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1 JOHDANTO 

 

Uudessa lastensuojelulaissa (astuu voimaan 1.1.2008.) määritellään samoin kuin 

edeltävässä laissa, että annettaessa aikuiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, 

kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, on selvitettävä ja turvattava myös hänen 

hoidossaan ja kasvatuksessaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve. Näin tulee menetellä, 

kun aikuinen ei kykene huolehtimaan täysipainoisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. 

(L13.4.2007/417/10§.)  

 

Vaikka edellä mainittu lastensuojelulain 10 § velvoittaa ottamaan lapsen tilanteen 

poikkeuksetta huomioon, näin ei käytännössä kuitenkaan aina tapahdu, ja lapsen etu ei 

välttämättä toteudu. Aikuispalvelujen edustajat, kuten päihde- tai mielenterveystyöntekijät, 

eivät useinkaan osallistu lasta koskeviin palavereihin. Heitä ei välttämättä kutsuta edes 

paikalle, ja palvelut voivat toimia täysin eri suuntiin. Aikuispalvelut saattavat tukea 

pelkästään aikuista, ja tämä voi huonontaa lapsen asemaa. Sen sijaan lapsen palvelut 

saattavat herättää epäluuloja vanhemmissa, ja näin heikentää aikuispalveluiden 

toimintamahdollisuuksia. (Arponen, Kihlman & Välimäki 2004, 32.) 

 

Opinnäytetyöni tarkastelee lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden välistä yhteistyötä 

sekä lasten huomioimista siinä. Tutkimukseni on tärkeä, sillä yhteistyökysymyksiä ei ole 

kovin paljon tutkittu, ja tarvetta yhteistyön selventämiseksi ja parantamiseksi on yleisesti 

todettu olevan. Aihe on valittu yhdessä erään keskisuomalaisen kunnan lasten ja nuorten 

huollon sosiaalityöntekijän kanssa. Hänen toiveestaan sekä minun omasta 

mielenkiinnostani valitsin aiheen opinnäytetyökseni. Perheet tarvitsevat yhä enemmän 

mielenterveyspalveluja, ja siksi on hyvä selvittää, kuinka yhteistyötä tehdään 

lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden välillä, ja mitä toiveita kullakin taholla on 

yhteistyöstä. 

 

Tutkimustani ohjaa teoriatieto moniammatillisesta yhteistyöstä sekä aiemmat julkaisut 

lastensuojelun ja mielenterveystyön yhteistyöstä. Kaikista tärkein pohja tälle työlle on 

kuitenkin lapsen etu, ja sen toteutuminen erityisesti silloin, kun perheellä on sekä 
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lastensuojelun että mielenterveystoimiston palveluiden tarve. Toisin sanoen aina, jos 

vanhempi on asiakkaana mielenterveyspalvelussa ja hänellä on alaikäisiä lapsia, on 

ilmoitettava asiasta lastensuojeluun, jotta turvataan myös lapsen hoito. 

 

Tarkastelen lastensuojelun ja mielenterveystoimiston välistä yhteistyötä, ja sen 

toimivuutta, sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Tutkin palveluiden 

toimivuutta erikseen, yhteistyön nykyhetkeä sekä toiveita yhteistyöstä. Sekä asiakkaiden 

että työntekijöiden näkökulma on tutkimukseni kannalta tärkeä. Tutkimukseni on 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, ja tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. 

 

Tutkimusaiheeni valintaan vaikutti, että olen kiinnostunut sekä lastensuojelutyöstä että 

mielenterveystyöstä. Lisäksi aihe on ajankohtainen, sillä sekä kirjallisuudesta että 

keskusteluista on havaittavissa, että lastensuojelun ja mielenterveystyön välinen yhteistyö 

ei suju aina toivotulla tavalla. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa yhteistyöstä 

palveluiden välillä ja herättää keskustelua sekä antaa ideoita yhteistyön kehittämiselle. 

 

 

2 LASTENSUOJELU 

 

2.1 Lastensuojelulaki lapsen kehityksen turvaajana 
 

Käsittelen seuraavassa lastensuojelulain keskeisiä seikkoja, jotka ovat opinnäytetyöni 

kannalta tärkeitä. ”Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 

suojeluun” (L13.4.2007/417/1§). 

”Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on tuettava huoltajia heidän 

kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain. 

Viranomaisten on myös ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.” 

(L13.4.2007/417/2§)  

 

Lastensuojelupalvelut riippuvat perheen ja lapsen tarpeista ja voimavaroista. 

Lastensuojelu voi olla lapsi- ja perhekohtaista tai lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi tehtävää ehkäisevää lastensuojelua. Lapsi- ja perhekohtaiseen 
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lastensuojeluun kuuluvat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen 

kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä sijaishuolto ja jälkihuolto. Ehkäisevällä 

lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Lisäksi 

sen avulla tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on muun muassa äitiys- ja 

lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja 

nuorisotyössä annettava tuki, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. 

(L13.4.2007/417/3§.) Kunnan tehtävä on huolehtia myös siitä, että sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa, opetustointa ja muita lapsiperheille suunnattuja palveluja järjestettäessä 

ja palvelujen avulla tuetaan vanhempia ja huoltajia lasten kasvatuksessa. Palvelujen avulla 

on tarkoitus myös saada selville perheiden erityiset tuen tarpeet. (L13.4.2007/417/8§.) 

 

Jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä, tai lapsi 

vaarantaa omalla käyttäytymisellään terveytensä tai kehityksensä, on avohuollon 

tukitoimet edelleen uuden lain mukaan aloitettava viipymättä. Avohuollon tukitoimien 

tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa 

myös huoltajien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden 

kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Jos on mahdollista, avohuollon tukitoimet toteutetaan 

yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien 

henkilöiden kanssa. (L13.4.2007/417/34§) 

 

Lastensuojelulaissa otetaan edelleen huomioon myös lapsen hoidon ja tuen tarve, kun 

huoltaja on itse sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä.  Uudessa laissa on selvennetty, 

missä tapauksissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen hoidon ja tuen tarpeen 

selvittämiseen. 

 

Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, erityisesti 
päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, ja kun aikuisen kyvyn täysipainoisesti 
huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan tällöin heikentyneen, tai kun 
aikuinen on suorittamassa vapausrangaistustaan, on selvitettävä ja turvattava myös 
hänen hoidossaan ja kasvatuksessaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve. 
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaisten on tarvittaessa järjestettävä 
välttämättömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi 
suojelemiseksi. (L13.4.2007/417/10§) 
 
 

”Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä tulee olla käytettävissään lapsen kasvun 

ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa 
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asiantuntemusta (L13.4.2007/417/14§).”  Koska perheiden ongelmat monimutkaistuvat, 

moniammatillinen asiantuntemus on lastensuojelutyössä yhä tärkeämpää, sillä ongelmien 

tunnistamiseen ja hoitamiseen saadaan näin laajempi eri alojen asiantuntemus.  

Moniammatillisen asiantuntijatyön tulee olla suunniteltua, jatkuvaa ja säännöllistä. 

Moniammatillisessa asiantuntijatyössä kehitetään yhteistyötä, ja opitaan kokemuksen 

kautta uutta jatkuvasti. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto, 2006.) 

 

Entäpä ilmoitusvelvollisuus lastensuojelussa? Kenelle se kuuluu? Lastensuojelulain 

ilmoitusvelvollisuus on uudessa laissa laajennettu koskemaan useampia tahoja kuin 

aiemmin. Uuden lain mukaan 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja 
seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai 
luottamustoimessa olevien henkilöiden velvollisuus on viipymättä ilmoittaa kunnan 
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle jos havaitsevat lapsen olevan 
lastensuojelun tarpeessa. Myös muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon 
palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden 
vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa tai koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevien henkilöiden ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuus on viipymättä ilmoittaa 
salassapitosäännösten estämättä, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää 
lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 
oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu 
henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien 
salassapitosäännösten estämättä. (L13.4.2007/417/25§.) 

 
 
Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus menee siis salassapitovelvollisuuden 

edelle, koska sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten velvollisuus on 

salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa jo huolestaan sosiaaliviranomaiselle. Jos 

henkilö on lastensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollinen, hänen on siis tehtävä 

lastensuojeluilmoitus, vaikka hänellä olisi salassapitovelvollisuus muun lain perusteella. 

 

2.2 Lastensuojelutarpeet 2000-luvulla 
 

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet paljon viime vuosien aikana, ja sekä 

avohuollossa olevien lasten että huostaanotettujen lasten määrät ovat nousseet selkeästi. 

Moniongelmaisuus on lisääntynyt lasten elämässä, ja lastensuojelutarpeen kasvu johtuu 
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useista syistä. Lastensuojelun tarvetta aiheuttaa vanhempien heikentynyt kyky vastata 

lapsensa kehityksellisiin tarpeisiin, ja vanhempien heikentyneet mahdollisuudet turvata 

lapsensa kasvu. Lapsen turvallisen kehityksen vaarantumisen taustalla vaikuttavat muun 

muassa vanhempien mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, toimeentulovaikeudet, 

pitkäaikainen työttömyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Lapsen turvallisen kehityksen 

vaarantumisen taustalla voi olla myös lapsen psykososiaalinen oireilu. Lastensuojelun 

asiakasperheillä saattaa olla usein yhtymäkohtia myös aikuisten mielenterveyspalveluihin. 

Koska merkittävä osa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelutarpeesta johtuu lapsen 

vanhemman tai vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmista, on hyvin tärkeää, että 

aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa otetaan huomioon asiakkaana tai 

potilaana olevan henkilön lasten tarve tukitoimiin ja palveluihin. (L13.4.2007/417/10§; 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto, 2006.) 

 

2.3 Lastensuojelu eräässä keskisuomalaisessa kunnassa 
 

Lastensuojelutyön kyseisessä kunnassa, kuten muuallakin, käynnistää huoli lapsen 

hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi lapsen hoidon ja huolenpidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, 

mielenterveysongelmat tai suuret ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse 

vaarantaa hyvinvointiaan esimerkiksi käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään 

tai tekemällä rikoksia.  

 

Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuoltona, ja lastensuojelutyön tarvetta 

selvitetään yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Työskentelyssä pyritään 

vahvistamaan perheenjäsenten omia voimavaroja lasten kasvumahdollisuuksien 

turvaamiseksi. Avohuollon työskentelytapoja ovat keskustelu, ohjaus ja neuvonta. Lisäksi 

avohuollon muotoja ovat perheneuvola, tukiperhetoiminta, perhetyö, koulunkäynnin, 

harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen. Nuoria voidaan tukea myös opinnoissa sekä 

työ- ja asuntoasioissa. Mikäli lapsen tilanne vakavasti vaarantaa hänen terveyttään ja 

kehitystään, ja yhdessä sovitut tukitoimet eivät riitä, voidaan lapsi ottaa huostaan ja 

sijoittaa kodin ulkopuolelle. Sijoituksen aikana tuetaan lapsen ja vanhempien välistä 

yhteydenpitoa. Huostaanotto voidaan purkaa, mikäli tarvetta siihen ei enää ole.  
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Kunnassa on yksi lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijä ja kolme perhetyöntekijää, 

joista yksi on vastaava perhetyöntekijä. Lastensuojelutyötä tehdään myös 

perheneuvolassa, jossa etsitään ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä perheen 

kanssa. Tarvittaessa tehdään myös yhteistyötä lapsen opettajan, terveydenhoitajan tai 

päivähoidon työntekijöiden kanssa. Perheneuvolan henkilökuntaan kuuluu psykologi, kaksi 

sosiaalityöntekijää ja toimistonhoitaja. Käytettävissä on myös lastenlääkärin ja – psykiatrin 

palvelut.  

 
  

3 MIELENTERVEYSPALVELUT 

 

3.1 Mielenterveyslain perusteella annettavat palvelut 
 

Mielenterveyslain perusteella on annettava palveluita kaikille niitä tarvitseville. Olen 

kerännyt tähän opinnäytetyöni kannalta keskeisiä kohtia mielenterveyslaista. 

Mielenterveystyö on ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden 

kasvun edistämistä ja mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja 

lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille 

annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Mielenterveystyöhön kuuluu myös 

väestön elinolosuhteiden kehittäminen, minkä tarkoituksena on, että elinolosuhteet 

ennaltaehkäisevät mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja 

tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä. (L 14.12.1990/1116/1§.) 

 

Kunnan on huolehdittava mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. 

Erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee huolehtia 

erikoissairaanhoitona annettavista mielenterveyspalveluista alueellaan. 

(L14.12.1990/1116/3§.) Kunnan tai kuntainliiton on huolehdittava, että 

mielenterveyspalvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi, kun kunnassa tai 

kuntainliiton alueella esiintyvä tarve edellyttää. Mielenterveyspalvelut järjestetään 

ensisijaisesti avopalveluina, ja myös oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä 

suoriutumista tuetaan. (L14.12.1990/1116/4§.)  

 

Mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntainliiton ja sen 
alueella toimivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaalihuollon ja 



 

 

11 

erityispalveluja antavien kuntainliittojen kanssa huolehdittava siitä, että 
mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Mielisairautta tai 
muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on riittävän hoidon ja palvelujen 
ohella yhteistyössä asianomaisen kunnan sosiaalitoimen kanssa järjestettävä 
mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen 
liittyvään tuki- ja palveluasumiseen siten kuin siitä on erikseen säädetty. 
(L14.12.1990/1116/5§.) 
 
 

3.2 Mielenterveyspalvelut eräässä keskisuomalaisessa kunnassa 
 

Kunnan mielenterveystoimistossa annetaan neuvontaa, tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. 

Hoitomuotoina ovat kahdenkeskiset keskustelut, yksilöterapia, pari- ja perheterapia, 

ryhmäterapia, verkostoterapia, kotikäynnit, retkitoiminta ja lääkehoito. Lisäksi 

mielenterveystoimistossa tehdään työkykyarvioita sekä annetaan työnohjausta, 

konsultaatiota ja koulutusta. Mielenterveystoimistossa hoito perustuu vapaaehtoisuuteen 

ja luottamuksellisuuteen. Mielenterveystoimiston lisäksi palveluita tarjoavat 

kuntoutumiskoti ja päivätoiminta. Kunnan mielenterveystoimistossa työskentelee lääkäri, 

psykologi, mielenterveyshoitaja, sairaanhoitajia sekä toimistovirkailija.  

 

4 SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Käsittelen seuraavassa sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet lain kohtia, joita 

pidän oleellisina opinnäytetyöni kannalta. Lähinnä käsittelen salassapitovelvollisuutta, ja 

missä tapauksissa tietoja saa antaa yhteistyötaholle.  

Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan suostumuksella tai 
siten kuin laissa erikseen säädetään. Kun asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida 
annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa 
suostumuksella. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa alaikäisen asiakkaan laillisen 

edustajan suostumuksella, jos edustajalla itsellään ei ole oikeutta tiedon saantiin. 
(L22.9.2000/812/16§.) 

Jos siis 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei saada, sosiaalihuollon järjestäjä saa antaa 

asiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä 

asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai 

toteuttamiseksi tai toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Tietoja saa antaa kuitenkin 

vain, jos asiakas on selvästi hoidon tai huollon tarpeessa terveytensä, kehityksensä tai 
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turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi, eikä hoidon tai huollon tarvetta muutoin voida 

selvittää tai tarvittavia toimenpiteitä toteuttaa. Lisäksi jos tieto on tarpeen lapsen edun 

vuoksi tai asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi, eikä asiakkaalla 

itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä, tietoja saa antaa. 

(L22.9.2000/812/17§.) 

  

Edellä tarkoitetuissa tapauksissa tietoja saa antaa toiselle sosiaalihuollon 
viranomaiselle, sen toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavalle henkilölle 
tai yhteisölle sekä muulle viranomaiselle. Yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävälle tai 
yksityiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle sosiaalihuollon 
järjestäjä tai toteuttaja saa antaa tietoja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä 
asiakkaan välittömän hoidon tai huollon toteuttamiseksi. Lisäksi sosiaalihuollon 
viranomainen saa erikseen (1 momentin 1―3 kohdassa) säädetyillä edellytyksillä 
antaa tietoja asiakkaan lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tai yhteisölle, jolle 
tiedon antaminen on välttämätöntä asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen 
selvittämiseksi tai sosiaalihuollon toimenpiteen toteuttamiseksi. (L 
22.9.2000/812/17§.) 
 
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, 
kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, 
vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelun tuottaja, terveyden- ja 
sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon 
viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 
hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot 
ja selvitykset. Niiden täytyy kuitenkin olla viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän 
vuoksi välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja 
järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle 
annettujen tietojen tarkistamista varten. (L 22.9.2000/812/20§.) 

 

 

5 LAPSEN KEHITYS JA KEHITYKSEN TURVAAMINEN 

 

5.1 Varhaiset hoivakokemukset ja niiden merkitys 
 

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä 

tekemistä ja kokemista lapsuudessa. Vanhemman tulee olla herkkä lapsensa viesteille, 

tulkita niitä lapsen tarpeiden kannalta oikein, ja vastata niihin johdonmukaisesti. Näin 

lapselle rakentuu mielikuva siitä, että hänen tarpeensa ovat tärkeitä, hänestä on iloa ja 

lapsi kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu. Nämä perusturvallisuuden ja luottamuksen 
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kokemukset heijastuvat lapsen ihmissuhteisiin myös aikuisena ja luovat pohjaa hyvälle 

itsetunnolle ja minäkuvalle sekä kehittävät empatiakykyä. Lapsen kehityksen kannalta on 

myös tärkeää, että hänellä on mahdollisuus solmia pysyvä ja pitkäkestoinen tunnesuhde 

häntä pääsääntöisesti hoitaviin aikuisiin. Lapsen ja hoitajan välille syntyy kiintymyssuhde, 

joka muotoutuu ja vahvistuu yhteisissä arjen tilanteissa. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 

Varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys lapsuus- ja nuoruusiässä.) 

 

Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on empatia, jota lapselle tulee näyttää pienestä asti. 

Aikuinen pystyy löytämään sopivan suhtautumistavan lapseen, jos hän ymmärtää lapsen 

pelon, ahdistuksen, uhman tai kiukun. Luottamus lapsen ja aikuisen välillä pohjautuu 

rehellisyyteen. Jos lapsen luottamuksen pettää, lapsi muistaa sen kauan tapahtuneen 

jälkeen. (Arajärvi 1988, 87.) Joskus perheessä ajatellaan, että vaikeasta asiasta ei saa 

puhua kenellekään ulkopuoliselle, ja lasta kielletään kertomasta siitä. Hankalissa 

asioissakin on kuitenkin tärkeää olla rehellinen, eikä lasta saisi kieltää puhumasta. Lapsi ei 

ehkä uskalla enää puhua ollenkaan hänelle tärkeille ihmisille sen vuoksi, että pelkää 

kertovansa kiellettyjä asioita. (Arajärvi 1988, 89.)  

 

Lapsi kykenee ympäristönsä tutkimiseen ja valloittamiseen, kuten leikkimään, luomaan ja 

oppimaan uutta, kun perusturva on kunnossa. Lapsi oppii myös hakemaan ja 

vastaanottamaan hoivaa ja tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee. Jos lapsen tarpeita 

laiminlyödään usein ja toistuvasti tai niihin vastataan hyvin sattumanvaraisesti ja 

arvaamattomasti, lapsen on vaikea oppia luottamaan elämään ja itsetunto ja itseluottamus 

jäävät heikoiksi. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, Varhainen vuorovaikutus ja aivojen 

kehitys lapsuus- ja nuoruusiässä.) 

 

Lapsen ja nuoren arvostaminen ja oikeudenmukaisesti kohteleminen ovat tärkeitä asioita 

lapsen syntymästä alkaen. Lasta on kuunneltava ja hänen kysymyksiinsä on vastattava, 

jotta hänen minäkuvansa kehittyy eheäksi. Kun vanhemmat arvostavat toisiaan, lapsi saa 

mallin siitä, kuinka toista olisi kohdeltava, ja näin arvostamisen malli tulee myös 

ympäristöstä. (Arajärvi 1988, 91.) Tämä ei aina toteudu sellaisissa perheissä, joissa on 

mielenterveydenongelmia, vaan lapsi saattaa saada ristiriitaisia viestejä vanhemmiltaan. 

Välillä vanhempi voi olla huomioiva ja jaksaa kuunnella lasta, mutta toisessa vaiheessa 

hän onkin arvaamaton ja saattaa haavoittaa lasta sanomisillaan tai tekemisillään. 
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Mitä hyvä vanhemmuus sitten on? Vanhemmuus jaetaan kolmeen eri kategoriaan. 

Biologinen vanhemmuus tarkoittaa, että vanhempi on siittänyt tai synnyttänyt lapsen. 

Sosiaalinen vanhemmuus tarkoittaa, että vanhemmuus on laillistettu. (Hirsjärvi & Huttunen 

1991, 38.) Hyvä vanhemmuus syntyy kuitenkin siitä, miten lapsi ajattelee aikuisesta. 

Psykologisessa vanhemmuudessa lapsi alkaa pitää jotakin aikuista isänään tai äitinään eli 

aikuinen saa lapsen mielessä vanhemman aseman. Psykologinen vanhemmuus edellyttää 

jatkuvaa vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä. Psykologisessa vanhemmuudessa 

lapsen päivittäiset tarpeet tyydytetään ja huolehditaan lapsen hyvinvoinnista sekä 

toimitaan lapsen samastumiskohteena. Jotta lapsen kehitys on normaalia, psykologinen 

vanhemmuus on välttämätöntä. Lapsella on oltava ainakin yksi aikuinen, jota rakastaa ja 

jonka rakkauden lapsi voi tuntea, jotta lapselle kehittyy terve itsekunnioitus. (Hirsjärvi & 

Huttunen 1991, 38.)  

 

Miksi varhaiset hoivakokemukset ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta? Varhaisilla 

hoivakokemuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen kehitykseen. Myönteiset 

kokemukset antavat lapselle kyvyn tuntea iloa ja onnea ja kiintymyksen tunteet tulevat 

tutuiksi. Traumaattiset hoivakokemukset sen sijaan vahingoittavat lapsen kehitystä ja 

altistavat lapsen ongelmille myöhemmin. Lapsella saattaa myöhemmin ilmetä 

oppimisvaikeuksia, käyttäytymishäiriöitä sekä psyykkisiä ongelmia, ja näiden kautta lapsi 

voi syrjäytyä. Perheen sisäiset riskitekijät tai suojaavat tekijät vaikuttavat vahvasti lapsen 

kehitykseen. Suojaavista tekijöistä tärkeimpiä ovat lapsen fyysisistä ja emotionaalisista 

tarpeista huolehtiminen ja lapsen ja vanhemman välinen turvallinen kiintymyssuhde. 

Suurimpia riskitekijöitä lapsen kehitykselle sen sijaan ovat lapsen pahoinpitely, lapsen 

tarpeiden laiminlyönti ja patologiset kiintymyssuhteet. Vanhempien päihteiden käyttö, 

perheväkivalta, mielenterveysongelmat ja vanhempien väliset vakavat ristiriidat ovat 

tekijöitä, jotka aiheuttavat lapsen laiminlyöntiä. (Kalland 2004, 119 -120.)  

 

 

5.2 Lapsen huomioiminen aikuispalveluissa 
 

5.2.1 Läheisen mielenterveysongelmat perheen kannalta 
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Viime vuosina on Suomessa havahduttu sellaisten lasten tilanteeseen, joiden vanhemmat 

kärsivät psyykkisistä häiriöistä. 2000-luvun alkuun asti työ oli sattumanvaraista ja perustui 

joidenkin henkilöiden ja työryhmien omaan valistuneisuuteen ja motivaatioon. Lapsi on 

alettu ottaa huomioon enemmän tutkimustulosten myötä, joiden mukaan psyykkisesti 

häiriintyneiden vanhempien kanssa elävillä lapsilla on vaara sairastua psyykkisiin häiriöihin 

lapsuudessa tai myöhemmin aikuisena. Tutkimustulosten mukaan kuitenkin suurin osa 

lapsista ei sairastu, eli monet vanhemmat pystyvät huolehtimaan lapsistaan sairaudestaan 

huolimatta. Tutkimukset osoittavat, että sekä vanhemmat että ammattiauttajat voivat 

helpottaa lapsen arkea ja tukea heidän kehitystään vanhemman sairaudesta huolimatta. 

(Solantaus 2001, 19- 20.) 

 

Läheisen ihmisen psyykkinen sairastuminen aiheuttaa lähimmäisille tuskaa. Omaisen 

mielen valtaa pelko, huoli ja ahdistus, ja ennen kaikkea hän pelkää sairastuneen puolesta, 

mutta myös oma jaksaminen huolestuttaa. (Jaatinen 2004, 21.) Läheisen sairastuminen 

herättää monenlaisia tunteita, ja se vaikuttaa myös omaan elämään monella tavalla. 

Sairastuminen saattaa herättää omaisessa syyllisyyden, häpeän, vihan tai surun tunteita, 

oli kyseessä aikuinen tai lapsi. (Jaatinen 2004, 23.)  

 

Lapsille vanhemman sairastuminen psyykkisesti on kuitenkin erityisen hankala tilanne. 

Lapsi tarvitsee erikoistietoa ja hoitoa, jotta voi selvitä hämmennyksestä ja kaaoksesta, 

mitkä vallitsevat vanhemman sairastuttua. Lapsesta saattaa tulla vanhemman hoitaja, joka 

tarkoittaa, että hänen lapsuutensa ja kasvamisensa aikuiseksi kärsii. Lapsi ei ymmärrä 

vanhemman muuttunutta käytöstä, sillä hänellä ei ole valmiuksia määritellä sitä. Lapsi voi 

olla tilanteesta aivan ymmällään, ja kukaan aikuinen ei ehkä kykene selittämään lapselle 

tilannetta oman pahan olonsa vuoksi. (Jaatinen 2004, 24.) 

 

Usein vanhemmat ovat huolissaan myös lapsistaan, koska vanhemmuus ei suju niin kuin 

ennen. Jatkuva väsymys vie voimia, ja myös kärsivällisyys pettää helpommin. 

Vanhempien mieltä voi painaa, mitä lapset näkevät vanhemman sairaudesta, ja miten 

lapset sen kokevat. Lapsissa tapahtuu vanhemman sairauden myötä muutoksia, jotka 

myös vanhemmat voivat huomata. Lapsi voi muuttua hiljaiseksi, levottomaksi, 

pahantuuliseksi, huolehtijaksi tai lapsi voi eristäytyä kotiin. Vanhemmat voivat kokea 

neuvottomuutta ja voimattomuutta, sillä lasten ongelmat ovat vanhemmille usein kaikkein 

suurin huolen aihe. Kaikki lapset eivät kuitenkaan oireile, vaikka vanhempi sairastaa. 



 

 

16 

Normaali kehitys ja kasvu ovat mahdollisia vanhemman sairaudesta huolimatta. 

(Solantaus & Ringbom 2004, 1-2.) 

 

Psyykkisistä ongelmista kärsivän ihmisen tunnereaktiot ovat poikkeavia, ja tapa ajatella ja 

toimia on erilainen kuin ennen. Kotona voi tapahtua asioita, jotka hämmentävät tai 

pelottavat lasta. Sairastuneen ihmisen ilmeet, eleet, puhe, toimeliaisuus sekä hymyn 

määrä kertovat, että kaikki ei ole hyvin. (Solantaus & Ringbom 2004, 4.) 

 

5.2.2 Ongelmasta kertominen lapselle 
 

Vanhemmat eivät useinkaan puhu vaikeuksistaan lapsille, koska pelkäävät kertomisen 

aiheuttavan lapselle lisäkuormaa. Lapset kuitenkin keksivät omat selityksensä 

tapahtumille, ja väärinkäsitykset ovat tavallisia ilman oikeaa tietoa asiasta. Lapsi voi ottaa 

vanhemman harhaluulot todesta tai kokea masentuneen vanhemman väsymyksen ja 

haluttomuuden tehdä asioita välittämisen puutteeksi. Lapsi saattaa alkaa etsiä syitä usein 

itsestään, ja koska hän syyllistää itseään, hän kokee itsensä huonoksi ja kantaa raskasta 

syyllisyyttä. Lapsen elämää helpottaa, jos hän tietää, mistä vanhemman ongelmassa on 

kyse. (Solantaus & Ringbom 2004, 4-5.) 

 

Kun asioista puhutaan rehellisesti, syntyy perheenjäsenten kesken ymmärrys, joka luo 

läheisyyttä ja luottamusta, vaikka asiat olisivat vaikeitakin. Lapsen kehitystä eivät niinkään 

vaaranna perheen elämän vaikeudet vaan se, ettei niitä yritetä ratkaista. Vaikeuksien 

pohtiminen yhdessä tukee lapsen kehitystä ja varustaa hänet monella tarpeellisella taidolla 

omaa elämää varten. (Solantaus & Ringbom 2004, 13.) 

 

Olisi erittäin tärkeää, että vanhemman sairaudesta kertoisi lapselle myös joku sellainen 

ihminen, joka osaa ja pystyy kertomaan sen lapsen kehitystason mukaisesti. Vaikka 

perheessä olisi vanhempi, joka on terve, on hänellä suuri vaara sairastua itsekin 

esimerkiksi masennukseen. Vaaditaan nimittäin paljon voimavaroja toisen vanhemman 

ollessa kyvytön huolehtimaan asioista. Tämän vuoksi lapsilla olisi oltava muitakin aikuisia 

elämässään, joilta he saisivat tukea, ja jotta he itse saisivat olla lapsia. (Jaatinen 2004, 

26.)  
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Parhaiten vanhemman häiriöstä puhuminen lapselle toteutuu yleensä, jos vanhemmat itse 

kertovat hoitavan tahon tuella asiasta. On kuitenkin selvää, että vanhempi ei voi kertoa 

asiasta, jota ei itsekään ymmärrä. Vanhemmalla itsellään ei ole aluksi välttämättä käsitystä 

siitä, mitkä omat tai puolison käyttäytymisen ongelmat johtuvat häiriöstä ja miten ne 

heijastuvat perhesuhteisiin. Tärkeintä olisi, että joku aikuinen huolehtisi, että lapselle 

kerrotaan vanhemman sairaudesta. Asiasta keskustelu helpottaa lapsen kokemaa 

syyllisyyttä ja vapauttaa lapset elämään omaa elämäänsä. (Solantaus 2001, 29.) 

 

5.2.3 Lastensuojelu yhteistyön käynnistäjänä  
 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöstön tehtäviin kuuluvat ohjaus, 

neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, sekä tukitoimet, jotka ylläpitävät ja 

edistävät perheen turvallisuutta ja suoriutumista (L17.9.1982/710/18§). Kasvatus- ja 

perheneuvonnassa annetaan asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa ja 

huolehditaan, että lapsen myönteistä kehitystä edistävä sosiaalinen, psykologinen ja 

lääketieteellinen tutkimus ja hoito toteutuvat. (17.9.1982/710/19§.) 

 

Jos lastensuojelussa huomataan, että vanhemmalla saattaisi olla tarvetta 

mielenterveyspalveluille, on työntekijöiden velvollisuus kertoa vanhemmalle mahdollisista 

aikuispalvelun muodoista. Lastensuojelun kautta voidaan olla yhteydessä 

mielenterveystoimistoon ja varata aika asiakkaalle. Asiakasta on hyvä rohkaista 

puhumaan asioistaan ammattilaiselle, ja korostaa, ettei puhumisessa ole mitään erikoista 

tai hävettävää. 

 

Perhetyössä tausta-ajatuksena on yleisesti, että perheitä auttaa, jos perheenjäsenet 

saavat tietoa, ja oppivat puhumaan keskenään vanhemman sairaudesta ja sen monista 

vaikutuksista perheeseen. Näin sairauden tuntematon luonne voi neutralisoitua ja 

tilanteeseen saadaan apua asiatiedon hankkimisella. (Koivisto & Kiviniemi 2001, 167.) 

Työntekijänä voi antaa ohjeita ja neuvoja, kuinka kertoa lapsille asioista, ja että avoimuus 

auttaa myös lasta asiassa. 
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5.2.4 Terveydenhuolto yhteistyön käynnistäjänä 

Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on annettava lapsi- ja perhekohtaisessa 
lastensuojelussa asiantuntija-apua ja tarvittaessa sen on järjestettävä lapsen 
tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle. Lasten tarvitsemat seksuaalisen 
hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut on 
järjestettävä kiireellisinä. (L13.4.2007/417/15§.)  

Mielenterveystyöpisteessä tulisi johdonmukaisesti kysyä, onko asiakkaalla lasta ja 

selvittää lapsen elämäntilanne, eli pidetäänkö hänestä huolta ja onko hän turvassa. 

Hoitohenkilökunnan velvollisuus on huolehtia lapsen turvallisuudesta, mikäli lapsen kehitys 

on vaarassa. Esimerkiksi vanhempien välinen väkivalta tai väkivallan uhka perheessä 

traumatisoivat lasta. Tärkeää on tarkistaa asiakkaalta myös, että joku aikuinen on 

vastuussa ja huolehtii lasten päivittäisestä hoivasta, tarpeista ja koulunkäynnistä. 

(Solantaus 2001, 28.) 

 

Lapsen oma hoidon tarve on tärkeää selvittää. Jos lapsi oireilee tai kehitys on vaarassa, 

hänet on ohjattava tarpeelliseen hoitoon. Hoitoon ohjaaminen ja yhteistyö lastensuojelun 

kanssa voidaan yleensä tehdä yhteistyössä vanhempien kanssa, sillä usein vanhemmat 

ovat itsekin huolissaan lapsista, eivätkä ole osanneet tai uskaltaneet hakea apua aiemmin. 

(Solantaus 2001, 28.) 

 

 

6 MONIASIAKKUUS YHTEISTYÖN HAASTEENA 

 

6.1 Moniammatillisen yhteistyön määrittelyä 
 

Moniammatillisuus tarkoittaa, että asiakkaan tukena on työryhmä, jossa eri 

ammattiryhmien edustajat yhteistyössä käyttävät omaa ammatillista osaamistaan 

asiakkaan hyväksi. Tiivis yhteistyö eri auttajatahojen, asiakkaan ja hänen omaistensa 

välillä on tärkeää. (Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä 2001, 88.) 

 

Moniammatillista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä, jolloin 

pyritään huomioimaan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuus. Tällöin eri asiantuntijoiden 

tiedot ja taidot yhdistetään asiakaslähtöisesti. Vuorovaikutusprosessissa rakennetaan 
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yhteinen tavoite tapauskohtaisesti ja pyritään luomaan yhteinen käsitys tarvittavista 

toimenpiteistä tai ongelman ratkaisuista. Keskustelu toteutetaan yhteisesti sovituin 

toimintaperiaattein. Tarvittaessa asiakas, omainen tai läheinen voivat osallistua yhteiseen 

keskusteluun, jolloin kaikki osallistujat voivat vaikuttaa keskusteluun ja päätöksentekoon. 

(Isoherranen 2005, 14.) 

 

Moniammatillinen työskentely, yhteistoiminta, tiimityö ja verkostot nousivat 1990-luvulla 

hyvinvointipalvelujen avainkäsitteiksi. Niiden kautta on haettu byrokraattisesti ja 

sektoroituneesti rakentuneeseen palvelujärjestelmään lisää joustavuutta ja 

monipuolisuutta. Tavoitteena on ollut ammatillisen työn vahvistaminen yhdistämällä 

erilaisia asiantuntijuuksia. Monet uudet yhteistoiminnallisuuden työn piirteet ovat kuitenkin 

vielä enemmän tavoitteita kuin käytännön todellisuutta. (Pohjola 1999, 110.) 

 

Lisääntynyt yhteistyö ja verkostoituminen tuovat uusia haasteita työntekijöiden 

asiantuntijarooleihin. Moniammatillinen toiminta helpottaa työtä, kun eri asiantuntijuuksia ja 

työvälineitä yhdistellään, mutta samalla se tuo yksittäisen työntekijän työn julkiseksi ja 

näkyväksi. Neuvottomuus ja osaamattomuus näkyvät helpommin eri tilanteissa ja tulevat 

näin toisten arvioitavaksi. (Pohjola 1999, 110.) Koska moniongelmaisuus on lisääntynyt, 

tulee ongelmia kuitenkin tarkastella useilla tavoilla ja monesta näkökulmasta. Ongelmien 

ennaltaehkäisy ei ole pelkästään terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asia, vaan kaikkien 

yhteiskuntatahojen panosta ja yhteistyötä tarvitaan. (Saarelainen ym. 2001, 88.) 

 

6.2 Mitä moniammatillinen yhteistyö vaatii onnistuakseen? 
 

Todellinen moniammatillisuus on vaativa työskentelymuoto ja sen peruskysymys on, miten 

yhdistää erilainen ammatillinen osaaminen yhteiseen tavoitteeseen asiakkaat mukaan 

ottaen. Tämä merkitsee erilaisten todellisuuksien ja kielten yhteensovittamista. Yhteistyö 

syntyy eri suunnista eri ammattiryhmien tietojen pohjalta. Eri ammattiryhmät tuottavat 

monta näkökulmaa käsiteltävään asiaan, mikä on monipuolisen työskentelyn voimavara. 

Haasteena on kuitenkin ymmärtää erilaisia tulkintoja ja kykyä olla edellyttämättä 

työntekijöiltä heidän kokemustaustaansa laajempia näkökulmia. (Pohjola 1999, 112.) 
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Moniammatillinen asiantuntijuus muodostuu eri osapuolten tasavertaisen asiantuntijaroolin 

tunnustamisesta ja toisten ammattitaidon ja erityisosaamisen kunnioittamisesta (Pohjola 

1999, 112). Tarvitaan avointa asennoitumista ja kunnioitusta muiden ammattiryhmien 

tekemää työtä kohtaan ja halua tutustua toisen tapaan tehdä työtä (Saarelainen ym. 2001, 

124). Moniammatillisessa asiantuntijuudessa hyväksytään työntekijöiden erilaisuus ja 

erilaiset tulkinnat asioista ja kyetään näkemään ne yhteisen toiminnan voimavaroina. 

Parhaimmillaan yhteistyöhön otetaan mukaan asiakas oman asiansa asiantuntijana. 

(Pohjola 1999, 112.) Yhteistyön tekeminen eri viranomaisten kanssa ei ole mutkatonta, 

vaan vaatii usein kynnysten ylittämistä ja yhteistyövaikeuksien voittamista. Työntekijät 

voivat yhteistyössä oppia kuitenkin sellaista, mitä voivat käyttää apuna työssään. 

(Saarelainen ym. 2001, 124.) 

 

Jokainen viranomainen määrittelee asiakkaan tai perheen ongelman omasta 

näkökulmastaan. Joskus viranomaiset hoitavat saman perheen tai asiakkaan asioita 

toisistaan tietämättä. Yhteisen ymmärryksen syntyminen voi tapahtua vain yhteisen 

jakamisen kautta, ja tähän voidaan päästä yhteistyössä verkoston kanssa. Viranomaisten 

välinen yhteistyö, yhdessä tekeminen, johon myös asiakas osallistuu, vähentää 

perheeseen kohdistuvaa kuormitusta. Tällöin asiakkaan tai perheen ei tarvitse olla monien 

erikseen toimivien tahojen välissä. Yhteisessä tapaamisessa tiedonkulku helpottuu, ja 

kaikilta on mahdollisuus saada tiedot jatkotoimenpiteistä, joten vältytään 

väärinymmärryksiltä, jotka ehkä pitkittäisivät ongelmien ratkaisemista. Eri auttajatahojen 

välinen yhteistyö vähentää ennakkoluuloja, antaa realistista tietoa toisen resursseista ja 

helpottaa yhteydenottamista jatkossa. Yhteistyöllä voidaan myös välttää mahdolliset 

päällekkäistoiminnot eri palveluissa. (Saarelainen ym. 2001, 124.) 

 

Moniammatillisen yhteistyön avulla pyritään parantamaan aukkoja ja ylittämään rajoja, joita 

palvelujärjestelmän tiukka sektorijako ja kapea-alainen ammattilaisuus aiheuttavat. 

Moniammatillisen työn onnistuminen vaatii paljon aikaa, ammattitaitoa, valmistautumista ja 

koulutusta. (Arnkil 2005, 26.) Moniammatillisen yhteistyön kehittämiselle ja toteuttamiselle 

tarvitaan myös tilaa, lupaa, vastuun antamista ja ottamista sekä suunnitelmallisuutta ja 

sitoutumista asialle (Arponen ym. 2004, 46). Sosiaali- ja terveysalalla on paljon tilanteita, 

joissa on epäselvää kenelle asia kuuluu. Usein asiakas joutuu käymään eri ”luukuilla”, jotta 

saa tarvitsemansa palvelut. (Arnkil 2005, 26.) 
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Moniammatillisuuden vakiintuessa ammattikuntien reviirirajat hälvenevät ja kaikkien 

mukanaolijoiden liikkumatila kasvaa. Tässä tapauksessa ei ole tarvetta korostaa omaa 

osaamistaan, eikä puolustella vain omia kantojaan, vaan tavoitteet ovat yhteisiä ja 

työskentely avointa ja sallivaa. (Arponen ym. 2004, 46.) 

 

6.3 Kuinka yhteistyö palvelee lapsen etua? 
 

Lastensuojelu koskee asiakasperheitä, sukua, tuttavia, neuvolan ihmisiä, koulujen ja 

päivähoidon ihmisiä sekä lisäksi yhteistyöverkostossa voi olla perheneuvola, 

lastenpsykiatrinen yksikkö, sosiaalitoimiston ihmisiä jne. Myös kolmannen sektorin, kuten 

järjestötoiminnan ja harrastustoiminnan työntekijät, ovat tekemisissä perheen kanssa ja 

tätä kautta liittyvät lastensuojeluun. Kaikilla tahoilla omat kontaktit ja vaikutukset liittyvät 

toisiinsa. Eri kontakteissa voidaan tehdä eri asioita, esimerkiksi tuen ja kontrollin 

mahdollisuudet vaihtelevat. Lastensuojelutyössä kontaktin pitäminen yllä muihin tahoihin 

on tärkeää, jotta työ voidaan tehdä kunnolla. (Arnkil & Eriksson 1999, 74.) 

 

Moniammatillinen yhteistyö on paitsi tavoite asiantuntijatyössä, myös keino tuottaa 

asiakaslähtöisiä palveluita. Lastensuojelussa yhteistyön tarve korostuu, sillä perheiden ja 

lasten ongelmat ovat monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Lapsen edun mukainen toiminta 

jossakin tilanteessa, ei välttämättä sovellu toisenlaiseen tilanteeseen. Yksilöiden 

toimintamahdollisuudet ja – kyvyt eriytyvät, ja tämä vaatii asiantuntijalta herkkää 

reagointikykyä. Yhden toiminta-alueen hallinta ja osaaminen eivät yksin riitä, vaan 

tarvitaan yhteistyötä eri tahojen ja asiantuntijoiden kesken. (Pohjola 1999, 123.) 

 

Lastensuojelulaki ohjaa ja velvoittaa kaikkia perheen kanssa työskenteleviä tahoja 

yhteistyöhön keskenään. Velvoite koskee lasten kasvuolojen kehittämistä, palvelujen 

yhteistoimintaa ja tapauskohtaista yhteistyötä asiakkuusprosessin kaikissa vaiheissa. 

(Heino 1999, 24.) 

 

6.4 Moniammatillisuuden haasteet 
 

Suuri haaste on nykyään, että toisaalta pitää tietää omasta erityisalasta yhä enemmän, ja 

toisaalta pitäisi pystyä jakamaan tietoa sellaisten kanssa, jotka toimivat ”vierailla kentillä”, 
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eli toisin sanoen eri ammattialoilla. Verkostotilanteessa ei ole itsestään selvää, kuinka 

kohdataan muita ammattilaisia ja asiakkaita. Työhön tulee saada dialogia, eli 

vuoropuhelua, jotta yhteistyö sujuu hyvin ja tämä edellyttää tasavertaista kohtaamista. 

Tärkeää on pohtia, kuinka tapaamisessa saadaan kaikkien äänet kuuluville. Yhteinen 

toiminta edellyttää myös epävarmuuden sietämistä. Moniäänisyys on voimavara, jos ei 

yritetä puskea läpi omaa oikeaksi katsottua kantaa. (Arnkil 2005, 26.) 

 

Moniammatillinen yhteistyö ei aina ole yksinkertaista, sillä salassapitovelvollisuus otetaan 

usein ensimmäisenä esille yhteistyön esteenä. Toisaalta moni ammattilainen ajattelee, että 

jos asiasta tietäisi enemmän, niin asiakasta voisi auttaa paremmin. Perustehtävän 

suorittamiseen työntekijä tarvitsee tietoa asiakkaan tilanteesta, ja joskus joku muu 

ammattilainen voi auttaa ratkaisevasti asiassa. Arnkil ehdottaakin, että järjestettäisiin 

sellaisia verkostokokouksia, joissa asiakas tai koko perhe on mukana. Näin 

salassapitovelvollisuus ei tule vastaan, ja asiakkaan kanssa voidaan sopia myös ketä 

kokoukseen voidaan ottaa mukaan. (Arnkil 2005, 26.) 

 

Moniongelmatilanteissa syntyy asiakkuutta usealle eri taholle. Työskentely saattaa 

kuitenkin jumiutua, vaikka kunkin ammattilaisen toimenpiteet olisivat erikseen 

tarkasteltuina hyviä ja perusteltuja. Seikkula ja Arnkil kuvaavat tätä ”häiriötilana”, joka on 

kuitenkin pikemmin tyypillistä kuin poikkeuksellista. Yhteistoiminnan sijasta tässä 

tilanteessa on toistuvia yrityksiä saada toiset tekemään jotakin, mitä itse pitää tärkeänä. 

(Seikkula & Arnkil 2005, 16.) 

 

Yhteistyön sujuminen ei siis aina ole saumatonta, sillä sosiaali- ja terveyshuollon 

hierarkkinen organisaatiomalli vaikuttaa siihen, että avoin ja tasavertainen vuoropuhelu ei 

aina onnistu. Vuoropuhelussa jokaisen osallistujan on annettava toisille ja heidän 

äänelleen tilaa ja kunnioitettava eri näkemyksiä. Samalla on vastattava siitä, että saa tilaa 

omalle äänelleen, ja tuo esille oman näkemyksensä. Tavallista on, että 

yhteistyötilanteessa syntyy valtapeli ja työntekijät alkavat taistella oman näkemyksensä 

puolesta tai siitä, kuka saa määritellä tilanteen ja sen ratkaisut. (Saarelainen ym. 2001, 

89.) 

 

Moniammatillisuuden erilaiset tulkinnat hankaloittavat yhdessä työskentelyä erityisesti 

silloin, jos tekemisen tavoitteista ja tavasta ei ole yhdessä sovittu. Yhdessä työskentely, 
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jossa tiedot ja valta jaetaan, on enemmänkin moniasiantuntijuutta kuin 

moniammatillisuutta. Asiantuntija ei voi eikä saa pitää itseään viisaampana kuin muut. 

Uudenlaisen asiantuntijaroolin omaksuminen edellyttää muutosvalmiutta ja 

kokemuksellista oppimista. Ainoastaan tiedon jakaminen ei riitä, vaan pitää kehittää 

itseään ja olla joustava oppimaan koko ajan uutta. (Arponen ym. 2004, 28.) 

 

Launis (1997) kuvaa, että asiantuntija tiedostaa useimmiten yksilösuorituksen ja 

yhteisöllisyyden vaatimusten välisen ristiriidan. Launiksen mukaan asiantuntija haluaa 

pitää kiinni yksilöllisestä, erikoistuvasta asiantuntijuudestaan, mutta toisaalta asiantuntijat 

pitävät samaan aikaan hyvin tärkeänä yhteistyön kehittämistä muiden tahojen kanssa. Hän 

kuvaa myös, että tämänhetkinen asiantuntijatyö on muutoksen ja haasteiden edessä, ja 

moniammatillista yhteistyötä vaaditaan, jotta työ onnistuu hyvin. (Launis 1997, 122.) 

 

6.5 Verkostoyhteistyö 
 

Verkostotyö on asiakastyön yksi menetelmä. Lastensuojelutyön yhteydessä verkostoilla 

tarkoitetaan perheen lähiomaisia, naapureita, ystäviä ja perheen kanssa työskenteleviä 

viranomaisia. (Virtanen 1999, 36.) 

 

Suomessa on tehty verkostotyötä pitkään ja 1980-luvulta lähtien verkostotyön nimellä. 

Verkostoihin liittyvää työtä ei Seikkulan ja Arnkilin (2005) mukaan voida olla tekemättä, 

sillä ammattilaisten työ liittyy joko välittömästi tai välillisesti siihen, mitä muissa 

työntekijäverkostoissa tehdään. Jokainen kansalainen on jossain vaiheessa elämäänsä 

tekemisissä palvelujärjestelmien kanssa. Asiakkaan lähiverkosto on tärkeä osa 

verkostotyötä, sillä työntekijöiden kysymykset ja kommentoinnit vaikuttavat siihen, mitä 

asiakas kertoo läheisilleen. Asiakas tuo keskusteluun myös ne ammattiauttajat, joiden 

kanssa hän on yhteydessä tällä hetkellä tai aiemmin liittyen ongelmaansa. Verkostoihin 

ollaan suhteissa, vaikka läsnä olisi vain kaksi ihmistä, sillä asiakkaan puheissa tulee ilmi 

muiden ammattiauttajien näkökulma asioista. Työntekijäverkostot ovat mukana myös niin, 

että ammatilliset toimenpiteet toisessa yksikössä liittyvät toisten yksiköiden toimenpiteisiin. 

(Seikkula & Arnkil 2005, 7.) 
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Virtasen (1999) mukaan verkostoituminen ei ole lastensuojelussa helppoa, sillä totutut 

toimintatavat on koettu hyviksi, ja niitä on vaikea murtaa ja muuttaa. Verkostotyössä on 

omat vaikeutensa, vaikka verkostoja pidetään yleisesti joustavina, muuntautumiskykyisinä 

ja avoimina rakenteina. Verkostot ovat kuitenkin yleensä vaikeasti johdettavia, ja 

pelisäännöt ja roolit ovat epäselviä, ja tämän vuoksi tehtävät usein kasautuvat verkoston 

aktiivisimmille jäsenille. (Virtanen 1999, 35.) 

 

6.6 Asiakaslähtöisyys 
 
 
Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tarkoituksena on edistää 

asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta 

hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa (L22.9.2000/812/1§). Moniammatillisessa 

työssä yksi tärkeimmistä asioista on asiakaslähtöisyys, ja työn lähtökohtana on asiakas, 

joka pyritään huomioimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Isoherranen 2005 14). 

Laissa sanotaan, että asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollosta laadultaan hyvää 

sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei 

hänen ihmisarvoaan loukata. Myös hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään on 

kunnioitettava. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan 

toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. (L22.9.2000/812/4§.)  

Asiakaslähtöisyydessä on tärkeää, että asiakkaan arvokkuuden tunne säilyy ja asiakkaan 

yksilölliset tarpeet ja omat toivomukset otetaan huomioon, kun tehdään häntä koskevia 

päätöksiä. Tärkeää on myös kunnioittaa asiakkaan omia tunteita. Asiakaslähtöisyyttä on 

myös, että pyydettäessä suostumusta esimerkiksi asiakasta koskevien arkaluonteisten 

tietojen luovuttamiseen, asiakkaalle kerrotaan tarkoin, mihin hänen suostumuksensa 

todella antaa luvan. (Väestöliitto, Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?) 

 

7 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

7.1 Tutkimuksen taustaa 
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Idea tutkimuksen aiheesta lähti erään keskisuomalaisen kunnan lasten ja nuorten huollon 

sosiaalityöntekijältä. Innostuin aiheesta, sillä minua kiinnostavat mielenterveystyö ja 

lastensuojelutyö sekä lapsen huomioonottaminen palveluissa. Halusin tehdä laadullisen 

tutkimuksen, ja haastatella sellaisia henkilöitä, jotka liittyvät yhteistyöasioihin. Aluksi olin 

yhteydessä lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijään ja yhdessä mietimme, keitä 

haastattelisin opinnäytetyötäni varten. Keskustelun tuloksena päädyin haastattelemaan 

sosiaalityöntekijän lisäksi perhetyöntekijää ja kahta mielenterveystoimiston työntekijää. 

Lisäksi sovimme, että tutkimusluvan saatuani kysytään joitakin lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston yhteisiä asiakkaita haastatteluun. Kevään (maalis-toukokuun) 2007 

aikana otin yhteyttä sekä sosiaalitoimistoon että mielenterveystoimistoon, ja kerroin 

tarkemmin tutkimukseni tarkoituksesta.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä lastensuojelun ja mielenterveystoimiston 

työntekijöiden sekä näiden palvelujen yhteisten asiakkaiden ajatuksia ja mielipiteitä siitä, 

kuinka lastensuojelun ja mielenterveystoimiston välinen yhteistyö sujuu, ja millaisia toiveita 

kullakin on yhteistyön kehittämiseksi. Lastensuojelun palveluilla tarkoitan tässä 

avohuollollisia toimenpiteitä, ja asiakkaat ovat perhetyön asiakkaita tai jollakin tavalla 

lasten- ja nuorten huollon sosiaalityöntekijän asiakkaina. Perheestä on siis jonkinlainen 

huoli ja sitä seurataan säännöllisin väliajoin palaverien muodossa tai muulla 

yhteydenpidolla. 

 

7.2 Tutkimustehtävät 
 

Tutkimustehtävänäni oli selvittää kyseisen kunnan mielenterveystoimiston ja 

lastensuojelun välistä yhteistyötä ja sen toimivuutta. Tarkoituksena oli saada sekä 

työntekijöiden että asiakkaiden mielipiteitä siitä, millaista yhteistyötä tehdään, ja millaista 

yhteistyötä toivotaan. Asiakkaiden näkökulmaa halusin saada siitä, miten he ovat kokeneet 

palvelut ja niiden välisen yhteistyön. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vastaus 

seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Minkälaista yhteistyötä tehdään kyseisen kunnan lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston kesken yhteisten asiakkaiden asioissa? 
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2. Minkälaista yhteistyötä toivotaan kyseisen kunnan lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston kesken yhteisten asiakkaiden asioissa? 

 

3. Kuinka asiakkaat ovat kokeneet kyseisen kunnan lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston ja niiden välisen yhteistyön? 

 

 

7.3 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, sillä koin saavani sen avulla parhaiten 

tietoa sekä asiakkailta että työntekijöiltä sen vapaamuotoisuuden vuoksi. Tarkoituksena oli 

kuitenkin, että teemat auttavat pysymään oleellisissa asioissa, ja saan kaikilta samoihin 

asioihin liittyvän tiedon. Valitsin teemahaastattelun myös siksi, että se on 

keskustelunomainen haastattelumuoto. Haastattelu etenee edeltä käsin miettimieni 

teemojen kautta, ja niihin pohjautuvien kysymysten avulla joustavasti. Koivulan, Suihkon & 

Tyrväisen mukaan on kuitenkin hyvä, että teemahaastattelussa käydään kaikkien 

haastateltavien kanssa samat teemat läpi. (Koivula, Suihko & Tyrväinen 2002, 46.) 

 

Teemahaastattelussa tärkeää on nauhoittaminen, jotta haastattelut palautuvat mieleen 

hyvin jälkikäteen ja analysoiminen helpottuu. Lupa nauhoitukseen on aina tärkeä pyytää 

etukäteen, kun sovitaan haastatteluista. (Koivula ym. 2002, 46.) Teemahaastattelulle on 

ominaista, että se kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Tämä on 

puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat tiedossa. 

Menetelmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle ominainen kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36.) Teemahaastattelussa kysymysten 

ei tarvitse olla tarkasti muotoiltuja, eikä niitä tarvitse esittää tietyssä järjestyksessä, joka 

sopi aiheeseen hyvin. 

 

Tutkimukseni on laadullinen eli tapaukset olivat ainutlaatuisia ja tulkitsin aineistoa sen 

mukaan, mitä tietoa sain haastateltaviltani. Tarkoituksenani oli lisäksi saada 

kokonaisvaltaista tietoa asioista, ja kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti, eikä 

satunnaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 165.) 
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Usein kun puhutaan teemahaastattelusta, puhutaan puolistrukturoidusta tai 

puolistandardoidusta, lomake- ja avoimen haastattelun välimuodosta. Puolistrukturoitu 

haastattelu sopii hyvin käytettäväksi, kun tutkimuksen kohteena ovat emotionaalisesti arat 

aiheet, ja kun halutaan saada selville heikosti tiedostettuja asioita. Myös silloin, kun 

halutaan tietoa sellaisista asioista, joista ihmiset eivät ole päivittäin tottuneet 

keskustelemaan, esimerkiksi arvostuksista, aikomuksista, ihanteista ja perusteluista 

kriittisessä mielessä, sopii menetelmäksi puolistrukturoitu haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 

1988, 35.) Tässä tutkimuksessa kyse on sellaisista asioista, joita ei tule mietittyä joka 

päivä, ja haastattelu voi herättää haastateltavissakin uusia näkökulmia. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksena kerätä tiettyjen ihmisten mielipiteitä ja 

kokemuksia asioista, eikä tuloksia voi yleistää, eikä esittää numeraalisessa muodossa. 

Teemahaastattelu sopi hyvin tämän tutkimuksen menetelmäksi, sillä se on laadullisen 

tutkimuksen metodi ja siinä pääsee haastateltavan ääni esille, ja se oli nimenomaan tässä 

tutkimuksessa tarkoituksena (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 165). 

 

Jokaisessa tutkimuksessa tulisi tulosten ja todellisuuden vastata mahdollisimman hyvin 

toisiaan. Teemahaastattelulla on tarkoitus tehdä oikeutta todellisuuden moni-ilmeisyydelle, 

sillä se on pehmeämpi tapa haastatella, kuin esimerkiksi strukturoitu haastattelu. Koska 

teemahaastattelu on tutkimusmenetelmä, sen käyttökelpoisuutta arvioidaan tieteellisin 

menetelmin. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 128.)  

 

7.4 Aineiston keruu ja analyysi 
 

Tutkimuslupa opinnäytetyötäni varten oli kysyttävä sosiaalitoimesta.  

Mielenterveystoimistosta minulle sanottiin, etten tarvitse heiltä erikseen kirjallista 

tutkimuslupaa, koska emme käsittele haastattelussa asiakasasioita. Sain tutkimusluvan 

kunnan sosiaalijohtajalta, ja sen jälkeen pyysin perhetyöntekijää ja sosiaalityöntekijää 

kysymään minulle haastatteluun sellaisia vanhempia, jotka ovat sekä 

mielenterveystoimiston että lastensuojelun asiakkaina. Lastensuojelun työntekijät kysyivät 

lupaa kevään aikana neljältä eri perheeltä, ja kolme perhettä suostui. Yksi perhe kieltäytyi 

haastattelusta kiireisiin vedoten. Yhden asiakkaan kanssa sosiaalityöntekijä sopi suoraan 

haastatteluajan, niin etten ollut itse yhteydessä asiakkaaseen. Kahdessa muussa 
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tapauksessa asiakkaat antoivat yhteystietonsa, ja minä otin heihin puhelimitse yhteyttä 

sopien haastatteluajat itse.  

 

Haastatteluuni osallistui yhteensä seitsemän henkilöä, joista neljä oli työntekijöitä ja kolme 

sellaista vanhempaa, jotka ovat saaneet palvelua sekä lastensuojelusta että 

mielenterveystoimistosta. Kaikki haastattelemani vanhemmat olivat äitejä. Haastattelin 

lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijää ja yhtä perhetyöntekijää, jotka kumpikin olivat 

naisia. Lisäksi haastattelin mielenterveystoimistosta naissairaanhoitajaa sekä miespuolista 

psykologia. 

 

Työntekijöiden haastattelut olivat parihaastatteluja, ja toteutin ne siten, että haastattelin 

lastensuojelun työntekijät yhdessä, samoin mielenterveystoimiston työntekijät. 

Asiakasäitien haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Yhden äidin sekä lastensuojelun 

työntekijöiden haastattelut toteutuivat sosiaalitoimiston tiloissa. Toisen äidin haastattelu oli 

perhetukikeskuksessa, kolmannen sen sijaan asiakkaan kotona. Mielenterveystoimiston 

työntekijöiden haastattelu oli mielenterveystoimistossa. Kaikki haastattelut tapahtuivat 

yhden viikon aikana, toukokuun (2007) viimeisellä viikolla.  

 

Pyrin nauhoittamaan haastattelut, jotta haastattelutilanne ja analysointi sujuisivat 

helpommin. Nauhoitinkin kaikki haastattelut yhtä lukuun ottamatta, sillä yksi äiti kieltäytyi 

nauhoituksesta. Pyysin kaikilta, jotka nauhoitukseen suostuivat, kirjallisen suostumuksen. 

Työntekijöillä täytätin myös taustatietolomakkeen, jossa kysyttiin ikä, ammatti, työnimike, 

keskeiset työtehtävät, kuinka kauan on ollut kyseisessä työpaikassa, ja onko vakituinen vai 

määräaikainen työsuhde. Lisäksi kysyin lomakkeessa, paljonko palveluiden välillä tehdään 

ajallisesti yhteistyötä keskimäärin. Vaihtoehdoista työntekijän tuli valita yksi, hänestä 

sopivin vaihtoehto.  

 

Nauhoitin haastattelut perinteisille c-kaseteille ja haastattelujen jälkeen litteroin nauhat 

erikseen litterointiin tarkoitetulla koneella. Sen avulla sain tarvittaessa hidastettua 

haastateltavien puhetta. Analyysia on laadullisessa tutkimuksessa tärkeää ryhtyä 

tekemään heti aineistonkeruun jälkeen, sillä silloin haastattelut ovat tuoreessa muistissa ja 

tutkija on motivoitunut (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 219). Aloitinkin haastattelujen 

purkamisen välittömästi viimeisen haastattelun jälkeen, joka oli järkevää juuri sen vuoksi, 

että haastattelut olivat vielä mielessä vahvasti, ja jos joku nauha olisi ollut esimerkiksi 
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pilalla, olisin voinut uusia haastattelun mahdollisimman pian. Analyysivaiheessa selviää, 

millaisia vastauksia aineistosta saadaan tutkimustehtäviin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1998, 217).  Pyrin kirjoittamaan kaikki haastattelut sanasta sanaan tietokoneelle. 

Litteroinnin jälkeen jaottelin aineiston teemoittain, ja nostin alleviivaamalla sieltä sellaiset 

kohdat työhöni, jotka koin oleellisiksi työni kannalta, ja jotka vastasivat tutkimustehtäviin. 

Kävin läpi teemoittain ihmisten vastauksia, ja niiden yhteneväisyyksiä ja eroja, jonka 

jälkeen pystyin tekemään tulkintoja aineistosta.  

  

Laadulliseen tutkimukseen ominaisena tapana liittyen, käytän tutkimuksessani suoria 

lainauksia haastatteluista, jotta lukija saa havainnollisen kuvan aiheesta, ja pääsee näin 

syvemmälle työhöni. Asiakkaiden ja työntekijöiden henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa 

tutkimuksessani ilmi. 

 

7.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuuteen saattaa vaikuttaa sen hetkinen olotila, joka vallitsee 

haastateltavalla. En siis voi olla varma, että saisin täysin samanlaiset tulokset seuraavalla 

kerralla. Koska nauhoitin haastattelut yhtä lukuun ottamatta, sain nauhoilta luotettavan 

tiedon ihmisten vastauksista, eivätkä minun omat ajatukseni vaikuttaneet lopputuloksiin. 

Yhden haastattelun kohdalla, jota en nauhoittanut kieltäytymisen vuoksi, on hankalampaa 

todeta tulosten luotettavuus, sillä kirjoitin haastattelun yhteydessä sekä muistin varassa 

haastattelun jälkeen kaikki vastaukset. Luotettavuutta työhön tulee myös siitä, että kaikki 

tutkimuksen vaiheet on kerrottu tarkasti ja yksityiskohtaisesti.  

 

Koska tein työntekijähaastattelut parihaastatteluina, en voi olla täysin varma, vaikuttiko 

haastattelemieni henkilöiden vastauksiin työtoverin läsnäolo.  Työtoverit kuitenkin tunsivat 

hyvin toisensa, ja heidän välinsä olivat avoimet, ja keskustelu sujui hyvin. Lastensuojelun 

työntekijät tunsin entuudestaan, joten heidän kanssaan oli helppo toteuttaa haastattelu, ja 

ilmapiiri oli avoin ja rento. Mielenterveystoimistossa en ollut aiemmin käynyt, enkä ollut 

tavannut myöskään mielenterveystoimiston työntekijöitä. Siksi haastattelu jännitti 

enemmän kuin lastensuojelun työntekijöiden haastattelu. Lisäksi opinnäytetyöni aihe oli 

lähtöisin lastensuojelun työntekijän ja minun ideastani, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että 



 

 

30 

mielenterveystoimiston työntekijöiden kanssa oli jännittävämpää toteuttaa haastattelu. 

Haastattelu meni kuitenkin rennosti ja mukavasti keskustellen. 

 

Asiakkaiden haastattelut luonnollisesti jännittivät minua jonkin verran. Olin tavannut pari 

asiakasta aiemmin, joten minua helpotti, kun tiesin minkä näköisen ihmisen kanssa tulen 

keskustelemaan. Haastattelupaikalla saattoi olla vaikutusta keskusteluun, sillä asiakkaan 

kotiin oli jännittävämpää mennä, kuin olla esimerkiksi tutussa sosiaalitoimiston tilassa. 

Luonnollisesti asiakkaan voi olla helpompaa puhua kotona kuin virastossa, joten myös 

paikka voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. En koe sillä kuitenkaan olevan merkitsevää 

vaikutusta tuloksiin. 

 

 

8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

8.1 Kohdejoukko 
 

Kaksi haastattelemistani työntekijöistä oli lastensuojelun työntekijöitä, perhetyöntekijä ja 

lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijä, ja kaksi työntekijää oli 

mielenterveystoimistosta, psykologi ja sairaanhoitaja. Työntekijät täyttivät haastattelun 

aluksi taustatietolomakkeen. Haastattelemistani työntekijöistä perhetyöntekijä oli ollut 

kyseisessä työssään 1,5 vuotta ja lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijä 5,3 vuotta. 

Mielenterveystoimiston työntekijät olivat olleet työssään pidempään, psykologi 33 vuotta ja 

sairaanhoitaja 17 vuotta. Haastattelemieni työntekijöiden keski-ikä oli 55 vuotta. 

 

Työntekijät olivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia: psykologi, psykiatrian 

erikoissairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä lähihoitaja. Kolmella työntekijällä oli vakituinen 

työpaikka, yhdellä määräaikainen, ja yksi työntekijä hoiti toista virkaa viransijaisena oman 

vakituisen työpaikkansa sijaan.  Psykologin keskeisiä työtehtäviä mielenterveystoimistossa 

olivat psykiatrinen avohoito, tutkimus, hoito, työnohjaus sekä yhteistyö. Sairaanhoitajan 

keskeisiin työtehtäviin mielenterveystoimistossa kuului vastaanottotyö, kotikäynnit sekä 

ryhmät. Lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijän keskeisiin työtehtäviin kuuluivat 

lastensuojelun avo- ja sijaishuolto. Perhetyöntekijän toimenkuvaan keskeisenä 

työtehtävänä kuului perheiden tukeminen. 
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Kaikki kolme haastattelemaani asiakasta olivat äitejä. Yksi perheistä oli ollut 

lastensuojelun asiakkaana kolme vuotta ja äiti kahdeksan kuukautta 

mielenterveystoimiston asiakkaana. Toinen perhe oli ollut lastensuojelun asiakkaana 

yhden vuoden. Lisäksi perhe oli ollut aiemmin noin yhdeksän vuotta sitten lastensuojelun 

asiakkaana. Tämä äiti oli ollut mielenterveystoimiston asiakkaana 2-3 vuotta. Kolmas 

perhe oli ollut lastensuojelun asiakkaana noin yhden vuoden ajan, ja 

mielenterveystoimistossa äiti oli käynyt muutaman kerran puolen vuoden aikana. 

 

Käsittelin tuloksia teemojen, ja niihin liittyvien kysymysten avulla. Käsittelin ensin 

asiakkaiden näkökulman, ja sen jälkeen työntekijöiden näkökulman. Halusin tarkastella 

asiakkaiden ja työntekijöiden tuloksia erikseen, sillä asiakkaille ja työntekijöille oli omat 

haastattelulomakkeet. Tulosten käsittely tällä tavalla oli myös selkeämpää.   

 

8.2 Asiakkaiden näkökulma 
 

8.2.1 Asiakaslähtöisyys 
 

Lastensuojelun asiakasperheillä on usein samanaikaisesti asiakkuutta myös aikuisten 

mielenterveyspalveluissa. Yhteistyö lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden välillä ei 

aina toimi niin kuin pitäisi. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto, 2006.) 

Haastatelluista asiakkaista kaksi oli sitä mieltä, että yhteistyötä palveluiden välillä olisi 

hyvä olla enemmän ja perheet voisivat hyötyä siitä. Kolmannen haastateltavan mielestä 

yhteistyö palveluiden välillä oli riittävää. Yhteistyötä ei kuitenkaan haastattelemieni 

asiakkaiden mukaan ollut kovin paljon tehty. 

 

Nii, no emmää kyllä oikeen tiiä, vaikee sanoa, emmää kyllä ite huomaa mitään 
älytöntä yhteistyötä näitten välillä, että ehkä sais enemmän mun mielestä kyllä olla. 
Emmä nyt hirveesti oo tän mielenterveystoimiston mutta tiiä nii, mutta ehkä vois olla 
enemmänki, että ei oo ainakaa sillai näkyny hirveesti. Äiti 1 

 
Ei ole tehty muuten yhteistyötä, mutta viimeisen jutun yhteydessä vähän (pari 
palaveria). Muuten toimineet erikseen toisistaan. Äiti 2 

 
Ei oo yhteistyötä riittävästi. No tota, oikeestaa, jos aattelen itteeni, et jos on esim. 
vanhemmuuden huoltajuusjutuissa, ei meinaa yksin jaksaa, ja toinen osapuoli ei 
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millään lailla reagoi, ni semmosissa vois olla enemmän yhteistyötä, siitä ois aika 
suuri apu. Palaverit olis hyviä. Äiti 3 

 
Kyllä siitä varmaan sais sitä semmosta yksilöllisempää palvelua, mitä useampi taho 
on niinku sillei yhteistyössä. Äiti 3 

 

Yhteisessä tapaamisessa tiedonkulku helpottuu, ja kaikilta on mahdollisuus saada tiedot 

jatkotoimenpiteistä. Näin vältytään väärinymmärryksiltä, jotka ehkä pitkittäisivät perheen 

eheytymistä. (Saarelainen ym. 2001, 124.) Yhteiset palaverit eivät olleet toteutuneet kovin 

monta kertaa kenelläkään haastatelluistani, yhdellä ei ehtinyt asiakkuuden päättymisen 

takia olla, ja yhdellä oli ollut pari yhteistä palaveria. Eräs äideistä oli sitä mieltä, että 

ehdottomasti olisi hyvä, jos olisi yhteisiä palavereita. Toisen äidin mielestä hän ei hyötynyt 

yhtään yhteisistä palavereista. Kolmas äiti ei ollut ajatellut sen enempää asiaa, mutta oli 

sitä mieltä että yhteiset palaverit voisivat olla hyviä. 

 

Ei oo ollu yhteisiä palavereita. Kyllä varmaan olisi mielekästä. No jos nyt aattelee 
perhetyötä ni sen kannalta olis hyvä tietää sitäkin puolta. Kuulla 
mielenterveystoimiston työntekijöiden sitä näkökulmaa. Äiti 3 

 
Ei oo ollu yhteisiä palavereita. Meillä piti olla semmonenki mut sitä ei sitten tullu 
kuitenkaa kun en ehtiny olla asiakkaana niin kauaa mielenterveystoimistossa, että 
ei sitten tullu. Äiti 1  

 
Nii, no emmä sitä oo kauheesti ajatellu, kyllähän se tietysti ois voinu olla että siinä 
ois ollu kummanki kantaa mukana mutta se nyt jäi sitten ni en oo sitten sen 
enempää sitä alkanu miettiä. Äiti 1 

  
Yhteiset palaverit tosi huono idea, ei sovi minulle yhtään, tulee paha olla, parempi 
pitää palvelut erillään, mielenterveystoimiston tarkoitus muuttuu. Äiti 2 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetyssä laissa (2000) sanotaan, 

että asiakasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen 

vakaumustaan ja yksityisyyttään on kunnioitettava (L22.9.2000/812/4§). Elämäntilanne 

saattaa vaikuttaa siihen, kuinka paljon eri palveluiden työntekijöiden halutaan tekevän 

yhteistyötä. Elämäntilanne voi olla jollakin hetkellä vaikea, ja silloin tällaiset yhteiset 

palaverit aiheuttavat lisää stressiä ja paineita. Tällöin on hyvä kuunnella ja kunnioittaa 

asiakkaan tahtoa, eikä välttämättä kannata järjestää yhteisiä palavereita. Toisaalta on niitä 

asiakkaita, joita yhteiset palaverit voisivat auttaa, ja silloin on myös tärkeää kuunnella 

asiakasta ja antaa mahdollisuus yhteisiin tapaamisiin.  
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Asiakkuuden alussa tulisi kysyä asiakkaalta, tahtooko hän yhteisen palaverin eri 

palveluiden välillä, ja kunnioittaa asiakkaan tahtoa asiassa. Asiakkaan kieltäessä yhteiset 

palaverit, tulisi kysyä mahdollisuudesta ottaa muuten yhteyttä toisen palvelun 

työntekijöihin. Jos yhteistyölle saadaan lupa, voivat palveluiden työntekijät jakaa 

helpommin tietoa ja konsultoida toisiaan, jotta oma työ helpottuu. 

  

Yksi äideistä oli erittäin tyytyväinen mielenterveyspuolen palveluihin, sillä sieltä sai 

voimavaroja ja tukea, sekä mietittiin tulevaisuutta yhdessä. Sen sijaan lastensuojelun 

puolella tavallaan kuunneltiin, mutta ei tarpeeksi otettu huomioon vanhemman ja lasten 

näkökulmaa ja mielipiteitä. Hänen mukaansa lastensuojelussa oli viranomaisnäkökulmaa 

liikaa, työ oli liian kaavamaista, ja asiakkaan omaa tahtoa ei otettu riittävästi huomioon. 

Kaksi muuta äitiä oli suhteellisen tyytyväisiä kumpaankin palveluun. Kaikkien äitien 

mukaan mielenterveystoimistoon oli joskus vaikea saada aikaa, jos sitä tarvitsi pian. Yksi 

äiti olisi aiemmin kaivannut enemmän tietoa perhetyön sisällöstä, mutta nyt hän oli saanut 

tarpeeksi infoa, ja sitä kautta saanut enemmän ja parempaa palvelua. 

 

On ollu hirveän paljon apua näistä palveluista ja näistä ihmisistä. Nää oikeestaan 
otti niinku niskasta kiinni, sillei että en oikeestaan tiiä missä oisin ilman näitä 
ihmisiä, että.. Äiti 1 

 
Hyvin on otettu toiveet huomioon, ei siinä oo kyllä ollu mun mielestä mitään, et on 
tosi hyvin kuunneltu ja.. Äiti 1 

 

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tarkoituksena on edistää 

asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta. Lain mukaan asiakkaalla on 

oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. (L 22.9.2000/812/1§.) 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu 

sekä yksilölliset tarpeet (L 22.9.2000/812/4§). Yhden äidin mukaan kummassakin 

palvelussa lähdettiin liikkeelle hänen ja perheen toiveista, ja kaikkia toiveita toteutettiin sen 

mukaan, miten pystyttiin. Hänen kohdallaan selvästi toteutui asiakaslähtöisyys, ja hän oli 

tyytyväinen saamaansa tukeen.  

 

Kyllähän ne itseasiassa mun toiveista lähtee molemmissa,ja niitä sitte toteutetaan 
sen mukaa kun pystytään. Että siitähän ne nyt lähtee, omista toiveista.. Äiti 3 
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Myös toisen äidin mielestä hänen ja perheen toiveet oli otettu hyvin huomioon, joten myös 

tässä tapauksessa asiakaslähtöisyys toteutui. Kolmannen äidin kohdalla ei hänen 

mielestään asiakaslähtöisyys toteutunut, sillä lastensuojelussa ei otettu riittävästi 

huomioon omia ja perheen toiveita. Sen sijaan mielenterveystoimiston palveluun kolmas 

äiti oli erittäin tyytyväinen. 

 

8.2.2 Taloudellinen tuki 
 

Arnkil (2005, 26) kirjoittaa, että asiakas joutuu käymään monessa eri paikassa, jotta saa 

tarvitsemansa palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat saattavat tarvita usein 

myös taloudellista tukea viranomaistahoilta. Tämän vuoksi otin haastatteluun teeman, 

jossa käsiteltiin taloudellista tukea, ja joutuivatko perheet niissä asioissa kääntymään vielä 

eri tahon puoleen, vai voiko asiat hoitaa esimerkiksi lastensuojelun palveluiden kautta. 

Saarelaisen ym. (2001, 124) mukaan viranomaisten välinen yhteistyö vähentää 

perheeseen kohdistuvaa kuormitusta. Jos taloudelliset asiat voisi hoitaa esimerkiksi 

saman sosiaalityöntekijän kautta kuin lastensuojeluasiat, se voisi vähentää perheen 

kuormitusta viranomaistahoilta.  

 

Yhden äidin tukena taloudellisesti oli ollut sosiaalitoimisto, ja siellä tietty ihminen, jonka 

luona äiti oli käynyt elatusasioissa. Toinen äiti ei ollut taloudellisissa asioissa kääntynyt 

minkään viranomaispalvelun puoleen, vaan vanhemmat auttoivat raha-asioissa.  

 

Sosiaalitoimisto on ollu elatusasioissa. Yksi tietty ihminen jonka luona käyn näissä 
asioissa, joka tietää asiat pidemmältäkin ajalta. Äiti 3 

 

En nyt näissä jutuissa niinkään näihin piireihin, enemmän vanhempiin. Äiti 1 
 

 

Kysyttäessä taloudellisesta tuesta vanhemmilta, he tuntuivat hämmentyvän hieman. 

Kysymys aiheutti hämmennystä ehkä sen vuoksi, että teemana taloudellinen tuki ei 

varsinaisesti liittynyt opinnäytetyöni aiheeseen, sillä työssäni kyse oli nimenomaan 

lastensuojelun ja mielenterveystoimiston yhteistyöstä. Vanhemmat eivät ehkä olleet 

tietoisia, että taloudellista tukea voisi olla saatavissa näiden palveluiden kautta, ja kaikki 

vanhemmat eivät olleet ehkä koskaan kääntyneet tai ajatelleet kääntyvänsä minkään 
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viranomaistahon puoleen raha-asioissa. Tästä teemasta ei syntynyt sen enempää 

keskustelua, ja siksi tulokset jäivät pieniksi tällä kohdalla. Tällä kohdalla emme 

keskustelleet asiakkaiden toiveista, kuinka he haluaisivat meneteltävän raha-asioiden 

hoitamisessa. 

 

 

8.2.3 Asioiden käsittely ja kertaaminen eri paikoissa 
 

Sosiaali- ja terveysalalla on tilanteita, joissa on epäselvää kenelle asia kuuluu. Usein 

asiakas joutuu käymään eri ”luukuilla” kaikkien palveluiden saamiseksi. (Arnkil 2005, 26.) 

Kaikki haastattelemani äidit olivat sitä mieltä, että he joutuvat puhumaan samoista asioista 

moneen kertaan eri paikoissa. Yhden äidin mukaan samoissakin paikoissa toistetaan 

samoja asioita. Hän oli joutunut kertomaan asioita moneen kertaan, mutta 

mielenterveystoimistossa puhuttiin enemmän asioista pidemmällä aikavälillä ja elämästä 

yleensä, kun taas lastensuojelussa keskityttiin enemmän ongelmiin. 

 

No kyllä, tottakai, kyllähän niitä joutuu aika montakin kertaa kertomaan...mutta 
enemmänki mielenterveystoimistossa puhuttiin, siellä joutuu pitemmältä aikaväliltä 
kertomaan niinku elämää, elämästä enemmän ja lastensuojelu keskittyy ongelmaan 
eli tämänhetkistä sitten. Äiti 1 

 

Toisen äidin mielestä moneen kertaan kertominen monessa paikassa oli turhauttavaa. 

 

Kyllä, nimenomaan joo, se on kyllä vähän turhauttava tilanne, taas niinku alusta 
alkaa kertomaan että.. Äiti 3 

 
Kysyttäessä lastensuojelun ja mielenterveystoimiston eroja, ja miten asioita näissä 

paikoissa käsitellään, kaksi äitiä koki, että lastensuojelusta oli konkreettista apua, kuten 

tukiperhe, arjen asioissa auttaminen ja lasten vahtiminen silloin, jos äidillä on menoja. 

Kaksi äitiä mainitsi edelleen, että mielenterveystoimistosta sai tarvittaessa lääkityksen. 

Nämä äidit mainitsivat kummankin palvelun kohdalla keskusteluavun tärkeäksi.  

 

No varmaan siihen kun yksinhuoltaja oon, ni jaksaminen välillä aika..että niinku 
tämmösiin asioihin..ja tukiperhe on varmaan semmonen tuki, ja sitten tarjosivat sitä 
justii, että saa soittaa jos tarvii ni kahtomaan vaikka lasta.. Äiti 1 (kokemus 
lastensuojelusta) 
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Lähinnä sitä että nuorempi haetaan niinku pari kertaa viikossa, aluksi siivousapua, 
mutta musta tuntuu että enemmän hyötyä että poika ei hetkeen ollenkaan 
pyörimässä. Äiti 3 (kokemus lastensuojelusta) 

 

No varmaa justiin näitä lääkejuttuja..sieltä ne sano että ottaa heti yhteyttä jos tarvii 
apua, että varmaa se lääkeapu.. Äiti 1 (kokemus mielenterveystoimistosta) 

 

Lähinnä sitä keskustelua ja niin no joo, onhan se lääkitys sieltä lääkäriltä tullut sitä 
kautta. Äiti 3 (kokemus mielenterveystoimistosta) 
 
 

8.2.4 Perheen huomioonottaminen 
 

Lapsen ja nuoren arvostaminen ja oikeudenmukaisesti kohteleminen ovat tärkeitä asioita 

lapsen syntymästä alkaen. Lasta on kuunneltava ja kysymyksiin vastattava, jotta hänen 

minäkuvansa kehittyy eheäksi. (Arajärvi 1988, 91.) Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää, että 

palveluissa huomioidaan lapsen tarpeet, ja autetaan vanhempaa lapsen kasvatuksessa 

silloin kun vanhempi ei yksin jaksa. Solantauksen (2001, 20) mukaan sekä vanhemmat 

että ammattiauttajat voivat helpottaa lasten arkea, ja tukea heidän kehitystään 

vanhemman sairaudesta huolimatta. Kaksi haastattelemaani äitiä oli tyytyväisiä siihen, 

kuinka perhe otetaan palveluissa huomioon. Heidän mielestään koko perhe huomioitiin 

kummassakin palvelussa hyvin. Yksi äiti sanoi mielenterveystoimistossa omista asioista 

puhuttavan enemmän, mutta myös perhettä ja lapsia sivuttiin keskusteluissa.  

 

On se (perhe) otettu huomioon. Että koko porukka ollut mukana. On ollut erilaisia 
palavereita eri kokoonpanoilla.  Äiti 3 (kokemus lastensuojelusta) 

 
Kyllähän se perhekin siinä totta kai kuuluu, mutta lähinnä semmosia ihan niinku 
omia asioita mutta tietenkin nyt väkisinkin sivuaa lapsiakin. Äiti 3 (kokemus 
mielenterveyspalveluista) 

 
On tosi hyvin otettu. Että on todellakin otettu kaikki hyvin huomioon. Äiti 1 (kokemus 
lastensuojelusta) 

 
Sielläki oikeestaa aika lailla kaikista että sielläki puhuttii kaikista, kysyttiin 
perheenjäsenistä, aika lailla sielläki koko perheestä..nii ei se pelkästää menny 
muhun, että ku kaikki kuitenkin liittyy, et ei ne oo pelkästään mun juttuja.. Äiti 1 
(kokemus mielenterveystoimistosta) 
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Yksi haastateltavistani oli sen sijaan sitä mieltä, että lastensuojelussa ei oteta tarpeeksi 

huomioon muuta perhettä. Sen sijaan mielenterveyspuolella otettiin hyvin huomioon koko 

perhe yhteisönä, ja myös perheen kokonaistilanne huomioitiin. 

 

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on tuettava huoltajia heidän 

kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua tarpeeksi ajoissa 

(L 13.4.2007/417/2§). Lastensuojelun on tuettava huoltajia lapsen kasvatuksessa ja 

huolenpidossa (L 13.4.2007/417/4§). Yhtenä aiheena haastattelussa nousi esiin 

vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen saatu tuki. Kaksi äitiä tuntui olevan tyytyväisiä 

tuen määrään, yksi olisi kaivannut lisätukea. Kahdella äideistä nousi esiin tukiperhe, josta 

he kokivat olleen apua vanhemmuuteen ja jaksamiseen. Toinen vanhempi oli kuitenkin sitä 

mieltä, että tukiperhe voisi olla käytössä useamminkin. Yksi äideistä taas kertoi 

perhetyöstä olleen apua omaan jaksamiseen, ja myös keskustelusta oli ollut apua. 

 

Tukiperhe on varmaan semmonen tuki, ja sitte tarjosivat sitä justii, että saa soittaa 
että jos tarvii ni kahtomaan vaikka lasta, jos niinku jotain tarvii. Äiti 1 

 
Kyllä kai se lähinnä semmonen jutteleminen on, ei nyt oikeestaan mitään semmosta 
konkreettista tuu mieleen. Kyllähän nyt tietty saan sitä omaa aikaa, saa huokasta tai 
nukkua vähän aikaa jos lapsi on perhetyössä. Äiti 3 

 
Kyllähän siellä mtt:ssäkin puhutaan tietty vanhemmuudesta ja muutenki yritetään 
löytää niitä keinoja siihen jaksamiseen. Äiti 3 

 
Mitä enemmän puhut, sitä enemmän on mahdollista saada apua. Äiti 3 

 

 

8.2.5 Yhteistyötoiveet 
 

Kahden äidin haastattelusta ilmeni, että yhteiset palaverit voisivat olla hyviä, jotta saa 

kaiken mahdollisen avun perheelleen. Etenkin yhden äidin mukaan perhe saisi 

yksilöllisempää tukea, jos lastensuojelun ja mielenterveystoimiston välillä tehtäisiin 

enemmän yhteistyötä. Hän mainitsi myös, että perhetyöntekijöiden olisi helpompi tehdä 

työtään, jos he tietäisivät toisen palvelun muodoista, ja mitä apua perhe saa. 

Lastensuojelutyössä kontaktin pitäminen yhteistyötahoihin on tärkeää, jotta työ voidaan 

tehdä kunnolla (Arnkil & Eriksson 1999, 74).  
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Yhden äidin mielestä mahdollisuus yksilöllisempään palveluun parantui, mitä enemmän ja 

useampi taho teki yhteistyötä. Sama äiti toivoi järjestettäväksi myös lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston yhteispalavereja, niin että ne tukisivat perhettä samansuuntaisesti.  

Edelleen palveluiden tarjoajat voisivat miettiä myös virkistystoimintaa yhdessä.  

 

Että olisi niinku enemmän yhessä tukena, eikä erikseen pelkästään, ja ylipäätään 
jaksamisessa.. Äiti 3 

 
Sit tämmöstä joo, jotain tämmöstä virkistystoimintaa voisi kanssa yhdessä miettiä. 
Sitä on kyllä molemmilla tahoilla niinku erikseen mietitty, esim. mä voisin jonnekin 
lähtee lasten kanssa, että sitä ei oo koskaan niinku yhessä mietitty. Yhessä voisi 
miettä mitä se voisi sisältää ja.. Lähinnä keskustelut on varmaan semmonen isoin 
juttu. Äiti 3 

 

Toisen äidin mielestä eri palveluiden työntekijät tekivät riittävästi yhteistyötä, mutta hän 

koki, että yhteiset palaverit eivät olleet hänen kohdallaan hyviä. Hän kuitenkin hyväksyi 

puhelut ja kirjallisen yhteistyön palveluiden välillä. Kolmannella asiakkaalla ei erityisiä 

toiveita yhteistyölle ollut, vaikka toivoikin yhteistyön lisäämistä. Hänelle tärkeintä oli saada 

tukea, ja että voi soittaa palveluihin, jos tarvetta tulee. 

 

8.3 TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA 
 

8.3.1 Asiakaslähtöisyys 
 

Asiakaslähtöisyydessä on tärkeää, että asiakkaan arvokkuuden tunne säilyy, ja että 

asiakkaan yksilölliset tarpeet ja omat toivomukset otetaan huomioon silloin, kun tehdään 

häntä koskevia päätöksiä. Tärkeää on myös kunnioittaa asiakkaan omia tunteita ja 

henkilökohtaista vakaumusta. (Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys? Väestöliitto.) 

Lastensuojelun työntekijöiden haastattelusta ilmeni, että asiakasta tulisi aina kuunnella. 

Lastensuojelussa ollaan usein tarjoamassa palveluja, ja joskus perheet on velvoitettava 

saamaan apua, vaikka perhe ei itse kokisi tarvitsevansa apua. Haastattelusta kävi ilmi 

myös, että lastensuojelutyön tarkoitus kärsisi, jos tehtäisiin aina, kuten vanhemmat tai 

perhe toivoo. 

 

Mää ajattelen sen sillä lailla että pitäs tässä työssä osata pysähtyä kuuntelemaan 
oikeesti sitä asiakasta, mitä palveluja se oikeasti haluaa, mutta toisaalta meiän työ 
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on semmosta että me ollaan niinku useesti väkisin tarjoamassa niitä palveluja. 
(lastensuojelun työntekijä) 

 
Mutta toisaalta se kuuluu tähän työhön että jos me tehään niinku ne vanhemmat 
toivoo ni niillä o ehkä se näkemys mikä sotii sitä vastaan mitä varten tää työ on 
keksitty. (lastensuojelun työntekijä)  

 
Moniammatillisessa työssä tärkeimpiä asioita on asiakaslähtöisyys, ja asiakas pyritään 

huomioimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Isoherranen 2005, 14.) Lastensuojelun 

työntekijän mukaan asiakkaan mielipiteitä oli otettava huomioon niissä rajoissa mitä ohjeet 

ja lait säätelevät. Lastensuojelutyössä asiakaslähtöisyyden tulisi olla lapsilähtöisyyttä. 

 
Mutta tuota, joo asiakaslähtöisyys on asiakkaan oman mielipiteen kuulemista 
asioista. Sen ottamista huomioon, kuitenkin niissä rajoissa mitä se työ ja ohjeet 
säätelee ja sitten nii sitähän se on ja kenties sitä, että asioita voi tehä niinku monella 
tavalla, että vaikka se lopputulos olisi sama että joutuu tekeen tai määräämään 
jonkun asian, ni yrittää ottaa niinku huomioon ne asiat ja määrätä sen sillä tavalla 
mikä parhaiten sopii sille perheelle. (lastensuojelun työntekijä) 

 
Meiän työssähän asiakaslähtöisyyden pitäis olla yhtä kuin lapsilähtöisyys. 
(lastensuojelun työntekijä) 

 
 

Mielenterveyspalveluissa tuetaan oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä 

suoriutumista (L 14.12.1990/1116/4§). Mielenterveystoimiston työntekijöiden 

haastattelusta nousi esille, että heidän työnsä perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen, ja 

sillä tavalla työ on ”automaattisesti” asiakaslähtöistä. Jos asiakas ohjautuu jonkin toisen 

palvelun, kuten sosiaalitoimiston kautta mielenterveystoimistoon, asiakas ei ole välttämättä 

motivoitunut hoitoon, ja siksi hänen on vaikea kiinnittyä siihen. Tämä vaikeuttaa usein 

mielenterveystoimiston työtä. Asiakas voi tässä tapauksessa suostua 

mielenterveystoimiston palveluihin siinä pelossa, että jotain kamalaa tehdään 

lastensuojelun puolelta, jos hän ei mene asiakkaaksi mielenterveystoimistoon. Joskus 

saattaa kuitenkin käydä niin, että asiakas kiinnittyy myös ohjauksen kautta 

mielenterveystoimiston asiakkaaksi, ja tällöin hoitosuhde saadaan käyntiin.  

 

Että ei oikeestaan muuten voi lähtee tekemään tätä työtä kuin ns. 
asiakaslähtöisyydestä. (mielenterveystoimiston työntekijä) 

 

Siinä on se että meillä on lähtökohta kaikelle hoidolle vapaaehtoisuus. Hoito lähtee 
aina ihmisen omasta hyväksymisestä. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
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Meillähän ei ole sellasta niinkun tai ainakaan mää usko että meillä olis syytä niinku 
hakea asiakkaita tai potilaita täältä lähtöisin. (mielenterveystoimiston työntekijä) 

 
Joskushan tulee sillai että voidaan varata aikoja, esimerkiks työntekijä saattaa 
varata ajan esim. työvoimatoimistosta tai sosiaalitoimistosta, mutta tota ne ei 
kauheen hyvin toimi, tai voi ruveta toimimaan, et ne toimii tai ei toimi, mutta sillon ku 
ihminen itse tavallaan lähtee hakemaan sitä apua, se on aina niin ku helpompaa 
lähtee sitä hoitosuunnitelmaa tekemään. (mielenterveystoimiston työntekijä) 

 
Mää ajattelisin ton lastensuojelun kohdalla sillai että sieltäkinhän tulee tämmösiä, 
tavallaan kun ne näkee, että vanhempi tarvitsis psyykkistä hoitoa, ni voidaan 
suostua jo sen pelon vuoksi, että jos en mene, niin sitten tapahtuu jotakin, et sitten 
ei oo itse motivoitunut, että tulee sitten vähän semmosta. Mutta joskushan se 
motivoituminen lähtee sitten kuitenkin käyntiin. Sitten kun pääsee tämmösen ajan yli 
ja pystytään sopimaan siitä hoidosta ni.. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
 

 

Mielenterveystoimiston työntekijät ajattelivat, että lastensuojelupuolella kuullaan asiakasta 

myös, mutta lastensuojelun työntekijät tekevät huostaanottopäätökset kuitenkin viime 

kädessä. Aina ei siis voida kunnioittaa vanhempien tai perheen tahtoa, jos tilanne on 

kriisiytynyt. 

 
 

Jos ajatellaan nyt jotakin huostaanottoa, ni kyllähän siellä kuullaan varmasti kaikkia, 
kyllähän se lastensuojelupuoli sitten sen päätöksen kyllä, mutta..Sillä kohdin, mutta 
kyl mä uskon että aika paljon kuunnellaan ja pyritään löytämään se yhteinen 
ratkaisu.Mut kyllähän on asioita joissa ei voi mennä sen asiakkaan, välttämättä 
hänen tahtonsa mukaan..semmosiakin on ollu.. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
 

 

Arposen ym. (2004, 28) mukaan moniammatillisuuden erilaiset tulkinnat hankaloittavat 

yhdessä työskentelyä varsinkin silloin, jos tekemisen tavoitteista ja tavasta ei ole yhdessä 

sovittu. Haastatteluista ilmeni, että suunnittelemattomuus yhteistyötahojen kanssa voi 

vaikuttaa myös asiakaslähtöisyyden toteutumiseen. Lastensuojelun haastattelusta nousi 

myös esiin, että aina ei voida tehdä niin kuin vanhempi toivoo, sillä lastensuojelussa 

lapsen etu ja lastensuojelulaki ohjaa pitkälle työtä. Jos vanhemmalla ei riitä voimavaroja 

kasvattaa lasta, on tehtävä joskus radikaalejakin päätöksiä lapsen edun mukaisesti, ja 

tämä ei tietenkään aina miellytä asiakkaita. 

 

Mää nään yhen syyn, että suunnittelemattomuus, mikä tässä työssä vaikka kuinka 
pyritään siihen, ni sit se kuitenki karkaa käsistä niin ku tänäki päivänä taas todennu 
oon, että tota se yhteinen suunnitelma kaikkien tahojen kanssa ni se vois auttaa 
siihen myös siihen asiakaslähtöisyyteen. (lastensuojelun työntekijä) 
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Nii ja ku se asiakaslähtöisyys ei oo sitä että tehään niien mieliks vaikka sillei sitä voi 
tehä niin ku että asettuu heidän asemaan mutta sehän ei oo välttämättä niin kuin ne 
haluaa, koska on ne säännöt ja säädökset mitkä ohjaa meitä. (lastensuojelun 
työntekijä) 

 
Kyllähän se tarkoittaa sitä että eri yhteistyötahojen kanssa tehtävää yhteistyötä että 
sitä oikeesti tehdään sitten, se on asiakaslähtöstä, eikä vaan puhuta siitä ja 
loppujen lopuksi puhutaanki aivan eri asioista. Niillä on yleensä sillai että ei se oo 
pelkästään siitä kiinni mitkä on meiän keinot tukea, ku monesti niillä perheillä on 
monenlaisia tukitoimia, ja ykskään ei pelkästään, eihän sitä tehtäessä ne ois tullu 
monen toimijan tutuks jos se ongelma ei olis laajempi, ku vaan pelkästään 
semmonen mihin vaan meiän työssä puututaan. (lastensuojelun työntekijä) 

 

 

8.3.2 Yhteistyö palveluiden välillä 
 

Saarelaisen ym. (2001, 88) mukaan moniammatillisuudessa asiakkaan tukena on 

työryhmä, jossa eri ammattiryhmien edustajat käyttävät yhteistyössä omaa ammatillista 

osaamistaan asiakkaan hyväksi. Isoherrasen (2005, 15) mukaan yhteistyö on hyvä 

toteuttaa sovitulla foorumilla ja yhteisesti sovituin toimintaperiaattein. Yhteisiä palavereita 

lastensuojelun ja mielenterveystoimiston työntekijöillä ei ollut säännöllisesti.  

 

Satunnaisia palavereita ja juttuja on, mutta ei säännöllistä. (lastensuojelun 
työntekijä)  
 
Ei meillä kyllä säännöllisiä. (mielenterveystoimiston työntekijä) 

 
 

Yhteinen näkemys oli, että yhteistyö lähtee useammin lastensuojelun työntekijän taholta. 

Lastensuojelun työntekijä toivoi saavansa enemmän tietoa yhteisistä asiakkaista ja 

tiiviimpää yhteistyötä mielenterveystoimiston työntekijöiden kanssa. 

 
 
Kutsu käy sosiaalipuolelta. Et ei sieltä kyllä aktiivisesti mitää että tosi mielenkiintosta 
olis kyllä tietää kuinka paljon meillä on oikeesti yhteisiä asiakkaita ja miten ne niinku 
näkkee ne tilanteet niissä perheissä. Joskus ne heittää että olen kyllä miettinyt 
semmosen ym. asiakasperheen kohdalla että onkohan teillä tietoa, mut sitten ei 
kerrotakaa mitään, että tullee vähän semmonen olo että….että kyllä mää toivosin 
sitä yhteistyön tiivistämistä. (lastensuojelun työntekijä) 
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Ajatus lähtee…siinä varmaa…musta tuntuu että se on sekä että…Mutta oisko 
lastensuojelusta useammin kuitenkin..Kyllä se varmaan näin on, että 
lastensuojelusta useammin lähdetään liikkeelle. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
 
 

Tässä osuudessa nousi esiin myös, kuinka tärkeää on pyytää lupa asiakkaalta 

yhteistyöhön. Yleinen näkemys oli, että asiakkaat antavat hyvin luvan yhteistyön 

tekemiseen. Solantauksen (2001) mukaan yhteistyö lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston kanssa voidaan yleensä toteuttaa yhteistyössä vanhempien 

kanssa, sillä usein vanhemmat ovat itsekin huolissaan lapsistaan, eivätkä ole osanneet tai 

uskaltaneet hakea apua aiemmin (Solantaus 2001, 28).  

 
 

Voidaan pitää tällaisia yhteisiä verkostopalavereja. Siinä nyt sillai, sillai se on niin 
kuitenki eriytetty keskenään..Saattaa olla puhelinsoittoja, ja aina ne menee, ainaki 
minulla on se tapa että aina asiakas on tietoinen niistä…joo, se helpottaa 
yhteistyötä, siitä ei ole hyötyä jos joudutaan salassa hoitamaan, meillähän on se 
lähtökohta aina että pitää olla lupa ja tietoinen siitä mitä ja miksi tehdään. 
(mielenterveystoimiston työntekijä) 

 
Se melkeen pitäs pyytää aina asiakkaalta lupaa siihen yhteistyöhön, kyllähän ne 
yleensä antaa sen luvan kuitenkin.. (lastensuojelun työntekijä) 

 
Kyllähän se asiakas yleensä antaa sen luvan jos vaan kysytään, sillä laillahan hän 
voi vaikuttaa sitten. Aika avoimesti monet puhuu. (lastensuojelun työntekijä) 

 
Mulla on ollut aina asiakkaat mukana..Joskus puhelimella ei tietysti oo ollu, vaikka 
siihenkin on tietysti asiakkaan lupa, mutta kyllä nää tämmöset palaverit on niin 
ollu..Lapsia ei oo ollu..on ollu semmosia että on ollu molemmat vanhemmat, ei 
niinkään lapsia..Ihan vastaanotolla on joskus lapsia mutta ne muista syistä sitten.. 
(mielenterveystoimiston työntekijä) 
 

 

Yhteisistä asiakkaista ei ole pidetty kunnassa tilastoa, joten varmaa lukua yhteisistä 

asiakkaista ei kukaan työntekijöistä osannut sanoa. Lastensuojelun työntekijöiden arvion 

mukaan haastatteluhetkellä yhteisiä asiakkaita oli viidestä kymmeneen. 

Mielenterveystoimiston arvion mukaan yhteisiä asiakkaita on vuodessa noin kymmenen. 

 

Mää oon sitä kanssa miettiny ja mää arvioisin että niitä on enemmän kun mitä myö 
arvataankaan. Mä arvioisin että viiestä kymmeneen. (lastensuojelun työntekijä) 
 
Semmostahan ei oo kartotettu.Niitä ei kovin paljon oo, että olis niinku yhteinen 
asiakas..Paljonkohan vuodessa olis, olisko kymmenen, yhteensä tomistolla…Ei niitä 
kovin usein oo, jos niitä on niin ne on moniongelmaisia, joutuu moni ihminen 
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miettimään oman ammattikäytäntönsä kautta..Onhan siinä, että ku joskushan pitää 
tehdä lausunto tai kannanotto, joku syy minkä takia pitää tehdä, esim. 
huostaanotosta, jotkut tällaset, että ne vaatii niinku useampia käyntejä, onhan sitä 
tutkittava ja selvitettävä sitä asiaa, huolella..(mielenterveystoimiston työntekijä) 
 

 

Työntekijät täyttivät taustatietolomakkeen, jossa kysyttiin kuinka paljon tehdään ajallisesti 

keskimäärin yhteistyötä toisen palvelun kanssa. Vaihtoehdot olivat 1krt/vko, 1krt/kk, 

1krt/3kk, 1krt/6kk, 1krt/vuosi ja ei koskaan. Lastensuojelussa vastaukset vaihtelivat 

suuresti. Lasten ja nuorten huollon sosiaalityöntekijän mukaan yhteistyötä 

mielenterveystoimiston työntekijöiden kanssa oli keskimäärin kerran kuukaudessa. 

Perhetyöntekijän mukaan yhteistyötä mielenterveystoimiston kanssa oli kerran vuodessa. 

Mielenterveystoimiston työntekijöiden mukaan yhteistyötä lastensuojelun työntekijöiden 

kanssa oli keskimäärin kerran kolmessa kuukaudessa. 

 

Lastensuojelun työntekijä sanoi, että mielenterveystoimistosta ei viime vuosien aikana ole 

tullut yhteydenottoja säännöllisesti. Haastateltavan mukaan mielenterveystoimistossa työ 

on enemmän terveyspuoleen keskittynyttä, sillä siellä ei ole sosiaalityön ihmistä töissä. 

 

Yhteydenottoja sieltä mtt:stä ei kyllä tule se on todettava. No ei ainakaan viimesten 
vuosien aikana oo tullu. Käytänteet ei oo mun mielestä muuttuneet. Sosiaalihoitaja 
jäi eläkkeelle, sen jälkeen ei ole tainnu olla sosiaalityön ihmistä töissä. 
Terveyspuoleen keskittynyttä. (lastensuojelun työntekijä) 

 
 

8.3.3 Yhteistyön toimivuus 
 

Yksi haastatteluni teemoista koski yhteistyön toimivuutta lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston välillä. Keskustelimme muun muassa toisen palvelun ja 

työntekijöiden tuntemisesta, salassapitovelvollisuudesta, yhteistyön haitoista ja eduista, 

sekä avoimuudesta ja sallivuudesta työntekijöiden välillä. Näistä asioista työntekijöiltä 

nousi hyviä ajatuksia, jotka kertovat yhteistyön toimivuudesta, ja mitkä asiat edistävät ja 

estävät yhteistyötä.  

 

Arnkil (2005) toteaa, että nykyisin on haaste, kun toisaalta pitää tietää omasta erityisalasta 

yhä enemmän, ja toisaalta pitäisi kyetä jakamaan tietoa ihmisten kanssa, jotka 

työskentelevät eri ammattialoilla. Verkostotilanteessa ei ole myöskään aina selvää, kuinka 
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kohdata muita ammattilaisia ja asiakkaita. (Arnkil 2005, 26.) Sosiaalityöntekijälle 

mielenterveystoimiston palvelut olivat tutumpia kuin perhetyöntekijälle. 

Mielenterveystoimistossa tiedettiin suurin piirtein mitä lastensuojelussa tehdään. Perhetyö 

oli kuitenkin hieman vieras alue mielenterveystoimiston työntekijöille. Pääpiirteittäin toisen 

työnkuva tunnettiin, mutta selkeästi kävi ilmi, että enemmänkin voisi tietää toisen 

antamasta palvelusta. Tämä auttaisi ymmärtämään paremmin, mitä kukin tekee työssään. 

 

Kyllä minusta tuntuu että minulla on ihan oikeenlainen käsitys siitä mitä ne tekee 
siellä, luulen että on aika realistinen kuva heidän työstään. Yksilökeskeistä, 
motivaatioon ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa.. (lastensuojelun työntekijä) 
 
Mulla ei oo käsitystä, ja paljonko lapsista on puhetta siellä. (lastensuojelun 
työntekijä) 
 
 

Heino (1999, 17) kirjoittaa, että lastensuojelun avohuollon asiakkuuden määrittely 

vaihtelee tapausten, työntekijöiden ja kuntien mukaan. Kuntien välillä erot 

asiakasmäärissä ovat suuret. Lasten kanssa työskentelevien tahojen on tehtävä yhteisiä 

analyysejä lasten kasvuolojen erityispiirteistä ja lastensuojelutarpeen kehityskuluista. 

Haastatteluista tuli esiin, että esimerkiksi perhetyöntekijöiden toimenkuva saattaa olla 

hyvin vieras taholle, joka ei varsinaisesti työskentele perhetyön kanssa. Haastattelusta 

ilmeni, että mielenterveystoimisto teki perheneuvolan kanssa enemmän yhteistyötä kuin 

perhetyön tai sosiaalityöntekijän kanssa. 

 
Yleinen tietopaketti on varmasti kohtalainen, totta kuitenkin, että joissakin 
yksittäistapauksissa niin enemmänkin voisi olla..No sanoisinko perhetyöntekijöiden, 
no sekin on kyllä selkiytyny, mutta alkuun ei ollut oikein tietoa, että mihin kaikkeen 
he voivat mennä mukaan ja millä lailla, ja se heidän toimenkuvansa on jäänyt 
vieraammaksi..Sekin voi varmaan vaihdella alueittain. (mielenterveystoimiston 
työntekijä) 

 
Kyllä, aika hyvin me tunnetaan, me ollaan oltu yhteisessä työnohjauksessa 
perheneuvolan kanssa, mutta sitten nämä perhetyöntekijät on vähän vieraampia, ne 
taitaa vaihtuakin niin usein..Niin onkin ne on vähän eri juttu.. 
(mielenterveystoimiston työntekijä) 
 

 

Kaikki viranomaiset määrittelevät perheen ja asiakkaan asiat omasta näkökulmastaan. 

Yhteinen ymmärrys syntyy vain yhteisen jakamisen kautta ja tähän päästään yhteistyössä 

verkoston kanssa. (Saarelainen ym. 2001, 124.) Arnkilin (2005, 26) mukaan yhteinen 

toiminta edellyttää epävarmuuden sietämistä. Moniäänisyys on voimavara, jos ei pusketa 
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läpi omaa oikeaksi katsottua kantaa. Haastatteluissa kävimme läpi yhteistyön hyviä ja 

huonoja puolia. Kummallakaan taholla ei tullut mieleen erityisiä asioita, jotka olisivat 

yhteistyön esteenä tai haittaisivat yhteistyötä. Yleisesti haastateltavat olivat sitä mieltä, että 

yhteistyö helpottaa asioiden hoitamista.  

 

Et se vois helpottaa vaan asioiden hoitoa ja puuttumista lapsiperheiden tilanteisiin 
ennaltaehkäisevästi ja aikasemmassa vaiheessa, että se vois helpottaa se tieto. Ja 
sitten ku se lupa on kuitenki siltä vanhemmalta. Ne kuuluu sen perheen ja sen 
ihmisen elämään ne kaikki asiat. (lastensuojelun työntekijä) 
 
Jos mä ajattelen oman asiakkaani lähtökohdista, niin sehän on vaan hyvä että mä 
tunnen ja tiedän paremmin hänen maailmaansa.(mielenterveystoimiston työntekijä) 

 
No joo, varmaan semmonen että pystyttäs oikealla tavalla parhaimmalla tavalla 
auttamaan ihmistä kun tiedetään mistä kaikesta on kysymys, se on yksi etu 
tavallaan ei käytetä aikaa turhaan ja voidaan ottaa ne oikeat hoitomuodot, koski ne 
asiakasta tai perhettä. Kyllä, kokonaisnäkemys niistä asioista, ja on helpompi 
suunnitella se hoitokin sitten. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
  
 

Arnkilin (2005, 26) mukaan sosiaali- ja terveysalalla ei ole aina selvää kenelle asiakkaan 

asia kuuluu ja asiakas joutuu käymään monessa paikassa ja kertomaan samoja asioita 

uudestaan ja uudestaan. Yhdestä haastattelusta ilmenikin, että yhteistyö helpottaisi myös 

asiakasta ja yhteisneuvottelut sekä verkostopalaverit vähentäisivät ”luukuttamista”. 

 
Edelleenki luukutettaan asiakkaita monella luukulla, vois niinku yhteisneuvotteluin ja 
verkostomaisesti hoitaa asioita paljon paremmin ja joustavammin ja kaikilta säästys 
aikaa ja vaivaa, ja se ois sitten sitä asiakaslähtösyyttäkin. (lastensuojelun työntekijä) 

 
 
Moniammatillisessa asiantuntijuudessa työntekijät hyväksyvät toistensa erilaisuuden ja 

erilaiset tulkinnat asioista ja erilaisuus nähdään yhteisen toiminnan voimavarana (Pohjola 

1999, 112). Haastatteluista ilmeni että lastensuojelun ja mielenterveystoimiston 

työntekijöiden välillä vallitsee avoimuus ja sallivuus siinä määrin, mihin 

salassapitovelvollisuuden puitteissa pystytään. Saarelaisen ym. (2001, 124) mukaan 

moniammatillinen yhteistyö vaatii avointa asennoitumista ja kunnioitusta muiden 

ammattiryhmien tekemää työtä kohtaan sekä halua tutustua toisen tapaan tehdä työtä. 

Yhteistyötä oli haastateltavien mielestä hyvä tehdä, mutta joskus asiakas kielsi kertomasta 

asioistaan toiselle taholle. Se saattoi vaikeuttaa avoimuutta ja silloin ei pystytty kaikista 

asioista puhumaan suoraan.  
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No avoin voi olla just asiakkaan ehdoilla..se voi tuoda vaikeutta, jos asiakas kieltää 
joitakin asioita, vaikka ite tietäs ja joskus vois olla hyväkin, mutta ethän sää voi sitä 
sillon ilmasta. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
 
Se on aina että kurja ettei ne voi olla kokonaisia, ja elämänhallinta hukassa, niin 
että ois sillei helpompi koota, kun ois enemmän yhteisiä juttuja. (lastensuojelun 
työntekijä) 
 
Ja semmosia verkostoneuvotteluja pitäs olla enemmän missä asiakas on mukana, 
ja joskus ihan semmosiaki missä ei ole asiakas mukana, että vois puhua ilman 
asiakkaitakin. (lastensuojelun työntekijä) 

 
 
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, sosiaalipalvelun 

tuottaja, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa tekevä toimintayksikkö sekä 

terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle 

salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen 

olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset (L22.9.2000/812/20§). 

Mielenterveystoimistossa salassapitovelvollisuutta ei koettu esteeksi yhteistyölle. 

Salassapitovelvollisuudessa on tietyt säännöt joiden puitteissa voidaan toimia. 

Lastensuojelun työntekijöiden haastattelusta ilmeni, että yhteistyön edellytyksenä on, että 

voidaan keskustella avoimesti asioista. 

 
Emmää tiiä, emmää oo sitä kyllä aatellu, että se mikään este olis, siinä on vaan 
määrätyt säännöt minkä puitteissa toimitaan ja.. (mielenterveystoimiston työntekijä) 

 
Vetooko ne sitten siihen salassapitoasiaan. Mutta toisaalta mä en ymmärrä miten 
voi muuten tehdä yhteistyötä tässä työssä. (lastensuojelun työntekijä) 
 
 

Eräästä haastattelusta kävi hyvin ilmi, että jos asiakas ei halua muiden tietävän asioista, 

olisi hyvä sanoa yhteistyötaholle suoraan, että asiasta ei voida puhua asiakkaan kiellon 

takia.  

 

Niin ja joskus miettiny, ja on ehkä ollu puhettakin että kun joskus tuntuu että ei 
mene mikään eteenpäin..ja vaikka näissä yhteistyökumppaneissa, mutta onko se 
justiin sitä, että kun jos asiakas on kieltäny ni siinä tulee tämmösiä ja sitten voidaan 
ehkä jostakin ajatella että miksei ne nyt anna niitä tietoja ja muuta että tulee niinku 
vähän semmosta väärinkäsitystä, ja siinäki se avoimuus olis tietysti tärkeä, että 
selittäs sitten että meillä on nyt näin ja me ei voida niinku lähtee enempää 
tekeen..ainahan jotakin tämmöstä saattaa tulla siinä. (mielenterveystoimiston 
työntekijä) 
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Tilanteen mukaan, puhutaan vain niistä asioista joihin on saatu asiakkaalta lupa. 

Avoimuus ja sallivuus toisen työtä kohtaan lisääntyvät, kun ollaan rehellisiä ja kerrotaan, 

miksi jostakin asiasta ei voida puhua. Jos on kuitenkin lapsen edun mukaista sanoa 

asiasta, on velvollisuus kertoa asiasta toiselle taholle. Tämä johtuu siitä, että 

lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus menee salassapitovelvollisuuden edelle. 

Jos henkilö on lastensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollinen, hänen on tehtävä 

lastensuojeluilmoitus, vaikka hänellä olisi salassapitovelvollisuus muun lain perusteella.  

Haastateltavat kuvasivat yhteistyön tärkeäksi sekä oman toimintansa tuloksellisuuden että 

perheen elämäntilanteen parantamisen kannalta. Lastensuojelun työntekijöiden 

haastattelusta ilmeni, että lapsen edun vaatiessa, asioista on puhuttava. He kertoivat 

myös, että asiakkaat usein olettavat että sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla olisi yhteiset 

tietokannat, joissa asiakkaiden tiedot ovat. Erään lastensuojelun työntekijän mukaan perhe 

saisi parempaa apua ja tukea, kun yhteistyötahojen välillä jaettaisiin oleellisia tietoja ja 

yhdessä mietittäisiin ratkaisuja perheen tilanteisiin. Myös mielenterveystoimiston työntekijä 

sanoi, että perheen tilanne otetaan aina huomioon ja saatetaan suositella esimerkiksi 

perhetyötä. 

  

Minusta on tärkeää että yhteistyötahot tietää että missä mennään. Ja meillä on se 
porsaanreikä, koska jos on lapsen edun mukaista, jos lapsen etu sen vaatii saa 
puhua asioista. (lastensuojelun työntekijä) 
 
Eikä koskaa asiakas oo sanonu että oot rikkonu vaitiolovelvollisuutta, en ainakaa 
muista että olis koskaa asiakas loukkaantunut siitä että tietoja kerrottu. Enemmänki 
ne ihmettelee että ettekö te oo kertonu sinne ja sinne.. (lastensuojelun työntekijä) 
 
Sen oon oppinu että jos pitää tietoja itsellään pelkästään ni eihän se johda 
mihinkään, sehän on suojatyöpaikka jos tietää joitain asioista ja hautoo vaan niitä 
omassa päässään. Mikä se työn merkitys on, jos ei sitä jaa ja yritä sitä vilpittömästi, 
että niillä henkilöillä menis paremmin, ja se edellyttää sitä että jakaa niitten muiden 
kanssa jotka työskentelee perheen kanssa. (lastensuojelun työntekijä) 

 

Kyllä minulla on ainaki semmonen, että harvoin kyllä kieltäytyy, etupäässä kyllä, 
että jos täältä käsin niinku lähdetään niin kyllä myöntyy. Tämmösen esim. 
perhetukikeskuksen apuun.. Mä täs mietin, että aina mietitään sen koko perheen 
hyvinvointia ja jos nähdään että äiti tai isä on hirveen väsynyt, niin kyllähän sitä 
ehdotetaan kaikkia tämmösiä tukimuotoja niinku täältäkin päin, että on saatavana 
tukea esim. perhetyöntekijän.. (mielenterveystoimiston työntekijä) 
 

 



 

 

48 

  

8.3.4 Yhteistyötoiveet 
 

Perheiden kanssa työskentelevien tahojen välinen yhteistyö vähentää ennakkoluuloja, 

antaa realistista tietoa toisen palvelun resursseista sekä helpottaa yhteydenottamista 

jatkossa (Saarelainen ym. 2001, 124). Lastensuojelun työntekijän mukaan yhteistyö 

vahvistaa myös omia näkemyksiä ja antaa uskoa työlle. 

 

Se vahvistaa omaa työtä kun neuvolan kanssa esim. tehdään yhteistyötä, ni tietää 
että on oikealla asialla. (lastensuojelun työntekijä) 

 

 

Lastensuojelun työntekijältä tuli selvästi esiin sellainen toive, että olisi hyvä saada tieto 

niistä mielenterveystoimistossa olevista asiakkaista, joilla on alaikäisiä lapsia. 

Lastensuojelun työntekijän mukaan olisi tärkeää tietää oleellinen tieto siitä, mikä vaikuttaa 

perheen ja lasten elämään. Mielenterveystoimistosta toivottiin, että yhteistyö olisi sujuvaa 

ja säännönmukaista.  

 

Mun mielestä se selkiyttäs että tietäis ees että on asiakkaana siellä, jotenki että 
tietäs työntekijänä tässä työssä että sillä o apuja tohon että jos ku näkeehän sen 
väkisin niiden olosta että tarttis jotakin apua, sitten kun tietää että se käy siellä 
että… (lastensuojelun työntekijä) 
 

 
Ei meitä kiinnosta ne istunnot ja ei haluta tietää yhtään sen enempää kun on pakko. 
Tietäs sen mikä on oleellista. Että jos perheessä on lapsia että se viesti kulkisi 
jonnekin ja tietäs että aikuisten asiat on hoidossa jne. (lastensuojelun työntekijä) 
 

 
Sillä lailla kun tyytymättömyyttä ei ole, tiedä mitä sitten toivoo muuta kun että 
tämmönen yhteistyö olis sillä tavalla luontevaa ja säännönmukaista, että olisi ne 
tulisi ne niinku helposti esille, sehän siinä ois se hyvä asia. Mutta ennen kaikkea sitä 
että se olisi luontevasti käytössä. (mielenterveystoimiston työntekijä) 

 

Vanhemman mielenterveyshäiriöstä puhuminen lapselle toteutuu yleensä parhaiten, jos 

vanhemmat itse kertovat hoitavan tahon tuella asiasta. Vanhemman on vaikea kertoa 

asiasta, jota ei itsekään ymmärrä. Tärkeintä olisi, että joku aikuinen huolehtii, että lapselle 

kerrotaan vanhemman sairaudesta. Asiasta keskustelu helpottaa lapsen kokemaa 

syyllisyyttä ja vapauttaa lapset elämään omaa elämäänsä. (Solantaus 2001, 29.) 
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Lastensuojelun työntekijöiden haastattelusta ilmeni, että yhteinen käytäntö on tärkeä ja 

siitä tulisi sopia yhteistyötahojen kesken. Sopimalla kuka tukee vanhempia kertomisessa, 

helpotettaisiin kaikkien työtä, sillä näin kaikkien ei tarvitse miettiä, onkohan lapselle 

kerrottu vanhemman sairaudesta.  

 

Semmonenki tuli, että siellä (mielenterveystoimistossa) on niitä lappusia, miten 
puhua lapselle jos perheessä on mielenterveydenongelma, semmosia niinku 
ohjekirjoja, mut sitten kuinka paljon semmonen perhe, kuinka salattu asia se on 
lapselta kuinka paljon on voimia ja kykyjä ottaa puheeks lapselle. (lastensuojelun 
työntekijä) 

 
Että ois semmonen yhteinen käytäntö että kuka puhuu ja mitä puhuu. Se vois olla 
mielenterveystoimiston, neuvolan, perhetyön, päiväkodin tms. yhteistyössä. Aina 
pitäs sopia että kuka kertoo ja millä tavalla kertoo, että ei niin pientä lasta oo ettei 
vois kertoa. (lastensuojelun työntekijä) 
 

 

9 KEHITYSEHDOTUKSET  

 

Tutkimuksessani ilmeni asioita, mitä lastensuojelun ja mielenterveystoimiston työntekijät 

voisivat kehittää yhteistyössä. Näiden asioiden turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin aikaa, 

resursseja ja motivaatiota kummankin työntekijätahon puolelta. Seuraavat asiat olivat 

keskeisiä kehittämiskohteita: 

 

• Yhteistyön luontevuus ja säännönmukaisuus 

• Säännölliset tapaamiset � Tapaamisen voi käyttää vaikkapa tutustumiseen � 

Muistuttaa olemassaolosta ja kasvot tulevat tutuiksi 

• Toisen työtapojen tunteminen � Yhteistyöstä luontevaa 

• Luottamus toisen ammattitaitoon � Yhteydenotot heti, jos tuntuu tarpeelliselta 

• Uskallus ja matala kynnys puolin ja toisin ottaa yhteyttä  

• Koko perheen hoitaminen 

• Kokonaisnäkemys asiakkaan asioista � Asiakkaalta lupa 

• Tieto asiakkaan tilanteesta eri palveluissa 

• Tieto asiakkuudesta toisessa palvelussa 

• Verkostoneuvottelut, joissa asiakas mukana 

• Neuvottelut, joissa asiakas ei mukana � Asiakkaalta lupa 

• Yhteistyökysymysten ja yhteistyökäytäntöjen pohtiminen 
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• Tietojen päivittäminen � Ovatko yhteiset asiakkaat käyneet sovituilla käynneillä 

jne. 

• Yhteinen koulutus yhteistyöhön liittyen 

• Palveluilla yhteinen työnohjaaja � Voisiko toimia kouluttajana yhteistyön 

luomiseen? 

• Lapsinäkökulma 

• Yhteinen käytäntö vanhemman sairaudesta kertomiseen lapselle 

• Tieto oleellisista asioista perheen ja lasten kannalta 

• Tieto vanhempien asioiden hoidosta  

• Virkistystoiminnan miettiminen perheille yhdessä 

• Yhteispalaverit 

 

10 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Oli mielenkiintoista tehdä tutkimus lastensuojelun ja mielenterveystyön välisestä 

yhteistyöstä. Mielenkiintoista tutkimuksen teossa oli, että sain haastatella eri 

ammattikuntien edustajia. Lisäksi asiakkaiden haastattelut olivat erittäin mielenkiintoisia, ja 

ne antoivat hyviä näkökulmia tutkimukseen. 

Lastensuojelu ja mielenterveystyö kiinnostavat minua, ja olen saanut tutkimuksen myötä 

erittäin hyvää tietoa yhteistyöstä ja moniammatillisesta työskentelystä. Moniammatillisuus 

on tänä päivänä sosiaali- ja terveysalalla tärkeä asia, ja sitä lisätään kaikkialla koko ajan. 

Tutkimuksen teon myötä olen oppinut, että moniammatillinen yhteistyö ei ole niin helppoa, 

kuin voisi kuvitella. Yhteistyötä tulee suunnitella ja siihen on jokaisen osapuolen 

sitouduttava ja motivoiduttava, jotta se onnistuu hyvin. Moniammatillinen yhteistyö on 

haasteellista, sillä monet jotka ovat tehneet omaa työtään jo vuosikausia, ovat tottuneet 

tekemään työtä yksin, ja yhteistyö eri tahojen kanssa voi kuulostaa vieraalta ja oudolta. 

Tämän vuoksi moniammatillinen työskentely ei aina välttämättä motivoi työntekijöitä, jotka 

ovat tottuneet tekemään asioita tietyllä tavalla. Tämä on täysin ymmärrettävää, ja siksi 

moniammatillisesta yhteistyöstä pitäisi järjestää info- ja koulutustilaisuuksia 

ammattihenkilöstölle, jotta he ymmärtävät yhteistyön tärkeyden tänä päivänä. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että lastensuojelun työntekijät kaipaavat yhteistyötä selvästi 

enemmän, kuin mielenterveystoimiston työntekijät. Tämä on ymmärrettävää siinä 
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mielessä, että lastensuojelun työntekijöiden on ajateltava lapsen etua, ja lastensuojelussa 

työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa. Mielenterveystyössä sen sijaan 

keskitytään enemmän yksilökohtaiseen työskentelyyn, ja siellä asiakassuhde perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Tämä voi ymmärrettävästi vaikeuttaa myös yhteistyön toteutumista, 

sillä mielenterveystyössä on eri lähtökohdat tehdä työtä kuin lastensuojelutyössä.  

 

Asiakkaiden haastatteluista kävi ilmi, että toiset asiakkaat toivovat selkeästi yhteistyön 

lisäämistä, ja kokevat yhteistyöstä olevan apua myös omalle jaksamiselle. Toiselle 

asiakkaalle taas yhteistyö ainakaan palavereiden muodossa ei sopinut. Sen sijaan kaikki 

haastattelemani asiakkaat olivat sitä mieltä, että jonkinlaista yhteistyötä lastensuojelun ja 

mielenterveystoimiston työntekijät saavat tehdä. 

 

Halusin tehdä tutkimuksen ajatellen lapsen parasta, ja siksi olen alkuun selvittänyt, mitä 

lapsi tarvitsee, jotta hän kehittyy terveeksi ja eheäksi aikuiseksi. Lapsen ensimmäiset 

hoivakokemukset ja kokemukset lapsuudessa kantavat pitkälle aikuisuuteen. Vanhemman 

saadessa mielenterveyspalveluja pitäisi aina muistaa lapsi, ja antaa perheelle ohjeita ja 

kertoa tukimuodoista, mitä on saatavilla. En tarkoita, että perhe jossa on 

mielenterveysongelmia, aina tarvitsisi ylimääräistä tukea. Lakiin on kuitenkin kirjattu, että 

tuen tarve tulee selvittää tässä tapauksessa. Myös vanhemman jaksamista ajatellen on 

hyvä kertoa, että perheen on mahdollista saada tukea, eikä se tarkoita sitä, että kyseessä 

olisi huono vanhempi, jos apua hakee. Jos työntekijät ovat avoimia ja positiivisia toisen 

palvelun suhteen, auttaa se varmasti myös asiakasta olemaan avoin, ja rohkaisee 

ottamaan vastaan kaiken avun mitä on saatavilla. 

 

Halusin tuoda esiin myös, että vanhemman sairaudesta kertominen lapselle ei ole aina 

helppoa, ja se pitäisi pystyä tekemään lapsen ikätason mukaisesti. Tutkimuksessani tuli 

ilmi erittäin tärkeä seikka, että olisi hyvä jos yhteistyötahot keskenään sopisivat, kuka 

kertoo vanhemman kanssa lapselle asiasta. Tämä selkeyttäisi varmasti kaikkia perheen 

kanssa työskenteleviä tahoja, ja lisäksi perhe saisi parhaan mahdollisen avun tällä tavalla. 

 

Palveluiden välillä toteutuva avoimuus ja sallivuus ovat selkeästi sidoksissa siihen, mihin 

tahot saavat asiakkaalta luvan. Jos ei saada lupaa kertoa asioista, tämä vaikuttaa 

luonnollisesti myös avoimuuteen ja sallivuuteen. Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että 

yhteistyöstä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Myös asiakkaiden taholta yhteistyö koettiin 
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pääasiassa positiiviseksi ja hyödylliseksi, lukuun ottamatta yhden asiakkaan kokemuksia. 

Hänkin hyväksyi kuitenkin yhteistyön muulla tavalla kuin palavereiden muodossa. 

 

Koska yhteisistä asiakkaista palveluissa ei ole pidetty tilastoa, ei työntekijöistä kukaan 

osannut sanoa, kuinka paljon heillä on yhteisiä asiakkaita. Vastaukset eri työntekijöiden 

välillä vaihtelivat myös suuresti. Jatkossa olisikin erittäin hyvä, että työntekijät kummallakin 

taholla ottaisivat selvää uusien asiakkaiden palveluverkostoista, jotta palveluiden tarjoajat 

tietävät, mitä kaikkia muita palveluita asiakas saa, ja työnteko helpottuisi. 

 

Salassapitovelvollisuutta ei kysyttäessä koettu esteeksi yhteistyölle, mutta tulkittavissa oli, 

että salassapitovelvollisuus säätelee yhteistyön määrää ja laatua. Jos asiakas antaa luvan 

kaikkeen yhteistyöhön, on helpompi luonnollisesti tehdä yhteistyötä. 

Mielenterveystoimiston työntekijöiden haastattelusta kävi selkeästi ilmi, että 

salassapitovelvollisuudessa pätee tietyt säännöt ja velvollisuudet, ja niiden puitteissa 

voidaan toteuttaa yhteistyötä. Lastensuojelun työntekijät sanoivat, että jos lapsen etu on 

vaarassa, tai kun vanhempi saa mielenterveyspalveluja, on yhteyttä otettava 

lastensuojeluun välittömästi. Tämä menee salassapitovelvollisuudenkin edelle, sillä se on 

kirjattu lastensuojelulakiin. 

 

Asiakkailta tuli esiin, että mahdollisuus yksilöllisempään palveluun parantuu, mitä 

enemmän ja useampi taho tekee yhteistyötä. Yksi asiakas sanoi myös, että mitä enemmän 

on valmis puhumaan, sitä enemmän saa apua. Työntekijöiden tulisi rohkaista asiakkaita 

puhumaan asioista avoimesti ja sanoa, että on mahdollista esimerkiksi järjestää yhteisiä 

palavereita liittyen asiakkaan asioihin.  

 

Yleisesti asiakkaiden mukaan kummassakin palvelussa otettiin huomioon koko perhe, ja 

niistä sai tukea myös vanhemmuuteen. Tukiperhetoiminta oli koettu yleisesti hyväksi 

tukimuodoksi. Työntekijöiden haastattelusta ilmeni, että koko perhettä huomioitiin, mutta 

siten että mielenterveystoimistossa keskitytään asiakkaan yksilölliseen hoitoon enemmän, 

ja lastensuojelussa pyritään huomioimaan lapsen etu. Lastensuojelun haastattelussa tuli 

esille, että joskus sielläkin puhutaan aikuispainotteisesti asioista, ja lapsen ääni saattaa 

unohtua. Lastensuojelussa saattaa käydä myös niin, että vanhempien toiveita ei voida 

ottaa huomioon, sillä lapsen edun mukaista on tehdä toisin kuin mitä vanhemmat toivovat. 
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Yleisesti asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluihin, vaikka mielenterveystoimistoon ei aina 

saanut heti aikaa kun toivoi, mutta he eivät kokeneet sitä pulmaksi. Eräs haastateltavistani 

oli sitä mieltä, että lastensuojelussa ei oteta tarpeeksi huomioon perheen mielipiteitä ja 

näkökulmaa. On siis hyvin yksilöllistä, miten asiakkaat palvelut kokevat. Myös 

elämäntilanne voi vaikuttaa siihen, miten joku palvelu koetaan. Erään vanhemman 

mukaan yhteistyötä palveluiden välillä ei tarvinnut lisätä, ja varsinkaan yhteiset palaverit 

palveluiden välillä eivät sopineet kyseiselle asiakkaalle lainkaan. Hän ei kokenut niistä 

olevan apua toipumiseen, mutta sen sijaan kahden muun asiakkaan haastattelusta ilmeni, 

että yhteiset palaverit voisivat olla hyviä, jotta saa kaiken mahdollisen avun perheelleen. 

Varsinkin eräs haastateltavistani oli sitä mieltä, että perhe saisi yksilöllisempää tukea, jos 

eri palveluiden työntekijät tekisivät enemmän yhteistyötä. Hän mainitsi myös, että 

perhetyöntekijöiden olisi helpompi tehdä työtään, jos he tietäisivät toisen palvelun 

muodoista, ja mitä palveluita perhe saa.  

 

Toisen palvelun tuntemus työntekijöiden kesken vaihteli jonkun verran. Joillakin 

työntekijöillä oli selkeämpi kuva toisen tahon työstä, kun taas jollakin työntekijällä ei ollut 

lainkaan selkeää kuvaa siitä, mitä toinen palvelu tarjoaa. Mielenterveystoimiston 

työntekijöiden haastattelun yhteydessä kävi selkeästi ilmi, että mielenterveystoimisto tekee 

jonkin verran yhteistyötä perheneuvolan kanssa. Monessa kohdassa haastattelua selvisi, 

että mielenterveystoimisto on perheneuvolan kanssa yhteistyössä palavereiden, ja jopa 

työnohjauksen merkeissä. Näiden palveluiden välinen yhteistyö tuntuisi siis sujuvan 

paremmin kuin muun lastensuojelun (sisältää perhetyön ja lasten ja nuorten huollon 

sosiaalityön) ja mielenterveystoimiston välinen yhteistyö.  

 

Mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun väliset yhteistyön haasteet ovat havaittavissa 

sekä kirjallisuudessa että ihmisten puheissa. Myös lapsen huomioonottaminen on pinnalla 

monissa teoksissa, ja kuinka lasta pitäisi enemmän ottaa huomioon. Keskusteltuani 

yleisesti aiheesta myös tutkimukseni ulkopuolella, kuulin vanhempien toiveen olevan 

usein, että lapsi ja koko perhe otettaisiin huomioon yhteisesti palveluissa. 

 

Tutkimuksessani ilmeni selkeästi sekä asiakkaiden että työntekijöiden suunnalta, että 

yhteistyötä voitaisiin tehdä säännönmukaisemmin ja tiiviimmin. Mielenterveystoimistosta ei 

koettu tyytymättömyyttä, mutta heiltä tuli kuitenkin myös hyviä kehitysehdotuksia 

yhteistyön jatkoa ajatellen. Kokoamani kehitysehdotukset ovat konkreettisia keinoja, joiden 
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avulla yhteistyö palvelee asiakkaita entistä paremmin. Ehdotuksia tuli mielestäni erittäin 

hyvin, ja tutkimustani on hyvä käyttää apuna jatkotyöskentelyssä. 

 

Tutkimukseeni osallistui vain seitsemän henkilöä ja heistä osa oli asiakkaita ja osa 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tuloksia ei siten voi yleistää, mutta tämän 

tutkimuksen myötä syntyi lista kehitysehdotuksia, joita voidaan hyödyntää mielestäni 

erittäin hyvin tulevaisuudessa yhteistyön kentällä. Tämä vaatii kuitenkin aikaa ja asiaan 

paneutumista. Lisäksi ajan puute voi olla esteenä täydelliselle yhteistyön onnistumiselle. 

Jatkotutkimuksen aiheena olisi hyvin mielenkiintoista tietää enemmän ja laajemmin 

asiakkaiden näkökulmaa yhteistyöstä, miten he näkevät sen toimivuuden ja mitä asiakkaat 

itse toivovat yhteistyöltä. Lisäksi jatkossa olisi mielenkiintoista tietää, onko yhteistyö 

säännöllisempää ja tiiviimpää kuin tällä hetkellä.  

 

Lastensuojelutyö on lapsen etua tavoittelevaa ja lisäksi lastensuojelulaki ohjaa kaikkia 

tahoja tekemään yhteistyötä, jotta lapsen tarpeet huomioidaan ja toteutetaan. 

Lastensuojelun työntekijöiden ja mielenterveystoimiston työntekijöiden yhteistyö tukee 

vahvasti myös lapsen edun toteutumista. Edellä mainittujen asioiden vuoksi lapsen etu 

nousi keskeiseksi käsitteeksi opinnäytetyössäni. Yhteistyön kautta työntekijät voivat saada 

tärkeää tietoa perheen sekä lapsen tilanteesta, ja auttaa heitä riittävän varhain 

kummassakin palvelussa.  
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LIITTEET 

 

Liite 1 
 

Kirjallinen lupa haastatteluun 
 

 

Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelija. Teen opinnäytetyötä 

kuntanne lastensuojelun (sosiaalitoimi ja perhetyö) ja mielenterveystoimiston yhteistyöstä 

ja sen toimivuudesta. Tarkoituksenani on haastatella sekä alan työntekijöitä että asiakkaita 

jotka ovat kummassakin palvelussa asiakkaina. Haastattelun aikana esille tulevat asiat 

ovat täysin luottamuksellisia. Olen opiskelijana myös vaitiolovelvollinen. Tietoja käytetään 

vain opinnäytetyötäni varten. Työssäni ei esiinny kenenkään henkilöllisyys eikä käsitellyt 

asiat. Olisin erittäin kiitollinen, jos suostutte haastattelun nauhoitukseen, jotta saan kaiken 

tarvitsemani tiedon työtäni varten. 

 

 

Annan luvan nauhoittaa haastattelun 

 

 

Paikka ja päiväys    Allekirjoitus 

 

 

 

KIITOS JA AURINKOISTA KESÄÄ! 

 

 

Henriikka Kinnunen 

Sosionomi-opiskelija 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

puh. xxx-xxxxxx 
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Liite 2 
 

Taustatietolomake työntekijöille 
 

Ikä: _____ 

 

Ammatti: ___________________________________________ 

 

Työnimike: _____________________________________________ 

 

Keskeiset työtehtävät:_____________________________________ 

 

Kuinka kauan ollut töissä kyseissä työpaikassa: _______________ 

 

Vakituinen vai määräaikainen työsuhde: ____________________ 

 

Paljonko tehdään ajallisesti yhteistyötä keskimäärin: 

(Ympyröi sopivin vaihtoehto) 

 

1krt/vko  1krt/kk  1krt/3kk   

 

1krt/6kk  1krt/vuosi  ei koskaan 
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Liite 3 
 

Asiakkaiden haastattelu 
 

”Kysely koskee kumpaakin palvelua ja niiden toimivuutta yhdessä? Olihan näin että 

olette käyneet kummassakin palvelussa asiakkaana?” 

 

• Kuinka kauan olette käyttäneet palveluita?  

Lastensuojelu_____________ 

   Mielenterveystoimisto________ 

• Oletteko saaneet palveluita heti silloin kun olette tarvinneet? –kerro lisää 

 

Asiakaslähtöisyys 

 

• Kertokaa kokemuksianne palveluista? 

• Kertokaa kuinka tyytyväisiä olette näihin palveluihin? Miten koette 

mielenterveystoimiston ja miten lastensuojelun palvelut? 

• Kuinka teidät ja toiveenne otetaan huomioon palveluissa? 

• Oletteko olleet sellaisessa palaverissa jossa on ollut työntekijöitä kummastakin 

palvelusta? 

o Jos olette ollut niin mitä kautta lähtenyt työskentely? 

o Miten koit, oliko siitä tukea elämäntilanteeseenne? 

o Toivoisitko että yhteistyö olisi edelleen samanlaista tai mitä muuta toivoisitte? 

• Haluaisitko, että yhteistyötä tehtäisiin näin, että olisi yhteisiä palavereita, jossa voisit 

olla mukana? 

o Olisiko se mielekästä? 

o Mitä etua sinulle ja perheellesi siitä olisi? 
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Perheen huomioiminen 

 

• Kerro miten palveluissa otetaan huomioon koko perheesi? 

• Huomioidaanko palveluissa lapset/koko perhe? 

 

Taloudellinen tuki 

• Raha-asiat � kenen puoleen käännytte näissä asioissa 

 

Tuki vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen 

 

Joudutteko puhumaan samoista asioista monta kertaa eri paikoissa? 

 

Asioiden käsittely 

 

• Millaista apua saat lastensuojelusta? Entä mielenterveystoimistosta? 

• Mistä erityisesti keskustelette lastensuojelussa? Entä mielenterveystoimistossa? 

• Millaisista asioista on vaikeaa puhua lastensuojelussa? Entä helppo? Entä 

mielenterveystoimistossa? 

• Oletteko saaneet muualta tukea? 

 

Toiveet yhteistyöstä 

 

• Tekevätkö palvelut mielestäsi riittävästi yhteistyötä? 

• Missä asioissa toivoisit enemmän yhteistyötä? 

• Haluaisitteko että johonkin tiettyihin asioihin kiinnitettäisiin huomiota? 

 

 

Jos kaikki menisi niin kuin toivoisit, mitä haluaisit että palvelut tekevät sinun ja 

perheesi eteen? Kerro vielä lyhyesti omin sanoin? 
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Liite 4 
 

Työntekijöiden haastattelu 

 
 

Asiakaslähtöisyys 

 

• Kuvatkaa, mitä teidän mielestänne on asiakaslähtöisyys työssänne? 

• Onko työssänne mielestänne vaikeaa toteuttaa asiakaslähtöisyyttä? Mistä voisi 

johtua? 

• Tuntuuko, että jossain toisessa palvelussa olisi helpompi toteuttaa 

asiakaslähtöisyyttä, perustelkaa, ja kertokaa mikä olisi tällainen paikka jossa sitä on 

helpompi toteuttaa? 

• Kuinka saadaan työtänne asiakaslähtöisemmäksi? 

 

Yhteistyö palveluiden välillä 

 

• Paljonko arvioitte teillä olevan yhteisiä asiakkaita? 

• Kuvatkaa yhteistyön sisältöä tällä hetkellä? 

• Kuvatkaa pääpiirteittäin millaisia yhteistyömuotoja teillä on tällä hetkellä? 

• Onko teillä yhteisiä palavereita? Jos on, niin kuinka usein? 

• Kuka kutsuu koolle palaverin? 

• Kuinka usein te pystytte osallistumaan palaveriin? 

• Olisiko mielestänne hyödyllistä järjestää yhteisiä säännöllisiä palavereista? 

• Onko asiakas palavereissa mukana, tai onko muita perheenjäseniä paikalla? 

• Miten asiakas voi osallistua päätöksentekoon? 

• Miten yhteistyö on organisoitu, kuka ottaa missäkin asiassa yhteyttä? 
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Yhteistyön toimivuus 

 

Esteet 

 

• Oletteko toisen palvelun työntekijöiden kanssa tuttuja keskenänne? 

• Onko teillä mielestänne tarpeeksi tietoa toisen palvelun toiminnasta ja 

ajattelutavasta? 

• Vaitiolovelvollisuus? Onko este, ja kuinka suuri? 

• Mitkä ovat mielestänne yhteistyön haittoja? 

 

Sujuvuus 

 

• Mitkä ovat mielestänne yhteistyön etuja? 

• Miten uskotte yhteistyön edistävän omaa työtänne? Entä asiakkaan ja perheen 

tilannetta? 

• Vallitseeko palveluiden välillä mielestänne avoimuus ja sallivuus? Perustelkaa? 

 

Toiveet yhteistyöstä 

 

• Kuvatkaa mitä toiveita teillä on yhteistyöstä? 

• Haluaisitteko enemmän tietoa toisesta palvelusta? Mitä ja miksi? 

• Mitä toiveita teillä on liittyen toiseen palveluun?  

• Mitä koette voivanne tehdä, jotta yhteistyö on riittävää ja asiakkaan edun mukaista? 

• Toivoisitteko muutosta yhteistyöhön? Millaisia keinoja tulee mieleen, millä voisi 

parantaa yhteistyötä? 

 

 

 

 

 

 

 

 


