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The aim of the thesis was to develop the cooperation between different organizations to 
promote families’ health and regional cohesion in Perho. Perho is a municipality with a 
little less than 3 000 inhabitant in Central Ostrobothnia, Finland. The purpose of the 
thesis was to represent the experience that Perho municipality, congregation and organi-
zations have of cooperation promoting families’ health and regional cohesion.  The the-
sis includes in project “Healthy Soul in healthy Body – Parish Nurses as Determinants 
of Health Promoting” of National Institute for Health and Welfare in Finland and Di-
aconia University of Applied Sciences. 
 
The thesis is a qualitative research. The data was collected by open-ended question-
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summer 2013. Four people from various organizations answered the enquiry. The data 
was analyzed by inductive content analysis. 
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in organized pre-arrangement, giving enough information, professionalism and alloca-
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The conclusions based on the findings were: 1. Cooperation between various organiza-
tions is significant for promoting families’ health and community networks.  2. System-
atically planned cooperation between various organizations would increase the re-
sources to develop services promoting families health and regional cohesion in Perho 
municipality. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Perheet ovat yhteiskuntamme perusrakenne ja ihmisyyteen kuuluu erilaisiin tarpeisiin 

perustuvaa kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin. Osallistumista yhteiseen toimintaan hel-

pottavat toimiva sosiaalinen, vertaistukeen perustuva verkosto tai eri tahojen järjestämä 

matalan kynnyksen toiminta. Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen järjestämä toiminta on 

kanava tavata samassa elämäntilanteessa olevia tai samoista asioista kiinnostuneita ih-

misiä. Samassa toimintaympäristössä eri organisaatioiden välinen yhteistyö toiminnan 

järjestämiseksi on järkevää. Yhteisöllinen toiminta voi itsessään sisältää tai siihen voi-

daan liittää terveyden edistämisen elementtejä, jotta toimintaan osallistuminen lisäisi 

osallistuvien terveyttä ja elämänlaatua.. (Hyyppä 2002; Vuori 2012; Lahtiluoma & Tu-

runen 2011) 

 

Opinnäytetyö on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Diakonia-

ammattikorkeakoulun (Diak) yhteistä Terve sielu terveessä ruumiissa – Diakonissat 

terveyden edistämisen toimijoina -tutkimus- ja kehittämishanketta. Kuntien, seurakunti-

en ja järjestöjen muuttuvat toimintaympäristöt ja rajalliset resurssit edellyttävät tervey-

den edistämisen toimijoilta yhteistyötä ja uudenlaisia yhteistyön avauksia. Hankkeen 

yhtenä tavoitteena onkin paikallisen yhteistyön kehittäminen ja sen kautta osallisuuden 

vahvistaminen. (Kotisalo & Rättyä 2012, 20–21.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Perhon seurakunnan, kunnan ja järjestöjen toi-

mijoiden kokemuksia lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistävästä yhteistyös-

tä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä 

edistäviä yhteistyömuotoja Perhon eri toimintasektoreiden välillä. Opinnäytetyö toteu-

tettiin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruu toteutettiin avoimella tiedonkeruulo-

makkeella sähköpostitse. Aineisto kerättiin Perhon seurakunnassa, kunnassa ja järjes-

töissä perheiden parissa toimivilta työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä. Aineistonkeruu 

toteutettiin touko-kesäkuussa 2013 ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön ana-

lyysillä kesän 2013 aikana. 
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2 YHTEISÖLLISYYS PERHEIDEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ 

 

 

Suomalainen kulttuuri korostaa ihmisen yksilöllisyyttä ja yksilön vastuuta, mutta samal-

la peräänkuulutetaan yhteisöllisyyttä. Ihminen on laumaeläin ja yhteisöön kuulumista 

pidetään normaalina, inhimillisyyttä ja terveyttä ylläpitävänä tekijänä. Ihmisten kiinnit-

tyminen erilaisiin yhteisöihin lähtee erilaisista tarpeista. Kiinnittyminen voi olla kiinty-

mykseen perustuvaa vuorovaikutusta, esimerkkeinä perheyhteisö ja suku. Se voi olla 

liittymistä ystävien tai vertaisten kanssa tai arvostusta tuottavaa vuorovaikutusta esi-

merkiksi työyhteisössä. Yhteisöön kiinnittymisen perustana voi olla myös avun tai neu-

vojen saannin mahdollisuus, mitä kuvaa hyvin erilaiset vertaistukiryhmät. Yhteisöko-

kemukset usein myös perustuvat harrastuksiin tai muuhun sosiaaliseen elämään. Ihmiset 

tarvitsevat sosiaalista tukea; lähipiirin jakamaa hyväksyntää, arvostusta ja rakkautta. 

(Eräsaari 2011, 32–33; Heiskanen 2011, 80; Hyyppä 2002, 56; Tiikkainen 2011, 69–

71.) 

 

Eri väestöryhmien kuolleisuutta ja terveyttä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että 

pelkillä biologisilla tekijöillä ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen, vaan vaikutusta on 

myös sillä, mihin väestöryhmään kuuluu, millä asuinalueella asuu sekä uskonnollisuus, 

taloudellinen tilanne ja sosiaalisten verkostojen kiinteys. Kahdella köyhällä kaupungin-

osalla, jotka kuitenkin eroavat toisistaan sosiaaliselta kanssakäymiseltään, oli eroja ih-

misten kokeman terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Selvitysten perusteella voidaankin 

väittää, että väestöjen terveyserot eivät johdu perimmältään alueellisesta eriarvoisuudes-

ta vaan vaikutusta on myös henkilökohtaisilla verkostoihin ja osallistumiseen liittyvillä 

tekijöillä. Eri tutkimukset ovat osoittaneet myös, että uskonnollisiin yhteisöihin kuulu-

misella ja kirkossa käymisellä on myönteinen vaikutus terveyteen. (Hyyppä 2002, 36–

47, 140.) Yhteisöllisyyden merkitys terveyteen ja terveyttä edistävänä tekijänä näyttää 

tulevan yhä tärkeämmäksi näkökohdaksi sekä kansallisissa että kansainvälisissä tervey-

denedistämisohjelmissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001; Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2012; World Health Organization 1986). 

 

 

 



7 
 

2.1 Yhteisöllisyys 

 

Yhteisö on jonkin yhteisen asian omaavien ihmisten muodostama ryhmä. Yhteisöllisyys 

voi perustua muun muassa harrastukseen, sosiaaliseen asemaan, asuinpaikkaan tai yh-

teiseen historiaan. Yhteisön jäsenyydessä tärkeää on tunne, että kuuluu johonkin sekä 

henkilökohtainen suhde yhteisön muihin jäseniin. Jos yhteisen toiminnan päämäärä on 

vahva, yhteishenki vahvistuu ja kanavoituu päämäärätietoiseksi toiminnaksi. Yhteisön 

jäsenet tuntevat yhteisönsä rajat, vaikka niitä ei ole tarkasti määritelty. Yhteisön sisäiset 

sosiaaliset suhteet voivat olla vahvoja tai löysiä yhteisön koosta ja yhteenliittymisen 

perusteesta johtuen. (Hyyppä 2002, 24–28; Hyyppä 2009.) 

 

Sosiaalista ja kulttuurista pääomaa sekä sen vaikutusta kansanterveyteen ja hyvinvoin-

tiin tutkinut Hyyppä (2009) selventää sosiaalisen pääoman käsitettä, joka hänen mu-

kaansa on yhteisöllisyyttä tieteellisessä mielessä. Näin sosiaalinen pääoma eli yhteisöl-

lisyys määritellään keskinäiseen luottamukseen perustuvaksi kansalaistoiminnaksi ja 

kansalaisyhteisöksi, joka elämisen ja toiminnan mallina on muodostunut normiksi, itses-

täänselvyydeksi. Yhteisöllisyyden yhtenä mittarina voidaan pitää perusluottamuksen 

tunnetta. Tutkimus kuitenkin tarvitsee konkreettisempia mittareita ja yleisesti yhteisölli-

syyden mittarina on pidetty verkostoanalyysejä sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta. 

Tutkimuksissaan Hyyppä korostaa yhteisöllistä toimintaa. Oleellista yhteisöllisyydelle 

on jo varhaislapsuudessa syntynyt sosiaalinen osallistuminen, jota tukevat esimerkiksi 

liikunta- ja kulttuuriharrastaminen. Hyypän mukaan ”sohvaperunaote tappaa yhtä var-

masti kuin tupakointi”. Hyyppä (2002) korostaa myös, että yksilökeskeisen terveyskäyt-

täytymisen korostaminen terveyden edistämisen nimessä ei ole mielekästä, sillä kyse on 

yhteisön ominaisuudesta eikä yksilön ratkaisuista. Tämän vuoksi terveyden edistämisen 

painopiste tulisikin siirtää tukemaan vapaaehtoista osallistumista erilaiseen järjestö- ja 

harrastustoimintaan. (Hyyppä 2002, 24–28, 53–59, 137–140; Hyyppä 2009; Simpura 

2002, 200–205.)  

 

Hyyppä (2002) on tutkimuksissaan tarkastellut ja vertaillut yhteisöpääoman vaikutuksia 

suomen- ja ruotsinkielisten terveyteen. Tutkimusten mukaan suomenruotsalaiset elävät 

pidemmän ja terveemmän elämän kuin valtaväestö. Molemmilla kansanryhmillä hyvän 

elämän ja terveyden vaaratekijät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö jakautuivat 

samalla tavalla. Yhtenä ruotsinkielisen kansanryhmän terveyttä edistävänä tekijänä esil-
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le nousi luottamus kanssaihmisiin. Eroa ruotsinkielisten hyväksi oli havaittavissa myös 

luotettavien ystävien määrässä sekä aktiivisessa osallistumisessa kansalaistoimintaan ja 

uskonnolliseen elämään. Harrastusryhmiin suomenruotsalaiset osallistuivat aktiivisem-

min ja varsinkin kuoroharrastus ilmeni vapaaehtoisista harrastuspiireistä ruotsinkielisten 

erityispiirteeksi. Valtakunnallisesti tarkasteltuna suomenruotsalaisten osuus kulttuu-

rielämässä sekä urheilussa on valtaväestöä huomattavasti suurempi. Myös tunneil-

maisuissa ja ihmisten tunnetarinoissa ilmeni selkeitä erilaisuuksia, jotka tukivat tutki-

joiden aikaisempia hyvinvointia ja terveyttä koskevia havaintoja. Suomenruotsalaisten 

tunnetarinoissa korostuivat yhteisymmärryksen merkityksen oivaltaminen, yhteisen 

hyvän tavoittelu, ihmissuhteiden tärkeys, yhdessä onnistuminen sekä myötätuntona nä-

kyvä toisista välittäminen. Suomenkielisten tunnetarinoissa puolestaan korostuivat yh-

teisöön kohdistuvan sorron vastustaminen ja onnellisuutta oli yksilön onnistuminen ja 

toisten voittaminen. Tunne-elämän kulttuuriset erot näkyvät jo varhaislapsuudessa luot-

tamuksen kehittymisen eroina sekä myöhemmin elämässä luottamuksen ylläpitämises-

sä. (Hyyppä 2002, 60–61, 104–109, 121–131.) 

 

Yhteisöllisyyttä on arvostettu kautta aikojen evankelis-luterilaisten seurakuntien työ-

muotona varsinkin diakoniatyössä. Diakoniatyöntekijän ydinosaamisalueisiin kuuluu 

yhteisöllinen osaaminen, joka tarkoittaa muun muassa moniammatillista verkosto- ja 

yhteistyötä sekä yhteisöllisyyden, osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon 

puolustamista. Diakonisen asiakastyön ydinosaamisalueeseen sisältyy muun muassa 

erilaisten ryhmien elämäntilanteiden ja voimavarojen tunnistaminen sekä yhteisötyötai-

tojen osaaminen. Aholan ja Pulkkisen (2011) tutkimuksen mukaan diakonissan asiakas-

työn osaaminen ja yhteisöllinen osaaminen liittyvät toisiinsa ja yhteisöllisyyden tuke-

minen on diakoniatyössä tunnustetuimpia osaamisalueita. Diakoniatyö on perinteisesti 

ollut ja on vieläkin ihmisten keskellä, heidän lähiyhteisössään tehtävää työtä, jonka pai-

nopistealueena on erilaisten ongelmien ennaltaehkäisy. Diakoniatyön yhteisöllisyys 

rakentuu yhteisöllisyyden kokemisen, yhteisöllisyyden ylläpitämisen ja yhteiseksi koe-

tun merkityksellisyyden elementtien varaan. Lisäksi diakoniatyön yhteisöllisyyteen 

kuuluu yhteisen hengellisyyden jakaminen, seurakuntayhteys. Lähiyhteisötyön tavoit-

teena on tukea yhteisön sisältä tulevaa valtaa eli valtaa, jota yhteisön jäsenet yhdessä 

kokevat voidessaan vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa. (Puuska 2012, 128–130.) 

Kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön vuonna 2010 päivitetty linjaus, Meidän kirkko – 

välittävä yhteisö, kertoo myös omalta osaltaan kirkon ympäristövastuusta sekä lähim-
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mäisenrakkauteen pohjautuvasta työstä. Linjauksessa todetaan seurakunnan muodostu-

van jäsenistään ja visiossa korostetaan kirkon olevan välittävä yhteisö. Yhtenä strategi-

sena suuntaviivana on yhdessä tekemisen vahvistaminen, jonka tulisi näkyä seurakun-

nissa vapaaehtoistoiminnan ja omaehtoisten toiminta- ja vertaisryhmien tukemisena 

sekä omaa elämää koskevan päätöksenteon ja vaikutusmahdollisuuksien edistämisenä. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2010.)  

 

Seurakuntien ja diakonian näkökulmasta yhteisöllisyyteen on perehtynyt muiden muas-

sa Päivi Thitz raportissaan Diakonian yhteisölliset merkitykset (2006) sekä Lea Rättyä 

(2009) väitöskirjassaan Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena yhteis-

kunnallisessa muutoksessa. Thitzin (2006) raportissa nostetaan esille, että seurakunta-

laiset sisäistävät vastuullisuuden ja huolenpidon osaksi omaa arvomaailmaa, koska seu-

rakunta on yhteisö, jonka toimintaperiaatteena ovat lähimmäisenrakkaus ja yhteisölliset 

arvot. Diakonian yhteisöllisyydelle onkin omaleimaista toiminnan taustalla vaikuttava 

hengellinen ulottuvuus. Osallistuminen ja toiminta seurakunnassa saavat aikaan sen, että 

aletaan toimia yhteisten päämäärien hyväksi ja näin lähimmäisenrakkaus muuttuu pu-

heesta käytännön teoiksi. Parhaassa tapauksessa vastuu ja solidaarisuus laajenevat seu-

rakuntayhteydestä lähiyhteisöön laajemmaltikin sekä myös oman paikallisyhteisön ul-

kopuolelle. Haasteena seurakunnilla on pitää yhteisön rajat niin matalina, että jokaisella 

haluavalla olisi mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan ja näin ehkäistä syrjäyty-

mistä. Jokaisen toimintaan osallistuvan omaa asiantuntijuutta ja osaamista voidaan käyt-

tää yhteisön hyväksi, mutta tärkeää on myös, että jokainen seurakunnan jäsen voisi to-

teuttaa diakoniaa omassa arjessaan. (Thitz 2006, 64–67, 83–87.) 

 

Rättyän (2009) väitöskirjan mukaan diakoniatyöntekijät kokivat yhteisön käsitteen mää-

rittelemisen haasteellisena. Yhteisö tulkittiin ensisijaisesti institutionaalisena yhteisönä 

tai alueellisena yhteisönä. Haastatellut diakoniatyöntekijät kokivat yhdessä tekemisen 

merkitykselliseksi. Yhteisössä toimitaan yhteisön ehdoilla, yhteisö määritteli työn suun-

nan ja haasteet. Ryhmien toimintaan osallistujilta odotetaan osallisuutta, esimerkiksi 

osallistumista toiminnan suunnitteluun. Osallisuuteen tukeminen ja yhteyteen saattami-

nen olivat tutkimuksen mukaan keskeisiä yhteisötyön muotoja. Kaikenlaista talkootoi-

mintaa pidettiin tärkeänä. Talkoot katsottiin matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi ja 

ne loivat ihmisten välille yhteyttä. Myös vapaaehtoistyö koettiin merkitykselliseksi 

osaksi yhteisöllisyyttä. Yhteisön katsottiin olevan ihmisille voimavara, mutta se saattaa 
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olla myös rasite. Etsivän työn kautta kohdataan ihmisiä, joita ei muutoin tavoitettu ja 

näin löydetään myös avun aukkopaikkoja. Yhteisötyön voimavarana merkittäväksi koet-

tiin moniammatillinen yhteistyö sekä verkostotyö.  (Rättyä 2009, 99–113.) 

 

 

2.2 Perheiden terveyden edistäminen  

 

Ydinperheajattelun alettua murentua, perhettä käsitteenä on yhä vaikeampi määritellä.  

Perhe on alkanut myös irtautua omaksi yksikökseen sukulaissuhteiden ja kyläyhteisöjen 

muretessa. Nykypäivänä tunnefunktio on tärkeä perhettä ja parisuhdetta koossa pitävä 

voima. Ellei suhdetta koeta tyydyttävänä ja laadukkaana, se puretaan entistä helpom-

min. (Hirvonen, Koponen & Hakulinen 2002, 47.) Tilastokeskuksen määritelmän mu-

kaisesti perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteen-

sa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä 

avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Lap-

siperheeksi Tilastokeskus määrittelee perheen, jossa asuu vähintään yksi alle 18-vuotias 

lapsi. Tilastollinen määritelmä perheestä kuitenkin voidaan katsoa puutteelliseksi ja 

yksipuoliseksi, koska se ei huomioi esimerkiksi etä- tai vuorovanhemmuutta tai monen 

sukupolven perheitä. Yhteiskunnan muutoksen myötä on perinteisen ydinperhe-

käsityksen rinnalle syntynyt uusia perhemuotoja, kuten samaa sukupuolta olevien hen-

kilöiden perhe (nk. sateenkaariperheet) ja uusperheet hyvin moninaisine muotoineen. 

(Tilastokeskus i.a. I; Paajanen 2007, 12, 23.) Perheiden monimuotoisuudesta kertoo, 

että Suomessa arvioidaan olevan adoptioperheitä 1 %, monikulttuurisia ja kahden kult-

tuurin perheitä 5 %, lapsikuolemaperheitä 1 %, nuorten leskien perheitä 2 %, tahtomat-

taan lapsettomia perheitä 15 %, perhehoitoperheitä 1 %, sateenkaariperheitä 2 %, mo-

nikkoperheitä 3 %, uusperheitä 15 % ja yhden vanhemman perheitä 20 % kaikista per-

heistä (Monimuotoiset perheet-verkosto i.a.). 

 

Väestöliiton perhebarometritutkimukseen vastaajien oma elämäntilanne oli yhteydessä  

siihen miten he määrittävät perheensä ja lähisukunsa. Perheenjäseniksi luetaan ns. ydin-

perheen jäsenet kuten puoliso ja lapset ja näiden jälkeen seuraavaksi useimmin perheen-

jäseniksi laskettiin oma synnyinperhe. Tähän ryhmään laskettiin kuuluvaksi myös omat 

kotoa poismuuttaneet lapset. Noin kolmasosa vastanneista lukivat perheenjäsenikseen 

myös omat isovanhemmat, puolison vanhemmat ja lasten puolisot. Vastaajien mielestä 
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perhettä määrittävät tunne- tai verisiteet sekä yhdessä oleminen. Perhebarometrin mu-

kaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää läheistä biologista sukulaisuutta tär-

keimpänä perhettä määrittävänä tekijänä, seuraavana tuli vahva tunneside. Yli puolet 

mainitsi tärkeäksi perhettä määrittäväksi tekijäksi yhdessä asumisen ja aktiivisen huo-

lenpidon. (Paajanen 2007, 35.)  

 

Terveys ja terveyden edistäminen voidaan määritellä monella eri tavalla riippuen tarkas-

telunäkökulmasta. Terveyttä voidaan tarkastella psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hy-

vinvoinnin näkökulmasta sekä ihmisen itsensä kokemana terveytenä. (Vertio 2003.) 

Maailman terveysjärjestön WHO:n Ottawan julkilausuman mukaan terveyden edistämi-

nen on tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja 

sairauksien ehkäisemiseksi. Julkilausumassa terveys nähdään jokapäiväisen elämän 

voimavarana. Aloitteita myös spiritualiteetin ulottuvuuden lisäämiseksi kokonaisvaltai-

sen terveyden ja terveyden edistämisen määritelmään on tehty. WHO:n julkaisemissa 

artikkeleissa spiritualiteetin merkitystä ei ole väheksytty, vaikka virallisessa terveyden 

määritelmässä sitä ei mainitakaan. (Groene & Garcia-Barbero 2005; Khayat M. H. i.a.; 

World Health Organization 1986.). Hyyppä (2002) on tutkimuksessaan todennut uskon-

nollisuuden ja kirkossa käymisen edistävän terveyttä.  

 

Kansanterveyttä rakentavat monet eri tekijät. WHO:n Ottawan julkilausumaan perustu-

va Terveys 2015 – ohjelma pyrkii terveyden edistämiseen kaikilla yhteiskunnan sekto-

reilla. Terveys 2015 – ohjelma pitää avainasemassa terveydenhuollon ohella ihmisten 

jokapäiväisen elämän toiminnan kenttiä, koska päätöksillään ja toiminnallaan terveyteen 

vaikuttavat suurelta osin muun muassa perheet, erilaiset ihmisryhmät, elämäntavat ja 

ympäristö. Ohjelmassa esitettyjen, kansanterveyttä koskevien tavoitteiden saavuttami-

nen edellyttää eri tahojen yhteistyötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Myös uusi 

Terveydenhuoltolaki (2010/1326) ottaa terveyden edistämisen määritelmässään huomi-

oon ihmisten lähiympäristön ja -yhteisön määrittelemällä terveyden edistämisen yksi-

löön, väestöön, yhteisöihin tai elinympäristöihin kohdistuvana toimintana, minkä tavoit-

teena on terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, terveyden 

taustatekijöihin vaikuttaminen, terveysongelmien ehkäiseminen, mielenterveyden vah-

vistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. 
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Yhteiskunnassa, elinympäristöissä, sosiaalisissa verkostoissa sekä työ- ja elinkeinoelä-

mässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös terveyttä edistävän toiminnan sisältöön ja 

tavoitteisiin. Muutokset vaikuttavat yksilön ja hänen lähiyhteisönsä elämään ja tervey-

den edistämisen työmenetelmien tulisi pystyä vastaamaan ajan tarpeisiin. Esimerkiksi 

yhteisöllisyyttä ja pysyvyyttä on nykyaikana vaikeampi pitää yllä. Aiemmin sukulaisuu-

teen tai lähiyhteisöön perustuvat sosiaaliset verkostot on korvattu löyhemmillä erilaisiin 

tarpeisiin perustuvilla verkostoilla. Nämä verkostot rakentuvat yhä enemmän tunne-

elämän pohjalle. Näin ollen myös terveyden edistämisen alueella tunteiden kulttuurinen 

ja yhteiskunnallinen merkitys on tunnistettava tärkeänä resurssina ja voimavarana.  

(Hirvonen, Koponen & Hakulinen 2002, 35–39.) 

 

Perheiden terveyskäyttäytymiseen vaikuttaa tieto terveyden edistämisestä. Kaikista ra-

kenteellisista muutoksista huolimatta perhe on edelleen lapselle se yhteisö, jossa hän 

oppii tavat hoitaa ja ylläpitää terveyttä. Tutkimusten mukaan vanhempien ja varsinkin 

äitien asenteilla ja osaamisella sekä perheiden rutiineilla on vaikutusta perheiden terve-

yskäyttäytymiseen. Muun muassa asenne rintaruokintaan ja sen onnistumiseen, lasten 

ylipainoisuus sekä perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumukset ovat asioita, joihin voi-

daan vaikuttaa perheisiin kohdistuvalla terveyskasvatuksella ja tiedottamisella. Myös 

samassa tilanteessa olevien ihmisten tarjoama vertaistuki on merkittävää ja lisää toivot-

tua käyttäytymistä. Vertaistukiryhmien kokoontumiset saatetaan aloittaa samankaltaisen 

elämäntilanteen tai ongelman pohjalta. Ryhmissä syntyy rohkeutta jakaa omia koke-

muksia ja tietoa muille. Ryhmät saavat aikaan myös pitkäkestoisia ystävyyssuhteita ja 

yhteisöllisyyttä. Paitsi että vanhemmat vaikuttavat kasvatuksella ja käyttäytymismalleil-

la lapsiinsa, myös lapset voivat tuoda tietoa terveyttä edistävistä asioista vanhemmil-

leen. Tutkittaessa äiti-tytär suhdetta, on havaittu, että jos perhesuhteet ovat vahvat ja 

perheellä on yhteisiä aktiviteetteja, on äitien helpompi ottaa vastaan neuvoja tyttäriltään 

eri asioista. (Denham 2002; Hart, Herriot, Bishop & Truby 2003; Hirvonen, Koponen & 

Hakulinen 2002, 48; Kruske, Schmied, Sutton & O’Hare 2004; Mosavel, Simon & Van 

Stade 2006.) 

 

Vuoren (2012) tutkimuksen mukaan vähävaraiset perheet saavat hyvää vointia vahvis-

tavaa tukea läheisverkostostaan. Virallisen järjestelmän tuki ei korvannut läheisverkos-

ton tukea, varsinkin terveydenhuollon antamaan tukeen suhtauduttiin ristiriitaisesti. Va-

paaehtoisjärjestöjen ja eri tahojen organisoimien projektien antama tuki puolestaan ko-
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ettiin positiiviseksi ja kokonaisvaltaiseksi. Samoin vertaistuesta oli hyviä kokemuksia. 

Hyvän voinnin tukijoina mainittiin myös naapurit, seurakunnat ja harrastuspiirit. Esille 

nousi seikka, että perheiden terveyden edistämisessä on tärkeää paneutua perheenjäsen-

ten yksilöllisiin hyvän voinnin merkitysrakenteisiin kuin ottaa lähtökohdaksi yleistä 

tietoa hyvästä terveydestä. Myös Denham (2002) tuo tutkimuksessaan esille, kuinka 

tärkeää on tunnistaa ja käyttää perheiden omia rutiineja ja tapoja suunniteltaessa per-

heen terveyden edistämiseen vaikuttavia toimia.  

 

 

2.3 Diakoninen perhetyö 

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko määrittelee kirkon perhetyöksi kaiken seurakunti-

en työntekijöiden ja vapaaehtoisten toiminnan, jolla vahvistetaan monimuotoisten per-

heiden ja niiden jäsenten hengellistä elämää, kasvua ihmisenä, keskinäistä välittämistä 

ja kunnioitusta, jaksamista vaikeissa elämäntilanteissa sekä yhteyttä seurakuntaan. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Kirkon perhetyön juuret ovat Raamatussa, 

kristillisessä ihmiskäsityksessä ja elämänkäsityksessä. Ihmiseksi kasvetaan yhteydessä 

toisiin ihmisiin ja seurakuntakin on kuva Jumalan perheestä. Vanhemmuus katsotaan 

lahjaksi ja tehtäväksi. Aikuisen tehtävänä on pitää lapsista huolta, tukea lapsen kasvua 

ja ohjata lasta. Yhteisöllisyys näkyy kirkon perhetyössä sosiaalisena vanhemmuutena; 

myös ne, joilla ei ole omia lapsia, voivat olla aktiivisia lapsen kasvun tukemisessa. Lä-

himmäisenrakkaus ja usko Jumalaan rohkaisevat toimimaan läheisten ja apua tarvitsevi-

en hyväksi. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2009, 5.) 

 

Diakoniatyö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa ja -järjestyksessä 

määritelty työmuoto, joka lyhyesti kuvattuna on lähimmäisenrakkauteen perustuvaa 

ihmisten kokonaisvaltaista auttamista hengellisen, henkisen, aineellisen, sosiaalisen ja 

terveydellisen tukemisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, diakoniakasvatuksen sekä 

toimintakyvyn tukemisen osa-alueilla (Kuusimäki 2012, 11–12). Diakoniatyössä perhe 

nähdään yksilöistä koostuvana kokonaisuutena, missä yhdenkin jäsenen pahoinvointi tai 

hyvinvointi heijastuu koko perheeseen. Perhe voi olla voimavaroja antava tai niitä ku-

luttava tekijä. Diakonisen perhetyön periaatteiksi luetaan perhelähtöisyys, tasavertai-

suus, realistisuus, kiireettömyys ja yhteistyö. Perhetyötä toteutetaan tavoitteellisesti per-

heen ehdoilla luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa, missä sekä työntekijä perheeseen 
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nähden että perheenjäsenet keskenään ovat tasavertaisessa asemassa. Diakonisen perhe-

työn tavoitteena on tasapainon löytyminen, perheen hyvinvoinnin lisääminen ja välittä-

misen osoittaminen. (Rättyä 2012, 103–105.) 

 

Diakoniatyöntekijä on perheen rinnallakulkija, joka pyrkii mahdollistamaan perheen 

toimintaa eri tavoin. Tärkeää taloudellisen ja hengellisen tuen sekä ohjauksen rinnalla 

on perheen omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen. Perhetyön auttamismene-

telmiin kuuluvat muun muassa kotikäynnit joko yksin tai työparin kanssa, erilainen 

ryhmätoiminta, kerhot, retket ja leirit sekä käytännön tuen ja ohjauksen antaminen. Li-

säksi diakoniatyöntekijä voi ohjata perhettä sellaisten palvelujen ja avun piiriin, joita 

diakoniatyöntekijä ei oman ammattitaitonsa rajoissa kykene antamaan. Perhetyössä tär-

keää on myös työntekijän verkostoituminen eri toimijoiden kanssa, jotta perheen saama 

apu olisi kokonaisvaltaista, kattavaa ja koordinoitua. (Rättyä 2012, 105–109.) Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon tilastojen mukaan vuonna 2012 diakoniatyöntekijöiden 

635 000 asiakaskontaktista 22 % oli lapsiperheitä (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

i.a.). 

 

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön linjauksessa on kirjattu, että diakoniatyö tukee 

omaehtoisia toiminta- ja vertaisryhmiä. Seurakuntien toimintaan ovat tervetulleita 

muutkin kuin jäsenet ja kirkko nähdään välittävänä yhteisönä. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2010.) Vertaistukiryhmät tukevat osallisuutta. Kanssakäyminen ih-

misten kanssa, jotka ovat kokeneet samanlaisia asioita tai ovat samassa elämäntilantees-

sa kuin itse voimaannuttaa sekä lisää luottamusta ja kanssakäymistä muiden kanssa. 

Yhteisöllisyyttä lisäävät myös erilaiset retket ja leirit, joita järjestetään eri kohderyhmil-

le. Lisäksi diakoniatyön järjestämät retket ja leirit antavat myös vähävaraisille perheille 

mahdollisuuden virkistäytymiseen ja toisiin tutustuminen on luontevampaa. Retkiä ja 

leirejä järjestetään myös yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen sekä muiden toimi-

joiden kanssa. (Puuska 2012, 112–113, 124–125.) 
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3 YHTEISTYÖ SEURAKUNNAN, KUNNAN JA JÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ 

 

 

Terveyttä edistävä toiminta ja terveyspalvelujen järjestäminen katsotaan kuntien tehtä-

väksi. Kunta voi kuitenkin järjestää palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla; joko itse, 

yhteistyössä toisten kuntien tai organisaatioiden kanssa tai ostopalveluina. Kansallisessa 

terveys 2015 –ohjelmassa sekä KASTE 2012-2015 -kehittämisohjelmassa terveyden 

edistäminen nähdään kuntatasoa laajemmin eri organisaatioiden yhteistyönä. Terveyden 

edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn katsotaan kuuluvan kunnan kaikille toimi-

aloille sekä ihmisten kaikkiin arkielämän toimintaympäristöihin. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2012, 14, 22, 35–36; Rekola 2008, 20–21.) Eri toimialojen ja organisaatioi-

den välisellä yhteistyöllä voidaan muodostaa palveluverkosto, joka kohtaa asiakkaansa 

kokonaisuutena ja yhteistyö on taloudellisestikin järkevää, tehokasta ja lisää laatua. Yh-

teistyö merkitsee toimimista niin, että tunnistetaan yhteinen tavoite, minkä saavuttami-

seksi toimitaan yhdessä. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä ovat toimivat sosiaali-

set suhteet sekä vuorovaikutus. ( Isoherranen 2008, 26–29.) 

 

Useat tutkimukset yhteistyöstä koskevat yhden organisaation sisällä toimivaa moniam-

matillista yhteistyötä ja tiimityötä. Tutkimusta organisaatioiden välisestä yhteistyöstä 

löytyy vähemmän. Tässä opinnäytetyössä kuvattua yhteistyömuotoa kunnan, seurakun-

nan ja järjestöjen välillä voidaan kutsua ennemminkin yhteistyöverkostoksi kuin mo-

niammatilliseksi tiimiksi. Yhteistyöverkosto kuvataan löyhäksi, asiakkaalle yhtä aikaa 

palveluja tuottavien ihmisten yhteenliittymäksi. Verkostolla ei ole perinteisessä mieles-

sä johtoa eikä keskusta. Verkoston jäsenet kuuluvat eri organisaatioihin tai saman orga-

nisaation eri toimialoihin, mutta tekevät joustavasti yhteistyötä yhteisen asiakkaan tar-

peiden mukaisesti. Virallisesti sovittuja toimintaperiaatteita ei välttämättä tarvita eikä 

verkoston jäsenyys ole aina selkeästi määritelty, mutta yhteistyötä saatetaan kuitenkin 

suunnitella yhdessä. Verkostossa voi olla mukana myös vapaaehtoisia toimijoita. Yh-

teistyö eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä voi parhaimmillaan olla älykästä kol-

lektiivista yhteistyötä. Termi yhteisöllinen eli kollektiivinen älykkyys onkin tietoista 

yhteistyötä, joka korostaa yhteisöllistä näkökulmaa yksilön näkökulman lisäksi. Kollek-

tiivisesti älykkäässä yhteistyössä yhden toimijan asiantuntijuus täydentyy toisen asian-

tuntijan osaamisella ja antaa uusia näkökulmia työhön. Organisaatioiden välinen yhteis-

työ lisäksi aktivoi yhteisöä käyttämään omia olemassa olevia voimavarojaan yhteisön ja 
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siinä olevien yksilöiden hyväksi. (Asikainen 1999, 113–116; Isoherranen 2008, 137; 

Isoherranen 2005, 26–27; Möttönen 2002, 119.)  

 

Saumaton verkostoyhteistyö vaatii tiedon siirtymistä organisaatiosta toiseen sekä tarvit-

tavan tiedon yhteen kokoamista. Toiminnan hyvä koordinointi ja organisointi ovat myös 

taloudellinen ja laatuun vaikuttava tekijä. Yhteistyön onnistuminen vaatii yhteistä nä-

kemystä toiminnan tavoitteista ja palautteen antamista puolin ja toisin. Verkostossa tuli-

si mahdollistua avoin kommunikaatio ja ideoiden monensuuntainen liike. Teknologian 

käyttö viestinnässä on järkevää, mutta sekään ei korvaa tapaamisia ja keskustelua kas-

votusten. Yhteistyön sujuminen vaatiikin yhteistä aikaa. Yhteistyön esteenä kiireen li-

säksi voivat olla myös muun muassa tiukasti sektoroidut budjetit sekä toimijoiden sitou-

tuminen vanhoihin toimintamalleihin. Reviiritietoisesta asiantuntija- ja sektoriajattelusta 

tulisikin siirtyä asiakaslähtöiseen ajatteluun ja näissä asioissa auttaa avoin vuorovaiku-

tus toimijoiden välillä. (Isoherranen 2005, 136–138; Möttönen 2002, 119.) 

 

Kunta ja evankelis-luterilainen seurakunta ovat perinteisesti olleet paikallisen identitee-

tin luojia, palvelujen tuottajia ja toiminnan järjestäjiä omalla alueellaan. Yhteiskunnan 

muutokset ovat välillä eriyttäneet kuntien ja seurakuntien toimia, mutta alueellinen ja 

väestöllinen yhtenäisyys sekä sama toimintaympäristö ovat mahdollistaneet ja ylläpitä-

neet toisiaan tukevia ja täydentäviä toimintoja seurakuntien ja kuntien välillä. Kuntien 

ja seurakuntien yhteisen historian pohjalta kuntien hyvinvointitehtävä on rakentunut 

pitkälti kristillisen auttamistyön perustalle. Tämäkin osaltaan selittää yhteisen toiminta-

kentän ja päällekkäisen vuorovaikutuksen mahdollisuutta Suomessa kuntien ja seura-

kuntien välinen yhteistyö alkoi laajeta 1990-luvulla taloudellisen laman seurauksena. 

Rajallisten toimintaresurssien vuoksi kunnissa ja seurakunnissa alettiin hakea uudenlai-

sia toimintatapoja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi. Eri sektoreiden välinen yhteis-

työ toiminnan järjestämiseksi katsottiin järkeväksi. Myös erilaiset kansalaisjärjestöt 

alettiin nähdä voimavarana ja järjestökenttää voidaankin katsoa yhtenä keskeisenä toi-

mijana julkisen sektorin rinnalla. Evankelis-luterilaisen seurakunnan julkisoikeudellinen 

asema tuo yhteistyöhön varmuutta ja pysyvyyttä. Yhteiskunnan muutokset nähdään 

kuntien ja seurakuntien arjen työssä. Seurakuntien joustavampi työn toteuttaminen ja 

järjestely mahdollistaa vastaamisen ihmisten tarpeisiin nopeammin kuin kuntien kan-

keammassa organisaatiorakenteessa. Seurakuntien ja kuntien yhteistyö nähdään toisiaan 

täydentävänä työnä, jossa seurakunnilla on yhteisöllinen ja kunnilla yhteiskunnallinen 
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rooli. Seurakunta nähdäänkin kuntaorganisaatioiden ja järjestöjen välimaastossa lähem-

pänä kansalaisyhteiskuntaa kuin kunnat. Molemmilla organisaatioilla on kuntalaisia ja 

seurakuntalaisia nähden samankaltaiset tavoitteet, joihin pyritään omia toimintatapoja ja 

vahvuuksia käyttäen. Ihmiset nähdään asiakkaina kokonaisuuksina ja osana yhteiskun-

taa. Ihmisten auttamiseksi on osattava hahmottaa sosiaalipoliittisten päätösten vaikutuk-

sia yksilöiden elämään. Yhteisiin haasteisiin pyritään vastaamaan myös yhteisillä stra-

tegioilla, tavoitteilla ja yhteistyötä kehittämällä. Seurakunnissa, kunnissa ja eri järjes-

töissä työtä tekevät ja vastuuta kantavat useat luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Mo-

nissa tapauksissa samat henkilöt toimivat useammassakin organisaatiossa, mikä luo yh-

teistyön kehittämiselle mahdollisuutensa mutta myös haasteensa. (Kallunki 2010, 61; 

Möttönen 2002, 112; Lahtiluoma & Turunen 2011, 7-15; Puuska 2012, 131; Suomen 

Kuntaliitto 2002, 7-8.)  

 

Ongelmana seurakunnan ja kunnan väliselle yhteistyölle Kallungin (2010) tutkimuksen 

mukaan nähdään seurakuntiin kohdistuvat epärealistiset yhteistyöodotukset sekä kuntien 

hyvinvointitehtävän ja seurakuntien uskonnollisen tehtävän ristiriita. Mielenkiintoinen 

huomio Kallungin tutkimuksessa on myös se, että kunnan ja seurakunnan yhteistyötä 

vahvistaa toimintojen korvaavuuden sijasta toisiaan täydentävät toiminnot tai kilpailu-

asetelman puuttuminen. Työalasta riippuen uskonnollisuus nähtiin joko toiminnan lisä-

arvona ja vahvuutena tai sitten haittana. Viralliselta puolelta hyväksyttävänä pidetään 

esimerkiksi seurakunnan lapsityön ja kunnan varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä, 

mikä näkyy esimerkiksi päiväkotien uskontokasvatuksena. Tässä muodossa kirkko tu-

kee omalla toiminnallaan päivähoidon henkilöstöä ja yhteistyö on luontevaa. Sosiaali-

työn kentällä puolestaan yhteistyö diakoniatyön kanssa koettiin haasteelliseksi. Tähän 

syynä koettiin olevan toimintakenttien heikko eriytyminen toisistaan enemmän kuin 

uskonnolliset funktiot. Kirkon perustehtävänä on sanan julistaminen ja uskonnollisuus 

on lähtökohtaisesti läsnä myös yhteistyökuvioissa. Yhteistyön edellytyksenä näin ollen 

tulee olla molempien organisaatioiden tavoitteiden huomiointi ja seurakunnan lähtökoh-

taisesti uskonnollisen funktion hyväksyminen. (Kallunki 2010, 58–69.)  

 

Tilastojen mukaan kuntien ja seurakuntien yhteistyö on aktiivisinta peruskoulun ja luki-

on kanssa. Vuoden 2011 tilastojen mukaan seurakunnista 93 % tekee koulujen kanssa 

säännöllistä yhteistyötä. Seurakunnista kaksi kolmesta teki säännöllistä yhteistyötä kun-

nan sosiaalitoimen, 50 % vammaistyön, 39 % päihdehuollon ja 46 % tilojen yhteiskäy-
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tön puitteissa. Muita yhteistyömuotoja on vielä muun muassa kirjaston, kotisairaanhoi-

don, kylätoiminnan, neuvolatoiminnan ja terveydenhuollon kanssa. (Kirkon tutkimus-

keskus 2012, 116.) 

 

Niin kutsuttu kolmas sektori muodostuu erilaisista järjestöistä, yhdistyksistä, säätiöistä 

ja uusosuuskunnista. Käsitteenä kolmannella sektorilla tarkoitetaan julkisen sektorin ja 

yksityissektorin välimaastoon jäävää voittoa tavoittelematonta toimijajoukkoa tai toi-

mintakenttää, jonka ydintoimijaryhmän muodostavat erilaiset järjestöt. Kolmannen sek-

torin toimijoille tyypillistä on yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus sekä va-

paaehtoisuus. Kolmannen sektorin liikkeet muodostavat yksilöiden ja valtion väliin ver-

koston, joka lisää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Kunnan ja seurakunnan ohella 

järjestökenttä onkin keskeinen paikallinen toimija yhteisöllisyyden luomisen näkökul-

masta. Yleinen toimintamuoto eri kolmannen sektorin toimijoille on vapaaehtoisuuteen, 

maksuttomuuteen ja vertaistukeen perustuvat oma-apuryhmät, joiden toiminnan al-

kuunpanijana saattaa olla myös virallisen avun puute tai sen riittämättömyys. Myös so-

siaalisten verkostojen muutos tuo kysyntää erilaisille oma-apuryhmille niiden korvates-

sa perinteisiä sosiaalisia verkostoja. (Jokinen & Saaristo 2006, 252–254; Möttönen 

2002, 112–120.) 

 

Kolmannen sektorin ja julkisen sektorin tuottamien palvelujen välillä on ollut kautta 

aikain kiinteä suhde. Osa julkisen sektorin tuottamista hyvinvointipalveluista on aiem-

min hoidettu kansalaisten itsensä, kirkon tai järjestöjen toimesta. Kunnan tuottamat jul-

kisten palvelut muodostavat hyvinvointiyhteiskunnan ytimen. Toisaalta osa kunnallises-

ta palvelutuotannosta voi olla edelleenkin kolmannen sektorin toimijoiden hoidossa. 

Varsinkin hyvinvointisektorilla kuntien etu on, että toimintaan kanavoituu resursseja ja 

rahoitusta monista eri lähteistä. Kolmannen sektorin tuottamat palvelut täydentävät 

kunnan lakisääteisiä palveluja ja eri toimijoiden välisillä yhteishankkeilla näyttää olevan 

suurempi mahdollisuus menestyä kuin yhden toimijan hankkeilla. Suomi on järjestöjen 

ja yhdistysten luvattu maa ja kolmannen sektorin toimijoilla voisi olla resursseja ja ha-

lua järjestää enemmänkin erilaisia julkisen sektorin toimintaa tukevia, mutta ei niitä 

korvaavia palveluja. (Jokinen & Saaristo 2006, 252–254; Möttönen 2002, 112–120.) 

 

Yhteistyö seurakuntien ja erilaisten järjestöjen kesken on kasvanut viime vuosina. Esi-

merkiksi vuonna 2007 71 % seurakunnista teki yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa, 
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kun vuonna 2011 luku oli jo 88 %. Vuonna 2011 noin neljännes seurakunnista teki 

säännöllistä ja puolet seurakunnista satunnaista yhteistyötä muun muassa Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton tai Punaisen Ristin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita on muun 

muassa nuorisojärjestöt, urheiluseurat, asukasyhdistykset sekä erilaiset potilasyhdistyk-

set. (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 117–118.) 

 

Paikallinen yhteistyö ja verkostoituminen kasvattavat yhteisöllisyyttä. Järjestöjen mer-

kitys yhteisöllisyyden luojana nähdään kansalaisten aktiivisuutena toimia järjestöissä. 

Verkostoituminen ja järjestötoiminta ovat myös hyvää paikallispolitiikkaa, joka näkyy 

alueellisena kehityksenä. Toisaalta jos järjestötoiminta on sisälle päin kääntynyttä, se 

voi vähentää jäsenten sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Huomioitava on myös, että 

sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta tapahtuu myös järjestötoiminnan ulkopuolella. 

Verkostoyhteistyö vaatii osallistujiltaan myös verkostossa olevan epävarmuuden ja risti-

riitojen sietämistä sekä toimijoiden erilaisia tavoitteita. Verkostoissa toimijoiden välinen 

yhteistyö on monitahoista, joten yhteistyömuotojenkin tulee olla erilaista eri tehtäväalu-

eilla ja eri toimijoiden kanssa. (Möttönen 2002, 120–125.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyö on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Diakonia-

ammattikorkeakoulun (Diak) tutkimus- ja kehittämishanketta ”Kokonaisvaltaista terve-

yttä edistäen. Terve sielu terveessä ruumiissa – diakonissat terveyden edistämisen toimi-

joina”. Hankkeen tarkoituksena on edistää diakonian asiakkaiden hyvinvointia ja terve-

yttä sekä vahvistaa diakonissojen toimijuutta terveyden edistäjinä. Tavoitteena hank-

keella on muun muassa kehittää diakoniseen hoitotyöhön liittyvää terveyden edistämistä 

yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa. Hankkeen paino-

pistealueina ovat muun muassa lapsiperheiden terveyden edistäminen sekä paikallisen 

yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen kanssa. Perhon seurakunta on mukana 

hankkeessa yhtenä kuudesta seurakunnasta. Hankkeen puitteissa Perhon seurakunnassa 

on tarkoitus käynnistää lapsiperheiden terveyttä ja osallisuutta vahvistavia vertaisryh-

miä sekä lapsiperheiden hyvinvointia edistävää koulutusta paikallisille toimijoille ja 

vanhemmille. (Diak & THL i.a.) 

 

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Perhon seurakunnan, kunnan ja järjestöjen toi-

mijoiden kokemuksia lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistävästä yhteistyös-

tä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä 

edistäviä yhteistyömuotoja Perhon eri toimintasektoreiden välillä.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

Miten eri toimijat kokevat yhteisöllisyyden edistävän lapsiperheiden terveyttä? 

 

Miten eri toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan kehittää? 
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4.2 Tutkimusympäristö 

 

Perhon kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Perho 

on osa Kaustisen seutukuntaa, johon Perhon lisäksi kuuluvat Halsua, Lestijärvi, Kausti-

nen, Toholampi, Ullava ja Veteli. Lähimmät kaupungit ovat Kokkola (100 km), Seinä-

joki (128 km) ja Jyväskylä (142 km). Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2012 Perhossa oli 

asukkaita 2 923, joista 0-14 –vuotiaiden osuus oli 25,8 %, kun koko maassa keskimää-

rin osuus oli 16,4 %. Perheiden lukumäärä oli 715 ja asuntokuntia oli 1 057. Tilastokes-

kuksen muuttujista asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vaki-

naisesti asuvat henkilöt ja perheeksi luetaan yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat 

tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista 

lapsineen sekä avio- ja sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. 

(Perhon kunta i.a.; Tilastokeskus i.a. II.) 

 

Perheille kunta tarjoaa lakisääteiset peruspalvelut ja sen lisäksi muun muassa lapsiper-

heiden kotipalvelua ja erilaista vapaa-ajan toimintaa. Kunnassa toimii useiden kylätoi-

mikuntien lisäksi useita järjestöjä ja yhdistyksiä, muun muassa Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton osasto, 4H-yhdistys, urheiluseura, maamiesseura, Marttayhdistys, Nais-

voimistelijat, kotiseutuyhdistys ja vanhempainyhdistys. Kuten yleistä pienelle maalais-

paikkakunnalle on, samat vapaaehtoiset aktiivit toimivat useassa eri yhdistyksessä sekä 

kunnan ja seurakunnan luottamustoimissa. (Karhulahti 2013; Perhon kunta i.a.) 

 

Perhon seurakunta kuuluu Kokkolan rovastikuntaan ja on Oulun hiippakunnan eteläisin 

seurakunta. Perhossa seurakuntaan kuului 31.12.2012 2751 henkeä eli 94,1 % kunnan 

väestöstä. Seurakuntaan kuuluvien osuus on suhteellisen suuri. Vertailun vuoksi mainit-

takoon, että Suomessa 2012 vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä oli 76,4 % koko 

maan väestöstä. Seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyön parissa työskentelee lähinnä dia-

koniatyöntekijä (erilaiset ryhmät), lastenohjaaja (lapsi- ja varhaisnuorisotyö) sekä seu-

rakuntapastori (nuoriso- ja rippikoulutyö, koulupastoritoiminta). Seurakunnassa on 

myös erikseen kasvatusasiain johtokunta. Kasvatustyön pääsääntöisiä toimintamuotoja 

ovat päiväkerhot, pyhäkoulut, kerhot ja rippikoulutyö. Herätysliikkeisiin kuuluvia Per-

hon seurakunnan jäsenmäärästä on arviolta 40 %. Jakauma herätysliikkeiden kesken on 

arvioitu niin, että vanhoillislestadiolaisia on noin 30 % seurakunnan jäsenistä. Vanhoil-

lislestadiolainen Perhon Rauhanyhdistys tekee myös aktiivisesti lapsi- ja nuorisotyötä 
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alueella. Vanhoillislestadiolaista herätysliikettä edustavat yhdistykset kuuluvat Suomen 

evankelisluterilaiseen kirkkoon. (Karhulahti 2013; Oulun hiippakunta i.a.; Perhon Rau-

hanyhdistys ry i.a.; Perhon seurakunta i.a.; Suomen Evankelis-luterilainen kirkko i.a.)  

 

Suoritimme keväällä 2012 lyhyen harjoittelujakson Perhon seurakunnassa. Tuolloin 

järjestimme paikkakunnalla erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, osallistuimme seura-

kunnan toimintaan sekä tutustuimme palveluihin ja ihmisiin. Harjoittelujaksolla saadus-

ta yleiskuvasta Perhosta paikkakuntana on ollut hyötyä opinnäytetyön toimintaympäris-

tön hahmottamisessa.  

 

 

4.3 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä valitaan sen mukaan, mikä menetelmä sopii parhai-

ten tutkimusilmiöön ja tutkimustehtävään. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään teke-

mään mahdollisimman aitoja havaintoja ihmisten kokemuksista ja niiden merkityksistä 

tutkittavaan ilmiöön. Tavoitteena laadullisella tutkimuksella on löytää tutkimusaineis-

tosta toimintatapoja, samanlaisuuksia tai eroja. Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, 

jossa koko prosessin ajan käydään keskustelua viitekehyksen, aineiston ja tutkimusky-

symysten kesken. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 41–50; Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 65–70.) Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivinen 

eli laadullinen menetelmä, koska tutkimustehtävä liittyy olennaiselta osin eri toimijoi-

den kokemuksiin tutkittavasta ilmiöstä.  

 

 

4.4 Aineistonkeruu 

 

Tämän opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmänä käytettiin avointa tietojenkeruulo-

maketta, joka lähetettiin tutkittaville sähköpostitse. Avoimen tietojenkeruulomakkeen 

kysymysten muoto on lähellä lomakehaastattelun kysymysmuotoa ja siihen vastattiin 

esseemuotoisesti, joten aineistonkeruumenetelmä katsotaan validiksi tiedonkeruumene-

telmäksi laadullisessa tutkimuksessa. Haastattelua ei valittu tiedonkeruumenetelmäksi, 

koska haastattelu vie paljon aikaa ja on tiedonkeruumenetelmänä kallis. Etuna haastatte-

lulle on sen joustavuus ja aineistonsaannin vähäiset epävarmuustekijät.. Avoimen tieto-
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jenkeruulomakkeen heikkoutena on aineiston saannin epävarmuus sekä se, osaavatko 

tutkittavat ilmaista itseään selkeästi kirjallisessa muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

72–74.)  

 

Opinnäytetyön tietojenkeruulomake (LIITE 1) ja siihen liitettävä saatekirje (LIITE 2) 

lähetettiin sähköpostitse 16 Perhon kunnan, seurakunnan sekä erilaisten yhdistysten ja 

järjestöjen edustajille. Tietojenkeruulomake lähetettiin muun muassa seurakunnan dia-

konia- ja lapsityöhön sekä kunnan lapsiperheiden kotipalveluun, nuorisotoimeen ja las-

tenneuvolaan. Yhdistyksistä tutkimusryhmään valikoituivat muun muassa kunnan eri 

kylien maamiesseuroja ja kyläyhdistyksiä, Rauhanyhdistys, Mannerheimin Lastensuoje-

luliitto, vanhempainyhdistys sekä 4H. Avointa tietojenkeruulomaketta ei esitestattu en-

nen kyselyä, mutta kysymyksiä muotoiltiin opinnäytetyön ohjaustilanteissa useaan ker-

taan. Kunnassa toimivista järjestöistä tutkimukseen valikoitui sattumanvaraisesti yhdis-

tyksiä, joiden toiminta näkyi ilmoituksina kuntatiedotteessa sekä seurakunnan diakonia-

työstä saatujen tietojen perusteella. Tutkimukseen osallistuvilla on kontakteja ja koske-

tuspintaa joko työnsä tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan puitteissa perholaisiin perhei-

siin.  

 

Vastausaikaa kyselyyn annettiin kaksi viikkoa. Vastausten vähäisyyden vuoksi vastaus-

ajan loppumisen jälkeen lähetettiin vielä muistutusviesti tutkimuksesta ja vastausaikaa 

jatkettiin viikolla. 16 sähköpostiviestistä kahta ei saatu toimitettua vastaanottajalle peril-

le. Lopullisia vastauksia yhden muistutusviestin ja kyselyyn vastaamiseen annetun jat-

koajan jälkeen saatiin neljältä tutkimusryhmän jäseneltä.  

 

Sähköpostitse lähetettyyn tietojenkeruulomakkeeseen vastauksille varattua tilaa ei rajoi-

tettu. Sähköisessä tiedostomuodossa esitettyihin kysymyksiin olisi voinut vastata kuinka 

pitkästi tahansa. Tutkimusryhmän antamat vastaukset kysymyksiin olivat vähäsanaisia 

ja pelkistettyjä. Vastauksia saatiin puhtaaksikirjoitettuna noin kaksi A4 sivua. 

 

 

4.5 Aineiston analyysi 

 

Opinnäytetyön aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä eli induktiivisella aineiston sisäl-

lönanalyysillä. Aineistosta analysoitiin vastauksissa selkeästi ilmaistut ja tutkimusaihee-
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seen liittyvät, kiinnostavat viestit. Laadullisen aineiston analyysi aloitetaan aineiston 

litteroinnilla eli puhtaaksi kirjoittamisella. Aineiston ollessa jo valmiiksi kirjallisessa 

muodossa, litterointi tapahtui vastausten poimimisella sähköisistä lomakkeista vastaajit-

tain kyselylomakkeen kysymysten mukaisesti. Aineistoa käytiin läpi useaan otteeseen ja 

pyrittiin löytämään vastauksista tutkimuskysymysten pohjalta käyttökelpoinen materi-

aali. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Metsämuuronen 2008, 47–54; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91–94, 108–113.)  

 

Analyysiyksiköksi valittiin tutkimuskysymysten ohjaamana lausahdus tai lause. Koska 

vastaukset itsessään olivat suppeita ja yksiselitteisiä, tutkimuksen kannalta merkittävien 

lausumien löytyminen oli vaivatonta ja muuttamista pelkistetyiksi ilmaisuiksi ei juuri-

kaan tehty. Analyysiyksiköt merkittiin värikoodein merkitystensä mukaisesti, minkä 

jälkeen ne ryhmiteltiin ja yhdistettiin sisältöään kuvaaviksi alaluokiksi. Analyysi eteni 

yhdistelemällä samansisältöiset alaluokat yläluokiksi, joille viimein etsittiin tutkimus-

kysymystä kuvaava yksi yhdistävä pääluokka. Lopulta pääluokkia saatiin kaksi: yhtei-

söllisyys terveyden edistäjänä sekä toimijoiden välinen yhteistyö ja sen kehittäminen. 

 

Aineistin analyysi ja abstrahointiprosessi vaati runsaasti vuoropuhelua tutkimusaineis-

ton ja tutkimuskysymysten välillä. Aineistoa luokiteltiin useampaan eri otteeseen, jotta 

tutkimusilmiön kannalta merkittävin tieto nousisi aineistosta ja saataisiin kattavia vasta-

uksia tutkimuskysymyksiin. Seuraavat kuviot esittävät abstrahointiprosessia ja sisältävät 

prosessin analyysiyksiköiden luokittelusta alaluokiksi, yläluokiksi ja pääluokiksi. 
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LAUSUMA           ALALUOKAT         YLÄLUOKAT           PÄÄLUOKKA

 

KUVIO 1. Esimerkki aineiston analyysistä. Yhteisöllisyys lapsiperheiden terveyden 

edistäjänä. 
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Aineistosta nousi pääluokassa yhteisöllisyys terveyden edistäjänä ilmaisuja kuten ver-

koston kasvaminen lapsiperheiden ympärillä, tilaisuuksien yhteisölliset merkitykset 

sekä pienen paikkakunnan etuna tuttuus. Terveyden edistämisen ja sairauksien hoidon 

kannalta lausumia löytyi niukasti. Tavallisin oli toteamus, että yhteistyö edistää terveyt-

tä. Esimerkkejä erilaisista yhteisöllisistä yhteistyömuodoista nousi aineistosta myös. 

Muun muassa näistä lausumista saatiin muodostettua alaluokat osallisuus, tilaisuudet, 

ongelmien ennaltaehkäisy sekä sairauksien hoito. Aineistosta tähän pääluokkaan liitet-

tiin yhteistoiminnasta ja tilaisuuksista sellaiset toiminnot, jotka kohdistuivat suurem-

paan ryhmään tai koko yhteisöön.  

 

Alaluokista osallisuus ja tilaisuudet saatiin muodostettua yläluokka sosiaalinen verkos-

to. Alaluokista ongelmien ennaltaehkäisy sekä sairauksien hoito puolestaan muodostet-

tiin yläluokka ennaltaehkäisevä ja korjaava työ. Nämä molemmat yläluokat vastaavat 

tutkimuskysymykseen yhteisöllisyydestä lapsiperheiden terveyden edistäjänä, mistä 

saatiin muodostettua pääluokka yhteisöllisyys terveyttä edistävänä tekijänä (Kuvio 1). 

 

Pääluokkaan toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä aineistosta löytyi 

paljon merkityksiä. Lausumista saatiin aineistoa ryhmittelemällä muodostettua alaluokat 

tiedon kulku, suunnitelmallisuus, asiantuntijuus, resurssit, työryhmät, asiakastyö sekä 

avustustoiminta. Tiedon kulkua kuvaavia lausumia oli esimerkiksi maininta salassapito- 

ja vaitiolovelvollisuuden yhteistyötä haittaavista tekijöistä, asioiden käsittelystä lähellä 

ihmistä sekä tiedottamisesta perheille. Asiantuntijuus nousi esille toisten voimavarojen 

tunnistamisena ja tuntemisena. Resurssit koskivat lähinnä ajan käyttöä ja väen vähyyttä. 

Resursseihin liitettiin myös lausuma, että yhteistyö tuo voimavarat yhteen. Olemassa 

olevia yhteistyömuotoja kuvaavat alaluokat työryhmät, asiakastyö ja avustustoiminta. 

Aineistosta jaoteltiin yhteistyömuodoista pääluokkaan yhteistyö ja sen kehittäminen 

toiminnot, jotka koskevat enemmän toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintaa yksit-

täisten asiakkaiden hyväksi.  

 

Yläluokka organisointi sisältää alaluokat suunnitelmallisuus, tiedon kulku, asiantunti-

juus sekä resurssit. Pääluokka yhteistyömuodot sisältää puolestaan alaluokat työryhmät, 

asiakastyö ja avustustoiminta. Eri muodoissa ilmenevä yhteistyö sekä kehittämiseen 

liittyviä merkityksiä enemmän sisältävä yhteistoiminnan organisointi yhdistyy pääluo-

kaksi yhteistyö ja sen kehittäminen.  
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5 KOKEMUKSIA LAPSIPERHEIDEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄSTÄ YHTEIS-

TYÖSTÄ PERHOSSA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Perhon kunnassa eri toimijoiden kokemuksia 

lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistävästä yhteistyöstä ja tavoitteena kehit-

tää lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistäviä yhteistyömuotoja. Tutkimusai-

neistossa yhteisöllisyyttä ja terveyden edistämistä koskevat vastaukset olivat niukkoja, 

mutta vastauksia olemassa olevasta eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä sekä sen kehit-

tämisestä saatiin runsaammin. 

 

 

5.1 Yhteisöllisyys lapsiperheiden terveyden tukijana 

 

Kysymykset yhteisöllisyydestä ja sen terveyttä edistävästä vaikutuksesta koettiin itses-

täänselvyyksinä. Aineistosta oli luettavissa, että toimijat kokevat lapsiperheiden yhtei-

söllisyyden ja terveyden edistämisen kuuluvan sisäänkirjoitettuna, luonnollisena ja jo 

olemassa olevana tekijänä toiminnassa. Yhteisöllisyys lapsiperheiden terveyttä edistä-

vänä ilmiönä nousi aineistosta ennaltaehkäisevänä ja korjaavana työnä sekä sosiaalisena 

verkostona.  

 

Yhteistyön ja yhteisöllisyyden ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn nähtiin edistävän 

terveyttä lähinnä ongelmia ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevä työ lapsiperheiden 

parissa nähtiin voimavarojen kasvamisena, ennaltaehkäisevänä perhetyönä sekä yleisesti 

sairauksien ennaltaehkäisynä. Myös sairauden hoitoon liittyvän yhteisöllisen toiminnan 

merkitys nousi esille varsinkin mielenterveystyössä. Aineistossa yleisesti ilmaistiin, että 

yhteistoiminta edistää varmasti lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä. 

 

”Kunnassamme panostetaan nykyisin erityisesti ennaltaehkäisevään työ-

hön… ja tämä näkyy jo konkreettisesti lastensuojelutapausten vähenemi-

senä.” 
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Kiinteä sosiaalinen verkosto on pienen kunnan etu. Osallisuuden merkitys nousi esille 

varsinkin harrastustoimintaan aktivointina ja vapaaehtoistoimintana. Koettiin, että ver-

kosto lapsiperheiden ympärillä kasvaa. Osallisuuteen liitetään myös termi ”tuttuus”, 

joka aineistossa nousi esille useammastakin vastauksesta. ”Tuttuus” koettiin positiivise-

na asiana muun muassa siinä, että toimijat tuntevat sekä toisensa että kunnassa asuvat 

perheet. 

 

”…aktivoimme perheitä liikkumaan ja sitä kautta osallistumaan urheilu-

seuran toimintaan ja löytämään lapsiperheille sopivia harrastusmahdolli-

suuksia.” 

 

”Työntekijät ja ihmiset tuntevat melko hyvin toisensa.” 

 

”...asiakkaat ovat yhteisiä, eli perheet ovat tuttuja eri organisaation edus-

tajille.” 

 

 

Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat vahvistavat myös sosiaalista verkostoa. Tutkimustu-

loksista nousi esille toimijoiden olevan tietoisia siitä, että kaikki yhdessä järjestetty toi-

minta tukee yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa vertaistuen saantia. 

 

”[yhteistyö] Edistää varmasti lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä.” 

 

 

 

 

5.2 Organisoitu yhteistyö lapsiperheiden terveyden edistämisen voimavarana 

 

Olemassa olevaa yhteistyötä lapsiperheiden terveyden edistämiseksi ja yhteisöllisyyden 

vahvistamiseksi Perhon eri toimintasektoreiden välillä on ja sen koettiin olevan luonte-

vaa. Yhteistyön ja varsinkin sen kehittämisen näkökulmasta lähes kaikissa vastauksissa 

nousi esille yhteistyön organisoinnin tärkeys. 
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               LAUSUMA         ALALUOKAT          YLÄLUOKAT           PÄÄLUOKKA 
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Toimijoiden välisestä yhteistyöstä lapsiperheiden parissa mainittiin erilaiset työryhmät, 

asiakastyö sekä avustustoiminta. Työryhmien työskentely näkyy lähinnä hankkeissa 

sekä esimerkiksi kriisi- ja oppilashuoltoryhmien toimintana. Asiakasyhteistyöstä nousi 

esille perhetyö sekä mielenterveystyö. Avustusasioissa eri toimijoilla oli yhteisiä asiak-

kaista ja esimerkiksi EU-ruoka-avun jakamista toteutettiin eri toimijoiden välisenä yh-

teistyönä.  

 

Kehittämistarpeet olivat yleisesti lapsiperheiden parissa toimivien tahojen välisen yh-

teistyön organisoinnin kehittämistä. Aineistossa kehittämiskohteiksi nousivat varsinkin 

toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen, tiedon kulun parantaminen, eri alojen asi-

antuntijuuden hyödyntäminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen käyttö. Suunnitel-

mallisuuden ja järjestelmällisyyden tarve perheille suunnatun toiminnan järjestämisessä 

koettiin tärkeänä. Konkreettisina kehittämisehdotukset koskivat yhteisiä suunnittelupa-

lavereja, jossa kaikki toisivat esille millaista toimintaa on suunnitteilla ja milloin. 

 

”[yhteisten kokoontumisten avulla] voitaisi ehkäistä päällekkäisyyksiä ja 

järkevöittää toimintaa ja yhteistyötä ja jakaa vastuuta enemmän kaikkien 

toimijoiden kesken.” 

 

”[yhteiset suunnittelupalaverit] Silloin ei tulisi päällekkäisyyksiä ja näin 

tapahtumat onnistuisivat kun väkeä olisi liikkeellä mukavasti.” 

 

 

Toinen aineistossa esille tullut kehittämisen kohde on tiedon kulun parantaminen eri 

sektoreiden toimijoiden välillä. Asioita toivottiin käsiteltävän lähellä ihmisiä ja byrokra-

tiaa tulisi vähentää. Esille nousi muun muassa salassapito- ja vaitiolokäytäntöjen yhteis-

työtä ja tiedonkulkua hidastava luonne. Tiedon kulkua toivottiin joustavammaksi. Orga-

nisaatioiden välisen tiedonkulun lisäksi tiedottaminen kuntalaisille koettiin tärkeänä. 

Kehittämisideana aineistosta nousi esimerkiksi toimijoiden yhteinen toimintakalenteri, 

mistä perheet löytäisivät yhdestä paikasta tiedon eri tahojen yksin ja yhdessä järjestä-

mästä toiminnasta. 

 

”Haittaavia tekijöitä ovat erilaiset salassapito- ja vaitiolovelvollisuusasi-

at, ne haittaavat tiedon kulkua ja hidastavat ja vaikeuttavat yhteistyötä.” 
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Eri alojen asiantuntijuuden hyödyntäminen lapsiperheille suunnatun ja terveyttä edistä-

vän toiminnan järjestämisessä nousi aineistossa esille myös. Pienen paikkakunnan etuna 

mainittiin, että toiminnan järjestäminen yhdessä on helppoa, kun tunnetaan toisten vah-

vuudet tehdä työtä. Asiantuntijuuden tunnistaminen ja vahvuuksien esille tuominen hel-

pottaa myös perheille annettavaa palveluohjausta. 

 

 ”Yhteistyöllä tuodaan esille eri alojen vahvuuksia.” 

 

 

Yhteistyön edellytykseksi katsottiin myös resurssien tarkoituksenmukainen käyttö. Hy-

vä etukäteissuunnittelu ja vastuunjako mahdollistavat vähäisten aika- ja henkilöstö-

resurssien tasapuolisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Tuloksissa nousi esille, että 

usein samat ihmiset toimivat useissa eri järjestöissä ja organisaatioissa. Väsymisen vaa-

ra on ilmeinen, jos vastuuta joutuvat kantamaan aina samat ihmiset. Voimavarojen yh-

distäminen tuo ideat käytäntöön ja tilanteet eivät karkaa käsistä. Aineistosta nousi sel-

keästi esille työelämän paineet. Kiire koettiin yhteistyötä estäväksi tekijäksi. Koettiin, 

että aika kuluu oman perustyön tekemiseen ja yhteistyön suunnittelu jää sen vuoksi pin-

tapuoliseksi.  

 

”Haittaava tekijä on kiire ja yhteisen ajan puute.” 

 

”Ei ole aikaa paneutua yhteisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.” 

 

 

Verkostoitumisen myötä voimavaroja voidaan yhdistää ja näin aikaansaada monipuoli-

sempaa toimintaa lapsiperheiden yhteisöllisyyden ja terveyden edistämiseksi. Tutkimus-

tuloksissa nousi esille voimakkaampi verkostoituminen oman organisaation toimijoiden 

välillä kuin verkostoituminen eri organisaatioiden kesken. Verkostoituminen oman or-

ganisaation välisenä moniammatillisena toimintana vaikutti olevan myös pitkäjäntei-

sempää ja suunnitelmallisempaa, kun taas yhteistyö eri organisaatioiden toimijoiden 

välillä liittyi lähinnä yksittäisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Verkostoi-

tumisen myötä voimavaroja voidaan yhdistää ja näin aikaansaada monipuolisempaa 

toimintaa.  
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”… yhteistyössä tehdään perhetyötä, tähän liittyvät mm. erilaiset palave-

rit. Myös seurakunnan kanssa on jonkin verran yhteistyötä, tapahtumia 

järjestetään yhdessä, esimerkiksi vanhempainiltoja.” 
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6 TULOSTEN VERTAILUA AIEMPIIN TUTKIMUSTULOKSIIN JA JOHTOPÄÄ-

TÖKSET 

 

 

Kysyttäessä kokemuksia yhteistyön vaikutuksesta yhteisöllisyyteen ja perheiden tervey-

den edistämiseen, vastaukset olivat suhteellisen lyhyitä ja yksiselitteisiä. Tutkimustu-

loksissa todettiin, että yhteisöllisyyttä tuetaan kaikissa yhteisissä tilaisuuksissa. Yhtei-

söllisyys ja sen terveyttä edistävät vaikutukset pidettiin ikään kuin itsestään selvyyksinä, 

luonnollisena osana yhdessä järjestettyä toimintaa. Verkostoitumisen ja voimavarojen 

yhdistämisen kautta syntyvän monipuolisen toiminnan katsottiin kasvattavan perheiden 

sosiaalista verkostoa ja näin lisäävän myös terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimustulos 

vahvistaa yhteisöllisyyden ja osallistumisen terveyttä edistävästä vaikutuksesta olevaa 

aikaisempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. (Hyyppä 2002; Rättyä 2009; Thitz 2006) 

 

Kunnat, seurakunnat ja järjestöt toimivat paljolti samassa toimintaympäristössä. Toimi-

vat sosiaaliset suhteet sekä toimiva vuorovaikutus ovat edellytys yhteistyölle. (Isoherra-

nen 2005). Aholan & Pulkkisen (2011) tutkimuksessa nousi myös esille se, että yhtenä 

toimivan yhteistyön edellytyksenä on oman osaamisen tunnetuksi tekeminen. Perhossa 

yhteistyötä edistävänä tekijänä koettiin ”tuttuus”; tunnettiin yhteistyökumppanit ja tun-

nettiin asiakkaat. Tutkimustulokset kertovat, että eri alojen asiantuntijuuden tunteminen 

ja hyödyntäminen sekä toisten vahvuuksien ja toimintaperiaatteiden tunteminen helpot-

taa yhteistyötä ja yhteistyö on luontevaa. Tuttuus lisää myös osallisuuden tunnetta ja 

aikaansaa kiinteämpiä sosiaalisia verkostoja. 

 

Tutkimustuloksissa esille tulleet yhteistyömuodot tukivat aiemmin julkaistuja tutkimuk-

sia ja tilastoja varsinkin kunnan ja seurakunnan sekä seurakunnan ja järjestöjen välisestä 

yhteistyöstä. Tilastojen mukaan vuonna 2011 93 % seurakunnista teki yhteistyötä kou-

lujen kanssa. (Kallunki 2010; Kirkon tutkimuskeskus 2012; Suomen Kuntaliitto 

2002).Tässä opinnäytetyössä useammassa vastauksessa mainittiin yhtenä yhteistyömuo-

tona tilaisuuksista ja tapahtumista erityisesti vanhempainillat. Muita esille tulleita yh-

teistyömuotoja olivat erilaiset kokoukset ja palaverit, asiakastyö sekä erilaiset työryh-

mät, kuten oppilashuoltotyöryhmä.  
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Opinnäytetyön tuloksissa nousi esille tarve yhteistyön paremmasta organisoinnista. Yh-

teistyötä haittaavana tekijänä koettiin yhteisten käytänteiden puuttuminen. Yhteistyö 

koettiin satunnaiseksi ja suunnittelemattomaksi. Muiksi yhteistyötä haittaaviksi teki-

jöiksi vastauksissa nousivat kiire ja resurssien puute. Myös vastuun kasaantuminen sa-

moille ihmisille koettiin voimavaroja syövänä ja aktiivisissa toimijoissa väsymystä ai-

heuttavana tekijänä. Isoherranen (2008) nimeää eri toimijoiden välisen yhteistyön yh-

teistyöverkostoksi, jolla ei perinteisesti ole keskusta eikä johtoa ja jonka toimintaperi-

aatteita ei ole tiukasti määritelty. Kallungin (2010) tutkimuksessa ongelmana kunnan ja 

seurakunnan väliselle yhteistyölle nähtiin myös epärealistiset yhteistyöodotukset. Kun-

nissa oletetaan, että seurakunnilla on sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja enem-

män kuin todellisuudessa onkaan.  

 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan saumaton verkostoyhteistyö vaatii tiedon siirtymistä 

organisaatiosta toiseen ja tarvittavan tiedon kokoamista. Tiedon kulku on edellytys ko-

konaisvaltaiselle asiakkaan auttamiselle. (Isoherranen 2005; Möttönen 2002). Opinnäy-

tetyön tutkimustuloksissa yhdeksi yhteistyön organisoinnin alaluokaksi nousi tiedotta-

minen. Tiedonkulun ja yhteistyön esteenä koettiin eri toimijoiden toimintakulttuureihin 

liittyvät salassapitovelvollisuudet. Eri toimintasektoreiden toimijoiden tulisikin miettiä 

asiakkaan parasta niin, että asiakkaan suostumuksella tietoa voitaisiin jakaa jotta koko-

naisvaltainen auttaminen mahdollistuisi. Tämä on edellytys myös aineistossa esille 

nousseelle palveluohjauksen kehittämiselle. 

 

Johtopäätökset opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella ovat 1) Eri toimijoiden väli-

nen yhteistyö on merkityksellistä lapsiperheiden yhteisöllisyyden ja terveyden edistämi-

sessä. 2) Systemaattisemmin suunniteltu eri toimijoiden välinen yhteistyö lisäisi resurs-

seja ja edistäisi lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistävien palvelujen kehit-

tämistä Perhon kunnassa. Esimerkkeinä organisoidummasta yhteistyöstä mainittakoon 

säännölliset yhteiset kauden suunnitelupalaverit sekä tiedonkulun kehittäminen eri toi-

mijoiden välillä. Yhdessä sovitut käytännöt sekä paremmin etukäteen suunniteltu ja 

organisoitu yhteistyö antaa mahdollisuuden jokaisen organisaation resurssien järkevään 

ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja voi jopa säästää kustannuksia sekä keventää yksit-

täisten toimijoiden kuormittumista. 
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7 POHDINTA 

 

 

Aihe opinnäytetyöhöni on työelämälähtöinen. THL:n Ja Diakin yhteishankkeeseen liit-

tyen Perhon seurakunnasta tuli toivomus opinnäytetyöstä teemasta Yhteisöllisyys terve-

yttä edistävänä tekijänä. Samaan aikaan hankkeeseen valmistuvat opinnäytetyöt ohjasi-

vat aiheen rajausta työntekijänäkökulmaan ja varsinkin eri toimijoiden väliseen yhteis-

työhön. Apua aiheen näkökulman valintaan ja rajaukseen saatiin myös hankkeen projek-

tipäälliköltä. Opinnäytetyön tekeminen on prosessi, jota työstetään tiedostamatta sekä 

tietoisesti aiheen valinnasta lähtien. Matkan varrella aihe vie mukanaan ja tahtomat-

taankin kiinnittää huomiota viitekehyksessä sekä tutkimustuloksissa esiin tuleviin asioi-

hin myös omissa toimintaympäristöissä ja arjessa. 

 

 

7.1 Pohdintaa opinnäytetyön tuloksista ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimustulokset yhteisöllisyyden ja terveyden edistämisen osalta olivat odotettuja. 

Olisin toivonut vastauksissa tarkempaa ja kriittisempää pohdintaa yhteisöllisyyden ei 

vain positiivisista vaikutuksista, vaan myös negatiivisista vaikutuksista. Pienellä paik-

kakunnalla yhteisöllisyys voidaan kokea voimavarana, mutta se voi myös olla rasite 

kuten myös Rättyä (2009) toteaa. Samoin yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan terveyttä 

edistävästä vaikutuksesta olisin toivonut saavani yksityiskohtaisempia kokemuksia ja 

esimerkkejä. Tärkeää kuitenkin on se, että yhteisen toiminnan on tunnistettu lisäävän 

yhteisöllisyyttä ja edistävän terveyttä. Tämä ajatus tuloksista nousi ikään kuin itsestään 

selvyytenä ja toiminnan perustavana tekijänä. 

 

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä koskevaa aineisto oli kuvaavam-

paa ja sisälsi toteuttamiskelpoisia kehittämisehdotuksia yhteistyön parantamiseksi. 

Näistä vastauksista voi päätellä, että eri tahojen asenne yhdessä järjestettävään toimin-

taan lapsiperheille on pohjimmiltaan positiivinen. Nykyisiä yhteistyömuotoja kartoitet-

taessa aineistossa näkyy selkeästi Suomen Kuntaliiton (2002) kirjasessa esiin tuodut 

yhteistyön tasot. Kohteliaisuusvaiheen yhteistyö näkyy puheen tasolla, mutta käytännön 

tason yhteistyötä ei vielä ole. Tähän voisin tutkimustuloksista liittää erilaiset palaverit 

sekä esille nousseet kehittämisehdotukset. Toisena yhteistyötasona on yksittäisiin hank-
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keisiin tai toimintoihin perustuva yhteistyö, mitä tutkimustuloksissa nousi esille run-

saasti muun muassa Nuppu-hanke, vanhempainillat ja EU-ruuan jako. Kolmas yhteis-

työn taso on strategisen tason yhteistyötä. Tuolloin yhteistyö on osa organisaation toi-

mintastrategiaa ja organisaatioissa on näin oivallettu suunnitelmallisen yhteistyön toi-

minnalle tuoma lisäarvo. Paikallisella tasolla tarvitaan juuri tällaista strategisen tason 

yhteistyötä, mihin suuntaan ohjaavia kehittämisehdotuksia opinnäytetyön tuloksissakin 

nousi runsaasti esille. Tutkimustuloksissa nousi eri toimijoiden taholta tarvetta yhteisten 

käytänteiden luomisesta, suunnitelmallisemmasta ja järjestelmällisemmästä yhteistyös-

tä, toimintojen järkevöittämisestä sekä etukäteen mietitystä vastuunjaosta. Nämä kaikki 

visiot voitaisiin hyvinkin sisältää eri organisaatioiden toimintastrategioihin, jolloin 

myös niiden toteutuminen olisi realistisempaa. 

 

Tutkimustuloksissa yhdeksi yhteistyötä hankaloittavaksi tekijäksi nousivat erilaiset sa-

lassapito- ja vaitiolovelvollisuuskäytännöt. Virallisten organisaatioiden salassapitovel-

vollisuus perustuu lakiin ja viranomaisten velvollisuutena on huolehtia asianmukaisesta 

tietojen käsittelystä. Kuitenkin laki myös sallii tietyissä tapauksissa tiedonannon viran-

omaisten välillä. Tietojen jakaminen on mahdollista myös asianomaisen luvalla. (Henki-

lötietolaki 1999/523; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621; Kirkkolaki) 

Onko kuitenkin niin, että vaikka salassapitovelvollisuus koetaan yhteistyön esteeksi, se 

voi olla myös keino välttyä yhteistyöltä? Salassapitovelvollisuuden taakse on helppo 

piiloutua. Muistettava kuitenkin on, että perheiden kokonaisvaltainen auttaminen usein 

mahdollistuu yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Tiedon kulku on tärkeä osa 

onnistunutta ja joustavaa yhteistyötä. Kirkkohallituksen (2011) julkaisussa rippisalai-

suudesta ja vaitiolovelvollisuudesta kirkossa korostetaan asiakkaan lupaa tiedonantoon 

viranomaisten välillä. Yhteistyökumppaneiden tulisi tuntea toistensa salassapitosään-

nökset ja lain tasolla määritellyistä normeista ei yhteisesti voi sopia toisin. Asiakkaalta 

on oltava yksilöity lupa siitä, millaista tietoa saa luovuttaa ja kenelle ja lähtökohtana on 

aina asiakkaan etu. (Kirkkohallitus 2011, 77–78) 

 

Tutkimustuloksissa nousi esille myös palveluohjauksen tehostaminen. Palveluohjaus 

vaatii paitsi edellä mainitun tiedon kulun tehostamista sekä strategisen tason yhteistyötä, 

myös eri alojen asiantuntijuuden tunnistamista ja tunnustamista. Kun tunnetaan toisen 

vahvuudet ja osaamisalueet, perheen ohjaaminen oikeiden palvelujen piiriin on vaiva-

tonta. Usein julkisella sektorilla on vallalla tiukka reviiriajattelu, jolloin asiakkaan oh-
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jaaminen toiselle asiantuntijalle voidaan kokea epäonnistumisena työssä. Tästä ajatte-

lusta tulisikin siirtyä kokonaisvaltaisen auttamisen ajatukseen ja siihen, että eri organi-

saatioiden tarjoama toiminta on toisiaan täydentävää, ei korvaavaa. Hyvänä mallina 

tähän voitaisiin mielestäni ottaa diakoniatyön tekemä palveluohjaus, missä diakonia-

työntekijä on ikään kuin koordinaattori, joka räätälöi auttamisverkoston asiakkaan tar-

peiden mukaisesti ja hyödyntäen eri organisaation toimijoiden vahvuusalueita. 

 

Opinnäytetyön tekemisen eri vaiheissa tiedonhankinnasta aineiston keruuseen ja ana-

lyysistä raportointiin aineistosta on noussut lisäkysymyksiä sekä joitain jatkotutkimus-

aiheita tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimustuloksista ilmeni tarve yhteistyön parempaan 

organisointiin ja suunnitelmallisempaan yhteistoimintaan. Jatkossa olisikin aihetta kehi-

tellä eri organisaatioiden välinen käytännön toimintamalli, joka helpottaisi yhteistyötä ja 

edistäisi toimijoiden välistä tiedonkulkua. Tutkimustuloksissa ilmeni myös, että usein 

samat ihmiset toimivat useassa eri järjestössä ja organisaatiossa. Tämä voi johtaa väsy-

miseen, ei ole voimavaroja eikä aikaa kaikkien ideoiden toteuttamiseen. Toisena jatko-

tutkimusaiheena nousi, miten yhteisön jäsenet saataisiin aktivoitumaan yhteisön toimi-

joiksi eikä vain tapahtumiin osallistujiksi. Yhtenä työmuotona aktiivisuuden lisäämisek-

si voisi olla esimerkiksi vanhempien ja perheiden odotusten kartoittaminen heitä haas-

tattelemalla. Seurakunnissa ja järjestöissä toimii tänäkin päivänä paljon vapaaehtoisia, 

mutta haasteellista on, miten vapaaehtoistoiminta saataisiin laajemmin osaksi esimer-

kiksi kuntien hyvinvointipalveluja. 

 

 

7.2 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Tutkimusetiikan merkitys on keskeinen tutkimuksissa, joissa käytetään ihmisiä tietoläh-

teinä. Eettinen harkinta kulkee mukana koko opinnäytetyön prosessin ajan aiheen valin-

nasta tulosten julkistamiseen saakka, kuten myös tutkimusaineiston keräämisestä arkis-

tointiin ja hävittämiseen. Lähtökohtana voidaan pitää ihmisarvon kunnioitusta, joka 

ilmenee tutkittavien itsemääräämisoikeutena, vahingoittumattomuuden turvaamisena 

sekä yksittäisten henkilöiden tunnistettavuuden välttämisenä. Eettisesti hyvässä tutki-

muksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuksen tekijä on vastuussa 

työnsä eettisistä ratkaisuista. Tutkimusetiikkaa säätelevät useat kansainväliset ja kansal-

liset normit, jotka velvoittavat tutkijaa ammatillisesti. Suomessa tutkimusten eettistä 
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laatua turvaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta sekä lainsäädäntö. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 23–27; Kuula 2006, 58–65; Leino-Kilpi 2003, 284–296.) 

 

Opinnäytetyön aihe tuli työelämän tarpeesta ja sen rajaaminen tapahtui hankkeen tarkoi-

tuksen ja tavoitteiden sekä muiden hankkeeseen valmistuvien opinnäytetöiden ohjaa-

mana. Eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna aihe ei loukkaa ketään ja on ilmiönä 

enemmänkin organisaatioita kuin yksittäisiä ihmisiä koskeva. Aihe ei myöskään sisällä 

väheksyviä oletuksia mistään yksittäisestä ihmisryhmästä. Aiheen viitekehyksessä tut-

kittua ilmiötä pyrittiin avaamaan useasta näkökulmasta. Opinnäytetyön viitekehyksen 

tekstissä viitemerkinnät ovat asianmukaisia ja plagiointia on vältetty. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusryhmä koostuu seurakunnan, kunnan ja kolmannen sek-

torin työntekijöistä ja vapaaehtoistoimijoista. Haastatteluun osallistuminen on vapaaeh-

toista. Kysymyksiin vastaaminen tulkitaan suostumiseksi tutkimukseen varsinkin kun 

kyse ei ole mistään erityisryhmästä, eikä näin ollen erillistä suostumuslomaketta käytet-

ty. Osallistujille annettiin tiedonkeruuaineiston mukana olleessa saatekirjeessä riittävästi 

tietoa tutkimuksen tarkoituksesta. Tutkittavilla oli oikeus valita, mihin tutkimuskysy-

myksiin he vastaavat. Tutkittavien henkilötietoja tai asemaa ei paljasteta missään vai-

heessa. Perho on paikkakuntana pieni ja henkilöiden tunnistettavuuden estämiseksi tu-

losten raportointi vaati paljon pohdintaa ja eettisiä valintoja. Tämän vuoksi esimerkiksi 

aineistonkeruu-osiossa ei paljasteta, mitä toimijatahoa vastaajat edustavat. Tutkimustu-

lokset analysoitiin hyödyntäen koko kerättyä aineistoa ja tutkimustuloksista raportoitiin 

rehellisesti ja luotettavasti. Vastausten tutkijassa herättämät tunteet eivät saa vaikuttaa 

aineistonkäsittelyn objektiivisuuteen. Kaikki tutkimuksessa esille nousseet asiat on käsi-

teltävä mitään ohittamatta tai korostamatta. Tutkimustuloksia ei tekaista eikä kenenkään 

muun tutkimustuloksia esitetä omina. Aineiston analysointi ja tulosten raportointi on 

hienovaraista, koska vastaajaryhmä ei ole homogeeninen, vaan koostuu monien eri am-

mattialojen edustajista ja vapaaehtoistoimijoista eri toimintaympäristöistä ja järjestöistä. 

Mahdolliset tutkimuksen puutteet tuodaan julki aineiston raportoinnin yhteydessä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23–27; Kuula 2006, 58–65; Kylmä & Juvakka 

2007, 137–155; Leino-Kilpi 2003, 284–296.) 
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7.3 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuus ilmenee tutkimusprosessin toteuttamisessa ja tämän vuoksi 

opinnäytetyön luotettavuuden arviointi koskee koko opinnäytetyöprosessia. Opinnäyte-

työn luotettavuus perustuu siihen, kuinka totuudenmukaista tietoa on pystytty tuotta-

maan. Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa voidaan sanoa, että tutki-

mus on pätevä, jos sillä saadaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Opinnäytetyön tulosten 

luotettavuutta arvioidaan mittaamisen luotettavuuden ja tulosten luotettavuuden kannal-

ta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 157–166; Kylmä, Vehviläinen-Julkunen 

& Lähdevirta 2003, 612–613.) 

 

Tutkittaessa ihmisten kokemuksia heidän lähtökohdistaan käsin, tutkimuksen toistetta-

vuus voi olla haasteellista ja tutkimuksesta riippuen voidaan saada täysin päinvastaisia 

tuloksia. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija antaa tutkimusra-

portin lukijalle riittävästi tietoa aineiston keräämisestä ja analyysistä, samoin kuin kriit-

tisesti pohtii omaa suhtautumistaan aiheeseen ja aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

136–143.) Ilmiötä uudelleen tutkittaessa tutkimustulos voi olla eri riippuen tutkimus-

ryhmän koosta ja koostumuksesta. nyt tutkimukseen vastanneilla toimijoilla voi olla eri 

käsitys ilmiöstä kuin heillä, jotka nyt tutkimukseen jättivät vastaamatta.  

 

Opinnäytetyön viitekehyksen luotettavuutta lisää monipuolinen lähteiden käyttö ja läh-

dekritiikki. Teoriatiedon ja materiaalin hankinnassa opinnäytetyön viitekehykseen olen 

käyttänyt lähinnä Nelli- ja EBSCO-tietokantoja sekä Google-hakuja eri asiasanoilla ja 

asiasanojen yhdistelmillä sekä suomeksi että englanniksi. Lähteiksi on hyväksytty pää-

sääntöisesti vain alkuperäislähteitä. Perinteisesti kuntien ja seurakuntien välillä yhteis-

työtä on tehty pitkään. Kuntaliitto ja kirkko ovatkin julkaisseet tätä yhteistyötä koskevia 

selvityksiä, joista oli paljon hyötyä opinnäytetyön tekemisessä. Kunnan ja järjestöjen 

sekä seurakunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä aineistoa oli vähemmän, aineisto 

oli lähinnä tilastotietoa. Samoin yhden organisaation sisäisestä moniammatillisesta yh-

teistyöstä ja tiimityöskentelystä aineistoa löytyy, mutta aineistoa eri organisaation ja 

toimijoiden välisestä yhteistyöstä vähemmän.  
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Aineiston hankinnan muotona sähköpostikysely vaatii kriittistä pohdintaa. Ajankäytön 

ja resurssien puolesta sähköposti on nykyaikana helppo ja vaivaton yhteydenpitomuoto 

ja näin varteenotettava tutkimusaineiston hankintaankin. Etuna sähköpostitse tapahtu-

van aineiston hankinnassa on, että tietojenkeruulomakkeen lähettäminen suurellekin 

tutkimusryhmälle on nopeaa ja vaivatonta. Myöskään kustannuksia aineiston hankinnas-

ta ei tule ja aineiston saa valmiiksi kirjallisessa muodossa, mikä nopeuttaa aineiston 

käsittelyä. Huonona puolena sähköpostin käyttöön havaittiin sen epävarmuus. Lähete-

tyistä viesteistä kaksi palautui, koska niitä ei voitu toimittaa vastaanottajille.  

 

Saatujen vastausten vähäinen määrä lähetettyihin kyselyihin verrattuna herättää myös 

kriittistä pohdintaa. Henkilökohtaiseen haastatteluun tai muuhun yhteydenottoon verrat-

tuna sähköpostikyselyssä epäselväksi jää, mikä on syy vastaamatta jättämiseen. Voidaan 

vain arvailla, onko vastaamatta jättämisen syynä itse tutkimusaiheeseen vai tutkimusta-

paan liittyvät syyt. Jälkeenpäin pohdittuna aineistonkeruumenetelmäksi olisi kannatta-

nut valita joko henkilökohtainen tai puhelinhaastattelu. Henkilökohtainen yhteydenotto 

tutkimusryhmän jäseniin vähentää huomattavasti aineiston hankintaan liittyviä epävar-

muuskysymyksiä. Tutkimuskysymyksiä ei myöskään testattu etukäteen. Esitestaus olisi 

voinut tuoda esille kysymysten asetteluun liittyviä puutteita. Esitestaukseen pohjautuva 

kysymysten uudelleen asettelu olisi voinut tuoda tarkempia vastauksia etenkin ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen terveyden edistämisestä ja yhteisöllisyydestä. 

 

Toinen näkökulma haastattelun eduksi on aineiston laatuun liittyvä. Sähköpostitse saa-

mani vastaukset olivat suhteellisen pelkistettyjä ja lyhyitä, lähinnä yhdellä lauseella tai 

muutamalla sanalla annettuja vastauksia kuin useamman lauseen kuvauksia tai mielipi-

teiden perusteluja. Asioiden saattaminen kirjalliseen muotoon saattaa olla vaikeampaa, 

kuin ilmaista asia puhumalla. Haastattelemalla vastaukset olisivat mahdollisesti olleet 

tarkempia, kuvailevampia ja monipuolisempia kuin sähköpostikyselyillä.  

 

Aineiston vähyyteen mahdollisesti vaikuttaa myös kyselyn ajankohta. Omasta aikatau-

lutuksestani johtuen pääsin lähettämään kyselyt tutkimusryhmälle vasta 17.6.13 ja vas-

tausaikaa jatkoaika mukaan lukien oli 15.7.13 saakka. Ajankohta sijoittui kesäloma-

aikaan, joten on mahdollista että osittain työsähköposteihin lähettämäni kyselyt ovat 

jääneet huomioimatta ja kesällä muutoinkin vietetään aikaa vähemmän tietokoneen ää-

rellä. 
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Aineiston analyysin luotettavuutta lisää, että aineiston tarkastelu on objektiivista. Ana-

lyysin ollessa aineistolähtöistä, aikaisemmat tiedot ja teoriat eivät saa ohjata analyysiä. 

Aineiston pelkistäminen ja kategoriointi oli haasteellista ja sisälsi jatkuvaa vuoropuhe-

lua aineiston, kategorioiden ja tutkimuskysymysten välillä. Tutkimuskysymykset kir-

kastuivat ja pelkistyivät analyysin aikana. Tutkijan tulee olla tietoinen omista ennakko-

käsityksistään aiheesta, jotta ne eivät vaikuttaisi aineiston analyysiin ja tulkintaan. Huo-

lellisesti tehdyllä aineiston analyysilla saadaan tuotettua uutta tietoa tutkittavasta ilmiös-

tä. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–97.) Tässä opinnäytetyössä 

käytiin toistuvasti keskustelua aineiston ja tutkimuskysymysten välillä. Aineiston ana-

lyysiä tehtiin useaan kertaan aineistoa uudelleen ja uudelleen ryhmitellen ja abstrahoin-

tia tarkistellen. Lopullinen analyysi ja siitä muodostuneet käsitteet vastaavat hyvin tut-

kimuskysymysten sisältöä aineiston niukkuudesta huolimatta. 

 

Saatu tutkimusaineisto vastasi hyvin esitettyihin kysymyksiin ja niistä saatiin analysoi-

malla tutkimuksen kannalta tärkeää ja hyvää tietoa. Analyysivaiheessa olisi ollut hyö-

dyllistä keskustella aineistosta ja sen luokittelusta jonkun toisen kanssa, jotta luokittelu 

olisi selkeytynyt. Vastauksissa painopiste oli enemmän toimijoiden välisen yhteistyön ja 

sen kehittämisen puolella perheiden kokeman yhteisöllisyyden ja terveyden edistämisen 

jäädessä yleisemmiksi maininnoiksi. Tämä ohjasi opinnäytetyön painopistealuetta ja 

tarkensi tutkimuksen tavoitetta, tarkoitusta ja tutkimuskysymyksiä. Toisaalta aiemmassa 

tutkimuksessa on selkeästi noussut esille yhteisöllisyyden merkitys terveyden edistämi-

selle ja tutkimusta yhteistyöstä on vähemmän, joten painopisteen liikkuminen yhteis-

työn suuntaan voi olla hyväkin asia. Opinnäytetyön tutkimustulokset tukivat hyvin ai-

kaisempia tutkimuksia aiheesta ja vastauksista nousi hyviä konkreettisia ehdotuksia eri 

toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää tutkimus-

ympäristössään Perhossa, mutta ei välttämättä yleistäen. 

 

Opinnäytetyön tulosten raportointi on keskeinen osa opinnäytetyöprosessia. Tutkimuk-

sen tulokset nousevat tutkittavien todellisuudesta, heidän kontekstistaan ja kokemuksis-

taan. Raportoinnin kirjoittamistyyliin vaikuttaa se, kenelle raportti on suunnattu. Hyvän 

laadullisen tutkimuksen lukijan tulee raportin perusteella saada käsitys tutkimuksen 

tiedon hankinnasta ja tutkimuksen luotettavuudesta. Tulokset kirjoitetaan auki mahdol-

lisimman selkeästi ja yksinkertaisesti ja tarkistetaan vielä, että tutkimustehtävään on 

aineiston analyysin kautta saatu vastaus. Tulosten raportointiin voidaan yhdistää teoria-
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tietoa aiemmista tutkimuksista, mutta se ei ole välttämätöntä. (Metsämuuronen 2008, 

57–58; Tuomi & Sarajärvi 2009, 158.)  

 

Raportin kirjoittaminen oli mielekäs, mutta välillä erittäin työläs prosessi. Tavoitteena 

on ollut luoda sujuvasti luettavaa tieteellistä tekstiä ja raportin kohderyhmäksi on ajatel-

tu lähinnä Perhon eri toimintasektoreiden toimijat. Viitekehyksen luominen ja sen pe-

rustelu on ollut mielenkiintoista. Prosessin aikana materiaalia on kirjoitettu, tarkennettu, 

lisätty, poistettu ja muokattu. Tutkimustuloksissa on vielä viitattu viitekehyksessäkin 

esitettyihin aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisiin lähteisiin.   
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LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN TIETOJENKERUULOMAKE 

 

 

Pyydän Teitä vastaamaan vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaista lapsiperheisiin kohdistuvaa yhteistoimintaa edustamallasi organisaatiolla 

on muiden toimintasektoreiden (kunta, seurakunta, yhdistykset ja järjestöt) kanssa? 

 

 

2. Millaisia yhteistoimintaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä organisaatiosi näkökulmas-

ta koet olevan? 

 

 

3. Miten yhteistoimintaa eri toimintasektoreiden välillä mielestäsi voitaisi kehittää? 

 

 

4. Miten mielestäsi koet yhteistyön edistävän lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja terveyt-

tä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LIITE 2: SAATEKIRJE 

 

 

Hei! 

 

Opiskelen sairaanhoitaja-diakonissaksi Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja 

opinnäytetyönäni kuvaan Perhon seurakunnan, kunnan ja järjestöjen toimijoiden koke-

muksia ja käsityksiä yhteistyön merkityksestä lapsiperheiden terveyttä edistävälle yhtei-

söllisyyden kokemiselle. 

 

Opinnäytetyöni liittyy Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tutkimus- ja kehittä-

mishankkeeseen ”Kokonaisvaltaista terveyttä edistäen. Terve sielu terveessä ruumiissa 

– diakonissat terveyden edistämisen toimijoina”. Hankkeen tarkoituksena on edistää 

diakonian asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistaa diakonissojen toimijuutta 

terveyden edistäjinä. Tavoitteena hankkeella on muun muassa kehittää diakoniseen hoi-

totyöhön liittyvää terveyden edistämistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yhteis-

työverkostojen kanssa. Perhon seurakunta toimii yhtenä hankkeen toimijayhteistyötaho-

na.  

 

Perhossa lapsiperheiden parissa toimivana Teillä on ensiarvoisen tärkeää tietoa olemas-

sa olevista yhteistyömuodoista ja yhteistyön merkityksestä yhteisöllisyyden muodostu-

miselle sekä näkemystä perheiden terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen. Sen 

vuoksi toivonkin, että vastaisitte tämän viestin liitteenä oleviin kysymyksiin. 

 

Toivon, että vastaatte kysymyksiini sähköpostitse 28.6.2013 mennessä. Henkilötietonne 

ja toimintaorganisaationne eivät tule ilmi tutkimuksen missään vaiheessa ja vastauksi-

anne käsitellään luottamuksellisesti. Aineiston analyysin jälkeen tutkimusaineisto hävi-

tetään asianmukaisesti. Vastaan mielelläni tarvittaessa opinnäytettäni koskeviin kysy-

myksiinne joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Arja Ansamaa 

puh: …… 

arja.ansamaa@student.diak.fi 


