammattilaista, kiinnostus yhteistyöhön vähenee. Keskusteluun tulevat 
ajankäytön, ylityön ja laskutuksen kysymyksiä. Samoja kysymyksiä on kohdattu 
muissakin malleissa. 
 
Esille tuli muutamia uhkakuvia. Silloin kun juurrutus ei perustu normiohjaukseen, 
käytäntöjen jatkuvuus on uhattuna. Jos juurrutus nojaa rahalla ohjaamiseen, juurtuminen 
loppuu kun rahantulo loppuu. Kunta- ja palvelurakenneuudistukset yhdistyneenä 
hankerahoituskausiin on heikentänyt uusien työmenetelmien ja ajattelutapojen 
juurtumista sekä lakisääteisen että hyvään käytäntöön perustuvan työskentelytavan 
osalta. Henkilöstön vaihtuvuus on keskeinen realiteetti, joka vaikeuttaa uudenlaisen 
työotteen juurtumista. Hanna Heinosen tulokset viittaavat siihen, että toimivat seudulliset 
rakenteet ovat edistäneet moniammatillisen ryhmän työn käynnistymistä ja juurtumista ja 
että monet kunnat ovat rakentaneet koordinaation väliaikaiselle perustalle.  
 
Kunnallisen johtamisen sekä hallinto- ja talouskysymysten osuus uusien rakenteiden 
juurtumiseen on ilmeinen. Nurmijärven esimerkki kertoo johdon ja työntekijöiden 
sitoutumisesta ja pitkäjänteisen yhteisen kehittämisprosessin merkityksestä menetelmien 
vakiintumiseen peruspalveluissa. Kehittämishaasteena on kuitenkin sitoutumisen lisäksi 
kulttuurisen muutoksen ja toimintatapojen johtaminen, seuraaminen ja kehittäminen 
yhdessä poliittisten päättäjien, johdon, yksiköiden esimiesten, työntekijöiden ja 
asiakkaiden / kuntalaisten kanssa dialogissa. uusien menetelmien käyttöönotto on koettu 
työlääksi perustyön kiireissä. Läheisneuvonpitojen juurtuminen ja kuntien sitoutumisen 
vaihtelut pääkaupunkiseudulla on kiinnostava esimerkki, josta on perusteellisia 
dokumentteja tutkimuksen käyttöön usealta vuodelta. Kuntien yhteisen keskijohtotason 
ohjausryhmän todelliset mahdollisuudet toimia juurtumisen takaajana osoittautuivat 
vähäisiksi, vaikka tahtoa ryhmän jäsenillä olisikin ollut. Kysymys on myös uuden 
ajattelutavan ja asenteen juurtumisen hitaudesta käytännön työhön. 
 
THL:n raportoimat tutkimushankkeet poikkeavat luonteeltaan niistä nuorisotyön 
hankkeista, jotka sisältyvät Sosiaalikehitys Oy:n selvitykseen. Tässä pääpaino on ollut 
lastensuojelun sosiaalityön kontekstissa, joka kutsuu, haastaa ja jopa vaatii 
moniammatillista osaamista ja osallistumista. Tarkastelukulma on tietyllä tapaa 
marginaalista, mutta juuri silloin kaikki osaset - osallisuus, moniammatillisuus ja 
johtamis- ja ohjausrakenteet asettuvat uuteen asentoon: yksittäisen lapsen ja nuoren 
tarpeiden yhteyteen, vastamaan niihin ja järjestämään tarvittava tuki, palvelu, hoito ja 
huolenpito. Lastensuojelulaki velvoittaa moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön 
tarpeen mukaan, mutta se ei tarkemmin säädä yhteistyökäytännöistä ja menetelmistä. 
Arvio etenemisestä jää sosiaalityön ammattilaiselle, ja käytännössä muille ammattilaisille 
(ja heidän johtajilleen) jää harkinta, lähteäkö mukaan vai ei. Yhteistyöhön velvoittavat 
päätökset pitää tehdä ylisektorisessa johtamisrakenteessa, mutta se ei vielä takaa 
moniammatillisen yhteistyön toteutumista käytännössä.    
 
Lopuksi halutaan edelleen korostaa tarvetta käynnistää pilotti monialaisen 
ohjausrakenteen kehittämiseen. Ministeriötason ja sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä 
vahvistamalla voitaisiin kehittää valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusten verkoston 
toimintaa tutkimuksen, kehittämisen, tiedonkeruun, seurannan ja arvioinnin verkostona. 
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Tämän verkon silmässä on tarjolla ajankohtainen sisältö: vahvistetaan lasten ja nuorten 
osallisuutta monialaisesti ja moniammatillisena yhteistyönä, yhdessä kansalaisten ja 
asiakkaiden kanssa. Konkreettisesti näin voitaisiin seurata ja arvioida mm. lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmien toteutumista pääkaupunkiseudulla ja verkoston kautta 
luoda ja kehittää tähän teemaan alueellista ohjausrakennetta - suunnitelmien 
toteutumisen tukeminen ja seuranta on tarpeen koko maan kattavana. Kuntaliitossa on 
valmisteltu tätä sivuavaa hanketta yhteistyössä THL:n, STM:n, Kaste-edustajien, 
tutkijoiden ja osaamiskeskuksen kanssa. Hankkeen toteutuminen saisi näin vahvistusta ja 
pysyvämmän rakenteen tuekseen - ja lisäksi ajankohtainen lapsi- ja nuorisopoliittinen 
strategiatyö voisi löytää paikkansa verkostoissa. 
 
Jaostolle vuonna 2009 jätetyssä esiselvityksessä (Heino & Kuure) todettiin, että 
monitieteisen lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraan keskittyvä tutkimus tarvitsee tämän 
teeman tutkimisen tueksi valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyörakenteen, jollaisen 
muotoutumista tulisi edistää. Nähtiin, että kuntien taloustilanteen muututtua oleellisesti 
olisi mahdollisuus vahvistaa valtion tuella tällaista seurantaan ja arviointiin keskittyvää 
monitieteistä yhteistyötä. Ehdotuksen perusteluna nähtiin monitieteisen ja -kenttäisen 
yhteistyörakenteen edistävän paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tason 
ylisektoraalisen vuoropuhelun kehittymistä. Sektoreiden välinen monitieteinen 
asiantuntemus (mm. lastensuojelu ja nuorisotyö) ja niiden rajoilla oleva, helposti 
hiljaiseksi jäävä tieto (mm. sosiaalityön ja rikosoikeusjärjestelmän tietokatveet) saadaan 
näkyväksi osaksi tutkimustoimintaa. Tuolloinkaan ei nähty syytä alkaa rakentaa jotain 
uutta, vaan korostettiin, että jo olemassa olevia ja toimivia alueellisia rakenteita voi 
hyödyntää: valtakunnallisesti toimiva ja kaikki kunnat kattava monitoimijainen verkosto 
on jo olemassa: Sosiaalialan osaamiskeskukset. Niillä on lakisääteinen tehtävä, mutta 
riittämättömät resurssit. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat verkostoituneet paikallisesti 
eri tavoin monien hankkeiden kautta kuntien lisäksi järjestöjen, tutkijoiden, tutkimus- ja 
koulutusyksiköiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. THL tukee oman 
tehtävänsä kautta osaamiskeskuksia erityisesti tutkimus-, kokeilu- ja 
kehittämistoiminnassa sekä tarpeen mukaan muissakin tehtävissä. Tämänkaltaisten 
vakiintuneiden rakenteiden lisäksi on syytä hyödyntää ja tukea uudenlaisia, vielä 
työstämisvaiheessa olevia verkostorakenteita kuten nuorisotyön kehittämistä vahvistavaa, 
valmisteilla olevaa yhteistyöverkostoa, jossa yhdistyy nuorisotyön käytännön toimijoiden, 
nuorisoalan koulutuksesta vastaavien tahojen ja tutkijoiden asiantuntemus ja osaaminen.  
 
Jatkoon liittyvänä ehdotuksena nostetaan esiin SOCCAn tutkimus läheisneuvonpidon 
juurtumisesta ja ammatillisesta haasteesta. Tutkimus on käynnistynyt hyvin, ja sen 
lopettamiselle on vaikea löytää perusteluja.  
 
Ehdotamme, että jaosto kohdentaisi jatkorahoituksen Soccan jo käynnistämän 
tutkimuksen loppuun saattamiseksi.  
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Tiivistelmä  

 
Moniammatillisuuden ja monialaisuuden monet muodot sekä johtamisen haasteet 
sosiaalisessa nuorisotyössä on Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja 
hyvinvointi -jaoston toimeksiannosta laadittu esitutkimus. Esitutkimus on osa 
Moniammatilliset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa -teeman 
kokonaisuutta, jossa Sosiaalikehitys Oy on toteuttanut yhteistyössä Dialoogin kanssa 13–
20-vuotiaiden nuorten palveluiden kohdentuvan osatutkimushankkeen ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL moniammatillisiin toimintatapoihin lastensuojelussa kohdentuvan 
tutkimuksen.  
 
Esitutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää erilaisessa kehittymis- ja juurtumisvaiheessa 
olevien moniammatillisten ryhmien rakentumista ja toimintaa sekä niiden toiminnan ja 
toiminnan myötä kehitettyjen mallien vakiintumista. Tutkimuksen tehtävänä on ollut 
kuvata monialaisen yhteistyön erilaisia muotoja ja prosesseja, selvittää yhteistyön 
syntymisen ja toteuttamisen käytäntöjä, tarkastella seurantatiedon merkitystä 
monialaisen yhteistyön eri vaiheissa sekä analysoida monialaisen yhteistyön 
vaikuttavuutta nuorten palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa on käytetty aineistona 
tapaustutkimusta ja niihin liittyviä yksilö- ja ryhmähaastatteluita 10 paikkakunnalla (62 
henkilöä), asiantuntijahaastatteluita (4) sekä kuntien toimialajohtajille suunnattua 
internetkyselyä (121 vastaajaa). Tutkimuksessa on käytetty monialaisten 
yhteistyöryhmien arviointijäsennyksenä organisaatioiden itsearvioinnissa yleisesti 
käytettyä CAF-mallia. 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan monialainen yhteistyö on keskeinen osa nuorten 
palveluissa tehtävää perustyötä ja yksi sen arjen työvälineistä. Monialainen yhteistyö on 
lisääntynyt ja kehittynyt nuorten palveluissa, jossa on näkyvissä joustavien ammatillisten 
identiteettien ja jaetun asiantuntijuuden vahvistumista. Monialainen yhteistyö on 
vahvistunut usein kehittämishankkeiden ja pitkäjänteisen kehittämisen tuloksena, sillä 
toimivien yhteistyökäytäntöjen syntyminen ja vakiintuminen on monimutkainen ja hidas 
prosessi. Monialaisesta yhteistyöstä hyötyvät nuorten parissa toimivat työntekijät, jotka 
saavat tukea omalle työlleen ja nuorten asioiden edistämiseen yhteisten päätösten kautta. 
Monialaista työtä tekevät toimivat nuorten osallisuuden tukena heidän ”asianajajinaan” ja 
sen toteutumiseen vaikuttaa työntekijöiden ammattilainen osaaminen. Monialaisessa 
yhteistyössä verkostoja pitää koossa etenkin niiden mielekkyys ja hyödyllisyys 
työntekijöiden sekä nuorten asiakkaiden saamien vaikutusten kannalta.  
 
Monialaisen yhteistyön avulla on voitu nopeuttaa nuorten palveluohjausta ja vastata 
heidän palvelutarpeisiinsa tehokkaammin. Monialaisesta yhteistyöstä on saatu myös 
kustannushyötyjä mm. verkostotyön kehittyessä ja sen myötä toiminnan siirtyessä 
korjaavasta työstä varhaisen puuttumisen suuntaan. Monialaisen yhteistyön toteuttamista 
parhaalla mahdollisella tavalla estävät sen vaatima resursointi sekä ulkopuoliset tekijät 
kuten palvelurakenteen muutokset ja erilaisiin ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön liittyvät 
asiat. Kehittämiskohteina ovat monialaisessa yhteistyössä sen tavoitteellisuuden ja 
suunnitelmallisuuden vahvistaminen sekä toiminnan ja tulosten arvioinnin kehittäminen. 
Monialaisen yhteistyön juurtumiseen vaikuttavat peruspalveluissa ammattikuntien ja 
toimialojen sisällä tapahtuvat muutokset sekä verkoston toiminnasta saatavat hyödyt ja 
vaikutukset. Tutkimuksen tulosten mukaan monialaisen yhteistyön kehittämistä, 
vaikutuksia ja juurruttamista tulisi tarkastella yhteennivoutuneina teemoina.  
 
Tutkimuksen perusteella voi nostaa esille nuorten palveluissa osaamisen kehittämiseen, 
verkostojen ja ryhmien arvioivaan kehittämiseen sekä nuorisolain muutokseen liittyviä 
kehittämisehdotuksia. Monialaisen yhteistyön toteuttamisen tueksi tulisi saada nykyistä 
enemmän koulutusta perus- ja täydennyskoulutustasolla. Monialaiseen yhteistyöhön 
perehdyttämiseen tulisi kiinnittää huomiota kuntatasolla ja edistää sen kirjaamista osaksi 
työntekijöiden työnkuvia verkostotyön jatkuvuuden varmistamiseksi. Monialaisen 
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yhteistyön ja jaetun asiantuntijuuden vahvistamiseksi tulisi lisätä yhteisön osaamista, jota 
voidaan tukea monialaisille yhteistyöverkostoille tarjottavilla yhteisillä koulutuksilla, 
työnohjauksella ja muulla ryhmien asiantuntemusta kehittävällä toiminnalla. Monialaisen 
yhteistyön arvioimiseksi on tärkeää käynnistää konkreettista indikaattoreiden laatimiseen 
perustuvaa kehittämistyötä toiminnan vaikuttavuuden seurannan ja arvioimisen 
käynnistämiseksi. Nuorten elinolotietoja kokoavan ja nuorten tilannetta paikallisesti 
arvioivan ohjaus- ja palveluverkoston tukemiseksi olisi perusteltua järjestää johtamisen 
ohjausta ja koulutusta, joka tarjoaisi tukea niiden toiminnan itsearviointiin ja palvelisi 
jatkossa nuorisolain arviointia. Lasten ja nuorten palveluista vastaavien ministeriöiden 
tulisi suunnitella ja käynnistää johtamista tukeva koulutus yhteistyössä kuntien kanssa. 
 
Yksi tärkeimmistä nuorten palveluissa toteutettavan monialaisen yhteistyön tehtävistä 
varhaisen puuttumisen ohella on ulkopuolisuuden estäminen. Konkreettisena 
yhteistyötehtävänä kuntien ohjaus- ja palveluverkostojen tulisi rakentaa seuranta- ja 
ohjausjärjestelmä, joka kattaisi niin perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen kuin 
toisen asteen oppilaitokset. Nuorten palveluita kehittävässä monialaisessa yhteistyössä 
tarvitaan sektorirajat ylittävää rahoituksellista yhteistyötä, jossa tulisi kehittää yhteistä 
rahoituksen käytön suunnittelua ja opetella sen toteuttamista. Valtakunnallisesti olisi 
tarvetta tukea kuntia nuorten palvelujen erilaisten kustannusvaikutusten avaamisessa ja 
hyötyjen osoittamisessa. Nuorten palveluiden monialaista yhteistyötä vaivaavan 
pirstaleisuuden vähentämiseksi kuntien ohjaus- ja palveluverkoston tulisi olla se taho, 
joka johtaa kehittämishankkeiden kokoamista pohtii eri hankkeiden välisiä 
yhteistyöhyötyjä ja päällekkäisyyksien välttämistä sekä tekee kunnan osalta päätökset 
hankkeisiin osallistumisesta. 
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1. Johdatus tutkimukseen 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja käytetyt aineistot 

Sosiaalikehitys Oy:n ja DiaLoog -tutkimuspalvelut ovat toteuttaneet esitutkimuksen 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston 
toimeksiantamassa Moniammatilliset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten 
suojelussa -tutkimushankkeessa. Tutkimushanke on jakautunut kahteen osioon, josta 
Sosiaalikehitys Oy:n ja DiaLoog -tutkimuspalvelut ovat toteuttaneet nuoria koskevan 
tutkimusosuuden ”Moniammatillisuuden ja monialaisuuden monet muodot sekä 
johtamisen haasteet sosiaalisessa nuorisotyössä”.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut,  
 
1. Kuvata monialaisen yhteistyön muotoja ja prosesseja 
Millaisia moniammatillisuuden tai monialaisuuden muotoja on kehittymässä? Miten niiden 
intensiteetti vaihtelee? 
 
2. Selvittää monialaisen yhteistyön syntymisen ja toteuttamisen käytäntöjä 
Miten ja minkä normin pohjalta monialaiset ryhmät kootaan? Miten niitä resursoidaan? 
Keitä niihin osallistuu? Mitä erilaisia tavoitteita niillä on ja kuka niitä koordinoi? 
 
3. Tarkastella monialaisuuden johtamista ja tiedon merkitystä  
Miten monialaisuuden kehittämisessä tarvittavaa tietoa organisoidaan ja johdetaan 
(tarveanalyysi, palveluprosessi, seuranta, vaikuttavuus) monialaisen yhteistyön eri 
vaiheissa?  
 
4. Analysoida monialaisen yhteistyön vaikutuksia 
Miten nuori tarvitsee moniammatillisuuteen perustuvaa palvelutuotantoa? Miten se näkyy 
palvelun tasossa? Miten se auttaa työntekijää kohtaamaan nuoren ja miten nuori itse 
osallistuu palvelun kehittämiseen? 
 
Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön ero voidaan määritellä siten, että 
moniammatillisuus voi toteutua yhden organisaation sisällä, kun monialaisuuden käsite 
kattaa poikkihallinnollisen eri toimintasektoreilta tulevien henkilöiden välisen yhteistyön 
(Lindén 1999, 119–120; Isoherranen 2005, 16–18). Tässä raportissa käsitellään 
molempia yhteistyön muotoja, pääasiallisesti tarkastellaan monialaista yhteistyötä.  
 
Tutkimuksessa on tehty yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
hallinnoiman Moniammatillisten toimintatapojen juurtuminen lasten ja nuorten suojelussa 
-tutkimushankkeen kanssa. Hankkeiden välisessä yhteistyössä on ollut yhteisenä teemana 
kehittämistyön tulosten juurruttaminen monialaiseen yhteistyöhön perustuvassa lasten- ja 
nuorten palvelujärjestelmässä.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa alueellisen tason käytännön tietoon perustuvaa 
aineistoa. Esitutkimus perustuu tapaustutkimusten toteuttamiseen.  
 
Tutkimuksen aineistona on käytetty   
 kirjallista monialaisesta yhteistyöstä kertovaa jo olemassa olevaa tutkimusaineistoa. Koska 

verkostoihin vaikuttavat maakohtaiset erot, aineistossa on rajauduttu Suomen tilanteesta 
kertoviin tutkimuksiin. 
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 tapaustutkimuksia varten tehtyjä haastatteluita. Tutkimuksessa on tehty haastatteluja 
kaikkiaan 10 paikkakunnalla 12 tapauksen ympärillä. Haastatteluissa on ollut mukana 
kaikkiaan 62 henkilöä.  

 valtakunnan tason viranomaisten haastattelut opetusministeriössä, Kuntaliitossa ja 
Allianssi ry:ssä (4) 

 opetustoimen, nuorisotoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden johdolle tehty www-
kysely (N=121).  

 
Tutkimuksessa valittiin 10 tapaustutkimuspaikkakuntaa, jotka sijaitsevat eri puolilla 
Suomea. Tapaustutkimuskohteiksi valittiin aiemmista kehittämishankkeista saadun tiedon 
perusteella eri kehitysvaiheissa olevia ja erityyppisiä monialaisen yhteistyön ryhmiä. 
Tapaustutkimuspaikkakunniksi valittiin Posio (kehittämishankkeen teemaryhmät), Forssa 
(lähitutorin asiakastyön verkosto), Espoo (työpajan ohjaustiimi), Kokkola (joustava 
perusopetus, oppilashuollon yhteistyöryhmä), Porvoo (laajennetun oppilashuollon 
avaintiimi), Etelä-Karjala (seudullinen Koppari-malli), Laukaa (seurakunnan ja koulun 
kasvatusverkosto) Tampere (lapsi- ja nuorisopolitiikan seurantaryhmä), Outokumpu 
(nuorten verkosto) sekä Pori (nuorten verkosto).  
 
Kunnissa tehdyt haastattelut toteutettiin vaihdellen yksilö- ja ryhmähaastatteluina. 
Ryhmähaastattelut ovat keskustelumuotoisia tilaisuuksia, joissa mielipiteiden kirjo on 
luonnollisesti suurempi ja tietoa tulee siis enemmän. Toisaalta yksilöhaastatteluissa 
päästiin selvästi paremmin kiinni monialaisen yhteistyön kritiikkiin tai siihen liittyviin 
uhkakuviin. 
 
Haastattelujen lisäksi aineistoa kerättiin yhden www-kyselyn kautta. Tämä kysely oli 
suunnattu kuntien johtaville viranhaltijoille (nuoriso- ja opetustoimi sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden johto). Kyselyssä oli yksi avoin kysymys, jota kuvataan alla: 
 
Pyydämme Sinua nyt miettimään monialaisen yhteistyön kehittämistä oman toimialasi 
näkökulmasta ja koko kunnan/seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointi mielessä pitäen. 
Millaisia keinoja ja toimenpiteitä tarvitaan lähitulevaisuudessa (v. 2010–12), jotta 
monialainen yhteistyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukena? Keinot ja toimenpiteet voivat olla paikallisia tai valtakunnallisia. 
 
Kysely lähetettiin kaikkiaan 338 henkilölle, osa palautui takaisin esimerkiksi muuttuneiden 
email-osoitteiden vuoksi (30 kpl). Vastauksia saatiin 121 kpl, virheosoitteet vähentäen 
palautusprosentiksi saadaan 39 %. 
 
Vastaajien jakaumaa toimialan, kunnan tyypin ja koon sekä alueellisen sijainnin osalta 
kuvataan liitteessä 1. 

1.2 Raportin rakenne 

Tämän luvun seuraavassa alaluvussa taustoitetaan tutkimusta esittelemällä 
monialaisuuden määritelmiä, aiempien tutkimusten tuloksia monialaisen yhteistyön 
toteutumisesta ja sen hyödyistä sekä monialaisten käytäntöjen arvioinnissa vahvasti 
soveltaen käytetty CAF-malli. Luvussa 2 on esitettynä tutkimuksen keskeiset tulokset. 
Luvussa kuvataan case-mallien avulla monialaisen yhteistyön nykyisiä hyviä käytäntöjä, 
nostetaan esiin keskeisiä havaintoja sekä käydään eritasoista keskustelua monialaisen 
yhteistyön johtamisen ja ohjaamisen haasteista. Luvussa esitellään tapauskohteiden 
kuvausten jälkeen niiden pohjalta tehtyä analysointia ja nostetaan erityisinä teemoina 
esille nuorten osallisuuteen, monialaisen yhteistyön johtamiseen sekä yhteistyön 
vaikutuksiin ja juurtumiseen liittyviä asioita. Luvussa 3 esitetään esitutkimuksen 
yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lopuksi luvussa 4 nostetaan esille erilaisia 
kehittämisehdotuksia, joita on laadittu nuorten palveluita koskien tämän esitutkimuksen 
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tulosten perusteella sekä lasten ja nuorten palveluita koskien laadittuina yhteistyössä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.  

1.3 Taustoitusta monialaiseen yhteistyöhön liittyviin 
teemoihin 

1.3.1 Monialaisen yhteistyön merkityksen kasvaminen 
 
Yhteiskunnassa on muutossuuntina kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisten verkostojen 
vahvistuminen työllisyyteen perustuvien verkostojen rinnalla, siirtyminen jälkiteolliseen 
joustavaan yhteiskuntaan, koulutuksessa ja ammatillisen liikkuvuudessa yleistynyt 
jatkuva kouluttautuminen ja ammattitaidon kehittäminen, epätyypillisten työsuhteiden 
lisääntyminen ja työtehtävien hajautuminen sekä yleistynyt työskentely ryhmän jäsenenä 
(Työn muutos...1997, 14; Julkunen 2007; Kolkka ym. 2009). Ammattien ja 
ammatillisuuden hajoaminen sekä asiantuntijuuden muutos ja kansalaislähtöisyyden 
korostuminen toiminnassa ovat vaikuttaneet julkisen sektorin palvelujärjestelmien 
määrälliseen ja laadulliseen muutokseen. Verkostomaisten työtapojen yleistymisen myötä 
vanhojen toimintarakenteiden roolia on arvioitu uudelleen. Julkisia palveluita on 
markkinaistettu ja toiminta on muuttunut monituottajamallin mukaiseksi. 
Asiakaslähtöisten palveluiden korostamisen ja tiimityön myötä on lisääntynyt puhe 
yhteistuottamisesta ja yhteispäätöksenteosta. (Lindén 1999, 13–15; Warpenius 2002, 26; 
Julkunen 2007; Eteläpelto 2007) 
 
Nykyisessä työelämässä ovat tavallisia matriisiorganisaatiot, joissa työntekijät kuuluvat 
samalla linjaorganisaatioon ja monia toimintoja yhdistävään projektiin tai erilaisiin 
projekti- ja virtuaaliorganisaatioihin. Wengerin käytäntöyhteisöjen tutkimus (communities 
of practice) on osoittanut, kuinka normaali toiminta nykyaikaisissa organisaatioissa 
murtaa organisaatioiden virallisia rajoja. (Toiviainen & Hänninen 2006, 13–15) 
Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvat nuorten palveluissa useiden eri alojen asiantuntijat. 
Asiantuntijuus on yksilöllisiä ominaisuuksia ja henkilökohtaista taitoa, mutta se on myös 
yksilölliset ominaisuudet ylittävän käsityksen rakentamista sekä valtasuhteiden ja 
reviirien määrittämistä, jossa erityistieto ja -osaaminen ovat yhteydessä vallankäyttöön. 
(Flink & Saarinen 2002, 8) Työyhteisössä ja asiantuntijuudessa on tapahtunut 
hierarkkisten mallien murtumista, kun henkilöstön monitaitoisuus ja työtehtävät ovat 
monipuolistuneet, tiimimäiset yhteistoiminnalliset työskentelytavat ovat lisääntyneet, 
ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä tukevat työskentelytavat ovat yleistyneet, 
johtamistapa on muuttunut valtuuttavaksi ja ohjaavaksi, organisaatioita on ryhdytty 
kehittämään aktiivisesti ja henkilöstöä on ryhdytty osallistuttamaan laajasti 
kehittämistoimintaan. Uusia ratkaisuja eri tasolla etsivissä sekä asiakkaan 
palveluprosessin seuraamiseen ja elämänkokonaisuuden huomioimaan pyrkivissä 
työyhteisöissä ovat tulleet tärkeiksi yli ammatti- ja organisaatiorajojen nouseva 
verkostoituminen sekä yhteistyötaidot. (Isoherranen 2005, 32, 65–66)   
 
Yhteistyön merkitys on kasvanut ja siitä on tullut itsestään selvä osa ihmisten 
jokapäiväistä työelämää. Asiantuntijuudessa onkin voimistunut 1990-luvun lopulta lähtien 
yksittäisen henkilön sijasta yhteisön, ryhmään, työorganisaatioon ja 
asiantuntijaverkostoon ja niiden vuorovaikutukseen liittyvä tutkimus. Asiantuntijuutta on 
ryhdytty tarkastelemaan tiedonhankintana, kulttuurisena osallistumisena ja tiedon 
luomisena. Työelämässä on korostunut keskustelun ja kommunikaation merkitys sekä 
tarve luoda yhteinen käsitys ratkaisusta, mikä edellyttää ryhmän tiedon prosessointia 
sekä hyvinkin erilaisista näkemyksistä luotavan yhteisen kokonaisnäkemyksen ja yhteisen 
tavoitteen määrittämistä. Ihmisten käyttämien välineiden ja toimintajärjestelmien 
kehittyneestä yhteistyöstä puhutaan sosiaalisesti jaetun kognition ja yhteisöllisen 
älykkyyden käsitteillä. Näiden määritelmien mukaisessa asiantuntijuuteen liittyvässä 
verkostoitumisessa ei ole kyse ryhmähengestä, vaan tietoisesta sosiaalista osaamista ja 
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taitoja vaativasta yhteistyöstä. (Työn muutos...1997, 36; Isoherranen 2005, 23–27, 76–
79)  Työelämän ja asiantuntijatyön muutosta kartoittavassa tutkimuksessa on ryhdytty 
korostamaan ryhmien ja vuorovaikutuksen näkökulmaa asiantuntijuudessa ja 
oppimisessa. Oppimisessa voidaan erotella yksilöllinen, kollektiivinen ja organisaation 
oppiminen. Yksilön tasolla tapahtuu toiminnan vuoksi muutos yksittäisen henkilön tasolla 
ja kollektiivisessa oppimisessa toteutuu ajattelutavan muutosta, jonka myötä 
toimintamallit kehittyvät, kun organisaatioiden oppimisen myötä käynnistyy 
menettelytapojen ja arvostusten muutos, joka näkyy muuttuneina rutiineina ja tuloksina. 
(mm. Työn muutos…1997, Eteläpelto & Tynjälä 1999)  
 
Erilaiset moniammattillisten ryhmien tarjoamat keskusteluareenat toimivat kokemusten 
jakamisen paikkoina ja tarjoavat väylän konkreettisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen 
etsimiseen sekä työelämässä tapahtuvien muutosten aiheuttamien hämmennysten 
aukipurkamiseen. Vaikka erilaiset keskusteluareenat eivät korvaa perinteisiä työyhteisöjä, 
ne voivat olla tukena hallinnan identiteetin kehittämisessä. Näiden muutosten myötä 
asiantuntijuus on muuttunut yksilön osaamisen sijasta yhä enemmän verkostojen ja 
organisaatioiden kyvyksi ratkaista uusia ja muuttuvia ongelmia. (Työn muutos...1997, 36, 
Eteläpelto & Tynjälä 1999, Launis & Engeström 1999, Heiskanen 1999; Flink & Saarinen 
2002, 2) Muutoksen myötä asiantuntijuutta on pitänyt tarkastella moniammatillisten 
suhteiden kautta, mikä edellyttää tiedollisten työvälineiden, sääntöjen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen mallien yhteistä pohdintaa. Työelämän ja muun toimintaympäristön 
muutokset ovat pakottaneet ammattiryhmät toimintatapojensa arviointiin eli 
reflektiiviseen ammatillisuuteen, jossa käydään keskustelua palvelujärjestelmien ja 
asiantuntijuuden suhteesta, työtapojen muutoksista ja muuttuvien ammattien välisten 
rajojen suhteiden muutoksesta. Ammatillisuus- ja asiantuntijatyössä on saatettu 
vahvistaa professiota sulauttamalla niihin muiden alueiden tehtäviä joustavuuden vuoksi. 
Toisaalta muutoksen myötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa ammattiryhmät ovat 
eriytyneet saarekkeiksi ja ammattien tiedeperustat ja käytännöt ovat eriytyneet 
kauemmaksi toisistaan. (Lindén 1999, 14–15)  

1.3.2 Monialainen yhteistyön määrittämisestä 
 
Moniammatillisuutta on tutkittu Suomessa yleiseltä tasolta (Isoherranen 2005), 
toimintamuotojen kuten verkostojen (Warpenius 2002) sekä eri toimialojen ja ammattien 
kuten luokanopettajien, sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajien näkökulmasta (Lindén 
1999; Helakorpi, Juuti & Niemi 2000; Flink & Saarinen 2002; Eriksson-Piela 2003; Krook 
2006). Erityisesti nuorten palveluihin kohdentuvia niiden moniammatillisuutta selvittäneitä 
tutkimuksia ovat olleet Jukka Vehviläisen (2002) ja Mirja Määtän (2007) tutkimukset, 
oppilaitoksissa tehtävään työhön liittyvät tutkimukset (mm. Riuttanen 2001; Haikonen & 
Hänninen 2006; Vähäsantanen 2007) sekä nuorisotyön ja sosiaalityön suhdetta 
moninäkökulmaisesti selvittänyt tutkimus (Raitakari & Virokangas toim. 2009). 
 
Moniammatillisuutta voidaan tarkastella yksilö-, ryhmä-, organisaatio- ja 
yhteiskuntatasolla. Moniammatillisuus on eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden 
yhteistyötä, jossa osaaminen, tieto ja valta jaetaan ja jossa yhteistoiminnalla saavutetaan 
tavoitteita, joita ei yksittäisesti pystytä toteuttamaan. Ihmiset ryhtyvät tekemään 
yhteistyötä, kun heillä on yhteinen työ tai tehtävä suoritettavanaan, ongelma 
ratkaistavanaan, tarve tehdä päätös tai etsiä uusia näkemyksiä yhdessä keskustellen. 
Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön mukaan erilaisen tiedon ja osaamisen näkökulmat. 
Yhteistyö lisääntyy, kun siirrytään rinnakkain tapahtuvasta asiakkaan kanssa 
työskentelystä siihen, että asiantuntijat muodostavat yhdessä keskustellen yhteisen 
käsityksen ja räätälöidyn asiakaslähtöisen tavoitteen.  Yhteistyö on suurimmillaan, kun 
asiantuntijat rikkovat työskennellessään sovitusti roolirajoja. Moniammatillisessa 
yhteistyössä korostuu asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen, 
vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset ja verkostojen huomioiminen. 
(Warpenius 2002, l16; Isoherranen 2005, 14–17)  
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Moniammatillinen yhteistyö (multiprofessional co-operation) on määritelty hierarkkiset 
valta-asemat ja työnjaot säilyttäväksi yhteistyöksi. Sitä tiiviimmässä ammattien välisessä 
yhdessä työskentelyssä (interprofessional/interdisciplinary co-operation) yhteensovitetaan 
rooleja, tietoa, valtaa ja vastuita. Tällöin asiantuntijuus on tietyllä ammattilaisella, mutta 
se muuttuu yhteisistä tavoitteista ja käytännöistä sopimisen kautta yhteisten 
suunnitelmien tekemiseksi, rinnakkaistyöksi ja jaetuksi asiantuntijuudeksi. 
Englanninkielessä on eroteltuna monialaisessa yhteistyössä interprofessional-käsitteestä 
vielä transdisciplinary -ulottuvuus, joka sisältää tarkoituksenmukaisen ammatillisten 
roolirajojen rikkomisen. Moniammatillisuus voi toteutua yhden organisaation sisällä, kun 
monialaisuuden käsite kattaa poikkihallinnollisen eri toimintasektoreilta tulevien 
henkilöiden välisen yhteistyön. (Lindén 1999, 119–120; Isoherranen 2005, 16–18)  
 
Monialaisuuden perustana on asiakaslähtöisyys, sillä asioiden moninaistuessa ja 
erikoistumisen lisääntyessä yksi ammattiryhmä ei pysty hallitsemaan kaikkea tarvittavaa 
tietoa palvellakseen asiakasta kokonaisvaltaisesti. Monialaisia palveluita tarvitaan, kun 
asiakas tarvitsee samanaikaisesti apua useammalta sektorilta. Moniammatillisuus, jossa 
haetaan ammatillisuuden kautta ratkaisua johonkin ongelmaan, on ajankohtainen 
vaatimus laatutyöskentelylle. (Flink & Saarinen 2002; Isoherranen 2005) Monialainen 
yhteistyö on tavoitteellista yhteistyötä, joka merkitsee yhteistyökumppaneiden eli 
asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa, viranomais- ja auttajaverkostojen sekä 
organisatoristen ja yksikkökohtaisten yhteistyöryhmien kokoamista. Yksi onnistuneen 
yhteistyökäytännön piirteenä onkin sen tarveperustaisuus. Tavoitteellinen toiminta 
edellyttää toimintaverkostot ja tehtävät kokoavaa koordinoivaa henkilöä. Eri 
ammattikuntien välinen yhteistyö vaatii myös jonkinasteista yhteisymmärrystä 
kulttuurisista arvoista perusoletuksista ja toiminnan päämääristä. (Lindén 1999, 22–23; 
Vehviläinen 2002).   
 
Monialainen yhteistyö edellyttää yhteistä tahtotilaa, jossa halutaan kehittää toimintaa ja 
arvostetaan toisten ammatillista osaamista. Monialaisuus edellyttää myös tilannetta, jossa 
kaikilla jäsenillä on tasavertainen ryhmän jäsenyys. Monialaisessa yhteistyössä tarvitaan 
asiantuntijuutta, ennakkoluulottomuutta, vuorovaikutustaitoja, tilan antamista, toimintaan 
sitoutumista, vastuuntuntoisuutta, hyvää itsetuntoa ja joustavuutta. (Honkala & Suomala 
2009, 90–98) Toimivassa monialaisessa yhteistyöryhmässä jäsenet tietävät tavoitteet ja 
toimintatavan eli sen, mitä tehdään ja millä tavalla tehdään. Toimivan ryhmän 
keskeisimpiä piirteitä on kyky organisoitua ja jakaa töitä, mikä auttaa sen jäseniä 
hahmottamaan omaa rooliaan ja tehtäviään ryhmässä. Ryhmän johtajuuden tulisi 
jakautua siten, että jokainen tuntee vastuuta omista tehtävistään sekä sen lisäksi ryhmän 
toiminnasta. Hyvin toimivassa ryhmässä kuka tahansa sen jäsenistä voi ottaa käsittelyyn 
haluamiaan asioita. (Haikonen & Hänninen 2006, 9)  
 
Monialaiseen yhteistyöhön vaikuttavat osallistujien näkökulmia määrittävät ammatillinen 
tausta ja ammatillinen persoonallisuus, organisaation kulttuuri, viestintä, käytettävät 
menetelmät, yhteistyön tavoitteet, tilanne sekä kriittisten kohtien eli ristiriita- ja 
ongelmatilanteiden selvittäminen. Moniammatillisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä 
on keskeistä jaettu asiantuntijuus sekä aktiivinen ja tutkiva työote. (Honkala & Suomala 
2009, 90–101) Kehittynyt monialainen yhteistyö on asiantuntijuuden kehittymistä 
yhteistoiminnaksi, jossa toimijat tuntevat toisensa ja toiminta on läpinäkyvää. 
Yhteistoiminnassa toimijoilla on käytännön työkaluja toiminnan haasteisiin vastaamiseksi 
yhteistyössä, luottamusta kaikkien toimijoiden ammatilliseen osaamiseen sekä annetaan 
tunnustuksen ja kannustuksen antamiseen. (Honkala & Suomala 2009, 89)  
Monialaisuus on joustava käsite, sillä työntekijät ottavat monialaisessa työssä erilaisia 
rooleja. Tästä ovat esimerkkinä sairaalan sosiaalityöntekijät, jotka voivat toimia 
rahansiirtäjän, etsivän työntekijän, hoitajasosiaalityöntekijän ja 
konsulttisosiaalityöntekijän rooleissa. Monialaisessa yhteistyötyöryhmässä sen jäsenillä 
pitää olla taitoja ja strategioita, joilla tuotetaan asiantuntijan rooli eri tilanteissa. 
Ammattilaisten työidentiteetit eivät ole myöskään yhteneväisiä, vaan niihin vaikuttaa mm. 
rakenteiden pysyvyys ja ammatillisten säädösten merkitys. Työidentiteetit ovat 
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yksilöllistymässä ja erilaistumassa, jolloin klassisen pysyvän identiteetin rinnalle ovat 
tulleet uudelleen itseään määrittävä joustava ammatti-identiteetti sekä sopeutuva 
identiteetti. Muuttuvissa ympäristöissä on kapea-alaisiin tehtäväprofiileihin kiinnittyvien 
ammatti-identiteettien sijasta kasvavasti tarvetta joustavalle identiteetille, joka pohjautuu 
yleisiin taitoihin. Ammatti-identiteettien muutoksessa pidetään tärkeänä, etteivät 
asiantuntijat sitoudu johonkin tiettyyn rooliin, kun he liikkuvat eri sektoreiden välillä ja 
toimivat niiden rajapinnoilla. (Lindén 1999, 135–136; Isoherranen 2005; Eteläpelto 2007, 
110–117; Vähäsantanen 2007, 175–176)   
 
Monialaisuus on myös jännitteinen käsite, sillä se vaatii samanaikaisesti oman 
erityisosaamisen kirkastamista sekä kykyä rakentaa ryhmän yhteistä osaamista 
(Isoherranen 2005, 19). Monialaisuuteen liittyy ristiriitainen vaatimus, jossa edellytetään 
itsenäistä yksin työskentelyä sekä demokraattiseen ideologiaan pohjautuvaa tasa-
arvoisuutta kaikkia kohtaan. Puheissa tiimi esitetään resurssina, mutta sitä kuvataan 
myös todellisuudessa pakottavaksi ja rasittavaksi osaksi työtä. Moniammatillisuudessa 
korostetaan arvoina kollektiivisuutta ja empatiaa sekä keskustellaan paljon yhteisöllisen 
puheen kautta, jolloin korostetaan me-henkeä, toisten arvostamista ja toisista 
riippuvaisuutta. Toisaalta monialaisuudessa korostuu samanaikaisesti yksilöllinen puhe, 
jossa painotetaan yksilön paikkaa sekä omaa vastuuta ja itsenäisyyttä, jolloin korostuvat 
eri ammattiryhmien väliset rajat. (Flink & Saarinen 2002, 60–71, 79–83) Monialainen 
yhteistyö sisältää käytännössä erilaisia ammatilliseen asiantuntijuuteen, yksilö- ja 
yhteisösuhteisiin ja asiakassuhteeseen liittyvien rajojen epäselvyyttä ja liikehdintää. 
Toisaalta juuri tämä poikkihallinnollisten ryhmien rajallisuus on niiden voima, sillä ryhmät 
voivat toimia ammattilaisten keskinäisen neuvottelun foorumeina sekä antaa tilaa 
ammattilaisten ja asiakkaiden välisille neuvotteluille. (Määttä 2007) 
 
Monialaista yhteistyötä tekevien työstään käyttämät diskurssit on luokiteltavissa 
asiakkaan, asiantuntijan, konsultoinnin sekä kiireen ja talouden puheeseen, sekä 
metatasolla yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden diskurssiin. Nämä diskurssit ilmenevät 
yleensä yhdessä ja ristiriitaisina. Asiakaspuheessa korostuvat asiakkaan ensisijaisuus, 
asiakkaan kokonaisvaltainen palveleminen sekä asiakkaan edun ja hänen parhaansa 
ajatteleminen, jolloin yhteistyötä pidetään asiakastyön laadun takeena. 
Asiantuntijapuheessa rakennetaan asiantuntijuutta erottamisella, vastuulla, työnjaolla ja 
osaamisen rajojen laajentamisella. Asiantuntijuus määritellään ammattilaisuudeksi, joka 
perustuu tiedon omistamiseen, oman paikan määrittämiseen ja erottautumiseen oman 
ammatin avulla. Ammattilaisuutta korostetaan myös rajojen ylittämisen, kuten 
vaihtelevissa tehtävissä toimimisen ja omien rajojen oman organisaation ulkopuolelle 
venyttämisen, kautta. Konsultointidiskurssissa monialaisuus hahmotetaan ulkopuolisen 
asiantuntijan tai työntekijöiden välisinä keskusteluina, joita tehdään joko 
suunnitelmallisena toimintana palavereiden kautta tai spontaanisti satunnaisten 
tapaamisen yhteydessä. Monialaisuutta estävistä tekijöistä puhutaan kiirediskurssia 
käyttämällä, jolloin aikapula pakottaa hallitsemattomista tai pakottavista syistä toimimaan 
yksin monialaisen yhteistyön houkuttelevuudesta huolimatta. Talousdiskurssissa talous 
määrittyy kiireen tavoin monialaisen yhteistyön esteeksi ja uhkaksi, joka vaarantaa 
ammatti-identiteettiä, työn laatua ja yhteisöllisyyttä. (Flink & Saarinen 2002, 40–59, 62, 
71–76) 

1.3.3 Tiimit, yhteistyöryhmät ja verkostot monialaisen yhteistyön 
muotoina 

 
Yhteistyön erilaisia muotoja ovat avun saaminen omaan työhön, avun antaminen toisten 
työhön, vastavuoroinen oman ammattiryhmän kanssa tehtävä työ sekä työyksikön sisällä 
ja eri ammattiryhmien jäsenistä koostuvassa pienryhmässä tehtävä työ (Flink & Saarinen 
2002, 6). Verkostomaista yhteistyötä voidaan tehdä yhden organisaation sisäisesti kahden 
ammatti-ihmisen tekemänä asiakasyhteistyönä tai usean ammattilaisen tekemänä 
moniammatillisena työnä sekä organisaation ulkoisesti yli hallinnonrajat ylittävänä 
organisaation tai laajemmin alueellisesti tehtävänä monialaisena työnä (mm. Honkala & 
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Suomala 2009, 76–78). Monialainen verkosto on tiivistynyt ja suppea yhteistyön alue, 
jonka ulkopuolellakin on asiantuntemusta ja toimintakäytäntöjä. Monialaisen yhteistyön 
yhteinen piirre on toiminnan tavoitteiden tiivistyminen ja erilaisten yhteisten 
kompromissien synnyttäminen. (Vehviläinen 2002, 57)  
 
Monialaista yhteistyötä tehdään palveluissa niiden perustehtäviin kuuluvan ohjauksen ja 
neuvonnan kautta sekä erilaisten systemaattisesti ja myös lakisääteisesti toteutettavien 
jatkosuunnitelmien ja -hoitojen kautta (Vehviläinen 2002, 23). Yksi monialaisen 
yhteistyön muoto on yksilökohtainen palveluohjaus. Se on palvelutoiminnan koordinointia, 
jolla lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden aiheuttamia haittoja kuten 
yhteensovitetaan palveluita, vähennetään monituottajamalliin liittyviä 
koordinointiongelmia sekä aktivoidaan vapaaehtoisia ja omaisia (Lindén 1999, 64).  
 
Moniammatillisessa tiimissä pieni osa työstä on muiden hallittavissa, mutta kukaan ei voi 
korvata toista. Tiimin jäsenet ovat siten monitaitoisia ja omaavat tosiaan täydentäviä 
taitoja. (Flink & Saarinen 2002, 7) Moniammatillinen työryhmä eroaa tiimistä johtajuuden, 
vastuun, tavoitteen, työsuoritusten, kokouskäytäntöjen, suoritusmittausten ja työtapojen 
perusteella. Tiimin erottavat yksilöllisiä päämääriä ja tuloksia korostavasta työryhmästä 
mm. kollektiiviset työsuoritteet, erikseen määritelty tiimitavoite sekä yksilöllinen ja 
yhteinen vastuunkanto. Moniammatilliset tiimit voidaan jakaa virallisiin tiimeihin, 
yhteistyöverkostoihin ja asiakastiimeihin. Nämä eroavat toisistaan integraation eli 
asiantuntijoiden yhteistyön tiiviyden, jäsenyyden ja sen merkityksen, prosessien eli 
asiakaspolkujen järjestämisen ja polkua koskevien päätösten sekä kollektiivisen vastuun 
ja johtamisen perusteella. Moniammatilliset tiimit voivat toimia virallisina tiimeinä, joissa 
on vakiintunut kokoonpano. Virallisia tiimejä ovat tiimit, joissa johtaja on kaikkien 
tiimiläisten esimies tai esimies on ammatillinen esimies vain osalle. Virallinen tiimi voi olla 
myös hallinnollinen, jolloin sillä on ulkopuolinen esimies, ns. ydinjäsenet ja muut 
tarvittaessa kutsuttavat avustajat. Yhteistyöverkosto on löyhä ja asiakkaalle yhtä aikaa 
palveluita tuottavien henkilöiden yhteenliittymä, jolla ei ole välttämättä virallisesti 
sovittuja toimintaperiaatteita, vaan joka pyrkii tekemään työtä joustavasti asiakkaan 
tarpeista lähtien. Asiakastiimit ovat tiimejä, joissa asiantuntijat jakavat tietoa keskenään 
asiakkaan polun eri vaiheissa hoitaessaan asiakasta yhtä aikaa. (Isoherranen 2005, 74).   
 
Tutkimuksissa on esitelty tekijöitä, jotka vaikuttavat ryhmän kehittymiseen tiimiksi. 
Moniammatillisiin ryhmiin vaikuttavat erilaiset ryhmätoimintaan liittyvät tekijät kuten 
statusrakenne eli palkitsemis-, rankaisemis- ja asiantuntemusmallit, roolit ja henkilöiden 
väliset suhteet, ryhmän normit ja kulttuuri sekä johtaminen. Tiimien muotoutumiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat osallistuva johtaminen, jaettu vastuu, määrätty tarkoitus, vapaa 
tiedon välittyminen, tulevaisuuteen suuntautuminen, luovien kykyjen käyttö ja nopea 
reagointi. Moniammatillisten tiimien johtaminen on haasteellista sen vuoksi, että työn 
kohteena olevien asiakkaiden polut ulottuvat yli organisaatiorajojen. Verkostojohtaja 
poikkeaa hierarkkisesta johtajasta ja toimii verkoston kokoajana ja välittäjänä, 
mahdollisuuksien luojana ja vuorovaikutuksen ohjaajana sekä jäsenten ja resurssien 
etsijänä. (Isoherranen 2005, 37–46, 75, 116–123) Tiimin kehittyessä sen johtamisessa 
tapahtuu muutos, jossa siirrytään hierarkkisesta yksin päättämisestä koordinoimiseen, 
yhteisvastuuseen ja lopulta tiimin konsulttina toimimiseen (Helakorpi, Juuti & Niemi 2000, 
86–94, 104–105).  
 
Yhtenä monialaisen yhteistyön muotona ovat erilaiset projektitiimit. Projektitiimejä on 
luokiteltu niiden tavoitteiden mukaisesti siten, että ulottuvuuksina on tarkasteltu 
poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn kehittymistä ja kehittämistyön tulosten 
juurruttamista. Kehittämistyön ryhmät on määritelty niiden monialaisuuden suhteen 
”spesialisteiksi”, ”tilannekohtaisiksi innovaattoreiksi”, ”verkostoituneiksi työntekijöiksi” ja 
”joukkueiksi”. Näistä joukkuemalli on kehittynein malli työn tavoitteellisuuden, 
sitoutumisen, määriteltyjen vastuiden ja aikataulutusten perusteella. Joukkueet toimivat 
vakiintuneena verkostona, jonka vastuut on määritelty, prosessi aikataulutettu, toiminta 
on hyvin koordinoitua ja johto sitoutunutta. (Kuure ja Tarvainen 2008, 102–104) 
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Monialaisen yhteistyön johtamisessa oma erityinen muotonsa on kehittämishankkeiden 
johtaminen, jossa erilaisia projektitiimejä ohjaavat kehittämishuumajohtajat, 
arkirealistiset, epäuskoiset ja vetäytyvät johtajat (Pelto-Huikko & Tarvainen 2010). 
 
Monialaisen ideaalitiimin syntyminen edellyttää avaintyöntekijöiden koordinointia ja 
heidän kauttaan välittyvää tietoa palveluista sen saajalle; strategista koordinointia, jonka 
myötä toimijat hyötyvät työn suunnittelusta ja johtamisesta; epävirallista yhteistyötä, 
jossa toimitaan epävirallisesti yli rajojen sekä moniammatillisia palveluita, joissa 
tunnistetaan tarve vaikeiden ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyöllä. Monialaiset ryhmät 
käyvät läpi samanlaisia ryhmien ja keskustelun kehitysvaiheita ja niissä tapahtuu 
uudelleenmuotoutumista, kun ryhmän jäsenet vaihtuvat, ryhmään tulee uusia tehtäviä, 
tavoitteita tai uusien välineiden käyttöä tai ryhmä saa kritiikkiä. Kehittynyt monialainen 
tiimi on työn organisoinnin ja kehittämisen väline, joka on mahdollisimman itseohjautuva 
ja jäsenten osaamista optimaalisesti hyödyntävä. Kehittyneessä tiimissä jäsenet ovat 
vuorovaikutuksellisessa riippuvuussuhteessa toisiin jäseniin ja toimivat 
vuorovaikutuksessa organisaation ja toimintaympäristön kanssa. Hyvin toimivassa 
tiimissä jäsenten taidot täydentävät toisiaan ja he ovat sitoutuneet yhteisvastuullisesti 
yhteiseen suoritustavoitteeseen ja toimintatapaan. (Isoherranen 2005, 52–56, 67–73, 
144–145) 
 
Monialainen yhteistyö on laajempi käsite kuin monialainen tiimityö. Monialaisessa 
yhteistyössä lähtökohtana on asiakas, jota pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti. 
Monialaisessa työssä yhdessä tekeminen tuottaa rinnakkaisen työskentelyn lisäarvoksi 
yhteistä jaettua merkitystä. Verkostotyö on työntekijän tai työryhmän toimintaperiaate, 
jossa otetaan huomioon asiakkaan sosiaalinen verkosto. Verkostotyössä tehdään rajojen 
ylitystä, jota toteutetaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti organisaatiota, yhteisöjä ja 
rooleja koskevien sääntöjen suhteen. (Isoherranen 2005, 15–16) Verkostot ovat 
eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneita sosiaalisia suhteita, jotka muodostuvat toisistaan 
riippuvien ja yhteisen intressin ympärille organisoituneiden toimijoiden välille. Verkostot 
rakentuvat keskinäisten riippuvuussuhteiden, luottamuksen, solidaarisuuden ja 
vastavuoroisuuden ympärille. Verkosto sitoo yhteen henkilöitä, organisaatioita, ilmiöitä ja 
tapahtumia. Verkostomainen toimintatapa edellyttää rajojen ylittämistä. Toimijat 
huomioivat usein vain näkyvät rajat kuten institutionaaliset, sektorikohtaiset, 
organisatoriset ja maantieteelliset reunaehdot, kun vähemmälle huomiolle jäävät usein 
ajatukselliset ja toimintatapoihin liittyvät rajat. (Warpenius 2002, 27)   
 
Yhden verkostotyypin muodostavat kehittäjäverkostot, joita käytetään määritelmänä 
puhuttaessa kehittämishankkeiden verkostoista. Kehittäjäverkostot muodostuvat 
toimijoista, joiden välillä on yhteys ja jotka omalla toiminnallaan ja keskinäisellä 
yhteistyöllään vaikuttavat olennaisesti alueen kehittämiseen. Kehittämisverkostoissa on 
kyse viranomaisaloitteisesta organisoitumisesta, jonka avulla keskusviranomaiset 
tähtäävät paikallistoimijoiden ohjaamiseen ja tehtävien delegointiin. Kehittämisverkoston 
erityispiirteitä ovat tavoitteellisuus, hallintolähtöisyys, strategisuus ja organisoituneisuus. 
Verkostomainen kehittäminen on toiminnallistamista, jossa edistetään vuorovaikutusta 
sekä toimitaan välittäjänä ja eri toimijaosapuolten päämäärien täsmentäjänä. Koska 
alueellisella tasolla on olemassa eritasoisia toiminnallisia verkostoja, joilla on omat 
toimintakulttuurinsa ja dynamiikkansa, syntyy päällekkäisiä ja limittäisiä 
verkostojärjestelmiä. Projektien ja työryhmien vaikeutena on se, ettei linjahallinnollinen 
rakenne vastaa sektoreiden välisen kehittämistyön käytännön tarpeita. (Warpenius 2002, 
27–29) 
 
Asiantuntijuuden mukaan tehdyn luokituksen perusteella monialaisen yhteistyö voi olla 
lokeroitunutta, latistunutta tai hyvin toimivaa asiantuntijuutta. Lokeroituneessa 
monialaisuudessa kukin työskentelee omassa lokerossaan, yhteiset tavoitteet ovat 
hämäriä eikä tarvetta yhteistyöhön ole. Latistuneessa monialaisuudessa kaikille toimijoille 
riittää tekemistä, mutta tavoitteita ei ehditä pohtia. Hyvin toimivassa monialaisuudessa 
jokaisella jäsenellä on omat asiantuntemuksen alueensa, jota arvostetaan sekä tietoja ja 
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kokemusta, jota käytetään yhteisten tavoitteiden suunnassa. (Honkala & Suomala 2009, 
99–100) Monialaisuus voi olla palvelujärjestelmän näkökulmasta atomistista, 
ketjuuntunutta, verkottunutta ja organisoitunutta monialaista työtä. Atomistisuudessa eri 
toimialojen edustajat ymmärtävät työnsä saman teeman näkökulmasta. Työ on 
monisektorista moneen ammattiin sisältyvää työtä, muttei sektoreiden välistä. 
Ketjuuntunut monialaisuus on asiakaskeskeistä epävirallista linkittymistä, jonka avulla 
pyritään liittämään palveluita saumattomasti yhteen kuten esimerkiksi 
hoitoonohjauksessa. Verkottunut monialaisuus sisältää epävirallista ammatillista 
vuorovaikutusta, jossa yhteistyö on lähellä pysyviä perustoimintoja ja jossa tiedostetaan 
eri sektoreiden toimintamuotojen toisiaan täydentävä luonne. Organisoituneessa 
monialaisuudessa yhteistyö on ammatillisesta perusarjesta eriytynyt organisoitumisen 
muoto. Jokainen monialaisen yhteistyön muoto toimii konsensuksen hakemisen 
neuvottelukenttänä, jossa sovitaan yhteisistä linjauksista ja käytännöistä sekä 
sitoudutaan suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. (Warpenius 2002, 116–
120.)  

1.3.4 Yhteistyön esteitä ovat tehtäviin ja rooleihin sekä resursseihin 
ja tiedonsiirtoon liittyvät tekijät 

 
Vaikka monialaiselle yhteistyölle on tarvetta, sen toteuttaminen ei ole täysin 
ongelmatonta. Erilaiset työelämän kehitysilmiöt liudentavat työpaikan rajoja ja 
vähentävät työyhteisöjen merkitystä paikkoina, joihin tunnetaan kuuluvuutta ja 
kehitetään jäsenyyttä. Työtodellisuus on monialaisen työn toteuttamisen kannalta 
haasteellinen, sillä henkilöstöllä on lyhyitä työsuhteita, henkilökunta vaihtuu tiimeissä ja 
organisaatioissa on henkilökuntapulaa. (Heiskanen 1999; Isoherranen 2005, 160) 
Verkostot vaikuttavat yksilöiden tavoitteiden saavuttamiseen, joista yksi keskeinen on 
asiantuntijaorganisaatioissa työn mielekkyys (Helakorpi, Juuti & Niemi 2000, 101; 
Toiviainen & Hänninen 2006). Tutkimuksen perusteella onkin osoitettu, että tiimityö ja 
muut kollektiivisen kontrollin muodot ovat aiheuttaneet konflikteja työntekijöiden välillä. 
Konfliktit johtuvat työnjaossa ja työnkuvien muutoksissa tapahtuneista muutoksista sekä 
siitä, että yhteiseen päätöksentekoon osallistuminen pitää sisällään lähtökohtaisesti 
näkemysten törmäämisen ja konfliktien riskin. Avoimuutta edellyttävän tiimityön 
toteuttamiselle aiheuttaa haasteita se, ettei työpaikan arkitodellisuus vastaa sen 
edellyttämää kuvaa harmonisesta työyhteisöstä. Kun työelämän perusperiaatteeksi on 
tullut kilpailu ja työn jatkuvuus on vähentynyt, työntekijän motivaatio osaamisen 
kehittämiseen ja tietojen jakamiseen saattaa heikentyä. (Järvensivu & Koski 2008, 31, 
42–43)    
 
Monialaisessa toiminnassa ryhmän ristiriitatilanteet ovat väistämättömiä. Ne liittyvät 
kognitiivisiin ristiriitoihin eli väärinymmärrykseen ja tietokatkoksiin; menettelytavoista 
johtuviin proseduaalisiin konflikteihin, joita ilmenee muuttuneiden toimintatapojen 
yhteydessä, interpersonaalisiin henkilöiden välisiin konflikteihin sekä normatiivisiin 
konflikteihin, jotka liittyvät odotuksiin ryhmän jäsenten toimimiseen asiantuntijan roolissa 
tietyllä tavalla. Usein vaikeimpia ovat ryhmän arvoihin ja tavoitteisiin liittyvät ristiriidat, 
jolloin työryhmän toimivuutta voidaan parantaa keskustelun kautta hyväksytyn yhteisen 
arvopohjan ja yhteisten selkeiden tavoitteiden avulla. Monialaista yhteistyötä vaikeuttaa 
yhteisen kielen ja käsitteiden puuttuminen sekä ryhmien jäsenten erilaiset arvotukset ja 
uskomukset. Moniammatillisissa työryhmissä estää kokonaisnäkemyksen syntymistä mm. 
standardien seuraaminen, vain selkeiden ongelmien ratkaiseminen vain tuttuja tai 
helppoja keinoja käyttämällä sekä itseriittoisuus ja vahva oman edun tärkeänä pitäminen. 
Monialaisessa yhteistyössä verkostoitumisen ongelmat liittyvät professionaalis-
kulttuurisiin ongelmiin, resurssiongelmiin ja tietosuojaongelmiin. Kehityksen esteenä ovat 
mielen mallit eli skeemat, jotka auttavat hallitsemaan kaaosta, hahmottamaan tilanteita 
ja tulkitsemaan asiakasta. Tietynlaiset skeemat, kuten stereotypiat ryhmän jäsenistä, 
voivat olla haitallisia aiheuttaessaan vuorovaikutuksessa negatiivisen kehän. (Isoherranen 
2005, 48–51, 73, 80–83, 101–103)  
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Monialaisessa yhteistyössä aiheuttaa jännitteitä se, etteivät eri sektoreiden vastuut ja 
toiminta-alueet ole aina selvästi määriteltävissä. Yhteistyötä vaikeuttavat reviiri- ja 
vastuunjakokiistat, jotka syntyvät tulkintaerimielisyyksiä ongelmaryhmän ja siihen 
kohdistuvien toimenpiteiden määrittämisestä. Tavoitteiden määrittämisessä yhteisten 
intressien näkemisen vaikeus aiheuttaa kitkaa samoin kuin omien organisaation ja 
ammatin tavoitteiden siirtäminen muille organisaatioille. Tavoitteiden ja vastuunsiirto on 
yksi monialaisen yhteistyön ristiriitaisista piirteistä, sillä se on samanaikaisesti myös yksi 
verkostotyön myönteisistä puolista. Asiakastyön tasolla haasteita verkostotyölle aiheuttaa 
päällekkäinen vastuu, kun työntekijöillä on yhteisiä yhteisvastuullisesti hoidettavia 
asiakkaita, jotka ovat samalla yhä useamman asiantuntijan omia asiakkaita. Yhteistyön 
toimivuuteen vaikuttavat yhteiskumppanien erilaiset toimintakäytännöt ja byrokraattisuus 
sekä toimiminen vahvasti oman ammattikunnan perinteiden ja yhteiskunnallisen roolin 
mukaisesti. Monialaisessa yhteistyössä on haasteena sen asettaminen oikeisiin 
mittasuhteisiin, sillä ongelmia verkostoitumiseen käytettävän ajan säätelemisessä voi olla 
etenkin kaikesta innostuvilla ja monessa mukana olevilla henkilöillä sekä vastikään työnsä 
aloittaneilla työntekijöillä. (Vehviläinen 2002, 50–53, 64–71; Kolkka ym. 2009, 107–110)  
 
Monialaisen yhteistyön ongelmia ovat sen aikaavievyys ja yhteisen ajan löytämisen 
vaikeus, asiantuntijuuksien sektoroituminen, erilaisten toimintojen yhdistämisen vaikeus 
ja raskas liikuteltavuus, kaaottisuus, säätely, kontrolli ja eettisen keskustelun puute sekä 
konfliktien työstämiseen ja rakenteisiin liittyvät ongelmat. Koulutuksen ja demografisten 
tekijöiden lisäksi tiimien jäsenillä on erilainen työkokemus, palkka, status ja 
määräysvalta, joka tuo yhteistyöhön omat jännitteensä. (Lindén 1999, 122–123; 
Helakorpi, Juuti & Niemi 2000, 26–29; Flink & Saarinen 2002, 9) Monialaisen yhteistyön 
kehitystä estää kiire. Vaikka moniammatillinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia 
suunnitella työtä uudelleen ja ottaa käyttöön uusia välineitä sekä toimia yhteisen 
jakamisen, tiedon ja ymmärryksen jäsentäjänä, arjessa jää liian vähän aikaa yhteiselle 
suunnittelulle ja arvioinnille. (Isoherranen 2005, 149) Yhtenä keskeisenä monialaisen 
yhteistyön toimivuuteen vaikuttavana tekijänä ovat tiedon salassapitoon liittyvät tekijät. 
Kaikilla ei ole laajoissa verkostoissa samanlaisia vaitiolovelvollisuuteen liittyviä ohjeita, 
pelisääntöjä eikä toimintaohjeita. Monialaisessa yhteistyössä onkin tiedonsiirron kannalta 
tärkeää menettelyistä sopiminen. Asiakkaan suostumuksella voidaan käsitellä asiakkaan 
asioita työryhmissä ja ottaa hänet työryhmiin. (mm. Parkkari, Soikkeli & Siira 2001; 
Vehviläinen 2002; Isoherranen 2005, 150; Kolkka ym. 2009, 110–112)  
 
Erityisesti nuorten tukemisessa haasteena on pidetty tiedonkulkua ja tasavertaisen 
luottamuksen saavuttamista estävää tiukkaa vaitiolovelvollisuuden noudattamista eri 
tahoja edustavien työntekijöiden välillä. Nuorten palveluissa on ollut toisena haasteena 
ajan riittämättömyys, sillä nuoren tukemisessa tarvitaan nopeaa puuttumista ja välitöntä 
reagointia asioihin. Aikaa tarvitaan myös siihen, että ajan myötä nuori voi avautua omaan 
tahtiinsa ja muodostaa monialaisesta ryhmästä luottamuksellisen foorumin vaikeiden 
asioiden käsittelemiseksi. (Linnakangas ja Suikkanen 2004, 87–88; Honkala & Suomala 
2009, 88) Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien poikkihallinnollisten ryhmien yhteistyötä 
selvittäneen tutkimuksen mukaan nuorten palveluverkostojen toimintaa on vaikeuttanut 
yleisesti konkreettisten tavoitteiden puuttuminen verkostotyöltä. Onnistuneen monialaisen 
yhteistyön on rakennuttava konkreettisen ja kaikkien samansuuntaisesti hahmottavan 
ongelman tai tarvetilan ympärille, samaistuttava autettaviin ja oltava heidän puolellaan, 
toimittava selkeässä institutionaalisessa kontekstissa, hyväksyttävä työhön kuuluvat 
hierarkiat kuten lakeihin perustuvat valta- ja vastuuasetelmat sekä seurattava toiminnan 
vaikutuksia ja toiminnasta saatavaa hyötyä. (Määttä 2007)  

1.3.5 Yhteistyöstä hyötyvät asiakas, työntekijät ja palvelujärjestelmä  
 
Monialaisissa tiimeissä tehtävän työn etuja ovat työn tavoitesuuntautuneisuus ja 
koordinoituminen, työn yhdentyminen, pätevöitynyt ja palveleva työote sekä ryhmittynyt 
ja yhteisöllisiä tarpeita palveleva toiminta. Yhteistyön tekemisestä saatavana hyötynä 
pidetään moraalisen tuen saamista, aikakäsityksen yhdenmukaistumista, lisääntyvää 
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kykyä reflektioon sekä mahdollisuutta oppia ja kehittyä jatkuvasti, ylikuormituksen 
vähenemistä, organisaation reagointikykyä, poliittista vakuuttavuutta ja uskottavuutta, 
lisääntyvää tehokkuutta voimavaroja ja aineellisia resursseja yhdistämällä sekä 
parantunutta vaikuttavuutta, kuten esimerkiksi oppilaitoksissa siirtymistä 
työelämälähtöisyyttä kohti. (Lindén 1999, 122–123; Helakorpi, Juuti & Niemi 2000, 22–
26)   
 
Palvelujärjestelmän toiminnan tehostumisessa ja laadukkuuden parantamisessa nostetaan 
tärkeiksi elementeiksi varhaisempi puuttuminen asioihin, yhteistyön myötä tapahtuva 
tukea tarvitsevien nuorten seulan tihentyminen sekä tiedon välittyminen nuoren 
tilanteesta ja sen aiheuttamasta huolesta nuorelle ja hänen huoltajilleen. Tärkeänä 
hyötynä pidetään myös yhteistyön suunnitelmallisuuden, konkreettisuuden ja 
käytännönläheisyyden lisääntymistä, kuten luottamusta nuoren vastaanottajasta ja 
monialaisen yhteistyöryhmän toimimisesta nuoren taustalla. Keskeinen etu monialaisesta 
yhteistyöstä on nuoren kokonaisvaltainen auttaminen, jossa ovat yhdessä tekemässä 
avointa yhteistyötä auttamisen kannalta keskeiset tahot. Nuorten palveluissa tehtävässä 
yhteistyössä ovat olleet hyviä toimintatapoja viranomaisyhteistyön näkyväksi tekeminen 
ja tiedon välittäminen, keskustelufoorumeissa käytävä nuorten asioiden käsittely yleisellä 
tasolla, yhteistyöryhmän tapaamisten säännöllisyys ja ajan varaaminen tapaamisiin 
pitkäksi aikaa tulevaisuudessa, toimintatavan avoimuus sekä työparityöskentelyn 
kehittäminen ja jalkautuvissa toimintamuodoissa tehtävä työ. Nuorten palveluissa on 
vaikuttanut onnistumiseen toimiminen monialaisena ryhmänä, joka on lisännyt uskallusta 
varhaiseen puuttumiseen sekä auttanut siirtymään ongelmakeskeisestä työstä kohti 
nuoren kokonaisvaltaista auttamista. Lisäksi erilaiset alueelliset ryhmät, kuten hankkeiden 
yhteiset ohjausryhmät, ovat helpottaneet kuntien välistä yhteistyötä nuorten palveluissa. 
(Linnakangas ja Suikkanen 2004, 86–90) 
 
Monialaisen yhteistyön hyötyjä ovat uusien näkökulmien ja tiedon saaminen sekä tiedon 
myötä päällekkäisyyden poistaminen. Verkoston toimijoilla on yhteinen katsantokanta ja 
osallistumisen koetaan tuovan lisää resursseja omaan nuorten kohtaamiseen liittyvään 
työhön. Monialaisen yhteistyön hyötyjä on tietojen jakaminen sekä käytännön yhteistyön 
tekeminen, jossa eri toimijat järjestävät konkreettisesti uusia yhteisiä toimintatapoja. 
Monialaisuus on hyvä työkalu ammatti-identiteetistään epävarmalle työntekijälle ja 
tilanteisiin, joissa työntekijällä on epävarmuutta asioiden suhteen ja tarvitsee apua oman 
päätöksenteon tekemiseksi. Monialaisesta yhteistyöstä saadaan tukea päätösten 
tekemiseen, kun voidaan kuulla toisten mielipiteitä sekä parantaa sen myötä palveluiden 
laatua ja osuvuutta. Verkostotyö tarjoaa eri alojen työntekijöille tilaisuuden vastuun 
jakamiseen ja työskentelyn mahdollisimman ammattitaitoisesti. Monialaisuus mahdollistaa 
konsultoinnin sekä oman ammatin ja organisaation tavoitteiden välittämisen muille 
sektoreille, jolloin voidaan ajaa intressejä ja saada verkostolta voimaa päätösten tueksi. 
Monialainen yhteistyö lisää tunnetta oman osaamisen tärkeydestä, keskustelua ja 
päätöksentekorutiinien helpottumista. (Vehviläinen 2002, 50–53; Isoherranen 2005, 153)  
 
Taloudellisesta näkökulmasta asiantuntijoiden yhteistyö on tuloksellista, sillä sen kautta 
asiakas saa monimutkaisessa tilanteessa kokonaisavun tai palvelun joustavasti 
(Isoherranen 2005, 151–152). Nuoria koskevissa palveluissa on tarkasteltu monialaisen 
yhteistyön tuloksellisuutta mm. tiimimäisen koulumuodon yhteydessä. 
Tarkastelukehikossa on käytetty tuloksellisuuden ulottuvuuksina sisäistä tehokkuutta eli 
panos-tuotosajattelun mukaisesti sitä, miten säästeliäästi ja taloudellisesti voimavaroja 
käytetään suoritteisiin nähden; sisäistä sosiaalista toimivuutta eli sitä, miten organisaatio 
ottaa huomioon henkilöstön työelämän laatuun kohdistavat odotukset; ulkoista 
tehokkuutta eli suoritteiden ja palveluiden laatua, jossa tarkastellaan vaatimusten 
mukaista toimintaa sekä onnistumista perustehtävässä ja sen kehittämisessä; sekä 
ulkopuolista vaikuttavuutta eli ulkoista asiakastyytyväisyyttä, vaikuttavuutta ja 
yhteiskunnallista toimivuutta. (Helakorpi, Juuti & Niemi 2000, 185–189) 
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1.3.6 Monialaisen kehittämistyön tulosten juurtumiseen vaikuttavia 
tekijöitä 

 
Juurruttamista voidaan tarkastella tiedottamisena tai levittämisenä, jolloin kiinnitetään 
huomiota uusien mallien ja innovaatioiden soveltamiseen ja kopioimiseen erilaisissa 
toimintaympäristöissä. Levittämisnäkökulman lisäksi voidaan erottaa konkreettinen 
paikallisen tason juurruttaminen, tällöin tarkoitetaan mallien ja innovaatioiden 
vakinaistamista. Tyypillinen esimerkki on hyvän projektikäytännön vakinaistaminen 
palvelujärjestelmän pysyväksi osaksi. Juurruttamiskeskustelu onkin yleisesti liitetty 
erilaisten hanke- ja projektikäytäntöjen juurruttamiseen. Tässä kehyksessä keskustelu on 
lisäksi jakaantunut erilaisiin täsmentäviin termeihin, esimerkiksi innovaatioiden 
levittämiseen (dissemination) ja valtavirtaistamiseen (mainstreaming). 
 
1990-luvulta lähtien on puhuttu paljon ns. hyvien käytäntöjen levittämisestä. 
Suppeimmillaan tämä tarkoittaa tietyn toimialan tai organisaation hankkeen vakiintumista 
omassa organisaatiossaan uudeksi palvelumalliksi. Laajemmin puhutaan 
hankekäytännöistä sosiaalisina innovaatioina, joiden juurtumisessa on kysymys 
yhteiskunnallisten ja paikallisten sosiaalisten prosessien muutoksesta. Juurtuminen 
muuttuu tässä laajassa tarkastelussa monimutkaisemmaksi prosessiksi, juurtuminen on 
vaikeammin mitattavissa ja erilaisia juurtumista tukevia ja estäviä tekijöitä on lähes 
rajattomasti. Tämä pätee varsinkin monialaisten yhteistyökäytäntöjen kohdalla, koska 
juurruttaminen edellyttää monen toisiinsa liittyvän toimialan tai ”osajärjestelmän” (vrt. 
Hämäläinen ja Heiskala 2004) muuttumista. 
 
Juurruttamisen ohella puhutaan siis juurtumisesta. Aikajännitteen ohella -juurtuneet (jo 
vakiintuneet) ja juurrutettavat (vakiinnutettavat) -käsitteillä on myös muita merkityksiä. 
Käsitteiden merkityssisältöjen erot ovat samanlaiset kuin esimerkiksi voimaantumisen ja 
voimaannuttamisen käsitteissä. Juurtuminen (vrt. voimaantuminen) on enemmän 
itseohjautuvaa, oppimisen ja kasvamisen myötä tapahtuvaa muutosta. Oppiminen voi 
tapahtua kollektiivisena oppimisena (organisaatioiden itseoppimisteorioiden mukaisesti) 
tai sitten työntekijän omana ammatillisena kasvuna. Juurruttaminen 
(voimaannuttaminen) on puolestaan enemmän ulkoa ohjautuva prosessi, jossa pyritään 
vakiinnuttamaan ja juurruttamaan jotakin hyväksi arveltua toimintatapaa. Oppimisen 
sijaan juurruttamisessa korostuu siis kouluttaminen.  
 
Monialaisen yhteistyön lisääntymiseen ovat vaikuttaneet erilaiset kehittämishankkeet. 
Kehittämishankkeiden tulosten juurtumista on pohdittu useissa yhteyksissä ja nostettu 
esille keinoja, joilla kehittämistyön tuloksia voidaan vakiinnuttaa. Kansallisella tasolla 
kehittämishankkeiden tulosten juurruttamiseen vaikuttaa ministeriöiden välisen 
yhteistyön toimivuus, kun niiden välisen työnjaon ja tiedonkulun ongelmat estävät 
tulosten juurtumista. Paikallisella tasolla tulosten juurruttamista edistäviä tekijöitä ovat 
kehittämisteeman vahva paikallinen merkitys, ajan tasalla olevat poliittiset linjaukset, 
aktiiviset toimijat ja toimijoiden välinen yhteistyö. Kehittämistyön tulosten 
juurruttamiseen vaikuttaa kaikilla tasoilla tiivis yhteistyö eri tahojen välillä, panostus 
toiminnan sisällön dokumentointiin ja tiedon siirtämistä tukeviin rakenteisiin sekä 
kehittämistyön ja perustoiminnan näkökulmien yhteensovittaminen yhteen jo hankkeen 
aikana. (mm. Peltola & Vuorento 2007; Kuure ym. 2008). 
 
Monialaisten yhteistyökäytäntöjen juurruttamisen problematiikasta on jo useamman 
vuoden aikana tehty hyvin kattavia selvityksiä ja arviointeja. Esimerkiksi Sosiaalikehitys 
Oy:n hankkeissa edelleen kehiteltävät juurruttamisen mallit perustuvat aikaisempien 
hankkeiden tuottamaan materiaaliin, jota on osin mallitettu ns. Ota oppi -mallin pohjalta 
(Linnakangas & Suikkanen 2004). Kehittämistyössä on myös hyödynnetty 
poikkihallinnollisia ryhmiä kuvaavaa mallia (Määttä 2007). (ks. Pelto-Huikko & Säkäjärvi 
2008). Hyvin kattava typologinen esitys poikkihallinnollisen ja moniammatillisen 
työskentelyn juurruttamisen malliksi löytyy Onnistuvat opit –juurruttamis-hankkeen 
loppuraportista (Kuure ym. 2008). Samaa problematiikkaa ja monialaisen yhteistyön 
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vakiintumisen mahdollisuuksia on käsitelty myös valtakunnallisen Nuorten 
osallisuushankkeen loppuraportissa (Vehviläinen 2008). 
 
Nuorten palveluihin lakisääteisesti perustettavien monialaisten ohjaus- ja 
palveluverkostojen toteuttamista voi verrata jossain määrin moniammatillisen ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kokemuksiin. Nuorten palveluiden tavoin myös 
ehkäisevässä päihdetyössä on ollut hanketoimintaan perustumisesta ja 
projektiluontoisuudesta johtuvaa epäjatkuvuutta sekä peruspalveluiden ja 
projektihallinnon välisten keskinäissuhteiden haasteita. Ratkaisuna on pyritty käyttämään 
tieto-ohjausta ja verkostoja, joiden ohjaukseen ei ole ollut käytössä taloudellisia 
houkuttimia eikä lainsäädännöllisiä valtasanktioita. Tavoitteena on ollut, että kaikkiin 
kuntiin tulisi suositusperusteisesti moniammatillisen ehkäisevän päihdetyön 
koordinaatioista vastaava henkilö. (Warpenius 2002, 24–25) Nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston tavoin ehkäisevän päihdetyön kehittämisverkostoon ovat vaikuttaneet 
viranomais- ja kansalaistoimijoista sekä niiden välisistä historian kuluista johtuvat 
taustatekijät. Ohjaus- ja palveluverkostoihin on myös ehkäisevän päihdetyön 
kehittämisverkoston tavoin määriteltävä koordinaattori, jolla voi arvioida olevan osin 
samoja haasteita kuin päihdeverkoston yhdyshenkilöillä.  
 
Ehkäisevän päihdetyön verkostosta tehdyn arvioinnin perusteella verkostosta muodostui 
moninainen. Osa yhdyshenkilöistä nimettiin tehtävään virkansa puolesta, joten kaikki 
eivät sitoutuneet toimintaan ja vaihtuvuus oli suurta. Yhdyshenkilöt joutuivat 
määrittelemään itse avoimen asemansa, mikä loi vapauden lisäksi vaikeuksia. 
Yhdyshenkilöillä aiheuttivat työn koordinoinnille haasteita erilaiset tulkinnat ja käsitykset 
ongelmasta eri sektoreilla, mikä vaikeutti työtavoitteiden määrittämistä. Ammatillisesti 
erikoistuneet työnäkemykset, tietoperustat ja puhetavat aiheuttivat haasteita yhteistyölle 
samoin kuin arvovaltakysymykset, kun ilman toimintamandaattia toimeenpano ja 
vastuusuhteet olivat epäselvät. Yhdyshenkilöt jäivät vastuuttamisen ja resursseja 
myöntämättömän kuntahallinnon ristivetoon, minkä lisäksi haasteita aiheutti toiminnan 
virallisuusaste ja jatkuvuus yhden henkilön varassa toimivassa verkostossa. Kuitenkin 
vähäisistä resursseista ja työajan niukkuudesta huolimatta moniammatillisia ryhmiä sekä 
strategia- ja ohjelmatyöskentelyä pystyttiin toteuttamaan. (Warpenius 2002, 57–65, 81–
90, 121–128) 
 
Tulevia nuorten ohjaus- ja palveluverkoston haasteita voi ennakoida myös 
lastensuojelupolitiikan lakisääteisyyden ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön välisen 
havaintojen vertailun kautta. Ohjelmatyössä on ollut haasteena tavoitteiden ja 
kohderyhmän laaja-alaisuus, ja lastensuojelulaissa sen hahmottamisen ja resursoinnin 
tarpeet. Kummankin ohjauskeinon puutteet tuovat esille sen, kuinka tärkeää olisi 
määritellä lapsipolitiikan, lastensuojelupolitiikan ja nuorisopolitiikan tavoitteet ja 
rajapinnat sekä erotella näiden politiikkalohkojen erityisyys nykyistä tarkemmin. (Määttä 
& Väänänen-Fomin 2009) Tuoreita kokemuksia lakisääteisten työryhmien 
käynnistymisestä ja juurtumisesta on saatu myös lastensuojelulain edellyttämästä 
asiantuntijaryhmien ja yhteistyörakenteiden perustamisesta (Heinonen 2010). 

1.3.7 Monialaisuuden erityispiirteet nuorten palveluissa 
 
Nuorten palveluissa monialaisten palveluiden tarvetta on lisännyt tietoisuus nuorten 
ongelmista sekä turvallisuuteen ja elämänlaadun ylläpitämiseen liittyvien tavoitteiden 
korostuminen. Monialainen yhteistyö on lisääntynyt hankkeiden myötä. Yhteistyötä on 
ryhdytty tekemään tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi etenkin siinä pisteessä, kun ne 
alkavat ylittämään yleisen turvallisuuden uhkaksi katsotun rajan. Monialainen yhteistyö on 
muuttunut aiempaa systemaattisemmaksi, kun siinä ovat yleistyneet kahdenkeskisen ja 
itseluodun yhteistyön ohella temaattiset ja järjestelmällisesti dokumentoidut verkostotyön 
muodot. Aiemmissa tutkimuksissa on tehty luokituksia nuorten palveluissa tehtävästä 
monialaisesta yhteistyöstä. Nuorten palveluiden monialaisen yhteistyön muodot on 
jaoteltu yksilökohtaisen ohjauksen ryhmiksi, joissa käsitellään yksittäisen nuoren 
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tilannetta ja pyritään löytämään hänelle tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä; yksittäiseen 
teemaa tai ongelmaan liittyviksi yhteistyöryhmiksi, joissa eri ammattialojen asiantuntijat 
pyrkivät löytämään johonkin teemaan kuten nuorten päihdeongelmiin; sekä 
poikkihallinnollista yhteistyötä tekeväksi ryhmittymäksi, jossa pyritään tarkastelemaan ja 
muuttamaan paikkakunnan elinoloja kokonaisuutena. (Vehviläinen 2002, 13, 43–49, 61, 
99) 
 
Nuorten palveluissa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle on erityistä se, että siihen 
asetetaan usein ohjelmallisia ja suunnitelmallisia velvoitteita. Eri toimijoiden väliseen 
yhteistyöhön on suositeltu ja velvoitettu osallistumaan mm. työhallinnon nuorten 
yhteiskuntatakuun toimeenpanossa, sosiaalipalveluissa lastensuojelulain mukaisissa 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa sekä opetustoimessa oppilaan- ja 
opiskelijahuollon toteuttamisessa. Vahvistuneen lastensuojeluperiaatteen myötä nuorille 
suunnatussa toiminnassa, kuten aktiivisen työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämishankkeissa, 
korostuu aiempaa enemmän ihmisten kokonaisuus sekä palveluiden tarjoaminen 
monialaisesti viranomais- ja vapaaehtoistoimin. Tällaisesta uudenlaisesta nuoren elämän 
eri osa-alueet huomioivasta poikkihallinnollisesta kehittämistyöstä on esimerkkinä 
Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke. Valtion, kaupunkien, kirkon, yritysten ja 
järjestöjen yhteistyönä toteutettavassa sosiaalista eheytymistä tukevassa hankkeessa on 
tavoitteena asunnottomuusuhan alaisten nuorten asunnottomuuden ehkäiseminen 
vahvistamalla heidän asumisvalmiuksiaan, polun löytäminen toimettomuudesta 
koulutukseen ja/tai työelämään sekä mielekkäiden ja itsenäistymistä tukevien vapaa-ajan 
toimintojen ja harrastusten löytäminen nuorille.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa on erotettavissa alueellisen tason verkostoina 
viranomaistuki, vertaistuki kuten ystävät ja opiskelutoverit sekä vapaa-ajantuen verkosto, 
johon kuuluvat mm. nuorisotoimi, seurakunta ja harrastetoimijat (Honkala & Suomala 
2009, 84–86). Tutkimuskirjallisuuden ja aiempien selvitysten perusteella monialainen 
yhteistyö on oleellinen osa asiantuntijapalveluissa toimivien työtä. Nuorten ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden monialaisuutta, työelämälähtöisyyttä ja elinikäistä oppimista 
koskevan selvityksen mukaan ohjausalan ammattilaiset oppilaitoksissa ja TE-toimistoissa 
käyttävät noin kaksi kolmasosaa työajastaan eri tahojen kanssa tehtävään monialaiseen 
yhteistyöhön. Keskimäärin monialaiseen yhteistyöhön arvioitiin kuluvan noin viidesosan 
työajasta. Suuremmat osuudet saatiin ottamalla huomioon myös oman organisaation 
sisäisen moniammatillisen yhteistyön määrä, joka on yleisin monialaisen yhteistyön 
muoto. Yleisimmät yhteistyötahot monialaisissa nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluissa 
ovat oppilaitokset, TE-toimistot, sosiaalitoimen palvelut sekä mielenterveyspalvelut ja 
muut terveyspalvelut. (Pitkänen ja Säkäjärvi 2009). 
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Taulukko 1. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa toimivien monialaiseen yhteistyön 

käyttämä aika 

 
 Yhteistyön kohdentuminen 

 
Perus
koulu 

Lukio 
Ammatillinen 
oppilaitos 

TE-
toimisto 

Jokin 
muu 

Keski 
arvo 

Peruskoulu 23,3 8,9 11,5 3,2 50,0 11,8 

Lukio 7,9 34,6 4,3 2,6 20,0 9,9 

Ammatillinen oppilaitos  8,5 6,3 16,1 3,3  8,3 

Työ- ja elinkeinotoimisto  2,2 3,1 3,8 18,7  7,3 

Työvoiman palvelukeskus 0,6 0,5 3,0 8,7  3,7 

Nuorisotoimi   3,9 1,4 2,4 1,6 10,0 2,5 

Työpajat   1,5 0,0 2,8 4,6  2,7 

Sosiaalitoimiston 
lastensuojelupalvelut 

3,6 1,3 2,0 1,7  2,3 

Sosiaalitoimiston muut  
palvelut 

2,5 1,3 1,8 3,5 10,0 2,5 

Mielenterveyspalvelut 2,3 2,9 4,3 2,6  3,0 

Päihdepalvelut 0,4 0,4 2,6 1,7  1,4 

Muut terveyspalvelut 4,1 4,8 5,4 2,2 10,0 4,1 

Nuorten tuki- ja neuvonta-
pisteet  
(nuorisotiedotuskeskukset) 

1,0 0,8 1,4 0,9  1,0 

Muut palvelut 3,8 4,0 3,4 4,4  3,8 

Yhteensä 65,6 70,3 64,8 59,7 100 64,3 

 
Erityisesti nuoriin kohdentuvista palveluista oppilaitokset ovat organisaatioita, joissa on 
tapahtunut suuria muutoksia viime aikoina. Oppilaitoksissa tapahtuviin muutoksiin 
vaikuttavat työelämän uudistukset, koulutuspoliittiset uudistukset ja koulutuksen 
tuloksellisuuden muutos, tietotekniikan käytön laajentuminen ja kouluteknologian 
innovaatiot, uudistuvat tiedon ja oppimisen käsitykset sekä maailmanlaajuiset 
megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset. Oppilaitoksiin heijastuvat asiakaslähtöisen 
toiminnan korostuminen, oppilaitoksen toiminnan sisäinen uudistuminen ja siirtyminen 
hierarkiasta verkostoihin, oppisisältöjen uusiutuminen, oppilaitosten keskinäisen 
yhteistyön vahvistuminen, oppilaitosten päätösvallan lisääntyminen ja tulosvastuullisuus, 
oppilaitosten omistuspohjan yhtenäistäminen, kansainvälinen yhteistyö sekä uudistunut 
maailman- ja ihmiskuva. Kouluissa on vahvistunut yhteistoiminnallisen oppimisen 
korostuminen, joihin liittyy positiivinen riippuvuus, lähivuorovaikutuksen lisääminen, 
yksilöllinen tulosvastuu, sosiaaliset taidot ja ryhmäprosessointi. Muutoksen myötä 
oppilaitoksia on ryhdytty tarkastelemaan enemmän avoimen systeemin osana, jotka 
muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa ja samalla vaikuttavat toiminnallaan 
kokonaisuuteen. (Helakorpi, Juuti & Niemi 2000, 54–59, 121–123) 
 
Sivistystoimen alaisten koulutuspalveluiden lisäksi nuorisotoimi ja siellä tehtävä 
nuorisotyö on erikoistunut nuorten palveluihin. Nuorille suunnatut nuorisotyön palvelut 
voidaan luokitella neuvontaan ja ohjaukseen, vapaa-ajan kulttuuri- ja harrastuspalveluihin 
sekä ongelmiin ja kriiseihin kohdentuviin palveluihin kuten katupartiointiin, 
kriisipuhelimiin, turvakoteihin ja selviämisasemiin. Nuorisotyö toimii tyypillisesti kaikille 
avoinna olevana palveluna, joka tarkastelee nuorten elämänhallintakykyä, vapaa-ajan 
viettoa ja kokonaiselämäntilannetta. Nuorisotyön palvelut poikkeavat muista 
sektoroituneista palveluista siinä, että se on epävirallinen auttaja, jolla ei ole virallista 
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valtaa ja asemaa tehdä päätöksiä. Nuorisotyössä on tapahtunut muutosta, jossa on 
siirrytty seurakuntien toteuttamasta emotionaalisesti kuormittavasta 
kutsumusluonteisesta ja vahvoihin persooniin kiinnittyneestä työstä eri hallinnonalojen 
välistä yhteistyötä korostavaan työhön. Nuorisotoimessa on ollut osin muiden toimijoiden 
ennakkokäsityksistä johtuen paineita muuttua enemmän kohti nuorten elinolojen 
kehittämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä käyttää siinä keinoina perinteisiä nuorisotyön 
toimintamuotoja kuten katutoimintaa ja harrastustyötä. (Vehviläinen 2002, 12–14, 35; 
Pohjola 2009, 26–33)  
 
Yhtenä nuorten palveluihin liittyvänä erityispiirteenä on sosiaalityön ja nuorisotyön välinen 
häilyvä ja keinotekoinen raja. Monialainen yhteistyö liittyy tyypillisesti erityistä tukea 
tarvitsevien nuorten tukemiseen. Tutkimuksessa käytetään kokoavana käsitteenä 
sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdentuu kasvamisessaan erityistä tukea tarvitseviin 
nuoriin. Sosiaalinen nuorisotyö liikkuu nuorten kasvun ja ongelmien alueella, jossa 
institutionaalisesti ja lainsäädännöllisesti käytettävä sanasto liittyy nuorisotyöhön 
(nuorten sosiaaliset ongelmat ja vapaa-aika), koulutukseen (formaali oppimisympäristö) 
ja lastensuojeluun (suojelusanasto). Nuorisotyö on valtakunnallisella tasolla eriytynyt 
sosiaalityöstä juridisesti ja sijoittuu aluehallinnon tasolla eri alueorganisaatioon. Eriyttävä 
lainsäädäntö jakaa samalle kasvatuksen ja sosialisaation kentälle asettuvan sosiaali- ja 
nuorisotyön mm. koulutuksellisten pätevyysvaatimusten kautta. Eriytymistä tapahtuu 
myös lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisen suunnittelun kautta, jossa sosiaalityöhön 
velvoitetaan lainsäädännöllisesti lastensuojelulaissa ja nuorisotyössä nuorisopoliittisen 
ohjelmatyön kautta. Sosiaali- ja nuorisotyötä yhdistää sosiaalisuuden ulottuvuus sekä 
työn tavoitteena oleva yhteiskunnallisiin tekijöihin ja sosiaalisiin olosuhteisiin 
vaikuttaminen. Lisäksi molemmissa on esillä tuen ja kontrollin välinen jännite, 
ikäryhmälähtöinen ajattelu sekä suuntautuminen erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien 
nuorten tukemiseen. (Raitakari & Virokangas 2009; Pohjola 2009; Määttä & Väänänen-
Fomin 2009) 
 
Sosiaalityön ja nuorisotyön jaettu kenttä tulee konkreettisesti esille erilaisissa 
sosiaalityön, työhallinnon, nuorisotyön, kolmannen sektorin ja muiden kumppaneiden 
yhteistyöhankkeissa, joiden tavoitteena on nuorten koulutus-, työllistymis- ja 
kuntoutusväylien kehittäminen (Raitakari & Virokangas 2009). Yksi nuorten palveluiden ja 
sosiaalityön risteymäkohdassa oleva palvelu on oppilashuolto. Oppilashuollon tehtävänä 
on toimia lastensuojelulain hengessä ja huolehtia oppimisen perusedellytyksistä, joita 
ovat oppijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. (Honkala & Suomala 2009, 
40–41, 51–68) 
 
Timo Harrikari on tarkastellut lapsia ja nuoria koskevia eduskuntaselvityksiä vuodesta 
1970 lähtien ja luokitellut analysoinnin perusteella vuodesta 1995 lähtevän ajanjakson 
kasvavan huolen ja vastuuttavan järjestyksenpidon ajaksi. Ajanjaksolla lapsia koskeva 
huoli, nuoriin kohdistuva pelko ja lapsiperheiden tilannetta koskeva ahdistus lisääntyi 
selvästi laman yhteydessä ja on kasvanut vuodesta 1994 lähtien. Uudessa riskipolitiikassa 
korostuu julkisen talouden lähtökohtainen niukkuus ja palvelujen rationalisoiminen. 
Huolipuheen myötä toimenpidevaatimuksia on suunnattu perheen sijasta suoraan kohti 
lapsia ja nuoria. Lisäksi toimet on osoitettu oikeuden ja järjestyksenpidon kentälle eikä 
niinkään entisten aikojen tavoin sosiaali- ja terveys- tai opetuskentälle. Harrikari arvioi 
huolen kasvun kertovan laajentuneesta todellisuuden havaitsemisesta, hyvinvoinnin ja 
sivistyksen lisäämisen sijasta pahoinvoinnin ehkäisemisen ja vähentämisen sekä 
riskienhallintaan painottumisesta, näihin asioihin liittyvien ihmisryhmien 
suvaitsemattomuuden lisääntymisestä sekä myöhäismodernille tyypillisestä riskikulttuurin 
kasvamisesta. (Harrikari 2008, 51–60)  
 
Monialaisuutta voidaan tarkastella hyvinvointipolitiikassa tiukasti erillään pidettyjen tuen 
ja kontrollin elementtien uudelleenyhdistymisen kautta. Monialaista yhteistyötä pidetään 
tällöin taktiikkana, joka muotoilee viranomaistyötä julkisen talouden niukkuuden 
rajaamana. Monialaiset viranomaiskäytännöt ovat kilpailevien diskurssien kenttä. Kun 
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tehokkuus- ja vaikuttavuusvaatimukset ovat kasvaneet, tarve yhtenäisten käsitysten 
luomiseen ympäröivästä todellisuudesta on vahvistunut. Vanhassa hyvinvointipolitiikassa 
viranomaiset olivat välttämätön ns. paha, jonka roolia kansalaisten elämässä haluttiin 
rajata. Uudessa riskipolitiikassa sosiaalipolitiikkaan ovat tulleet mukaan kolmannen 
sektorin toimijat, joiden lisäksi järjestyksenpidossa on alettu painottamaan yksilöiden ja 
yritysten roolia. Riski- ja turvallisuusnäkökulmien vuoksi lapsi- ja sosiaalis-psykologisten 
tieteiden rinnalle ovat tulleet rikoksentorjunnan ja turvallisuusalan ihmiset kuten 
poliisiammattikunta, joka on vahvistanut asemaansa lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
asioiden puolestapuhujana. Kasvan huolen ja vastuuttavan järjestyksenpidon aikana 
käytetään toisena pelon ja riskien hallinnan keinona varhaisen havaitsemisen ja 
puuttumisen tekniikkaa, johon liittyy riskiryhmien tehokas identifiointi ja riskien seulonta 
sekä vanhempien vastuuttaminen. (Harrikari 2008.121–134, 260, myös Kolkka ym. 2009, 
106) 

1.3.8 Osallisuus 
 
Esitutkimuksessa tarkastellaan nuorten roolia monialaisten yhteistyöryhmien toiminnassa 
ryhmien ja verkostojen vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä; nuoret määritellään 
monialaisen yhteistyön asiakkaiksi ja yhteistyön tulisi tuottaa välitöntä tai välillistä hyötyä 
nuorille asiakkaille. Nuorten asiakkuutta tarkastellaan raportissa myös osallisuuden 
käsitteen kautta. Osallisuuden toteutumista on selvitetty kysymällä millaisten prosessien 
kautta nuorten osallisuus toteutuu oman asiakkuuden ja palvelujärjestelmän tukena. 
Osallisuuden käsitteellä tarkoitetaan perinteistä kuulemiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin 
liittyvää osallisuutta sekä toisaalta nuorten hyvinvointiin liittyvää laajempaa 
kansalaisuuden toteutumista. 
 
Osallisuuden tarkastelua tässä raportissa voidaan perustella monesta eri näkökulmasta. 
Ensinnäkin nuorten aktiivinen kuuleminen on yksi palvelujärjestelmän ennakoivan 
kehittämisen työväline. Nuorten asenteet ja näkemykset palvelutarpeista auttavat 
palveluiden laadun kehittämisessä, mitoittamisessa ja kohdistamisessa. Tätä voidaan 
pitää myös nuorten asiakkaiden oikeutena, Euroopan neuvoston ministerikomitean 
suosituksissa julkisen palvelun käyttäjän oikeuksista korostetaan sitä, että palvelujen 
käyttäjille on luotava riittävät vaikutusmahdollisuudet palvelujen sisällön suhteen 
(Anttiroiko ym. 2005, 128). Osallisuus on siis oikeus, ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien 
huomiointi voisi toimia myös lasten ja nuorten palvelujärjestelmän vaikuttavuuden 
kehittäjänä. Tätä kautta osallisuuden ja kuulemisen varmistaminen vaikuttaa välillisesti 
myös palveluiden juurtumiseen.  
 
Asiakkaiden kuuleminen auttaa siis (monialaisten) palveluiden kehittämisessä. Tämän 
arviointiin ja vaikuttavuuteen liittyvän teeman lisäksi osallisuutta voidaan tarkastella 
myös laajemmasta ja suoraan palvelujärjestelmän perustehtäviin menevästä 
näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten 
osallisuuden toteutumista. Tämä näkökulma ja siihen liittyvä osallisuuden määritelmä 
korostaa osallisuutta köyhyyden ja syrjäytymisen poissaolona, kansalaisuuden 
toteutumisena. 
 
Kansalaisuuden toteutumista painottava näkökulma on EU:n asiakirjojen ja ohjelmien 
linjauksen mukainen. Osallisuus merkitsee näissä tavoitteissa perusoikeuksien 
turvaamista. Nämä oikeudet tulisi olla kaikkien saatavilla iästä, etnisestä taustasta, 
sukupuolesta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta. Alla on sitaatti EU:n 
osallisuusmääritelmästä: 
 
Sosiaalinen osallisuus on prosessi, jolla varmistetaan, että köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevat saavat 
tarvittavat mahdollisuudet ja voimavarat osallistua täysipainoisesti talous-, yhteiskunta- ja 
kulttuurielämään ja saavuttaa kyseisessä yhteiskunnassa hyväksyttävänä pidettävän elintason ja 
elämänlaadun. Sillä varmistetaan, että he voivat osallistua enemmän päätöksentekoon, joka vaikuttaa 
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heidän elämäänsä ja mahdollisuuksiinsa käyttää perusoikeuksiaan. (Yhteinen raportti sosiaalisesta 
osallisuudesta. KOM (2003) 773.) 
EU:n määritelmä näkee osallisuuden prosessina, jossa siirrytään elintason ja 
elämänlaadun kehittämisen kautta vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Näin luettuna 
määritelmä muistuttaa erästä tarvehierarkian muotoa, mutta luontevampaa on tarkastella 
elintasoa ja vaikutusmahdollisuuksia toisiinsa liittyvinä prosessin osina. 
 
Vaikutusmahdollisuuksiin ja kuulemiseen liitetyssä osallisuudessa kysymys on viime 
kädessä nuorten ja palvelujärjestelmän valtasuhteen määrittelystä. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita intressiristiriitoja tai kamppailuja vaan enemmänkin erilaisia sopimuksellisuuteen 
perustuvia neuvotteluja, joissa ratkaistaan se, kuinka paljon nuorten ”äänellä” on 
merkitystä. Yleisenä tavoitteena tuntuu tämänkin selvityksen aineiston perusteella olevan 
se, että nuorille tulisi tarjota mahdollisuuksia osallistua ja päästä noihin 
neuvottelusuhteisiin (vrt. Gretschel 2002, 83). Tässä mielessä voidaan ainakin ajatuksen 
tasolla miettiä sitä, voisivatko nuoret toimia (kuultavien) asiakkaiden ohella myös 
monialaisen yhteistyön kumppaneina. 
 
Koska tarkoituksena on tarkastella monialaisia verkostoja ja ryhmiä, niin osallisuuden 
käsittely tulee kytkeä siihen, miten osallisuus näkyy monialaisessa yhteistyössä. Tämä on 
eri asia kuin osallisuuden toteutuminen jonkun hallintokunnan omassa palvelussa. 
Esimerkiksi koulujen oppilaskunnilla on monialaisen yhteistyön kannalta merkitystä vain 
silloin kun oppilaskunnista löydetään jokin ”välitys” monialaiseen yhteistyöhön. 
Osallisuuden määrittelyn suhteen on vielä korostettava sitä, että nuoren asiakkaan 
vaikutusmahdollisuuksia ja oikeuksia voidaan tarkastella suhteessa omaan asiakkuuteen 
tai sitten nuorten palvelujärjestelmään kokonaisuudessaan.  
 
Laajoissa paikallista lapsi- ja nuorisopolitiikkaa linjaavissa verkostoissa nuorten ääni 
huomioidaan vakiintuneiden vaikutuskanavien kautta (esim. lasten ja nuorten 
parlamentit, foorumit, nettikyselyt). Tämä kuuleminen tapahtuu kuitenkin paikoin vain 
muodon vuoksi. Erään haastateltavan mielestä osallisuus on osin ”lumetta”, tämä 
tarkoittaa nuorten kuulemista vain lain (tai normin) kirjaimen vuoksi. Esimerkkejä on 
siitäkin, että nuorten vähäinen kansalaisaktiivisuus koetaan osin helpottavaksi asiaksi; 
nuoret eivät kriittisillä kommenteillaan turhaan kyseenalaista virkamiesten jo 
valmisteltuja päätöksiä. Näitä havaintoja ei voi kuitenkaan yleistää, kuntien kesken on 
oletettavasti paljon vaihtelua miten nuorten kuuleminen tapahtuu tällä 
hyvinvointipolitiikan tasolla. 
 
Suomessa on sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja nuorisotyössä sekä kirkon alan työssä 
vahvat yhteisöllisen työn juuret. Hyvinvointivaltion rakentamisvaiheessa valtion rooli 
korostui yhteiskunnallisen kehitysvaiheen ja myöhemmin suurten rakenteellisten 
muutosten kuten kaupungistumisen ja työperäisen maastamuuton takia. 
Hyvinvointivaltion muutossuuntauksen takia hyvinvointialan ammattilaisten työssä on 
ryhdytty korostamaan aiempaa enemmän asiakkaiden osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien edistämistä. Työssä on vahvistunut varhaiseen puuttumiseen ja 
ennalta ehkäisemiseen liittyvä painotus sekä voimavaraistavaan ja osallistavaan työhön 
liittyen asiakkaiden ohjaaminen vertaisuuden ja kokemusten vaihdon foorumeille. 
Osallisuuden pohdinta tulee esille myös asiakkuutta ja asiakassuhteen muutosta 
koskevissa tutkimuksissa, joissa on pyritty löytämään hyvän asiakassuhteen edellytyksiä. 
Valtaistuminen on ollut erityisesti sosiaalityössä käytetty asiakasta osallistavan työn 
väline, jolla pyritään siirtämään valtaa niille, joilla sitä ei ole tai joiden tulisi sitä ottaa. 
(Kolkka ym. 2009, 105–107, 141–148)   
 
Osallisuus nivoutuu tiiviisti monialaista yhteistyötä koskevaan keskusteluun, sillä sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusaloja yhdistävät keskeisenä ihmisen itsemääräämisoikeuden ja 
loukkaamattomuuden kysymykset. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ensimmäisenä 
ehtona on asiakkaan itsensä kuuleminen, hänen valintojensa kunnioittaminen sekä avun 
ja tuen tarpeen elämäntilannekohtaisuuden ymmärtäminen. Näistä perusteista johtuen on 
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keskusteltu varhaiseen puuttumiseen liittyvästä diagnostisoinnista ja leimaamisesta sekä 
pedagogisoinnista eli kasvatukseen ja opetuksen sekoittumisesta muiden palveluiden 
alueille. Eri toimialoja yhdistää osallisuuden edistämisessä ammatteja sitova eettinen 
velvoite viedä asiakkaan asioita eteenpäin sekä asiakaan kohtaamisen ehtona oleva 
dialogisuuden ja holistisuuden periaate. (Kolkka ym. 2009, 184–186) Nuorten osallisuus 
on edistynyt nuorten vaikuttajaryhmien näkökulmasta, joiden määrä on lisääntynyt noin 
viidesosalla vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 2009 kunnista 80 prosentissa oli erilaisia 
nuorten vaikuttajaryhmiä, kuten nuorisovaltuustoja ja foorumeita, koulujen oppilaskuntia 
ja lapsiparlamentteja. (Peruspalvelujen… 2010, 18) Toisaalta esimerkiksi kuntoutuksen 
asiakasyhteistyötä arvioineen tutkimuksen mukaan monialaisilta työryhmiltä on toivottu 
vahvempaa dialogisuutta eli enemmän avointa keskustelua, kohtaamista ja aitoa 
vuorovaikutusta asiakkaan kanssa (Saikku 2006). 
 
Voimaannuttamisen ja osallisuuden periaate on kirjoitettu keskeisenä periaatteena sekä 
uuteen lastensuojelulakiin että nuorisolakiin. Lastensuojelulaki korostaa lapsen oikeuksia 
asiakkaana ja yksilönä, nuorisolaki korostaa puolestaan enemmän nuoren oikeuksia 
aktiivisena kansalaisena. Osallisuus merkitsee yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja 
kuulemisen lisäksi myös nuoren jäsenyyttä sosiaalisissa verkostoissa, jolloin osattomuus 
on nuoren jäämistä lähiverkoston ulkopuolelle (Raitakari & Virokangas 2009). Nuorten 
tukemisen ja sitä varten toteutettavan monialaisen yhteistyön näkökulmasta palveluiden 
asiakkuuden ja aktiivisen kansalaisuuden välillä on käsitteellinen jännite, jota on 
mahdollista analysoida sosiaalisen nuorisotyön viitekehyksessä. Nuorilla yksi keskeisistä 
kouluun suhtautumiseen vaikuttavista tekijöistä on osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet 
(being), minkä lisäksi myös oppilaitoksissa koulussa pärjäämisellä (having), 
kouluympäristöön ja oppimisen puitetekijöillä (doing) sekä kouluyhteisön yhteistyöllä ja 
yhteenkuuluvaisuudella (loving) on merkitystä nuorten koulukokemuksille. (Lämsä 2009, 
35)  

1.4 CAF-malli monialaisen yhteistyön jäsentäjänä7  

 
Tämän esitutkimuksen punaisena lankana oli ajatus monialaisesta yhteistyöstä 
”organisaationa”. Tässä esitutkimuksessa arviointijäsennyksenä käytettiin 
organisaatioiden itsearvioinnissa yleisesti käytettyä CAF-mallia. Monialaisen yhteistyön 
käsittely organisaationa sopii yhteistyön johtamisen ja ohjaamisen tarkasteluun. Keskeistä 
on yhteistyöorganisaation tavoitteiden määrittely ja organisaatioiden tarkastelu suhteessa 
noihin tavoitteisiin. 
 
CAF-mallin mukaan jäsennettäessä tarvitaan aluksi organisaation kuvaus. Tämä sopii 
tutkimushankkeen tavoitteisiin, joissa esitellään ja mallinnetaan nykyisiä 
yhteistyökäytäntöjä. Näitä käytäntöjä on kuvattu luvussa 3.1. 
 
CAF-mallin teemoja ja niiden käyttötapaa on kuvattu seuraavissa alaluvuissa. 
Haastattelurunko ja aineiston analyysi rakennettiin näiden teemojen ympärille. Kyse on 
luonnollisesti hyvin vahvasta soveltamisesta, CAF-mallista poimittiin mukaan teemojen 
keskeisiä sisältöjä.  
 

                                          
7 CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden 

laadunarviointimalli. Malli perustuu jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Taustalla on 

Demingin laatuympyränä tunnettu jatkuvan parantamisen periaate (suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna). CAF-mallin 

sisältö ja rakenne vastaavat tunnettuja laatupalkintomalleja (Euroopan laatupalkintomalli EFQM), mutta CAF on 

kriteeristöltään tiiviimpi ja helppokäyttöisempi. CAF mallia voidaan käyttää myös pohjustamaan EFQM-mallin 

käyttöönottoa. Itsearvioinnin lisäksi mallia voidaan käyttää myös tavoiteperusteisessa arvioinnissa. 
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1.4.1 Toimintatapojen arviointi 
 
Johtajuus 
 
Johtajuuden teemassa tarkastellaan yhteistyöorganisaatioiden tavoitteiden määräytymistä 
ja toiminnan ohjautumista. Johtajuuden teemaan kuuluvat myös vastuun määräytymiseen 
ja työnjakoon liittyvät kysymykset. Johtajuutta tulee lisäksi tarkastella suhteessa 
poliittiseen päätöksentekoon. 
 
Johtajuutta voidaan tarkastella myös eritasoisina johtajuuden ja ohjaamisen lajeina. 
Ohjauksen eri muotoihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset lait ja asetukset, lasten ja nuorten 
politiikkaohjelmat ja strategiset linjaukset. Toisaalta palveluiden organisointitavat (mm. 
tilaaja-tuottaja -malli) ja toimialojen omat tavoitteet kuuluvat myös tähän teemaan. 
Keskeistä on myös ryhmien oma johtamisen ja ohjautumisen dynamiikka sekä ryhmissä 
ja verkostoissa toimivien työntekijöiden omat (monialaiset) tarpeet ja osaamisen muodot. 
 
Strategiat 
 
Strategisesti ”oikein” toimivat organisaatiot noudattavat PDCA-sykliä (plan, do, check, 
act). Toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettelu ovat jatkuvassa kiertokulussa 
toiminnasta saadun palautteen, vaikutusten arvioinnin ja erilaisten korjausliikkeiden 
kanssa. Yksinkertaisesti kysymys on siitä, kuinka yhteistyöryhmien toiminta liittyy osaksi 
laajempia strategioita, kuinka tavoitteita konkretisoidaan, kuinka toimintaa seurataan ja 
arvioidaan ja kuinka seurantatietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  
 
Henkilöstö 
 
Organisaatioiden kehittämisjargonin mukaan henkilöstö on organisaation tärkein 
voimavara. Monialaisen yhteistyön kehittämisen kannalta henkilöstövoimavaroista 
huolehtiminen liittyy esimerkiksi sitoutumisen ja osallistumisen varmistamiseen, 
monialaisessa yhteistyössä tarvitaan myös henkilöstön työhyvinvointia. Toisaalta 
yhteistyöorganisaatioiden toiminta edellyttää hyvää henkilöstöpolitiikkaa, jossa 
varmistetaan osaamisen hyödyntäminen, suunnitellaan toimiva työnjako ja huolehditaan 
jatkuvuudesta (perehdyttäminen, rekrytointi).   
 
Yhteistyöryhmien ja yhteisen työn ero työntekijöiden ”omaan” työhön on usein veteen 
piirretty viiva: yhteistyö on olennainen osa omaa työtä, mutta toisaalta yhteistyöryhmiä ja 
verkostoja arvioidaan jatkuvasti myös siltä kannalta, millä tavalla tämä hyödyttää tai 
haittaa omaa työtä. Henkilöstöteeman sisällä tarkastellaan myös näitä jännitteitä. 
 
Kumppanuudet  
 
Tässä teemassa yhteistyöryhmiä ja -organisaatioita voidaan ajatella verkostojen 
saarekkeina. Erilaiset yhteistyöryhmät toimivat osana laajempia verkostoja ja 
sidosryhmiä, jolloin voidaan puhua toisiinsa eri lailla sidoksissa olevista yhteistyön 
muodoista. Paikalliset ja konkreettiset yhteistyöryhmät (esim. oppilashuoltoryhmä) ovat 
yleensä yhteyksissä laajempiin strategisiin yhteistyöryhmiin (esim. paikalliset tai 
seudulliset oppilashuollon kehittämisen yhteistyöryhmät). Toisaalta paikallisten ja 
seudullisten verkostojen ympärillä, tai reunalla, ovat valtakunnalliset yhteistyöryhmät ja -
organisaatiot, jotka saavat strategiset ja sisällölliset polttoaineensa esimerkiksi laajoista 
lapsi- ja nuorisopoliittisista kehittämisohjelmista.  
Kumppanuus voidaan käsittää yhdeksi resurssin muodoksi, jolloin kysytään myös sitä, 
miten yhteistyöryhmät tunnistavat tärkeitä kumppanuuksia ja kuinka 
kumppanuussuhteita hyödynnetään sekä kehitetään oman toiminnan tukena. Tähän 
teemaan liittyy myös kansalaisten (nuorten) osallisuus; kuinka yhteistyöorganisaatiot 
ohjaavat toimintaansa asiakkaita kuuntelemalla ja kuinka ns. läpinäkyvyyden periaate 
toteutuu? 
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Prosessit 
 
Organisaatiot koostuvat monista prosesseista ja organisaatiokirjallisuudessa prosessit 
määritellään sarjaksi peräkkäisiä toimintoja, jotka muuttavat resurssit tai panokset 
tuloksiksi tai tuotoiksi ja vaikutuksiksi, tuoden näin lisäarvoa. Yhteistyöorganisaatioiden 
jäsentäminen tämän prosessiajattelun mukaan lähtee selvityshankkeen keskeisistä 
tavoitteista.  
 
Seuraavassa jäsennetään eräitä aineiston käsittelyssä apuna olleita prosessikuvauksia: 
 
1. Ylläpitämisen prosessit (tavoite: jatkuvuus): millaisilla prosesseilla yhteistyöryhmät ja -verkostot 

ylläpitävät toimintaansa? 
2. Vaikuttavuuden prosessit (tavoite: hyvä vaikuttavuus): millaisten prosessien kautta yhteistyö tuottaa 

hyviä vaikutuksia? 
3. Juurtumisen ja juurruttamisen prosessit (tavoite: vakiintuminen): millaisten prosessien kautta 

yhteistyö on vakiintunut (juurtunut) ja millaisia prosesseja tarvitaan vakiinnuttamiseen 
(juurruttamiseen?) 

4. Osallisuuden prosessit (tavoite: osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden toteutuminen): millaisten 
prosessien kautta nuorten osallisuus toteutuu oman asiakkuuden ja palvelujärjestelmän tukena? 

 
Tulosten arviointi 
 
Tulosten arvioinnin teemoja voitaisiin käyttää tässä hankkeessa kahdella eri tavalla. 
Ensinnäkin voitaisiin keskustella siitä missä määrin nykyiset yhteistyökäytännöt ovat 
tuloksellisia; mitä tuloksellisuudesta voidaan sanoa? Enemmän painoarvoa voisi kuitenkin 
olla sillä keskustelulla, jossa mietitään erilaisten yhtenäistävien arviointimittarien 
rakentamista (juurruttamista) yhteistyön laadun takeeksi.  
 
Asiakas- ja kansalaistulokset 
 
Asiakkaat ja kansalaiset ovat edunsaajia, jotka hyötyvät tavalla tai toisella 
yhteistyöryhmien ja   -verkostojen toiminnasta. Ensin on määriteltävä se, ketkä voidaan 
lukea asiakkaisiin kunkin ryhmän osalta. Voidaan kysyä millaista hyötyä asiakkaat saavat 
ja olisiko tätä asiaa mahdollista arvioida jatkossa osana ryhmien laadunhallintaa? 
 
Henkilöstötulokset 
 
Tässä tarkastellaan yhteistyöorganisaatioiden tuloksia suhteessa henkilöstön 
motivaatioon, osaamiseen ja tyytyväisyyteen. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi 
osaamisen kehittyminen, henkilöstön sitoutuminen yhteistyöhön, työhyvinvointi (mm. 
työaikakysymykset oman työn ja yhteisen työn jännitteenä) sekä tasa-arvo. 
 
Yhteiskunnalliset tulokset 
 
Tässä tarkastellaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan ulottuvia tuloksia. 
Yhteistyöorganisaatioiden toimintaa tarkastellaan taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
kautta. Nämä tulos- ja vaikuttavuustavoitteet on usein määritelty jo yhteistyöryhmien 
tavoitteiden asettelussa (mm. lakiasetukset), jolloin tuloksia on luontevaa tarkastella 
suhteessa noihin tavoitteisiin. 
 
Suorituskykytulokset 
 
Tässä on kysymys hieman samasta asiasta kuin yhteiskunnallisten tulosten kohdalla. 
Toimintaa tarkastellaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Suorituskykytulokset 
edellyttävät sitä, että ensin on määritelty yhteistyön mitattavat ja arvioitavat tavoitteet. 
Nämä voivat olla toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä ulkoisia tuloksia tai sitten 
organisaatioiden oman toiminnan tehokkuuteen ja kehittämiseen liittyviä sisäisiä tuloksia. 
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Tässä teemassa keskustellaan muun muassa: millä tavalla yhteistyön tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta on mitattu ja tulisi jatkossa mitata? Millä tavalla yhteistyöorganisaation 
sisäistä toimintakykyä on mitattu ja tulisi mitata? 

2. Monialaisen yhteistyön nykytilanne 

2.1 Tapaustutkimukset 

 
Esitutkimuksessa on valittu tapaustutkimuskohteiksi eri puolella Suomea sijaitsevia 
erityyppisiä monialaisen yhteistyön ryhmiä ja verkostoja. Tapaustutkimuskohteeksi valitut 
ryhmät edustavat eri syistä muodostuneita ryhmiä, joiden taustalla ovat mm. monialaista 
yhteistyötä kehittäneet hankkeet tai lain toteuttaminen kuten oppilashuollon tiimissä. 
Posion, Outokummun, Forssan, Laukaan, Porvoon ja Espoon verkostoja on käsitelty 
pääkohteina, joita on kuvattu alaluvuissa 2.1.1–2.1.6. Pääkohteiden tarkempien 
kuvausten avulla on haluttu tuoda esille monialaisen yhteistyön rakentumista ja 
toteuttamistapaa, tavoitteita ja seurantaa, monialaisten ryhmien tuloksia sekä työryhmien 
ja niiden tulosten juurtumista. Pääkohteiden tapaustutkimustarinoissa on tuotu esille 
monialaisen yhteistyön vahvistamisesta ja nuorten osallisuudesta sekä tulosten 
saavuttamisesta ja juurtumisesta kertovia hyviä käytäntöjä. Esimerkeissä tulee esille 
myös monialaisen yhteistyön toteuttamisen resurssien varmistamisesta sekä 
taloudellisten hyötyjen saavuttamisesta ja niiden esittämisestä kertovia tapoja. 
 
Posion tapaus kuvaa monialaisen yhteistyön toteutumisesta alkuvaiheessa olevasta 
käytäntöjen kokoamiseen ja juurruttamiseen tähtäävän projektiryhmän näkökulmasta. 
Forssan tapaus kertoo monialaisesta yhteistyöstä, jota tehdään toimeenpanovaiheessa 
olevan hankkeen asiakastyön verkostossa. Omnian tarina kuvaa toiminnassa olevan ja 
rakentumisvaiheen jälkeen tasautuneen moniammatillisen tiimin toimintaa ja tuloksia. 
Laukaan kuvaus on tarina kehittämishankkeiden myötä vakiintuneesta koulun ja 
seurakunnan sekä muiden paikallisten toimijoiden muodostamasta asiakasyhteistyön 
ryhmästä. Porvoon tapaus on esittely hankkeen jälkeen vakiintuneesta asiakastyön 
ryhmästä eli laajentuneesta oppilashuoltoryhmästä. Outokummun tapaus kertoo 
monialaisesta yhteistyöstä verkostotoimijoiden keskinäisesti ideasta syntyneen 
pitkäaikaisen ja vakiintuneen tiedonvaihdon ja vaikuttamisen ryhmän toiminnan kautta. 
Esitutkimuksen johtopäätöksiä koskevassa luvussa 3 on esitetty kuvassa 2 pääkohteena 
olleiden tapausten sijoittumista. 
 
Alaluvuissa 2.1.7–2.1.12 on esitelty tapauksia kuvaten tiiviimmin niiden rakennetta ja 
keskeisiä elementtejä. Luvussa 2.2–2.5 olevissa tapaustutkimuksia koskevissa aineiston 
analysointiluvuissa ovat mukana kaikkien tapaustutkimuskohteiden pohjalta tehdyt 
havainnot.  

2.1.1 Posion teemoittaiset kehittämisryhmät  
 
Ryhmän rakenne: Posio on mukana Onnistuvat opit -hankkeessa, jossa kehitetään 
juurruttamismallia nuoria tukevaan monialaiseen yhteistyöhön. Posiolla tehdään 
kehittämistyötä paikallisista tarpeista lähtevän työryhmätyöskentelyn avulla. 
Teemoittaisia kehittämisryhmiä ovat pilottiryhmä, hankeryhmä, vastuunjakoryhmä, 
tiedonsiirtoryhmä sekä kuulemis- ja vaikuttamisryhmä. Ryhmien teemat on valittu sillä 
perusteella, että ne ovat nousseet keskeisiksi kehittämiskohteiksi paikallisissa lasten ja 
nuorten palveluissa. Kehittämisryhmien jäsenet ovat pääosin kunnan edustajia, jotka ovat 
olleet laatimassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Ryhmät toimivat väliaikaisina 
kehittämisryhminä, mutta niissä toimivat henkilöt tekevät arjen perustyössään keskenään 
tiiviisti monialaista yhteistyötä. Kehittämisryhmillä on yhteinen koordinoija ja 
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teemaryhmät kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan keskenään tuloksista, jotta tieto 
välittyisi ja työn tulokset levittyisivät yli teemaryhmärajojen. Kehittämisryhmien 
tavoitteena on uusien mallien luomisen sijasta pyrkiä vakiinnuttamaan aiemmin 
kehitettyjä toimintamalleja ja ottamaan niitä käytäntöön sekä selkiyttämään olemassa 
olevia malleja. Työryhmät ovat tulosten kokoamisen ja toiminnan selkiyttämisen 
vaiheessa, jossa on päästy alkuvaiheen kaaoksesta seesteisempään, muttei vielä 
vakiinnuttamista pohtivaan vaiheeseen. 
 
Tavoitteet ja seuranta: Kehittämisryhmille on asetettu täsmällisiä tavoitteita ja ryhmien 
työn tuloksena syntyneitä toimenpiteitä tullaan seuraamaan jatkossa. Ryhmissä pohditaan 
lasten ja nuorten palveluita elinkaarimallin mukaisesti siten, että esimerkiksi kuulemis- ja 
vaikuttamisryhmässä on mietitty asioita, joihin lapset ja nuoret voivat vaikuttaa 
päiväkodilla, kouluissa ja vapaa-ajalla. Teemaryhmien tavoitteena on parantaa 
peruspalveluiden työnjakoa ja vähentää hankkeissa tehtävää päällekkäistä työtä. Tätä 
varten kehittämisryhmissä on tarkasteltu eri hankkeissa pohdittuja tiedonsiirto-ongelmia 
sekä yhdistetty eri toimialojen laatimia esitteitä kuntalaisille jaettavaksi yhteiseksi 
palveluesitteeksi. Palveluiden seurantaa kehitetään aktiivisimmin pilottiryhmässä, jossa 
käynnistetään vuonna 2010 syntyvien lasten seuranta neuvola-ajasta 18-vuotiaaseen asti 
ja perustetaan heille yhteisöllinen ryhmä. Kehittämisryhmissä laadittavat muistiot on 
koettu hyödyllisiksi, sillä muutoin kehittämisideat unohtuvat helposti. Myös työn 
jaksottaminen ja työryhmärajat ylittävät yhteenvetopäivät ovat auttaneet 
konkretisoimaan tavoitteita ja ryhmän toimintaa. Posion kunnassa lastensuojelulain 
mukaisesti laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty eri toimialojen ja 
toimijoiden yhteistyönä, jossa on huomioitu kunnan strategiatyö, meneillään olevat lapsia 
ja nuoria koskevat hankkeet sekä yhteistyössä kehitetyt ja hyviksi havaitut toimintatavat. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimii kunnassa yhtenä keskeisenä monialaisen 
yhteistyön kiteyttävänä suunnitelmana ja siihen kirjattuja toimenpiteitä on toteutunut 
käytännössä. 
 
Tulokset: Tiedonsiirtoryhmän tuloksena on laadittu työntekijöille tiedonsiirtolomake 
moniammatilliseen yhteistyöhön sekä toimijaesite lasten ja nuorten kanssa toimivista 
työntekijöistä. Käynnissä on tiedonkulun mallin työstäminen. Tiedonkulun malliin kirjataan 
nivelvaiheiden käytännöt esikoulun aloituspalaverista siihen vaiheeseen asti kun nuori 
siirtyy peruskoulusta jatko-opintoihin. Ryhmässä mietitään konkreettisia vastuutahoja ja 
sopimuksia, joilla voidaan varmistaa tiedon siirtyminen ja prosessien sujuvuus, kuten 
ryhmien jatkossa koolle kutsumisen periaatteet. Tiedon välittymistä on parannettu 
ensimmäistä kertaa kunnassa tehtävien koulukypsyystestien avulla. Tiedonsiirron 
kehittyminen antaa selkeyttä toimintaan, kun mallin avulla saadaan tietoa tiedon 
siirtämisestä ja sen välineistä. Kuntalaisille on laadittu palveluesite, jota jaetaan kunnan 
eri toimipaikoissa. Kuulemis- ja vaikuttamisryhmässä on laadittu kysely, jossa on 
tiedusteltu nuorten käsityksistä vaikuttamisen asioista ja tavoista. Ryhmässä on kirjattu 
konkreettisia asioita, joihin lapsilla ja nuorilla on osallistumis- ja vaikutusmahdollisuus. 
Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet kasvavat iän myötä. Päiväkoti-iässä lapsella on 
mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi leikkivälineiden hankintaan ja leikkeihin. Koulussa 
vaikuttaminen liittyy koulun viihtyvyyteen, hankintoihin, tapahtuminen ja kerhotoiminnan 
järjestämiseen sekä henkilövalintoihin. Toisella asteella osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet ulottuvat kurssivalintoihin ja kunnan hallintoon asti. Posiolla on 
nuorten edustusto, jossa nuorimmat ovat viidesluokkalaisia ja vanhimmat toisen asteen 
opiskelijoita. 
 
Monialaisen yhteistyön myötä on saatu laajempi katsantokanta lasten ja nuorten 
palveluihin. Yhteistyön kautta on pystytty hahmottamaan kokonaisuutta, jossa esimerkiksi 
päivähoito nähdään koulua edeltävänä tärkeänä osana. Teemaryhmässä on mukana 
ylempiä johtajia, jotka saavat osallistumisen kautta tietoa arjen tason ongelmista ja joilla 
on samalla suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin päätöksenteon tasolla. 
Kehittämisryhmien toiminnasta on saatu vaikuttavuutta päätösten tekemiseen, kun 
osallistujat ovat saaneet tukea tavoitteisiinsa ryhmävoiman kautta. Asioiden läpivieminen 
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on koettu helpommaksi, kun toimintaa lähdetään edistämään esimerkiksi yksittäisen 
koulun sijasta monialaisen yhteistyön kautta. Kehittämisryhmien työn vaikutuksesta 
Posiolla on selvitetty käynnissä olevat sivistys- ja perusturvan toimialojen lasten ja 
nuorten palveluiden kehittämishankkeet, koostettu niistä hankepankki sekä määritelty 
hankepankille koordinaattori. Tavoitteena on, että oman työn ohella hankepankkia 
johtava henkilö ottaa jatkossa vastuulleen kaikkien kunnan kehittämishankkeiden 
koordinoinnin, jolla voidaan vähentää päällekkäisyyksiä ja tyypillisesti samoja henkilöitä 
kuormittavaa hanketyöskentelyä.  

2.1.2 Outokummun nuorten verkosto 
 
Ryhmän rakenne: Outokummun nuorten verkosto on toiminut noin 15 vuotta. Siihen 
kuuluvat osallistujaorganisaatioina nuorisotoimi, peruskoulun yläkoulu, lukio, ammatillinen 
oppilaitos, TE-toimisto, sosiaalitoimisto, seurakunta ja poliisi. Nuorten verkostoon 
osallistuu uutena paikallisena tulokkaana seudullinen työpaja. Verkostossa ovat 
satunnaisemmin mukana myös pelastustoimi ja ensikoti. Lisäksi paikkakunnan nuoriin 
kohdistuvat hankkeet osallistuvat verkoston toimintaan kuuntelijoina ja nuorten 
palveluiden kehittämisestä kertovina tahoina. Nuorten verkosto on käynnistynyt 
epävirallisesta keskustelusta, jossa nuorisotoimen ja seurakunnan edustajat sekä 
yläkoulun kuraattori ovat todenneet olevan tarvetta poikkihallinnolliselle ja ajankohtaisia 
nuorten asioita käsittelevälle paikalliselle foorumille. Ryhmän jäsenet ovat mukana mm. 
lastensuojelun työryhmässä ja seudullisessa perheiden sosiaalipalveluiden ryhmässä, 
mutta toista nuorten verkoston kaltaista laajaa yhteistyöryhmää ei ole paikkakunnalla. 
Verkoston jäsenet ovat sekä asiakastason työntekijöitä että keskijohdon edustajia kuten 
rehtoreita. Ryhmässä voidaan pohtia lasten ja nuorten tukemista eri elämänvaiheissa, 
sillä sen jäsenistö kattaa elinkaariajattelumallin mukaisesti nuorten palvelut 
varhaiskasvatuksesta nuorisotyöhön. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti noin 1,5 kuukauden 
välein noin tunnin kerrallaan ja tapaamiset järjestetään vaihtelevasti eri organisaatioissa. 
Vaikka nuorisotoimi on ryhmän koollekutsuja, ryhmä ei toimi yksinomaan sen 
koordinoinnin varassa.  
 
Tavoitteet ja seuranta: Outokummun nuorten verkosto toimii tiedon ja kokemusten 
vaihtamisen työryhmänä, jossa käsitellään harvoin yksittäisten nuorten tilannetta. Jos 
nuorten tilanteita tuodaan esille verkostossa, niitä käsitellään nimettömästi ja 
viranomaisten salassapitosäädökset huomioiden. Verkoston tapaamisissa käsiteltävät 
asiat ovat poikkihallinnollisessa verkostossa esille nousseita ajankohtaisia teemoja ja 
nuorten tilanteeseen liittyviä kehittämistarpeita. Ryhmän toisena päätavoitteena on tiedon 
vaihtamisen ohella vaikuttaa moniammatillisesti ajankohtaisiin asioihin. Osallistuminen 
ryhmään on hyvä tapa hankkia tietoa ja osallistumiseen on kannattanut panostaa oman 
organisaation kiireistä huolimatta. Ilman verkoston kokoontumiseen osallistumista 
työmäärä ei vähene, vaan saattaa lisääntyä, jos tietoa ei ole saatavilla paikallisesta 
tilanteesta ja yhteydenottoja muihin tahoihin joudutaan tekemään enemmän aikaa 
vievällä tavalla eli ottamaan yhteyttä jokaiseen toimijaan erillisesti. Vaikka ryhmän 
toiminta on yleisellä tasolla hyvin tavoitteellista, verkoston toiminnasta ei laadita 
muistiota eikä sille kirjata täsmällisiä vuosikohtaisia tavoitteita. Ryhmässä on kokeiltu 
teemoittaisia tapaamisia, jotka eivät osoittautuneet lopulta toimiviksi osan kokiessa 
jäävänsä käsiteltävistä asioista ulkopuoliseksi. Lisäksi keskustelua on käyty ryhmän 
tavoitteista sen voimakkaan laajenemisen aikana sekä myöhemmin, kun on pohdittu 
pitkään toimineen ryhmän kehittämistarpeita. Ajankohtainen aihe, johon ryhdytään 
puuttumaan, on seuraavaksi uutena ilmiönä paikkakunnalle tullut nuorten 
koulupudokkuus. 
 
Verkoston jäsenet ovat hankkeiden edustajia lukuun ottamatta virassa toimivia henkilöitä. 
Tällä varmistetaan se, että nuorten asioita voidaan käsitellä ilman tiedonvaihtoon liittyviä 
ongelmia. Sillä, että ryhmän osallistujakunta rajautuu toimessa oleviin henkilöihin, on 
haluttu myös varmistaa osaamisen kehittyminen ja tulosten välittyminen perustyöhön. 
Ryhmän jäsenet ovat varmistaneet omilla tavoillaan tiedon siirtymisen seuraajilleen, 
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kuten työhallinnon edustaja ottamalla uuden henkilön paikalle työtehtävien 
siirtymävaiheessa. Lisäksi uusille toimijoille välitetään tietoa verkostosta, jos se on jäänyt 
joltakin peruspalveluiden edustajalta tekemättä seuraajalleen. Ryhmässä joillakin tahoilla, 
kuten poliisilla, on varahenkilöjärjestelmä, jolloin paikalle tapaamiseen tulee aina joku 
organisaation edustaja. Ryhmän pitkäikäisyyteen ja tulosten saavuttamiseen on 
vaikuttanut ryhmän koko ja monipuolinen koostumus siten, että ryhmän toiminta ei ole 
hiipunut yksittäisten jäsenien estyessä tulemaan. Ryhmän vakiintumiseen on ollut 
vaikutusta sen säännöllisellä kokoontumisella. Kaupungissa vallitseva yhteistyökulttuurin 
perinne on tekijä, joka on vaikuttanut ryhmän toiminnan jatkuvuuteen. Lisäksi 
hankkeiden ja muiden vaihtelevuutta ryhmään tuovien tahojen osallistuminen verkostoon 
on ollut yksi elementti, joka on vaikuttanut ryhmän toiminnan jatkuvuuteen.  
 
Tulokset: Ryhmän avulla voidaan välttää päällekkäisyyttä, kun verkostossa kerrotaan 
ajankohtaisista asioista ja päästään suunnittelemaan yhteisesti kehittämiskohteisiin 
puuttumista. Verkoston avulla pystytään reagoimaan nopeasti suurella nuorten 
palveluissa toimivien joukolla huolta herättäneeseen tilanteeseen. Säännöllisesti 
kokoontuvan ryhmän avulla voidaan tiedottaa tehokkaammin eri toimialoilla havaitusta 
nuorten tilanteesta, kehittämistarpeista sekä ajankohtaisista yhteistyötahoihin 
vaikuttavista asioista. Tiedottaminen asioista on helpompaa, kun tavoitetaan 
samanaikaisesti kaikki keskeisimmät toimijat ja voidaan välittää tietoa esimerkiksi 
jostakin tulevasta tapahtumasta. Nuorten verkostolla on ollut paljon merkitystä 
hankkeille, sillä tapaamisissa ne voivat tavoittaa useita yhteistyötahoja samalla kertaa. 
Ryhmä on tehnyt yhteistyötä seudullisen hyvinvointipolkuhankkeen kanssa, jonka 
tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva eri toimialojen ja sektoreiden tuottamista 
lapsiperhepalveluista.  Ryhmä on koonnut yhdessä tietoa hyvinvointipolkuhankkeen 
laatimaan esitteeseen, joka on jaettu jokaiseen talouteen ja jonka kautta on välitetty 
laajasti tietoa paikallisista lasten ja nuorten palveluista. Verkoston toiminnalla on siihen 
osallistujille myös työnohjauksellista merkitystä, sillä ryhmässä voidaan jakaa vastuuta ja 
saada vertaistukea omalle työlle omien kiireisten työyhteisöjen ulkopuolelta. 
 
Ryhmään tuodaan erilaisia suunnitelmia ja niihin saadaan monipuolisesti kommentteja eri 
ammattikunnilta. Ryhmä toimii päällekkäisyyden poistajana siten, että siinä käynnistyy 
pienempiä rajatumpaan teema-alueeseen kohdentuvia kehittämisryhmiä. Ajankohtaisesta 
tarpeesta keskustelemisen jälkeen ryhmässä päätetään asiaan puuttuvista vastuutahoista 
ja pienempi työryhmä irtautuu omaksi havaittua kehittämiskohdetta hoitamaan ryhtyväksi 
teemaryhmäkseen. Tällaisesta toimintamallista on esimerkkinä Ehkäisevän päihdetyön 
ryhmä, jota ryhdyttiin toteuttamaan yhdessä paikallisen vaikuttamisen hankkeen kanssa. 
Verkoston asiakastason tuloksena on nuorten ongelmien ennalta ehkäiseminen. Nuoret 
ovat nähneet viranomaisten tekevän tiivistä yhteistyötä ja heille on viestitetty siitä. Kun 
ongelmiin on päästy puuttumaan ryhmän myötä entistä nopeammin, nuorten aiheuttamat 
häiriöt ovat vähentyneet. Koska nuorten verkoston avulla on pystytty puuttumaan 
voimakkaammin ajankohtaisiin keskeisiin ongelmiin, ryhmä toiminnassa ja palveluiden 
kehittämisessä on painottunut ajan myötä enemmän ennalta ehkäisevyyden kuin 
korjaamisen teema.  
 
Reagoimisen ja yhteistyön koetaan vaikuttavan nuorten perusturvallisuuteen yhteisöllisen 
kasvatuksen vuoksi, kun nuoret näkevät asioihin tartuttavan nopeasti. Esimerkkinä 
verkoston toiminnan vaikutuksista on reagoiminen yleistyneeseen ikkunoiden 
särkemiseen, jonka yhteydessä on pohdittu, ketkä toimisivat ja miten ongelman 
vähentämiseksi. Työn tuloksena ikkunoiden särkeminen loppui käytännössä kokonaan 
aiemmin vaikeaksi koetussa kohteessa. Toisena esimerkkinä ajankohtaisiin asioihin 
vaikuttamisesta ovat erilaiset hankkeet, tilaisuudet ja kampanjat kuten Jos välitä, et 
välitä -kampanja, jolla on toteutettu ennalta ehkäisevää päihdetyötä. Ryhmässä on 
keskusteltu huolta aiheuttaneesta alkoholin välittämisestä nuorille ja päätetty sitä 
ehkäisevästä kampanjasta. Nuoret on osallistutettu kampanjaan järjestämällä heille 
piirustuskilpailu, jonka voittajan laatimaa esitettä ovat viranomaiset jakaneet. 
Kampanjaan osallistuneet vapaaehtoiset viranomaiset ovat jalkautuneet ruokakauppoihin, 
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jakaneet esitettä ja keskustelleet ostoksilla olevien kanssa aiheesta. Nuorten osallisuutta 
on pyritty edistämään myös nuorisovaltuuston sekä koulujen oppilaskuntien ja 
tukioppilaiden äänten kuulemisen kautta.  

2.1.3 Forssan seutukunnan lähitutorin yhteistyöverkosto  
 
Rakenne: Forssan seutukunnalla työskentelee kolmivuotisessa Nuorten tuetut opinpolut -
hankkeessa lähitutor, joka on yksi Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnilla 
lähitutortoimintaa kehittävistä työntekijöistä. Lähitutorin tehtävänä on auttaa 
seutukunnan koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia 15–24-vuotiaita nuoria. 
Lähitutorin työnkuva koostuu nuoria koskeviin huolenaiheisiin puuttumisesta, tuki-, 
ohjaus- ja neuvontatyöstä, nuoria tukevasta nuoriin kohdistettavasta perhetyöstä, 
kartoitus- ja motivointityöstä, palvelutarpeiden kartoituksesta ja palveluihin ohjauksesta, 
valistuksesta ja koulutuksesta, konsultoinnista sekä verkostotyöstä. Lähitutor on 
rakentanut työnkuvansa nuorten ja paikallisten viranomaisten tarpeiden mukaiseksi. 
Lähitutorin työ ei ole viranomaistyötä eikä sille ole ohjeistuksia tai muita toimintaa 
määrittäviä rajauksia. Lähitutor tekee kotikäyntejä ja lähtee yhdessä nuoren kanssa 
viranomaiskäynneille, tapaa viranomaisia heidän toimipaikoissaan ja käy 
työnantajakäynneillä etsimässä nuorille työharjoittelupaikkoja. 
 
Nuoret ohjautuvat yleisimmin lähitutorille viranomaisten välityksellä, mutta heitä ohjautuu 
palveluihin myös huoltajien ja muiden sukulaisten sekä omien yhteydenottojen kautta. 
Muihin seutukuntiin verrattuna Forssan lähitutorille ohjautuu muita seutukuntia enemmän 
nuoria sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Lähitutor tekee paljon asiakasyhteistyötä 
kuraattoreiden, seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen nuorisopsykiatrian sekä 
sosiaalitoimen lastensuojelun kanssa. Lähitutorin yhteistyötahoja ovat myös oppilaitokset, 
työhallinto, työnantajat, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja erilaiset kehittämisverkostot. 
Forssan seutukunnan lähitutor työskentelee ammatti-instituutin yhteydessä, josta hän 
tekee jalkautuvaa työtä. Tietoa lähitutorin palveluista on annettu oppilaille perusasteen 
oppilaitoksissa esittäytymisen kautta sekä viranomaisten luona tehtävien esittelyiden ja 
laajemmissa tilaisuuksissa tehtyjen esittelyiden avulla. 
 
Tavoitteet ja seuranta: Lähitutorin yhteistyötahot tekevät keskenään yhteistyötä 
asiakkaiden hoitosuunnitelmien laatimisen ja muiden nuoren käytännön asioiden 
hoitamisen yhteydessä. Verkostot kootaan yksittäisten nuorten ympärille heidän 
tarpeidensa mukaisesti. Lähitutorilla on myös hanketoimintaan liittyvä neljä kertaa 
vuodessa kokoontuva seuturyhmä, joka koostuu nuorten palveluissa toimivista 
asiakastyötä tekevistä henkilöistä. Lähitutorin yhteistyöverkostoon kuuluvilla on omia 
yhteistyöryhmiään, joita on runsaasti etenkin hoidollisissa palveluissa. Lähitutorin 
yhteistyöverkostoon kuuluvat ovat mukana myös erilaisissa kehittämisryhmissä, joita on 
käynnistetty hankkeissa ja peruspalveluissa. Forssassa toimii kouluikäisten 
kasvattajaverkosto. Kasvattajaverkosto on ehkäisevän mielenterveystyön 
kehittämishankkeen perustama pysyvä verkosto, johon osallistuu laajasti seudun 
viranomaisia koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluista, poliisi, seurakunta ja 
vanhempainyhdistyksiä. Ryhmässä välitetään tietoa eri toimijoista, otetaan kantaa 
kouluikäisten lasten ja nuorten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin sekä 
suunnitellaan tilaisuuksien järjestämistä kuten koulun päättäjäistilaisuutta yhdessä 
nuorten kanssa. Lähitutor on käynyt esittelemässä toimintaansa kasvattajaverkostossa, 
jonka muistioita levitetään laajasti paikallisille toimijoille.  
 
Tulokset: Lähitutorille voidaan ohjata nuoria, jotka jäävät muiden palveluiden 
ulottumattomiin. Nuorten luvalla tehtävä asiakastyön verkostojen kokoaminen vie aikaa 
useiden yhteydenottojen sekä aikataulujen yhteensovittamisen ja muutosten takia. 
Asiakastyöverkostojen kokoaminen on kuitenkin hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan 
tehostaa palveluita nuoren ja viranomaisten näkökulmasta. Verkostotyön avulla voidaan 
estää päällekkäistä työtä, helpottaa tiedonvälittymistä ja jatkoyhteistyötä, saada 
kokonaisvaltainen kuva nuoresta sekä vähentää jatkossa muutoin tehtävää työtä. 
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Verkostotyö toimii nuorten palveluissa luonnollisena osana työtä ja työvälineenä, jonka 
aikaansaamiseen on panostettava. Yhteistyön hyötynä on sen kautta saatava 
kokonaisvaltaisempi tieto nuoresta ja mahdollisuus auttaa häntä kokonaisvaltaisemmin. 
Verkostotyön avulla voidaan hyödyntää toisten ammattilaisten erityisosaamista, jolloin eri 
sektoreiden työntekijöiden ei tarvitse osata kaikkea. Verkostotyöllä, joka on käynnistetty 
varhaisessa vaiheessa nuoren auttamiseksi, voidaan estää lastensuojelun viimesijaisten 
keinojen käyttämistä. Lähitutorin työllä on voitu auttaa nuoria opiskelupaikan saamisessa, 
opiskelun keskeyttämisen estämisessä, peruskoulun loppuun suorittamisessa, 
työharjoittelupaikan saamisessa, työpaikan saamisessa ja koulutuskokeiluun 
pääsemisessä. Lähitutor on vuoden 2008 syksystä lähtien kesään 2010 mennessä 
tavannut 49 nuorta ja 18 nuoren asiakkuus on päättynyt heidän siirtyessä elämässään 
eteenpäin. Asiakkuutensa aikana 26 nuorta on saanut opiskelupaikan tai jatkanut 
opintojaan keskeyttämisuhkan jälkeen, 23 on saanut työharjoittelu- tai työkokeilupaikan 
tai työpaikan, 2 on päässyt koulutuskokeiluun ja 2 kuntouttavaan työtoimintaan. 

2.1.4 Laukaan kasvatusyhteistyöverkosto  
 
Rakenne: Laukaassa oppilaitokset tekevät seutukunnallista yhteistyötä perusopetuksessa 
ja toisen asteen koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään myös alueen ammattikorkeakoulun ja 
yliopiston kanssa, jotka toimivat koulutusten ja toiminnan kehittämisessä tärkeänä 
yhteistyötahona. Laukaassa on toteutettu 1990-luvun lopulta lähtien useita oppilaitosten 
moniammatillista yhteistyötä kehittäviä hankkeita. Koulun ja seurakunnan yhteistyötä on 
kehitetty jatkumona mm. Elämän syrjästä kiinni -kouluprojektissa, ALIS-projektissa, 
Nuorisokasvatus koulussa -hankkeessa sekä sen jälkeen toteutetussa Onnistuvat opit -
hankkeessa, jossa on vakiinnutettu seurakunnan ja kunnan yhteiseen koulu- ja 
oppilaitosyhteistyöhön liittyviä käytäntöjä. Koulun oppilashuoltotoiminnassa on mukana 
laajasti viranomaisia ja kolmannen sektorin edustajia. Laajaan oppilashuoltoryhmään 
kuuluvat koulutoimen edustajien lisäksi sosiaali- ja terveystoimen, vapaa-aikatoimen ja 
seurakunnan edustajat. Seurakunnan ja kunnan yhteinen koulu- ja oppilaitostyön 
kasvatussihteeri sekä nuorisotyöntekijät ja muut koulun ulkopuoliset työntekijät toimivat 
säännöllisesti yläkouluissa ja lukiossa jalkautuvasti eri toimipaikoissa työtä tehden. 
Käynnissä on mm. erityistä tukea tarvitseville nuorille tarkoitettu Etuopo-hanke, jossa 
kiinnitetään huomiota myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
  
Toiminta ja seuranta: Laukaassa on toteutettu tavoitteellisesti seurakunnan ja 
oppilaitoksen kasvatusyhteistyön kehittämiseksi erilaisia kehittämishankkeita. Hankkeet 
toimivat monialaisessa yhteistyössä välineinä, joiden avulla saadaan käyttöön uusia 
toimintamalleja mm. kuratiiviseen työhön. Hankkeiden myötä opetustoimen, seurakunnan 
ja vapaa-aikatoimen edustajat ovat keskustelleet työnkuvista ja yhteistoiminnasta. 
Uusimpana kehittämistoimena on ollut koulunkäyntiavustajien työn rakentuminen osaksi 
monialaista kasvatusyhteistyön kokonaisuutta. Hankkeet ovat tarjonneet henkilöstölle 
mahdollisuuksia päästä erilaisille kohtaamisfoorumeille kehittämään itseään sekä työtään 
koulutoiminnan rutiinityön ulkopuolella.  Oppilaitosten ja seurakunnan välistä yhteistyötä 
kehitetään mm. eri hankkeisiin liittyvien koulutusten avulla.  
 
Laukaassa järjestetään monialaista yhteistyötä tukevia henkilöstökoulutuksia, joihin 
voivat osallistua myös yhteistyöoppilaitoksissa opiskelevat henkilöt. Laukaassa on 
käynnissä nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja koulun arjen parantamiseen tähtäävää 
Toimiva koulu-, K12-ohjaaja- sekä Äxäri-ohjaajakoulutusta, joissa kehitetään henkilöstön 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmä- ja tiimityötaitoja. Vastaavasti monialainen 
henkilöstö järjestää osana koulujen lukuvuosisuunnitelmia alakoulujen oppilaille K12-
kasvukursseja ja yläkoulujen oppilaille Äxäri-kursseja.  
 
Paikkakunnalla toteutetaan koulupäivien aikana mm. K12-kasvukursseja, joilla pyritään 
lisäämään nuorten vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä ryhmäytymistä alakoulusta 
yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa. K12-kasvukursseilla korostetaan nuorten 
sosiaalisen oppimisympäristön merkitystä sekä tarjotaan erilaisia tutustumis- ja 
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kohtaamispaikkoja nuorille. K12-kasvukursseja toteuttavat opettajien ja kasvatussihteerin 
työpareina koulunkäyntiavustaja tai nuorisotyönohjaajat sekä tilanteessa, jossa 
opettajalla ei ole oikeuksia K12-kasvukurssin toteuttamiseen siitä vastaavat esim. kunnan 
vapaa-aikaohjaaja ja srk:n nuorisotyönohjaaja yhdessä. K12-kasvukurssien jatkona 7-
luokkalaisille järjestetään syyslukukauden alussa nk. Toimintapäiviä. Päivien 
suunnittelusta vastaavat monialaisesti opettajankoulutuslaitoksen, erityispedagogiikan 
yksikön, ammattikorkeakoulun sekä nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajakoulutuksen opiskelijat, 
jotka ovat osallistuneet edellä mainittuihin Laukaan henkilöstökoulutuksiin. Lisäksi 
opiskelijat vastaavat viiden työpäivän mittaisesta toteutuksesta yhdessä paikallisten 
toimijoiden kanssa. 7-luokkalaisten Toimintapäivät toimivat konkreettisena monialaisen 
yhteistyön opetusmuotona.  
 
Laukaassa korostetaan monialaisessa yhteistyössä oppilaiden parasta sekä lasten ja 
nuorten hyvinvointia. Yhteisen tavoitteen määrittäminen eli nuoren parhaaseen 
tähtääminen on auttanut monialaista yhteistyötä tekeviä toimijoita löytämään yhteisen 
kielen ja päämäärän toiminnalle. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimella ei ole 
lainsäädännöllistä velvoitetta osallistua oppilashuoltoon, mutta nuoren parhaan 
ajattelemisen kautta mukaan toimintaan on saatu sen edustajien ja muiden viranomaisten 
lisäksi myös kolmannen sektorin edustajat. Oppilaitoksessa painotetaan vapaa-ajan 
toiminnan merkitystä sekä ulkopuolisten tahojen läsnäolon tärkeyttä oppilaitoksessa. 
Koulujen periaatteena on olla avoinna vierailijoille. Lisäksi oppilaat käyvät tutustumassa 
mm. elinkeinoelämän edustajiin, joita kutsutaan myös tunneille kertomaan toiminnastaan. 
Monialainen yhteistyö on osa kunnan oppilashuollon strategiaa sekä valmisteilla olevaa 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joissa korostetaan ennalta ehkäisevän 
monialaisen yhteistyön merkitystä.  
 
Tulokset: Laukaassa on saatu vakiinnutetuksi monialaisen yhteistyön tuloksena 
seurakunnan ja kunnan yhteinen koulu- ja oppilaitostyön kasvatussihteerin virka. 
Kasvatussihteeri toimii välittävässä roolissa eri organisaatioiden välillä. Oppilaitoksen 
sisällä toimiva kasvatussihteeri ja muut oppilaitosten ulkopuolelta tulevat seurakunnan 
nuorisotyötä tekevät henkilöt ovat toimineet kouluissa aikuisina, joille nuoret voivat 
kertoa luottamuksellisesti myös koulutyöhön suoranaisesti liittymättömistä asioistaan. 
Seurakunnan oppilaitosyhteistyön myötä rehtoreiden ja luokanohjaajien paine kuunnella 
huolia on vähentynyt ja nuoret ovat saaneet haluamansa kuulijan, mistä ovat hyötyneet 
nuoren lisäksi seurakunnan ja koulujen työntekijät. Kasvatussihteerin ja 
nuorisotyöntekijöiden tarjoama tuki ja apu nuorelle on vähentänyt tarvetta 
koulukuraattorin työlle ja muille korjaaville palveluille oppilaitoksissa, sillä varhainen, 
paikallinen tuki on toiminut täydentävänä apuna koulujen työntekijöille ja nuorille. 
Opettajat ovat oppineet käyttämään kasvatussihteerin sekä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kuten seurakunnan ja muiden kolmannen sektorin edustajien antamaa 
työpanosta. Yhteistyön myötä oppilashuoltoon on saatu tietoa ja uusia käytännön 
työkaluja. Seurakunnassa on käynnistetty monialaisen yhteistyön budjetointi, jossa 
varataan ja kirjataan siihen menevä työaika ja kustannukset. Kunnan ja seurakunnan 
johtosääntöihin kirjattavien työnkuvien avulla saadaan näkyviin seurakunnan 
nuorisotyönohjaajien ja kunnan vapaa-aikaohjaajien koulutyöhön käyttämä aika. Tällä 
varmistetaan toiminnan jatkuvuus henkilöistä riippumatta sekä resurssien varaaminen 
monialaiseen työhön. 
 
Nuorten ryhmäyttämiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen tarkoitetusta K12-
toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Siihen liittyvä henkilöstökoulutus on lisännyt eri 
ammattikuntien välistä yhteistyötä ja tarjonnut tukea opettajille, joilla ei olisi 
mahdollisuuksia käynnistää vastaavanlaista hyvin suunniteltua ja toteutettua toimintaa 
yksin. Muiden toimijoiden ohjaamien K12-kasvukurssien seuraamisen kautta opettajat 
ovat saaneet uudenlaista tietoa oppilaiden ryhmäytymisestä sekä tukea työlleen toisilta 
ammattikunnilta. K12-toiminnan jatkuvuutta edistetään kirjaamalla se oppilashuollon 
strategiaan, jolloin jatkossa sen toteuttaminen kunnan kaikissa alakouluissa varmistetaan. 
Monialaisen yhteistyön kehittämisen avulla on voitu säilyttää taloustilanteen 
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vaikeutumisesta huolimatta tuntiresursseja, kun hankkeiden antaman lisäpanoksen sekä 
paikallisen monialaisen henkilöstötyöpanoksen, kuten vapaa-aikaohjaajien, Etuopo-
työntekijän, seurakunnan ja kunnan yhteisen kasvatussihteerin ja srk:n 
nuorisotyönohjaajien työpanosta on voitu käyttää tilaisuuksien ja päivystysten 
järjestämiseen kouluissa. Monialaisessa yhteistyössä on korostunut ennalta ehkäisevän 
työn osuus, vaikka toiminta on lähtenyt ongelmalähtöisestä tarpeesta. Monialaisen 
yhteistyön avulla on voitu jakaa vastuuta ja kehittää työnjakoa. Yhteistyön tiivistymisen 
myötä on oivallettu, miten toisten ammattilaisten työ voi tukea omaa toimintaa eikä 
toisaalta ole jouduttu toimimaan toisen tahon osaamisalueella. Vaikka aina ei itse voitaisi 
auttaa, monialaisen yhteistyön avulla löydetään useampia tapoja auttaa nuoria ja antaa 
heille myös henkistä tukea. Yhdessä keinot eivät lopu yhtä nopeasti ja vastuun jakaminen 
auttaa jaksamaan työssä, jolloin työntekijöiden yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteet 
vähenevät osavastuun kantamisen laajetessa.  
 
Monialaisen yhteistyön kautta on voitu tarjota nuorille erilaisia 
osallistumismahdollisuuksia. Oppilaat ovat saaneet keskustelukumppaneiksi opinto-
ohjaajan lisäksi muita henkilöitä. Tämä on parantanut nuorten osallisuutta, kun uusien 
vaihtoehtojen myötä auttaminen ei ole jäänyt yksittäisten työntekijöiden 
henkilökemioiden varaan. Nuoret saavat monialaisen yhteistyön kautta kontakteja muihin 
kasvatustyötä tekeviin, jolloin opettaja ei määrity ainoaksi perheen ulkopuoliseksi 
aikuiseksi. Seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö on konkretisoinut koulun tavoitetta, 
jonka mukaan koulu- ja vapaa-ajanelämää ei eroteta jyrkästi toisistaan. Oppilaitoksessa 
korostetaan mielekästä vapaa-ajanviettoa ja virallisen opetuksen ulkopuolella tapahtuvaa 
oppimista. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vanhempien aloitteesta syntynyttä ja 
nykyisin monialaisena yhteistyönä toteutuvaa koulun ja paikallisen srk-piirin yhteistä 
varhaisnuorten kerhotoimintaa. Kerhotoiminnasta vastaa tiimi, jossa ovat mukana koulun, 
srk:n ja vapaa-aikatoimen edustajat. Yläkoulun oppilaita on koulutettu vuosittain kerho-
ohjaajiksi alakoululaisille. Kerho-ohjaajat saavat kerhotoimintaa vetäessään työelämään 
valmentautumista ja yrittäjyyskasvatusta, kun he joutuvat mainostamaan, tiedottamaan 
ja suunnittelemaan toimintaa useissa eri jaksoissa sekä laatimaan toimintakertomuksia. 
Lisäksi he oppivat toimittamaan verokortin työnantajalle eli Laukaan tapauksessa 
seurakunnalle, joka on sitoutunut maksamaan kerho-ohjaajille työkorvauksen.  

2.1.5 Porvoon avaintiimi 
 
Rakenne: Porvoon avaintiimi on käynnistynyt Onnistuvat opit -hankkeen aikana 
koulupudokkaiden tavoittamiseksi ja heidän asioidensa hoitamiseksi. Avaintiimi 
käynnistettiin hankkeessa vahvistamaan oppilashuoltoryhmien toimintaa ja monialaista 
yhteistyötä. Avaintiimissä kartoitetaan nuorten tilannetta ja järjestetään apua tarvitseville 
erilaisia tukitoimia kuten työharjoittelu- ja jatko-opintopaikkoja. Avaintiimiin kuuluvat 
perusasteen erityisluokanopettaja, erityisopetuksenrehtori, koulukuraattori, ammatillisen 
oppilaitoksen erityisopettaja, TE-toimiston nuorten työvoimaneuvoja sekä työpajan, 
poliisitoimen, sosiaalityön, terveydenhuollon, erityisnuorisotyön ja etsivän työn edustajat. 
Etsivä työ tekee ns. katutyötä sekä avaintiimiin osallistumisen kautta ennaltaehkäisevää 
työtä yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kanssa.  Ryhmän toimintaan 
osallistuu ydintiimin lisäksi vierailevia asiantuntijoita. Porvoo on kaksikielinen kaupunki ja 
ruotsinkielisiä nuoria varten toimii oman avaintiiminsä. Avaintiimit jäsenet tekevät 
jatkuvasti nuoria tukevaa monialaista yhteistyötä myös ryhmän ulkopuolisesti 
perustyössä.  
 
Porvoossa toimii runsaasti erilaisia nuorten palveluihin liittyviä työryhmiä, kuten 
konsultoivien erityisopettajien ryhmä. Kaupungissa on panostettu oppilashuoltoryhmien 
erityisopetuksen siirtymävaiheisiin, joka on toiminut ongelmia ennalta ehkäisevänä 
toimintana. Porvoon panostus oppilashuoltoon ja erityisopetukseen näkyy suomen ja 
ruotsinkielisen oppilashuollon kehittämisenä sekä resurssien pysymisenä ennallaan 
taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta. Jokaisella koululla rehtorit vastaavat 
oppilaitoskohtaisten oppilashuoltoryhmien toiminnasta. Rehtoreiden työtä ja 
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oppilashuollon kehittämistä on helpottanut sitä koordinoivan henkilön toiminta. Porvoossa 
toimii kaupunginhallituksen 1990-luvun lopulla perustama lasten ja nuorten 
hyvinvointityöryhmä, joka käynnisti toimintansa hyvinvointiselontekoryhmänä. Eri 
hallintokuntien johtajista koostuvan hyvinvointityöryhmän kautta välittyy esittelyketjujen 
kautta tieto lasten ja nuorten tilanteesta päättäjille kaupunginhallituksessa. 
Hyvinvointiryhmä on vaikuttanut nuorten palvelurakenteeseen kuten avaintiimin sekä 
Ammattiysin vakiintumiseen sekä perheneuvolan käynnistymiseen. Porvoossa on 
erilaisten yhteistyömuotojen lisäksi muita oppilashuoltoa tukevia käytäntöjä kuten 
sähköinen alueen opintopaikoista kertova nuorten opinto-ohjauksen portaali. 
 
Toiminta ja seuranta: Porvoon kaupungin erityisopetuksen rehtori toimii avaintiimin 
koollekutsujana ja puheenjohtajana. Avaintiimin vetäjällä on yhteys sivistystoimen 
ylimpään johtoon ja hänen kauttaan välittyy tietoa avaintiimissä esille nousseista 
palvelutarpeista päättäjätasolle. Porvoossa toimii oppilashuoltotyön ohjausryhmät, jotka 
koordinoivat suomen ja ruotsinkielisten koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltoryhmien 
sekä avaintiimin toimintaa linjaamalla koulujen tavoitteita. Avaintiimin perustamiseen on 
vaikuttanut Onnistuvien oppien projektinaikainen työvaliokunta, johon kuuluivat 
projektikoordinaattorit, nuorisotoimen ja koulutoimen johtoa. Hankkeen aikana avaintiimi 
kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa. Toinen tapaamiskerroista sisälsi työnohjausta, joka 
tuki hyvin ryhmän toimintaa sen alkuvaiheessa. Avaintiimin jäsenet tuntevat toistensa 
työnkuvat, jolloin ohjauksessa ei ole syntynyt vaikeuksia eikä tiedon välittymiseen liittyviä 
haasteita. Hankkeen päättymisen jälkeen ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 
lukukaudessa. Ensimmäinen kokouksista järjestetään elokuussa pudokkaiden määrän 
selviämisen jälkeen, toinen syyskuun tilannetta kartoittava tapaaminen pidetään ennen 
joulua, kolmas yhteishaun aikaan tammi-helmikuussa, ja neljäs sen tulosten selviämisen 
jälkeen toukokuun lopussa, jolloin tarkastellaan lukuvuotta kokonaisuudessaan ja 
suunnitellaan tulevaa vuotta.  
 
Avaintiimi on oppilashuoltoryhmää laajempi poikkihallinnollinen ryhmä, jonka avulla 
kartoitetaan ja tuetaan erityistä tukea opintojen nivelvaiheessa tarvitsevia nuoria. 
Hankkeen aikana oppilaitoksiin oli määritelty vastuuhenkilöt, jotka toimivat nuoria 
ryhmään ohjaavana tahona. Hankkeen jälkeen nuorten ohjaajina toimivat eri 
organisaatioiden edustajat sekä avaintiimin jäsenet, jotka ovat mukana 
oppilashuoltoryhmissä ja voivat sitä kautta ohjata nuoria tarpeen mukaan myös 
avaintiimin asiakkaiksi. Avaintiimin asiakkaita olivat aluksi hankkeen tavoitteiden 
mukaisesti 15–17-vuotiaat nuoret. Jo hankkeen aikana avaintiimin asiakaskunta laajeni 
projektin kohderyhmää suuremmaksi, vaikka hanke kohdentui vain nuorimpiin ikäryhmiin. 
Avaintiimin asiakaskuntaa ovat olleet hankkeen jälkeen kaikki toisen asteen 
nivelvaiheessa tukea tarvitsevat nuoret yläkoulun 8 luokalta lähtien 29-vuotiaiksi asti. 
Avaintiimissä käydään läpi nuorten tilannetta, sovitaan vastuista ja lisätoimista kuten 
työharjoitteluun tai työpajalle ohjaamisesta sekä yhteydenpidosta vanhempien kanssa. 
Ammattiysin ja erityiskoulutuksen nuoret käyvät kertomassa opettajilleen itsensä ja 
muiden nuorten kuulumisia myös jälkikäteen, jolloin jälkiohjausta ja -seurantaa voidaan 
tehdä hyvien henkilökemioiden ja onnistuneen asiakastyön jälkeen nuoren oman aloitteen 
pohjalta. Tieto myös vaikeimmassa asemassa olevien nuorten tilanteesta välittyy 
helpommin viranomaisille niiden toimijoiden kautta, joilla heihin on yhteyksiä. 
Avaintiimissä on pohdittu toiminnan sisällöllistä kehittämistä ja uusien toimijoiden mukaan 
ottamista, mutta pientä hienosäätöä kuten ryhmän alueelliseen kattavuuteen liittyviä 
asioita lukuun ottamatta suuria muutoksia ei ole ollut tarpeellista tehdä. Ryhmässä on 
pohdittu alueellisen jälkiohjauksen kehittämistä ja sen sijoittumista joko 
hyvinvointiryhmän tai avaintiimin toimintaan.  
 
Tulokset: Monialaisen yhteistyön kehittämisen myötä kaupungissa on saatu vähennettyä 
päällekkäisten työryhmien kuten erilaisten ohjausryhmien määrää. Asiakastyön tasolla 
poikkihallinnollista yhteistyötä tekevät ryhmät ovat täydentäneet toisiaan siten, että 
nuoria on saatu autettua erilaisten ryhmien toiminnan kautta eikä nuoria ole kokonaan 
tavoittamattomissa. Porvoon koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltoa tukevat avaintiimit 
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ovat jääneet pysyväksi toimintamuodoksi, vaikka hankkeen aikaiset alaverkostot ovat 
lopettaneet toimintansa niiden työprosessin senaikaiseen kehittämisvaiheeseen liittyvän 
luonteensa vuoksi. Hankevaiheen aikana ryhmälle annettu yhteinen poikkihallinnollinen 
työnohjaus on lisännyt toimijoiden ja heidän toimintatapojen tuntemusta syventäen sitä 
huomattavasti. Avaintiimi tarjoaa jäsenilleen työnohjauksellista tukea ja auttaa oman 
perustyön tekemistä kuten työhön kuuluvan nuorten seurannan toteuttamista. Jotkut 
avaintiimin jäsenet osallistuvat ryhmään työajan ulkopuolella asiakastyön päättymisen 
jälkeen. Koska ryhmän toiminta on konkreettista nuoren auttamista, sen katsotaan olevan 
hyödyllistä toiminnan rahoituksen puuttumisesta huolimatta.  
 
Nivelvaiheisiin liittyvää yhteistyötä on vahvistettu erilaisissa vaiheissa päiväkodista 
toiselle asteelle asti. Avaintiimin asiakkaista monet ovat ammattikoulun opiskelijoita. 
Kaupungissa on monialaisen yhteistyön tuloksena käynnistynyt koulujen ja työpajan 
välinen yhteistyö, jonka myötä opiskeluissa vaikeuksia kohdanneet nuoret voivat siirtyä 
väliaikaisesti työpajajaksolle. Avaintiimin myötä toimijoiden välinen yhteistyö on 
lisääntynyt ja parantunut nivelvaiheohjauksessa. Yhteistyön tiivistymisen jälkeen nuorten 
putoaminen palveluiden katvealueisiin on vähentynyt. Yhteistyö on vahvistunut 
organisaatioissa niiden kokonaisuuden tasolla, sillä yhden henkilön tuntemisen jälkeen 
yhteydenotto ja yhteistyö myös muiden sen jäsenten kanssa on ollut helpompi 
käynnistää. Avaintiimin kautta on tutustuttu sellaisiin yhteistyötahoihin, joiden kanssa 
muutoin yhteydenpito saattaisi olla vähäisempää. Avaintiimi on edistänyt seudun toisen 
asteen ja perusasteen rehtoreiden sekä TE-toimistojen välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä 
tapaamisten avulla.  
 
Avaintiimi on vaikuttanut nuorten palvelutarjonnan kehittymiseen kuten Ammattiysin 
käynnistymiseen, joka on ammatillisia opintoja sisältävä muutoin normaalin peruskoulun 
opetussuunnitelman mukaisesti etenevä kymmenen oppilaan 9. luokka. Porvoon 
avaintiimi on esittänyt laskelmia nuorta tukevan toiminnan perusteeksi, kuten lukuja 
ryhmien opettamisen sekä nuorten huostaanoton ja laitoshoitoon joutumisen 
kustannuksista. Taloudellisten laskelmien avulla on osoitettu konkreettista hyötyä, jota 
nuorta tukevalla toiminnalla saadaan. Kustannuslaskelmien laatimisella ja hyötyjen 
osoittamisella on voitu vaikuttaa Ammattiysin käynnistymiseen sekä koulupsykologin ja 
koulunkäyntiavustajan toimien perustamiseen kaupungin koulutustoimeen. Toimien 
perustamisen ja Ammattiysin käynnistymisen sekä sen ohjausryhmätyöskentelyn myötä 
yläkoulujen ja ammatillisen oppilaitoksen yhteistyö on tiivistynyt. Kun lähettävän ja 
vastaanottavan tahon vastaavat toimijat on saatu yhteen, on voitu kehittää 
oppilasvalintoja, nivelvaiheen ohjausta sekä tukipalveluita. Yhteistyötä on pyritty 
lisäämään suomen ja ruotsinkielisen oppilashuollon välillä yhteisen koulutuksen ja 
koulutoimien yhteisissä tiloissa toimimisen sekä erityisopetuksen käytäntöjen 
vertailukehittämisen avulla. Porvoossa monialainen yhteistyö on muodostunut hyväksi 
kehäksi, jossa käynnistyneet uudet työryhmät ja poikkihallinnolliset työmuodot ovat 
vahvistaneet yhteistyötä ja tiivistäneet nuorten tukena olevaa yhteistyöverkostoa. 

2.1.6 Omnian nuorten työpajojen ohjauspalvelutiimi  
 
Rakenne: Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnian nuorten työpajoilla on yhdeksän 
ammatillista työpajaa 17–24-vuotiaille nuorille sekä starttipaja 15–16-vuotiaille nuorille. 
Työpajat tarjoavat vuosittain työ-, tai harjoittelupaikan noin 150 nuorelle. Työpajoilla 
tehdään harjoitus- ja asiakastöitä. Osalle työpajoista on mahdollisuus päästä 
harjoittelujakson jälkeen oppisopimuskoulutukseen. Työpajat ovat mukana nuorten 
asunnottomuuden vähentämiseen liittyvässä hankkeessa, jossa järjestetään arjen 
hallintaan ja hyvinvointiin tukea tarvitseville nuorille ryhmätoimintaa. Ohjaustoiminnan 
tueksi on suunniteltu etsivän työn käynnistämistä työpajalla. Pajajakson kesto 
määritellään yksilökohtaisesti ja se voi olla yhdestä kymmeneen kuukauteen. Työpajat 
tarjoavat nivelvaiheen ohjausta, joka on tarkoitettu Omnian omistajakuntayhtymän eli 
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen nuorille.  
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Omnian työpajoilla on panostettu yksilöohjaukseen vuodesta 2006 lähtien ja lisätty sen 
henkilöstöresursseja. Omniaan on rakentunut vuosien varrella kasvanut ohjaavaa työtä 
tekevien moniammatillinen ohjauspalvelutiimi, jossa ovat mukana yksilöohjausta ja 
nivelvaiheen ohjausta tekevät työntekijät sekä starttipajan ohjaajat. Tiimin 
kokoonkutsujana toimii työpajapäällikkö. Omniassa toimii nivelvaiheen ohjauksessa kaksi 
työntekijää ja starttipajalla kaksi työntekijää. Työpajoilla tukea ja yksilöohjausta antavat 
työpajaopinto-ohjaaja, kuraattori ja toimintaterapeutti. Ohjauspalvelutiimissä käy 
vierailevina asiantuntijoina yhteistyötahoja, kuten ammatillisen oppilaitoksen ja niiden 
ohjauspalveluiden johtaja sekä työpajojen johtaja, minkä lisäksi esimerkiksi pajaohjaajilla 
on mahdollisuus tulla ohjauspalvelutiimiin keskustelemaan omista asiakasnuoristaan. 
Ohjauspalvelutiimi kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan. Työpajoilla on 
henkilöstökokous noin kuuden viikon välein ja ohjauspalvelutiimin jäsenet osallistuvat 
siihen yhdessä ammatillisten pajojen ohjaajien kanssa. Työpajalla järjestetään kerran 
vuodessa koko henkilöstölle kehittämispäivät, joiden aikana arvioidaan toteutunutta ja 
suunnitellaan tulevaa. Lisäksi ohjauspalveluilla on kaksi kertaa vuodessa oma 
kehittämispäivä. 
 
Toiminta ja seuranta: Ohjauspalvelutiimille on ollut selkeää tarvetta ja sen tarkoitusta on 
mietitty yhteisesti ennen tiimin perustamista. Ohjauspalvelutiimi on arjen työkalu 
moniammatillisessa yhteistyössä. Ohjauspalvelutiimissä käsitellään ajankohtaisia asioita, 
jotka liittyvät asiakastapauksiin ja käytännön työn linjauksiin. Ohjauspalvelutiimiin 
tuodaan hankalia asiakastapauksia, joiden käsittelemiseksi voidaan saada toisten 
ammattilaisten asiantuntemusta esimerkiksi ennen pajajakson keskeyttämispäätöstä. 
Ohjauspalvelutiimi toimii moniammatillisen keskustelun ja konsultoinnin 
toteuttamispaikkana. Tiimissä käsiteltävät asiat vaihtelevat tilanteiden mukaisesti ja 
voivat olla esimerkiksi jonkin toimintamuodon ohjauspalveluihin tai hallinnollisiin asioihin 
painottuvia. Ohjauspalvelutiimin jäsenillä on erilainen koulutustausta ja työnkuva, jolloin 
jokaisen työntekijän antama ohjaus on erilaista. Nivelvaiheen ohjauksessa työtä tehdään 
pääasiassa muualla kuin työpajan toimipaikoissa ja asiakassuhteet voivat olla hyvin 
lyhyitä tunnin kestoisia neuvontahetkiä, kun työpajalla tarjottava ohjaus voi kestää yli 
vuoden. Henkilöstön valinnassa on kiinnitetty huomiota ja tulevaan ohjauspalvelutiimin 
jäsenyyteen, jolloin tiimin jäsenet ovat erilaisesta taustastaan huolimatta samanhenkisiä 
ja päässeet sujuvasti yhteiseen ymmärrykseen työn tavoitteista. Vaikka uudet työtehtävät 
ovat muodostuneet tekijänsä näköiseksi ja niitä on mahdollisuus kehittää vapaasti, 
jokaiselle työntekijälle on toiminnan alkuvaiheessa yhdessä mietitty ja kirjattu 
tehtävänkuvat. Ohjauspalvelutiimin jäsenten tehtävänkuvia päivitetään säännöllisesti 
toimintamallien muutoksen myötä.  
 
Työpajan nuorille määritellään alkuhaastattelutilanteen perusteella ohjauspalvelutiimistä 
vastuuohjaaja. Ohjauspalvelutiimin jäsenet voivat ohjata nuoret heille sopivalle 
vastuuohjaajalle tiimin sisällä tilanteissa, joissa he huomaavat toisen työntekijän 
asiantuntemuksen ja persoonan soveltuvan paremmin nuoren tarpeisiin. 
Ohjauspalvelutiimi tekee yhteistyötä nuoria lähettävien tahojen kuten TE-toimiston, 
sosiaalitoimen ja lastensuojelun, psykiatrian poliklinikan ja vanhempien kanssa. Työpajan 
pitkäaikainen yhteiskumppani TE-toimisto toimii kaikkien ohjausta tekevien työntekijöiden 
yhteistyötahona. Ohjauspalvelutiimin jäsenillä on lisäksi omaan työnkuvaan liittyviä 
yhteistyötahoja kuten opinto-ohjaajalla oppilaitokset ja toimintaterapeutilla psykiatriset 
palvelut. Ohjauspalvelutiimin jäsenet ovat päivittäin yhteydessä yhteistyötahoihin 
toiminnan järjestämiseen liittyvissä asioissa ja käyvät tilanteen mukaan 
verkostopalavereissa, kun nuoren yhteistyötaho pyytää työpajan edustajan sinne. 
Tavoitteena on, että vanhemmat ovat mukana yhdessä alaikäisen nuoren kanssa 
järjestettävässä palaverissa.  
 
Ohjauspalvelutiimissä on käytössä verkkokansio, johon jokainen voi lisätä käsiteltäviä 
aiheita asialistaan. Jokaisesta tapaamisesta laaditaan muistiot, joista voi käydä 
tarkastamassa yhdessä sovittuja asioita kuten lastensuojeluilmoitukset, jotka tehdään 
ohjauspalvelutiimin nimissä. Työpajalle on otettu käyttöön valmennuksen arvioinnin 
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tukijärjestelmä VAT, josta saadaan yksilökohtaista tietoa nuorista sekä tilastotietoja 
asiakaskunnasta. VAT sisältää toimintakykykartoitukseen, joka perustuu asiakkaan 
itsensä sekä työvalmentajan ja yksilövalmentajaan tekemään arviointiin. Työpajalla 
ohjauspalvelutiimin jäsenet ovat ottaneet järjestelmän käyttöön ensimmäisinä 
organisaatioissa ja seuraavassa vaiheessa sen käyttö laajennetaan koskemaan koko 
työpajaa. VATin avulla vähennetään työtä aiheuttavaa paperiasioiden hoitamista 
toimipisteiden ja työpajojen eri ammattikuntien välillä. Työpajalla on käytössä INKA-
palautejärjestelmä, josta saadaan eritellysti ohjauspalveluita koskevaa tietoa. Nuorilta 
kootaan palautetta kaksi kertaa vuodessa keskitetysti INKA-palautejärjestelmällä, minkä 
lisäksi nuoret antavat avoimesti palautetta yksilökeskusteluiden yhteydessä. 
Työpajajakson alussa jokaisen nuoren kanssa laaditaan alkuarvioinnin yhteydessä 
henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma, jossa määritellään jakson tavoitteet. 
Harjoittelusuunnitelman toteutumista päivitetään ja seurataan pajajakson aikana väli- ja 
loppuarvioinneissa. Arviointikeskusteluissa seurataan nuoren työtaitojen kehittymistä sekä 
elämäntilanteeseen liittyvien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastellaan, miten 
pajaharjoittelijoiden jatkosuunnitelmat työhön ja opiskeluun liittyen edistyvät. 
Arviointikeskusteluissa pyydetään myös palautetta työpajan toiminnasta ja sen 
kehittämiskohteista. Arviointikeskusteluissa ovat mukana nuori, työpajaohjaaja ja joku 
ohjauspalvelutiimin jäsenistä. Nuorten antamaa palautetta viedään heidän luvallaan 
ohjauspalvelutiimiin käsiteltäväksi, jos se edellyttää yhteistä kehittämistyötä tai välitöntä 
puuttumista. 
 
Tulokset: Ohjauspalvelutiimi toimii arjen toimintaa tukevana työnohjauksellisena 
ryhmänä, jossa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ajankohtaisista asioista sekä sovitaan 
yhdessä tulevista asioista. Ohjauspalvelutiimin työntekijät toimivat eri paikoissa 
sijaitsevissa työpajan eri toimipaikoissa ja työskentelevät jalkautuvaa työotetta käyttäen 
menemällä niissä olevien nuorten luokse, jolloin tiimin tapaamiset toimivat keskeisenä 
ryhmän jäsenet kokoavana tilaisuutena. Tiimin jäsenillä on erilaisista taustoistaan johtuen 
toisiaan täydentävää osaamista, jolla voidaan auttaa nuoria. Tiimin jäsenten ajankäyttö ja 
työ vähenee, kun asiat selviävät toisten asiantuntemuksen ja yhteisen keskustelun kautta 
nopeammin. Ohjauspalveluita tarjoavat työntekijät ovat toimineet nuorten tukena 
työpajoilla. Työpajaohjaajat ovat ottaneet ohjauspalvelutiimin jäsenet osaksi työyhteisöä 
ja osanneet ohjaustyön alkuvaiheeseen verrattuna selvästi enemmän hyödyntää 
ohjauksellista tukipalvelua. Pajaohjaajat ovat mukana nuorten ohjauksessa ja yhteinen 
näkemys työpajalla tehtävän työn sisällöstä on löytynyt. Tiimin toiminnan kautta saadaan 
nuorten tueksi osaamista ja yhteyksiä myös työpajan ulkopuolisiin päihde-, 
mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden sekä oppilaitosten ammattilaisiin. Yhteistyötahot 
ovat hyötyneet työpajojen ohjauksellisesta otteesta sekä vuorovaikutteisesta ja 
jalkautuvasta työstä, josta on annettu työpajalle myönteistä palautetta.  
 
Ohjaustyön määrälliset tulokset, kuten nuorten sijoittuminen koulutukseen tai työhön 
ohjauksen jälkeen, ovat olleet erittäin hyviä. Nuoret saavat ohjauspalvelutiimin työn 
kautta useamman asiantuntijan osaamisen käyttönsä ja monipuolisemmin tietoa 
erilaisista asioista, mikä parantaa palveluiden laatua. Ohjaustiimin tekemän 
asiakasohjauksen avulla nuoret saavat yksittäistä viranomaiskäynneillä asioivaa asiakasta 
tehokkaammin ohjausta nuoren tarpeiden mukaisiin palveluihin. Ohjauspalvelutiimin 
kautta nuoret saavat tukea arkielämäänsä ja neuvoja kohti työelämään siirtymisen 
vaihetta varten. Myös vanhemmat ovat antaneet myönteistä palautetta ohjaustyöstä, 
jossa on kuunneltu heitä ja puututtu konkreettisesti vanhempien huoleen. 

2.1.7 Joustava perusopetus (JOPO) Kokkolassa 
 
Joustavan perusopetuksen taustat ulottuvat tammikuuhun 2006, jolloin käynnistyi 
valtakunnallinen JOPO-hanke opetusministeriön määrärahan turvin. JOPO-toiminnan 
tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen 
päättötodistusta. Samalla pyritään ehkäisemään toisen asteen koulutuksesta pois 
jäämistä ja koulutuksen keskeyttämistä. Toiminnan olennainen osa on moniammatillinen 
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yhteistyö, johon osallistuvat peruskoulut, kuntien nuoriso-, sosiaali-, ja terveystoimi, 
ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä mahdollisesti nuorten työpajat. Valtakunnalliset ja 
alueelliset verkostot muodostuvat esimerkiksi koulutusten ja seminaarien ympärille. 
Joustavan perusopetuksen ryhmiä oli vuonna 2009 noin 100 ja niissä opiskeli 953 
oppilasta. 
 
Kiviniityn koulussa Kokkolassa joustavaa perusopetusta järjestetään maahanmuuttajien 
valmistavan opetuksen tueksi. Toiminta käynnistyi hankerahoituksella vuonna 2009 ja on 
sittemmin vakiintunut osaksi perusopetusta. Taulukossa 2 on kuvaus Kokkolan JOPO-
toiminnasta: 

Taulukko 2. JOPO-toiminta Kiviniityn koulussa. 
 
Kuvaus toiminnasta 

Kiviniityn koulun Jopo-toiminta toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen lisäopetuksen ja aikuisten 
perusopetuksen kanssa, jolloin myös oppivelvollisuusiän ylittäneillä oppilailla on mahdollisuus 
osallistua siihen. Yhteistyökumppanina toimii Kokkolan yhteislyseon lukion aikuislinjan yhteydessä 
toimiva kymppiluokka. 
 
Jopo-ryhmän opinnot koostuvat kunkin oppilaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti 
kolmenlaisista opinnoista: 
1. tuettu opetus Jopo-ryhmässä 
2. opinnot perusopetuksen tai kymppiluokan ryhmissä 
3. työpaikkaopiskelu / projektit yhteistyötahojen kanssa. 
 
Jopo-ryhmän opinnot ovat kaikille yhteisiä ja ne painottuvat paitsi suomen kielen myös muiden 
kouluaineiden tuettuihin opintoihin. Jopo-ryhmän opetuksesta vastaa Jopo-opettaja. Osan opinnoista 
oppilaat opiskelevat yleisopetuksen ryhmissä. Tuolloin oppilaiden tukena on tarpeen vaatiessa 
maahanmuuttajaopetuksen koulunkäyntiavustaja. Oppivelvollisuusiän ylittäneet voivat suorittaa 
edellytystensä ja vahvuuksiensa mukaisesti joitakin opintoja kymppiluokan ryhmässä.  
 
Keskeisen osan Jopo-opintoja muodostavat käytännönläheiset projektit sekä työelämään 
tutustuminen. Projektit ja TET-jaksot toteutetaan jaksoittain vaihtuvina kokonaisuuksina siten, että 
jokaisessa jaksossa on joko oppimisprojekti tai työelämään tutustumista. Projektit ja 
työpaikkaopiskelu sijoittuvat lukujärjestyksessä iltapäiviin. Käytännön jaksoihin liittyy 
oppimistehtäviä, jotka oppilas suorittaa osittain verkossa Moodle-ympäristössä. Jopo-opettajan 
työparina toimii nuoriso-ohjaaja, joka vastaa projektien toteutuksesta eri yhteistyötahojen kanssa. 
Projektien yhteistyötahoina ovat työpaikat, luontokoulu, nuorisokeskus, yrittäjyyskasvatuskeskus 
(Yes-keskus) ja alueen muut oppilaitokset.  
 
Opettaja ja nuoriso-ohjaaja vastaavat yhdessä oppilaiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien 
laatimisesta sekä oppilaan henkilökohtaisesta ohjauksesta opintojen aikana. Myös oppilas ja hänen 
huoltaja osallistuvat aktiivisesti opintojen suunnitteluun.   
 
Jopo-toimintaa koordinoi Jopo-tiimi, johon kuuluvat rehtori, Jopo-opettaja, nuoriso-ohjaaja ja 
koulukuraattori. Yhteistyössä he kehittävät yksilöllisiä opintopolkuja, luovat yhteistyöverkostoja, 
hoitavat kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukevat Jopo-oppilaiden opiskelua ja kotoutumista. 

 
JOPO-toiminnan taustalla on ajatus, että maahanmuuttajat tarvitsevat nykyistä 
monimuotoisempia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä perusopetuksen oppimäärän 
suorittamiseksi. Jatko-opinto-kelpoisuuden saavuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen 
ja kotoutumisen tukeminen vaativat moniammatillisen yhteistyön kehittämistä yli hallinto- 
ja koulurajojen. 
 
JOPO-toiminta käynnistyi hankkeena, mutta tässäkin hankkeessa tavoitteena on ollut 
toiminnan vakinaistaminen ja levittäminen. Kokkolassa toiminta on vakinaistunut 
Kiviniityn kouluun, mutta suunnitelmissa on myös mallin laajentaminen ja levittäminen. 
Tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajaopetuksen tarpeisiin sopiva malli, jota voidaan 
soveltaa myös muiden yksilöllisiä opetusjärjestelyitä tarvitsevien oppilaiden tueksi. 
Toiminnan vaikutukset ulottuvat myös oppilashuollon kehittämiseen, mallin kokemuksia 
voidaan hyödyntää monikulttuurisessa oppilashuollossa laajemminkin. 
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Monialaisen yhteistyön kannalta JOPO-toiminnassa on olennaista koulun ja nuorisotyön 
yhteistyö. Hankehakemus tehtiin koulutoimen ja nuorisotoimen yhteistyöllä ja 
nuorisotyöntekijä kuuluu JOPO-tiimiin. Yhteistyön myötä oppimisympäristöt laajenevat 
koulun ulkopuolelle ja oppilaiden vapaa-aika tukee laajempaa kotouttamista ja 
syrjäytymisen ehkäisyä. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön ”yhtenäistävänä tekijänä” on 
holistinen näkemys nuoresta kokonaisvaltaisena yksilönä, jolloin vapaa-ajalla ja 
kouluaikana tapahtuva kasvatus ja opetus tukevat toisiaan.  

2.1.8 Oppilashuollon tiimi Kokkolassa 
 
Oppilashuollon tiimi Kokkolassa oli aineistossa mukana eräällä tavalla ”välillisesti”, 
esitutkimuksessa haastateltiin tiimin ohjausryhmässä olevaa henkilöä. Oppilashuollon 
tiimin kautta tarkasteltiin muun muassa johtoryhmä- ja strategiatyöskentelyn välittymistä 
konkreettiseen hyvinvointityöhön. Välittyminen tapahtuu erilaisten ryhmien ja verkostojen 
kautta ja itse oppilashuollon tiimi noudattaa samaa verkostoitumisen mallia: tiimin 
tavoitteena on huolehtia osana muuta kouluyhteisöä lapsen ja nuoren oppimisen 
perusedellytyksistä, sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.  
 
”Kouluyhteisö” on tässä se avainsana, eli yhteisöön kuuluu monialaisesti eri 
ammattikuntien edustajia. Kuvassa 1 kuvataan oppilashuollon tiimin verkostoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Oppilashuollon tiimin verkostot Kokkolassa 
 
Oppilashuollon tiimin tehtävänä on koordinoida oppilashuollon toimintaa. Tällaisenaan se 
toimii myös eri kouluissa toteutettavaa oppilashuoltoa yhtenäistävänä tekijänä. Tärkeä 
tavoite on strategioiden läpäisyyn liittyvä yhteisten tavoitteiden asettaminen; 
tavoitteellistaminen merkitsee siis yhteisten arvojen ja toimintakäytäntöjen soveltamista 
kaikissa. Kokkolan tiimi yrittää (resurssien puitteissa) varmistaa seuraavien strategisten 
suuntausten ja käytäntöjen toteutumisen. 

OPPILASHUOLTO:

FYYSINEN
PSYYKKINEN
SOSIAALINEN

TERVEYDENHOITO
Koululääkäri

Kouluterveyden-
hoitaja

Hammashoito

OPETUS JA
OHJAUS

Luokanopettaja
Erityisopettaja

Muu koulu-
henkilöstö

OPPILASHUOLLON
TIIMI

Kuraattori
Koulupsykologi

LASTENSUOJELU
Koulupoliisi

Sosiaalityöntekijä
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Strategisia suuntauksia ja tavoitteita Kokkolan oppilashuoltotiimissä 

Yksilökohtaisen, korjaavan työn rinnalle ennaltaehkäisevän työn korostaminen 
Yksilökohtaisesta työstä ryhmiin kohdistuvaan työhön mm. ”kuraattorin tunnit” 
Luokkatarkkailut 
Yhteiset projektit mm. kuutosluokkalaisten vastuuttaminen koulunsa vanhimpina oppilaina, 
ysiluokkalaisten tuutoriksi ottaminen seiskaluokkalaisten ”turvaksi” 
Kerhot 
KiVa-koulun teematunnit 
Retket ja muu yhdessä tekeminen 
Yhteiset vanhempainillat (oppilaat mukana) 

2.1.9 Perhepiste Nopea Tampereella 
 
Perhepiste Nopea tukee 12–17-vuotiaita tamperelaisia nuoria ja heidän perheitään. 
Perhepiste Nopeaa voi luonnehtia yhteistyömalliksi, jonka toiminnassa yhdistyy 
ennaltaehkäisy ja akuuttien kriisien ratkaisu. Toiminta on luonteeltaan ”päivystävää”, eli 
asiantuntijat ovat valmiina kohtaamaan perheiden ongelmia tarpeen vaatiessa. 
Taulukossa 3 on lyhyt kuvaus toiminnasta Perhepiste Nopean oman esitteen perusteella. 
(http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/lastensuojelu/ehkaiseva/nopea.html) 

Taulukko 3. Perhepiste Nopea. 
 
PERHEPISTE NOPEA 

Kenelle ja missä tilanteessa? 

Nopea tarjoaa apuaan esimerkiksi silloin kun 
-kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista on erimielisyyttä 
-koulu ”mättää” 
-keskusteluyhteys kotona ei toimi 

Mitä? 

Perhepiste Nopean toimintaan kuuluu: 
-perhetilanteen arviointi 
-ohjaus ja neuvonta 
-tapaamisia 1-6 kertaa 
-kotikäynnit 
-seurantayhteydenotto 2 kk kuluttua työn loppumisesta 
-viitekehyksenä voimavarakeskeisyys 

Miten ja milloin? 

Perheet voivat ottaa itse yhteyttä Nopeaan 
Asiakkaaksi voi hakeutua myös nuorten ja heidän perheidensä 
kanssa toimivien työntekijätahojen kautta. Yhteydenottaja voi olla esim. koulukuraattori tai 
kouluterveydenhoitaja. 
Työryhmä työskentelee myös viikonloppuisin ja iltaisin, jotta työssä ja koulussa käyviä perheitä 
voidaan palvella joustavammin. 

Missä? 

Perhepiste Nopean toimitilat sijaitsevat aivan Tampereen keskustassa. 
Perhettä on mahdollista tavata myös heidän kotonaan 

 
Perhepiste Nopean monialaisen tiimiin kuuluu lastensuojelun työntekijöitä sekä 
psykiatrinen sairaanhoitaja. 
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2.1.10 Porin nuorten verkosto 
 
Porin nuorten verkosto on hyvä esimerkki laajasta monialaisesta ryhmästä, jonka 
vaikutukset ulottuvat niin asiakastyön konkretiaan kuin paikalliseen lapsi- ja 
nuorisopolitiikkaankin. Verkostossa on tällä hetkellä (toukokuu 2010) 41 jäsentä ja 27 
erilaista yhteistyötahoa. Verkosto on kuitenkin jatkuvasti avoin uusille jäsenille ja se 
täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan. 
 
Porin nuorten verkoston tehtävänä on toimia nuorten asioiden monialaisena 
asiantuntijaverkostona. Verkoston tehtäviin kuuluvat vaikuttaminen ja tiedottaminen 
nuoriin liittyvistä asioista, konsultointi ja asiakastyöryhmien tukeminen. Verkosto myös 
kehittää ja ylläpitää yhteisiä toimintatapoja tai periaatteita lasten ja nuorten palveluihin, 
tästä esimerkkinä voidaan mainita asiakaslähtöisyyden vahvistaminen nuorten kanssa 
työskentelyssä. 
 
Porin nuorten verkosto asemoituu paikallisessa palvelujärjestelmässä eräänlaiseen 
välittäjäorganisaation rooliin. Verkosto toimii tiedonjakokanavana, jonka kautta välitetään 
tietoa virkamiesjohdolle ja poliittisille päättäjille. Tärkeänä kumppanuusverkostona on 
Porin lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä (LaNu). Varsinaisen seurantatiedon ohella 
tiedon välitys tapahtuu verkostojen jäsenten arkityössään kohtaamien nuorten tarpeiden 
kautta, asiantuntijuus kumpuaa siis arkipäivän tilanteista ja välittyy tätä kautta 
päätöksenteon tueksi. ”Alhaalta ylös” kulkevan keskustelun ja tiedonvälittämisen ohella 
verkostolla on tärkeä rooli ohjauskanavana. Verkosto tukee piirissään olevia työntekijöitä 
ja yhteystyötahoja, tällaiseen ohjaavaan tukeen kuuluu keskinäistä konsultaatiota, tiedon 
jakamista ja yhteisistä linjauksista ja käytännöistä sopimista. ”Ylhäältä alas” -välityksessä 
verkosto kokoaa ja välittää tietoa esimerkiksi palvelurakenteen muutoksista ja 
valtakunnallisesta lapsi- ja nuorisopolitiikasta. Tiedonvälityksen ja ohjauksen kautta 
verkosto toteuttaa kolmatta keskeistä rooliaan eli vaikuttamista.  
 
Porin nuorten verkosto on hyvä esimerkki myös siitä, miten verkosto omassa 
julkisuudessaan perustaa toimintansa laajoihin valtakunnallisiin tavoitteisiin. Vaikka 
yhtenäistäviä tekijöitä haetaan ”alhaalta” yhteystyötahojen yhteisistä tarpeista, niin 
erilaiset valtakunnalliset lait ja ohjelmat toimivat myös taustalla viitekehyksenä. Näistä 
voidaan mainita nuorisolain (72/2006) tavoitteisiin kuuluva nuorten sosiaalinen 
vahvistaminen ja hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.   
 
Porin nuorten verkoston ”työrukkasena” voidaan pitää etsivää työtä, jota tehdään ET-Pori 
hankkeen myötä. ET-Pori tukee nuorten verkoston toimintaa ja toimii osaltaan linkkinä 
verkoston eri toimijoiden välillä. ET-Pori hankkeen kohderyhmänä ovat 13–29-vuotiaat 
porilaiset nuoret. Hanketta rahoittaa opetusministeriö ja sitä hallinnoivat yhdessä Porin 
kaupungin nuorten työpaja ja Porin kaupungin vapaa-aikaviraston nuorisoyksikkö. 
 
ET-Porin varsinaisena kohderyhmänä ovat siis porilaiset nuoret ja etsivän työn keskeinen 
merkitys on toimia palveluun ohjauksen tukena. Etsivä työ toimii erityisenä 
ohjauspalveluna, jonne nuoria ohjataan muista palveluista tarpeen mukaan, nuoria on 
ohjattu ET-Porin asiakkuuteen mm. perusturvatoimistosta, ammatinvalinnanohjauksesta, 
lastensuojelusta ja ammattiopiston kuraattoreilta.  Toisaalta etsivästä työstä myös 
ohjataan nuoria muihin palveluihin. ET-porin kautta asiakkaita on ohjattu mm. työvoiman 
eri palveluihin, nuorten työpajalle, mielenterveyspalveluihin, sosiaalitoimeen ja 
erityisnuorisotyön toimintoihin. 
 
Etsivälle työlle on nimensä mukaisesti leimallista ”etsiminen”. Porissa etsiminen tapahtuu 
kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin nuorelle pyritään etsimään tämän tarpeisiin ja 
elämäntilanteeseen parhaiten sopivat palvelut. Toiseksi etsivä työ etsii niitä nuoria, jotka 
eivät syystä tai toisesta ole missään muussa palvelussa, mahdollisista tarpeistaan 
huolimatta. Etsimisen ohella on korostettava ”saavutettavuutta”, etsivä työ on matalan 
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kynnyksen palvelu, joka pyrkii olemaan mahdollisimman helposti tavoitettavissa. Etsivä 
työ ei aina ”etsi”, usein se on vaan paikalla nuorten suosimissa paikoissa tai helposti 
saavutettavissa virastotyöajan ulkopuolellakin. 
 
Monialaisen yhteistyön kannalta ET-Pori toimii esimerkkinä yleisemminkin sovelletusta 
etsivästä työstä, joka erilaisena koppari-toimintana täydentää nuorten ohjaus- ja 
palveluverkostoa. Tässä mielessä ET-Porin kuvausta voi pitää yleistyksenä. Taulukossa 4 
kuvataan ET-Porin sisältöä ja tavoitteita lyhyesti ja summaten. 

Taulukko 4. Etsivä työ Porissa. 
 
ET-Pori hanke 

ET-Pori hankkeessa työskentelee kaksi etsivän nuorisotyön ammattilaista jotka ovat nuorten 
käytettävissä erilaissa elämään liittyvissä isoissa ja pienissä ongelmatilanteissa. Toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja on nuorelle täysin luottamuksellista. Toiminnalla ei pyritä korvaamaan 
käytössä olevia palvelujärjestelmiä, vaan auttamaan nuoria tavoittamaan nämä palvelut. 
 
Nuori voi ottaa yhteyttä työntekijöihin puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai tulemalla 
tapaamaan heitä nuorten työpajan 2.kerrokseen. Etsivän työntekijät myös itse lähestyvät nuoria 
tiedottaen käytettävissä olevista palveluista. 
 
Hankkeen tavoitteet: 
 
• Turvata nykyistä paremmin palvelujen saatavuus niille nuorille, joilla ei ole riittävästi omaa 
aloitekykyä hakeutua palveluiden piiriin 
 
• Luoda Porin nuorten verkostoon toimintamallia, jotta järjestelmän ulkopuolelle ajautuneet ja siitä 
tippumassa olevat nuoret tulisivat tavoitetuksi 
 
• Nuorten työpajatoiminnan ja erityisnuorisotyön kehittäminen matalan kynnyksen paikkoina 
 
• Parantaa nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhönYhteiset 
vanhempainillat (oppilaat mukana) 

2.1.11 Etelä-Karjalan alueellinen kopparimalli 
 
Etelä-Karjalan alueellinen kopparimalli kehitettiin Onnistuvat opit -hankkeen aikana 
(Kuure ym. 2008). Keskeisenä toimijana oli alueellinen seutukoordinaattori, jolle 
toimenkuvansa mukaisesti lankesi ohjaustoiminnan koordinointi. Haastatteluaikana 
kopparimallia voi pitää vakiintuneena, mallin edellyttämät toimenpiteet kuuluvat osaksi 
työntekijöiden toimenkuvaa. 
 
Alueelliseen kopparimalliin kuuluvan monialaisen yhteistyön ytimessä ovat aluetyöryhmät, 
joiden tehtävänä on huolehtia alueensa koulutus- ja työvoimapalveluiden ulkopuolelle 
jäävien nuorten palveluohjauksesta, seurannasta sekä aluetoiminnan arvioinnista ja 
kehittämisestä. Aluetyöryhmissä on edustajia muun muassa: kasvatus- ja 
opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, nuorisotoimesta, työvoiman 
palvelukeskuksesta, työvoimatoimistosta ja ammattiopistosta. Kopparit ovat puolestaan 
aluetyöryhmien johtajia ja koordinoijia, lisäksi tiedot koulutus- ja työvoimapalveluiden 
ulkopuolelle jäävistä nuorista kerääntyvät koppareille.  
 
Koppari-malli toimii Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan alueilla. Toimintasuunnitelman 
kautta on suunnattu toimintaa kohti yhteistä tavoitetta ja linkitetty toimintaa osaksi 
verkoston jäsenten perustyötä. Alueen ohjausmallia kutsutaan Löytää-koota-ohjata -
palvelumalliksi. 
 
Löytää – koota – ohjata -mallin avulla löydetään pudokasnuoret, kootaan heitä koskeva 
tieto ja ohjataan nuoret oikeaan paikkaan. Lisäksi mallin avulla selkeytetään nuorten 
palveluohjausta suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan kautta.   
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Seuraavassa kuvataan lyhyesti tätä mallia: 
 
Löytää 

Perustehtävässään eri toimijat löytävät erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret, tekevät nuoren 
tilanteesta alkukartoituksen ja jos eivät löydä nuoren tilanteeseen ratkaisua, pyytävät nuorelta ja 
huoltajilta kirjallisen luvan tietojen siirtämiseen ja käsittelemiseen. 

Koota 

Nuoren tiedot kootaan kopparille, joka kutsuu nuoren ja huoltajan tapaamiseen, jossa kootaan 
nuoreen liittyvät tiedot. Tapaamisissa käydään läpi eri vaihtoehtoja nuoren tilanteen parantamiseksi. 
Jos ratkaisua ei edelleenkään löydy, koppari kutsuu koolle nuoren asioiden hoitamiseen liittyvät 
henkilöt tätä varten olemassa olevasta ja työskentelevästä aluetyöryhmästä. 

Ohjata 

Aluetyöryhmä räätälöi nuorelle yksilöidyn palvelusuunnitelman ja ohjaa nuorta suunnitelman 
mukaisesti. 

 
Seurannan ja ohjauksen kannalta olennaista on myös sähköisen palvelukartan tekeminen. 
Palvelukartta tehtiin Imatra-Joutseno-Lappeenranta -alueelle ja siihen koottiin 
palvelusivusto 15–17-vuotiaiden nuorten huoltajia, verkostossa olevia työntekijöitä ja 
nuoria varten. Palvelukartta tukee nuorten ohjautumista tarjoamalla tietoa erilaisista 
palveluista. Esimerkiksi jos nuori aikoo keskeyttää opintonsa, palvelukartasta nuoren 
ja/tai huoltajan on mahdollista etsiä sopivia palveluita yhteystietoineen. Palvelukartta 
toimii myös työntekijöiden tukena, kartta kuvaa kokonaisuutta ja antaa työntekijöille 
keskitettyä ja kattavaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista, joihin asiakkaana oleva nuori olisi 
mahdollista (palvelu)ohjata. 

2.1.12 Lapsi- ja nuorisopolitiikan seurantaryhmä (Tampere) 
 
Tampereella toimiva lapsi- ja nuorisopolitiikan seurantaryhmä paikallistuu poliittisen 
päätöksenteon ja konkreettisen hyvinvointityön välimaastoon. Tämänkin ryhmän 
tehtävänä on toimia eräänlaisena välittäjäorganisaationa. Ryhmä toimii lasten ja nuorten 
palveluprosessin tukena, osana tilaaja-tuottaja -mallia. Seurantaryhmän tehtäviin 
kuuluvat lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi, 
raportointi valtuustolle ja ohjelman päivittämisestä vastaaminen. Ryhmä on vastuussa 
myös Arvokas Arki -lastensuojelusuunnitelman toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. 
 
Seurantaryhmässä on kattava edustus kaupungin eri tehtäväalueilta. Mukana ovat 
päivähoito, perusopetus, lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut, opinto-ohjaus, 
ammatillinen koulutus, nuorisotyö, kaavoitus, rakentaminen ja kunnossapito, 
perheneuvola, vammais- ja esteettömyysasiamies ja nuorisopsykiatria sekä lasten ja 
nuorten palveluiden tilaajapuolen edustus. 

2.2 Tapausten pohjalta tehdyt havainnot 

Esitutkimuksen tehtävänä on etsiä vastauksia kysymyksiin, a) millaisia 
moniammatillisuuden tai monialaisuuden muotoja on kehittymässä ja miten niiden 
intensiteetti vaihtelee, b) miten ne toimivat eli miten ryhmät kootaan, millaisia tavoitteita 
niillä on, kuka niitä koordinoi ja miten niitä resursoidaan, c) sekä miten niitä johdetaan eli 
miten monialaisuuden kehittämisessä tarvittavaa tietoa organisoidaan ja johdetaan.  
 
Tässä alaluvussa käsitellään monialaisen yhteistyön alueellisella tasolla toteutumiseen 
liittyen monialaisia työskentelytapoja ja niiden tiedonhallinnan ja johtamisen malleja sekä 
osallisuuden ja osallistumisen muotoja. Luvussa käsitellään empiirisemmin 
tapaustutkimuskohteiden pohjalta syntyneitä havaintoja ja peilataan niitä aiempien 
tutkimusten tuloksiin.   
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Luvussa 2.3 tuloksia tarkastellaan johtamisen tasolta ja yleisemmältä tasolta. Luvussa 
tuodaan esille monialaiseen yhteistyön yleisempään johtamiseen liittyen alueellisten 
nuorten hyvinvointia ohjaavien suunnitelmien ja paikallisen kehittämistyön suhteesta 
valtakunnalliseen politiikka- ja ohjelmajohtamiseen. 

2.2.1 Monialaisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet: perustyön keinoja, 
kehittämistyötä ja kumppanuuksia  

 
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää monialaisen yhteistyön rakentumista nuorten 
palveluissa. Koska tapaustutkimuksen kohteet valikoituvat pääasiassa toteutuneiden 
hankkeiden kautta, enemmistöllä on ollut monialaisten yhteistyöryhmien taustalla 
kehittämishankkeita. Haastatteluissa pohdittiin hankkeiden merkitystä monialaisen 
yhteistyön käynnistämisessä. Yksi kehittämishankkeiden myönteisistä puolista on niiden 
edellyttämä monialaisen yhteistyön kehittäminen. Tapaustutkimuskohteena olevissa 
kunnissa on saatu tuloksia pitkäjänteisellä hankekehittämisellä, sillä yhteistyötapaamisia 
syvemmälle menevän sektorirajojen ylittävien käytäntöjen syntyminen vie aikaa. Yhdellä 
kehittämistoimella ei useinkaan saada tuloksia, sillä luottamus ja yhteisen hyödyn 
näkeminen vaatii yleensä ainakin pari vuotta aikaa kehittyäkseen. Monialaisuuden 
rakentuminen vie aikaa etenkin tilanteissa, jossa yhteistyötä tehdään viranomaisten kuten 
professioita korostavan koulumaailman ja vapaaehtoistoimintaa toteuttavan kolmannen 
sektorin kesken. Hankkeet antavat mielekkyyttä ja haasteita perustyöhön ja niitä 
pidetään tärkeänä työn kehittymisen kannalta. Hankkeet ovat yksi keino, jolla 
virkavelvollisuuteen kuuluvaa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä voidaan 
toteuttaa.  
 
Monialainen yhteistyö ei ole kuitenkaan yksinomaan hankkeiden aikaansaannosta, sillä 
työryhmien jäsenet tekevät tyypillisesti tiiviisti monialaista yhteistyötä myös 
tapaustutkimuskohteena olevien ryhmien ulkopuolisesti osana muuta perustyötä. Vaikka 
tutkimuksen kohteena olevat ryhmät olisivat käynnistyneet hankkeiden myötä, ne eivät 
ole olleet yksinomaan kehittämistyön tueksi tarkoitettuja, vaan asiakastyön välineiksi 
rakennettuja ryhmiä. Aineistossa korostui hankkeiden viisaan hyödyntämisen kautta 
syntyvä myönteinen vaikutus monialaiselle yhteistyölle. Erilaiset hankkeet lisäävät 
yhteydenpitoa eri toimijoiden kesken ja liiallinen hankkeiden määrä on saanut aikaan 
vastareaktion, jossa uusia suuria hankkeita ei ole enää käynnistetty tai olemassa olevan 
hankemäärän hallitsemiseksi on ryhdytty kehittämään koordinointia. Käynnissä olevissa 
kehittämishankkeissa ei pyritty rakentamaan uusia pysyviä verkostoja, vaan parantamaan 
monialaisen yhteistyön avulla olemassa olevia toimintoja kuten Posion 
kehittämistyöryhmissä, tai auttamaan nuorta uuden asiakastyön verkostoon tulevan 
palvelun kuten Forssan lähitutor-toiminnan kautta. Posion ja Forssan esimerkit osoittavat, 
kuinka hankkeissa on tärkeää pohtia niissä käynnistettävien työryhmien tavoitteita ja 
roolia toiminnan pysyvyyden kannalta. 
 
Tapaustutkimuskohteiden työryhmät ovat tyypillisesti määritelleet tavoitteensa itse, joten 
ne poikkeavat lakisääteisesti asetetuista asiakasyhteistyön sekä oppilas- ja 
opiskelijahuollon ryhmistä. Nuorten palveluissa yhteistyö mielletään keskeiseksi osaksi 
omaa perustyötä ja arkityön välineeksi asiakastasolla. Verkostotyö on työhön kiinteästi 
kuuluvaa osaamisen kehittymistä tukeva toimintaa, jonka avulla voidaan saada tukea ja 
hyötyä omalle työlle. Monialainen yhteistyö määritellään asiakaslähtöiseksi 
toimintatavaksi, sillä sen kautta joudutaan asettamaan lähtökohtaisesti nuoren etu 
toiminnan keskiöön. Koska monialaista asiakastason yhteistyötä pidetään tärkeänä osana 
työtä, sitä varten rajataan työn muita elementtejä ja raivataan tilaa verkostotyölle.  
 
Jotenkin tuntuu, ettei se yhteistyö ole mikään erillinen asia, että se on niin luonnollinen osa työtä ja se on 
itsestään selvyys tietyllä tapaa. Tietysti se ei tule itsestään, vaan se pitää tehdä. Se on luonnollinen 
työväline, että harva työpaikka on sellainen nykyään, että olisit siinä ja pystyisit työn tekemään ilman 
muita ammattilaisia. En äkkiä tiedä, mikä sellainen ammatti olisi, vaikka moni varmaan haluaa pitää 
edelleen kiinni siitä.  
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Se on ainoa tapa hahmottaa nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti ja auttaa nuorta kokonaisvaltaisesti. Se 
on ainoa tapa jos halutaan auttaa kokonaisvaltaisesti, niin meidän on pakko tehdä sitä verkostotyötä. Eikä 
pakkokaan, vaan se on hyvä työväline, mä näen sen työvälineenä. Mä kyllä myöskin erityisosaamista 
arvostan niin paljon, ettei tarvitse kaikkien osata kaikkea. Tai jossakin tilanteessa nykyään on ehkä, että 
yritetään saada ihmisiä enemmän osaamaan paljon, mutta mä olen kyllä henkilökohtaisesti ajatellut, että 
erityisosaaminen on hyvä juttu. Että mun pitäisi osata kaikki, mutta onneksi ei, että on yhteistyöverkosto 
ja voidaan karsia päällekkäisyyttä.  
 
Peruselementin tässä moniammatillisessa yhteistyössä, tai se että tehdään sitä suunnitelmaa ja mielletään 
se omaksi työksi, että  kun ollaan mukana moniammatillisessa työssä ja sitä kautta kun se mielletään 
omaksi työksi, niin sille pitää raivata tai pystyä raivaamaan aikaa, koska se vaatii yhteistä aika. Se on 
merkittävä kysymys siinä. Ja sitten jos lähdetään katsomaan oppilaasta käsin näitä asioita, että syntyy 
sellaista keskustelua siitä, että mikä on sitä hyvää mitä toivotaan mikä on oppilailla, on ne sitten missä 
päin kuntaa tahansa.  Totta kai näillä oppilashuollon strategioilla, henkilöstöresurssin käytön suunnittelulla 
ja kaikilla näillä muilla yritetään myös vaikuttaa siihen.  
 
Tapaustutkimuskohteena olevien ryhmien haastatteluissa nousi kehittämiskohteeksi 
monialaisessa yhteistyössä tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. Nämä 
teemat ovat nousseet esille aiemmissa tutkimuksissa sekä nuorten monialaista 
yhteistyötä koskevassa esiselvityksessä. (mm. Pitkänen ja Tarvainen 2009) Vaikka 
monialaisissa työryhmissä ei ole käyty keskustelua yhteisistä tavoitteista tai niitä ei ole 
kirjattu mihinkään, yhden keskeisen monialaisen yhteistyön toteutumiseen vaikuttavan 
tekijän eli yhteisten arvostusten ja näkemyksen omaamisen kautta yhteistyö on ollut 
toimivaa. 
 
Hyvin paljon tästä yhteistyöstä eri tahojen kanssa tapahtuu sillä tavalla, että on ikään kuin kollektiivinen 
yhteisymmärrys. mikä on koulun tehtävä ja tavoite. Sen voisi äkkiä kiteyttää sellaisiin sanoihin, että se on 
lapsen ja nuoren hyvä, mitä eri tahot ajattelevat. Huomaa, että jos joku esimerkiksi tarjoutuu kouluun 
jotakin tehtävää hoitamaan tai tarjoaa jotakin juttua hoitamaan koulussa, niin hänen kanssaan jutellessa 
kuvastuu se, että hänellä on jonkinlainen näkemys joka on aika lailla lähelle sitä mitä mekin ajatellaan, 
mikä on näitten nuorten hyvä ja mihin meidän tulee heitä kasvattaa. Mutta ei näistä oikeasti ole näistä 
tavoitteista keskusteltu eikä niitä ole tiedostettu välttämättä. 
 
Jos ajatellaan, että tämä on systeemi koulumaailma ja nämä ovat pieniä rattaita, jotka liikkuvat samaan 
suuntaan ja se liikuttaa tätä isoa lastia ja nuorten hyvinvointisysteemiä. Jos me lähdetään yksi ratas 
määrittämään, miten se vaikuttaa, niin se ei ole sen yhden pienen rattaan, vaan se on yksi pieni osa, 
mutta jos se puuttuu, se on ongelma. Se on kokonaisuus, joka on se visio tai joku joka on tärkeämpi siinä, 
että saa tanssin sujumaan niin ettei mene pahasti varpaille tallomaan. Jotakin sellaista, että näky on 
kunnossa. 

2.2.2 Yhteistyön toimijat: monet piirit pyörivät, ketkä siellä hyörivät 
 
Monialaista yhteistyötä koskevissa ohjeistuksissa yhteistyötä suositellaan tehtävän 
tiettyjen toimijoiden kanssa ja asetetaan eri tahoille tavoitteita. Tapaustutkimusten 
perusteella monialaisesta yhteistyöstä voi nostaa esille konkretisoiden muutamien 
toimijoiden kautta mahdollistavia tekijöitä ja jännitteitä, joita ryhmien toiminnassa on 
havaittu.   
 
Esitutkimus on kohdentunut 13–20-vuotiaiden nuorten palveluihin, jolloin keskeisessä 
asemassa niiden toteuttamisessa ovat koko ikäluokkaa palvelevat oppilaitokset ja niiden 
ympärille rakentuva monialainen yhteistyö. Haastattelujen mukaan paikkakunnan koolla 
on merkitystä verkostotyön toteutumiselle. Pienissä kunnissa hierarkiasuhteet ovat 
vähäisiä ja henkilöstöllä on luontevia yhteyksiä johtajiin ja päättäjiin. Pienissä ja 
keskisuurissa kunnissa monialaista yhteistyötä helpottaa se, että eri sektoreilla toimivat ja 
tyypillisesti paikkakunnalla pitkään pysyneet työntekijät tunnetaan. Yhteydet toisten 
toimialojen työntekijöihin ovat tiiviit ja luottamukselliset, ja tarvittavat verkostot saadaan 
nopeasti koolle. Toisaalta kuntalaisten tunteminen liian läheisesti ja Gemeinschaft-ilmiöön 
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liittyvä vaikeus tuoda esille naapuruston arkaluontoisia asioita (mm. Mallén 2005) saattaa 
vaikeuttaa nuoren asioiden hoitoa. Pienillä paikkakunnilla toimitaan myös kaksoisrooleissa 
yhdistelmäammattien vuoksi ja työskennellään yksin työyhteisöissä ainoana 
ammattikunnan edustajana, mikä aiheuttaa haasteita verkostotyössä toimimiselle. 
 
Oppilaitosten tekemässä monialaisessa yhteistyössä on tyypillistä suuret toimipaikkojen 
väliset erot samassa organisaatiossa. Oppilaitosten verkostotyöhön on muiden 
organisaatioiden tavoin merkitystä niiden koolla. Pienillä kouluilla on oma 
erityisluonteensa, kun yhden henkilön näkemykset vaikuttavat merkittävästi yhteistyön 
toteuttamiseen ja ajan järjestäminen monialaiseen yhteistyöhön voi olla vaikeampaa kuin 
suurissa kouluissa. Erot heijastelevat myös oppilaitoksia johtavien rehtoreiden vallan 
autonomisuutta ja opettajien itsenäistä professionaalista asemaa. Vaikka yhteistyölle 
asetetaan paikkakunnan strategioissa yhtenäisiä tavoitteita, samalla paikkakunnalla 
yhteistyö voi sujua esimerkiksi sosiaalitoimen ja tiettyjen yläkoulujen kesken, kun toisten 
koulujen kanssa jo luonteva keskustelu voi olla vähäistä.  
 
Kouluissa on tapahtumassa muutoksia oppilaitosten yleisten muutosten kuten 
koulutuspoliittisten ja oppimiskäsitysten muutosten sekä tiimityön edellyttämän 
vuorovaikutteisuutta korostavan opettajakulttuurin muutoksen myötä (Helakorpi, Juuti & 
Niemi 2000, 126–135). Näitä muutoksia on näkyvissä myös tapaustutkimuskohteena 
olleissa kouluissa, joissa monialaiseen yhteistyöhön ovat vaikuttaneet ammatissa 
tapahtuneet muutokset ja niistä etenkin luokanohjaajan roolin määrittyminen. Siirtyminen 
luokanvalvojista luokanohjaajamalliin on muuttanut tehtävänkuvia ja ohjaajat ovat 
ryhtyneet pitämään oppilaita ns. ominaan ja kantamaan jaetun asiantuntijuuden 
periaatteen mukaisesti enemmän yhteistä vastuuta oppilaista. Tutkimuksen mukaan 
oppilaitosten moniammatillisessa yhteistyössä mm. koulunkäyntiavustajat ovat 
edellyttäneet opettajilta perinteisen ajattelutavan muutosta (Wright 2006). 
Tapaustutkimusten yhteydessä keskusteltiin tarpeesta saada koulunkäyntiavustajat 
tiiviimmäksi osaksi oppilaitosten moniammatillisia tiimejä. Kokemusten mukaan 
yläkoululla muutos on ollut hitaampaa aineopettajamallin vuoksi, sillä se vaikeuttaa 
yhteisen ajan löytämistä suurta opiskelijamäärää kouluttavilla opettajilla. Etenkin koulun 
ulkopuolelta tulevien yhteistyömallien juurruttaminen on haasteellisempaa yläkoulussa, 
jossa opettajilla on vaikea löytää yhteistä aikaa suunnittelulle. Haastatteluissa puhuttiin 
jaetun vastuun lisääntymisestä ja haasteellisempien oppilaiden kiinnipitämisestä aiemman 
vastuunsiirtoajattelun sijasta.  Kehittyneessä verkostossa halutaan olla tietoisia omista 
nuorista, vaikka vastuu olisikin jollakin toisella. 
 
Mun mielestä tämä alkaa toimimaan pikku hiljaa ja siinä näkyy juuri tuo, että luokanohjaaja kokee. että 
kaikki meidän ulkopuoliset toimijat eivät ole pelkkä rasite koulussa vaan se lisää. Se on kääntynyt.  Mulla 
on hyvä perspektiivi, että silloin kun aloitin täällä, niin oli että ota sinä tämä tyyppi sanoi täysin kypsynyt 
luokanohjaaja ja sitten mitä aloin hänen kanssaan tekemään töitä siitä eteenpäin. Mutta taas nyt kun joku 
häärää luokanohjaajan tietämättä oppilaan x kanssa, niin häneltä tulee sellainen, että miksi minä en ole 
voinut olla siinä mukana ja miksi mulle ei ole kukaan kertonut, että se on häirinnyt tai tehnyt jotakin 
sopimatonta hänen oppilaansa. Se koetaan niin vahvasti omana ja se on hyvä signaali 
 
Yhteistyötä vaikeuttavat oppilaitoksissa tiukat opetussuunnitelmat ja oppikirjauskollisuus. 
Suomessa on Pohjoismaihin verrattuna tiukat opetussuunnitelmat, joiden noudattaminen 
on asetettu opettajien ensisijaiseksi tavoitteeksi. Liikkumavaraa on vähän eikä 
oppikirjoista poikkeaminen ole helppoa, minkä lisäksi ongelmia koetaan arvosanojen 
määrittämisestä monialaisesti tehtävissä opetusjaksoissa. Tällöin erilaiset oppimisen 
tavat, joita voitaisiin toteuttaa monialaista yhteistyötä käyttäen, eivät ole helposti 
toteutettavissa. Vaikka valtion ja poliittisten päättäjien ohjelmissa korostetaan monialaista 
yhteistyötä, kunnan resurssien paine vaikeuttaa tavoitteiden toimeenpanoa. Monialaista 
yhteistyötä voidaan kuitenkin toteuttaa oppilaitoksissa. Esimerkkejä onnistuneesta 
oppilaitoslähtöisestä monialaisen yhteistyön toteuttamisesta ja juurtumisesta on 
tapaustutkimuskohteista Porvoon kattavan viranomaistoimijoiden ja Laukaan julkisen 
sektorin ja kolmannen sektorin välisessä verkostotyössä. 
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Johdantoluvussa tuotiin esille nuoriso- ja sosiaalityön välinen liudentunut raja. 
Lastensuojelun ja korjaavaksi työksi määrittyvän sosiaalityön sekä ennalta ehkäisevyyttä 
painottavan kasvatustyön välinen hieman jännitteinen suhde tulee esille 
tapaustutkimuksissa. Sosiaalityö mielletään poliisin tavoin viimesijaiseksi 
kontrollipainotteiseksi palveluksi, johon turvaudutaan usein liian myöhäisessä vaiheessa, 
kun huostaanotto on jäämässä ainoaksi käytettävissä olevaksi välineeksi (myös Koskimies 
& Pyhäjoki 2010). Suhtautumisessa lastensuojeluun tulevat esille Isoherrasen (2005) 
kuvaamat mielen mallit eli stereotypiat ryhmän jäsenistä, joilla voi olla negatiivisia 
vaikutuksia yhteistyöhön. Asiakastyön verkostojen toimivuus perustuu keskeisten 
toimijoiden mukana olemiseen ja siten nuoren kannalta parhaan kokoonpanon saamiseen 
hänen tilanteessaan tukemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen osaamisen hyödyntämistä 
verkostoissa on vaikeuttanut se, että toimialalla on ollut monin paikoin etenkin 
organisaatiomuutoksista johtuvaa kiirettä, mikä on vähentänyt työntekijöiden 
mahdollisuuksia osallistua yhteistyökokouksiin.  
 
Monesti jos sosiaalitoimi tulee mukaan, niin se koetaan peikkona, vaikkei se välttämättä olisi sitä. Siihen 
suhtaudutaan jo paljon kriittisemmin ja sen mukana oloon ja siellä asioiden hoitamiseen, koska ne ovat 
usein paljon vaikeampia siellä. Kyllä siinä on tietty työnkuvaan liittyvä ero siinä, ja jos sitä kun sen koko 
asian voisi hoitaa koulun seinien sisällä, että sosiaalityön tuleekin tänne ettei tarvitse kahden eri instanssin 
toimia samassa asiassa, vaan että se lähtee heti moniammatillisesti käyntiin… Ikävä kyllä koulussa törmää 
siihen joskus, että tämä nimenomaan pelotellaan, että tämä asia menee sosiaalityöhön jos ette ala 
toimimaan.  Mutta se voisi olla toisenlainen lähestymistapa siihen. 
 
Valitettavasti lastensuojelulla on sellainen kaiku välillä. Mä olen ollut sellaisessa tilanteessa missä yhden 
koulun johtaja sanoi, että meidän on turha tehdä lastensuojeluilmoituksia, koska se vaan johtaa heidät 
vaikeuksiin eli opettajat. Sieltä koululta ei ole tullut lastensuojeluilmoituksia. Just tämä samainen koulu 
niin sieltä on päässyt läpi oppilas, jolla on aivan älyttömästi koulussa ongelmia ja ne ovat ehtineet 
kasautua sellaisiksi ne ongelmat, että ihan älyttömästi saa tehdä töitä sen eteen, Sitä näkee valitettavan 
usein tai päiväkodista tai valitettavan monesta tahosta on edelleen sellainen viranomaisilla yleisesti. Sitä 
näkee edelleen viranomaistenkin taholta näkemystä, että kun lastensuojelu tulee mukaan, niin se lapsi 
viedään pois kotoa, ettei ole mitään muuta vaihtoehtoa siinä. Sen eteen joutuu tekemään paljon töitä 
edelleen. Se olisi tärkeää, jos voitaisiin riittävän varhaisessa vaiheessa ottaa yhteyttä lastensuojeluun, 
ettei jotenkin siinä vaiheessa vasta kun mietitään, ettei ole muita vaihtoehtoja.  Että jotenkin ne ihmiset 
hahmottaisivat, että lastensuojelulla on muutakin tarjottavaa kuin huostaanotto ja sijoitukset, että sitä 
ennalta ehkäisevää työtä sitten pystyttäisiin tekemään. 
 
 Minun mielestäni terveydenhuollossa on kyllä epäselvyyksiä aika paljon siitä, mitä laki velvoittaa ja mitä 
pitäisi ottaa, että se on jo että pelkkä huoli. Tavallaan itse koin, kun tuli ne, että täsmennettiin ja tuli 
muutoksia lastensuojelulakiin, niin siinä oli se että painotettiin ennalta ehkäisyä. Sitä pitäisi edelleen 
enemmän rummuttaa muillekin kuin sosiaalityöntekijöille, että ne sen tietävät. 
 
Sosiaalitoimea useammin puuttuvana toimijana verkostosta tuotiin haastatteluissa esille 
terveyspalvelut, sillä tarvetta olisi erityisesti mielenterveyspalveluiden tiiviimmälle 
osallistumiselle nuorten verkostotyöhön. Nuorten ohjauspalveluita koskevan selvityksen 
(Pitkänen & Säkäjärvi 2009) mukaan mielenterveystyö mainittiin tahoksi, joka 
useimmiten puuttuu yhteistyöryhmistä ja jota kaivattaisiin yleisimmin mukaan 
verkostotyöhön. Monissa kunnissa on vähennetty resursseja mielenterveystyöstä mm. 
nuorisoasemien poistumisen myötä. Yhteistyötä on toivottu lisää nuorten psykiatristen 
poliklinikoiden ja matalan kynnyksen toimipisteiden kanssa. Tuoreen THL:n tutkimuksen 
mukaan nuorilla tyytymättömyys kouluterveydenhuoltoon henkilökohtaisissa asioissa on 
lisääntynyt viime vuosina (Luopa, Lommi, Kinnunen & Jokela 2010). 
Kouluterveydenhuollon palveluihin ei ole useinkaan panostettu riittävästi, mikä on 
vaikeuttanut palveluiden tarjoamista nuorille sekä kouluterveydenhuollon henkilöstön 
osallistumista monialaiseen yhteistyöhön. Esimerkkinä hyvin toimivasta sosiaali-, terveys-
, koulutus- ja työllisyyspalveluiden välisestä yhteistyöstä vaikeassa asemassa olevien 
nuorten auttamiseksi on koulutuskuntayhtymän tiloissa työskentelevän Forssan lähitutorin 
asiakasverkosto. Lähitutorin tiiviisti yhteistyötä tekevinä tahoina nuorta auttamassa ovat 
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mukana sieltä tavallisimmin tarpeisiin nähden liian vähäisessä roolissa olevat 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät. 
 
Haastatteluissa tuotiin esille huolta, joka muilla toimijoilla on ollut TE-toimistojen 
organisaatiomuutosten ja taloudellisen laskusuhdanteen aiheuttaman työttömyyden 
kasvun aiheuttamista työpaineista. Yhteistyötahot ovat kokeneet TE-toimistojen roolin 
heikentyneen nuorten verkostoyhteistyössä, vaikka erilaisia hankkeita ja toimenpiteitä 
onkin käynnistynyt nuorten työttömyyteen puuttumiseksi. 
 
Tutkimuksissa on nostettu esille asiakkaiden osallisuuden tärkeys moniammatillisissa 
verkostoissa, sillä se on ollut tavoitteista huolimatta harvinaista (mm. Saikku 2006, 
Koskimies & Pyhäjoki 2010). Nuoret ovat ottaneet hyvin vastaan monialaisen yhteistyön 
ja lakanneet nopeasti ihmettelemästä uutta eri ammattia edustavaa työntekijää omissa 
palveluissaan. Myöskään vanhemmat eivät ole kyseenalaistaneet koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä oppilaitoksissa, vaan luottavat koulun kykyyn toimia 
nuorten parhaaksi. Nuorten sijasta monialaiselle yhteistyölle haasteita aiheuttavat 
enemmän aikuiset eli muut ammattilaiset sekä vanhemmat, joita on autettava nuoren 
ohella ja joskus nuorten vuoksi rajaa perhetyöhön tehden.  
 
Monialaista yhteistyötä käsittelevissä teoksissa on käsitelty suhteellisen vähän 
vanhempien roolia osana oppilaitosten ja kuntoutuksen verkostoja. 
Tapaustutkimushaastatteluissa tuotiin esille, kuinka myös käytännön tasolla huoltajien 
merkitys monialaisen yhteistyön toteuttamiselle on jäänyt sen merkitykseen nähden 
vähäiseksi. Vaikka alle 18-vuotiaiden vanhemmilla on vastuu alaikäisten lastensa 
tilanteesta, toisella asteella tulevat esille huoltajien vaihtelevat näkemykset nuoren 
aikuisuustasosta. Vanhemmat vaikuttavat vahvasti nuoren tilanteen taustalla, mutta 
verkostoissa ja tukipalveluissa heidän roolinsa häilyvämpi. Tapaustutkimuskohteiden 
kokemusten mukaan nuorten palveluiden monialaisessa yhteistyössä olisi tarvetta ottaa 
vanhemmat nykyistä tiiviimmin nuorta tukevaan toimintaan. Esille tuotiin lastensuojelun 
avohuollon tukitoimena tarjottavan perhetyön vähäisyys suhteessa sen tarpeeseen. 
Sosiaalityön koetaan antavan vanhemmille paljon autonomiaa ja luottavan pehmeään 
keskusteluun tilanteessa, jossa tarvittaisiin voimakkaampaa panostusta koulussa olevan 
nuoren ongelmien taustalla olevaan perhetilanteeseen.  
 
Monialaisessa yhteistyössä ei ole haasteena vain vanhempien kaukaisuus nuoren 
palveluista, vaan toisaalta osalla vanhemmista heidän liian vahvaksi muodostumassa 
oleva rooli nuoren tukemisessa. Oppilaitosten arjen työssä joudutaan pohtimaan nuoren 
ja hänen vanhempiensa auttamista sekä hakemaan siihen tasapainoinen linjaus. 
Opettajien kasvatusvastuuseen liittyy yhteistyö huoltajien kanssa, mutta oppilaitokselle ei 
kuulu suoranaisesti perheiden auttaminen. Käytännön työssä kohdataan hätääntyneitä 
opettajiin ja oppilashuollon henkilöstöön yhteyttä ottavia vanhempia sekä vanhempia, 
jotka heijastavat omia toiveitaan ja aiheuttavat tarvetta nuoren oman tahdon tukena 
olemiselle. Vanhemmat voivat olla esimerkiksi itse avun tarpeessa tai liittää nuoren 
tulevaisuuteen akateemisia toiveita, vaikka nuori itse haluaisi mennä ammatilliseen 
oppilaitokseen. Vanhemmilla ei ole vastaavaa tehtäviin ja työnjakoon liittyvää 
ammattiroolia kuin verkostoon kuuluvilla eri alojen asiantuntijoilla. Vanhempien kanssa 
tehtävässä yhteistyössä asiantuntija joutuu usein toimimaan enemmän välittävänä tahona 
ja pohtimaan sitä, ketä työssä lopulta autetaan ja kenen ehdoilla tukitoiminnassa 
mennään. 
 
Mulla on ollut yksi vanhempi oli tuossa - ei se vastentahtoinen ollut huoltaja, mutta se antoi ymmärtää, 
että kyllä tämä homma hoituu. Enemmänkin vanhemmissa on se, että he eivät saa nuoriaan liikkeelle, että 
niitä on heikkoja vanhempia, ja hädissään olevia. Puhelut venyvät 1,5-tuntisiksi, kun ei saa lopetettua sitä 
kun toisella on niin iso hätä siellä. Tai sitten vanhemmat ovat sellaisia, että ne vuodattavat. Joskus saattaa 
olla, että vanhemmat vuodattavat omaa ongelmaansa meille ja sanovat vähän sivussa nuoren asiaa. Että 
vähän sekaisin, että kun mulla on tämä ja sitten nuorellakin on tämä juttu, ja sitten kun me ollaan vähän 
yhdessä tällaisia. Sitten tämä on mielenkiintoinen juttu, että näitä myös aika ajoin sattuu, että nuori ja 
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vanhempi ovat ihan eri linjoilla siitä mikä on. Vanhemmilla on oikeasti huomattavasti kovemmat odotukset 
kuin mitä nuori haluaisi, hän haluaisi lähteä esimerkiksi tuohon suuntaan, niin vanhemmat haluaisivat, että 
hän lähtisi tuohon suuntaan. Ne ovat aika haastavia. 

2.2.3 Yhteistyön jäsentelyä: työryhmä, verkosto, haavi vai rattaisto 
 
Asiakastyön tasolla monialaisen yhteistyön onnistuneisuuteen vaikuttavat mahdollisuudet 
ja resurssit sen toteuttamiseen. Verkoston rakentumiseen ja pysyvyyteen ei riitä 
pelkästään ryhmän jäsenten keskinäinen yhteistyöhalu ja luottamus, vaikka 
henkilökemiaa korostetaankin yhtenä yhteistyöhön vaikuttavana tekijänä. Asiakastyön 
tasolla monialaista yhteistyötä voidaan tukea eli johtaa henkilöstöresurssien käytön 
suunnittelulla. Monialaista yhteistyötä korostetaan hyvänä keinona, joka vaatii aikaa ja 
panostusta rakentuakseen mm. verkostopalavereiden kokoamiseen käytettävän 
suunnittelun ja organisoinnin vuoksi. Monialaisen yhteistyön tekeminen kuitenkin 
palkitsee ja on ainoa keino, jolla saadaan nuoren elämänkokonaisuus ja tuen tarpeet 
kattavasti esille. Yksi keino varmistaa monialaisen yhteistyön resursointi on kuvata siihen 
liittyvää toimintaa ja kirjata sen edellyttämät resurssit budjettiin, jollaista mallia 
käytetään Laukaan seurakunnassa. Kuitenkaan käytännössä varaukset ja kirjaamiset 
eivät auta, jos työ suoritetaan selvästi alimitoitetuilla henkilöstöresursseilla.  
 
Se että olisi aikaa, että kun on meidän tapaamisia ja muuta, niin sinne eivät oleelliset osallistujat pääse, 
että aika tynkäryhminä kokoonnutaan. Ja aikaa paneutua asioihin, että vaikka me luodaan hyviä malleja, 
niin kaikkien pitäisi muistaa ja osata käyttää näitä mistä ryhmä on hankkinut tietoa. Olisi aivan ihanne 
sellainen, että voisi paneutua juuri siihen ja kaikki tietäisivät sen, että me voidaan siihen panostaa. Että 
kaikilla näillä toimijoilla olisi vaikka tietyn päivän iltapäivät sellaista, että se pyhitettäisiin tälle työlle ja olisi 
vaan että nyt lähdet. Mutta kun mietin omaa tilannettani, niin ei se onnistu, Voinhan minäkin varata sen 
sinne, mutta päästäänkö niin se on eri juttu. Se on sellainen, että jos se tulisi, niin se olisi ihan 
konkreettisesti: ettei se ole vain työsopimuksessa että sinun tehtävänäsi on olla tässä ryhmässä, muttei 
anneta välineitä miten voit käyttää sen. Nämä olisivat varmaan, mitkä selkiyttäisivät toimintamalleja.  
 
Haastateltavat jaottelivat puheissaan erilaisia monialaisia työryhmiä. He erottelivat 
asiakastyön ympärille tiiviisti kietoutuvat ryhmät yleisemmistä kehittämisryhmistä, joita 
käynnistetään usein hankkeiden ympärille. Kun resursseista tulee pulaa ja kiire kasvaa, 
monialaista yhteistyötä tekevät henkilöt rajaavat työstään tyypillisesti muut kuin kiinteästi 
asiakastyöhön liittyvät työryhmät. Pohdintaa osallistumisesta käydään myös sen suhteen, 
miten tiiviisti omat asiakkaat ovat työryhmän asiakkaina. 
 
Tässä työssä on varmaan jokaisella työtilanne, missä toimitaan sellaisesti, että tavallaan turhat väkisin 
karsiutuu: ettei pidetä yhteistyöneuvotteluita siitä ilosta, vaan että niistä on jotakin hyötyä. Onneksi meillä 
ei ole niitä niin hirveästi, että me saadaan tehdä perustyötä mikä on meidän tehtävä ja enemmän 
asiakkaan polulla ja sopivassa suhteessa ja muuten viranomaisten yhteistyöhön. Mutta sellaiset ihmiset ja 
toimijat, jotka ovat kovasti työryhmissä ja kehittämishankkeissa mukana, niin kyllähän me tiedetään, että 
ne ovat usein työyhteisöistä ne tietyt samat henkilöt, joita pyydetään ja velvoitetaan tulemaan. Että kun 
olet kerran mennyt niin sitten tavallaan laitetaan että menet, niin heitä se varmasti kovasti työllistää. Ja 
välillä tuntuu, että miksi puhutaan samoja asioita ja se ei mene mihinkään jne., mutta minusta ne 
yhteistyöverkostot ovat eri asia kun tehdään asiakkaan kanssa, että ne ovat kaksi hyvin eri asiaa: 
työryhmät ja asiakasryhmät.  Ne voivat tuntua joskus tosi työllistäviltä ne työryhmät ja 
kehittämishankkeet. Tarkoitan, ettei jokaisessa juosta kahvia juomassa vaan täytyy miettiä tosi tarkkaan, 
mihin kukin osallistuu ja mitä se antaa työlle, että se on lähtökohta. 
 
Ei ehkä työnantaja mutta joutuu itse työntekijänä sen valinnan tekemään että kun on kiire niin mihin 
oikeasti aikasi laitat niin se on minusta ainakin omassa työssä se suurin ongelma. Kyllä ainakin jos mä 
katson kalenteria ja huomaan, että viikossa on palavereita ja palavereita ja tällaista, että meinaa mennä 
siihen, niin kyllä minä sieltä puottelen sieltä pois sellaisia mitkä en koe niin tärkeiksi, kun kuitenkin 
ajattelen että mun työ on sitä, että näen oppilaita ja se on päätyö, niin siitä tulee rajat. Ja ne ovat tosi 
tärkeitä ne asiakkaan ympärille koottavat palaverit.  Se on näitä yleisiä työryhmiä mitä voi miettiä, että 
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esimerkiksi nyt en päässyt tulemaan, että koitan ensi kerralla tulla. Koetan miettiä paljon, mitä tämä antaa 
tämä aihe mitä käsitellään mun työlle vai käytänkö sen asiakastyöhön. 
 
Onhan välillä tullut pyyntöjä, että hei tuletko johonkin tällaiseen nuoren palaveriin kertoman nuoren 
palveluista. Mutta olen ainakin muutaman kerran kieltäytynyt, että ehkä se sitten ei ole 
tarkoituksenmukaista jos ei tunne yhtään nuorta, niin mennä sitten sellaiseen missä puhutaan nuoren 
asioista. Minusta sellaista rajanvetoa on ihan järkevääkin tehdä miten työaikaa käyttää. Me ollaan aika 
hyvin rajattu, että me hyvin tiedostetaan ja tiedetään meidän oma perustyö ja yritetään panostaa siihen. 
Työaika on rajallinen ja yritetään jättää kaikki ylimääräinen mistä ei ole selkeästi hyötyä niitten nuorien 
kannalta, niin kaikki ylimääräinen on jätetty pois. 

2.2.4 Yhteistyön osaaminen ja identiteetit: yhteistä oppimista ja 
joustavuutta  

 
Monialaista yhteistyötä koskevassa kirjallisuudessa puhutaan paljon ammattilaisten 
asiantuntemuksesta ja rooleista. Haastatteluissa korostettiin, kuinka monialainen 
yhteistyö on lisääntynyt ja kehittynyt, ja erilaisten verkostojen hyödyntäminen on 
yleistynyt perustyössä. Esimerkkinä toisten alojen ammattilaisten hyödyntämisestä 
nuorten palveluissa käytettiin koulupoliisia, jota oli aluksi käytetty kevään hiljaisten 
päivien ajantäytteenä, mutta jonka kanssa tehtävä yhteistyö on muuttunut 
suunnitelmalliseksi, kokonaisvaltaisemmaksi sekä vähemmän kontrollitehtävään ja 
erityisryhmiin suuntautuvana palveluna. Koulupoliisista käytävä keskustelu toi esille 
Harrikarin (2008) kilpailevien diskurssien kentän. Kuitenkin käytännön tasolla 
turvallisuusparadigma oli vielä kauempana arjesta eikä jäsentämässä oppilaitoksen 
toimintaa. Sen ei myöskään haluttu tulevan koulun arkeen, mihin viitattiin koulujen 
turvallisuusjärjestelyitä koskevissa puheissa.  
 
Monialaisen yhteistyön tekeminen on samoissa ammateissa toimivilla joustava 
toimintamuoto. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu sama ilmiö mm. nuorisotyössä, 
johon vaikuttaa paikallinen monialainen yhteistyö ja sen antama arvostus (Vehviläinen 
2002, 99, 103). Tapaustutkimuskohteissa tulivat esille henkilöstön ammatillisuuden 
kokemiseen ja monialaisen yhteistyön tekemiseen vaikuttavana tekijänä sen 
toteuttamisorganisaatio sekä sille tyypilliset ihmiskäsitykset ja monialaisen yhteistyön 
muodot.  
 
Olen ollut aiemmin psykiatrian kuntoutuskeskuksessa ja mulla on ollut vähän taistelemista sen kanssa, 
etten liikaa kuitenkaan. Että tämä on erilainen ympäristö ja tämä ei ole hoitoa eikä kuntoutusta, niin itse 
on joutunut ehkä tekemään sen kanssa töitä, että on jollakin tavalla osattava luopua nuorista, että tämä 
paikka ei ole oikea. Että jotenkin siinä on joutunut. Siellä on ollut tosi moniammatillinen tiimi ja vielä 
enemmän, kun on lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, toimintaterapeutit ja 
fysioterapeutit, niin siellä on periaatteessa vähän erilainen näkemys ihmisestä. Sitten on joutunut 
muokkautumaan tämän mukaan ja mikä on se meidän funktio toiminnassa, että kyllä sitä joutuu vähän 
muokkaamaan sen mukaan, missä on töissä.  
 
Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan eri ammattien yhteydessä ammatillisen identiteetin 
syntymisestä ja ammatillisesta kasvusta kuten opettajien ja sosiaalityöntekijöiden 
ammatillisen osaamisen kehittymisestä (mm. Kolkka ym. 2009, 114–118; Eriksson-Piela 
2003; Eteläpelto 2007; Vähäsantanen 2007). Suomessa on tehty nuorten palvelussa 
nuorisotyöammatin asiantuntijatyötä kartoittava tutkimus, jossa tarkastellaan 
nuorisotyötä ja sosiaalityötä enenevästi toisiaan sivuavina ammattikuntina. (Hirvonen 
2009; Pohjola 2009) Tutkimusten näkökulma on kuitenkin paljolti ammattikeskeinen, 
jolloin osaamisen kehittyminen monialaisen yhteistyön toteuttamisessa jää vähäiseksi tai 
kokonaan poissaolevaksi elementiksi. Monialaiseen yhteistyöhön opitaan nopeammin 
hoidollisemmissa palveluissa kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoutuspalveluissa, 
jossa työ perustuu monialaisten tiimien toimintaan ja joissa perehdytys toimii hyvin. 
Monialaiseen yhteistyöhön oppiminen on puolestaan vaikeampaa tehtävissä, jossa 
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asiantuntijan toimii ainokaisena ammattinsa edustajana kunnassa tai yksin asiakkaiden 
kanssa työtä tekevänä ammattilaisena kuten opettajana.  
 
Kun olen täällä aloittanut työt, niin en tiennyt yhtään mitään ja ketään, en tiennyt mihin menen ja kehen 
otan yhteyttä. Kyllä mun mielestä perehdytys on päivän sana, mikä pitäisi oikeasti toimia työpaikoilla. On 
aika hankala aloittaa, siis ulkopaikkakuntalaisena on hankala aloittaa, vaikka olisi tehnyt töitä. Itse aloitin 
työt heti kun valmistuin koulusta, niin se oli aika hankalaa se ensimmäinen vuosi, en saanut ollenkaan 
perehdytystä. Enkä mä en ole saanut missään työpaikassa perehdytystä, että olen aina vaan aloittanut 
työt ja sitten olen puoli vuotta miettinyt, mikä on mun työnkuva, niin paljonko siinä säästettäisiin. Olen 
kanssa törmännyt moneen, monessa paikassa että se perehdytys on ihan olematon sana. Mutta mä olen 
korjannut asiaa ja teen koko ajan perehdytyskansiota, että aina kun mulla likenee puoli tuntia, niin laitan 
aina kansioon, mietin ja suunnittelen jotakin. 
 
Tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on jäsentymätöntä tietoa 
monialaisesta yhteistyöstä. Vaikka monialaiset yhteistyöryhmät edellyttävät selkeän 
työnkuvan ja siihen liittyvien tavoitteiden määrittämistä, niin ryhmän toiminnan 
edellytyksen oleva toisten ammattien tuntemus voi olla vähäistä ja sisältää stereotypioita. 
Koulutus voi estää monialaisen yhteistyön kehittymistä, sillä koulutuksessa saatetaan 
välittää negatiivisia ennakkoasenteita toisia ammatteja kohtaan. Tutkimusten mukaan 
käytännön toiminnan, tutkimuksen ja kehittämisen rajojen ylittämistä tulisi tehdä etenkin 
toisiaan lähentyneiden nuorisotyön ja sosiaalityön välille, jotta niiden muodostama 
täydentävä ja rikastuttava asiantuntijuus mahdollistuisi. (Isoherranen 2005, 155–156; 
Eteläpelto 2007, 109–110; Hirvonen 2009; Pohjola 2009) Tapaustutkimuskohteiden 
tulokset vahvistivat muiden tutkimusten näkemystä eri alojen työntekijöiden toistensa 
työnkuvien tietämättömyydestä, joka tulee esille nuorten palveluissa toimivien 
koulutusalan opiskelijoiden ja työntekijöiden lisäksi myös lastensuojelun palveluissa (mm. 
Koskimies & Pyhäjoki 2010). Haastattelujen mukaan aiemmin aineopettajien 
koulutuksessa korostettiin heidän keskinäistä yhteistyötään eikä yhteistyötä pyritty 
lisäämään edes luokanopettajien kanssa. Verkostotyötä ei ole kuitenkaan enää nykyisin 
pyritty rajoittamaan korostamalla vain oman ammatin harjoittajien keskinäistä 
yhteistyötä.  
 
Nuorten palveluissa toimivien asiantuntijoiden koulutuksessa on kuitenkin edelleen hyvin 
vähän monialaiseen yhteistyöhön liittyviä opintoja. Monialaiseen yhteistyöhön on saatu 
opetusta erityisopettajan ja perheterapeutin koulutuksessa, mutta sitä ei ole rehtoreiden 
koulutuksessa, vaikka he vastaavat mm. monialaista yhteistyötä vaativan oppilashuollon 
toteutumisesta. Koulutusalan ammattilaisilla monialaisen yhteistyön opettaminen näyttää 
olevan vähäisintä aineen- ja luokanopettajilla. Ulkomailla esimerkiksi Englannissa ja 
Skotlannissa eri ammattien osa-alueita yhdistävä koulutus (inter-professional education) 
on lisääntynyt ja monialaisia osioita sisältyy jo useaan koulutukseen. Suomessa on tarjolla 
monialaista yhteistyötä tukevaa koulutusta mm. sosiaalipalveluissa muutosjohtamiseen ja 
muutoinkin johtamiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. Haastatteluissa ehdotettiin 
oppilaitoksissa työskenteleville käytännön tason koulutuksen järjestämistä, jossa 
selvitettäisiin työntekijän oman vastuun ja yhteistyöhön ryhtymisen reunaehtoja 
konkreettisella arjen käytännön tasolla. 

2.2.5 Yhteistyön roolit ja työnjaot: matkalla kohti joustavia ammatti-
identiteettejä ja jaettua vastuuta 

 
Yhtenä keskeisenä monialaiseen yhteistyöhön liittyvänä elementtinä on tehtävän- ja 
vastuunjako eri toimijoiden kesken. Tässä raportissa ei mennä kovin syvälle 
ryhmädynamiikan tarkastelun osalta. On kuitenkin syytä toistaa perinteiset havainnot 
siitä, että henkilösuhteet ja -kemiat toimivat tärkeinä ryhmiä koossapitävinä voimina. 
Aineiston perusteella mielenkiintoisia jännitteitä syntyy myös eri ammattiryhmien välille, 
näistä klassisin on ehkä nuorisotyön kollektiivinen kokemus aliarvostamisesta ja siihen 
liittyvä toive tasa-arvoisesta kohtelusta. Haastatteluissa tuli esiin myös sosiaalityön ja 
lääkärien välinen jännite lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä; onko lääkäreillä (muka) 
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oikeus astua sosiaalityön reviirille ja tehdä huostaanottoon liittyviä päätösehdotuksia? 
Seuraava sitaatti kuvastaa kuitenkin yhteistyön kehittämisen nykylinjaa, tarkoituksena on 
päästä pois henkilöiden varassa olevasta yhteistyöstä:  
 
Yhteistyö on nykytilassa vielä kiinni työntekijän henkilöstä ja 
yhteistyökyvystä/halukkuudesta. Yhteistyön pitää sujua henkilöstä riippumatta ja siihen 
tulee olla rakenteellinen velvoite. Eri ammattikunnille pitää lisätä koulutukseen 
moniammatilliset yhteistyökyvyt ja eri ammattialojen tietous, että tiedetään mitä toinen 
ammattilainen yhteisen asiakkaan kanssa tekee: ymmärrys lisääntyy ja yhteistyö 
helpottuu! Moniammatillista työtäkin pitää johtaa! 
 
Monialaista yhteistyötä koskevissa teorioissa ja tutkimuksissa korostetaan omien 
työtehtävien ja roolien selkeyden tärkeyttä. Toisaalta uusissa työtehtävissä, joita 
käynnistetään usein erilaisten hankkeiden ja uusien toimintamuotojen kehittämisen 
myötä, pidetään parhaana puolena niiden toimimista eri ammattien verkostojen ja 
ammattien rajapinnoilla. Erilaiset palveluohjaajat sekä jalkautuvaa ja etsivää työtä yli 
sektorirajojen tekevät työntekijät kurovat umpeen niitä rakoja, joita jää hierarkkisesti 
rakentuneiden sektoreiden välille. Aineistossa tulee esille monialaisen yhteistyön 
mahdollistama jaettu vastuu, joka on työnohjauksellinen työtä helpottava tekijä. 
Haastatteluissa kerrotaan esimerkkejä jaetun vastuun vuoksi tehtävästä toisten 
ammattikuntien rajapinnalla toimimisesta, kun opetuspuolella toimiva työntekijä on 
toiminut sosiaalityöntekijöiden auttajana ja työhallinnon palveluissa nuorelle apuna.  
 
Meillä näkyy, että siellä on yksi ihminen liian vähän saatikka sitten jos teillä ei ole tyyliin 
ketään tekemässä. Mä olen siellä, että vaikka mun ei tarttisi, niin mä en voi. Mulla on 
käynyt niin paljon sääliksi niitä työntekijöitä että olen käynyt ja ollut niitä auttelemassa 
asioissa, kun kuitenkin tiedän kun olen ollut vuoden siellä, niin tiedän systeemeistä. Siis 
eihän se kuulu mun työnkuvaan, mutta. 
 
Monet tarvitsevat kanssakulkijaa siihen ja monet luulee, että olen työkkärissä töissä, kun 
kuljen työharjoittelusopimusten kanssa pitkin kaupunkia tekemässä. Yrittäjät, joiden 
kanssa olen tekemässä niin luulevat, että olen työkkärin ihminen. Siellä se on mun toinen 
koti työkkärissä, kun olen lappuja kuljettamassa 
 
Työn kohteessa kuten toiminta-alueissa ja yhteistyötahojen toiminnassa tapahtuvat 
muutokset edellyttävät jatkuvaa verkoston uudelleenkutomista sen repeämäkohdista. 
Monialainen yhteistyö edellyttää siten jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Haastattelujen 
mukaan verkostotyön osaaminen kehittyy käytännön työssä ajan myötä. 
Tapaustutkimushaastatteluissa korostettiin toisaalta myös uuden verkostotyötä osaavan 
sukupolven tulleen työmarkkinoille, sillä uudet työntekijät osaavat yleensä monialaisen 
yhteistyön tekemisen ikään kuin luonnostaan. Sen sijaan vanhemmilla ikäluokilla saattaa 
olla enemmän opettelua monialaisen verkostotyön tekemisessä. Syiksi sukupolvien 
väliseen eroon mainittiin mm. koulutuksen aikana saatu kuva työn sisällöstä ja 
toteuttamistavasta sekä toimiminen vanhojen rutiininomaisten toimintatapojen 
mukaisesti.   
 
Oppilaitoksissa on kasvatusvastuuseen liittyvänä velvollisuutena huolehtia tiettyyn rajaan 
asti nuoren asioista perheen ja rehtorin kanssa. Kun nuoren ongelmat kasvavat 
yksittäisen opettajan auttamismahdollisuuksia suuremmiksi tai ongelmat pitkittyvät, 
tarvetta on monialaisen yhteistyön käynnistämiselle. Nuorta erityisesti tukevissa 
palveluissa kuten oppilashuollossa tai mielenterveyspalveluissa näkyy selvästi, kuinka 
opettajilla on hyvin erilaiset kynnykset huolen heräämiselle, nuoren asioihin puuttumiselle 
ja viemiselle erilaisiin auttaviin monialaisiin yhteistyöverkostoihin. Jotta nuorta voitaisiin 
auttaa yhdenmukaisemmin ja palvelut olisivat tasa-arvoisemmin saatavilla, tarvetta 
todetaan olevan monialaiseen yhteistyöhön liittyvän osaamisen kehittämiselle.  
Koska tapaustutkimuskohteet ovat hyvin toimivia pudokkuusuhkan alaisten nuorten 
auttamiseen erikoistuneita verkostoja, niissä ei tullut esille esimerkkejä pallotteluksi 
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kutsutusta vastuunsiirrosta ja nuoren ohjaamisesta. Ainoat viitteet ryhmien sisäisistä 
työnjaoista käytävästä keskustelusta tulivat esille joissakin oppilaitosten haastatteluissa, 
joissa todettiin virallisista integroimisen linjauksista huolimatta opettajien ohjaavan 
mielellään oman perustehtävänsä haastavasti käyttäytyviä nuoria erityisopettajille ja 
oppilashuollon erityisammattilaisille. Kasvatustehtävää painottavaa integroimista on 
vaikea yhdistää oppilaitosten käytännön arkityöhön tilanteissa, joissa opettajat haluavat 
hoitaa perustehtäväänsä eli nuorten kouluttamista ja sivistämistä taloudellisista syistä 
kooltaan kasvaneissa ja henkilöstöresursseiltaan niukkenevissa luokissa. Verkostoissa ei 
ole myöskään välttämättä haluttu tehdä vastuunsiirtoa toiselle viranomaiselle nuoren 
muuttuneista tarpeista huolimatta, jos palveluiden koordinointi on onnistunut hyvin 
jossakin organisaatiossa.  
 
Jos on moniongelmainen nuori, niin sitten siinä tarvitaan kaikkia verkoston tahoja ja se on 
varmaan aika haasteellinen asia. Sehän on tietysti moniammatillisen verkostotyön idea 
myös, mutta on haasteellinen juttu, että tehdään yhteinen suunnitelma siitä mitä kukin 
omalla tahollaan tekee sitten. Jokaisen tahon tarvitsee tietää se oma paikkansa ja se oma 
työnkuva perustehtävä sellaisessa verkostotilanteessakin, jotta se voi toimia asiakkaan 
kannalta hyvin. Luulen, että tuossa on paljon petraamisen varaa miettiä kun tehdään 
verkostotyötä, ettei käy niin, että nuori jää johonkin tiettyyn paikkaan. Se on, että hoida 
sinä kun olet jo monta vuotta hoitanut, Ja sitten tavallaan, kun ei kaikissa paikoissa ole 
välineitä siihen, miten voisi hoitaa.   
 
Yhtenä keskeisenä monialaiseen yhteistyöhön liittyvänä elementtinä on tehtävän- ja 
vastuunjako eri toimijoiden kesken. Tässä raportissa ei mennä kovin syvälle 
ryhmädynamiikan tarkastelun osalta. On kuitenkin syytä toistaa perinteiset havainnot 
siitä, että henkilösuhteet ja -kemiat toimivat tärkeinä ryhmiä koossapitävinä voimina. 
Aineiston perusteella mielenkiintoisia jännitteitä syntyy myös eri ammattiryhmien välille, 
näistä klassisin on ehkä nuorisotyön kollektiivinen kokemus aliarvostamisesta ja siihen 
liittyvä toive tasa-arvoisesta kohtelusta. Haastatteluissa tuli esiin myös sosiaalityön ja 
lääkärien välinen jännite lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä; onko lääkäreillä (muka) 
oikeus astua sosiaalityön reviirille ja tehdä huostaanottoon liittyviä päätösehdotuksia? 
Seuraava sitaatti kuvastaa kuitenkin yhteistyön kehittämisen nykylinjaa, tarkoituksena on 
päästä pois henkilöiden varassa olevasta yhteistyöstä:  
 
Yhteistyö on nykytilassa vielä kiinni työntekijän henkilöstä ja yhteistyökyvystä/halukkuudesta. Yhteistyön 
pitää sujua henkilöstä riippumatta ja siihen tulee olla rakenteellinen velvoite. Eri ammattikunnille pitää 
lisätä koulutukseen moniammatilliset yhteistyökyvyt ja eri ammattialojen tietous, että tiedetään mitä 
toinen ammattilainen yhteisen asiakkaan kanssa tekee: ymmärrys lisääntyy ja yhteistyö helpottuu! 
Moniammatillista työtäkin pitää johtaa! 
 
Monialaista yhteistyötä koskevissa teorioissa ja tutkimuksissa korostetaan omien 
työtehtävien ja roolien selkeyden tärkeyttä. Toisaalta uusissa työtehtävissä, joita 
käynnistetään usein erilaisten hankkeiden ja uusien toimintamuotojen kehittämisen 
myötä, pidetään parhaana puolena niiden toimimista eri ammattien verkostojen ja 
ammattien rajapinnoilla. Erilaiset palveluohjaajat sekä jalkautuvaa ja etsivää työtä yli 
sektorirajojen tekevät työntekijät kurovat umpeen niitä rakoja, joita jää hierarkkisesti 
rakentuneiden sektoreiden välille. Aineistossa tulee esille monialaisen yhteistyön 
mahdollistama jaettu vastuu, joka on työnohjauksellinen työtä helpottava tekijä. 
Haastatteluissa kerrotaan esimerkkejä jaetun vastuun vuoksi tehtävästä toisten 
ammattikuntien rajapinnalla toimimisesta, kun opetuspuolella toimiva työntekijä on 
toiminut sosiaalityöntekijöiden auttajana ja työhallinnon palveluissa nuorelle apuna.  
 
Meillä näkyy, että siellä on yksi ihminen liian vähän saatikka sitten jos teillä ei ole tyyliin ketään 
tekemässä. Mä olen siellä, että vaikka mun ei tarttisi, niin mä en voi. Mulla on käynyt niin paljon sääliksi 
niitä työntekijöitä että olen käynyt ja ollut niitä auttelemassa asioissa, kun kuitenkin tiedän kun olen ollut 
vuoden siellä, niin tiedän systeemeistä. Siis eihän se kuulu mun työnkuvaan, mutta. 
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Monet tarvitsevat kanssakulkijaa siihen ja monet luulee, että olen työkkärissä töissä, kun kuljen 
työharjoittelusopimusten kanssa pitkin kaupunkia tekemässä. Yrittäjät, joiden kanssa olen tekemässä niin 
luulevat, että olen työkkärin ihminen. Siellä se on mun toinen koti työkkärissä, kun olen lappuja 
kuljettamassa 
 
Työn kohteessa kuten toiminta-alueissa ja yhteistyötahojen toiminnassa tapahtuvat 
muutokset edellyttävät jatkuvaa verkoston uudelleenkutomista sen repeämäkohdista. 
Monialainen yhteistyö edellyttää siten jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Haastattelujen 
mukaan verkostotyön osaaminen kehittyy käytännön työssä ajan myötä. 
Tapaustutkimushaastatteluissa korostettiin toisaalta myös uuden verkostotyötä osaavan 
sukupolven tulleen työmarkkinoille, sillä uudet työntekijät osaavat yleensä monialaisen 
yhteistyön tekemisen ikään kuin luonnostaan. Sen sijaan vanhemmilla ikäluokilla saattaa 
olla enemmän opettelua monialaisen verkostotyön tekemisessä. Syiksi sukupolvien 
väliseen eroon mainittiin mm. koulutuksen aikana saatu kuva työn sisällöstä ja 
toteuttamistavasta sekä toimiminen vanhojen rutiininomaisten toimintatapojen 
mukaisesti.   
 
Oppilaitoksissa on kasvatusvastuuseen liittyvänä velvollisuutena huolehtia tiettyyn rajaan 
asti nuoren asioista perheen ja rehtorin kanssa. Kun nuoren ongelmat kasvavat 
yksittäisen opettajan auttamismahdollisuuksia suuremmiksi tai ongelmat pitkittyvät, 
tarvetta on monialaisen yhteistyön käynnistämiselle. Nuorta erityisesti tukevissa 
palveluissa kuten oppilashuollossa tai mielenterveyspalveluissa näkyy selvästi, kuinka 
opettajilla on hyvin erilaiset kynnykset huolen heräämiselle, nuoren asioihin puuttumiselle 
ja viemiselle erilaisiin auttaviin monialaisiin yhteistyöverkostoihin. Jotta nuorta voitaisiin 
auttaa yhdenmukaisemmin ja palvelut olisivat tasa-arvoisemmin saatavilla, tarvetta 
todetaan olevan monialaiseen yhteistyöhön liittyvän osaamisen kehittämiselle.  
 
Koska tapaustutkimuskohteet ovat hyvin toimivia pudokkuusuhkan alaisten nuorten 
auttamiseen erikoistuneita verkostoja, niissä ei tullut esille esimerkkejä pallotteluksi 
kutsutusta vastuunsiirrosta ja nuoren ohjaamisesta. Ainoat viitteet ryhmien sisäisistä 
työnjaoista käytävästä keskustelusta tulivat esille joissakin oppilaitosten haastatteluissa, 
joissa todettiin virallisista integroimisen linjauksista huolimatta opettajien ohjaavan 
mielellään oman perustehtävänsä haastavasti käyttäytyviä nuoria erityisopettajille ja 
oppilashuollon erityisammattilaisille. Kasvatustehtävää painottavaa integroimista on 
vaikea yhdistää oppilaitosten käytännön arkityöhön tilanteissa, joissa opettajat haluavat 
hoitaa perustehtäväänsä eli nuorten kouluttamista ja sivistämistä taloudellisista syistä 
kooltaan kasvaneissa ja henkilöstöresursseiltaan niukkenevissa luokissa. Verkostoissa ei 
ole myöskään välttämättä haluttu tehdä vastuunsiirtoa toiselle viranomaiselle nuoren 
muuttuneista tarpeista huolimatta, jos palveluiden koordinointi on onnistunut hyvin 
jossakin organisaatiossa.  
 
Jos on moniongelmainen nuori, niin sitten siinä tarvitaan kaikkia verkoston tahoja ja se on varmaan aika 
haasteellinen asia. Sehän on tietysti moniammatillisen verkostotyön idea myös, mutta on haasteellinen 
juttu, että tehdään yhteinen suunnitelma siitä mitä kukin omalla tahollaan tekee sitten. Jokaisen tahon 
tarvitsee tietää se oma paikkansa ja se oma työnkuva perustehtävä sellaisessa verkostotilanteessakin, 
jotta se voi toimia asiakkaan kannalta hyvin. Luulen, että tuossa on paljon petraamisen varaa miettiä kun 
tehdään verkostotyötä, ettei käy niin, että nuori jää johonkin tiettyyn paikkaan. Se on, että hoida sinä kun 
olet jo monta vuotta hoitanut, Ja sitten tavallaan, kun ei kaikissa paikoissa ole välineitä siihen, miten voisi 
hoitaa.   
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2.2.6 Yhteistyön johtaminen ja resurssit: monialaisuus vaatii tietoa, 
aikaa ja vaivaa  

 
Monialaisessa yhteistyössä aiheuttavat ylimääräistä työtä ja edellyttävät lisäpanostuksia 
käytännön asiat, kuten yhteistyötahojen siirtyminen paikallisista valtakunnallisiin 
puhelinnumeroihin, läänin ja organisaatiorajojen muutokset ja toisten organisaatioiden 
resurssien puute. Organisaatioiden muutokset, kuten kuntaliitokset sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden rakenteelliset muutokset, ovat vähentäneet eri osapuolien 
mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön. Tilanne monialaisessa yhteistyössä on 
kuitenkin tavallisesti palautunut suurimman murrosvaiheen jälkeen. Hankkeet tuovat 
esille perustyön ja projektien resursoinnin väliset eroavuuden. Hankkeiden toteutuksessa 
ei useinkaan huomioida sitä, että resursseja annetaan projektien vetäjille, mutta muu 
henkilöstö osallistuu projektin verkostoihin ja muun kehittämistyöhön oman työnsä ohella 
ilman lisäresursseja. Hankkeissa tulee lisäksi erilaisia velvoitteita ja toimeksiantoja myös 
muille työntekijöille kuin varsinaiselle projektipäällikölle, mikä vaikuttaa osaltaan 
projektiväsymyksen kokemiseen. Toisaalta kun kunnissa on tehty inventaariota siitä, 
kuinka paljon hankkeet vievät todellisuudessa aikaa henkilöstöltä, on havaittu 
kollektiivisen vastuun kokemista hankkeista. Useimmat työyhteisön jäsenet arvioivat 
hankkeeseen osallistumisen vievän aikaa, mutta tehtyjen kartoituksen perusteella 
käytännössä työtä aiheutuu niistä vain joillekin henkilöille.  
 
Myös hankkeiden ulkopuolella tehtävä monialainen yhteistyö vaatii resursseja. Aikaa 
kuluu monialaisessa yhteistyössä verkoston kokoamiseen ja aikataulujen 
yhteensovittamiseen sekä verkostotyöhön osallistumiseen, joka ei rajoitu vain palaveriin 
kuluvaan aikaan. Verkostopalaveriin osallistuminen edellyttää tavallisesti 
etukäteisvalmisteluita ja työryhmissä annetaan niiden jäsenille usein erilaisia 
toimeksiantoja, joita joudutaan tekemään seuraavaan palaveriin mennessä. Yksi 
verkoston kokoamiseen liittyvä elementti on sen ajoittaminen sopivaan kohtaan. 
 
Kyllä se aina vaatii jonkun verran enemmän kun järjestää verkostopalaverin ja on yhteyksissä eri 
viranomaisiin, niin se vie oman aikansa sitten. Mutta ehkä se on sen väärti, kun tulee kuitenkin 
kokonaisvaltainen näkemys nuoresta ja eri viranomaisista, joiden kanssa hän on mahdollisesti tekemissä 
tai nuoren verkoston ihmisistä.  Kuitenkin se on väärti, mutta kyllä se työtä vaati ja saattaa mennä pitkälle 
ennen kuin saadaan järjestettyä. Se on sillä tavalla resurssikysymys. Joskus sitä miettii, kun kutsuu 
verkostoja koolle ja soittelee eri paikkoihin, niin ne ajat muuttuvat ja käyt sen kierroksen uudestaan. Että 
ihan oikeasti siihen täytyy olla aikaa varattu ja nähdä tärkeys, että kannattaa siitä huolimatta järjestää 
työryhmiä. 
 
Me ollaan mietitty, että vaikka usein sortuu siihen, että pistänkö tämän verkoston pystyyn kun se vaatii 
niin paljon. Mutta jos sen oikeasti mahdollisimman aikaisin tekee, niin se säästää työtä aika paljon sitten 
myöhemmässä vaiheessa, että kun olisi ja tekisi aiemmin yhteistyötä paljon enemmän. 
 
Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan paljon asiantuntijoiden ja tiimien johtamisesta, mutta 
suoranaisesti monialaisen yhteistyön johtamista ei ole merkittävästi tarkasteltu erillisenä 
teemana. Käytännön tasolla organisaation sisäisten moniammatillisten tiimien 
kokoaminen ja johtaminen on hyvin eri asia kuin poikkihallinnollisten asiakastyön 
verkostojen kokoaminen. Asiakastyön verkoston kokoajana ja usein samalla päävastuun 
ottajana toimii asian tarpeelliseksi katsonut taho, joka kokoaa tilannesidonnaisesti nuoren 
tarvitsemat yhteistyötahot ryhmäksi. Jokainen ryhmään kutsuttu vastaa itse siitä, 
osallistuuko hän ryhmään, sillä verkoston koollekutsuja ei voi velvoittaa ketään mukaan 
toisin kuin organisaatioiden sisäisissä monialaisissa tiimeissä. Organisaatioiden johto ei 
myöskään rajoita asiantuntijoidensa osallistumista monialaiseen yhteistyöhön, vaan 
luottaa heidän kykyynsä valita asiakkaiden tarpeiden ja työn resursoinnin kannalta 
sopivat työryhmät. Suuremmissa organisaatioissa saatetaan kuitenkin käydä keskustelua 
osallistumisen työnjaoista, jotta monialaiseen yhteistyöhön osallistumisen aiheuttama 
työmäärä jakautuisi tasaisemmin. Nuoren tilanteen ympärille koottavat monialaiset 
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asiakastyön ryhmät toimivat tavallisimmin suhteellisen vapaalla johtamisella. Johtamisen 
ja koordinoinnin merkitys kasvaa ryhmien koon kasvaessa ja muuttuessa 
abstrakteimmiksi kehittämisryhmiksi tai muutoin nuorten palveluita käsitteleviksi 
ryhmiksi.  
 
Mulla on sellainen olo, että me saataisiin koota ja koordinoida vaikka minkälainen ryhmä, että saataisiin 
koota enkä ole edes miettinyt sellaista. Tämä on varmaan persoonallisuuskysymys, että jos meistä olisi 
joku sellainen joka näkee verkostotyön tärkeänä ja kokee, että tämä aika on riittävä, niin en ole edes 
ajatellut etteikö siihen saisi. Ajattelen, että työryhmät kuten esimerkiksi tämä sun työryhmäsi, niin kyllä 
siitä ainakin tulee sosiaalitoimeen pyyntö, että osallistutteko ja sitten me mietitään, että kuka osallistuu, 
että kyllä ne tulee sieltä jostain ylemmiltä tasoilta sitten. Kyllähän meillä tällaisia toiveita saattaa tulla, 
mutta me mietitään sitä mikä on se meidän perustyö ja mihin meidän resurssit riittävät osallistua. Ja 
nimenomaan ettei se yhdelle työntekijälle kuormitu 10 työryhmää ja loput eivät ole missään, vaan 
käydään ihan rinki kuinka monessa kukin on ja mikä on se kenen kohtalo on joutua -tyyliin. 
 
Monialaisen yhteistyön toteuttamiseen liittyy sitä ohjaavan tiedon ja toiminnan seuranta. 
Monialaisia työryhmiä käynnistetään erilaisten nuorten palveluita koskevien suositusten ja 
velvoitteiden perusteella. Esimerkkinä laaja-alaisesta ja hyvin toimivasta, tavoitteellisesta 
ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia laativasta sekä niiden toteutumista seuraavasta 
työryhmästä ovat Posion kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ympärille 
koottu ryhmä, josta on muodostunut myös hankkeiden tulosten koostamiseen ja 
koordinointiin sekä juurtumiseen tähtäävän kehittämishankkeen ydinryhmä. Monialaisissa 
ryhmissä tiedon välittymisessä on merkitystä muistioilla ja dokumenteilla etenkin 
työryhmien alkuvaiheessa sekä verkostoryhmissä, joissa tehdään nuorten palveluiden 
kehittämistoimintaa oman työnsä ohella. Haastatteluissa tuotiin esille, kuinka tärkeä olisi 
saada peruspalveluihin monialaisista verkostoista tietoa välittävää perehtymismateriaalia, 
jotta uusilla tulokkailla olisi mahdollisuus päästä nopeasti kiinni paikallisiin verkostoihin ja 
monialaista yhteistyötä koskeviin käytäntöihin. Tapaustutkimuskohteista esimerkkinä 
hyvin ilman raskasta byrokratiaa ja johtamista toimivasta sekä verkoston jäsenvaihdosten 
yhteydessä organisaatiokohtaisesta jatkuvuudesta huolehtivasta ja seuraajat 
perehdyttävästä yhteistyöryhmästä on Outokummun nuorten verkosto. 
 
Yhtenä tarjottavan tuen antamiseen vaikuttavana tekijänä on nuorelta välittyvä tieto. 
Monialaista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa varten kootaan tietoa nuorista, jotta 
pystyttäisiin selvittämään paremmin heidän tilannettaan ja tuen tarvettaan. Nuorista 
kootaan tietoa myös seurannan kehittämiseksi ja sen myötä nuorten palveluiden piiristä 
putoamisensa vähentämiseksi. Nuoret eivät välttämättä miellä tarpeelliseksi 
kokonaisvaltaista asioiden käsittelyä, vaan saattavat esimerkiksi rajata opiskeluun liittyvät 
asiat mielenterveysasioiden käsittelystä ja olla kertomatta asiantuntijan näkökulmasta 
opintojen jatkon kannalta tärkeitä asioita. Tiedon välittymisen helpottamisessa on 
käytetty keinoina mm. nuorten kanssa laadittavia verkostokarttoja, joihin kirjataan heille 
tärkeimpiä tahoja sekä vanhempia koskevan verkostotyön antia, joiden kautta voidaan 
saada tietoa nuoren kanssa pidettävissä palavereissa näkymättömäksi jäävistä asioista. 
Monialaisessa yhteistyössä tehtävää tiedonsiirtoa vaikeuttavat eri organisaatioissa 
käytettävien ohjelmien katseluoikeudet ja ohjelmistoissa tapahtuvat muutokset, jotka 
vaativat aikaa käytäntöjen luomiseen ja erityistä panostusta yhteistyömallien 
kehittämiseen. Tiedon välittyminen nuoresta ei ole aina myönteistä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi nuoriin kohdistuvia ennakko-oletuksia vahvistavat tilanteesta vääristävää 
tietoa antavat saatteet, joiden avulla nuoret siirtyvät seuraavaan palveluun jonkun tahon 
lähettämänä tai joustavaa hakua varten laitetut tiedot, joilla on aiottu helpottaa nuoren 
sisäänpääsyä oppilaitokseen, mutta jotka kääntyvätkin nuoren tulevaisuudensuunnittelua 
vastaan.  
 
Monialaisen yhteistyön toteutumiseen ja kehittämiseen vaikuttavat suositusten ja 
ohjelmallisen ohjauksen lisäksi verkostojen käytössä olevat ohjaus- ja palveluresurssit. 
Monialaisen verkoston käynnistäminen ei riitä yksinomaisena keinona nuorten tarvitseman 
ohjauksen ja tuen saannin toteutumiseen, vaan siihen tarvitaan nuorta tukeva henkilö ja 
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hänellä olevat resurssit. Erilaisten palveluiden, kuten ammattistartin ja matalan 
kynnyksen mielenterveyspalveluiden puuttuminen paikkakunnalta, saattaa vaikeuttaa 
monialaisen yhteistyön toteutumista. Samoin verkostoyhteistyölle voivat lisärasitteita 
aiheuttaa kuntien erilaiset maksukäytännöt, jolloin säästösyistä ei käytetä nuoren 
tarvitsemaa palvelua riittävässä määrin. Monialaiselle työlle aiheuttaa haasteita 
integroinnin periaate, kun peruspalveluihin tulee erityisryhmiä erityisoppilaitosten ja 
kehitysvammaisten erityispalveluiden vähentyessä tai pakolaiskeskusten ja 
lastensuojelulaitosten alueelle perustamisen myötä. Kun perustoimintaan tulee entistä 
enemmän tukea tarvitsevia nuoria, tarve monialaisen tukiverkoston rakentamiselle 
kasvaa. Nuorta ei kuitenkaan välttämättä pystytä auttamaan riittävästi, jos verkostossa ei 
ole erityisosaamista ja tuen edellyttämiä lisäresursseja. 
 
Kun muutosta tapahtuu kehitysvammahuollossa, niin ne muutokset näkyvät meillä. 
Siellähän on laajat muutokset menossa ja nythän näitä lievästi eikä ihan lievästikään tulee 
enemmän meille ja tarjotaan.  Meillä ei ole kyllä mitään koulutusta tai kokemusta eikä 
muutakaan, kun heidän palvelujärjestelmä on purettu ja on ajateltu että he käyttävät 
muitakin palveluita. Mutta me ollaan koettu se - ei niin etteikö me haluttaisi ottaa ja 
antaa palveluita - mutta se on myöskin erityisosaamista vaativa alue ihan oikeasti. Siis 
kun meidän menetelmät ovat aika pitkälle keskusteluun ja puhumisen kautta ja heidän 
kanssaan tarvittaisiin aivan erilaisia menetelmiä. Heissä on niin paljon sellaisia, joilla 
keskustelu ei ole sen ensisijainen eikä juuri ollenkaan toisilla mukana. 
 

2.2.7 Asiakkuus ja osallisuus 
 
Konkreettisimmissa verkostoissa ja ryhmissä osallisuuden muodot vaihtelevat. Erilaisissa 
kehittämisryhmissä (esim. lukion kehittämisryhmä, oppilashuollon kehittämisryhmä) 
saattaa olla nuorten oma edustaja paikalla. Näissä tiettyä toimialaa tai palvelua 
kehittävissä yhteistyöryhmissä pidetään myös vanhempien edustusta yhtä tärkeänä. 
Näidenkään käytäntöjen yleisyydestä on tosin aineiston perusteella vaikea sanoa mitään. 
 
Nuorten osallisuus nimenomaan oman asiakkuuden tukena on normitettu niihin 
hyvinvointipalveluja linjaaviin näkemyksiin, joiden mukaan asiakasta on kohdeltavana 
subjektina eikä objektina. Tällä tasolla osallisuuden nähdään toteutuvan esimerkiksi 
erilaisten asiakas- ja yhteistyösuunnitelmien kautta, näiden suunnitelmien teossa nuorta 
ja hänen vanhempiaan pyritään kuulemaan (mm. henkilökohtaiset opiskelujen 
järjestämistä koskevat suunnitelmat).  
 
Monialaisen yhteistyöhön osallisuus välittyy yleensä nuorta kohtaavien työntekijöiden 
kautta, erään haastateltavan mukaan osallisuus menee linjana tai prosessina läpi 
toimialalta yhteistyöryhmään. Ryhmään osallistuvalla työntekijällä on tässä tärkeä 
välittäjän tai tulkin rooli; työntekijä tuo ryhmään tietoa yksittäisen nuoren tarpeista tai 
sitten omalla toimialalla tehdyistä havainnoista nuorten yleisiä tarpeita koskien. Tämä on 
yleinen käytäntö, joka on olennainen osa myös ns. seurantatiedon välittymisen prosessia.  
 
Toisaalta tässä välittymisessä voidaan erotella myös luotettavuuteen liittyviä vaihteluja. 
Esimerkiksi etsivän työn kentältä tuotiin esille, että etsivässä työssä ”kerätty” nuorten 
ääni koetaan epäluotettavaksi. Tämä johtuu siitä, että nuorten mielipiteet ja tarpeet 
kysytään epävirallisten keskustelujen kautta. Kuuleminen ei tapahdu auktorisoitujen 
käytäntöjen (asiakassuunnitelma, oppilaskunta, nuorisovaltuusto, www-kysely) avulla 
vaan epäsystemaattisesti keskustellen ja jutellen. Etsivän työn kohtaamien nuorten ääni 
jää usein kuulumatta erilaisissa virallisissa kyselyissä, saati nuorisovaltuustossa. Tästä 
syystä nämä usein ns. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret on yleensä määritelty 
”passiivisiksi” vaikuttamishalujen osalta. Etsivän työn kokemukset viittaavat siihen, että 
nuorten äänen kuulumattomuuden ohella on kiinnitettävä huomiota siihen, että toisten 
nuorten ”ääntä” pidetään epäluotettavampana kuin toisten. 
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Osallisuus liittyy keskeisesti monialaisen yhteistyön osaamiseen ja työnjakoon. 
Haastatteluissa korostettiin, kuinka nuorten osallisuuden huomioiminen on tärkeä osa 
asiantuntijan omaa ammatillista osaamista. Nuorten osallisuuden edistämisessä tulisi 
haastatteluiden mukaan erotella erillisinä ulottuvuuksina vaikuttaminen ja kuuleminen, 
joita nuoret eivät useinkaan itse osaa erotella. Tapaustutkimuskohteissa oli sosiaali- ja 
nuorisopuolen ammatteja yhdistävänä tekijänä asianajajuus nuorten asioissa (advocacy), 
joka liittyy osallisuuden vahvistamiseen. Erityisnuorilla, joilla ei ole kykyä saada 
sanottavaansa monialaisissa ryhmissä esimerkiksi kielellisten ongelmien vuoksi, asioiden 
ajaminen nousee yhdeksi osallisuuden muodoksi. Hyvänä esimerkkinä nuorten 
osallisuuden huomioimisesta on Espoon Omnian työpajan ja sen ohjaustiimin työskentely, 
jossa kootaan monipuolisesti seuranta- ja palautetietoa nuorilta asiakasprosessin eri 
vaiheissa sekä palautteen vaikuttavuuden parantamiseksi puututaan nopeasti nuorten 
palautteeseen myös moniammatillisessa työryhmässä.  
 
Kyllähän meilläkin tietysti ohjaustyössä, meidänkin pitää lähteä mikä sitä nuorta kiinnostaa ja sitten sen 
mukaan mietitään, mitä ohjataan ja mitä kannattaisi tehdä. Ja joskus pitää rajatakin ja olla jämpti ja 
jämäkkä, ettei myöntyä kaikkeen mitä nuoret tahtovat 

2.3 Monialaisen yhteistyön johtamisen monet tasot 

Monialaisen yhteistyön johtamisen haasteita voidaan tarkastella johtajuuden 
monitasoisuutena, tässä ajattelussa johtamisen nähdään syntyvän erilaisten ja 
eritasoisten ohjausmekanismien mukaan. Kaikkein henkilökohtaisimmalla tasolla 
johtaminen tapahtuu oman ammatillisen osaamisen kautta, haastatteluissa puhuttiin 
erityisestä moniammatillisesta osaamisesta, yhteistyön oppimisesta ja siihen 
kasvamisesta.  Ryhmien ja verkostojen kohdalla on luonnollisesti tarkasteltava myös 
ryhmädynamiikkaa, eli ryhmän sisäisiä valta- ja ohjausrakenteita.  Seuraavalla tasolla 
johtamiseen kuuluvat verkostojen taustaorganisaatioiden omat tavoitteet ja/tai prosessit, 
joiden edistämiseksi yhteistyötä tehdään.  Lähes jokainen ryhmä ja verkosto on 
vähintäänkin tietoinen paikallisista ja/tai seudullisista strategioista ja ohjelmista, joiden 
linjauksia ja tavoitteita ryhmien pitäisi konkretisoida strategian läpäisy-ajatuksen 
mukaan.  
 
Kaikki edellä mainitut johtamisen ja ohjaamisen käytännöt ovat mukana monialaisten 
ryhmien synnyssä ja niiden toiminnassa. Tämä jo osaltaan selittää sitä, miksi ryhmien ja 
verkostojen todellisuutta leimaa usein eräänlainen moniulotteisuus ja ”liikkeessä 
oleminen”, samaan organisaatioon ja ryhmittymään tuodaan usein huomattavan paljon 
erilaisia tavoitteita, odotuksia ja vaatimuksia.  

2.3.1 Monialaisen yhteistyön lakisääteistäminen 
 
Monialaisen yhteistyön johtamisen ja ohjaamisen ylimmällä tasolla ovat valtakunnalliset 
lait, asetukset ja strategiat. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi valtakunnallinen lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Tässä luvussa tarkastellaan uusinta uutuutta, eli 
nuorisolain muutosesitystä ja siihen kuuluvaa monialaisen yhteistyön lakisääteistämistä8  
Nuorisolain muutosesityksen keskeinen sisältö on kuvattu alla olevassa sitaatissa: 
 
Laissa säädettäisiin menettelystä paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi. 
Kunnassa tulisi olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluisivat nuorten kannalta keskeisimmät 
toimialat. Mukana olisivat opetus-, sosiaali- ja terveys-, ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon 
edustajat. Myös muut viranomaiset, kuten esimerkiksi puolustushallinto, voisivat tarvittaessa kuulua 
verkostoon. Verkosto toimisi vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Verkosto 
ei käsittelisi yksittäisen nuoren asioita vaan paikallistasolla yleisemmin nuorten tarvitsemien palvelujen 
toimivuutta. 

                                          
8 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 

annetun lain 5 §:n muuttamisesta. 
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Lisäksi laissa säädettäisiin etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 
nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja 
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 
 
Lakiin lisättäisiin säännökset tilanteista, joissa salassapitosäännösten estämättä tiettyjen viranomaisen 
tulisi luovuttaa etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren tavoittamista varten, jotta 
nuorelle voitaisiin tarjota varhaista tukea. Nuorelle ei säädettäisi velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua 
palvelua 
 
Lakisääteiselle verkostolle on lakiesityksessä asetettu neljä erilaista tehtävää (Hallituksen 
esitys..., 15). Taulukossa 5 kuvataan näitä tehtäviä. 

Taulukko 5. Monialaisen verkoston tehtävät. 

 
Monialaisen verkoston tehtävät 

Ensimmäisenä tehtävänä verkoston tulisi koota paikallisesti tiedot nuorten kasvu- ja elinoloista ja 
niiden pohjalta arvioida nuorten tilannetta päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Verkostolla olisi 
mahdollista tuottaa ajankohtaista ja monipuolista tietoa muun muassa kunnan luottamushenkilöiden 
käyttöön. 
Toisena tehtävänä verkoston tulisi edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja 
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Verkoston tulisi 
kartoittaa toiminta-alueensa eri sektoreiden palvelut ja tunnistaa niiden mahdolliset katvealueet.  Eri 
toimialojen edustajat voisivat tuoda verkostolle tietoja oman sektorinsa nuoriin liittyvistä 
uudistuksista tai tarpeista. Verkoston tulisi arvioida erilaisten palvelujen tarvetta ja saatavuutta 
kokonaisuutena. Tällaisella arvioinnilla voitaisiin tunnistaa esimerkiksi tilanteet, joissa jonkun 
toimialan asiakkaana on sellaisia nuoria, jotka ensisijaisesti tarvitsevat jonkun toisen sektorin 
palveluja. 
Kolmantena tehtävänä verkoston tulisi suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten 
palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi. Erityishuomiota tulisi 
kiinnittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sujuvaan ohjaantumiseen palvelusta toiseen niin 
sanotusti saattaen vaihtamalla. 
Neljäntenä tehtävänä verkoston tulisi edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen 
vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Tavoitteena on, 
että paikallistason toimijat voisivat nykyistä yhtenäisemmin soveltaa henkilötietojen siirtoon liittyviä 
säännöksiä. Verkosto voisi tietosuojavaatimukset huomioon ottaen hyödyntää myös tietotekniikan 
mahdollisuuksia viranomaisten välisen tiedonkulun kehittämisessä. 

 
Tapaustutkimuskohteissa pohdittiin monialaisen yhteistyön lakisääteistämisen vaikutuksia 
paikallisen verkoston toimintaan. Käsillä olevan esitutkimuksen ja muiden 
tutkimushavaintojen perusteella kunnissa on laajoja, tavallisimmin noin kerran vuodessa 
kokoontuvia monialaisia työryhmiä, jotka toimivat usein tiedon välittämiseen 
tarkoitettuina ryhminä ja joissa käsitellään paikkakunnan tai seudun nuorten tilannetta ja 
eri palveluiden ajankohtaisia asioita. Lakisääteistämisen hyviä puolia ovat sen edellyttämä 
yhtenäisyys eri kunnissa sekä sopimuksellisuuden ja velvoittavuuden vaikutus toiminnan 
tavoitteellisuuteen ja jatkuvuuteen. Lakisääteisyydessä pidetään hyvänä sitä, että sen 
myötä vähemmän voimakkaasti asioita ajaneet henkilöt voivat saada ääntään ja 
näkemyksiään esille, kun toiminta ei vaadi vahvaa monialaista yhteistyötä edistävää 
persoonaa. 
 
Lakisääteistämisen haasteina ovat näennäistekeminen eli lain kirjaimen muttei sen 
hengen mukaan toimiminen, ylhäältä päin lähtevien ohjeistusten toimimattomuus arjessa, 
verkostojen muodostuminen liian suuriksi asioiden käsittelyä varten sekä byrokratian 
kasvu ja liiallinen virkamiesmäistyminen, kuten vanhempien ja kolmannen sektorin 
edustajien huomioimisen vähentyminen heidät aiemmin hyvin osallistaneissa ryhmissä. 
Ryhmien koostamisessa pidetään tärkeänä huomion kiinnittämistä päättävien tahojen 
mukana olemiseen tai tietojen välittymiseen siten, että työ olisi muutakin kuin 
asiakastyön tasolla toimivien henkilöiden tiedonvälitykseen perustuvaa työskentelyä ilman 
vaikutusmahdollisuutta. Kaikki ryhmään osallistujat eivät kuitenkaan saisi olla liian 
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kaukana nuorten arjesta olevia tahoja, sillä muutoin työryhmän toiminnan ja tulosten 
arvioidaan jäävä ”yleisen hyvän odottelun” -toisteluksi.  

Perustelut lakisääteistämisen tarkasteluun 

 
Yhteistyön lakisääteistämiseen liittyvän keskustelun tarkastelu on tärkeää, koska tämä 
keskustelu paljastaa jotain olennaista yhteistyön kehittämisen haasteista ja esteistä. 
Voidaan väittää, että lakisääteistämisen esitys on nostanut poikkeuksellisen selvästi esiin 
aiemminkin näkyvillä olleita keskusteluteemoja. Hieman kärjistäen sanottuna lakiesitys on 
eräänlainen ultimaatumi, joka omalla vaatimuksellaan on pakottanut myös vastakkaisia 
argumentteja esiin.  
 
Lakisääteistämiskeskustelun osalta on olennaista korostaa, että lakiesityksessä 
määritellään aivan erityinen monialaisen yhteistyön muoto. Laissa ei säädetä siitä, millä 
organisaatiotasolla verkostoon tulisi osallistua. Käytännössä ryhmän rakennetta 
määritellään esimerkiksi sille asetettujen tavoitteiden kautta, tavoitteet on määritelty 
siten, että verkostoon tulisi kuulua toimialojen johtavia viranhaltijoita. Tämä näkemys 
vahvistui myös haastatteluissa, joissa puhuttiin ryhmistä epävirallisella termillä ”lapsi- ja 
nuorisopoliittinen johtoryhmä”. Tämä termi kuvaa hyvin ryhmän roolia paikallisen lasten 
ja nuorten hyvinvointipolitiikan keskeisenä yhteistyöryhmänä. Lakiesityksen virallisesta 
termistä (ohjaus- ja palveluverkosto) on käytetty myös nimitystä viranomaisryhmä. 
Selkein rajaus on siinä, että lakisääteisessä ryhmässä ei käsitellä yksittäisten nuorten 
asioita.  
 
Lakisääteistämiseen liittyvää keskustelua ei siis tule yleistää koskemaan kaikkea 
monialaista yhteistyötä. Lain määrittelemän ryhmän lisäksi yhteistyötä tehdään hyvin 
erilaisissa verkostoissa ja konkreettisissa asiakastyöryhmissä. Tässä luvussa käyty 
keskustelu on siis rajattu näihin ”lapsi- ja nuorisopoliittisiin johtoryhmiin”. Monessa 
kunnassa tällaisia toimialojen korkeista viranhaltijoista koostuvia yhteistyöryhmiä on jo 
olemassa, lakimuutos merkitsee vain näiden ryhmien toiminnan säätelyä ja ehkä myös 
päivittämisen vaatimuksia. 
 
Nuorisolain muutosesitykseen liittyvää monialaisen yhteistyön lakisääteistämistä voitaisiin 
tarkastella monesta eri näkökulmasta. Tämän raportin punaisena lankana kulkee ajatus 
lakimuutoksesta sosiaalisena innovaationa; kyse on ”uudesta” ratkaisusta, jolla pyritään 
muuttamaan vallitsevia käytäntöjä hyödyn ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. (vrt. 
Hämäläinen & Heiskala 2004) Tällöin on tietysti kysyttävä, mitä kaikkea tuo ”uusi” pitää 
sisällään? 

Lakiesitys kuntatalouden ja -toiminnan tuottavuusohjelmana? 
 
Yksi merkittävä yleisen tason havainto liittyy siihen, että monialaisen yhteistyön 
lakisääteistäminen voidaan asettaa vastakkain palvelutarjonnan lisäämisen kanssa. 
Taustalla on ajatus, että palveluiden vahvistaminen ja resurssien lisääminen on liian 
helppo ja automaattiseksi muodostunut ratkaisuehdotus palvelujärjestelmän ongelmiin. 
Kunnille annetaan lakimuutoksen myötä sellainen viesti, että ”ensin tulee ottaa yksi askel 
taaksepäin”. Monialaisen yhteistyön tehtäväksi on asetettu nykyisen tilanteen arviointi; 
palvelujärjestelmän rakenteen ja palvelutarpeiden arviointi tehdään ennen 
resurssitarpeiden arviointia. Tämän voi tietenkin lukea eräänlaisena antiteesinä sellaiselle 
puheelle, jossa erilaisten hyvinvointiongelmien syiksi luetaan milloin minkäkin 
hallintokunnan tai toimialan resurssivajaus. Ja jos resurssien puute luetaan ongelmien 
syyksi, niin ratkaisumalliksi on perinteisesti haettu resurssien lisäystä. Tämä pysäyttävä 
ja harkintaan pakottava viesti on sisäänkirjoitettu lakimuutokseen ja siihen sisältyy 
arkikielelle käännettynä sellainen ajatus, että nykyisistä palveluista ja työntekijöistä 
voidaan yhteistyötä tehostamalla kaivaa enemmän tehoa irti. Tässä on se yleisen tason 
ideologia, jonka perusteella lakimuutosta voisi niin halutessaan kritisoida myös uutena 
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kuntatalouden ja -toiminnan tuottavuusohjelmana. Kysymys on tietenkin lukutavasta, 
lakiesityksessä tämä asia on muotoiltu esimerkiksi näin (Hallituksen esitys.., 9): 
 
Toimivallan ja vastuunjaon selkiintyessä päästään purkamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä olevia 
päällekkäisiä toimintoja, jolloin samaan toimintaan ei varata eri sektoreilla moninkertaisia resursseja. Tällä 
tavalla voidaan aikaisempaa paremmin ehkäistä sitä, että jonkun palvelun puuttuminen aiheuttaa jollekin 
toiselle sektorille lisäkustannuksia. Eri sektoreiden välillä tapahtuvat taloudelliset siirtymät voidaan 
ennakoida paremmin ja tarvittaessa jopa vähentää palvelujen tarvetta. Yhdistämällä osaamista ja 
yhtenäistämällä toimintakulttuureja on mahdollista säästää resursseja.  
 
Lukutavan lisäksi tekstin ”vastaanottoon” vaikuttaa lukupaikka; kuntien keskushallinnossa 
ja erilaisissa koordinoivissa elimissä kustannustehokkuus ja päällekkäisyyksien 
poistaminen näyttäytyy ainoastaan säästönä, toimialojen, hallintokuntien ja yksittäisten 
palvelujen tasolla tähän luetaan myös uhkakuvia. 
 
Tuottavuus ja tehokkuus ovat siis eräällä tavalla sisäänkirjoitettuna lakimuutokseen. 
Tästä on aika lyhyt askel siihen, että lakimuutoksen tavoitteet olisi mahdollista nähdä 
myös säästöinä ja sitä kautta resurssivaatimusten mitätöijinä. Tehokkaan yhteistyön 
lisäksi ”syyllisenä” voidaan pitää palveluiden koordinoinnin tavoitteita. Hieman 
lakimuutoksen henkeä mukailevat havainnot on kirjoitettu esimerkiksi vuonna 2008 
ilmestyneessä Nuorten osallisuushankkeen arviointiraportissa, tällöin todettiin että pelkät 
lisäresurssit, uudet palvelut ja uudet hankkeet eivät ratkaise palvelujärjestelmän 
ongelmia. Jossain vaiheessa tulee vastaan se raja, jossa palveluiden puutteesta siirrytään 
palveluiden labyrinttiin (Vehviläinen 2008, 185). Osallisuushankkeen ja muiden 
vastaavien hankkeiden (mm. Onnistuvat Opit) tuloksissa on korostettu palveluiden 
koordinoinnin välttämättömyyttä; koordinoinnin avulla lasten ja nuorten palveluiden 
verkosto saadaan toimimaan tehokkaammin ja päällekkäistä työtä voidaan vähentää. 
 
Näissä aiempien kehittämishankkeiden lopputuloksissa koordinointi ja yhteistyö on nähty 
”viattomasti” yleishyödyllisinä menetelminä, joiden kautta palveluverkostoa tai -labyrinttiä 
päästään uudistamaan. Ei ole juurikaan ajateltu sitä, että labyrintit merkitsevät myös 
työpaikkoja ja hyvinkin palvelu- ja henkilökohtaisia tarpeellisuuden kokemuksia. 
Koordinoinnin uhkakuvia tai mahdollisia kritiikin ja pelon perusteita ei ole kovin mittavasti 
analysoitu eikä nostettu esille. Toisaalta voidaan arvella, että niin kauan kun 
koordinoinnin ja yhteistyön vaatimukset pysyvät hanketoimijoiden tai -arvioijien 
suosituksissa, kuntatasolla on suhteellisen helppo suhtautua niihin joustavasti ja oman 
harkinnan mukaan. Nuorisolakikaan ei ole mikään pakottava ultimaatumi, mutta nostaa 
kuitenkin koordinoinnin mahdolliset uhkakuvat vahvemmin esiin. 

Kehittämishankkeiden kokemusten juurruttaminen 

 
Nuorisolaki voidaan siis lukea tehokkuus- ja tuottavuusvaatimuksena, joka vie 
legitimaatiopohjaa ”perinteiseltä” lisäresursseja vaativalta puheelta. Seuraavaksi 
jatketaan havainnosta, jonka mukaan nuorisolain taustalla on erilaisten 
kehittämishankkeiden kokemukset: 
 
Erilaisissa kehittämishankkeissa on perustettu monialaisia viranomaisverkostoja tai -ryhmiä, mutta ne ovat 
jääneet suurimmaksi osaksi lyhytaikaisiksi, koska tehtäviä ei ole määritelty hankkeen päättymisen jälkeen 
henkilöstön toimenkuviin eikä verkoston toiminnan johtamisesta ole sovittu. Tästä syystä monialainen, 
hyväksi käytännöksi todettu toiminta edellyttää sen asemointia viranomaistehtävänä. 
 
Lakiesityksen logiikka lähtee tietenkin siitä, että kehittämishankkeissa toteutetuilla 
verkostoilla ja ryhmillä on ollut hyviä vaikutuksia. Erään haastatellun mukaan: ”koko se 
lakiesitys lähtee lukuisista kehittämishankkeista, jotka päätyvät siihen, että pitäisi olla 
monialainen verkosto.” Kun kehittämishankkeiden käytännöt ja kokemukset ”kopioidaan” 
ja siirretään osaksi viranomaistehtäviä ja perustyötä, niin hankkeiden hyvät vaikutukset 
saadaan levitettyä kaikkiin Suomen kuntiin.   
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Tähän logiikkaan voidaan pysähtyä yhden havainnon ja kahden kysymyksen verran. 
Ensiksikin lakiesitys viittaa siihen, että erilaisilla kehittämishankkeilla on merkitystä lasten 
ja nuorten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä vaikka hankkeiden ja projektien 
hyödyllisyyttä on toisinaan epäilty. Toiseksi on syytä miettiä perusteellisemmin sitä, miksi 
hyvät yhteistyökäytännöt ovat usein loppuneet hankkeiden päätyttyä? Kolmanneksi on 
hyvä kysyä sitä, mitä tulisi tapahtua kun innovaatiotoiminnan myötä kehitettyjä hyviä 
käytäntöjä pyritään siirtämään erilaisiin toimintaympäristöihin ja perustyöhön? 
 
Lakiesityksen legitimaatio perustuu siis ainakin osin innovaatio- ja kehittämistoimintaan. 
Taustalla ovat hyvät kokemukset ja esimerkit, eli hankekielellä sanottuna hyvät 
käytännöt. Hyvien käytäntöjen osalta puhutaan usein käytäntöjen levittämisestä, 
vakiinnuttamisesta ja juurruttamisesta. Jos lakiesitys lähtee kehittämishankkeiden 
havainnoista, niin silloin lakiesityksen myötä pyritään juurruttamaan hankekäytäntöjä. 
Tätä ei tietenkään tehdä perinteisellä tavalla, esimerkiksi hankkeiden tai kuntien välisenä 
benchmarkauksena, vaan astetta monimutkaisempien sosiaalisten prosessien tai 
välitysten kautta.  
 
Kehittämistyötä tekevät ja tuntevat henkilöt tunnistavat tässä myös mahdollisen kritiikin 
paikan. Lakiesitystä on kritisoitu kuntien vaihtelevien toimintaympäristöjen 
unohtamisesta, tilalle on haluttu lisää itsehallintaa ja paikallisen ympäristön tuntemiseen 
perustuvia ratkaisuja. Lisäksi lakiesitystä on kritisoitu siitä, että kyseessä on kunnille uusi 
tehtävä, johon ei kuitenkaan ole varattu lisäresursseja. Kehittämistyön kokemuksien 
perusteella tätä kritiikkiä voidaan täydentää yleisillä havainnoilla hanketoiminnan ja 
perustyön eroista.   
 
Hanke- ja projektimaailmasta saadut kokemukset antavat jossain määrin liian myönteisen 
kuvan lasten ja nuorten palvelujärjestelmän (monialaisen) kehittämisen 
mahdollisuuksista. Tässä on useita eri tasoja. Ensinnäkin erilaisissa kehittämishankkeissa 
ja -projekteissa ovat yleensä mukana keskimääräistä kehittämismyönteisemmät kunnat, 
syystä tai toisesta näissä kunnissa on opittu ja totuttu hakemaan esimerkiksi ESR-
rahoitusta ja hanketoiminnan myötä on päästy rakentamaan hyviä verkostoja. Toinen 
taso on se, että kehittämistyöhön osallistuvat henkilöt ovat usein myös ”valikoituneita”, 
heillä on mahdollisuuksia (projektityö, -resurssit) ja usein myös poikkeuksellista intoa 
luoda jotakin uutta luutuneiksi tulkittuihin yhteistyörakenteisiin. Tähän liittyy väljästi se, 
että monialaista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa luotaavassa tiedonkeruussa 
(tutkimukset, arvioinnit, kyselyt) nämä optimistit ovat usein olleet yliedustettuina. 
Myöhemmin tässä raportissa kuvataan sitä, kuinka nimenomaan monialaiseen 
yhteistyöhön tyytymättömillä henkilöillä saattaisi olla arvokasta sanottavaa yhteistyön 
kehittämisen ja juurruttamisen tueksi.  
 
Kolmas taso on laajin ja ehkä myös tärkein. Erilaisten hankkeiden ja projektien 
toteuttaminen ja niihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä aivan omanlaistaan 
hyvinvointityötä. Haastatteluissa on tullut esiin kuinka projektien ”maailma” on vapaa 
sektoroituneen palvelujärjestelmän raameista. Projektiresurssit ovat erillisiä resursseja ja 
projekteihin osallistuvilla henkilöillä on ”lupa ajatella paikkakunnan tilannetta 
kokonaisvaltaisesti”, ilman että täytyy pysyä oman toimialan tapojen sisällä.  Eräässä 
haastattelussa tätä asiaa pohdittiin myös siten, että hankkeiden poikkeuksellinen maailma 
tarjoaa hyvinvointialan ammattilaisille eräänlaisen ammattieettisen vapauden; hankkeissa 
ja projektirahoilla on mahdollista tehdä sitä, mikä koetaan oikeaksi ja ihanteiden 
mukaisesti, palkitsevaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista työtä. Hankkeiden ulkopuolella 
realiteetit pakottavat kuitenkin rajaamaan omaa työtä, milloin byrokratian, milloin 
aikapulan ja milloin oman toimialan intressien takia.   
 
Hanketyöhön rinnastetaan siis oman toimialan perustyötä, joka koetaan rajoittavaksi ja 
byrokraattiseksi ja jossa joudutaan ottamaan huomioon myös taloudelliset intressit. 
Hankkeiden illuusio ei kuitenkaan kestä kauan. Yleisesti on tiedossa, että 
hankekäytäntöjen juurtuminen on koettu ongelmaksi ja monet projektityöntekijät 
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joutuvat palaamaan takaisin perustyön ja kunnallisen palvelujärjestelmän rajoitteiden 
alle. 
 
Olennainen kysymys on tietenkin se, miksi hankekäytännöt ovat jääneet lyhytaikaisiksi? 
Tämän kysymyksen tarkastelu paljastaa käänteisesti jotakin myös monialaisen yhteistyön 
johtamisen ja ohjaamisen haasteista. Ilmeisin vastaus on tietenkin hankeresurssien 
loppuminen, monet hyvät käytännöt jäävät odottamaan rahoittajaa. Monialaisen 
yhteistyön ja varsinkin lakiesityksessä kuvatun ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan 
jatkon kannalta on nostettava esiin myös sektoroituneen palvelujärjestelmän 
rakenteellisia esteitä. Riskinä on se, että lakisääteisen yhteistyön vaikuttavuus ja sen 
juurruttamisyritykset törmäävät samoihin esteisiin, joihin niin monet hankekäytännöt ja             
-verkostot ovat jo aiemmin pysähtyneet. 
 
Monialaisen yhteistyön lakisääteistämisen tavoitteet eivät ole kovin helposti 
yhteensovitettavissa nykyisen sektorihallinnon ja -budjetoinnin todellisuuteen. 
Lakiesityksen taustalla on holistinen ihmiskäsitys ja ajatus kunnan nuorista ”yhteisinä 
asiakkaina”. Käytännön palvelujärjestelmässä asiat eivät kuitenkaan mene niin, asiakkaat 
ovat myös ”omia” ja usein on viisasta puhua milloin lääketieteellisen, milloin 
psykologisen, milloin pedagogisen ihmiskäsityksen puolesta. Monialaisen yhteistyön 
hengessä on mahdollista kirjoittaa kirjoja otsikolla: Ihminen tarvitsee sitä, mitä ilman on 
paha olla (Lämsä 1998) Mutta sektoroituneessa palvelujärjestelmässä nuorten tarpeet 
halutaan usein esittää hieman rajoittuneemmin, kulloisenkin sektorin tarpeisiin sopivaksi.  
 
Tämä perusristiriita toteutuu paikallisella tasollakin. Monialaisissa ryhmissä puhutaan 
usein kauniisti määritellyin sanoin, mutta ongelmaksi koetaan se, että kokouksien jälkeen 
nämä asiat ”unohdetaan” ja yhteistyössä sovitut tavoitteet eivät välity toimijoiden omaan 
työhön. Hankkeiden ulkopuolella monialaisen yhteistyön kehittäminen koetaan usein 
”kyllä..mutta” -kysymyksenä, yhteistyö tunnistetaan tärkeäksi arvoksi, mutta erilaiset 
syyt estävät todella tehokkaan ja vaikuttavan yhteistyön toteutumista. Resurssit 
mainitaan usein keskeisimmäksi syyksi, mutta seuraavissa luvuissa kuvataan myös muita 
palvelujärjestelmän rakenteista ja toimintakulttuureista kumpuavia hidasteita. 

2.3.2 Toimialojen tavoitteet 
 
Lakiesityksen innovaatiotaustalla voidaan siis osin selittää sitä, miksi lakiin kirjattu 
yhteistyö on joutunut myös erilaisen kritiikin kohteeksi. Monialaisen yhteistyön hyvistä 
käytännöistä ja vaikutuksista saatu ”näyttö” perustuu paljolti hankkeisiin ja/tai 
keskimääräistä yhteistyömyönteisimmistä ympäristöistä saatuihin kokemuksiin. 
Kehittämishankkeet ja ”hyvät” kunnat ovat antaneet paljon tietoa siitä, millä tavalla 
monialainen yhteistyö on mahdollista organisoida ja mitä kaikkea ”hyvää” se tuo 
tullessaan. Näissä kunnissa yhteistyö on rakennettu vapaaehtoisesti ja omien paikallisten 
tarpeiden mukaan. Kun näiden kokemusten pohjalta mallinnetaan yhteistyötä ja tehdään 
siitä velvoite, joka on toteutettava hankkeiden sijasta oikeassa palvelujärjestelmässä, niin 
yhteistyön esteet, rajoitteet ja reunaehdot nousevat vahvemmin esiin lapsi- ja 
nuorisopoliittisessa keskustelussa. 
 
Monialaisen yhteistyön johtamisen ja ohjaamisen haasteita voidaan tarkastella myös 
yhteistyölle asetettujen tavoitteiden suunnasta. Aineiston perusteella monialaisen 
yhteistyön pohjimmainen tavoite on pettävän yksinkertainen: yhteistyöstä tulisi olla 
hyötyä siihen osallistuville toimijatahoille, eli yhteistyön vaikuttavuuden tulisi välittyä 
toimialojen hyödyksi ja sitä kautta myös asiakaskohtaamisten tueksi. Tällä tavalla eri 
hallintosektorien, toimialojen tai muiden paikallisten toimijatahojen omat tavoitteet ja 
intressit tulevat keskeisiksi monialaista yhteistyötä ohjaaviksi tekijöiksi. Lakisääteisen 
yhteistyön osalta on korostettava sitä, että lakimuutos otetaan vastaan myös toimialojen 
(omat) tavoitteet mielessä. Tulokulma tähän keskusteluun on innovaatioteorioiden 
mukainen, yhteistyön lakisääteistäminen ja yhteistyölle kirjatut tavoitteet ovat syntyneet 
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innovaatiotoiminnan myötä. Kuntien näkökulmasta kysymys on myös innovaation 
lanseeraamisesta; kyse on muutoshaasteesta, johon kuntien toivotaan vastaavan. 
Innovaation lanseeraaminen tapahtuu valintojen puntaroinnin kautta, jossa viime kädessä 
punnitaan sitä, onko uusi merkittävällä tavalla parempi kuin vanha. Ensimmäinen kynnys 
on siinä ollaanko kunnissa ylipäätään halukkaita tai valmiita muutokseen. 
Innovaatiotutkimuksista tiedetään, että kaikki kehittämistoiminta ”törmää” erilaisiin 
henkisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja systeemisiin jäykkyyksiin. Vakiintuneet rakenteet ja 
vanhat käytännöt pitävät järjestelmiä koossa, mutta myös heikentävät niiden 
uudistumiskykyä (Hämäläinen & Heiskala 2004). Muutoksen vastustuksessa on usein 
kysymys vain rutiineista ja tottumuksesta. Uuden opettelu ja rakentaminen, tai 
lakimuutoksen myötä tapahtuva yhteistyöverkoston ”päivittäminen” koetaan lisätyöksi, 
jota vastustetaan ehkä myös periaatteellisista syistä (kuntien itsehallinnon 
puolustaminen).  
 
Innovaatioteorioita mukaillen voidaan sanoa, että monialaisen yhteistyön 
lakisääteistäminen tulkitaan paikallisesti aina nykytilanteeseen peilaten. Nykyisiä 
yhteistyökäytäntöjä tulisi päivittää ja muuttaa, tässä mielessä lakimuutos murtaa 
paikallista status quota. Virallisesti ja tavoitteiden mukaan yhteistyön lakisääteistäminen 
”antaa oikeutuksen olemassa oleville (epävirallisille) ryhmille ja tekee siitä säännöllistä 
toimintaa”. Tämä lisää yhteistyöverkoston valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia ja ohjailee 
myös sitä, keitä verkostoon kutsutaan jäseniksi.  
 
Tämä status quon murtuminen tunnistettiin myös haastatteluissa. Lakimuutos pyrkii 
ohjailemaan ja yhtenäistämään sitä, ketä kutsutaan verkostoon ja tässä mielessä rikkoo 
paikallisia (hiljaisia) sopimuksia verkostoon ”sopivista tahoista”. Eräs haastateltava 
kommentoi asiaa näin: nyt me joudutaan ottamaan ne mukaan työryhmiinkin, 
puhuessaan aiemmin hieman sivuutetuista yhteistyötahoista. Astetta vakavampi huoli 
liittynee kuitenkin siihen, miten monialaiset ja vaikutusvaltaiset verkostot muuttavat 
päätöksenteon prosesseja. Seuraava haastattelusitaatti on merkittävä, koska se osoittaa, 
että demokraattinen ja monialainen keskustelu voidaan kokea uudenlaiseksi paikallisen 
vallankäytön foorumiksi: Mullakin huoli, että ne jotka ovat parhaissa väleissä 
monialaisessa ryhmässä saavat äänensä kuuluviin, syystä tai toisesta…eikä ne, joilla ehkä 
olisi tarve. 
 
Vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että sektorit ja toimialat ovat tottuneet käymään omia 
taisteluitaan omilla kentillä, omin keinoin ja omalla tiedolla varustettuna. Monialaisen 
päätöksentekovallan lisääntyminen esimerkiksi lasten ja nuorten palveluiden prosessien 
suunnittelussa merkitsee muutosta tähän perinteeseen. Aineiston perusteella on vaikea 
sanoa, kuinka yleistä tähän liittyvä huoli on, mutta ainakin sitä esiintyy: olen 
huolissani..kuka pääsee sanomaan, että me tarvitaan ne palvelut, me tarvitaan ne 
resurssit meille…jos henkilösuhteet on ristiriitaisia.  
 
Monialaista verkostoa kohtaan tunnettu huoli ja epäilys on tietenkin suoraan 
verrannollinen verkoston hyvinvointipoliittiseen vaikutusvaltaan. Tämän osalta 
monialaisen yhteistyöryhmän roolin ja tavoitteiden määrittely on ratkaiseva. Verkostojen 
ja ryhmien perinteinen rooli paikallisten lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien 
suunnittelijana ja siihen liittyvä ohjaavan ja linjaavan keskustelun käyminen on 
toimialojen kannalta neutraalia ja puolueetonta toimintaa. Toisessa ääripäässä on 
monialainen verkosto resursseja ja rahaa jakavana organisaationa, tässä roolissa valta ja 
intressikysymykset nousevat tietysti keskiöön. Tällä hetkellä todellisten eurojen 
jakaminen monialaisen yhteistyön kautta tapahtuu lähinnä hankkeiden suunnittelun ja 
haun kautta.  
 
Monialaisen yhteistyön lakisääteistämispyrkimyksissä ei puhuta mitään yhteistyön roolista 
”eurojen jakajana”. Välillisesti tämä rooli on kuitenkin kirjoitettu vahvasti mukaan, 
aiempien hyvien kokemusten perusteella monialaisen yhteistyön tavoitteena on arvioida 
erilaisten palvelujen tarvetta ja saatavuutta kokonaisuutena. Tarpeiden ja 
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palvelutarjonnan nykytilan arviointi ei ole neutraalia tietoa vaan se on suoraan sidoksissa 
resurssien ja muiden voimavarojen kohdentamiseen. Kuntatalouden niukat resurssit 
edellyttävät valintojen tekemistä ja monialaisen yhteistyöryhmän koostama ja käsittelemä 
seurantatieto toimii valintojen perusteena. Monialaisella yhteistyöryhmällä on suora 
yhteys kunnan taloudelliseen päätöksentekoon ja erään haastateltavan mukaan: kun 
talousarviokäsittely on meneillään, toinen sektori on toisen vihollinen, koska samasta 
potista kisataan. Jos toimialojen suhde talousarviokäsittelyn aikana on tällainen, niin ei 
ole mitään syytä epäillä etteikö se olisi sellainen myös talousarviokäsittelyä valmistelevan 
tiedonkeruun ja sen käsittelyn aikana. 
 
Tavoite, jonka mukaan pyritään selvittämään palveluverkoston kattavuus ja rakenne ja 
nuorten palvelutarve kuulostaa viattomalta ja neutraalilta, mutta se voidaan kokea myös 
uhaksi yksittäisissä palveluissa ja hallintokunnissa. Tätä mahdollisuutta voidaan 
havainnollistaa kuvitteellisella esimerkillä. Vaikka esimerkki on kuvitteellinen, se perustuu 
kuitenkin erilaisissa haastatteluissa ja muissa tutkimustilanteissa kerättyyn tietoon. 
 
Kuvitellaan että paikkakunnalla X vallitsee vakiintunut käsitys siitä, että nuorisotalon palveluilla on laajaa 
kysyntää ja nuorisotalo toimii tavoitteiden mukaisesti eräänlaisena ongelmia ennaltaehkäisevänä vapaa-
ajanpalveluna. Tätä käsitystä (status quota) voidaan tukea tarpeen mukaan vaikka nuorisotoimen 
teettämissä kyselyissä, joiden tulokset esitellään tarvittaville virkamiehille ja poliittisille päättäjille.   
 
Sitten paikkakunnalle halutaan perustaa lakiesityksen hengen mukaisesti laaja monialainen 
yhteistyöryhmä, johon kutsutaan lakiesityksen edellyttämät tahot ja joka ryhtyy tekemään sille kirjattuja 
tehtäviä. Yhtenä tehtävänä on kokonaisvaltaisen seurantatiedon kokoaminen paikkakunnan nuorten 
palvelutarpeista. Lisäksi sovitaan, että kyselyt suunnitellaan yhteistyöryhmässä ja tulokset myös 
käsitellään monialaisesti keskustellen. 
 
Monialainen yhteistyö ja kokonaisvaltainen seurantatieto voi tässä tilanteessa muodostua uhaksi 
vakiintuneille käsityksille nuorisotalon tarpeellisuudesta ja hyvistä vaikutuksista. Lisäksi nuorisotoimi 
menettää vakiintuneen asemansa nuoria koskevan seurantatiedon tuottajana ja raportoijana. Ehkä uusi 
systemaattinen seurantatieto paljastaa, että valtaosa nuorista ei lopultakaan tarvitse minkäänlaista 
nuorisotaloa?  Ehkä pitäisi miettiä uusia vaihtoehtoja nuorten vapaa-ajan vietolle? Ehkä seurantatieto 
viittaakin siihen, että nuorilla olisi huomattavasti enemmän tarvetta vaikkapa terveydenhuoltopalveluille? 
Ja jos nuorisotalon ainoaksi hyödyksi paljastuu ”kavereiden tapaaminen”, niin eikö tätä voisi tehdä 
muuallakin kuin kalliiden tilakustannusten nuorisotalossa?  
 
Kokonaisvaltainen seurantatieto, tiedon demokraattinen käsittely ja yhteinen, demokraattinen, keskustelu 
lakisääteisessä yhteistyöryhmässä ei välttämättä uhkaa nuorisotalon paikallista asemaa, mutta on selvää, 
että nämä kiusalliset kyseenalaistavat kysymykset ovat kuitenkin mahdollisia.  
 
Kokonaisvaltaisen seurantatiedon vastineeksi haastateltavat käyttivät termiä 
sektoriturvallinen tieto, tällä tarkoitettiin tietoa joka sopii oman sektorin tavoitteisiin. 
Tämä sektoriturvallinen tieto ”tunnistetaan” kunnissa usein intressihakuiseksi. Tätä kuvaa 
esimerkiksi erään haastateltavan kokemukset, joissa tällaisen tiedon levittäminen aiheutti 
kovaa vastustusta: hirvee hulabaloo, että ei pidä paikkaansa…te yritätte vaan saada lisää 
työntekijöitä. 
 
Uusi tehokkaammaksi trimmattu ja tavoitteellistettu yhteistyö nappaa itselleen 
demokraattista valtaa, jota tuetaan puolueettomaksi ajatellulla seurantatiedolla. Toisesta 
näkökulmasta tämä kaikki voidaan kokea kuitenkin myös kuin arvioinnin uhkana 
toimialojen yllä. Koko palvelujärjestelmä asetetaan kartoittamisen, arvioinnin, 
tarpeellisuuden selvittämisen ja valintojen tekemisen kohteeksi. Arviointitutkimuksissa on 
totuttu operoimaan arviointeja koskevien pelkojen ja uhkien kanssa, arvottaminen on aina 
hierarkkinen ja erotteleva prosessi. Seurantatiedon kautta monialaiset yhteistyöryhmät 
ottavat itselleen hieman samankaltaista arvioijan roolia, jossa arvottamiseen liittyy myös 
valintojen tekeminen. 
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Nämä paikallisen tason epäilykset näkyvät myös nuorisolakia koskevassa keskustelussa. 
Nuorisotyön piirissä lakiesitystä on toisinaan kritisoitu siitä, että se vie nuorisotyötä liiaksi 
sosiaalityön suuntaan. Etsivän työn ja ns. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saama 
huomio nähdään osin uhkana muulle nuorisotyölle. Tässä kritiikissä halutaan korostaa, 
että nuorisotyön kohteena ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja nuorisotyön tavoitteisiin 
kuuluu laaja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö. Erilaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat 
nuorisotyötä siinä missä etsivä työkin. Tässä nuorisotyöntaholta tulevassa kritiikissä 
monialaiselle yhteistyölle ominainen vastuualueiden ja rajojen hakeminen on tavallaan 
siirtynyt toimialan ”sisälle”; nuorisotyö käy omaa keskusteluaan siitä, missä kulkevat 
sosiaalityön ja nuorisotyön rajat. Tutkimustenkin mukaan nämä ammattikunnat sivuavat 
yhä enenevästi toisiaan (Hirvonen 2009; Pohjola 2009). 
 
Edellä on nyt käsitelty monialaisen yhteistyön lakisääteistämiseen ja nuorisolakiin liittyviä 
epäilyksiä, uhkakuvia ja kritiikkiä. Vastineeksi on korostettava, että lakimuutos saa myös 
kannatusta. Tämän selvityksen puitteissa on mahdotonta tehdä tulkintoja kriitikkojen ja 
kannattajien määrällisestä jakautumisesta.  
 
Lakiesitystä voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Nuorisolain tavoitteiden 
osalta kaikki tuntuvat olevan yksimielisiä. Nuorisolain muutoksella tähdätään pysyvyyden 
lisäämiseen, käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyökäytäntöjen juurruttamista ja 
lyhytaikaisesta hankesyklistä irtaantumista. Lisäksi lailla pyritään yhteistyökäytäntöjen 
yhdenmukaistamiseen ja levittämiseen; ”hyvien” paikkakuntien kokemukset toimivasta 
ohjaus- ja palveluverkostosta halutaan levittää kaikkiin kuntiin. Nuorisolain tavoitteiden 
kautta tuleva sopimuksellisuuden ja sitoutumisen lisääminen on myös laajasti hyväksytty 
tavoite, samoin seurantatiedon tehokkaampi hyödyntäminen ja kokonaisvaltaisen tiedon 
saaminen nuorten elinoloista. Lakiesityksen voi lukea ohjeistuksena yhteistyön laadun 
kehittämiseen ja siinä pyritään huomioimaan myös esimerkiksi tasa-arvoon liittyvät 
kysymykset. Tavoitteiden tasolla kaikki ovat yhtä mieltä, hajontaa tulee silloin kun 
puhutaan keinoista. 
 
Monialaisen yhteistyön lakisääteistämistä koskevan kritiikin ja uhkakuvien analysointi 
paljastaa jotakin yleisempää yhteistyön johtamisen haasteista. Kritiikki nostaa esiin 
sektoroituneen palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät itsehallinnolliset valtarakenteet. 
Tästä syystä ei ole yllättävää, että kunnan johtavien viranhaltijoiden kyselyssä eräänä 
usein toistuvana ratkaisukeinona on sektoroituneen palvelujärjestelmän purkaminen. 
Vaihtoehdoksi esitetään usein prosessimaisiin elämänkaarimalleihin perustuvia palvelujen 
organisointitapoja. Alla on sitaatteja kyselyn vastauksista, vastaukset kuvaavat siis 
kirjoittajien suosittelemia keinoja monialaisen yhteistyön kehittämiseksi: 
 
Kunnan tasolla yhteistyö toimii jo melko hyvin eri toimialojen kesken. Mm oppilashuoltotyö on tiivistä sekä 
sosiaalitoimen lastensuojelun ja perheneuvolan, terveydenhuollon, nuorisotyön sekä eri koulujen välillä. 
Koska resurssointi toimintaan sekä lainsäädäntö toimintaan tulee edelleen sektoroidusti, törmätään usein 
kuitenkin siihen, että kunnallisesti ei voida toteuttaa sellaisia tukitoimia, mitkä olisivat tarpeen. 
Pullonkaulana on siis eri ministeriöiden välisen koordinaation puute. 
 
Kaikilla hallinnon tasoilla ministeriöistä kuntiin tulisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
sivistyspalvelut yhdistää. Tämä on keino päästä aitoon monialaiseen yhteistyöhön myös lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
Voisimme jo siirtyä puhumaan monialaisesta yhdessä tekemisestä yhteistyön asemesta. Hallintokuntarajat 
tulisi häivyttää kokonaan lähitulevaisuudessa. Palvelemme kaikki samoja kuntalaisia! 
 
Sektorit ylittävä budjetointi syrjäytymiseen. 
 
Paikallisesti palveluiden organisointi elämänkaarimallin mukaisesti (niin järjestämisvastuun kuin 
toteuttamisvastuunkin näkökulmasta) johtaa automaattisesti lasten ja nuorten toimialan syntymiseen. 
Elämänkaarimallinen resurssien allokointi, järjestämisvastuu ja toiminnan johtaminen luo hyvät 
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edellytyksen monialaiselle yhteistyölle. suomen erityislainsäädäntö ei yhtäältä tunne ja toisaalta tue 
elämänkaarimallista palveluiden organisointia kuntatasolla. Lainsäädäntö ja valtion ohjaus perustuu 
edelleen vanhaan sektoriajatteluun ja käytännössä estää/hidastaa monialaista organisoitumista edistäviä 
rakenteita. Viimeaikainen keskustelu esimerkiksi päivähoidon paikasta kuntaorganisaatiossa uusintaa 
omalta osaltaan vanhaa sektoriajattelu. peruskysymys näyttää edelleen olevan se, kuuluuko päivähoito 
opetustoimeen. Monialaisen yhteistyön kannalta oleellisempaa olisi pohtia sitä, miten saadaan rakennettua 
integroituneita elämänkaarisia toimialoja ainakin elämänkaaren molempiin päihin (lasten ja nuorten 
toimiala, ikäihmisten palveluiden toimiala).  
 
Jos unohdetaan rajut rakenteelliset ratkaisut ja pysytään sektoroituneen 
palvelujärjestelmän reunaehtojen sisällä, niin olisi mietittävä millä lailla yhteistyötä 
voidaan kehittää näissä raameissa. Suhde lakeihin ei ole pelkästään kriittinen, yhteistyön 
kehittämiseksi myös kaivataan lakien kaltaisia sääteleviä, valtauttavia ja yhtenäistäviä 
tekijöitä. Yhteistyökäytäntöjen ongelmana (tosin usein myös vahvuutena) on pidetty 
yhteistyön epävirallisuutta ja liiallistakin joustavuutta. Yhteistyön johtamisen ja 
organisoinnin tulkitaan olevan monin paikoin hukassa.  

2.3.3 Strategiat ja ohjelmat 
 
Monialaisen yhteistyön johtamisen ja ohjaamisen kannalta merkitystä on myös erilaisilla 
laajoilla paikallisilla lapsi- ja nuorisopoliittisilla ohjelmilla tai strategioilla. Näissä 
ohjelmissa linjataan yleisellä tasolla nuorten palvelujärjestelmään ja nuorten hyvinvointiin 
liittyviä asioita. Ohjelmiin ja strategioihin saattaa liittyä myös nuorten elinolojen 
systemaattinen seuranta ja tiedon tuottaminen. Strategiat ovat melko yleisesti käytössä 
ja seuraava sitaatti kuvaa strategian roolia kuntatoimijan näkökulmasta: 
 
Pohjana kaikelle monialaiselle toimijuudelle tulee kunnassa olla laadittu strategia lasten ja nuorten 
palveluiden järjestämisestä, tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Strategia tulee laatia yhdessä ko. 
palveluiden toimjoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Omassa kunnassamme on valmistumassa lapsi- ja 
nuorisopoliittinen strategia, jonka tavoitteiden ja esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seurantaan 
nimetään arviointiryhmä, joka koostuu kaupungin omista ko. palveluiden toimijoista lisättynä oppilaitosten, 
seurakunnan ja järjestöjen edustajilla. Yhteinen linjaus lasten ja nuorten palveluissa ja yhteisten 
painopisteiden asettaminen ja niihin resurssien suuntaaminen mahdollistuu parhaiten, jos sama toimielin 
voisi näistä palveluista kokonaisuutena päättää. Nyt monet hyvät asiat kaatuvat hallinnollisiin raja-aitoihin 
ja oman "pörssin" varjeluun. 
 
Tämän esitutkimuksen aineistossa lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat ja strategiat 
tunnistetaan tärkeiksi monialaista yhteistyötä ohjaaviksi tavoiteasiakirjoiksi. 
Samankaltaisia laajoja ohjelmia tämän selvityksen aineistossa olivat muun muassa 
oppilashuollon strategia tai seudullisen nuorisotyön strategia. Näihin teema- tai 
toimialakohtaisiin strategioihin liittyy usein erilaisia kehittämisryhmiä (esim. 
perusopetuksen kehittämisryhmä), joiden rakenne saattaa olla monialainen, vaikka fokus 
onkin selkeästi yhteen toimialaan suuntaava. 
 
Yhden näkemyksen mukaan paikallinen monialainen (johto) ryhmä on ”työväline”, jonka 
tehtävänä on varmistaa strategioiden ja muiden laajojen ohjelmien mukainen toiminta. 
Tässä työvälineen roolissa toimii myös seurantatieto: 
 
Strateginen kehittäminen edellyttää paikallisen tiedontuotannon vahvistamista lasten ja nuorten 
elinolosuhteista ja toimintaympäristön muutoksista. Tiedontuotanto tulee kytkeä osaksi arkipäivän 
tiedonmuodostusta (tilastoinnit, kokemustieto, päätöstieto jne.) ja tiedon käyttöä päätöksenteko- ja 
suunnittelukäytännöissä vahvistettava – kertyneen/kertyvän tiedon aktivointi. 
 
Seurantatiedon keskeisen roolin takia tiedon hallintaan ja välitykseen liittyvät sosiaaliset 
prosessit muodostavat yhden olennaisen osan monialaisesta yhteistyöstä. Esimerkiksi 
Kokkolassa välitetään koulutuksen nykytilaa koskevaa tietoa erityiselle toisen asteen 
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yhteistyöryhmälle. Tiedon käsittely muodostuu monialaiseksi työksi, jossa koulu- ja 
kuntakohtaisia tietoja käsitellään konsensusta hakien. 
 
Strategioita ja ohjelmia sekä niitä työstäviä monialaisia ryhmiä voidaan tarkastella 
verkostojen saarekkeiden ja/tai kumppanuusverkostojen käsitteiden avulla. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että näiden ohjelmien ympärillä olevien monialaisten verkostojen tulisi 
olla yhteydessä astetta konkreettisimpiin yhteistyömuotoihin. Paikallisen tason 
konkreettisten työryhmien kumppanuusverkostoon kuuluvat usein esimerkiksi 
maakuntaliitot, valtakunnalliset järjestöt tai yhdistykset, hankkeisiin liittyvät 
kehittämisverkostot, seudulliset yhteistyöryhmät tai ministeriöiden työryhmät. 
 
Varsinkin laajojen paikallisten lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien ongelmaksi koetaan 
kuitenkin se, että niissä linjatut tavoitteet ja suunnitelmat eivät välity eteenpäin osaksi 
toimialojen konkreettista työtä.  Strategioiden ja ohjelmien tunteminen on puutteellista ja 
haastatteluissa ne mainitaan usein vasta erikseen kysyttäessä.  
 
Ohjelmien ja perustyön väliin asettuvat usein erilaiset paikalliset johtoryhmät. Esimerkiksi 
Tampereella tällaisena ryhmänä toimii lapsi- ja nuorisopolitiikan seurantaryhmä, jonka 
tavoitteeksi haastattelussa mainittiin saada toimintayksiköt toimimaan ohjelman 
mukaisesti. Välittymisen ongelma ei rajaudu pelkästään siihen, että ohjelmien tavoitteet 
hukkuvat konkretisoinnin aikana, eli matkalla perustyöhön. Välityksen, keskustelun ja 
verkostojen yhteistyön haluttaisiin olevan kaksisuuntaista, jolloin toimialoilta ja 
perustyöstä pitäisi tulla tietoa erilaisen ohjelmavalmistelun tueksi.  
 
Tätä välittymisen ja keskusteluyhteyden puuttumista pidetään yleisesti ongelmana, joskin 
osa vastaajista kritisoi sitä, että laajat ohjelmat ja mallit voivat johtaa eräänlaiseen 
strategia- ja malliähkyyn. Strategioiden rakentamisesta tulee tavoite sinänsä ja tässä 
prosessissa huomio uhkaa kiinnittyä epäolennaisiin asioihin. 
 
Haastatteluissa esiintyneen kritiikin mukaan monialaisen yhteistyön lakisääteistäminen 
jäykistää ja rajoittaa kuntien mahdollisuuksia järjestää joustavasti ja itsenäisesti palveluja 
ja yhteistyötä. Tässä teemassa korostetaan kuntien itseohjautuvuutta ja vaihtelevien 
toimintaympäristöjen merkitystä. Itseohjautuvuuden lisäksi kyse on tietenkin kuntien 
itsehallinnon puolustamisesta, erään haastateltavan sanoin: kuka järjestää ja rahoittaa, 
saa myös päättää. 
 
Keskustelu laajoista strategioista ja ohjelmista tuo jälleen kerran esiin itseohjautuvuuden 
ja itsehallinnon ihanteet. Tällä kertaa kysymys on monialaisten ryhmien ja verkostojen 
itseohjautuvuudesta suhteessa paikallisesti tai seudullisesti luotuihin ohjelmiin. Jos 
nuorisolain muutosesityksen kohdalla itsehallinnon teema tuli esiin kuntien itsehallinnon 
ja valtion ohjauksen jännitteenä, niin ohjelmien tasolla kysymys on esimerkiksi 
oppilashuoltoryhmän ”oikeudesta” toimia itsenäisesti suhteessa seudulliseen 
oppilashuoltostrategiaan.  
 
Kaikilla keskustelutasoilla itseohjautuvuuden perustelun argumentit ovat kuitenkin 
samanlaiset. Tässä korostetaan joustavuutta, toimintaympäristön tuntemista ja 
tarvelähtöisyyttä.  
 
Strategioiden, ohjelmien ja laajojen kehittämissuunnitelmien suhde konkreettisen tason 
asiakastyöryhmiin on mielenkiintoinen. Välittymisen ja keskeisen keskustelun puute 
”johdon” ja ”kentän” välillä tunnistetaan ongelmaksi, mutta vähintään yhtä paljon kentän 
tasolla esiintyy itseohjautuvuuden arvostusta ja paikoin jopa ironisoivan vähättelevää 
suhtautumista laajoihin ohjelmiin. Johdon strategioita mitätöidään puhumalla niistä 
”arjelle vieraina” ja ”ylevinä”.   
 
Keskusteluyhteyden puuttumisen ja strategioiden välittymisen heikkouden toinen puoli on 
siis konkreettisten yhteistyöryhmien itseohjautuvuus. Osa haastateltavista keskustelee 
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kuitenkin myös siitä, että laajoilla ohjelmilla on tärkeää yhtenäistävää merkitystä. Tässä 
mielessä ohjelmat ja jopa laajat kansalliset sosiaali- ja koulutuspoliittiset ideologiat 
toimivat yhtenäisyyttä ja tasa-arvoa tuovina tekijöinä. Esimerkiksi suomalaiseen 
koulutuspolitiikkaan kuuluu olennaisena arvona tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien 
turvaaminen. Tämä tasa-arvon ideologia läpäisee myös valtakunnallisen perusopetuksen 
opetussuunnitelman, joka puolestaan pyrkii ohjaamaan paikallisen perusopetuksen 
järjestämistä kunnissa. Viimeisenä linkkinä tässä ketjussa toimii tietenkin peruskoulun 
opettaja, joka omalta osaltaan joko tukee tai tuhoaa tuota kansallista linjaa. Tässä välissä 
on paljon monialaisia yhteistyöryhmiä, jotka voivat ottaa tietoisen ”itseohjautuvan” 
kannan tai tunnistaa laajemmat ohjaavat merkitykset. Itseohjautuvuus on myönteisesti 
latautunut käsite, mutta silloin luonnollisesti asetetaan enemmän vastuuta ryhmien ja 
yksittäisten työntekijöiden omalle toiminnalle. Esimerkiksi koulutuspoliittisen ideologian ja 
tasa-arvon turvaamisesta huolestuneiden tulisi pystyä luottamaan siihen, että monialaiset 
ryhmät ja yksittäiset työntekijät kaikesta itseohjautuvuudestaan huolimatta tekevät 
jokseenkin tasalaatuista ja yhdenmukaista työtä. Tämä vie keskustelua erilaisiin 
yhtenäistäviin tekijöihin sekä konkreettisempiin ohjausmekanismeihin. 

2.3.4 Monialaisten ryhmien itseohjautuvuus 
 
Jos aineistosta haluaa nostaa yhden yksimielisen tuloksen esiin, niin se voisi olla näkemys 
siitä, että hyvät monialaiset verkostot ja ryhmät rakentuvat todellisen tarpeen pohjalta. 
Esimerkiksi Etelä-Karjalan alueellisen Koppari-mallin maineikkaan ja useassa raportissa 
(esim. Kaikki kymmenen tikkua…2008) mainitun toimintakokonaisuuden syntyhistoria 
lähti liikkeelle nivelvaiheen toimijoiden yhteisestä tarpeesta tehdä nivelvaiheen 
pudokkaille jotakin. Muissa verkostoissa ja asiakasryhmissä tehdyt haastattelut todistavat 
samaa. Jos tarve on keskeinen liikkeelle laittava voima, niin sitä tarvitaan myös 
yhteistyön jatkamisessa ja ylläpitämisessä. Toisaalta tarpeen herääminen voi toimia myös 
yhteistyöhön hakeutumisen kannusteena, tästä voidaan esimerkkinä mainita lukioiden 
”herääminen” oppilashuollon kehittämistoimintaan ja -verkostoihin. Taustalla on se, että 
lukiot joutuvat yhä useammin tekemisiin oppilashuoltoa tarvitsevien opiskelijoiden 
kanssa. Tässä tilanteessa on tarvetta hakea kehittämisvinkkejä esimerkiksi ammatillisen 
koulutuksen toimijoilta ja tämä edellyttää verkostoitumista. 
 
Monialaisten yhteistyöryhmien ohjautuminen tapahtuu monesta eri suunnasta. 
Sektoroituneessa palvelujärjestelmässä keskeiset ohjaavat mekanismit tulevat eri 
toimialojen ja hallintokuntien sisältä ja toisaalta yksittäisten ryhmän jäsenten taholta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyöryhmät pysyvät toiminnassa yleensä vain silloin kun 
niistä on jotain hyötyä niihin osallistuville. Ryhmät ja verkostot eivät ole mikään 
itsetarkoitus vaan tärkeintä on se, mitä tapahtuu niiden ulkopuolella ja esimerkiksi 
kokousten välillä. Haastateltavat kuvaavat tätä välittymisen termeillä: ei vaan jää siihen 
ryhmään, vaan välittyy heidän työntekijöille. Tähän liittyy läheisesti tarpeettomien ja 
tarpeellisten ryhmien tunnistaminen, turhien ryhmien jälkeen vallitsevana kokemuksena 
on usein: mitäs sitten..ruvetaanko tekemään niitä oikeita töitä? 
 
Ryhmien jäsenillä on oman työn kautta syntyvää viisautta tunnistaa hyödylliset 
yhteistyökäytännöt. Verkostot ja ryhmät ohjaavat toimintaansa siis myös henkilöstön 
kautta. Toisaalta aineistossa on paljon esimerkkejä siitä, että yhä edelleen on olemassa 
”turhia ryhmiä” ja ”pakkokokouksia”, joista ei saada mitään hyötyä. Monialaisen 
yhteistyön täytyy liittyä olennaisella tavalla omaan perustyöhön. Konkreettisissa 
asiakastyöryhmissä yhteistyötä ei välttämättä osata edes erottaa ”omasta” työstä, mutta 
vähänkin laajemmissa ryhmissä rajanveto ”oman” ja ”yhteisen työn” välillä on koko ajan 
käynnissä. Henkilöstön ja oman työn kautta tapahtuvan ohjaamisen tärkeys näkyy myös 
siinä, että hankevetoisiin ryhmiin verrattuna vakiintuneisiin (so. toimenkuvaan liittyviin) 
ryhmiin suhtaudutaan suuremmalla vakavuudella, eli niiden tavoitteita, toiminnan sisältöä 
ja myös hyödyllisyyttä reflektoidaan perusteellisemmin.  
 



116         Moniammatil l iset ohjaus- ja palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa 

 
 

Monialaisen yhteistyön johtamisen ja ohjautumisen näkökulmasta on olennaisen tärkeää, 
miten tämä hyödyn puntarointi saadaan palvelemaan ryhmän toimintaa. Haastatteluissa 
tätä teemaa käsiteltiin puhumalla rohkeudesta nostaa ”kissa pöydälle”; yhteistyöhön 
tyytymättömien henkilöiden tulisi nostaa esille ne asiat, jotka nykyisissä käytännöissä 
ovat vialla. Nykyisin tämä tyytymättömyys heijastuu usein vain ”katoamisena”, jos 
ryhmää tai verkostoa ei koeta hyödylliseksi, siitä vain jäädään pois. Hanke- ja 
yhteistyöperinteessä tämä katoaminen tulkitaan usein sitoutumisen puutteena vaikka se 
tulisi lukea myös kehittämishaasteena. Johtamisen, ohjautumisen ja ryhmien 
kehittämisen kannalta tarvitaan rohkeutta sanoa ”tämä ei toimi”, jolloin kritiikki 
käynnistää syiden ja miksi-kysymysten etsimisen. Ainakin osaltaan tehottomien ryhmien 
ongelmat selittyvät sillä, että sosiaalisten kohteliaisuussääntöjen mukaan oman ryhmän 
hyödyllisyyttä ei kyseenalaisteta kovin julkisesti.  
 
Henkilöstö toimii parhaimmillaan yhteistyökäytäntöjä ohjaavana voimana. Toinen puoli 
asiasta on se, että yhteistyö tukee työntekijää työssään. Yleistäen sanottuna yhteistyö on 
lisäresurssi työntekijälle, mutta on korostettava myös sitä, että turhat yhteistyökäytännöt 
vievät tehokasta työaikaa. Yhteistyön myönteisiä vaikutuksia on kuvattu muualla, mutta 
tässä yhteydessä voidaan mainita yhteistyöverkostojen merkitys uuden työntekijän 
perehdyttäjänä. Hyvä ja vakiintunut laaja monialainen verkosto toimii uuden työntekijän 
tukena ja perehdyttää tämän nopeasti paikallisiin ja seudullisiin palveluihin. Tässä 
merkityksessä verkosto toimii kuin sähköinen palvelukartta, joka antaa kuvan tarjolla 
olevista vaihtoehdoista. Tätä kautta hyöty välittyy tietenkin myös asiakasnuorelle, koska 
uudellakin työntekijällä on hallussaan laajat tiedot mahdollisuuksista ja verkoston myötä 
syntyneet ”tutustuttavat” kontaktit toisiin työntekijöihin. Tässä raportissa kuvatuissa 
case-malleissa etenkin Porin nuorten verkoston merkitystä kuvattiin myös tällaisena 
uuden työntekijän perehdyttäjänä. 

2.3.5 Seurantatieto 
 
Tiedon ja informaatio-ohjauksen merkitystä tarkasteltiin jo aiemmin, monialaisen 
yhteistyön lakisääteistämistä koskevassa luvussa. Tiedolla on keskeinen merkitys 
monialaisia ryhmiä ja verkostoja ohjaavana tekijänä. Esimerkiksi lakisääteisen ryhmän 
tehtäväksi on asetettu elinoloja, palvelutarpeita ja palvelujen saatavuutta koskevan tiedon 
kerääminen. Tiedon keräämisen ohella tämän ryhmän tehtäviin kuuluisi tiedon 
välittäminen eteenpäin kunnan poliittisille päättäjille. 
 
Tässä yhteydessä ei enää palata kokonaisvaltaisen seurantatiedon ja ns. sektoriturvallisen 
tiedon eroihin, eikä tiedon ja vallan problematiikkaan. Tieto on valtaa, mutta useimmissa 
monialaisissa ryhmissä (mm. asiakastyöryhmät) tietoa käytetään pelkästään oman 
ryhmän toiminnan tueksi, se ei toimi intressien ajamisen välineenä. Kaikille monialaisille 
ryhmille näyttäisi olevan yhteistä seurantatiedon prosessimainen käsittely: tiedontarpeita 
määritellään, tietoa kerätään, tietoa käsitellään, tietoa hyödynnetään ja tietoa välitetään 
eteenpäin. 
 
Seurantatiedon käsittelyyn liittyvissä prosesseissa on paljon ryhmä- ja verkostokohtaista 
vaihtelua. Tämä sopii siihen tiedettyyn kokonaiskuvaan, jossa lasten ja nuorten 
palvelujärjestelmää koskevan tiedon ongelmaksi on koettu tiedon pirstaleisuus ja 
systemaattisyyden puute (Nuorten syrjäytymisen ehkäisy…2007). Haastattelujen ja muun 
aineiston tuloksia on mielekästä tulkita suhteessa aiempaan tutkimukseen, jossa on 
käsitelty seurantatietoa osana nuorten palvelujärjestelmää (Vehviläinen 2009). 
 
Tämän raportin tulokset vahvistavat ajatusta, että seuranta ja ohjaus liittyvät 
erottamattomasti yhteen ja seurantatieto on monialaisille ryhmille keskeinen ”työväline”. 
Seurantatiedon tehokkaalla käyttämisellä voitaisiin johtaa ja ohjata oman ryhmän tai 
verkoston toimintaa, tiedon avulla voitaisiin tukea juurruttamista ja tiedon avulla voitaisiin 
vahvistaa yhteistyön vaikuttavuutta. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että näitä seurantatiedon 
potentiaalisia mahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä täydellä mittakaavalla. 
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Seurantatietoa kyllä kerätään, mutta tieto ohjataan enemmän toimialojen, 
palveluprosessien tai yksittäisten palvelujen tueksi – ei niinkään monialaisten verkostojen 
tai ryhmien tueksi. 
 
Tässä raportissa on syytä korostaa seurantatiedon merkitystä ainakin yhdessä asiassa, 
nimittäin siinä tavassa, jolla tietoa kerätään ja kootaan paikallisista lasten ja nuorten 
palveluista. Palveluiden laadun, riittävyyden, saatavuuden ja kattavuuden seurannan 
ohella voidaan puhua ”palvelukarttojen” rakentamisesta tiedon avulla. Nämä usein 
sähköisessä muodossa olevat palvelukartat toimivat tehokkaana monialaisena ohjauksen 
välineenä. Palvelukarttoihin kootaan paikallisia kunta- ja seutukuntakohtaisia palveluita. 
Nämä palvelukarttakuvaukset tuottavat tietoa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, joita 
erilaisissa ohjaustarpeissa oleville nuorille voidaan tarjota. Palvelukartat tukevat nuoren 
ohjautumista myös suoraan. Esimerkiksi jos nuori aikoo keskeyttää opintonsa, 
palvelukartasta nuoren ja/tai huoltajan on mahdollista etsiä sopivia palveluita 
yhteystietoineen.   
 
Monialaisten verkostojen merkitys syntyy usein siitä, että niiden toiminnan logiikka 
jäljittelee palvelukarttojen ideaa; tarkoitus on saada selville (tietää), millaisia palveluja on 
tarjolla ja tutustua ihmisiin noiden palvelujen takana. Tällä tavalla hyvät ja laajat 
monialaiset verkostot (esim. Porin nuorten verkosto) toimivat erittäin tärkeinä paikallisten 
palveluiden tietopankkina. Jos monialaiset verkostot ovat hyödyllisiä tietopankkeja, niin 
silloin tärkeäksi kehittämishaasteeksi nousee myös toiminnan dokumentointi ja 
jatkuvuuden turvaaminen. Ryhmissä on paljon sisäänrakennettua tietoa paikallisesta 
tilanteesta, tämän tiedon systemaattinen dokumentointi olisi tärkeää esimerkiksi 
henkilöstövaihdoksissa. Jälleen yksi syy miksi perinteinen ajatus henkilösuhteiden varassa 
olevista yhteistyömuodoista ei pelkästään riitä. 
Tämän raportin yhteydessä voidaan myös mainita aiemmin esitetyt seurantatiedon 
laatupolitiikan ajatukset (Vehviläinen 2009). Seurantatieto tulisi kohdistaa oikein, 
tiedonkeruu tulisi toteuttaa oikealla tavalla ja tieto tulisi tulkita asianmukaisesti. 
Haastattelujen ja muun aineiston perusteella tiedon ja vallan yhteyksiä ei ainakaan 
julkisesti useinkaan tunnisteta, seurantatieto ja arvioinnit nähdään puolueettomana ja 
neutraalina ohjauskeinona. Varsinkin laajojen hyvinvointipoliittisten kysymysten kohdalla 
on kuitenkin korostettava puolueettoman ja demokraattisen tiedon tuottamisen, käsittelyn 
ja tulkinnan prosesseja. Monialaiset verkostot syntyvät ehkä paikallisten tarpeiden 
perusteella – tätä on pidetty hyvän ryhmän merkkinä – mutta seurantatietoa 
käsitellessään verkostot toimivat myös tarpeita ja kehittämisehdotuksia generoivana 
tekijänä. Monialaisen yhteistyön lakisääteistämisen myötä uudistuviin seurantatiedon 
käsittelyprosesseihin (so. keskustelu monialaisessa ryhmässä) kohdistuu myös uhkakuvia 
ja pelkoja. 

2.4 Vaikuttavuuden ja juurruttamisen tarkastelua 

Tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää monialaisen yhteistyön vaikutuksia. Tehtävänä 
on ollut kartoittaa vaikutuksia etenkin asiakasnäkökulmasta ja selvittää, miksi nuori 
tarvitsee monialaisuuteen perustuvaa palvelutuotantoa sekä sitä, miten monialaisuus 
näkyy palvelun tasossa ja miten se auttaa työntekijää kohtaamaan nuoren ja saamaan 
nuorta osallistumaan palvelun kehittämiseen. Tässä luvussa tarkastellaan monialaisten 
yhteistyökäytäntöjen vaikuttavuutta ja juurruttamista. Tarkemmin sanottuna kysymys on 
vaikuttavuuden ja juurruttamisen prosesseista, eli siitä millaisten prosessien kautta 
yhteistyö tuottaa hyviä vaikutuksia ja millaisia prosesseja tarvitaan käytäntöjen 
vakiinnuttamiseen. Tämä on siis eri asia kuin vaikuttavien ja/tai juurrutettavien 
käytäntöjen kuvaaminen. Lähtökohtana on, että kaikilla tässä raportissa kuvatuilla 
malleilla on myönteistä vaikuttavuutta lasten ja nuorten palvelujärjestelmässä ja kaikki 
ovat myös joko juurtuneita tai juurruttamisen arvoisia.  
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2.4.1 Monialaisen yhteistyön hyödyt sen toteuttajille ja nuorille 
asiakkaille   

 
Asiakkaat kohdataan sektoroituneessa järjestelmässä ensisijaisesti oman ammatillisen 
kehyksen kautta, vaikka taustalla on asiakkaiden elämäntilanteen kokonaisuus. 
Monialaisen yhteistyön avulla voidaan vaikuttaa kokonaisuuden hahmottamiseen. 
(Vehviläinen 2002, 24) Tapaustutkimusten havainnot vahvistavat aiempien tutkimusten 
havaintoja monialaisen yhteistyön hyödyistä. Haastatteluissa nousee keskeiseksi 
verkoston tarpeellisuutta ja tuloksellisuutta kuvaavaksi tekijäksi nuoren saama hyöty. Jos 
monialaisesta työryhmästä ei ole konkreettista hyötyä työntekijöille eikä nuorelle eikä 
ryhmää yhdistävänä tekijänä ole nuoren hyvinvointi, verkosto ei muodostu pitkäaikaiseksi 
tai siitä jättäydytään pois. Monialaisessa nuorten asioita käsittelevässä 
yhteistyöverkostossa voidaan pohtia asioita yli sektorirajojen ja saada siten laajempaa 
kokonaisvaltaisempaa tietoa nuorten asioista.  Monialaiset verkostot ovat merkittäviä 
tilaisuuksia eri ammateissa toimiville työntekijöille niiden tarjoaman tiedon välittymisen ja 
saamisen kautta. Yhteistyöryhmistä on hyötyä verkostoitumisessa ja toisiin 
tutustumisessa työssä, jossa on jokaisella sektorilla paljon erilaisia kehittämisprojekteja ja 
jossa työntekijät vaihtuvat tai saattavat asua eri paikkakunnilla kuin työskentelevät. 
 
Meillä ei ole virkapukuista poliisia tässä ja me ollaan sisällä kuormitettuna.  Meidän tuntosarvet eivät ole 
kovin paljon yhteiskunnassa varsinkaan sillä tavalla kuin ne pitäisi olla, niin tämä on yksi tapa hankkia 
tietoa niistä asioista mitä tällä tapahtuu. Se on ainoastaan niiden puuttumisten kautta mitä tehdään ja 
mistä raportoidaan ja mistä löytyy meidän tietojärjestelmistä ja mitkä pullahtavat pintaan meidän 
keskitetyissä raporteissa. Sitä kautta siinä perusrakenteessa oleva asia pysyy hyvin pitkälle salassa, jos 
meillä ei ole tällaista tiedonhankintaväylää ja jossa puhutaan ilmiötasolla eikä yksilötasolla, nimenomaan 
ilmiötasolla. 
Mä itse näen sen yhtenä työvälineenä, että kun siihen itse paneutuu oikeasti panostaa ja se helpottaa sun 
työtä, koska on tietty porukka ja se tietää samat asiat. Työryhmistä ja verkostoista saa paljon tietoa, mitä 
ei tule muuten saatua ja tiedon vaihtoa. Ainakin auttaa itseä jaksamaan työssä, että kun tietää että voi 
eikä tarvitse yksin kamppailla niiden ongelmien kanssa 
 
Se on hienoa se moniammatillinen yhteistyö siinä kun saadaan kaikki nuoren ympärillä toimivat 
viranomaiset ja muut samaan palaveriin, niin tulee esimerkiksi tiedonvaihto salassapitosäännösten mukaan 
ja kaikki on helppoa. Ja se, ettei tehdä sitä päällekkäistä työtä niin paljon, että jokainen tietää roolinsa sen 
ympärillä pystyy voimavarat keskittämään, niin se on aina hienompaa että tällaisia on. Se mahdollistaa 
yhteydenpidon kun istutaan ja katsotaan taustapalaverissa ja pyydetään lupaa - tietysti jos nuori suostuu, 
eihän me muuten voida tehdä yhteistyötä - mutta se helpottaa huomattavasi jatkossakin jos tarvitsee 
välissä soitella ja pitää yhteyttä. On monenlaisia ihmisiä pohtimassa ja siihen tulee monenlaisia näkökulmia 
siihen asiaan: sellaisia, mitä ei välttämättä ole hoksannutkaan, että hei että katsotaankin tältä kantilta tätä 
asiaa, että se tulee ehkä syvemmin sitten käsiteltyä. 
 
Nuorten verkostojen kautta saadaan tukea omalle työlle ja vertaistukea nuorten kanssa 
toimivien kesken. Työryhmät toimivat kunnissa suunnitelmien toimeenpanoa ja 
toimenpiteiden vaikuttavuutta lisäävinä tekijöinä. Monialaisen työskentelyn kautta 
voidaan saada vahvistusta omassa organisaatiossa asioiden toteuttamiselle, kun 
monialainen yhteistyö luo ryhmäpaineen kaltaista tukea nuorten palveluissa toimiville 
nuorten asioita ajaville henkilöille.  
 
Minusta on hirveän tärkeä tällaisessa työssä, että saa niitä ongelmakohtia käydä toisen ihmisen kanssa. 
Että niitä saa puhua ja käydä läpi ja puhista kiukut ja surut ja ilot ja kaikki, koska ne ovat voimavara siihen 
omaan jaksamiseenkin sitten, että on niitä yhteistyökumppaneita. 
 
Kun tässä on näitä ylempiäkin päättäjiä, että ne meidän ongelmat ja ne solmukohdat tulevat myös 
heillekin tietoon. Se sellainen vaikuttavuus voi olla toisenlainen, että jos kaikki nämä mitä suunnitellaan 
saadaan läpi ja ne tulevat ryhmään. Että jos yksin lähtisi viemään, että oppilaat saavat valita opettajat ja 
rehtorit, niin ei varmaan koulun näkökulmasta lähtisi, mutta kun se tulee tällaisen ryhmän näkökulmasta, 
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niin sillä voi olla vaikutustakin. Meillä on kaikkien osa-alueiden esimiehet siellä. Juuri että yhdessä toimien: 
kun toisella on toinen tieto ja meillä on tieto ja sitten kun ne yhdistää niin se on lapsen hyväksi.  
 
Monialaisen yhteistyön kautta voidaan luoda parempia edellytyksiä nuorten tavoittamiselle 
palveluiden tarjoamiseksi eli niiden saavutettavuus parantuneen asiakasohjauksen kautta. 
Monialainen yhteistyö on toteuttanut tavoitteidensa mukaisesti laatutyötä ja parantanut 
palveluiden laatua, kun nuoren tilanteesta on saatu kokonaisvaltaista näkemystä ja 
tavoitettu yhtäaikaisesti keskeiset auttajatahot. Nuorten saamien palveluiden 
tuloksellisuus on parantunut, kun he ovat saaneet varhaisemmassa vaiheessa ja/tai 
kattavammin apua tilanteeseensa esimerkiksi saamalla lääkärin lähetteen nopeammin. 
Monialainen yhteistyö auttaa siten työntekijää kohtaamaan nuoren sekä antaa 
mahdollisuuksia saada nuoret osallistumaan palveluiden kehittämiseen palautteen ja 
täyttämättömien palvelutarpeiden esille nousemisen kautta. Monialaiseen yhteistyöhön 
osallistuvan verkoston laajenemisen myötä nuoren valinnanmahdollisuudet paranevat 
siten, että hän voi saada tukea itselleen parhaaksi katsomaltaan verkostotoimijalta. 
 
Muistan sen kun tulin tänne opoksi ja kun ei ollut kuraattoria eikä ollut muita: oli yksin täysin ylityöllistetty 
psykologi ja sosiaalityöntekijä kunnassa ja kävi oppilashuoltoryhmässä kerran viikossa. Aika monesti 
oppilasasioita tuli mulle ja sitten jos mun persoona jotenkin tökki, niin oppilas ei välttämättä tullut itse 
kertomaan. Mutta nyt kun meitä on esimerkiksi jossakin kiusaamistilanteessa monta ihmistä, joista yksi voi 
olla se kuraattori ja sä voit sopia, jos niin haluat kuraattorin kanssa tapaamisen myös muualle kuin tänne 
koululle. Ja jos äiti ja isä kokevat, ettei heistä ole kiva tulla tänne kesken päivän selvittämään että se on 
signaali naapurin lapselle, että meillä on jotakin, niin he voivat mennä toiselle koululle. Nyt on joustavaa ja 
oppilas saa tavallaan valita kenen kanssa hän työstää tätä eteenpäin. 
 
Nuoret ovat ottaneet vastaan hyvin monialaisen yhteistyön ja suhtautuneet kenties 
pienen ihmettelyn jälkeen mutkattomasti erilaista ammattikuntaa edustavaan auttavaan 
työntekijään. Nuorten sijasta monialaiselle yhteistyölle haasteita aiheuttavat enemmän 
aikuiset kuten muiden alojen ammattilaiset.  
 
Meidän täytyy nuorten verkostoissa toimivien ammattilaisten kanssa löytää yhteinen sävel sitten, Se on 
aika haastavaakin välillä. Se on todella haastavampaa se, että joskus olen ajatellut, että se on aikuisten 
kanssa joskus haastavampaa se kuin nuorten kanssa. Se on ihan totta: nuoret ovat kuitenkin aika suoria ja 
mutkattomia, mutta aikuisilla on niin monta asiaa jotka vaikuttavat ja ovat – miten sen hienosti sanoisi – 
tosi hankalia. 
 
Tämä on enemmän meidän aikuisten ongelma, että oppilaat suhtautuvat. Kun meidän kolmannen sektorin 
edustaja tulee tänne, niin eivät oppilaat koe, että hän ei ole koulun palkkalistoilla tai jotakin. Ensimmäisen 
kerran ne ihmettelevät ja katsovat kuka olet ja sitten menevät kysymään, kuka olet ja sen jälkeen se on 
tuttu. Tehtävässä kuvastuu se, miten hirveän helposti nuorten maailma on vastaanottavainen ja sinne on 
helppo uida sisään 
 
Yhden esimerkin nuorten kokemaan monialaisen yhteistyön tarpeeseen ja hyödyllisyyteen 
antavat lähitutorin palveluista kootut nuorten kokemukset. Lähitutor on palveluohjaaja, 
joka tekee tuki-, ohjaus- ja neuvontatyötä ilman muita erillisiä resursseja toimenpiteiden 
hankkimiseen. Lähitutor on siten hyvin riippuvainen verkostotyön toteutumisesta ja siihen 
liittyvästä asiakasohjauksesta sekä peruspalveluiden asiakasnuorille tarjoamista 
resursseista. Arviointitutkimusta varten haastatellut nuoret olivat tyytyväisiä lähitutorin 
työtavan ainutlaatuisuuteen ja asioinnin toimivuuteen sekä nuoren palveluista saamaan 
konkreettiseen hyötyyn.  Lähitutor on koettu nuorten yksilöllisistä tarpeista lähteväksi 
hyväksi persoonaksi, jonka luona asiointi on ollut miellyttävää ja jonka kanssa käydyt 
keskustelut ovat olleet hyödyllisiä. Lähitutorit ovat toimineet nuorten tukena myös muissa 
palveluissa asioinnin yhteydessä. Lähitutorin työn tuloksena nuoret ovat saaneet tietoa 
sekä joutuneet käymään lävitse tilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyviä asioita. 
Lähitutorit ovat auttaneet nuoria saavuttamaan tavoitteitaan, kuten hakeutumaan 
opiskelemaan suunnitelmien selkiydyttyä ja kouluun hakeutumisen kynnyksen 
madalluttua (Pitkänen ja Säkäjärvi 2009 b). Lähitutorin palveluihin liittyy siten keskeisesti 
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palvelun laadun lisäksi myös nuoren saama konkreettinen hyöty, joka on ollut nuoren 
tilanteessa tukemista ja tulevaisuuden suunnitelmien edistämistä.  
 
Nuorten saamaa hyötyä palveluista ja palveluiden vaikuttavuutta arvioidaan kuitenkin 
harvoin. Tutkimusten perusteella palvelutarpeet kasautuvat joillekin henkilöille ja yhtenä 
haasteena on sen selvittäminen, mikä on nimenomaan monialaisen yhteistyön erillinen 
vaikuttava osuus, kun nuori voi olla samanaikaisesti useassa peruspalvelussa. Palveluiden 
vaikuttavuutta arvioidaan harvoin ja mittaamisessa on haasteena reaaliajassa näkymätön 
hyöty organisaatioiden toiminnalle ja nuorelle asiakkaalle. Vaikka monialaisen yhteistyön 
tulokset, kuten nuoren pääseminen mielenterveyspalveluihin yläkoulun aikana, näkyvät 
nuorten tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä, varsinaiset tulokset eivät välttämättä ehdi 
näkyä koulun ja opettajien arjessa.   
 
Musta se tuntuu hyvältä ja se avaa sitä, että hei meidän tehtävä on, että ne eivät käy teidänkään luokan 
oppilaiden luona sen takia, että ne olisivat tunnilla paremmin, vaan siinä on lapsille itselleen ja niitten 
tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja sitä ei välttämättä opettaja tai koulu hyödy siitä eikä se tuo hyötyä heti, 
mutta se iso tehtävä tulevaisuutta silmällä pitäen on antaa lapsille sellaisia valmiuksia. 
 
Monesti lasten ja nuorten kanssa työskentelyt, niin kyllähän niiden tulokset ovat aika vaikeasti 
mitattavissa, että ne kenties näkyvät 20 v päästä kun on nuoret ja lapset aikuisia. Ja jos miettii että on 
ollut tämän ryhmän kontaktissa, niin miten jotkut työntekijät tai työntekijäryhmät pystyvät tukemaan 
auttamaan ja puuttumaan ajoissa. Tämä on kuitenkin sellaista näkymätöntä puurtamista. 
 
Hankkeiden tulosten juurtumisesta on laadittu monia selvityksiä ja tutkimuksia. 
Aineistossa korostuu, kuinka monialaisen yhteistyön mielekkyys ja hyödyllisyys ovat 
keskeisiä juurtumisen kannalta. Haastatteluissa tuotiin esille monialaisten työryhmien 
juurtumiseen vaikuttavina tekijöinä toimijoiden ns. laiskuus eli haluttomuus tehdä työtä 
yksin, yhteistyön perinteet, sopiva vaihtelevuus osallistujissa ja toiminnassa sekä 
ryhmässä tehty tavoitteiden ja toimintamallien pohdinta. Työryhmissä on tavoitteet ja 
toiminnan merkitys selvillä, vaikka ryhmällä eivät olisi tarkkaa etukäteistä 
toimintasuunnitelmaa. Juurtuneet työryhmät ovat löytäneet tavoitteeksi eri toimialoja 
yhdistäviä teemoja. Ryhmissä on esimerkiksi käytetty käsitettä lasten ja nuorten 
hyvinvointi sen sijaan, että terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa olisi 
keskusteltu koulumaailmaan lainsäädäntöön kuuluvalla oppilashuollon käsitteellä.  
 
Työryhmät ovat miettineet toimintaan liittyviä uudistuksia, mutta useinkaan suuria 
tarpeita ei ole löytynyt. Juurtuneet monialaiset työryhmät ovat olleet riittävässä määrin 
tavoitteellisia ja reflektoineet arvioiden omaa toimintaansa. Vakiintuneita asiakastyön 
ryhmiä yhdistää se, että niiden jäsenillä ja jäsenorganisaatioilla on yhteisvastuu 
jatkuvuudesta sekä kokemus ryhmän tarjoamasta hyödystä. Haastatteluissa korostettiin, 
kuinka vaikutusten saamiseksi on keskeistä kiinnittää huomiota yksittäisten monialaisten 
työryhmien ja kehittämishankkeiden sijasta koko palvelujärjestelmän kehittämiseen. 

2.4.2 Yhteistyön juurtuminen 
 
Yhteistyöryhmät ”hakevat” omaa vaikuttavuuttaan ja hyötyään koko ajan, mutta selkeästi 
tunnistetaan myös tähän liittyviä reunaehtoja. Varsinkin nuorisolain muutosesityksessä 
mainitun ohjaus- ja palveluverkoston kaltaisten ryhmien vaikuttavuuden ehdoksi 
määritellään se, että näillä ryhmillä täytyy olla valtaa. Yhteistyöryhmien erääksi 
ongelmaksi tunnistetaan se, että niillä on paljon tavoitteita ja tehtäviä, mutta vain vähän 
vaikutusvaltaa. Kehittämishaasteet kohdistuvatkin usein ryhmän vallan lisäämiseen: 
Monialaisessa työryhmässä on oltava edustettuina ne henkilöt jotka todella vaikuttavat että asia mitä 
ajetaan toteutuu todella. Tekijät ovat avainasemassa. EI kahvikuppikokouksia enää… Ryhmä on samalla 
toimija ja tekijä, joka toteuttaa ja panee toimeen tarvittavat muutokset ja toimenpiteet ettei enää tarvi 
tehdä kirjelmiä eteenpäin asian hyväksymiseksi ja jos tarvii niin huolehtii että asiat hoituu.  
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Tärkeänä kysymyksenä esiin nousee toiminnan johtaminen. Tietyllä tasolla tulee olla valtuutus johtaa 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä. Johtaminen ja sen oikeutus tulee olla 
selkeästi määritelty. Tarvitaan selkeä mandaatti ja vaikutusmahdollisuus toiminnallisen puolen 
kehittämiseen. Kunnan tasolla pitää myös miettiä toiminnan rakenteita, joten päätöksentekoon tarvitaan 
suora kanava. Hallinnon tasolla yhteistyön tehtävänä on helpottaa kentällä toimivien työntekijöiden työtä 
ja myös kehittää kaikkialla lapsi- ja nuorisolähtöistä ajattelua. 
 
Haaste: nuorisolain mukaisen yhteistoimintaverkosto uskottava ja vaikutusvaltainen. Johtava rooli lasten ja 
nuorten palvelujen linjaamisessa. Ohjelmatyötä tehdään em. verkoston johdolla. Yhteisestä 
lastensuojelulain ja nuorisolain edellyttämästä ohjelmasta kaupungin tärkein lasten ja nuorten hyvinvointia 
linjaava ohjelma. 
 
Olennaista on havaita, että vaikuttavuus ja juurtuminen liittyvät yhteen. 
Yhteistyöverkostot ja -ryhmät syntyvät yleensä tietyn tarpeen perusteella ja ne jatkavat 
toimintaansa vain mikäli ne täyttävät omaa tarkoitustaan; yhteistyöstä täytyy saada 
jotakin hyötyä ja vain hyödyllisiä yhteistyökäytäntöjä on (yleensä) lähdetty 
juurruttamaan. 
 
Tässä raportissa liikutaan osin hankekäytäntöjen tasolla, mutta yhtä lailla tarkastellaan 
myös ohjelmien ja strategioiden juurruttamista. Tässä teemassa kysymys on lähinnä 
paikallisten lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien tai muiden laajojen 
kehittämissuunnitelmien ”läpäisystä”, eli ylhäältä alas -periaatteen toteutumisesta. 
Keskeinen rooli on myös lainsäädännöllä nuorisolain muutoksen myötä. Nuorisolaki pyrkii 
osaltaan juurruttamaan monialaista yhteistyötä luomalla ohjeistuksen monialaisen 
ryhmän rakenteelle ja tehtävälle sekä määrittämällä (osin implisiittisesti) ne vaikutukset, 
mihin tällä lakisääteisellä ohjaus- ja palveluverkostolla tulisi päästä. 
 
Haastatteluissa on lähestytty juurtumisen teemaa kysymällä sitä, mitä sellaista 
monialainen yhteistyö on opettanut, mikä olisi syytä ottaa osaksi työntekijöiden 
koulutusta. On syytä korostaa, että tässä tarkastellaan monialaisten yhteistyökäytäntöjen 
juurruttamista. Yhteistyökäytännöt ovat kuitenkin hyvin erilaisia, alkaen konkreettisista 
asiakastyöryhmistä ja päättyen hyvin laajoihin monialaisiin verkostoihin. Tarkastelu 
pidetään tässä yleisellä ja yleistävällä tasolla, eli raportissa kuvataan juurruttamiseen (tai 
juurtumiseen) liittyviä yhteisiä tekijöitä.  
 
Aiemman tiedon perusteella juurruttamisen ydinprosessit syntyvät tarpeen 
havaitsemisesta (tai tarpeiden ”nostamisesta”), sitoutuneesta ja laajasta 
asiantuntijaverkostosta, johdon tuesta, sopimuksellisuudesta (mm. vastuut ja työnjako), 
resursseista, toimivasta koordinoinnista ja hyvästä seurantajärjestelmästä. Juurtuminen 
tapahtuu usein toimenkuvien uudelleenmäärittelyn tai uusien virkojen myötä. Keskeistä 
on toiminnan virallistaminen kirjaamalla uudet mallit erilaisiin strategioihin ja 
varmistamalla rahoitus talousarviopäätöksissä (kts. ”Kuure ym. 2008, 17). 
 
Tämän raportin aineistossa toistuvat nuo samat havainnot. Olennaista on se, että 
ryhmistä riippumatta toiminnan täytyy perustua sopimuksellisuuteen. Sopimuksellisuuden 
muodot vaihtelevat, sitovista normeista aina löyhään epäviralliseen ”lupaukseen”. Vaikka 
erilaisten löyhien ”sillanrakennusverkostojen” (”bridging”) tarve tunnistetaan, niin 
yleislinjana näyttäisi olevan se, että monialaisessa yhteistyössä halutaan enemmän 
”sitovaa” yhteistyötä (”bonding”). (Hämäläinen & Heiskala 2004) Tämän normatiivisen 
yhteistyön lisäämispyrkimyksistä toimii hyvänä esimerkkinä nuorisolain muutokseen 
kuuluva yhteistyön lakisääteistäminen, mutta vastaavia linjauksia näkyy myös esimerkiksi 
kuntatoimijoiden toiveissa, joissa halutaan lisää normeja ja lakeja säätelemään eri 
sektoreiden yhteistyötä. 
 
Tässä raportissa viitattiin aiemmin siihen, että eräänä juurruttamiseen liittyvänä keinona 
esitetään sektoroituneen palvelujärjestelmän purkamista. Erilaiset elämänkaariajatteluun 
perustuvat prosessiorganisaatiomallit nähdään rakenteiltaan yhteistyöhön kannustavina, 
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pitkälti siitä syystä että näissä malleissa on päästy purkamaan yhteistyön perinteisiä 
esteitä: 
 
Elämänkaarimallinen resurssien allokointi, järjestämisvastuu ja toiminnan johtaminen luo hyvät 
edellytykset monialaiselle yhteistyölle. Suomen erityislainsäädäntö ei yhtäältä tunne ja toisaalta tue 
elämänkaarimallista palveluiden organisointia kuntatasolla. Lainsäädäntö ja valtion ohjaus perustuu 
edelleen vanhaan sektoriajatteluun ja käytännössä estää/hidastaa monialaista organisoitumista edistäviä 
rakenteita. 
 
Erityislainsäädännön purkaminen on yksi usein toistuva esitys, hyvänä esimerkkinä 
lainsäädännön yhtenäistämispyrkimyksistä voidaan mainita oppilashuoltolain 
uudistaminen. Asiaa selvittänyt työryhmä (2008–09) on päätynyt esittämään yhtenäistä 
oppilashuoltolakia9.  
 
Lainsäädännön muutokset ovat hyvä esimerkki virallisista yhtenäistävistä tekijöistä. 
Tällaisiin yhtenäistäviin tekijöihin voidaan lukea – aiempien tutkimusten ja tämän 
esitutkimuksen perusteella – myös yhteiset resurssit, hankkeet, yhteiset palvelut ja 
yhtenäinen ajattelutapa.  Yhtenäistäviin prosesseihin luetaan myös koulutuksen kautta 
tapahtuva monialaisen osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen. Vanhastaan tiedetään, 
että yhteistyöhön täytyy oppia, nyt korostetaan, että siihen tulisi saada myös koulutusta. 
Normiohjaaminen saattaa olla välttämätön lisäys, mutta keskeinen osa juurtumisesta 
tapahtuu kuitenkin huomattavan monimutkaisten sosiaalisten prosessien kautta. Asian voi 
tiivistää siten, että juurtuminen edellyttää ”tarvetta, mahdollisuuksia ja keinoja”. 
Ratkaisevaa merkitystä on sillä, miten verkostoissa ja ryhmissä tehty työ välittyy osaksi 
toimialojen ja työntekijöiden ”omaa työtä”.  
 
Verkostossa mukana oleminen ei saa olla ylimääräinen pakko, joka täytyy tehdä siinä kaiken muun 
sivussa, koska niin on määrätty. Verkoston työskentely täytyy rakentaa niin, että sen olemassa olo oikeasti 
palvelee lasten ja nuorten asioiden kanssa työskenteleviä niin, että jokainen voi kokea, että se antaa tukea 
ja apua myös siihen oman sektorin työhön --> näin eri tahojen panostus ja kiinnostus verkostossa 
toimimiseen säilyy sekä asiakkaan palveleminen laaja-alaisesti mahdollistuu. 
 
Varsinkin vapaaehtoisissa yhteistyöverkostoissa vaikuttavuus on usein juurtumisen 
välttämätön ehto - jos ryhmästä ei ole hyötyä, siitä jäädään pois. Haastatteluissa ryhmien 
jäsenet tunnistivat monia yhteistyökäytäntöjen hyviä vaikutuksia. Esimerkiksi 
Tampereella nähtiin, että erilaiset nivelvaiheen yhteistyöryhmät ovat vaikuttaneet 
myönteisesti peruskoulusta jatkokoulutukseen sijoittumiseen. Yleisemmin mainitaan 
muun muassa päällekkäisen työn väheneminen ja palveluprosessien paraneminen. 
Kustannustehokkuuden lisääminen on myös yksi yhteistyön kiistaton hyöty, tosin tämä 
näkyy yksiselitteisesti vain keskushallinnossa tai koordinoivilla tahoilla. Sektori- ja 
toimialakohtaisessa tarkastelussa kustannustehokkuuden lisääminen ja päällekkäisten 
palveluiden purkaminen saatetaan ”lukea” myös omaa työtä koskevana uhkakuvana. 
 
Voidaan myös kiistatta sanoa, että yhteistyökäytännöt tukevat lasten ja nuorten 
palvelujärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita, eli nopeaa palveluohjausta (ns. 
poluttaminen) ja palvelutarpeen kohtaamista. Tätä teemaa käsiteltiin perusteellisimmin 
Etelä-Karjalan Koppari-mallin yhteydessä. Haastateltavat käyttivät osin vastakkaisia 
termejä ”ohjauksen rauhoittuminen” ja ”nopeutuminen”. Molemmat käsitteet viittaavat 
siihen, että työntekijällä on verkoston myötä käytössään paljon tietoa tarjolla olevista 
palveluvaihtoehdoista. Toiselle työntekijälle tämä antaa malttia selvittää rauhassa ”mihin 

                                          
9 Nykyisen lainsäädännön selkiyttämiseksi työryhmä esittää yhden ja yhtenäisen oppilas� ja opiskelija�huoltolain 

säätämistä. Laki sisältäisi kokoavasti säännökset mm. lain soveltamisalasta, oppilas� ja opiskelijahuollon sisällöstä ja 

käsitteistä, oppilas ja opiskelijahuollon järjestämisestä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla sekä järjestämisessä 

tarvittavista resursseista ja rahoituksesta. Ehdotus toteutui vuoden 2010 tammikuussa. Hallituksen esityksen tulisi olla 

valmiina syksyllä 2010 ja laki tulisi voimaan 2011–2012 (Andersson 2010: 

http://www.sosiaalikehitys.com/onnistuvatopit/asiantuntija-puheenvuoroja) 
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palveluun nuori tulisi ohjata”, toinen työntekijä saa samasta palvelukartasta nopeasti 
tiedon juuri siitä palvelusta, mihin tämä nuori tulisi heti ohjata. Lasten ja nuorten 
palvelujärjestelmästä usein käytetty termi ”turvaverkko” viittaa yleensä siihen, että 
palveluverkko turvaa nuoren hyvinvoinnin. Yhteistyöstä saatujen kokemusten perusteella 
hyvät verkostot luovat myös hyvinvointialan työntekijöille omaa työtä tukevia 
turvaverkkoja.  

2.4.3 CAF-mallin käsitteet "vieraina" jäsennyksinä 
 
Vaikka monialaisilla yhteistyökäytännöillä on paljon myönteisiä vaikutuksia, niin 
yhteistyön vaikuttavuuden arviointia ei yleensä tehdä kovinkaan systemaattisesti. 
Yleisimmin arviointi liittyy ryhmien tavoitteiden seurantaan ja sitä tehdään itsearvioinnin 
keinoin (reflektoinnit, keskustelut).  Toisaalta myös erilaiset dokumentit (raportit, 
muistiot) toimivat ryhmien arvioinnin tukena.  
 
Yhteistyökäytäntöjen arvioinnin merkitys nähdään siinä, että arviointi tukee toiminnan 
johtamista, tavoitteiden asettamista ja ohjaamista. Hyvän arvioinnin edellytyksenä on, 
että ryhmän tavoitteet ja arviointikriteerit on luotu etukäteen. Haastatteluissa puhuttiin 
”raamista”, johon arvioinnin tuloksia voidaan verrata. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, 
kysymys on laadun arvioinnin tutusta PDCA-syklistä (plan, do, check, act). 
Merkillepantavaa on se, että kaikesta laatu- ja strategiatietoisuudestaan huolimatta 
monialaiset yhteistyöryhmät eivät yleensä arvioi toimintaansa tämän sapluunan avulla.  
 
Haastatteluissa tätä ryhmien arvioinnin tilaa pyrittiin nostamaan esille tietoisen ”vierailla” 
käsitteillä. Monialaisten ryhmien ja verkostojen toimijoille tuotiin esiin organisaatioiden 
itsearviointimallin (CAF) käsitteitä, kuten asiakas, henkilöstötulokset ja vaikuttavuus. 
Tämä keskustelu oli vierasta, kyse oli yleensä uudesta tavasta ajatella vanhoja asioita. 
Haastatteluissa tilanne etenikin yleensä siten, että pienen miettimisen jälkeen vastaajat 
alkoivat hahmottaa omia verkostojaan tästä näkökulmasta. 
 
Ensimmäinen tulos oli yleensä se, että ryhmälle tai verkostolle ”löydettiin” asiakkaat. 
Asiakkaita ovat luonnollisesti lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa, toisaalta 
asiakkaisiin luettiin myös kunta kokonaisuudessaan ja varsinkin eri toimialat ja niiden 
työntekijät. Tässäkin keskustelussa tunnistettiin siis monialaisen yhteistyön 
vaikuttavuuden ketju, yhteistyön hyöty välittyy toimialojen kautta asiakastyöhön ja 
yksittäisen työntekijän tueksi. 
 
Henkilöstötulosten kohdalla havainnot olivat mielenkiintoisia. Vaikka kaikki tunnistivat 
yhteistyön hyvät vaikutukset esimerkiksi henkilöstön osaamiseen ja vähintäänkin 
potentiaaliset vaikutukset hyvinvointiin, niin yhteistyön vaikutuksia näihin asioihin ei 
juurikaan kehittäen arvioida tai seurata. Ryhmissä ei myöskään tehdä sisäisiä 
hyvinvointikartoituksia, joissa selvitettäisiin ryhmän jäsenten tyytyväisyyttä ryhmän tai 
verkoston toimintaan. Kuten raportissa aiemmin kirjoitettiin, tyytymättömät jäsenet ovat 
mukana heikolla sitoutumisella tai sitten jättäytyvät pois. Koska ryhmien jäsenyys on 
usein vapaaehtoista, monialaista työtyytymättömyyttä ei lähdetä hoitamaan samalla 
intensiteetillä kuin perustyöhön liittyviä ongelmia. Kehittävän arvioinnin kannalta 
olennaisinta on se, että koska tyytymättömyyden syitä ei pureta, niin ryhmän toimintaa 
kehittävä kriittinen syiden hakeminen jää tekemättä. Mittavien työhyvinvointiselvitysten 
ja työterveyshuollon logiikka tulisi saattaa myös monialaisten verkostojen sisälle; jos 
monialaiseen työhön uuvutaan, niin syyt pitäisi selvittää ja työntekijä kuntouttaa. 
 
Yhteistyön vaikuttavuutta selvitettiin edellä. Haastatteluissa vaikuttavuuden teemaa 
käsiteltiin siis myös kysymällä: miten monialainen ryhmä tai verkosto arvioi ja seuraa 
omaa vaikuttavuuttaan? Usein syntynyt hiljaisuus kuvaa sitä, että tällaista arviointia ei 
tehdä. Toisaalta monialaisen yhteistyön vaikuttavuutta on haastateltavien mielestä hyvin 
vaikea erottaa palveluiden vaikuttavuudesta koska yhteistyön hyöty ”välittyy” näihin 
palveluihin. 
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Monialaisen yhteistyön kehittämisen jatkon kannalta olennaista on se, että yhteistyön 
vaikuttavuuden arviointi koettiin tarpeelliseksi paljolti juuri edellä kuvatun PDCA-syklin 
vuoksi. Määrällisten mittareiden ja ulkoisen arvioinnin sijaan tarvetta tuntuisi olevan 
itsearvioinnin kehittämiselle. Eräässä haastattelussa asiaa kuvattiin puhumalla tarkistus- 
tai muistilistoista, jotka ohjeistaisivat ryhmiä seuraamaan omaa toimintaansa yleisesti 
tiedettyjen tärkeiden tavoitteiden osalta (mm. tiedotus, uusien työntekijöiden perehdytys, 
kumppanuusverkostot). Tämä monialaisten ryhmien itsearvioinnin ohjeistus on 
verrannollinen esimerkiksi ESR-projektien ohjeistuksiin, joissa projekteja opetetaan 
arvioimaan toimintaansa keskeisten projektiprosessien ja -tavoitteiden osalta. 
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3. Yhteenveto ja johtopäätökset 

3.1 Yhteenveto 

Tämän esitutkimuksen tarkoitus oli selvittää monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön 
erilaisia muotoja, niiden johtamisen ja ylläpitämisen käytäntöjä sekä vaikuttavuuden ja 
juurruttamisen mahdollisuuksia.   
 
Tutkimuksen tehtävänä on ollut tuottaa tietoa 
 
1. Monialaiseen yhteistyöhön alueellisella tasolla liittyen a) monialaisista 

työskentelytavoista ja niiden tiedonhallinnan ja johtamisen malleista sekä b) 
osallisuuden ja osallistumisen muodoista. 

2. Monialaiseen yhteistyön yleisempään johtamiseen liittyen alueellisten nuorten 
hyvinvointia ohjaavien suunnitelmien ja paikallisen kehittämistyön suhteesta 
valtakunnalliseen politiikka- ja ohjelmajohtamiseen. 

 
Tutkimuksen aineistona käytettiin tapaustutkimuksia varten tehtyjä haastatteluja. 
Tutkimuksessa tehtiin haastatteluja kaikkiaan 10 paikkakunnalla 12 case-tapauksen 
ympärillä. Kuntatason haastatteluissa oli mukana kaikkiaan 62 henkilöä yksilö- ja 
ryhmähaastatteluissa. Tutkimuksessa valittiin eri puolella Suomea sijaitsevia 
tapaustutkimuspaikkakuntia, joissa on erityyppisiä ja erilaisissa kehitysvaiheissa olevia 
monialaisen yhteistyön ryhmiä. Tapaustutkimuspaikkakunniksi valittiin Posio 
(kehittämishankkeen teemaryhmät), Forssa (lähitutorin asiakastyön verkosto), Espoo 
(työpajan ohjaustiimi), Kokkola (joustava perusopetus, oppilashuollon yhteistyöryhmä), 
Porvoo (laajennetun oppilashuollon avaintiimi), Etelä-Karjala (seudullinen Koppari-malli), 
Laukaa (seurakunnan ja koulun kasvatusverkosto), Tampere (lapsi- ja nuorisopolitiikan 
seurantaryhmä), Outokumpu (nuorten verkosto) sekä Pori (nuorten verkosto). Lisäksi 
tehtiin haastatteluja opetusministeriössä, Kuntaliitossa ja Allianssi ry:ssä. Näihin 
valtakunnan tason haastatteluihin osallistui 4 henkilöä. Aineistoon kuului myös 
opetustoimen, nuorisotoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden johdolle tehty www-
kysely (N=121). Tausta-aineistona käytettiin aiempia tutkimus- ja hankeaineistoja sekä 
monialaisesta yhteistyöstä tehtyjä tutkimuksia tai selvityksiä. 

3.1.1 Monialaisen yhteistyön toteutuminen 
 
Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön ero voidaan määritellä siten, että 
moniammatillisuus voi toteutua yhden organisaation sisällä, kun monialaisuuden käsite 
kattaa poikkihallinnollisen eri toimintasektoreilta tulevien henkilöiden välisen yhteistyön. 
 
Esitutkimuksen tulosten mukaan monialaista yhteistyötä käytetään nuorten palveluissa 
arjen työvälineenä, jonka avulla halutaan saada luoduksi kokonaisvaltaisempi kuva 
nuoren tilanteesta ja tukea nuorta hänen tarpeidensa mukaan. Tulosten mukaan 
oppilaitosten monialainen yhteistyö on tiivistynyt oppilaitoksissa niiden sisäisesti. Sen 
sijaan nuoriso-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveystyön välillä on nähtävissä 
stereotyyppisiä käsityksiä, jotka vaikeuttavat monialaisuuden toteutumista. Aineistossa 
tulee esille sosiaalityön sekä nuoriso- ja kasvatustyön välinen tarve hyödyntää nykyistä 
enemmän toistensa asiantuntemusta. Monialaisen yhteistyön toteuttamista ovat 
vaikeuttaneet terveyspalveluiden ja niissä etenkin mielenterveyspalveluiden puuttuminen 
nuorten verkostoista. Lisäksi puutteet paikallisissa palveluissa vaikeuttavat monialaista 
yhteistyötä, kun nuoren tarvitsemia toimenpiteitä ei ole saatavilla. Vanhemmat 
vaikuttavat merkittävästi nuorten tilanteeseen, mutta heidän roolinsa monialaisessa 
verkostotyössä ei ole aina selkeä.  
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Nuorten osallisuuteen palveluissa vaikuttaa työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja 
kyky huomioida nuorta vuorovaikutustilanteissa sekä edistää hänen asioitaan 
asianajajuuden periaatteen mukaisesti myös erilaisissa laajemmissa verkostoissa. 
Osallisuus on tiedon välittymisen ja johtamisen tavoin yhdistävä teema, joka läpäisee 
kaikki toimijatasot ja jota pyritään toteuttamaan jokaisella tasolla. 
 
Tulokset kertovat monialaisuuden kehittymisestä ja ammattien rajat ylittävästä 
yhteistyöstä sekä joustavien ammatillisten identiteettien ja jaetun asiantuntijuuden 
syntymisestä. Monialaisessa yhteistyössä eivät ole aiheuttaneet vaikeuksia uudet ammatit 
ja niiden tehtävänkuvat, mikä kertoo uusien työtehtävien täyttävän roolinsa palveluiden 
väliin jäävissä katveissa. Tapaustutkimuskohteissa nuorten hyvinvointi ja heidän 
saamansa hyöty sekä osallisuuden edistäminen asianajamisen kautta on eri sektoreita 
yhdistävä tekijä.  
 
Monialainen tai moniammatillinen yhteistyö on oleellinen osa lasten ja nuorten 
hyvinvointipalveluissa toimivien työtä. Yhteistyöhön käytetään paljon työaikaa ja varsinkin 
konkreettisessa asiakastyössä yhteistyötä on usein vaikea erottaa ”omasta” perustyöstä. 
Haastatteluissa korostettiin, kuinka monialainen yhteistyö on lisääntynyt ja kehittynyt, ja 
erilaisten verkostojen hyödyntäminen on yleistynyt perustyössä. Kehittämishaasteeksi 
nostetaan kuitenkin yhteistyön tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. 
Tässä mielessä yhteistyötä halutaan kehittää yhä enemmän verkostoitumisesta kohti 
kumppanuutta10  
 
Tapaustutkimuskohteena olevissa kunnissa on saatu usein tuloksia pitkäjänteisellä 
hankekehittämisellä. Hankkeiden myötä syntyneet yhteistyökäytännöt ovat tuoneet 
näyttöä yhteistyön hyödyistä ja vaikuttaneet siihen, että näitä käytäntöjä on haluttu 
vakinaistaa ja juurruttaa. Esimerkiksi nuorisolain muutosesitykseen kirjattu yhteistyön 
lakisääteistäminen perustuu kehittämishankkeiden kokemuksiin. Kuntien kokemukset 
viittaavat kuitenkin siihen, että toimivien yhteistyökäytäntöjen rakentaminen on erittäin 
hidas ja monimutkainen prosessi. Hyvien verkostojen rakentaminen kestää vuosia ja 
siihen sisältyy paljon erilaista kollektiivista ja yksilöllistä oppimista.  
 
Toimivien verkostojen rakentamisen lisäksi myös yhteistyön ylläpitäminen edellyttää 
jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Haastattelujen mukaan verkostotyön osaaminen 
kehittyy käytännön työssä ajan myötä.  Toisaalta haastatteluissa korostettiin myös 
vastavalmistuneiden, uusien, työntekijöiden kykyä tehdä monialaista yhteistyötä. Nämä 
uudet tulokkaat ovat usein vapaita perinteisten ammattikuntien rutiineista. 

3.1.2 Yhteistyön johtaminen ja resursointi 
 
Nuorten palveluissa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle on erityistä se, että siihen 
asetetaan monia ohjelmallisia ja suunnitelmallisia velvoitteita. Eri toimijoiden väliseen 
yhteistyöhön on kannustettu ja velvoitettu osallistumaan mm. työhallinnon nuorten 
yhteiskuntatakuun toimeenpanossa, sosiaali-palveluissa lastensuojelulain mukaisissa 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa sekä opetus-toimessa oppilaan- ja 
opiskelijahuollon toteuttamisessa. Vahvistuneen lastensuojeluperiaatteen kautta nuorille 
suunnatussa toiminnassa, kuten aktiivisen työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämishankkeissa, 
korostuu aiempaa enemmän ihmisten kokonaisuus sekä palveluiden tarjoaminen 
monialaisesti viranomais- ja vapaaehtoistoimin. Tuoreimpana velvoitteena voidaan pitää 
nuorisolain muutosesitystä, johon on kirjattu kunnille lakisääteinen velvoite perustaa 
ohjaus- ja palveluverkosto.  

                                          
10 Kumppanuuden kriteereitä ovat muun muassa: yhteistyön pitkäaikaisuus, yhteinen strateginen haaste, tavoitteiden 

kuvaaminen, vastuunjako, palautetiedon saaminen ja sopimuksellisuus. Kumppanuus sitoo osapuolia enemmän kuin 

löyhät verkostomaiset yhteistyösuhteet (Engeström 2006). 
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Yhteistyön toteuttaminen ja kehittäminen näyttäytyy kunnissa usein eräänlaisena 
”kyllä…mutta” -kysymyksenä. Toiminnan hyödyllisyys tiedetään, mutta erilaiset tekijät 
rajoittavat yhteistyön toteuttamista ja maksimaalisen hyödyn saamista.  
 
Monialaisten työryhmien toimintaa rajoittavat etenkin niiden ulkopuolelta tekijät kuten 
kunnan tasolta resursseihin ja valtakunnalliselta tasolta erilaisiin ohjeistuksiin ja 
lainsäädäntöön liittyvät tekijät. Myös erilaiset palvelurakenteiden muutokset vaikeuttavat 
monialaisen yhteistyön toteuttamista. Monialaisen yhteistyön järjestäminen vaatii aikaa, 
mutta siihen ei varata työssä resursseja. Tiedon kulku ei sen sijaan ole ongelma hyvin 
toimivissa monialaisissa nuorten palveluverkostoissa. Monialainen yhteistyö koordinoituu 
asiakastyön tasolla itseohjautuvasti ja sen dokumentointia, seurantaa ja arviointia 
tehdään suhteellisen vähän.  

3.1.3 Yhteistyön vaikutukset 
 
Hankkeen ovat vaikuttaneet kunnissa monialaisen yhteistyön kehittymiseen ja sen myötä 
asiakastyön paranemiseen. Aineiston perusteella tiimien ja asiakastason työryhmien 
tasolla yhteistyö toimii nykyään parhaiten, kun enemmän haasteita on 
johtoryhmätasoisten monialaisten työryhmien toiminnassa. Aineistossa on esimerkkejä 
monialaisen yhteistyön tavoitteellisuuden lisääntymisestä mm. koulujen ja poliisin välisen 
yhteistyön kehittymisestä. 
 
Monialaisella ja -ammatillisella yhteistyöllä on monia hyviä vaikutuksia. Yleisimmin 
mainitaan päällekkäisen työn väheneminen ja palveluprosessien paraneminen. 
Yhteistyökäytännöt tukevat lasten ja nuorten palvelujärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita, 
eli nopeaa palveluohjausta (ns. poluttaminen) ja palvelutarpeen kohtaamista. Nuoret 
hyötyvät monialaisesta yhteistyöstä palveluohjauksen myötä helpomman palveluihin 
ohjautumisen ja kokonaisvaltaisuuden vuoksi paremman palveluiden laadun sekä myös 
sijoittumistulosten ja koulupudokkuuden estämisen kautta.  
 
Tulosten perusteella monialaisesta yhteistyöstä hyötyvät myös sitä tekevät nuorten 
palveluissa toimivat ammattilaiset. Yhteistyöverkostoilla on keskeinen merkitys uuden 
työntekijän perehdyttäjänä. Hyvä, vakiintunut ja laaja monialainen verkosto toimii uuden 
työntekijän tukena ja perehdyttää tämän nopeasti paikallisiin ja seudullisiin palveluihin. 
Myös vanhempien työntekijöiden kohdalla verkostot ja ryhmät toimivat tärkeinä 
työnohjauksellisina tai laajemmin työtä tukevana lisäresurssina. Nuorten palveluissa 
toimivien ammattilaisten toiminta verkostotyön käynnistämiseksi ja siihen osallistumiseksi 
palkitaan kokonaisvaltaisemmilla ja tehostuneemmilla palveluilla. Monialainen yhteistyö 
on tarjonnut nuorten parissa toimiville asiantuntijoille tukea omaan työhön ja nuoria 
palvelevien asioiden edistämiseen omassa organisaatiossa tai yleisemmin paikkakunnan 
tasolla. Monialaisen yhteistyön myötä viranomaiset ovat pystyneet toimimaan kolmannen 
sektorin kanssa nuorten palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi 
kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion toimijoiden osaamista yhdistäen.  
 
Kustannustehokkuuden lisääminen on yksi yhteistyön kiistaton hyöty, mikä tosin näkyy 
yksiselitteisemmin keskushallinnossa tai koordinoivilla tahoilla. Tapaustutkimuskohteissa 
on esimerkkejä siitä, kuinka monialaisen yhteistyön kehittymisen myötä verkostojen 
toiminta on muuttunut korjaavasta työstä resurssien käytön kannalta toivotumpaan 
varhaisemman puuttumisen suuntaan. Näistä kertovat mm. Outokummun, Laukaan ja 
Porvoon verkostojen kokemukset. Monialaisen yhteistyön kehittymisen prosessiin sisältyy 
yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista sekä vaatii paljon. Oppimisprosessien 
mahdollistaminen koulutuksen, ajan ja muiden resurssien avulla on välttämätöntä, jotta 
yhteistyökäytäntöjä voitaisiin juurruttaa kaikkiin kuntiin mm. lakiesityksen edellyttämällä 
tavalla. Sektori- ja toimialakohtaisessa tarkastelussa kustannustehokkuuden lisääminen ja 
päällekkäisten palveluiden purkaminen saatetaan ”lukea” myös omaa työtä koskevana 
uhkakuvana. 
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Vaikka monialaisilla yhteistyökäytännöillä on paljon myönteisiä vaikutuksia, niin 
yhteistyön vaikuttavuuden arviointia ei yleensä tehdä kovinkaan systemaattisesti. 
Yleisimmin arviointi liittyy ryhmien tavoitteiden seurantaan ja sitä tehdään itsearvioinnin 
eli reflektoinnin ja keskustelun keinoin.  Toisaalta myös erilaiset dokumentit, kuten 
raportit ja muistiot, toimivat ryhmien arvioinnin tukena.  Monialaisen yhteistyön 
kehittämisen jatkon kannalta olennaista on se, että yhteistyön vaikuttavuuden arviointi 
koettiin tarpeelliseksi. Määrällisten mittareiden ja ulkoisen arvioinnin sijaan tarvetta 
tuntuisi olevan itsearvioinnin kehittämiselle. Itsearvioinnin korostaminen on loogista, 
koska verkostojen rakentamisenkin kohdalla korostetaan itseohjautuvuutta. 

3.1.4 Yhteistyön juurtuminen 
 
Elementit, jotka vaikuttavat monialaisen yhteistyön onnistuneisuuteen, ovat samalla sen 
juurtumiseen vaikuttavia tekijöitä. Toimimaton monialainen yhteistyöryhmä hajoaa 
sitoutumisen puutteeseen tai vähäiseen koordinointiin, kun runsaasti onnistumisen 
piirteitä omaavalle ryhmälle on paremmat edellytykset jatkaa toimintaansa myös 
tulevaisuudessa.  Monialaisen yhteistyön juurtumiseen vaikuttavat etenkin työryhmien 
tavoitteiden mielekkyys sekä toiminnan hyödyllisyys nuorille asiakkaille ja työntekijöille. 
Kehittämishankkeet ovat toimineet monialaista yhteistyötä tiivistävinä elementteinä ja 
niiden tuloksia on saatu vakiintumaan, kun työ on liittynyt tiiviisti perustyöhön ja 
kehittämistyö on ollut pitkäjänteistä.  
 
Kehittämishankkeet eivät ole aineiston mukaan ainoa keino, jolla monialaista yhteistyötä 
saadaan juurrutetuksi perustoimintaan. Keskeisimpiä ovat peruspalveluissa itsessään 
tapahtuvat muutokset, joita voidaan tukea kehittämishankkeiden ja muiden yhteisiä 
areenoita ja henkilöstön asiantuntemusta vahvistavien keinojen avulla. Monialaisuutta 
voidaan vahvistaa siihen osallistuvien työntekijöiden osaamista lisäämällä, sillä 
monialaisen työn tekemiseen ei koeta olevan nykyisin riittävästi koulutusta eikä 
verkostotyöhön liittyvää perehdytystä uuteen tehtäviin siirryttäessä. Pelkkä yhteisen 
osaamisen kehittäminen ei kuitenkaan riitä, sillä kehitettyjen toimintamallien juurtuminen 
ja yhteistyön jatkuvuus edellyttää edellä mainittua riittävien resurssien varmistamista. 
 
Monialaisen yhteistyön kehittämisen ja juurruttamisen kannalta on olennaista havaita, 
että yhteistyökäytäntöjen kehittäminen edellyttää sekä toimialojen ja ammattikuntien 
sisäistä kehittämistä että yhteistyömuotojen kehittämistä. Monialainen yhteistyö on 
olennainen osa toimialojen omaa työtä ja yhteistyön vaikuttavuus on sidoksissa siihen, 
millaista hyötyä eri toimialat saavat yhteisestä työstä. Kysymys on kaksisuuntaisesta 
prosessista: monialainen yhteistyö säätelee ja ohjaa toimialojen työtä, mutta toimialoilla 
tehdyt sektorikohtaiset ratkaisut kuten koulutus, resursointi ja toimenkuvien määrittely, 
säätelevät yhteistyön toteuttamismahdollisuuksia. Monialaisen yhteistyön kehittämistä ja 
juurruttamista ei siis tule tarkastella ”erilliskysymyksenä”. 

3.2 Kumppanuusverkostot ja yhteistyökäytäntöjen kolme 
päätyyppiä 

Tässä raportissa monialaisia verkostoja ja ryhmiä on tarkasteltu osana erilaisia 
kumppanuuksia. Merkittävä rooli on erilaisilla kumppanuusverkostoilla. Erilaiset 
yhteistyöryhmät toimivat osana laajempia verkostoja ja sidosryhmiä, jolloin voidaan 
puhua toisiinsa eri lailla kytköksissä olevista yhteistyön muodoista. Paikalliset ja 
konkreettiset yhteistyöryhmät (esim. oppilashuoltoryhmä) ovat yleensä yhteyksissä 
laajempiin strategisiin yhteistyöryhmiin (esim. paikalliset tai seudulliset oppilashuollon 
kehittämisen yhteistyöryhmät). Toisaalta paikallisten ja seudullisten verkostojen 
ympärillä, tai reunalla, ovat valtakunnalliset yhteistyöryhmät ja – organisaatiot, jotka 
saavat strategiset ja sisällölliset polttoaineensa esimerkiksi laajoista lapsi- ja 
nuorisopoliittisista kehittämisohjelmista. Kumppanuusverkostoja voidaan tarkastella 
resursseina, jotka voisivat toimia verkostojen ja ryhmien tukena.  
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Palvelujärjestelmä näyttäytyy verkostojen saarekkeena ja keskeiseksi 
kehittämishaasteeksi nousee yhteistyöryhmien ja verkostojen koordinointi. Ongelmaksi 
tunnistetaan päällekkäisten ryhmien olemassaolo. Toinen aineistosta nouseva 
kehittämishaaste on tiedonkulkuun ja läpinäkyvyyteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen. 
Verkostot eivät keskustele keskenään. Tähän esitetään usein ratkaisuksi johdon tasolta 
tiedottamisen, läpinäkyvyyden ja muiden strategioiden läpäisyyn liittyvien käytäntöjen 
lisäämistä. Konkreettisen perustyön ja ”kentän” tason ryhmissä tämä keskinäisen 
tiedonkulun ja yhtenäisyyden puute ei näy yleensä samassa määrin ongelmana; vaikka 
alhaalta ylös ja ylhäältä alas kulkevan tiedonvaihdon ongelmat tunnistetaan, myös 
itseohjautuvuudesta osataan nauttia. 
 
Kumppanuusverkostojen rooli ryhmien tukena ja resurssina on varovaisen tulkinnan 
mukaan epäselvä ja ehkä myös liian heikosti hyödynnetty. Tässä on tosin runsaasti 
vaihtelua ja kumppanuusverkostojen hyöty näkyy usein myös vaikeasti hahmottuvana 
tukena; keskinäiset keskustelut, vertaistuki, kokemusten vaihto tai vaikkapa vain 
kollegojen tapaaminen mainitaan usein hyödyllisiksi asioiksi.  
 
Aiempien tutkimusten ja niissä tehtyjen monialaista yhteistyötä koskevien jaotteluiden 
pohjalta monialaista yhteistyötä koskevat ryhmät voidaan luokitella kolmeen ryhmää: 
tiimeiksi, yhteistyöryhmiksi ja verkostoiksi. Aineistossa tuli esille, kuinka ryhmien 
tavoitteet ja tarpeet määrittelevät niitä enemmän kuin laaditut luokitukset monialaisten 
yhteistyön muodostumistavoista. Haastateltavat erottelevat monialaisessa yhteistyössä 
tavoitteiltaan erilaisia ryhmiä. Luokittelut tehtiin tyypillisesti luokittelemalla ryhmät 
asiakastyön ympärille tiiviisti kietoutuviksi ryhmiksi sekä kehittämisryhmiksi, joita usein 
käynnistetään hankkeiden tai paikallisesti laadittavien suunnitelmien myötä. 
 
Verkostojen luokittelua voidaan tehdä sen perusteella, a) hoitavatko ne yksittäisen 
asiakkaan asioita ja kokoavat yhden asiakastapauksen ympärille muita ammattilaisia, 
kuten tilannekohtaisissa verkostotyöryhmissä tai useampien asiakkaiden asioita hoitavissa 
ryhmissä kuten oppilashuolto- ja asiakasyhteistyöryhmissä, b) käsitelläänkö niissä 
laajemmin nuorta asiakaskuntaa ja heidän palveluriitaa, välitetään tietoa sekä pyritään 
koordinoimaan ja kehittämään nuorten palveluita yleisellä tasolla. Yleisellä tasolla nuoriin 
kohdentuvia ryhmiä ovat erilaiset ohjelmien, kehittämistyön ja johtamisen toteuttamiseksi 
tarkoitetut yhteistyöryhmät. Tällaisia ryhmiä tulisivat olemaan nuorisolain 
muutosesityksen myötä käynnistettävät viranomaisten ja muiden kutsuttavien paikallisten 
viranomaisten ja muiden tahojen muodostamat monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot.  
 
Esitutkimuksessa laaditun luokituksen perusteella monialaisen yhteistyön eri muodot ja 
lajit voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:  
 
1) Asiakastyön ympärille kootut tiimit ja ryhmät  
Työryhmät toimivat yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien tukena. Työryhmät 
voidaan jakaa säännöllisiin ja ”juurtuneisiin” ryhmiin (esim. oppilashuoltoryhmät) ja 
tilannekohtaisesti perustettaviin kutsuperiaatteella toimiviin ryhmiin. 
 
 
2) Toimiala- ja/tai teemakohtaiset verkostot ja yhteistyöryhmät 
Työryhmien toimenkuvana on usein kehittäminen, koordinointi ja yhteisistä käytännöistä 
sopiminen. Työryhmät voivat olla kunnallisia tai seudullisia ja ne eroavat toisistaan 
sitovuuden ja organisoitumisen asteen osalta. Työryhmät ovat tyypillisesti tilannekohtaisia 
ja väliaikaisia kuten hankkeiden ympärille rakentuvat monialaiset kehittämisryhmät.  
 
3) Lapsi- ja nuorisopoliittiset johtoryhmät 
Työryhmät ovat johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden muodostamia. Työryhmien 
tehtävänä on laatia ohjelmia, strategioita ja laajoja suunnitelmia sekä seurata niiden 
toteutumista. Työryhmien tavoitteena on linjata ja rakentaa paikallista lapsi- ja 
nuorisopolitiikkaa.  
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Verkostojen toteutuksen kannalta yksi keskeinen ulottuvuus on niiden löyhyys eli se, 
kuinka tiukasti niitä johdetaan ja kuinka usein ne kokoontuvat. Käytännön tasolla on 
hyödyllistä, että nuorten palveluissa on erilaisia ryhmiä: laajoja harvoin kokoontuvia 
poikkihallinnollisia kehittämisryhmiä, useammin kokoontuvia ja konkreettisella tasolla 
nuorten asiakkuuksia käsitteleviä ryhmiä sekä nopeasti nuoren tilanteeseen puuttuvia 
tukiryhmiä.   
 
Kuvassa 2 on esitetty tapaustutkimuskohteena olleiden pääasiallisina tapauksina 
toimineiden työryhmien sijoittuminen verkostojen kentälle. Posiolla toimii lakisääteisen 
lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman laatinut ja sitä seuraava aktiivinen monialainen 
työryhmä, joka seuraa toimenpide-ehdotusten toteutumista. Työryhmä toimii myös 
ydinryhmänä kehittämishankkeessa, jossa pyritään juurruttamaan lasten ja nuorten 
palveluiden kehittämistyön tuloksia toimialarajat ylittävästi. Outokummussa toimiva 
nuorten verkosto on nuorten palveluiden kehittämistyön verkosto, joka on käynnistynyt 
paikallisista tarpeista tiedonvälitys- ja kehittämisryhmäksi. Outokummun verkostossa on 
keskeinen rooli paikallisten nuorten tilanteesta tiedottamisessa ja palveluiden 
kehittämisessä myös seurakunnalla ja hankkeilla eli myös muilla kuin 
viranomaistoimijoilla ja vakiintuneesti paikkakunnalla toimivilla tahoilla. Outokummun 
nuorten verkosto kokoontuu säännöllisesti ja tiheämmin nuorten palvelutarpeisiin 
reagoimiseksi kuin Posion monialainen työryhmä, joka toteuttaa lakisääteistä 
ohjaustehtävää ja tilapäistä kehittämistyötä. 
 
Tapaustutkimuskohteista Laukaa ja Porvoo edustavat toimiala- ja/tai teemakohtaisia 
verkostoja.  Laukaan kasvatusyhteistyöverkosto on tiivis oppilaitoksen ja seurakunnan 
sekä muiden paikallisten toimijoiden muodostama monialainen tiimi, joka on nuorten 
palveluissa painotetusti ennalta ehkäisevää tukea tarjoavaa asiakasyhteistyötä. 
Työryhmän jäsenet tekevät monialaista yhteistyötä ja lisää osaamistaan erilaisten 
koulutusten avulla, muttei kokoonnu säännöllisesti tiiminä pohtimaan nuorten palveluiden 
kehittämistä. Porvoon avaintiimi on laajennettu laaja-alainen oppilashuollon ryhmä, joka 
seuraa nuorten tilanteen kehittymistä, kokoontuu säännöllisesti ja ohjaa koordinoidusti 
palvelujärjestelmästä putoamassa olevia nuoria sopiviin palveluihin. Porvoon avaintiimillä 
on selkeä yhteys kunnan päättäjiin.  
 
Asiakasyhteistyön ryhmistä Forssan lähitutorin ympärille asiakkaiden koottavat 
asiakastyötyöryhmät ovat poikkihallinnollisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja 
työllisyyspalveluiden henkilöistä muodostuvia tukiverkostoja. Espoon työpajojen 
asiakastyön ryhmänä toimiva ohjauspalvelutiimi on moniammatillinen tiimi, jonka 
erilaisilla koulutus- ja ammatillisilla taustoilla toimivat jäsenet auttavat nuoria työpajan 
tarjoamissa erilaisissa toimintamuodoissa ja eri toimipisteissä. Forssan lähitutorin 
asiakastyön verkostoryhmien kokoontumisen kesto ja tapaamistiheys vaihtelee nuoren 
tilanteen mukaan, kun Espoon ohjauspalvelutiimi kokoontuu säännöllisesti ryhmänä 
keskustelemaan asiakkaana olevien nuorten palveluista. 
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Palveluiden kehittäminen (strategiat, ohjelmat) 

Asiakastyön monialaisuus 

Lapsi- ja nuorisopoliittiset johtoryhmät 
- Posio  

Lapsi- ja nuorisopoliittiset johtoryhmät  
- Outokumpu 

Toimiala ja/tai teemakohtaiset 
verkostot 
- Laukaa

Toimiala- ja/tai 
teemakohtaiset verkostot  
- Porvoo

Asiakastyön ympärille kootut  
ryhmät 
- Forssa 

Asiakastyön ympärille kootut 
ryhmät  
- Espoo  

 

Kuva 2: Monialaiset yhteistyöryhmät palveluiden kehittämisen ja asiakastyön 
ulottuvuuden mukaisesti  
 
Tutkimuksen tehtävänä on ollut tarkastella alueellisten nuorten hyvinvointia ohjaavien 
suunnitelmien ja paikallisen kehittämistyön suhdetta valtakunnalliseen politiikka- ja 
ohjelmajohtamiseen. Tutkimuksen havaintojen mukaan monialaisen yhteistyön 
ohjaamisessa, johtamisessa ja tiedon välittymisessä on tarpeellista erotella kolme tasoa: 
valtakunnallinen taso, josta pyritään ohjaamaan palveluita lakien, suositusten ja 
ohjelmien kautta; alueellinen ja paikallinen taso, jossa laaditaan niiden mukaisia 
suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia sekä moniammatillisen työryhmän taso, jossa 
johtaminen on yksi tiimitoiminnan onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.  
 
Monialaisen yhteistyön johtamista, tiedon välittymistä ja osallisuutta voi kuvata 
prosesseina, jossa osallisuus toteutuu vahvimmin paikallisella tasolla ja jossa laajat 
nuorten hyvinvoinnin edistämisen - Mirja Määtän ja Marja Väänänen-Fominin 
hyväpuheeksi määrittämät - tavoitteet lähtevät kapenemaan siirryttäessä 
valtakunnalliselta tasolta paikallisen tason työryhmien tasolla oleviksi konkreettisiksi 
yksittäisiksi nuorten tilanteen parantamiseen tähtääviksi päätavoitteiksi. Tiedonhallinnan 
mallit toimivat näiden välillä periaatteessa tasaisena, mutta käytännössä hyvin 
vaihtelevasti eri asioiden suhteen toimivana informaatiota välittävänä kanavana. 
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Nuorten monialaista 
yhteistyötä koskevat 

tavoitteet  

Nuorten 
osallisuus 

Nuorten tilannetta ja 
palveluita koskeva 

tieto  

Työryhmien 
ohjaus ja 
johtaminen 
 
 
Valtakunta 
 
 
 
Alue 
 
 
 
 
Paikallinen 
ryhmä 
 

 

Kuva 3: Monialaisen yhteistyön toimintatasoja yhdistävät tekijät 

3.2.1 Monialaisten yhteistyökäytäntöjen ulottuvuuksia 
 
Tässä raportissa monialaisia verkostoja ja yhteistyökäytäntöjä on tarkasteltu erityisinä 
organisaatioina ja palvelujärjestelmän osana. Tämä tarkastelu on siis koetettu pitää 
erillään yhteistyöhön osallistuvien hallintokuntien tai muiden yhteistyötahojen 
peruspalveluista ja niihin liittyvistä malleista. Monialaisten yhteistyökäytäntöjen 
mallintaminen on mahdollista, jos mallintamisella tarkoitetaan tietyn konkreettisen 
yhteistyökäytännön mallintamista. Tässä raportissa on tarkasteltu kuitenkin monialaisen 
yhteistyön erilaisia muotoja, kuten todettua ryhmät ja verkostot ovat hyvin erilaisia, osa 
niistä luotaa ja linjaa paikallista lapsi- ja nuorisopolitiikkaa ja osa taas tekee konkreettista 
työtä asiakastyöryhmien nimellä. 
 
Jos monialaisten yhteistyökäytäntöjen kirjavuudesta koettaa sanoa jotakin yleistä, niin 
ensimmäisenä tulee mieleen se, että verkostot ja ryhmät ovat yhteydessä toisiinsa. 
Lasten ja nuorten palvelujärjestelmä näyttäytyy verkostojen saarekkeina, jossa 
ongelmaksi koetaan usein se, että eritasoiset ryhmät eivät keskustele tarpeeksi 
keskenään. Tämä haittaa yhtenäisyyden kehittämistä ja esimerkiksi laajojen 
kehittämisohjelmien tai strategioiden läpäisyä. Kaikilla yhteistyön tasoilla on kuitenkin 
olennaista se, että yhteistyö ja verkostoituminen ei ole itseisarvo vaan tärkeintä on se, 
mitä yhteistyöstä välittyy omalle toimialalle ja omaan työhön. Yhteistyön pitäisi olla oman 
työn lisäresurssi, mutta silti nykyäänkin on paljon yhteistyöryhmiä, jotka koetaan 
välttämättömäksi pahaksi ja joiden katsotaan jopa vievän resursseja jostain 
tärkeämmästä. 
 
Monialaisten yhteistyöverkostojen perustehtäväksi voi uutta nuorisolakia mukaillen 
kirjoittaa: ”Tiedä, tavoita, ohjaa ja palvele”. Verkostojen kuuluu toimia tietopankkina, 
verkostojen täytyy tukea nuorten palveluohjausta ja verkostojen viimesijainen tavoite on 
nuorten tarpeiden ja palvelujärjestelmän mahdollisuuksien yhteensovittaminen. 
Yhteistyön hyödyn tulisi näkyä asiakaskohtaamisen laadussa.  Yhtenä keskeisenä 
tehtävänä verkostoilla on ”pudokkaiden” tavoittaminen, toisin sanoen: 
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palvelujärjestelmän täytyy palvella myös niitä nuoria, jotka eivät juuri tällä hetkellä ole 
palvelujärjestelmän piirissä, mutta olisivat palveluiden tarpeessa. Nuorisolain 
muutosesityksessä tämä ”tavoittamiseen” liittyvä funktio on kirjoitettu erityisesti etsivän 
työn rooliin ja siihen liittyvään ohjeistukseen. 
 
Seuraavassa kuvassa on kuvattu monialaisten verkostojen problematiikkaa nuorisolain 
muutos silmällä pitäen (kuva 4). Toiminnan keskiössä on monialainen yhteistyöryhmä 
(esim. lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä).  Tämän ryhmän tulisi olla kiinteässä ja 
molemminpuolisessa keskustelu- ja tiedonvaihtoyhteydessä erilaisiin konkreettisimpiin 
yhteistyöryhmiin. Johtoryhmän työskentelyn tulisi ”välittyä” monien prosessien kautta 
yksittäisen työntekijän perustyöhön ja asiakaskohtaamiseen. 
 
Sitouttamisen kannalta paikallinen sopimuksellisuus on tärkeää (vrt. Kuure ym. 2008). 
Kuvassa on hahmotettu myös yhteistyöryhmän tehtäviä (nuorisolain määritelmät) 
palvelujärjestelmän kehittämisen osalta. Nuorisolain määritelmien mukaan lakisääteiselle 
ryhmälle voidaan löytää myös kehittämiseen, innovointiin ja ”etsimiseen” liittyviä 
tehtäviä. Kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat esimerkiksi sitä, että pysyvyyden, 
vakiintumisen ja juurtumisen kysymyksiä tarkastellaan usein resurssien näkökulmasta, 
joko resurssien puutteena tai hankeresurssien hankkimisena. Päällekkäisten, leikattavien 
ja ”turhien” palvelujen etsiminen esimerkiksi tehokkaamman koordinoinnin avulla taas 
perustelee sitä, miksi tehokas monialainen yhteistyö saatetaan kokea paikoin myös 
uhkana, kysymys on myös säästöjen hakemisesta. Uhkia ei torjuta osallisuudella tai 
seurantatiedon laatupolitiikalla, mutta laaja kuuleminen ja puolueettomasti kerätyn 
seurantatiedon demokraattinen käsittely on kuitenkin yksi mahdollisuus vähentää 
rajattomiksi usein väitettyjen tarpeiden ja rajalliseksi aina toistettujen mahdollisuuksien 
ristiriitaa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Monialaisen yhteistyön rakenne ja tavoitteiden kuvaus 
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3.2.2 Johtamisen ja juurruttamisen haasteet 
 
Seuraavassa taulukossa 6 on jäsennetty johtamisen ja juurruttamisen haasteita erilaisten 
yhteistyömuotojen mukaan eroteltuna. Osa haasteista on kaikille ryhmille yhteisiä, osa on 
selvemmin rajautunut koskemaan vain tietynlaisia ryhmiä. 
 
Taulukon taustalla on ajatus, että johtamista ja juurruttamista tulee tarkastella toisiinsa 
liittyvänä prosessina. Johtamisen ja juurruttamisen väliin voidaan kirjoittaa myös 
vaikuttavuus; vain vaikuttavia ryhmiä tai verkostoja kannattaa juurruttaa. Johtamisen 
kannalta kysymys on siis myös siitä, miten luodaan ja ylläpidetään vaikuttavia ja 
hyödyllisiä yhteistyökäytäntöjä? Tämä prosessi mukailee myös PDCA-sykliä. Ensin täytyy 
rakentaa verkosto ja luoda sille tavoitteet (plan, do), lisäksi tarvitaan toiminnan seurantaa 
ja kehittävää arviointia (check). Arviointitiedon tuoman palautteen myötä toimintaa 
kehitetään (act) ja juurrutetaan vakinaiseksi.  
 
Tämän jäsennyksen osalta on vielä todettava, että lasten ja nuorten palveluiden 
organisoinnin isot rakenteelliset ratkaisut ja muutokset jäävät tämän keskustelun 
ulkopuolelle. Tämän esitutkimuksen eräänä tuloksena oli se, että nykyinen sektoroitunut 
palvelujärjestelmä toimii monelta osin tehokkaan yhteistyön esteenä. Ratkaisuna 
esitetään usein palveluiden organisointia elämänkaarimallin mukaisesti. 
Elämänkaarimallinen resurssien allokointi, järjestämisvastuu ja toiminnan johtaminen luo 
monen vastaajan mielestä hyvät edellytykset monialaiselle yhteistyölle.  
 
Tämän esitutkimuksen puitteissa ei ollut myöskään mahdollista analysoida murroksessa 
olevan kuntakentän isojen muutosten vaikutuksia monialaiseen yhteistyöhön. Kunta- ja 
palvelurakenneuudistus ja kuntaliitokset luovat paineita yhteistyökäytäntöjen 
uudistamiseen. Esitutkimuksessa ei ollut tarkoituksenmukaista käsitellä tilaaja-
tuottajamallin vaikutusta nuorten palveluihin, sillä se ei noussut keskeiseksi teemaksi 
Tampereella, jossa malli on ainoana tapaustutkimuskunnista käytössä. Aineiston 
perusteella isot muutokset haittaavat usein vakiintuneita yhteistyökäytäntöjä ja uusien 
verkostojen suunnittelu pitäisi tehdä yhdessä toimintaympäristön laajemman 
kehittämisen kanssa. 
 
Ei ole myöskään syytä toistaa jo tiedettyä. Monialaisten yhteistyökäytäntöjen 
juurruttamisen problematiikasta on jo useamman vuoden aikana tehty hyvin kattavia 
selvityksiä ja arviointeja. Hyvin kattava typologinen esitys poikkihallinnollisen ja 
moniammatillisen työskentelyn juurruttamisen malliksi löytyy Onnistuvat opit -
juurruttamishankkeen loppuraportista (Kuure ym. 2008). Aiemman tiedon perusteella 
juurruttamisen ydinprosessit syntyvät tarpeen havaitsemisesta tai tarpeiden 
”nostamisesta”, sitoutuneesta ja laajasta asiantuntijaverkostosta, johdon tuesta, 
vastuuseen ja työnjakoon liittyvästä sopimuksellisuudesta, resursseista, toimivasta 
koordinoinnista ja hyvästä seurantajärjestelmästä. Juurtuminen tapahtuu usein 
toimenkuvien uudelleenmäärittelyn tai uusien virkojen myötä. Keskeistä on toiminnan 
virallistaminen kirjaamalla uudet mallit erilaisiin strategioihin ja varmistamalla rahoitus 
talousarviopäätöksissä. 
 
Tämän esitutkimuksen aineistossa toistuvat nuo vanhat asiat ja esitutkimuksen teon 
suurena haasteena oli se, mitä uutta monialaisen yhteistyön johtamisesta ja 
juurruttamisesta olisi mahdollista sanoa? Taulukossa esitetään keskeisiä havaintoja 
jatkokeskustelun pohjaksi. 
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Taulukko 6. Johtamisen ja juurruttamisen haasteita. 

 
JOHTAMISEN JA 
JUURRUTTAMISEN 
HAASTEITA 

Asiakastyön 
ympärille kootut 
tiimit ja ryhmät 

Toimiala ja/tai 
teemakohtaiset  
verkostot ja 
yhteistyöryhmät 

Lapsi- ja 
nuorisopoliittiset  
johtoryhmät 

Lapsi- ja 
nuorisopoliittinen 
strategia  

Strategian 
välittyminen 

Strategian välittyminen Strategian tekeminen 
ja päivittäminen 

Tieto- ja 
seurantajärjestelmä 
  

Tieto yksittäisen 
asiakkaan ja 
työntekijän tukena 
  

Seurantatieto toimialan 
tai yhteisen tavoitteen 
tukena 
  

Seurantatieto lapsi- ja 
nuorisopoliittisen 
päätöksenteon tukena 
(tiedon laatupolitiikka) 

Työnjaon, vastuun ja 
roolien määrittely 
  

Työntekijätason 
yhteistyö, 
sopimukset ja 
luottamus  

Ryhmien ”keskustelevan” 
luonteen vuoksi ei 
keskeinen haaste 
  

Johtoryhmä 
demokraattisena 
vallankäyttäjänä? 

Nuorisotyön ja 
sosiaalityön suhde 

Nuorisotyöntekijän 
ammatillinen rooli? 

Nuorisotyön rooli? 
  

Nuorisotyön rooli ja 
asema 

Välittymisen ja 
vaikuttavuuden prosessit 
  

Miten yhteistyön 
hyöty välittyy 
asiakkaan eduksi? 
  

Miten yhteistyön hyöty 
välittyy toimialoille? 
  

Miten johtoryhmä ohjaa 
konkreettisia 
verkostoja ja huolehtii 
strategian läpäisystä? 
Miten kerätään 
palautetta ”kentältä” 
poliittisen 
päätöksenteon tueksi? 

Kollektiiviset 
oppimisprosessit 
(juurtuminen)  

Mitä ryhmä oppii 
omasta 
toiminnastaan?  

Mitä ryhmä oppii omasta 
toiminnastaan?  

Miten demokraattiseen 
päätöksentekoon 
opitaan? 

Yksilölliset 
oppimisprosessit 
(juurtuminen)  
  

Miten työntekijä oppii 
yhteistyöhön?  

Miten työntekijät oppivat 
kehittämään verkostoa ja 
hyödyntämään sitä? 
 

Miten työntekijät 
oppivat pois 
toimialakohtaisesta 
ajattelusta? 

Koulutus ja mentorointi 
(juurruttaminen) 
   

Yhteistyöhön 
oppiminen osana 
perustyötä ja 
ammattikulttuuria 
  

Uusien työntekijöiden 
perehdyttäminen 
  

Kehittävän arvioinnin 
oppiminen 

Resurssit  
  

Toimialojen 
henkilöstöresurssit ja 
työajan 
mitoittaminen 
  

Toimialojen resurssit 
verkostotyöhön. 
Verkostojen näkeminen 
osana perustyötä. 
Resurssikysymys ei 
merkittävä haaste 
 

Yhteisten resurssien 
hankkimiseen, 
suunnitteluun ja 
käyttöön liittyvät 
haasteet.  Erittäin suuri 
haaste 

Kehittävä arviointi 
  

Ryhmän 
reflektiivinen 
toiminta 
  

Verkoston 
tavoitteellistaminen, 
kehittävä (avoin) 
keskustelu ja toiminnan 
dokumentointi  

Systemaattinen 
arviointi osana 
toiminnan 
laadunhallintaa (PDCA-
sykli) 

Uhkakuvien ja 
jännitteiden hallinta 
  

Henkilösuhteet ja 
ammattiroolien kitkat 
  

Ei olennainen asia. 
Ongelmana 
sitoutumattomien 
”katoaminen” ilman 
kriittisen palautteen 
hyödyntämistä.  

Uhkakuvat ja pelot 
kasvavat ryhmän 
vaikutusvallan myötä 
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4. Kehittämisehdotukset 

1. Osaamisen kehittäminen 
 
Aiempien tutkimusten ja tämän esitutkimuksen perusteella monialaiseen yhteistyöhön 
peruskoulutuksessa saatava opetus on aivan liian vähäistä moniammatillisen yhteistyön 
yleistymiseen nähden. Oman ammatin asiantuntemuksessa kehittymisen lisäksi tulisi 
tarjota konkreettista opetusta siihen, kuinka monialaisessa yhteistyössä voi kehittyä. Eri 
alojen peruskoulutukseen tai täydennyskoulutukseen ei useinkaan sisälly toteuttaja- eikä 
johtotasolla monialaiseen yhteistyön liittyviä osuuksia. Aineiston työryhmissä on saatu 
hyviä kokemuksia monialaisen yhteistyöryhmän yhteisestä poikkihallinnollisesta 
työnohjauksesta sekä poikkihallinnollisesti toteutetuista koulutuksista ja koulutusten 
järjestämisestä. Myös perehdyttäminen monialaiseen yhteistyöhön on alueellisella tasolla 
usein vähäistä, vaikka se on tärkeä käytännön asiakastyön tehostamisen kannalta.  
 
Tämän esitutkimuksen perusteella monialaisia työryhmiä voidaan tarkastella tietynlaisina 
työorganisaatioina. Monialaisessa yhteistyössä oppimista ei tulisi mieltää vain yksilötason 
osaamisen kehittämiseksi kuten koulutusten tarjoamiseksi, vaan tavoitteena tulisi olla 
kollektiivisella ja organisatorisella tasolla tapahtuva muutos toimintakäytännöissä ja 
toiminnan lopputuloksissa.  
 
Esitutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten kuvaa nuorisotyön ja 
sosiaalityön keskinäisen asiantuntijuuden vahvistamisesta. Teema tulee entistäkin 
vahvemmin esille, jos nuorisolain muutoksen myötä kuntien tulee järjestää etsivää työtä. 
 
 Monialaisen yhteistyön tekeminen on osa nuorten palveluissa tehtävää 

perustyötä ja yksi sen keskeisistä työvälineistä, joten sen toteuttamiseen tulisi 
saada nykyistä enemmän koulutusta perus- ja täydennyskoulutustasolla.  

 
 Monialaiseen yhteistyöhön perehdyttämiseen tulisi kiinnittää huomiota 

kuntatasolla ja edistää sen kirjaamista osaksi työntekijöiden työnkuvia 
verkostotyön jatkuvuuden varmistamiseksi. 

 
 Monialaisessa yhteistyössä ja jaetussa asiantuntijuudessa on tärkeää yksilön 

osaamisen lisäksi yhteisön osaamisen kehittäminen. Tätä varten tulisi tarjota 
monialaisille yhteistyöverkostoille yhteisiä koulutuksia, työnohjauksia sekä 
muita sen asiantuntemusta ryhmänä kehittävää toimintaa.  

 

2. Verkostojen ja ryhmien arvioiva kehittäminen 

 
Aiemmissa tutkimuksissa, sektoritutkimuksen neuvottelukunnan toimeksiannosta 
laaditussa monialaista nuorten palveluiden yhteistyötä koskeneessa esiselvityksessä 
(Pitkänen & Tarvainen 2009) sekä käsillä olevassa esitutkimuksessa tulee esille 
monialaisen yhteistyön tavoitteellisuuden ja arvioinnin kehittäminen. 
Kehittämishankkeista voidaan saada arviointitietoa tuloksista, mutta peruspalveluiden 
nuorten verkostotyön muodoista sitä ei ole useinkaan saatavilla. Tapaustutkimusaineisto 
ja kunnilta koottu kyselyaineisto vahvistavat kuvaa siitä, että monialaisen yhteistyön 
kehittämiskohteena on sen tavoitteellisuuden ja tulosten todennettavuuden 
parantaminen. Toiminnan tavoitteellisuus, näkyvyys ja hyötyjen esittäminen ovat tärkeitä 
elementtejä kehittämistyön sekä perustoiminnassa tapahtuvien toimintojen muutosten 
juurtumisen kannalta.  
Vaikka monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi on haasteellista, sille on hyvänä 
edellytyksenä verkostotyön lähtökohtainen tavoitteellisuus ja perustuminen asiakkaiden 
tarpeille. Aineisto vahvistaa kokemuksia, joiden mukaan tulosten suunta tiedetään, mutta 
yhteistyöverkostojen työstä ei ole tarkempaa mitattavissa olevaa tai 
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kokonaisvaltaisemmin tulokset esittävää tietoa. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi ryhtyä 
kehittämään indikaattoreita monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointiin11.  
 
Hyvänä tilaisuutena vaikuttavuuden arvioinnille olisi ohjaus- ja palveluverkostojen 
käynnistyminen, joka on nuorten hyvinvointipalveluiden kehittämisohjelmista poiketen 
lainsäädännöllisesti edistettävää valtakunnallista toimintaa. Ohjaus- ja palveluverkostojen 
kartoitus- ja kehittämistyössä olisi mahdollista hyödyntää muiden lasten- ja aikuisten 
palveluiden kehittämisverkostojen ja yhteistyöryhmien (mm. Warpenius 2002; Heinonen 
2010) kokemuksia toiminnan käynnistymisestä, tuloksista ja toiminnan juurtumisesta. 
 
 Monialaisen yhteistyön arvioimiseksi on tärkeää käynnistää konkreettista 

indikaattoreiden laatimiseen perustuvaa kehittämistyötä toiminnan 
vaikuttavuuden seurannan ja arvioimisen käynnistämiseksi.  

 
 Nuorten elinolotietoja kokoavan ja nuorten tilannetta paikallisesti arvioivan 

ohjaus- ja palveluverkoston tukemiseksi olisi perusteltua järjestää johtamisen 
ohjausta ja koulutusta, joka tukisi ohjaus- ja palveluverkostoja toimintansa 
itsearvioinnissa. Tämä ohjaus ja koulutus palvelisi jatkossa nuorisolain 
arviointia. Lasten ja nuorten palveluista vastaavien ministeriöiden tulisi 
suunnitella ja käynnistää johtamista tukeva koulutus yhteistyössä kuntien 
kanssa. 

 

3. Nuorisolain muutokseen liittyvät yleiset kehittämisehdotukset 

 
Nuorten palveluissa tapahtuva monialainen viranomaisyhteistyö ei saa keskittyä liikaa 
nuorten ongelmien tarkasteluun. Monet ongelmat ovat seurausta siitä elinympäristöstä, 
jossa nuoret elämäänsä elävät. Varhaiseen puuttumiseen ja ongelmien syihin seurauksien 
sijasta tulee panostaa edelleen. Ongelmien ennaltaehkäisyn lisäksi on korostettava ns. 
pudokkaiden auttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, on 
kiinnitettävä huomiota seurantatiedon kehittämiseen, resurssien yhdistämiseen ja 
toiminnan koordinointiin.  
 
 Nuorten palveluissa tapahtuvan monialaisen yhteistyön yksi tärkeimmistä 

tehtävistä varhaisen puuttumisen ohella on ulkopuolisuuden estäminen. 
Konkreettisena yhteistyötehtävänä kuntien ohjaus- ja palveluverkostojen tulisi 
rakentaa seuranta- ja ohjausjärjestelmä, joka kattaisi niin perusopetuksen ja 
toisen asteen nivelvaiheen kuin toisen asteen oppilaitokset. 

 
 Nuorten palveluita kehittävässä monialaisessa yhteistyössä tarvitaan sektorirajat 

ylittävää rahoituksellista yhteistyötä. Jos asioita suunnitellaan yhdessä, myös 
rahoitusta on opittava suunnittelemaan ja käyttämään yhteistyössä. 
Valtakunnallisesti olisi tarvetta tukea kuntia nuorten palvelujen erilaisten 
kustannusvaikutusten avaamisessa ja hyötyjen osoittamisessa.  

 
 Nuorten palveluissa tapahtuvan monialaisen yhteistyön vaivana on pirstaleisuus. 

Kuntien ohjaus- ja palveluverkoston tulisi olla se taho, joka johtaa 

                                          
11 Anneli Pohjola (2009) on määritellyt sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyvässä tutkimuksessaan nuoriso- ja sosiaalityötä 

yhdistävät tekijät paikallisen hyvinvoinnin arkkitehtuuriksi. Näiden toimialojen lisäksi on tärkeää huomioida myös muiden 

nuorten palveluiden kannalta keskeisten toimialojen eli opetustoimen ja työhallinnon merkitys monialaisessa yhteistyön 

vaikuttavuuden arvioinnissa. Vaikuttavuuden mittareita olisi tärkeää rakentaa asiantuntijoiden oman työn ja työyhteisön, 

asiakkuuden ja yhteisöllisen asiantuntijuuden ulottuvuuksilla. Monialaisen yhteistyön tulosten arvioinnissa on tärkeää 

arvioida nuorten saamaa hyötyä kuten hänen kokemuksiaan ja tilanteessaan tapahtuvaa muutosta. Monialaisessa 

yhteistyössä tulisi arvioida myös monialaisen yhteistyön vaikutukset osallistujien työhön. Näitä ovat mm. monialaisten 

ryhmien merkitys päällekkäisen työn vähentämisessä sekä poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys ammatillisen 

osaamisen kasvussa sekä työnohjauksellisen roolin vaikutus omassa työssä jaksamiseen. 
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kehittämishankkeiden kokoamista ja joka pohtii eri hankkeiden välisiä 
yhteistyöhyötyjä ja päällekkäisyyksien välttämistä. Jatkossa olisi luontevaa, että 
kunnan ohjaus- ja palveluverkosto tekee myös kunnan osalta päätökset 
hankkeisiin osallistumisesta. 
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Liite 1. Kuntien johtohenkilöstölle tehdyn kyselyn jakaumat (N=121) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alue/Lääni?    

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Etelä-Suomi 39 32,50%     
  

2. Länsi-Suomi 45 37,50%     
  

3. Itä-Suomi 15 12,50%     
  

4. Oulu 18 15,00%     
  

5. Lappi 3 2,50%     
  

  Yhteensä 120 100%       
 

 

Asukasluku?    

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
alle 10 000 

asukasta 
14 11,67%     

  

2. 10-20 000 as 38 31,67%     
  

3. 21-40 000 as 23 19,17%     
  

4. 41-70 000 as 18 15,00%     
  

5. 71-100 000 as 7 5,83%     
  

6. 101-150 000 as 8 6,67%     
  

7. yli 150 000 as 12 10,00%     
  

  Yhteensä 120 100%       
 

 

TAUSTAKYSYMYKSIÄ. Toimialasi/asiantuntemuksesi?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Nuorisotyö 49 40,83%     
  

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 30 25,00%     
  

3. Perusopetus 18 15,00%     
  

4. Ammatillinen koulutus 0 0,00%   
  

5. Lukio 0 0,00%   
  

6. 
Työvoimahallinto ja 

työllistämispalvelut 
0 0,00%   

  

7. 
Poikkihallinnollinen/monisektorinen 

työ 
9 7,50%     

  

8. Jokin muu, mikä 14 11,67%     
  

  Yhteensä 120 100%       
 

 

Kunnan tai kaupungin tyyppi?    

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Kaupunki 86 71,67%     
  

2. 
Taajaan asuttu 

kunta 
15 12,50%     

  

3. 
Maaseutumainen 

kunta 
19 15,83%     

  

  Yhteensä 120 100%       
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