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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Lisensiaatintyöni tutkimuskohteena on yhteistyö, joka toteutuu nuorisopsykiatrian asiakasyhteistyön työntekijäverkostoissa.
Tutkimuskysymykseni on miten ja minkälaisena yhteistyö todentuu työntekijöiden kuvauksissa. Keskeiset käsitteeni ovat yhteistyö, verkostotyö,
moniammatillisuus ja asiantuntijuus. Käsitteet ovat kaikki yhteyksissä toisiinsa, mutta ne niputtuvat myös käsitepareiksi siten, että yhteistyö ja
verkostotyö muodostavat yhden käsiteparin ja moniammatillisuus ja asiantuntijuus toisen.
Kukin pääkäsite jakautuu seuraavanlaisiksi alakäsitteiksi:
Yhteistyö: työnjako, yhteydenpito ja yhteistoiminnallisuus
Verkostotyö: institutionaalinen ja dialoginen verkostotyö
Moniammatillisuus: multiprofessionaalisuus ja interprofessionaalisuus
Asiantuntijuus: moderni ja postmoderni asiantuntijuus.
Jokaisen pääkäsitteen ensimmäinen taso (alakäsite) on perusta, joka tarvitaan ja jonka päälle on kehittynyt seuraava taso ja uudenlainen tapa
toteuttaa yhteistyötä, verkostotyötä, moniammatillisuutta ja asiantuntijuutta.
Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineistona ovat neljän perheen asioissa yhteistyötä tehneet työntekijäverkostot. Työntekijät edustavat
nuorisopsykiatriaa, lastensuojelua sekä koulun oppilashuoltoa. Metodologisena viitekehyksenä on konstruktiivisuus ja fenomenografia.
Haastattelumenetelmänä on käytetty fokusryhmähaastatteluja, joissa keskityttiin sekä työntekijäverkoston toteutuneeseen yhteistyöhön tietyn
perheen asioissa että yhteistyökysymyksiin yleisemmällä ja laajemmalla tasolla. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi yhteistyökysymysten
toteutumisesta oli oleellisista, että aineistonkeruumenetelmässä tuli näkyviin konkreettiset yhteistyön tekemisen tilanteet. Työntekijäverkostot
olivat toteuttaneet yhdessä yhteistyötä ja purkivat haastatteluissa näitä kokemuksiaan.
Tutkimukseni näkökulmana on asiakastyötä tekevien työntekijöiden näkökulma ja tuloksena näkyy heidän kokemuksensa yhteistyökysymyksiin
liittyen. Tutkimus tuo tietoa siitä, millä tasolla työntekijät valitsevat tai ajautuvat tekemään yhteistyötä, miten verkostotyö eri organisaatioiden
välillä toteutuu sekä mitä haasteita organisaatioiden välinen työskentely yhteistyölle tuo, minkälaisena moniammatillisuus ryhmissä ymmärretään
ja miten se toteutuu sekä minkälaista asiantuntijuutta eri organisaatiot ja ammattiryhmät tuottavat.
Yhteistyön tekemisen edetessä ja tilanteiden muuttuessa tapa tehdä yhteistyötä eli. Ongelmallisissa yhteistyön kohdissa ratkaisua lähdettiin
hakemaan työnjaollisesta yhteistyöstä. Organisaatioiden välisessä yhteistyössä mm. vastuukysymykset sekä tiedonkulku vaitiolovelvollisuuteen
liittyen herätti keskustelua. Interprofessionaalisuutta syntyi erityisesti niiden työntekijöiden välille, jotka olivat tottuneita tekemään töitä yhdessä.
Nuorisopsykiatrian edustajille oli tyypillisempää toteuttaa modernia asiantuntijuutta ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille postmodernia
asiantuntijuutta.
Aineistoni perusteella voin todeta, että nuorisopsykiatrian, lastensuojelun ja koulun oppilashuollon asiakasyhteistyössä ollaan usein niin
monimutkaisissa tilanteissa, että tarvitaan enemmän yhteistoiminnallista kuin työnjaollista yhteistyötä, enemmän dialogista kuin institutionaalista
verkostotyötä, enemmän interprofessionaalista kuin multiprofessionaalista moniammatillisuutta sekä enemmän postmodernia kuin modernia
asiantuntijuutta.
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