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Tiivistelmä

Poliittishallinnollinen ohjaus on painottanut 1990-luvulta alkaen kaikkien 
yhteiskunnallisten toimijoiden verkostoitumista ja vastuuta sosiaalisten on-
gelmien ehkäisemisessä. Yhteisen verkoston muodostumisen mahdollisuuk-
sia tarkastellaan tässä tapaustutkimuksessa lasten ja nuorten syrjäytymistä 
ehkäisevien poikkihallinnollisten ryhmien näkökulmasta. Haastateltuihin 
ryhmiin osallistui pääasiassa sosiaali-, koulu-, nuoriso- ja terveystoimen sekä 
seurakunnan ammattilaisia. Tutkimus koostuu kuudesta osajulkaisusta sekä 
yhteenvedosta.

Tutkimuksessa osoitetaan, että näiden poikkihallinnollisten ryhmien kes-
keinen tehtävä on käsitellä sitä, milloin ammattilainen tai verkosto voi oi-
keutetusti puuttua lasten, nuorten ja heidän perheidensä yksityisyyteen, ja 
miten se pitäisi tapahtua. Ryhmien tavoitteet ja keinot kiinnittyvät jännittei-
sesti sekä hyvinvointivaltiolliseen perinteeseen että entisaikojen välittävää 
ja rajoja asettavaa paikallisyhteisöä tavoittelevaan kommunitaristiseen re-
toriikkaan. Mikään ei kuitenkaan näytä vakuuttavan ammattilaisia eikä oi-
keuttavan heidän ammatillista asemaansa siinä määrin kuin heikoilla olevien 
puolustaminen elämän hallitsemattomuutta ja yhteiskunnan rakenteellista 
eriarvoisuutta vastaan.

Tiettyjen lasten ja perheiden ongelmat ja ammattilaisten yhteisymmär-
ryksessä konstruoima selkeä tarvetila johtivat poikkihallinnollisia ryhmiä käy-
tännön yhteistoimintaan. Yhteistoiminta edellyttää ammatillisten valta- ja 
vastuuasetelmien hyväksymistä sekä tilaa viranomaisten vaitiolovelvolliseen, 
lakeihin ja ammatilliseen harkintaan perustuvalle pohdinnalle. Yleinen, kai-
kille suunnattu ehkäisevä työ tai periaatteellinen arvokeskustelu eivät riitä 
poikkihallinnollisten ryhmien yhteistoiminnan sytykkeeksi. Turhautuminen 
vaanii tällaisessa yhteistyössä, johon asetetaan suuria odotuksia ja tavoitteita, 
mutta jolle ei löydy konkreettista sisältöä. 

Yhteisen verkoston ideaali näyttää sanoittavan niitä yhteiskunnallisia 
tavoitteita, joita on vaikeaa tai mahdotonta saavuttaa, mutta joita kovasti 
kaivataan: jaettua käsitystä hyvästä elämästä, välittömiä sosiaalisia suhtei-
ta ja näihin sidottua luottamusta sekä kaikkien aktiivista toimijuutta. Yksi-
löllistyminen, elämäntapojen moninaisuus ja valinnanmahdollisuudet ovat 
toteutuneet kuitenkin nyky-yhteiskunnassa niin pitkälle, että tällainen ver-
kostoideaali voidaan saavuttaa vain hetkittäin ja rajatulla toiminta-alueella. 
Tutkimuksen perusteella näyttää mahdottomalta yhdistää puuttumisdilem-
maa käsitteleviä viranomaisryhmiä ja usein vaihtelevaan empatiaan ja mo-
raaliseen paremmuuden tunteeseen perustuvia kansalaisryhmiä. Sen sijaan 
on syytä nähdä toisiaan leikkaavia, sivuavia ja toisilleen vastakkaisia ryhmiä, 
verkostoja ja yhteisöjä, joita on mahdollista kokeilla ja koetella.

Avainsanat: verkostopolitiikka, ehkäisevä työ, poikkihallinnolliset ryhmät, 
lapset ja nuoret





Abstract

Since the 1990s, European policy strategies have stressed the mutual responsibility 
and joint action of all societal branches in preventing social problems. Network 
policy is an integral part of the “new governance” that generates a new kind of 
dependency between the state and civil society in formulating and adhering to 
policy goals. Using empirical group interview data collected in Helsinki, the capital 
of Finland, this case study explores local multi-agency groups and their efforts to 
prevent the exclusion of children and young people. These groups consist mainly 
of professionals from the social office, youth clubs and schools. 

The study shows that these multi-agency groups serve as forums for professional 
negotiation where the intervention dilemma of liberal society can be addressed: 
the question of when it is justified and necessary for an authority or network to 
intervene in the life of children and their families, and how this is to be done. An 
element of tension in multi-agency prevention is introduced by the fact that its 
objectives and means are anchored both in the old tradition of the welfare state 
and in communitarian rhetoric. Thus multi-agency groups mend deficiencies in 
wellbeing and normalcy while at the same time try to co-ordinate the creation of 
the new community, which will hopefully reduce the burden on the public sector.

Some of the professionals interviewed were keen to see new and even 
forceful interventions to guide the youth or to compel parents to assume their 
responsibilities. In group discussions, this approach often met resistance. The 
deeper the social problems that the professionals worked with, the more solidarity 
they showed for the families or the young people in need. Nothing seems to assure 
professionals and to legitimise their professional position better than advocating 
the under-privileged against the uncertainties of life and the structural inequalities 
of society. 

The groups that grappled with the clear, specific needs of certain children 
and families were the most capable of co-operation. This requires the approval 
of different powers and the expertise of distinct professions as well as a forum to 
negotiate case-specific actions in professional confidentiality. The ideals of primary 
prevention for everyone and value discussions alone fail to inspire sufficient multi-
agency co-operation. 

The ideal of a network seems to give word and shape to those societal goals 
that are difficult or even impossible to reach, but are nevertheless yearned for: 
mutual understanding of the good life, close social relationships, mutual trust 
and active agency for all citizens. Individualisation, the multiplicity of life styles 
and the possibility to choose have come true in such a way that the very idea of 
a mutual and binding network can be attained only momentarily and between 
restricted participants. In conclusion, uniting professional networks that negotiate 
intervention dilemmas with citizen networks based on changing compassions 
and feelings of moral superiority seems impossible. Rather, one should encourage 
openness to scrutiny among tangential or contradicting groups, networks and 
communities.

Key words: network policy, prevention of exclusion, multi-agency groups, 
young people

A mutual network? Research on multi-agency groups aiming to prevent 
youth exclusion
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1. Johdanto 

Ehkäisevän työn poikkihallinnollisilla ja monitoimijaisilla verkostoil-
la pyritään parantamaan sekä lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja että 
huonosti toimivaa palvelujärjestelmää ja ammattilaisten keinottomuutta 
– itse asiassa tervehdyttämään koko yhteiskuntaa. Tällainen toivevoimai-
nen elämäntapoja ohjaava ja elinoloihin vaikuttava työ juontuu hyvin-
vointivaltiollisesta ammatillistuneesta työstä, mutta sitä toteutetaan uusin 
koordinaatein: palvelusektoreiden ja eri toimijoiden välisenä yhteistyönä, 
paikallisissa verkostoissa. Sektorikohtaiselle ja erikoistuneelle työtavalle 
vastakkainen verkostotyö eri muodoissaan on noussut keskeiseksi lupa-
ukseksi riskiyhteiskunnan uhkia vastaan taisteltaessa. 

Yli kymmennen vuotta sitten Ulrich Beck (1995, 48-49, 61-62) visioi 
teksteissään toiselle modernille ominaisen neuvottelevan valtion, jossa 
pätevyyttä ja ei-pätevyyttä yhdistelevät pyöreän pöydän foorumit kehitte-
levät ja kokeilevat uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Nykyään 
Suomessakin on nähtävissä selkeä siirtymä valtiojohtoisesta normiohja-
ukseen, hierarkioihin sekä edustukselliseen demokratiaan pohjautuvasta 
hallinnoimisesta uudenlaiseen hallintatapaan, joka painottaa valtion ja 
kansalaisyhteiskunnan riippuvuutta toisistaan, neuvottelevaa demokrati-
aa sekä verkostoja (Newman et al. 2004; Sjöblom 2006). Valtiolla on ikään 
kuin verkoston koordinoijan rooli ja verkostoissa eri tason toimijaryhmiä 
ohjataan toimimaan yhdessä neuvotellun, mutta poliittishallinnollisen 
johdon valitseman strategian mukaisesti. 

Ehkäisevä työ on hyvä esimerkki verkostopolitiikasta. Ehkäisevässä 
työssä pyritään viranomaisten ja ammattilaisten sektorirajoja ylittävän 
poikkihallinnollisen yhteistyön ohella monitoimijaiseen yhteistyöhön, jos-
sa julkista valtaa, kolmatta sektoria, yrityselämää ja yhteisöllisiä suhteita 
sulautetaan yhteen yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Meitä kaikkia kutsu-
taan toimimaan hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveyden eteen. Käytän-
nössä ratkomme yhteiskunnallisten pöytien äärellä esimerkiksi asuinalu-
eemme viihtyisyys- ja turvallisuuskysymyksiä, koululuokkien pelisääntöjä 
ja nuorten kotiintuloaikoja. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen poikkihallinnollisia nuorten syrjäy-
tymistä ehkäiseviä ryhmiä sosiologisen ymmärryksen varassa. Analysoin 
vuosina 2001 - 2002 Helsingissä kerättyä ryhmähaastatteluaineistoa. 
Tutkimustehtäväni on selvittää poikkihallinnollisissa, pääasiassa sosiaali-
toimen, koulutoimen, nuorisotoimen, terveystoimen sekä seurakunnan 
ammattilaisista koostuvissa ryhmissä toteutetun ehkäisevän työn edelly-
tyksiä. Tarkastelen poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen ryhmäksi orga-
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nisoitua muotoa kehkeytyvänä toimintana, jossa taituroidaan julkisten 
hyvinvointitavoitteiden, eriävien ammatillisten käytäntöjen ja yksityisten, 
herkkien elämänehtojen välimaastossa. Tutkimani ryhmät tarjoavat jul-
kisia hyvinvointi- ja kasvatuspalveluja lapsille, nuorille ja heidän perheil-
leen, ja toteuttavat tätä ohjaavaa ja puuttuvaa työtään yhdessä. 

Poikkihallinnollisesta yhteistyöstä näyttää tulleen niin politiikassa 
kuin tutkimuksessakin hyväntahtoinen mantra ja itsestään selvä ratkai-
su moniin haastaviin ongelmiin. Tutkimusten avulla yhteistyötä pyritään 
edelleen kehittämään ja rationalisoimaan. Poikkihallinnollisen yhteistyön 
ihanteellisuus ja välttämättömyys kytkeytyvät yhteiskunnan kohtalonky-
symykseen: miten suojelemme, kasvatamme ja ohjaamme lapsia ja nuoria, 
eli millaista tulevaisuutta olemme tekemässä. Poikkihallinnollisesti toteu-
tettu ehkäisevä työ osoittautuu usein kuitenkin hankalaksi ja toiveiden 
pohjattomaksi kaivoksi, eikä se työn organisoititapana johda itsestään 
selvästi parempiin palveluihin, onnekkaampiin elinehtoihin. 

Ymmärrän sosiologian tieteenalana, jolla on yhteiskuntakriittisiä teh-
täviä. Se asettaa tavoitteekseen yhteiskunnallisen hallinnan kriittisen tar-
kastelun. Tutkimassani toiminnassa näen viranomaiset ja ammattilaiset 
lähihallintaa toteuttavana tahona, mutta heitä ja heidän työtään taas 
hallitaan monisyisesti: he ovat esimiestensä, organisaatioidensa, valta-
kunnallisen tieto- ja neuvotteluohjauksen sekä poliittisten päätösten ruk-
kasessa. Pierre Bourdieu (1998, 147 suom. Mika Siimes) esittää sosiologi-
sen tutkimuksen merkityksen muun muassa näin: 

Kuljemme kohti maailmoja, joiden hallitsemiseksi tarvitaan yhä 
enemmän teknisiä ja rationaalisia oikeutuksia. Hallintaa vastaan 
puolustautuakseen hallitut voivat ja heidän täytyy käyttää järkeä 
yhä enemmän hyväkseen. Hallitsijoidenkin kun täytyy hallitakseen 
yhä enemmän tukeutua järkeen ja tieteeseen. -..- Koska vain so-
siologia kykenee paljastamaan hallinnan mekanismeja, sen on nyt 
pikemmin kuin koskaan valittava: asettaako rationaaliset tiedon 
välineensä aina vain rationaalisemman hallinnan käyttöön vai eri-
telläkö rationaalisesti hallintaa ja varsinkin rationaalista tietoa hal-
linnan palveluksessa.

Tämä käsitys sosiologiasta ohjaa tutkimustani siten, että pyrin ymmär-
tämään ja nostamaan esille niitä yhteiskunnallisen ohjaamisen ja hallinnan 
ehtoja, ristivetoja ja rajoja, jotka ilmenevät viranomaisten ja kansalaisten, 
aikuisten ja lasten välisissä kohtaamisissa. Tutkimukseni ei ensisijassa ke-
hitä poikkihallinnollista yhteistyötä tehokkaammaksi ja toimivammaksi 
välineeksi vaan analysoi verkostotyön toiveikasta ja osin utopistista sovel-
tamista tulevaisuuden tekemisessä ja yhteisen hyvän etsinnässä. 

1.1. Paikallisen verkostoitumisen ydinjoukko   

Tutkimani poikkihallinnolliset ryhmät voidaan nähdä paikallisen ver-
kostoitumisen ydinjoukkona. Paikallinen ehkäisevä työ, niin paljon kuin 
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siinä nykyään painotetaankin kansalaisten, vapaaehtoissektorin sekä jos-
sain määrin myös yrityssektorin merkitystä, perustuu Suomessa ennen 
kaikkea ammattilaisten aloitteille ja työpanokselle. Verkostoituva hyvin-
voinnin edistäminen nähdään nykyään laajalti tavoiteltuna käytäntönä, 
ja siihen kehotetaan monissa ohjelmissa ja asiakirjoissa, kuten päihteiden 
käytön ehkäisyssä (Alkoholiohjelma 2004-2007), syrjäytymisen ehkäisyssä 
ja rikosten torjunnassa (Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2004) sekä lap-
si-, nuoriso- ja perhepolitiikassa (esim. Nuorisolaki 2006; Perhepalvelujen 
kumppanuusohjelma 2005). Kai Erikssonin (2006) mukaan voidaan puhua 
kattavasta verkostopolitiikasta, koska verkostoista ja niiden luomisesta 
on tullut sekä politiikan tavoite että edellytys. Verkostoituvan työtavan 
uskotaan tuottavan laadukkaita, kokonaisvaltaisia ja toimivia palveluita 
– tehokkuutta ja säästöä. 

Verkostokäsite viittaa joustavuutta, jatkuvuutta ja keskinäistä luotta-
musta tavoittelevaan epämuodolliseen yhteistyön organisoitumismuo-
toon, joka pyrkii väistämään yhtäältä hierarkisen organisaation kanke-
utta ja toisaalta markkinalogiikan pinnallisuutta (Bruun 2002). Verkoston 
käsite on aiempia yhteiskuntaa tulkitsevia metaforia - kuten kone, hierar-
kia, struktuuri - huokoisempi ja avoimempi: verkoston toiminta pakenee 
teknistä hallittavuutta, ennalta asetettuja sääntöjä sekä staattista raken-
netta. Verkostoissa korostuvat niiden sijaan prosessit sekä toimijoiden vä-
liset suhteet ja vuorovaikutus. (Eriksson 2006.) Verkostot voivat tarkoittaa 
piileviä, potentiaalisia yhteistyösuhteita tai konkreettisia yhteistyösuhtei-
ta. 

Tämän tutkimuksen kohteena olevat ryhmät koostuvat eri hallinnon-
alojen ammattilaisista, siitä termi poikkihallinnollinen. Ryhmät kokoa-
vat yhteen vaihtelevasti sosiaalitoimen, koulutoimen, nuorisotoimen, 
terveystoimen sekä seurakunnan ammattilaisia (viranomaisia, sijaisia ja 
projektityöntekijöitä) ja tarjoavat näille toimijoille yhteisen foorumin. 
Toisinaan ryhmiin voi osallistua järjestötoimijoita ja alueen asukkaita, esi-
merkiksi lasten vanhemman roolissa. Ryhmät ovat moniammatillisia - ter-
mi, jota käytän useiden osajulkaisujen otsikoissa -, mutta termi poikkihal-
linnollinen kuvaa niiden eri organisaatioiden rajoja ylittävää luonnetta 
paremmin. Poikkihallinnollinen-termi kuvaa myös sitä, että tutkittavissa 
ryhmissä lähes kaikki ammattilaiset toimivat julkisten palvelujen parissa; 
järjestötoimijoita oli yksi, kaupallisen (yksityisen) sektorin toimijoita ei yh-
tään. 

Moniammatillinen yhteistyö -käsite lienee yleisin suomenkielinen sa-
napari, jolla tarkoitetaan eri ammattikuntien yhteistyötä. Siinä pyritään 
tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja / tai toimivallan jakamisella 
jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Käsitteellä voidaan viitata 
organisaation sisäiseen tai organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, yh-
teistyön satunnaisiin ja vakiintuneisiin muotoihin (asiakasta koskevien 
puheluiden hoitamisesta aina komiteatyöskentelyyn asti) sekä ammatti-
rooleissa pitäytyvään tai uutta synteesimäistä ajattelutapaa etsivään yh-
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teistyöhön. (Payne 2000, 9.) Käsite viittaa siis laajaan toimintojen jouk-
koon, jossa eri ammatteja edustavat ihmiset tavalla tai toisella ottavat 
toistensa olemassaolon huomioon tai kohtaavat toisiaan. Monitoimijai-
sella yhteistyöllä viittaan osajulkaisuissani toimintaan, johon osallistuu 
ammattilaisten lisäksi muita paikallisia toimijoita, kuten alueen asukkai-
ta, yrityksiä ja järjestöjä. 

Tutkimani ryhmät tekevät nuoriin kohdistuvaa ehkäisevää työtä. Nuo-
rilla tarkoitan tässä tutkimuksessa sekä lapsia että nuoria. Käytän toisi-
naan myös ilmaisua lapset ja nuoret muistuttaakseni tästä. Ryhmät kes-
kittyvät yhteistyössään pääasiassa kouluikäisiin, osa ryhmistä toimii myös 
päiväkoti-ikäisten parissa. Yksi ryhmä sivuaa työssään myös nuorten asioi-
ta keskittyen kuitenkin aikuisväestön päihdepalvelujen tarpeisiin1. Hyvin-
vointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ kohdistuu usein juuri nuoriin: 
kasvatuksen, ohjauksen, kontrollin ja kurinpidon keinoin heitä valmiste-
taan tulevaisuuteen. Lapset ja nuoret nähdään usein tulevaisuuden käsi-
kirjoituksena, jota aikuiset kirjoittavat. 

Tutkimissani ryhmissä pyritään konkreettiseen yhteistyöhön lasten ja 
nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi sekä ongelmien ehkäisemi-
seksi. Ehkäisevässä työssä jokin yhteisö - yhteiskunta, asuinalue tai vaik-
kapa koulu - pyrkii säätelemään sen jäsenten elämäntapoja ja elinoloja, 
sekä sovittelee yksilön ja yhteisön etuja eri keinoin. Termit “varhainen 
puuttuminen”, “varhainen tukeminen” ja “sosiaalinen vahvistaminen” 
kuvaavat ehkäisevän työn nykysisältöjä. Uusia termejä keksitään koko 
ajan; ideoiden tuotteistaminen on tullut osaksi hyvinvointi- ja kasvatus-
työtä. Ongelmien ehkäisyn rinnalla painotetaan myönteisten asioiden 
kuten terveyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä. Osin kyse on 
retoriikan pehmentämisestä. Tutkimieni ryhmien tavoitteet liittyivät las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ehkäisevään päihdetyöhön sekä 
vanhemmuuden vahvistamiseen. Näen syrjäytymisen ehkäisyn parhaiten 
tiivistävän ryhmien tavoitetta. 

Polarisoitumiskehitys, jossa yhteiskunnallinen hyvä kasautuu yksille ja 
pahoinvointi toisille, on herättänyt 2000-luvulla laajaa huolta ja julkista 
keskustelua. Esimerkiksi lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt erityisesti 
pienten lasten perheissä, monilapsisissa perheissä sekä yksinhuoltajaper-
heissä. (Forssén 2006; Moisio 2006.) Myös nuorten terveyden kehityksessä 
ja hyvinvoinnin kokemisessa on havaittavissa polarisaatiota (Rimpelä et 
al. 2006). Huolta koetaan myös palveluverkoston, koulutuksen ja aktii-
visen työnhaun ulkopuolelle jäävien, yleensä ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneiden nuorten kasvavasta joukosta. Vuonna 2004 heitä arvi-
oitiin olevan Suomessa noin 95 000. (LSLH tiedotteet 2007.) Voidaan pu-
hua kasautuneista syrjäytymisuhista. Syrjäytymisuhista puhuttaessa on 

1 Osajulkaisuissani käsittelen ryhmää toisinaan (Määttä 2004a; Määttä 2006), osassa taas jätän sen 

aineistoni ulkopuolelle (Määttä 2005; Määttä & Rantala 2007).  
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kuitenkin otettava huomioon, että joidenkin ihmisten luokittelu syrjäyty-
neeksi tai syrjäytymisvaarassa eläväksi sisältää myös leimaavaa ja itseään 
toteuttavan ennusteen luonnetta. Syrjäytynyt -termi kiinnittää huomion 
syrjäytyneiden oletettuihin piirteisiin sen sijaan, että se kiinnittäisi huo-
miota yhteiskuntaan, joka tuottaa syrjäytymistä. Nyky-yhteiskunnassa ei 
ole ollenkaan selvää, mikä on se yhteiskunnan yhteisyys, johon syrjäyty-
neet halutaan palauttaa. (Helne 2002.) Kansantalouden tuotantorattai-
siin kuuluminen tarjoaa kuitenkin aika ohuen yhteisyyden.

Tutkimani ryhmät ovat organisoituneita, säännöllisesti - noin kerran 
kuukaudessa tai harvemmin - kokoontuvia työryhmiä. Yksittäisen ammat-
tilaisen osallistuminen niihin perustuu vapaaehtoisuuteen tai löyhään esi-
miesohjailuun. Ryhmien toiminnasta tehdään yleensä vain vähän kirjal-
lista materiaalia, esimerkiksi kokousasiakirjoja tai toimintakertomuksia. 
Ryhmän kokoukset ovat usein epämuodollisia. Väki vaihtuu, ryhmät täy-
dentyvät tai yksipuolistuvat, kukoistavat, sinnittelevät tai lopettavat. Ryh-
mät ovat siis joustavia verkostomaisia olioita, jotka pyrkivät yhteistyöl-
lään saavuttamaan jotakin asettamiaan tai niille asetettuja tavoitteita. 
Poikkihallinnollinen ryhmätyö mukautuu ja muotoutuu ajassa ja paikassa, 
osallistujistaan riippuen ja kehittää uusia merkityksiä ja tavoitteita. Ryh-
mä saattaa hitsautua selkeäksi kokonaisuudeksi, osallistujilleen attraktii-
viseksi me-joukoksi ja vahvaksi alueelliseksi toimijaksi tai kääntyä kuivaksi 
pakkopullaksi ja kahvitteluksi.

1.2. Sosiologinen interventio ehkäisevään työhön

Väitöstutkimus sai alkunsa vuosina 2000 - 2003 toteutetusta nuorten 
ehkäisevän päihdetyön hankkeen, Klaari Helsingin, laajasta arviointitut-
kimuksesta. Klaari oli Helsingin sosiaaliviraston koordinoima projekti, 
joka tähtäsi ammattihenkilöstön ja väestön yhteistoimintaan nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Projekti 
vakinaistettiin vuoden 2003 alussa ja se jatkaa Klaari-toimintana. 

Klaari Helsinki oli alusta asti kansallisen alkoholiohjelman, EU:n 
alkoholiohjelman, Helsingin kaupungin huumestrategian, lapsi- ja 
perhepoliittisen ohjelman, syrjäytymisen ehkäisyohjelman, turvalli-
suusstrategian ja pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman mukaista 
nuorten hyvinvointia edistävää ehkäisevän päihdetyön toimintaa. 
Klaari Helsinki –projektin toiminta-ajatuksena oli ammattihen-
kilöstön, järjestöjen, vanhempien ja muun väestön voimavarojen 
koordinointia toimivaksi verkostoksi. Tavoitteena oli luoda nuorille 
turvaverkko, jonka avulla heidän hyvinvointinsa lisääntyy ja päih-
teidenkäyttönsä ehkäistyy. Klaari Helsinki -internetsivut

Arviointitutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston sosiologian laitok-
sen sekä Stakesin alkoholi- ja huumetutkimusyksikön yhteistyönä (ks. 
kuvio 1). Pekka Sulkunen (HY) johti hanketta ja hänen asiantuntemus-
alueenaan olivat päihdepolitiikka, sen historiallinen kehittyminen sekä 
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kansainväliset vertailut. Kati Rantalan (HY) vastuualueena olivat kent-
tätoimintojen johtaminen ja asiantuntemusalueena erityisesti nuoret ja 
päihdevalistus. Kirsi-Marja Raitasalo (Stakes) arvioi Klaarin vanhempain-
toimintaa ja Thomas Karlsson (Stakes) projektin hallinto- ja rahoitusjär-
jestelmää. Itse suuntauduin Klaarin ammattilaisille tarjoaman toiminnan 
arviointiin ja moniammatillisten toimijaryhmien interventiotutkimuk-
seen. Klaari-evaluaatio kytkeytyi myös Helsingin yliopiston sosiologian 
laitoksen perustutkinto-opetukseen: esimerkiksi lukuvuosien 2001 ja 2002 
tutkimusharjoituskurssien opiskelijat osallistuivat arviointitutkimuksen 
toteuttamiseen. 

Klaari-projektin yhtenä keskeisenä toimintamuotona oli tukea, nos-
taa esille ja tarjota koulutusta nuorten asioita ja ongelmia käsittelevil-
le alueellisille moniammatillisille ryhmille. Klaari- evaluaation kannalta 
tekemistäni ryhmäinterventioista saatiin tietoa muun muassa hankkeen 
tarjoamista palveluista ammattilaisille, verkostoitumisen etenemisestä 
ja Klaarin osuudesta siinä sekä projektin hyödynsaajien (ammattilaisten) 
käyttäjäkokemuksia projektin toiminnasta. Alla oleva kuvio selventää väi-
töstutkimukseni asemaa ja sisältöä suhteessa Klaari-evaluaatioon.

Kuvio 1. Väitöstutkimuksen ja Klaari-evaluaation suhde ja aikataulu

Koko Klaari-tutkimushankkeen tavoitteena oli sosiologisen interven-
tion keinoin analysoida uuden julkishallintotavan suosimaa projektitoi-
mintaa, jossa pyritään ylittämään sektorirajoja niin hallinnonalojen kuin 
erilaisten paikallistoimijoidenkin välillä. Tutkimustapa oli samanaikaisesti 
interventio projektitoimijoiden ja tutkijoiden ajatteluun ja toimintata-
poihin. Aikaisemmin vastaavaa aktiivista lähestymistapaa on Suomessa 
toteutettu niin sanotussa Lahti-projektissa (Sulkunen 1997; Törrönen & 
Sulkunen 1997). Klaari-evaluaatiossa havaitsimme, että projekti toimi 
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kaukana nuorista ja päihteistä ja varoi ottamasta kantaa ehkäisevän 
päihdetyön sisältöihin ja menetelmiin. Sen sijaan Klaari tuki vanhempia 
ja ammattilaisia sekä koordinoi kaikenlaista aluetasolla nuorten hyväk-
si toteutettua toimintaa. Ehkäisevän päihdetyön sisältöjä koskevan rat-
kaisuvallan se delegoi alaspäin, kenttätoimijoille ja järjestöille. Tällainen 
kantaa ottamattomuuden etiikka ja etäisyys ehkäistävään ongelmaan eli 
nuorten päihteiden käyttöön kuvastavat yleisemmällä tasolla julkisen val-
lan moraalisten resurssien heikkoutta sekä ehkäisevän päihdetyön jäsen-
tymättömyyttä. (Sulkunen & Rantala & Määttä 2003.). 

Väitöskirjatutkimukseni kytkeytyi Klaari-evaluaatioon, mutta jatkui 
sen jälkeenkin. Alusta asti tutkimukseni tähtäsi itsenäiseen väitöskirja-
kokonaisuuteen. Kehitin omaa arviointitutkimuksen ja empiirisen sosi-
aalitutkimuksen lähestymistapaa, mutta hyödynsin Klaari-evaluaatiota 
ohjaavaa tourainelaista ajatusta sosiologisesta interventiosta. Kirjassaan 
“The Voice and the Eye” Alain Touraine (1981) esittelee sosiologisen in-
tervention idean tiivistetysti: se on sosiologin toimintaa, jossa selvitetään 
tarkoilla ryhmäanalyysimenetelmillä kollektiivisen toiminnan sosiaalisia 
suhteita ja ristiriitaisia pyrkimyksiä. Sosiologisessa interventiossa tutkija 
ei ole etäinen tarkkailija eikä toivon ja mission tuoja – visionääri – vaan 
yllyttäjä-tulkitsija, joka järjestää interventioistunnot ja johtaa ryhmän 
itseanalyysiä siten, että ryhmä määrittelee kantansa selkeästi (Touraine 
1981, 140, 192-193). 

Sosiologista interventiota hyödyntävällä arviointitutkimuksella on joita-
kin yhtymäkohtia Tourainen tutkimusten kanssa. Hänen tutkimuksensa ero-
avat kuitenkin Klaari-evaluaation ja tämän väitöstutkimuksen tavoitteista 
monin tavoin. Touraine tutki antagonistisia sosiaalisia liikkeitä marxilaisen 
luokkataistelun eturintamana: alistettuina, vaikeuksissa olevina ryhminä, 
joiden kykyä historialliseen toimintaan oli syytä vahvistaa. Meidän inter-
ventiomme tapahtuivat sosiaalisen kontrollin instituutioissa ja hallinnan 
kontekstissa, jossa Tourainen mielestä pitäisi ‘säilyttää metodin pääperi-
aatteet ja samalla sopeuttaa ne uuteen tarkoitukseen’ (Touraine 1981, 
145-147), ja siihen pyrimme. Sosiologista interventiota hyödyntävä arvi-
ointitutkija tutkii toiminnan merkityksiä ja ristiriitoja, mutta tekee sen 
ohjelman ulkopuolelta käsin itsenäisenä tutkijana. 

Sekä Klaarin että poikkihallinnollisten ryhmien tutkimukset keskit-
tyivät siihen, kuinka ammattilaiset selvittävät niitä sosiaalisia ongelmia, 
joita heidän on tarkoitus ratkaista, eli mitkä ovat heidän tulkintansa on-
gelmista, relevanteista toimenpiteistä ja resursseista. Rakentamalla uu-
delleen, uusin sanoin heidän ohjelmateoriansa, pyrimme tekemään sen 
heille ymmärrettäväksi uudessa valossa. Projektitoimijoiden tarkoitukset 
ja niiden ristiriitaisuudet tulkitaan yhteiskunnallisten rakenteiden, poliit-
tishallinnollisen retoriikan ja hallinnan kautta. Käytännössä sosiologisen 
intervention soveltaminen on merkinnyt sitä, että niin pian kuin mah-
dollista, projekti- ja ryhmätoimijoita haastateltuamme, olemme esittä-
neet tulkintamme heille. Käännämme heidän näkemyksensä omiksi tul-
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kinnoiksemme, jotka annamme heidän purtavakseen ja arvioitavakseen 
- kutsumme tätä prosessia takaisin kääntämiseksi (translating back) (Sul-
kunen - Määttä - Rantala 2003). Tulkinnat liikkuivat makrososiologisista 
näkökulmista mikrososiologisiin tulkintoihin. Tourainelaisittain teimme 
väliintulon siihen, mitä projekti- ja ryhmätoimijat ajattelevat itsestään. 
(Määttä & Rantala 2007). 

2. Verkostoituva nuorten hallinta

Nyky-yhteiskuntaa on kuvattu kilpailukyky-yhteiskuntana, jossa ko-
rostuu yksilön oma vastuu jokapäiväisestä pärjäämisestään kaikenlaisessa 
kilpailussa, milloin työn, terveyden ja ihmissuhteiden kentillä. Risto Heis-
kalan (2006) mukaan kilpailukykyyn sekä talouteen viittaava uusliberaali 
puhetapa nousi vallitsevaksi, kaikkea yhteiskunnallista elämää läpäise-
väksi ohjenuoraksi 1990-luvun muutoksessa, jonka ”jälkeen Suomi on 
2000-luvulla rikkaampi, avoimempi, tehokkaampi, eriarvoisempi ja jul-
mempi yhteiskunta kuin 1980-luvulla.” Yhteiskunnallinen hallinta pyrkii 
yhä selkeämmin muovaamaan yksilöä aktiiviseksi toimijaksi ja pärjääjäk-
si. Erityisesti riskiryhmiin kohdistetaan toimijuutta tuottavia, valtaistavia 
teknologioita, kuten sopimuksia, koulutuksia ja terapiaa (Dean 1999, 167-
168). On aiheellista pohtia, ovatko toimijuutta tuottavat ammatilliset in-
terventiot myös tehokkaampia, kansalaisia erottelevampia ja julmempia 
tämän päivän kehittämisinnossa kuin 1980-luvulla. 

2.1. Yhteiskunnallisen hallinnan muuttuvat muodot 

Hallinnan analytiikassa (Rose 1999, Dean 1999, Helén 2004) termillä 
hallinta (governance2) viitataan mihin tahansa strategiaan, taktiikkaan, 
prosessiin, menettelytapaan tai ohjelmaan, jolla kontrolloidaan, sää-
dellään, muovataan ja hallitaan itseä ja toisia valtiossa, organisaatiossa 
tai paikallistasolla (Rose 1999, 15). Hallinnan analytiikan näkökulmasta 
yhteiskunnallinen hallinta on yksilöiden arkiseen käyttäytymiseen, ihon 
alle, ulottuvaa vallankäyttöä, jossa yksilöt ovat sekä vallan subjekteja että 
objekteja. Tällä hallinnalla on ylevistä ja monella tapaa hyvistä tavoitteis-
taan huolimatta vahingollinen ja irvokas puolensa, jota hallinnan analy-
tiikka foucaultlaisittain nostaa esille. Hallinnan analytiikkaa on hyödyn-

2 Governance -käsitteellä on monia tieteellisiä keskusteluperinteitä taustallaan. Tässä tutkimuksessa 

käytän yhteiskunnallinen hallinta -termiä hallinnan analyytikoiden yhteiskuntakriittiseen tapaan ja 

uusi hallintatapa –termiä politiikan tutkijoiden governance -keskustelujen tapaan. Näiden yhtäläi-

syyksistä ja eroista lisää mm. Daly 2003 sekä Julkunen 2006, 253-258.
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netty muun muassa kasvatuksen, koulutuksen, rangaistuskäytäntöjen, 
seksuaaliterveyden ja psykologisten teknologioiden tutkimuksessa (Helén 
2004). Tutkimassani toiminnassa näen viranomaiset ja ammattilaiset lähi-
hallintaa toteuttavana tahona. Tulkintani mukaan ammattilaisverkostot 
toteuttavat palvelusektoreiden välisiä neuvottelujaan erityisesti kahden 
hallinnan muodon tai rationaliteetin risteyksessä: hyvinvointivaltiollinen 
hallinta sekä uusi yhteisöhallinta risteävät heidän toimintaympäristös-
sään. 

Liberaali eli vapauden kautta toteutettu hallinta on keskeinen hallin-
nan rationaliteetti ja se kytkeytyy eri muodoissaan hyvinvointivaltiolliseen 
hallintaan ja yhteisöhallintaan. Liberaalien hallintatapojen luonteeseen 
kuuluu pyrkimys tuottaa yksilöistä autonomisia, itseään ohjaavia vapaita 
subjekteja. Niitä, jotka eivät kykene vielä tai enää hallitsemaan itseään, 
pidetään hyvinvointia, valtaistamista ja itsekuria tavoittelevien, autori-
taaristen – vapaudelle vastakkaisten – interventioiden kohteina. Lapsiin 
ja nuoriin kohdistuu paljon tällaista yhteiskunnallistavaa ja sosiaalistavaa 
ohjausta ja kontrollia. Samanaikaisesti väestö näyttää entistä selkeämmin 
olevan jakautumassa aktiivisiin pärjääjiin, jotka kykenevät henkilökohtai-
seen riskienhallintaan, sekä marginaalisiin ryhmiin, jotka tarvitsevat am-
mattilaisten turvaverkkoja. (Dean 1999, 147; Webb 2006, 49-50.) 

Hyvinvointivaltiollinen hallinta kiinnittyy asiantuntijavetoiseen bio-
politiikkaan, väestön ja yksilöiden elämän potentiaalien ohjaamiseen ja 
kontrolliin. Liberaalin hallinnan ohella kehittyivät myös sosiaaliseksi ym-
märretyt asiat kuten oikeudet, turvallisuus, vakuutus ja kansalaisuus (Dean 
1999, 99; Helén 2004), jotka ovat hyvinvointivaltiollisen hallinnan ydintä. 
Suomalaista hyvinvointivaltiota rakennettaessa sosiaalinen kysymys mer-
kitsi erityisesti työväen integroimista, jossa “sosiaalisen voi ymmärtää ol-
leen se vaje, joka erotti yksilön normaliteetista” (Haatanen 1997a). 

Yhteisöhallinnalla tarkoitan erityisesti 1990-luvulla vahvistunutta 
hallinnan tapaa, jossa lähiyhteisöt ja niiden moraalinen velvoittavuus 
ja vastuullistamisen kyky ovat nousseet poliittisen retoriikan keskiöön 
(Rose 1999, 172-176; Rahkonen 2000). Valtiota ja yksilöitä välittävän kan-
salais- ja paikallisyhteisön korostaminen näkyy erityisesti anglosaksisissa 
kommunitaristisissa ja kolmannen tien virtauksissa ja ohjelmajulistuksissa 
(Etzioni 1996; Giddens 1998).  Paikallisyhteisöä korostava hallinta linkittyy 
yksilön vastuuta korostavaan puhetapaan ja korvaa hyvinvointivaltiollisia 
- universalismia, täystyöllisyyttä ja julkista vastuuta korostavia - tavoittei-
ta (Rose 1998; Hänninen 2001).
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Alla olevassa taulukossa tiivistän näiden hallinnan muotojen dyna-
miikkaa ja keinoja mukaillen hallinnan analytiikan kirjallisuutta.

Taulukko 1. Hallinnan muotoja eri kausina 

Hallinta vapauden 
kautta

Hyvinvointi-
valtiollinen hallinta

Yhteisöhallinta

Aikakausi Liberalismi 1700-
Uusliberalismi 1980-

1800-luvulta-
1980-90-luvulle

1990-luvulla
voimistunut

Vastaus Autoritaarisen, 
pakottavan 
vallankäytön 
ongelmiin

Teollistumisen 
/ kapitalismin 
suojaksi, konflikteja 
puskuroimaan

Hyvinvointivaltion 
kriisiin, 
globalisaation 
vastapainoksi

Keskeinen 
aate

Liberalismi ~ yksilön 
vapaus. Hallinnon ja 
valtion minimointi. 
Kilpailun hyöty.

Erilaiset yhteiskuntaa 
/ sosiaalista 
kollektiivia luovat 
aatteet kuten 
kansalaisuus ja 
julkinen vastuu

Yhteisöpainotus, 
mm. kolmas tie, 
kommunitarismi.  
Yksilöiden 
oikeuksien
ja vastuiden 
tasapaino.

Hallinnan 
keskeinen 
instituutio

Demokratia / 
Markkinat

Kansallinen 
hyvinvointivaltio

Moraaliin, suhteisiin, 
arvoihin perustuvat 
paikallisyhteisöt

Asiantuntijat Markkinatoimijat, 
konsultit, 
taloustieteilijät

Hyvinvointi-
ammattilaiset, 
väestötieteilijät

Yhteisöpedagogit, 
verkostokoordi-
naattorit, 
projektipromoottorit

Yksilöt Asiakkaita, 
kuluttajia, yrittäjiä

Kansakuntaan 
kuuluvia kansalaisia

Identiteetti-
projektejaan
työstäviä yhteisön
jäseniä

Nämä poliittiseen historiaan kytkeytyvät hallinnan muodot antavat 
erilaiset perusteet lasten ja nuorten kasvatus- ja hyvinvointityöhön, ja ne 
voidaan nähdä myös tämän päivän ehkäisevän työn taustalla. Lapsia ja 
nuoria kasvatetaan sekä kuluttajiksi ja sisäisiksi yrittäjiksi että kansalaisik-
si ja yhteisön sääntöjä noudattaviksi jäseniksi.

2.2. Verkostoitumisen yhteiskunnallinen tausta 

Poikkihallinnollisen verkostotyön kehittymiseen ovat vaikuttaneet mo-
net yhteiskunnalliset, poliittishallinnolliset sekä ideologiset kehityskulut, 
esimerkiksi uusi hallintatapa, ehkäisevän politiikan idea, kommunitarismi 
sekä kasvatus- ja hyvinvointityön kehittely. 
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A. Uusi hallintatapa ja julkishallintoajattelu
Uusi hallintatapa (new governance tai governance) on erityisesti po-

litiikantutkimuksessa käytetty avara kattokäsite, jolla kuvataan ja ana-
lysoidaan valtion ja sen ohjausmuotojen sopeutumista globaaleihin 
toimintaympäristön muutoksiin ja perinteisen, hierarkkisen valtio-kansa-
laisyhteiskunta-suhteen muutosta. Kansalaisyhteiskunnalla ja ”tyhjenty-
neellä valtiolla” on nyt vuorovaikutteinen, toisistaan riippuvainen rooli 
politiikan muotoutumisessa ja juurruttamisessa. (Pierre 2000; Daly 2003.) 
Valtiovalta tarvitsee vuoropuhelua kansalaisten kanssa varmistaakseen ta-
voitteidensa toteutumisen ja toimintansa oikeutuksen. Kansalaiset erilais-
ten palvelujen käyttäjänä tarvitsevat palaute- ja vaikutusmahdollisuuksia 
julkisen vallan suuntaan. Uusi hallintatapa tavoittelee kumppanuuksia, 
verkostoitumista, aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta ja paikallista 
osallistumista, mutta kuitenkin ylhäältäpäin määriteltyjen tavoitteiden 
puitteissa (Newman et al. 2004). 

Julkisen sektorin sisäisessä ohjauksessa on toteutettu myös Suomes-
sa uuden julkishallintoajattelun (New Public Management, NPM) mukai-
nen mittava reformi, joka koostuu 1980-luvulla alkaneista ja 1990-luvulla 
jatkuneista uudistuksista, kuten liikelaitostaminen, valtionosuusuudistus 
sekä tulosjohtaminen (Temmes & Kiviniemi 1997, 18 – 21). Yksityisen sek-
torin johtamismenetelmiä sekä kannustinrakenteita hyödyntävä uusi jul-
kishallintoajattelu sekä uusi hallintatapa vaikuttavat siihen, että nykyisiä 
kasvatus- ja hyvinvointipalveluja tuotetaan usein markkina- ja kansalais-
lähtöisin ideaalein projektimuotoisena, paikallisesti ja monitoimijaisesti. 
Projektista – sen suunnitelmallisuudesta, toteuttamisesta ja saavutuksista 
– on tullut koko yhteiskuntaa leikkaava käsite siten, että voimme puhua 
julkishallinnon projektoitumisesta (Sjöholm 2006) sekä projektiyhteis-
kunnasta (Sulkunen 2006). Tulosvastuullisille ja väliaikaisesti rahoitetuille 
projektitoimijoille verkostoituminen, imagonluonti ja markkinointi ovat 
ensiarvoisen tärkeitä.  
B. Ehkäisevä politiikka

Suomen poliittishallinnollinen toimintajärjestelmä on tarjonnut eh-
käisevää sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkaa jäsentäjäksi ja modernisoijaksi 
vuosituhannen vaihteen yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Ehkäisevän politii-
kan idean on uskottu tasoittavan tietä globaaliin riskiyhteiskuntaan ja 
syrjäytymisuhkien hallintaan. Korjaavien, erikoistuneiden ja kalliiden 
hyvinvointipalveluiden kehittelystä on siirrytty ehkäisevään politiikkaan, 
jossa sektorirajojen ylittäminen nähdään välttämättömäksi.  (Ehkäisevän 
sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1997; Rauhala - Simpura - Uusitalo 
2000.) 

Ehkäisevä politiikka pyrkii hallitsemaan riskejä ennen kuin ne aktu-
alisoituvat ja pahenevat: on inhimillisempää ja yhteiskunnan kannalta 
järkevämpää ja taloudellisempaa tukea esimerkiksi perheitä varhaisessa 
vaiheessa ennen kuin ongelmat paisuvat suuriksi ja edellyttävät korjaavia 
interventioita. Ehkäisevän politiikan käytäntöihin kytkeytyy mahdollisten 
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ja piilevien riskien seulonta, joka kenties asettaa meidät kaikki jollakin ta-
valla tarkkailun alaiseksi. Ehkäisevän työn innovaatioiden, hyvien käytän-
töjen ja vakuuttavien vaikuttavuuslaskelmien etsintä sitoo sen kiinteästi 
osaksi hektistä projekti- ja kehittämisyhteiskuntaa.
C. Kommunitarismi 

Kommunitaristisesta yhteiskuntafilosofiasta ja poliittisesta liikeh-
dinnästä on haettu puhtia yhteisövastuun herättelyyn. Paluu valtiota ja 
yksilöitä välittävään kansalais- ja paikallisyhteisöön, sen turvaan, luotta-
mukseen ja moraaliseen velvoittavuuteen - joiden nähdään haaksirikkou-
tuneen liberaalin hyvinvointivaltion yksilöllistävissä käytännöissä - tar-
jotaan yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuksi (Etzioni 1996; Giddens 
1998). Suomalainenkin yhteiskuntapolitiikka soveltaa kommunitarismin 
ja kolmannen tien ajattelua (Rahkonen 2000). Yhteisöllisyyden tavoittelu 
onkin valtavirtaistunut. Viranomaisille ja ammattilaisille on asetettu uu-
sia yhteisöllisiä tehtäviä: he koordinoivat paikallistason verkostoitumista 
ja toimivat yhteisöllisyyden priimusmoottoreina. Yhteisöihin liitetty mas-
siivinen toivepuhe näkyy muun muassa valtakunnallisissa ja kunnallisis-
sa ohjelmissa. Valtio ja kunnat haluavat synnyttää lähiyhteisöä ja lisätä 
sen kiinteyttä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön Perhepalvelujen 
kumppanuusohjelma (2005, 16), joka tähtää perhepalvelujen paikalliseen 
verkostoitumiseen, haluaa tuottaa yhteisöllisyyttä myös vanhempien ver-
taisryhmätoiminnalla: 

Vertaisryhmätoiminnan kautta voidaan parhaimmillaan synnyttää 
paikallisuuteen perustuvaa, elämisen laatua lisäävää yhteisöllisyyt-
tä ja lisätä koko yhteisön kollektiivista vastuuta lapsista ja nuoris-
ta. Yhteisöllisyys luo perustan sosiaalisesti kestävälle kehitykselle. 
Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että jaetaan samat arvot ja toimitaan 
yhteisissä sosiaalisissa verkostoissa. Yhteisö toimii myös henkisenä 
ja sosiaalisena voimavarana. Kiinteät ja vahvat sosiaaliset verkostot 
ehkäisevät perheiden syrjäytymistä. Perheiden sosiaalinen kiinnit-
tyminen ja asuinalueiden yhteisöllisyyden rakentuminen juurruttaa 
ja vahvistaa yhteistä ”me-henkeä”. Tämän vuoksi perhepalveluissa 
on tärkeää panostaa vanhempien toisiinsa tutustumiseen. Myös 
lapsille tutut aikuiset ovat turvallisia aikuisia, jotka välittävät ja 
asettavat rajoja.

Ohjelma toistaa monia kommunitaristiseen ajatteluun ja liikkeeseen 
sitoutuneita tavoitteita: paikallisuutta, kollektiivista vastuuta nuorista, 
sitoutumista samoihin arvoihin, yhteisöjen rakentamista ja välittämistä, 
joka yhdistyy rajojen asettamiseen. Yhteisöhallintaa korostavat ohjelmis-
sa julkinen valta pyrkii tuottamaan ja vahvistamaan kansalaisyhteiskun-
taa, sen yhteisöllisiä suhteita ja yksityistä vastuullisuutta. Tämä kuvastaa 
hyvin uuden hallintatavan mukaista valtion riippuvuutta kansalaisyhteis-
kunnasta. Uusi hallitusohjelmakin (2007) tähdentää yhteisön merkitystä: 
”Tarvitsemme uutta yhteisöllisyyttä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentamisessa hallitus haluaa selkiyttää oman vastuun, yhteisen vas-
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tuun ja yhteiskunnan vastuun välistä suhdetta.”
Yleistäen voidaan sanoa, että kommunitarismi arvostaa paikallista, vä-

littömään vuorovaikutukseen ja jaettuun moraaliin perustuvaa yhteisöl-
lisyyttä sekä perinteisiä sosiaalisia instituutioita, kuten perhettä, koulua 
ja naapurustoa, ja pyrkii elvyttämään niitä. Uudet elämäntapayhteisöt ja 
mediavälitteinen yhteisöllisyys eivät näkemyksen mukaan voi korvata näi-
tä perinteisiä yhteisön muotoja. On kuitenkin huomioitava, että kommu-
nitarismista on moneksi: poliittisen filosofian suuntauksena, sosiologise-
na koulukuntana ja poliittisena liikkeenä se mahdollistaa monimuotoisia 
kantoja ja keskusteluja. (Haatanen 1997b; Kymlicka 2002, 271; Saastamoi-
nen 2002). 
D. Ammattikäytäntöjen kehitys

Poikkihallinnollisten ja monitoimijaisten verkostojen merkityksen kas-
vua selittää myös ammatillisten käytäntöjen kehittäminen. Sektoroitu-
neet palvelut on koettu monissa inhimillisissä tarpeissa riittämättömiksi. 
Suomalaista hyvinvointi- ja kasvatustyön monitoimijaista yhteistyötä on 
kehitetty erityisesti dialogisin menetelmin. Keskeistä näissä verkostome-
netelmissä on hyödyntää ulkopuolista vetäjää tai verkostokonsulttia, joka 
ohjaa ryhmädialogia tietyin vuorovaikutusmenetelmin kohti toiveikkaita 
näköaloja (Arnkil & Eriksson 1999; Karjalainen 2006). Arnkilin ja Erikssonin 
(1999) mukaan dialogista verkostotyötä on kehitetty hyödyntäen lähinnä 
kahta verkostotyön perinnettä: psykiatrisesta työstä ja kriisityöstä alkunsa 
saanutta verkostoterapeuttista suuntausta, jossa asiakas ja hänen omais-, 
läheis- ja naapuriverkostonsa ovat keskiössä sekä kehittävän työntutki-
muksen ja organisaatiokonsultoinnin pohjalta kehittynyttä viranomais-
verkostosuuntausta, jossa asiakas ja hänen verkostonsa ovat sivummalla 
(esim. Engeström 1992, 1993; Launis 1994). 

2.3. Nuoret, yhteisö ja yhteiskunta

Tutkimani viranomaiset ja ammattilaiset toimivat jännitteisessä ja her-
kässä maastossa. He toimivat yhteiskunnallistavina, sosiaalistavina ja välit-
tävinä linkkeinä julkisten instituutioiden ja yksityisen elämänpiirin välillä 
sekä nuorten maailman ja aikuisten maailman välillä. Nuoret nähdään 
yhteiskunnassa sekä suojelun että moraalisen ohjailun kohteina, ympä-
ristönsä vaikutuksille alttiina, toisten kannattelun ja suojelun tarpeessa 
olevina. Esimerkiksi nuorten alkoholin käyttö herättää aikuisissa hätää, 
suojelunhalua ja moraalisia tunteita juuri siksi, koska nuoret nähdään ym-
päristönsä viattomina uhreina (Piispa 1999, 59 - 60). Toisaalta nuoruuteen 
liitetään ajatus moraalisten rajojen koettelusta. Klaus Weckrothin (1996) 
mukaan nuorten maailma voidaan nähdä ennen kaikkea moraalisena 
kenttänä, “jolle taistelu hyvästä ja pahasta, vapaudesta ja välttämättö-
myydestä, oikeasta ja väärästä, vastuusta ja vastuuttomuudesta suunna-
taan ja jolla sitä käydään”. 

Nyky-yhteiskuntaa on kuvattu sosiaalisilta kategorioiltaan hauraana: 
yhteiskuntaluokat, sukupuoliroolit, perhe ja niiden tuottama yhtenäisyys 
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ovat hapertuneet; ja yksilöiden omat valinnat, saavutukset ja kyvyt ko-
rostuvat. Kun oma vastuu onnistumisista ja epäonnistumisista viritetään 
äärimmilleen, eräänlaiseksi päivittäiseksi juoksukilpailuksi, ja samalla riip-
puvuus työmarkkinoista ja kasvatus- ja koulutuspalveluista on kuitenkin 
vahvaa, erityisesti nuoret alkavat hahmottaa elävänsä veitsenterällä, jossa 
ei voi tietää, mille puolelle huomenna tippuu. (Beck & Beck- Gernsheim 
2002). Kommunitaristien mielestä tällainen perinteisten instituutioiden 
haurastuminen ja egoistinen yksilöllisyys ilmentävät liberaalin yhteiskun-
nan ongelmia ja uhkaavat ihmisten välisiä sosiaalisia siteitä; liberalistit 
taas tervehtivät ilolla yksilöllisten tavoitteiden monimuotoisuutta, joka 
lisää valinnanvapautta ja kulttuurista rikkautta (Kymlicka 2002, 271). 

Kommunitaristinen valtioihanne etsii yhteistä hyvää yhteisön vallit-
sevista elämäntavoista, perinteistä ja käytännöistä. Nykykommunitaristit 
arvelevat, että löytyy joitakin käytäntöjä, jotka kaikki voivat hyväksyä 
yhteisen hyvän näkökulmasta. Myös elämäntapoja on heidän mukaansa 
mahdollista julkisesti arvioida ja asettaa paremmuusjärjestykseen. Tällais-
ta ajattelua on kritisoitu konformistisuudesta, vähemmistöjen määritte-
lyvallan ylenkatsomisesta sekä politiikan repressiivisyydestä. (Kymlicka 
2002, 220, 257-260; Haatanen 1997b.) 

Käytännössä yhteisöhallinnan tai -kasvatuksen nousu merkitsee Suo-
messa pitkälti vanhempiin kohdistuvaa muutospainetta, kuten Törrönen 
ja kumppanit (2004) esittävät nuorten ehkäisevän päihdetyön ja julkisen 
tilan kontrolliohjelmia koskevassa tutkimuksessaan. He päättelevät, että 
kontrolloimalla nuoria julkinen sektori kiertoteitse kannustaa vanhempia 
muuttamaan omaa käyttäytymistään tavalla, jonka ei katsota loukkaavan 
yksilön perusoikeuksia suvereenina kansalaisena ja kuluttajana. Vanhem-
pien subjektiaseman vahvistaminen ja heidän vastuuttamisensa yhteisön 
tuella ei edellytä myöskään puuttumista kulutus- ja kilpailuyhteiskunnan 
rakenteisiin, kuten vanhempien työaikoihin tai muihin arkea sääteleviin 
toimintajärjestelmiin. (Törrönen et al. 2004, 230.) 

Yhteisöä on vaikea saada toteutumaan ihanteellisella tavalla. Ana-
lysoidessaan yksilöllistymistä (indidualization) Beck ja Beck- Gernsheim 
(2002, xxi-xxii) painottavat sen institutionalisoitunutta ja peruuttamaton-
ta luonnetta, koska se kytkeytyy läntiseen, liberaaliin perintöön ja de-
mokratiaan: toteutuneisiin kansalaisoikeuksiin, poliittisiin ja sosiaalisiin 
oikeuksiin sekä palkkatyöhön sidottuun koulutukseen ja liikkuvuuteen. 
Siinä mielessä pyrkimys palata jaettuihin arvoihin ja paikallisyhteisöllisyy-
teen - kuten aiemmin esitellyssä Perheperhepalvelujen kumppanuus-oh-
jelmassa toivottiin - vaikuttaa kovin epärealistiselta.

Toive jakamisesta, sosiaalisesta yhteisyydestä ja yhteisöjen kannattelus-
ta on kuitenkin perin inhimillinen. Yhteisön vetovoima perustuu Zygmunt 
Baumanin (2002, 204 suom. Jyrki Vainonen) sanoin “lupaukseen turvalli-
sesta satamasta, turvapaikasta, josta kaikki jatkuvan, ennustamattoman 
ja hämmentävän muutoksen myrskyämälle merelle eksyneet merenkävi-
jät haaveilevat”. Hänen mukaansa lupaavinta yhdessä olemista ja yhtei-
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söllisyyttä on kuitenkin elämäntavoiltaan ja arvoiltaan erilaisten ihmisten 
keskinäisissä väittelyissään, kamppailuissaan ja kompromisseissaan hetkit-
täin saavuttama, neuvoteltu yksimielisyys - ei siis sellainen yksimielisyys, 
joka on ennalta annettu tila ja perustuu erilaisuuksien tukahduttamiseen 
(Bauman 2002, 212). Tämä kiteytys on syytä pitää mielessä laskeudutta-
essa yhteiskunnan tasolta ammattilaisten keskinäiseen, poikkihallinnolli-
seen yhteistyöhön.

Sosiologiassa on useita viittauksia siihen, kuinka jonkin järjestelmän 
menestys itse asiassa kylvää tuon järjestelmän tuhon siemenet. Ihantei-
den voittokulku saa vähitellen aikaan vastakohtaansa. Beckin (1995, 12) 
mukaan moderni yhteiskunta ensin synnytti, sitten murentaa sisäisellä 
dynamismillaan omia luokka-, ammatti-, sukupuoli-, tuotanto-, yritys- ja 
sektorimuodostumiaan. Modernin yhteiskunnan saturaatioteesi kiteyttää 
samansuuntaista kehitystä: modernin aikakauden “suuret ihanteet, ku-
ten tekninen edistys, universaali yksilökansalaisuus ja kansallinen hyvin-
vointivaltio eivät ole ehtyneet vaan toteutuneet niin pitkälle, että ne ovat 
muuttuneet muodoltaan” (Sulkunen - Rantala - Määttä 2003). 

Voidaan olettaa, että nykyinen projektiyhteiskuntakin kypsyy hiljal-
leen hallintamuodon muutokseen, kun kuilu puheen ja toiminnan välillä 
kasvaa sietämättömäksi ja käytännön kokemukset osoittavat täysin päin-
vastaista kuin nykyhallinnan retoriikka. Jos esimerkiksi työelämän luo-
vuus ja palkitsevuus katoavat tulos-, laatu- ja työaikaseurannan kourissa 
ja hallintokoneiston koetaan nöyryyttävän ja kyykyttävän työntekijöitä, 
ei mikään uusi projekti-innovaatio estä työelämän kriisiytymistä ja vapaa-
ehtoista pakoa sen tuotantomyllyistä. (Sulkunen 2006.) Koko yhteiskun-
nan tasolla kriittinen massa kasvaa, kun julkisen hyvinvointivastuun epä-
onnistumiset, anomaliat ja hylkäämisen mekanismit paljastuvat (Julkunen 
2006a, 217).

Lasten ja nuorten kohdalla yksilökansalaisuuden kasvattaminen: 
oman toimijuuden, aktiivisuuden, valintojen, kykyjen ja tähän kaikkeen 
liittyvän vastuun painottaminen, saa anomalisia piirteitä kilpailu- ja te-
hostamishenkeä uhkuvassa nyky-yhteiskunnassa3. Hämmennyksen kes-
kellä muutosta etsitään ainakin kahdesta suunnasta: demokraattisten 
osallistumisihanteiden toistamisesta sekä epärealistisilla yhteisöpuheilla, 
täytyyhän tässä kylmässä todellisuudessa löytyä turvasatama, edes lap-
sille ja nuorille. Kilpailuyhteiskunnan karsintakeinot ja rakenteet jäävät 

3 Lapsen osallistaminen päätöksentekoon näyttää usein lapsiystävälliseltä toiminnalta, mutta sälyt-

tää hänelle vastuuta, joka kuuluisi kokonaan asiantuntijalle. Esimerkkinä hampaanpoistokokemus 

perhepiirissä: Hammaslääkäri halusi alle kouluikäisen lapsen valitsevan puudutetaanko poisvedettä-

vän hampaan ympäristö injektoitavalla puudutteella – kuten juuri tehtiin kivuliaasti toisen hampaan 

kohdalla – vai vetääkö hammaslääkäri hampaan pois pelkän puudutusgeelin avulla. Kun lapsi valit-

see, ettei hammasta puuduteta, tavallaan hän myös kantaa vastuun, jos hampaan vetäminen onkin 

vielä kipeämpää kuin puuduttaminen.  



28

kuitenkin koskematta, ikään kuin ne käärittäisiin pehmeään yhteisö- ja 
osallisuuspakettiin: annetaanhan teille mahdollisuuksia, jos vain kykenet-
te tarttumaan niihin!

Jaetaanko elämästä selviämisen valttikortit nuorille suoraan ydinper-
hekunnon vai asuinalueiden ja niiden yhteisöllisyyden asteen vai nuorten 
oman aktiivisuuden mukaan, jää avoimeksi kysymykseksi. Miten nuoret 
saavat riittävät eväät elämään? Näissä hyvän elämän ikivanhoissa kysy-
myksissä näyttäytyvät juuri nyt turvaverkkoja kutovat ja sektorimuotoa 
ylittävät poikkihallinnolliset ryhmät lupauksena paremmasta tulevaisuu-
desta. Ryhmissä ammattilaiset voivat kehittää innovaatioita, jotka paik-
kaavat nuorten kasvu- ja elinolojen heikkouksia ja vahvistavat sellaisia 
toimijuuden potentiaaleja nuorten ja heidän perheidensä elämänpiirissä, 
jotka eivät vielä ole realisoituneet ja puhjenneet täyteen kukoistukseen-
sa. Kyse on siis resurssien ja aarteiden kaivuutyöstä, jota ammattilaiset 
toteuttavat kansalaisten intiimeissäkin arjen käytännöissä.  

2.4. Poikkihallinnollisen yhteistyön lupaus ja vaativuus

Verkostotyössä on kyse laajasta ja syvästä palveluparadigman muutok-
sesta (Karjalainen 2006). Perinteisessä hyvinvointipalvelujärjestelmässä 
professionaalisille projekteille eli ammatillistumiselle, opillistumiselle ja 
aseman vakinaistumiselle oli sijaa: uudet professiot (kuten opettajat, so-
siaalityöntekijät, kuraattorit, psykologit) syntyivät, taistelivat resursseista 
sekä määrittelyvallasta, ja vahvistuivat hyvinvointivaltion suojeluksessa. 
Hyvinvointivaltion jälkiekspansiiviseen vaiheeseen liittyvät puolestaan 
professioiden haurastuminen sekä jälki- ja moniammatillinen joustavuus: 
monitaitoisuuden, refleksiivisyyden ja yrittäjyyden arvostaminen. (Julku-
nen 2004.) Professionaaliset projektit eivät ole tyystin loppuneet: esimer-
kiksi nuorisotyö hakee akateemista tunnustusta, yliopistoihin ja ammat-
tikorkeakouluihin jakaantunut sosiaalialan koulutus kyselee tilaansa ja 
niin edelleen. Käänne yleiskoordinaatioon ja yhteistyöhön on kuitenkin 
tapahtunut. 

Uudessa poikkihallinnollista yhteistyötä korostavassa käänteessä pro-
fessioiden rajojen ylittäminen on tavoitteena. Tätä on vahvistanut pitkälle 
sektoroituneen palvelujärjestelmän heikkous vastata moniongelmaisten 
asiakkaiden tarpeisiin taikka tarpeet, jotka jäävät perinteisen palvelujär-
jestelmän katvealueisiin kuten ehkäisevä työ. Ammattilaisten verkostoi-
tumisesta on etsitty ratkaisuja eri organisaatioiden ja ammattilaisryhmien 
vastuun pakoiluun ja asiakkaiden pallotteluun: verkostokokouksissa eri 
hallinnonalat tulevat tietoiseksi jakamastaan neuvottomuudesta eivätkä 
enää voi olettaa jonkun kyvykkäämmän jossain muualla ratkovan pulma-
kohtia heidän puolestaan. (Arnkil & Eriksson 1999.) Hyvinvointiverkostois-
ta on tarkoitus kutoa niin tiheä, ettei siitä heikoinkaan pääse putoamaan, 
etenkään nuorista. Kokonaisvaltaisella poikkihallinnollisella otteella ta-
voitellaan asiakasperheiden ja –yksilöiden kohtaamista kokonaisina toi-
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mijoina, ei viipaloituina työn kohteina. Moniammatillisesta yhteistyöstä 
uskotaan olevan hyötyä niin palvelujen toteuttajille kuin vastaanottajille 
sekä palvelujärjestelmän järkeistämiselle: 

Ammattilaisten uskotaan hyötyvän poikkihallinnollisesta yhteistyös-
tä, koska sen katsotaan edistävän tiedonkulkua, uusien innovaatioiden 
syntymistä ja työssä jaksamista. Parhaimmillaan se lisää ammattilaisten 
keskinäistä luottamusta sekä toiminnan tehokkuutta ja joustavuutta. 
(Virtanen 1999.) Refleksiivinen ote ja moninäkökulmaisuus voivat kasvaa, 
mutta jonkinlainen nöyryyskin voi kehittyä, koska aiemmin yksin tehty 
työ ja ”työhön kätkeytyneet salaisuudet nousevat toisten arvioitaviksi” 
(Pohjola 1999). Refleksiivisyys merkitsee sitä, että yhteistyössä peilataan 
omia ajatuksia ja toimintatapoja sekä niiden taustalla olevia eettisiä, po-
liittisia ja ideologisia oletuksia. Se, että ryhmässä mietitään ja punnitaan 
erilaisia vaihtoehtoja, lisää parhaimmillaan toiminnan eettisyyttä.

Palvelujen vastaanottajat voivat hyötyä poikkihallinnollisesta asioi-
densa hoitamisesta, koska heidän palvelutarpeitaan käsitellään silloin 
monen asiantuntijan voimin, kokonaisvaltaisesti, palveluja yhteen sovit-
taen. Tämä voi lisätä resursseja asiakkaan auttamiseksi. Toisaalta eri am-
mattilaistahojen voimien ja heidän hallussaan olevan tiedon yhdistämi-
nen antaa ammattilaisille myös enemmän valtaa asiakkaaseen nähden. 
Asiakkaankin elämään kätkeytyvät salaisuudet nousevat ammattilaisten 
arvioitaviksi. Moniammatillisesti toteutetun palvelun kyseenalaistaminen 
saattaa olla asiakkaille hankalampaa kuin yhden ammattilaisen toimien 
epäily. Jos ammattilaiset uskovat tekevänsä holistista ja ratkaisuiltaan oi-
keaa moniammatillista työtä, työn epäonnistumiset voidaan pahimmassa 
tapauksessa sälyttää asiakkaiden harteille. Kriittinen esimerkki tästä on 
nuorten asunnottomien tukemista koskeva ohjelma Britanniassa, jonka 
käytäntöjä Chris Allen (2003) tulkitsee näin: “Koska (poikkihallinnollinen) 
holistinen työote voi nähdä kaiken, tietää kaiken ja tehdä mitä vain, am-
mattilaiset loogisesti katsoivat sen erehtymättömäksi. Epäonnistumisten 
syy voitiin sälyttää niiden niskoittelevien asiakkaiden harteille, jotka eivät 
sopeutuneet tarjottuihin palveluihin.” 

Palvelujärjestelmä hyötyy poikkihallinnollisesta otteesta, koska sen 
avulla voidaan kehittää refleksiivisiä institutionaalisia käytäntöjä sekä 
sujuvuutta ja saumattomuutta asiakkaiden palvelu- ja hoitoketjuihin 
(Nikander 2005). Refleksiiviseen yhteistyöhön on usein kuitenkin vaikea 
kurottautua, koska yhteistyö samanmielisten ja samanlaisia ongelman-
ratkaisumalleja käyttävien kanssa koetaan yleensä antoisammaksi kuin 
vaativa neuvottelu ja kompromissien etsintä. Tämä sulkee eri tavalla toi-
mivat ja erilaisia ratkaisumalleja esittävät yhteistyön ulkopuolelle. (Uusi-
kylä 1999.) Moniammatillinen yhteistyö kohdistuu usein tehtäväalueisiin, 
joissa käsitellään juuri resurssien rajallisuutta ja priorisoidaan asiakkaiden 
tarpeita – jaetaan ”ei-oota” (Nikander 2005). 

Poikkihallinnollisesta yhteistyöstä voi tulla eri hallinnonalojen ja am-
mattikuntien välinen kilpailu- ja taistelukenttä: kilpaillaan resursseis-
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ta, vallasta, arvostuksesta ja reviireistä. Useissa tutkimuksissa yhteistyön 
hankaluuksia kuvataan ammattikuntien eroavina kielinä ja kulttuureina. 
(Bronstein 2003; Burnett & Appleton 2004; Hall 2005.) Moniammatillisuus 
merkitsee siis jonkinlaista monikulttuurisuutta. Selkeä käytännön ongel-
ma on tietosuojaa koskevat kysymykset: miten käsitellä asiakastapauk-
sia ammattilaisten kesken rikkomatta asiakkaiden tietosuojaa (Uusikylä 
1999).

Poikkihallinnollinen ja monitoimijainen yhteistyö ei aina kykene täyt-
tämään niitä lupauksia, joita se antaa. Aikaisempien tutkimusten mukaan 
kansalaisten osallistuminen sosiaalisten ongelmien ratkaisuun monitoi-
mijaisen yhteistyön muodossa ei ole yksinkertaista. Kansalaisia on vaikea 
saada liikkeelle (Holmila 2003) ja liikkeelle saamisen jälkeen toiminnan 
vaikutukset eivät ole aina suotavia: monitoimijainen työ, jossa intoa on 
enemmän kuin taitoa, saattaakin olla toiminnan kohteita syrjivää. Moni-
toimijaisessa yhteistyössä edellytettävän asiantuntijuuden ja koulutuksen 
kriteereitä on vaikeaa asettaa (Rantala 2004; Burnett & Appleton 2004). 

Ammattilaisten verkostoituminen ei välttämättä myöskään lisää am-
mattilaisten vastuullisuutta asiakkaista. Katariina Warpenius (2002) ky-
syykin valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön verkostoa koskevan tutki-
muksensa otsikossa: Kuka ottaisi vastuun? Verkostojen luominen näyttää 
usein tarkoittavan sitä, että kunkin verkoston osasen pitäisi suorittaa 
uudet vastuunsa ja tehtävänsä oman toimensa ohessa. Uusia, selkeitä 
resursseja tehtävälle työlle ei anneta. Ehkä yksi projektityöntekijä pal-
kataan koordinoimaan verkostoa ja arviointitutkijalle saatetaan antaa 
muutaman kuukauden tehtävä innostaa syntynyttä verkostoa parempaan 
tuloskuntoon. Syntyy illuusio hyvin järjestetyistä, verkostoituneista palve-
luista, kokouksia ja sähköpostilistoja. Verkostohankkeiden ydinkysymyk-
set ovatkin: mitä hankkeesta jää elämään työkäytäntöinä ja –rakenteina, 
kun hanke loppuu4 sekä mitä käytännön hyötyä hankkeesta on kohde-
joukolle, esimerkiksi työttömille, koulupudokkaille tai lastensuojelun pii-
rissä oleville lapsille. Yleisesti ottaenkin verkostoivassa politiikassa vastuu 
näyttää hajaantuvan ja sirpaloituvan (Sjöblom 2006).

Toimivaan poikkihallinnolliseen verkosto- ja ryhmätyöhön tarvitaan 
arkijärjen ja tutkimustenkin mukaan jaettu, selkeä tavoite tai tehtävä (ks. 
esim. San Martín-Rodríguez 2005). Arnkilin ja kumppaneiden (2000, 86, 
222) verkostokonsultointikokemusten yksi keskeinen löydös on se, ettei 
poikkihallinnollisessa viranomaistyöskentelyssä pidäkään yrittää löytää 
yhteistä ongelmanmäärittelyä, koska yhteistä ongelmaa ei ole. Jokaisella 
osallistujalla on oma ongelmansa ratkaistavanaan ja nämä ongelmat kyllä 
liittyvät toisiinsa. Ylhäältä päin tehty, objektiivinen ongelmien määritte-
ly sen sijaan haittaa heidän mukaansa ryhmän vuorovaikutusta: toisten 

4 Rehellinen ja sangen pessimistinen kuvaus löytyy Tom Arnkilin (2006) artikkelista Okavango-kehit-

täminen - Välittääkö kukaan jatkuvuudesta? 
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näkemyksiä kokoava totuudentorveilu väheksyy muiden näkemyksiä eikä 
siten sovi verkostotyöskentelyyn. Asioiden käsittelyn subjektiivisuutta li-
säämällä sen sijaan päästään eteenpäin. He kuitenkin painottavat, että 
toimiakseen verkostolla pitää olla kuitenkin yhdistävä konkreettinen teh-
tävä ja sitä tukeva muoto eli rakenne. (Arnkil - Eriksson - Arnkil 2000, 86 
ja 222.) 

Käytännön kokemusten lisäksi tämä ongelmanmäärittely-yritysten 
karttaminen perustuu ratkaisukeskeiseen, ongelmakeskeisyyttä ja asian-
tuntija-asemaa karttavaan paradigmaan dialogisen verkostotyön taustal-
la. On kuitenkin syytä kysyä, estääkö jonkin yhteistyöhön osallistuvan hen-
kilön ongelmanmäärittely-yritykset yhteistyön etenemistä vai pyrkivätkö 
dialogisen lähestymistavan tutkijat ja konsultit liiaksi ohjaamaan sitä, mil-
lä asenteilla ja vuorovaikutustaidoilla verkostotyöhön voi osallistua, jotta 
se täyttäisi tutkijoiden omia ihanteita. “Dialogisen asenteen omaksunut 
työntekijä on vastaanottava ja avoimeen osallisuuteen pyrkivä”, toteaa 
Vappu Karjalainen (2006, 264) tekstissään. Jää selvittämättä, voiko muun-
lainen yhteistyö toimia jossakin kontekstissa. Dialogi ymmärretään usein 
ilman kamppailuja syntyneenä hyväntahtoisuuden ja tasa-arvoisuuden 
tilana, johon päästään taitavalla vuorovaikutus- ja verkosto-ohjauksella. 
Tästä näkökulmasta poiketen tässä tutkimuksessa selvitetään itsenäisten 
ja heterogeenisten poikkihallinnollisten ryhmien toiminnan ehtoja. 

2.5. Tutkimuskysymykset

Tutkin poikkihallinnollisiksi työryhmiksi organisoitua ehkäisevää työ-
tä ja sen toimintaehtoja. Kysyn tutkimuksessani, mitä toiminnan ratio-
naliteetteja, keinoja ja dilemmoja yhteiskuntakehityksen ja -politiikan 
mukanaan tuoma verkostoideaali tuottaa ammatilliseen tukemiseen ja 
puuttumiseen. Tuottaako uudenlainen työn organisointitapa - poikkihal-
linnollinen ryhmä - lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen tähtäävää 
käytännön yhteistoimintaa? Voiko ammattilaisten yhteistoiminta johtaa 
laajan paikallisen hyvinvointiverkoston muotoutumiseen ja välittävään 
yhteisöllisyyteen? Vai luoko poikkihallinnollinen ryhmäytyminen vain il-
luusion sosiaalisten ongelmien paikallisesta ratkaisusta, muttei juurikaan 
hyödytä ammattilaisten työtä vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja hei-
dän perheidensä parissa? 

Tutkimukseni rajautuu siten, että aineistoni varassa voin tulkita ryh-
mien yhteistoiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden elämään 
vain ammattilaisten oman puheen perusteella. En ole kerännyt aineistoa 
ammatillisten interventioiden kohteilta, kansalaisilta, palvelujen asiak-
kailta, miksi heitä nimitämmekään.  
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3. Tutkimusasetelma

 

Tutkimus toteutettiin toimijaryhmäinterventioina seitsemään helsin-
kiläiseen ryhmään. Ennen ryhmäinterventiota tein selvityksen Helsingin 
eri suurpiireissä toimivista, Klaari-koordinaattoreiden tiedossa olevista 
moniammatillisista ryhmistä. Koordinaattorit olivat aloittaneet työnsä 
vuonna 2000 ja osa heistä vaihdosten vuoksi myöhemmin. Heidän tie-
tonsa suurpiirien alueella toimivista ryhmistä eivät olleet kattavia, mutta 
suuntaa-antavia kylläkin. Arvioin selvitykseni perusteella vuonna 2001, 
että Helsingissä oli viitisenkymmentä alueellista ehkäisevän työn monia-
mmatillista ryhmää. Ryhmät olivat hyvin heterogeenisiä, ja niiden tavoit-
teet vaihtelivat alueellisen viihtyvyyden lisäämisestä lastensuojelun asiak-
kaiden tapauskohtaiseen auttamiseen.  

Aluekoordinaattorit toimivat avaininformantteina tutkimukseen so-
veltuvien ryhmien kartoituksessa ja heidän kauttaan lähestyin ryhmiä 
yhteisellä tutkimukseen motivoivalla kirjeellä. Aluekoordinaattorin ak-
tiivisuudella ja tutkimusmyönteisyydellä oli vaikutusta siihen, veikö hän 
viestiä eteenpäin alueellaan. Jos joku ryhmä oli halukas osallistumaan 
tutkimukseen, selvitin tarkemmin ryhmän soveltuvuutta seuraaviin kri-
teereihin: keskeistä oli se, että ryhmä käsittelee toiminnassaan nuorten 
ehkäisevän päihdetyön kysymyksiä ja se kokoontuu säännöllisesti.

Ehkäisevän päihdetyön kysymykset siirtyivät tutkimuksen edetessä si-
vummalle, koska ehkäisevä päihdetyö ei ollut ryhmien toiminnassa aina 
keskeistä. Myös omat tutkimusintressini ohjasivat kysymyksenasettelua 
yleisemmän syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan suuntaan. Ryhmät keskit-
tyivät laaja-alaisesti ehkäisevään, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan työhön. 
Poikkeuksen tekee viides haastateltu ryhmä, päihdepalvelujen suunnit-
teluryhmä. Voidaan ajatella, että sen valikoituminen tutkimuskohteeksi 
oli virhe. Katson sen kuitenkin tarjoavan hyvän vertailukohteen ehkäise-
vän työn ryhmille, koska sillä oli selkeärajainen tehtävä päihdepalvelujen 
kehittämisessä. Esimiesten ryhmänä sillä oli myös enemmän päätösvaltaa 
resurssien suuntaamisessa toisin kuin muilla tutkituilla ryhmillä.

Kutakin tutkimukseen osallistuvaa seitsemää ryhmää haastateltiin kol-
me kertaa, joten haastatteluja kertyi yhteensä 21, litteroituna noin 400 
sivua. Yhteensä haastatteluihin osallistui 57 ammattilaista, joista suurin 
osa oli viranomaisia (ks. jakaumaa liitteestä 2). Haastattelurunko (liite 1) 
oli kullakin ryhmällä ensimmäisellä kerralla sama: pääkysymykset koskivat 
ryhmän toimintaa, moniammatillisessa ryhmätyössä koettuja hyötyjä ja 
pettymyksiä sekä ammattilaisten syyselityksiä ja ratkaisumalleja nuorten 
päihteidenkäyttöön. 
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Hyödynsin haastattelussa erilaisia menetelmiä ja virikkeitä. Ryhmä-
vuorovaikutusta edistävistä menetelmistä käytin puhumisen ja kuuntelun 
erottamista toisistaan, jolloin jokainen ryhmän jäsen esittää oman “ää-
neen ajattelunsa” ilman toisten kommentointeja ja keskeytyksiä sekä tu-
levaisuuden muistelu -menetelmää, jossa ryhmän jäsenet kertovat hyvästä 
tulevaisuudesta käsin, mitä on tapahtunut, jotta sinne on päästy (Arnkil 
- Eriksson - Arnkil 2000, 138-153). Hyvänä tulevaisuutena esitin nuorten 
humalajuomista kuvaavan käyrän kuvitteellisen laskun. Nuorten päihtei-
den käyttö toimii haastattelussa esimerkkinä moraalisesti säädellystä, ai-
kuisuuteen liitetystä toiminnasta ja samalla sosiaalisesta ongelmasta, joka 
koskettaa monia suomalaisia. Ensimmäisen haastattelun lopulla kaikki 
ammattilaiset saivat mahdollisuuden tiivistää omia näkemyksiään ehkäi-
sevästä työstä ja sen tarpeista hallitukselle suunnatun parin minuutin pu-
heen muodossa. Tämän tiivistyksen tavoitteena oli poimia haastateltujen 
tärkeäksi kokemat ja ryhmähaastattelussa selkeytyneet kannat (Krueger 
1998, 26).

Tavoitteena oli neutraalin, kaikille ryhmille saman alkuhaastattelun 
jälkeen esittää ammattilaisille toisessa - noin kolme viikkoa myöhemmäs-
sä - haastattelussa palaute heidän näkemyksistään. Toisessa haastattelus-
sa, tulkintojeni ja haastattelulainausten esittämisen yhteydessä, ammat-
tilaiset saattoivat terästää ja selventää itsemäärittelyitään sekä osallistua 
tulkintaprosessiin. Viimeisellä haastattelukerralla keräsin ammattilaisten 
suullista ja kirjallista palauteta tutkimusinterventioon osallistumisesta. 
Jätin kullekin ryhmälle myös heidän toimintaansa koskevan tutkimusra-
portin joko kolmannella haastattelukerralla tai sitä ennen sähköpostitse. 
Tämä edellytti ryhmähaastattelujen välitöntä analyysiä aina ensimmäisen 
ja toisen haastattelukerran jälkeen. Haastattelujen lisäksi hyödynsin kir-
jallista materiaalia: ryhmää koskevia toimintasuunnitelmia ja – raportteja, 
esitteitä ja lehtikirjoituksia. Vastasin itse kaikista haastatteluista. Ensim-
mäisen ryhmäintervention toiseen haastatteluun osallistui myös väitös-
kirjan ohjaaja, professori Pekka Sulkunen ja kolmeen muuhun, 2., 3. ja 5. 
ryhmäinterventioon osallistu kuhunkin kaksi tutkimusharjoituskurssilais-
ta (yhteensä kuusi sosiologian opiskelijaa).

Haastattelutilanteissa toimin tutkijana sekä dialogisesti että konfron-
toivasti: asetin ryhmän jäsenet silmäkkäin omien näkemystensä kanssa 
niin, että niitä oli perusteltava ja arvioitava. Ammattilaisten itsearviointi 
ja ryhmien itsemäärittely muodostavat tutkimusaineiston pohjan. Ryhmä-
haastatteluissa pyrin vastavuoroisuuteen niin, etten pelkästään kerännyt 
tutkimusaineistoa, vaan annoin myös suoraa palautetta tutkittaville ja 
asetin heidän puheestaan tekemäni tulkinnat arvioinnille alttiiksi. Tällä 
tavalla tulkinnat, joita haastattelujen perusteella olen tehnyt, on koetel-
tu. Ryhmäkohtaisiin tutkimusraportteihin jätin yhteystietoni, joka vielä 
mahdollisti tulkintojeni korjaamisen.  Ryhmähaastattelujen lisäksi järjes-
tin kaikille tutkimukseen osallistuneille ammattilaisille avoimen lopputa-
paamisen, jossa esiteltiin tutkimustulosten yhteenveto, väitöskirjan en-
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simmäisen osajulkaisun käsikirjoitus. Tämä tapaaminen oli maaliskuussa 
2003. 

Analysoin ryhmähaastatteluja välittömästi haastattelujen jälkeen si-
ten, että koodasin aineistoa sisällöstä nousevin kategorioin, pääpiirteit-
täin kysymys kerrallaan. Esimerkiksi ammattilaisten kertomat ehkäisevän 
työn keinot koodasin omaksi pääkategoriakseen. Tähän pääkategoriaan 
kehitin aineistosta nousevia, sisällöllisiä kategorioita, kuten arvokeskus-
telu ja vanhempien vastuuttaminen. Hyödynsin analyysissäni Atlas-ti -oh-
jelmaa, jossa koodausten sisällöllinen tarkastelu ja sisältöjen yleisyyden 
hahmottaminen määrällisten taulukointien avulla on mahdollista. Ana-
lyysin edetessä aineistosta ei juuri nouse uusia kategorioita, vaan puheet 
voi koodata jo syntyneisiin kategorioihin.

Artikkeleita varten syvensin analyysejä teoreettisen viitekehykseni ja 
tutkimusongelmieni ohjaamana. Esimerkiksi 5. artikkelia Poikkihallinnol-
linen ryhmätyö ja perheiden ongelmiin puuttuminen varten loin uuden 
hermeneuttisen yksikön, jossa analysoin haastateltavien puheita hallituk-
selle eli ensimmäisen haastattelun lopussa esitettyjä kokoavia kannanot-
toja. Analysoin näitä puheita hyvinvointivaltiollisen ja yhteisöllisen hallin-
nan viitekehyksessä (ks. sivun 22 taulukko).

Alla oleva taulukko jäsentää esitettyjen puheenvuorojen määrällisiä 
suhteita. Sama tekstiosa on voitu koodata useampaankin kategoriaan.

Taulukko 2.
Hallitukselle suunnattujen puheiden sisältöjen määrälliset suhteet

Hyvinvointivaltiollinen hallinta:
lisää resursseja, sosiaalisen 
työn kehittämistä, parempaa 
asuntopolitiikkaa ja vanhempien tukia, 
palkkaa ammattilaisille, yhteiskunnallista 
tasa-arvoa jne. 

62 kommenttia

Yhteisöhallinta:
vanhemmuuskoulutusta ja -kontrollia, 
yleistä vastuuta asuinympäristöstä, 
yhteisötyön arvostusta  

10 kommenttia

Nuorille valistusta kehityspsykologiasta, 
päihteistä, tunteista 

10 kommenttia

Poliitikot kentälle! 9 kommenttia

Pessimismiä 9 kommenttia

Lakimuutoksia 5 kommenttia

Muita sekalaisia mainintoja 15 kommenttia

Edellä olen kuvannut myös analyysin vuorovaikutteisuutta: haastatel-
lut ammattilaiset osallistuivat itsekin analyysin tarkentamiseen vahvis-
tamalla tai kiistämällä esittämiäni tulkintoja. Laadulliselle tutkimukselle 
ominaisella tavalla aineiston analyysi on jatkunut kirjoitusprosessina. 



35

Tutkimusetiikka on huomioitu raporteissa ja artikkeleissa seuraavasti: 
ryhmän jäsenet saivat itse sopia keskenään, kenelle jakoivat heidän ryh-
määnsä koskevaa tutkimusraporttia, tutkijana en jakanut näitä raport-
teja ulkopuolisille. Varsinaisissa julkaisuissa ei ole esitetty alueiden eikä 
ammattilaisten nimiä. Ammattilaiset ovat saaneet monta mahdollisuutta 
korjata ja oikoa heidän ryhmästään esittämiäni tulkintoja ryhmäinterven-
tion eri vaiheissa sekä tutkimuskatsauksen (Määttä 2004a) käsikirjoituk-
seen tutustuttuaan. Koska tutkimukseni käsittelee vapaaehtoisuuteen 
perustuvia pieniä paikallisia ryhmiä, tutkimusotteeksi muovautui ymmär-
tämään pyrkivä, kategorisoiva ja kontekstiin asettava lähestymistapa. Ar-
viointitutkimuksellisena kysymyksenä on pääasiassa se, mitä poikkihallin-
nolliseen yhteistyöhön ohjaava politiikka saa aikaan käytännön tasolla. 
Siinä mielessä tutkimukseni on ennemmin politiikan arviointia kuin yksit-
täisten ammattilaisten toimien arviointia, jossa voitaisiin kohdata enem-
män tutkimuseettisiä ongelmia. 

Organisoituneen, eri ammattilaisista koostuvan ryhmän haastattelu-
tilanne muodostuu väistämättä normatiiviseksi: on oletettavaa, että am-
mattilaiset haluavat implisiittisesti kuvata tutkijalle ja toisilleen, millaista 
on hyvä auttamistyö, millainen on hyvä työntekijä ja ihminen. Sitä vahvis-
taa vielä ammatillisten kysymysten käsittely ja tietyn ammattikunnan tai 
palvelusektorin edustajana toimiminen ryhmässä. Normatiivinen tilanne 
merkitsee sitä, että ihmiset haluavat antaa itsestään ja työstään positiivi-
sen ja kunniakkaan kuvan. Tutkijankin on hoidettava osansa kunnialla. 
Tällaisessa ohjaavassa ja palautetta antavassa moniosaisessa ryhmähaas-
tattelussa tutkijan rooli ja haastatteluihin valmistautumisen merkitys vielä 
korostuvat. Ensimmäisessä haastattelussa käyttämäni selkeä haastattelu-
runko sekä eri ryhmähaastattelumenetelmät helpottivat kuitenkin myös 
kielteisten ryhmässä tai omassa työssä koettujen asioiden käsittelyä. Osa 
ryhmistä puhuikin avoimesti muun muassa epätietoisuudestaan ja vaike-
uksistaan. Sosiologisen intervention idea auttoi myös monin tavoin tutki-
muksen toteuttamisessa. Erityisesti tutkijan ulkopuolisuudesta ja riippu-
mattomuudesta oli hyötyä. 

Olen käsitellyt tutkimusaihetta kuudessa osajulkaisussa. 
Määttä, Mirja (2004a) Moniammatilliset ryhmät ehkäisevän päihde-

työn toteuttajina Helsingissä on tutkimusinterventioraportti, jossa kuva-
taan ja vertaillaan tutkittujen ryhmien tavoitteita, resursseja ja motivaa-
tiota. Annetaan suosituksia ehkäisevän päihdetyön ryhmätoimintaan. 

Määttä, Mirja (2004b) Moniammatillisten ryhmien toimintaideologiat 
ja nuorten hyvä elämä on kolmen ryhmän toimintaideologian, hyvän elä-
män näkemysten ja käytäntöjen analyysi - auttamistyön ammattilaisten 
orientaatioiden ymmärtävä tulkinta. 

Määttä, Mirja (2005) Multi-agency teams: a means for good youth ser-
vices? -artikkeli tarkastelee ehkäisevän poikkihallinnollisen yhteistyön po-
liittisen ohjauksen ihanteiden ja käytännön toteutuksen ristiriitaa.

Määttä, Mirja & Kalliomaa-Puha, Laura (2006) Sopivaksi kasvattava 
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yhteiskunta -artikkelissa analysoidaan ehkäisevän työn yhtä nykykeinoa: 
kasvatus- ja hyvinvointityössä yleistynyttä suunnittelu- ja sopimuskäy-
täntöä. Artikkelin idea, aineisto ja ehkäisevän työn asiantuntijuus tulee 
minulta, OTL Laura Kalliomaa-Puha vastaa oikeudellisen puolen asian-
tuntijuudesta sekä käsiteltyjen sopimusten oikeudellisesta arvioinnista. 
Palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan muutosta kuvaava osuus sekä pää-
telmät on kehitetty yhdessä.  

Määttä, Mirja (2006) Poikkihallinnollinen ryhmätyö ja perheiden on-
gelmiin puuttuminen -artikkeli tarkastelee tutkimieni ryhmien yhteiskun-
nallista tehtävää, kontekstia ja yhteistoiminnan ehtoja kokoavasti.

Määttä, Mirja & Rantala, Kati (forthcoming 2007): The evaluator as a 
critical interpreter – comparing evaluations of multi-actor drug preven-
tion policy on arviointitutkimusteoreettinen ja metodologinen artikkeli, 
jossa vertaillaan sosiologisen intervention soveltamista ja siihen sisältyvän 
kriittisen tulkitsijan roolia kalliin ja laajan kokeiluprojektin arviointihank-
keessa (Klaari-evaluaatio) sekä pienimuotoisten ja omaehtoisten ryhmi-
en arvioinnissa (tämä väitöstutkimus). Osuudessani korostuu evaluaatio-
tutkimusteoria, sosiologisen intervention tourainelaisen taustan esittely 
sekä tutkimusinterventio paikallisiin ryhmiin (väitöskirja-aineisto). VTT 
Kati Rantalan osuudessa korostuu Klaari-keissin kuvaus (aineisto, jonka 
keräämisestä ja tutkimustulosten tuottamisesta Kati Rantala oli päävas-
tuussa Pekka Sulkusen kanssa) sekä policy-osallistumisen analyysi. Kon-
tekstin kuvaus, sosiologisen intervention sovellusten vertaaminen sekä 
päätelmät on yhdessä kehitelty. 

4. Tutkimustulokset 

Tutkimukseni osoittaa, että poikkihallinnollisista ryhmistä löytyy an-
taumusta ja erävoittoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa, mutta 
myös harhailua ja turhautumista koordinaatteja vailla olevassa ehkäise-
vän työn maastossa. Ryhmät voidaan jaotella suhteellisen toimiviin, peli-
kentillä jo pelaaviin ryhmiin ja ikäänkuin pukukoppiin juuttuneisiin ryh-
miin. Toimivilla ryhmillä on jaettu tavoite, yhteinen uhka tai vastustettava 
vihollinen sekä kykyä konkreettiseen, jollain tasolla itseään ruokkivaan 
yhteistoimintaan. Ilman selkeää tavoitetta toimivat ryhmät sen sijaan pai-
nivat keskinäisten määrittelyongelmiensa kanssa. Kummassakin kategori-
assa jaetaan kuitenkin samansuuntaisia haasteita.

4.1. Ammatillisen neuvottelun foorumit

Tutkimani ryhmät pyrkivät ehkäisemään lasten, nuorten ja heidän per-
heidensä syrjäytymistä. Osa ryhmistä toimii korjaavan työn rajoilla ja osa 
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taas puhuu mieluummin hyvän edistämisestä kuin ongelmien ehkäisemi-
sestä. Ryhmät ovat muotoutuneet viranomaispainotteisiksi ammatillisen 
neuvottelun foorumeiksi. Muut toimijat - kuten järjestötoimijat, asuka-
saktivistit, vanhemmat ja nuoret itse - eivät juuri osallistu tutkimieni ryh-
mien toimintaan. Käytännössä viranomaiset ja ammattilaiset kokoontu-
vat lähinnä virka-aikaan ja jos ryhmässä käsitellään vaitioloa edellyttäviä 
asioita, on selvää, että ryhmät eivät voi olla kaikille avoimia foorumeita. 
Julkisen ja yksityisen elämänpiirin rajojen ylittäminen ehkäisevän työn 
kentällä on luultavasti paljon vaikeampaa kuin poliittishallinnollisessa 
verkosto-ohjauksessa on arvattu. 

Tulkitsen tutkimiani ryhmiä siten, että niiden keskeinen tehtävä on 
käsitellä liberaalin yhteiskunnan puuttumisdilemmaa eli kysymystä siitä, 
milloin ja millainen puuttuminen lasten, nuorten ja heidän perheidensä 
elämään on oikeutettua ja tarpeellista, milloin taas olisi viisainta luottaa 
heidän kykyynsä selviytyä ja vastata omista asioistaan. Perhe-elämä on 
pitkälti kuulunut intiimiin yksityisyyden piiriin, se on julkisuudelta suojat-
tua ja katseilta piilossa. Samalla se on elämänalue, jossa yksilöiden, per-
hekokonaisuuden ja yhteiskunnan intressit polveilevat ja taistelevatkin 
keskenään, siksi perhe-elämä on ollut ja on edelleen monin tavoin valtio-
vallan ja asiantuntijoiden erityistarkkailun ja sääntelyn alaista. 

Lähihallinnan toteuttajina ammattilaisten tehtävänä on kehittää so-
veltuvia, toimivia ja yleisesti hyväksyttyjä keinoja tarjota kansalaisille tu-
kea ja ohjausta. Ammattilaisten pitää toisinaan ylittää niitä esteitä, joi-
ta yksilöillä ja perheillä on yhteiskunnallisen ohjaamisen ja puuttumisen 
tiellä. Kysymys siitä, millä perusteilla joku yhteiskunnallinen toimija - vi-
ranomainen, ammattilaisverkosto, projekti tai vaikkapa naapurusto - voi 
puuttua jollakin tavalla toisen elämään ja ylittää yksityis- ja perhe-elämän 
rajoja, on tutkimissani ryhmissä ja ylipäätään ehkäisevässä työssä oleelli-
nen. Millaisena tämä puuttumistoiminta on oikeutettua ja yleisesti hy-
väksyttyä? Entä jos vanhempien ja lasten edut ja intressit ovat ristiriidassa 
- kenen etuja silloin palvellaan ja millä perusteilla? 

Näistä kysymyksistä voidaan muotoilla syrjäytymistä ehkäisevän ryhmä-
työn keskeisiä nykyhaasteita: ammatillisten puuttumistoimien perustelu ja 
oikeutus, nykyhallinnan ihanteiden mukaisten autonomisten toimijoiden 
tuottaminen ja kaikenlaisen riippuvaisuuden välttäminen, sekä yhteisön, 
perheen ja yksilöiden etujen hajaantuminen. Ammattilaiset hakevat tu-
kea toisistaan poikkihallinnollissa ryhmissä tämän liberaalin yhteiskunnan 
puuttumisdilemman käsittelyyn. Ryhmissään ammattilaiset voivat päätyä 
yhteisiin puuttumisdilemman ratkaisuyrityksiin, joita he kokeilevat jonkin 
alueen, perheen tai yksilön kohdalla. Pysyvää ratkaisua dilemmaan ei ole 
löydettävissä, vaan se nousee eri muodoissaan aina uudelleen esille. Siinä 
julkinen valta ja hallinta törmäävät yksityiselämän rajoihin ja yksilöiden ja 
perheiden sulkeutuvaan maailmaan.

Liberaalin yhteiskunnan puuttumisdilemman tekee monimutkaiseksi 
se, että lasten ja nuorten elämään puuttuminen edellyttää myös vanhem-
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pien elämään puuttumista ja vaikuttamista. Jos lapset olisivat irrallaan 
vanhemmistaan, yhteiskunnan “omaisuutta” ja tätä monimutkaistavaa 
vanhempien kasvatusvastuuta ja -oikeutta ei olisi, puuttuminen olisi hel-
pommin oikeutettavissa. Ehkäisevässä työssä autonomiseksi ajateltujen 
aikuisten elämään kiivetään lasten kasvatus- ja hyvinvointi-instituutioi-
den kautta. Tämä kiipeäminen aikuisten, vanhempien, elämään alkaa 
jo lapsen odotusvaiheessa ja jatkuu päivähoidossa ja koulussa. Ammat-
tilaiset ratkovat, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, tätä puuttumisdi-
lemmaa. Poikkihallinnolliset ryhmät voivat toimia tällaisen yhteisöllisen 
neuvottelun foorumina ja yksittäisten ammattilaisten eettisenä peilinä. 
Poikkihallinnollisesti toteutettava ehkäisevä työ on luonteeltaan neuvot-
televaa, vasta muotoutuvaa, ihanteisiin kurottautuvaa sekä hyvän elä-
män mielikuviin ja tulevaisuuteen sitoutunutta yhteistyötä, joka voi edetä 
konkreettiseksi toiminnaksi. Ryhmät neuvottelevat keskenään sopivista 
ehkäisevän työn keinoista, joilla he voivat toteuttaa nuorten ja perheiden 
ohjausta yhteiskunnallisesti hyväksi katsottuun elämään.

Kuvio 2. Poikkihallinnollinen ryhmätyö ja sen puuttumisdilemma 

Olen nimennyt tutkimani ryhmät siten, että niiden nimet kuvaavat ryh-
män keskeistä tavoitetta. Ryhmien nimet vaihtelevat julkaisuissa jonkin 
verran. Nimen jälkeen suluissa esitän ensimmäisessä osajulkaisussa ryh-
mästä käyttämäni nimen. Toimintaideologialla tarkoitan ryhmän keskeis-
tä työorientaatiota. Moraalisilla resursseilla tarkoitan ryhmien puuttumi-
sen perusteita: mitkä asiat oikeuttavat niiden toimia. Vihollinen merkitsee 
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yhteiskunnallista uhkaa, jota vastaan ryhmä haluaa nousta. Haastattelui-
hin osallistuneiden ammattilaisten sektori- ja ammattikohtainen jaottelu 
löytyy liitteestä 2. Se kuvaa tiivistetysti ryhmien kokoonpanoa.

Lastensuojelun ryhmä (vapaaehtoisviranomaisryhmä) on vakiinnutta-
nut toimintansa 1994 - 1995 paikallisen projektin pohjalta ja pyrkii ehkäi-
semään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Ryhmän toimintaideologia perus-
tuu hyvinvointivaltiolliseen vastuuseen heikoimmassa asemassa olevista 
ja sen vihollinen on yhteiskunnallinen epätasa-arvo. Ryhmä saa moraa-
liset resurssinsa ehkäisevään työhön ja puuttumiseen lastensuojelullisiin 
tapauksiin keskittymällä. Ryhmän yhteistyömotivaatio on korkea. Kerron 
ryhmän toiminnasta enemmän luvussa Kolme ryhmää, kolme ehkäisevän 
työn orientaatiota. 

Terapeuttinen ryhmä (systeemikriittinen ryhmä) koostuu lukuisista, eri 
aikoihin alkaneista yhteistyösuhteista. Raha-automaattiyhdistyksen tuke-
ma, vuonna 1997 aloitettu projektitoiminta on ryhmän toiminnan taus-
talla. Ryhmä pyrkii alueensa ongelmaisten lapsiperheiden syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Ryhmän toimintaideologia painottaa tunnetyöskentelyä ja se 
saa moraaliset resurssinsa ehkäisevään työhön samaistumalla autettaviin 
perheisiin ja nuoriin. Ryhmä vastustaa byrokraattista, huonosti toimivaa 
palvelujärjestelmää. Ryhmän yhteistyömotivaatio on ollut korkea, haas-
tatteluhetkellä projekti ja yhteistyö tässä muodossa olivat päättymässä 
ja motivaatio ambivalentti. Ryhmää esitellään tarkemmin luvussa Kolme 
ryhmää, kolme ehkäisevän työn orientaatiota.

Ehkäisevän päihdetyön tiedotusryhmä (vieraantunut ryhmä) on pe-
rustettu vuonna 1993 päihteidenkäytön ehkäisyyn liittyvän moniamma-
tillisen koulutuksen innoittamana. Ryhmä pyrkii alueensa lasten ja nuor-
ten päihteiden käytön ehkäisyyn. Käytännössä ryhmä keskustelee alueen 
toimipisteiden tilanteista ja järjestää paikalliselle yläasteelle päihdevalis-
tuspäivän vuosittain. Ryhmään kuuluu suuri joukko alueen ammattilaisia, 
mutta vain osa heistä sitoutuu toimintaan. Ryhmä on turhautunut; siltä 
puuttuu yhtenevä toimintaideologia ja vihollinen. Halua muutokseen kyl-
lä löytyy.

Kasvatusyhteistyöryhmä (kommunitaristinen projektiryhmä) on koot-
tu seurakunnan kasvatusyhteistyöprojektin suunnittelua varten vuonna 
1999. Projektin ensisijaisena tarkoituksena on tukea vanhempia ja am-
mattilaisia kasvatustyössään. Tätä tehdään pääasiassa lapsille, vanhem-
mille ja ammattilaisille suunnattujen koulutusten keinoin sekä projektin 
lapsille tarjoamin ryhmä- tai luokkapelisäännöin. Kuka projektia johtaa, 
suunnittelee ja toteuttaa, ketä varten se on olemassa ja mitä siinä teh-
dään, näyttää epäselvältä. Tätä epätietoisuutta selittää osin juuri ennen 
haastatteluja tapahtunut projektinvetäjän vaihtuminen. Jaettua toimin-
taideologiaa ei ryhmässä löydy - sen kommunitarismi jää ulkokohtaiseksi 
projektikehikoksi. Vihollinen voisi olla vastuuton vanhemmuus ja välin-
pitämättömyys. Moraaliset resurssit ehkäisevään työhön löytyvät pyrki-
myksestä vastata yhteiskunnallisiin uhkakuviin. Ryhmän motivaatiotila on 
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alkainen. Osa ryhmän jäsenistä haluaa jättää ryhmän. 
Päihdepalvelujen suunnitteluryhmä (hallinnollinen ryhmä) on vuon-

na 1995 sosiaalikeskuksen johtajan asettama, sosiaali- ja terveystoimen 
esimiehistä koostuva ryhmä. Esittelen ryhmän tässä yhteydessä muita 
tarkemmin, koska ryhmä toimii muiden ryhmien vertailukohtana. Ryhmä 
keskittyy aikuisväestön päihdepalvelujen kehittämiseen eli korjaavaan 
eikä niinkään ehkäisevään työhön. Ryhmällä on hallinnollisia ja taloudelli-
sia resursseja sekä niihin liittyvää päätösvaltaa, mikä muilta ryhmiltä usein 
puuttuu. Ryhmän toimintaideologia on hallinnollinen vastuu palvelujen 
saatavuudesta, kattavuudesta ja laadusta. Jonkinlainen vihollinen ryh-
mällä voisi olla huonot, asiakkaiden tarpeita kohtaamattomat palvelut. 
Moraaliset resurssinsa ryhmä löytää kansanterveysajattelusta ja julkisesta 
syrjäytymishuolesta. Päihdepalvelujen suunnitteluryhmä on motivoitunut 
yhteistyössään. Ryhmän kyky yhteistoimintaan liittyi selkeään, ryhmässä 
jaettuun tehtävään. Ryhmä koettiin tarpeelliseksi neuvottelufoorumiksi 
ja toiminnan alkuunpanijaksi. Ryhmä oli yhteistoimin perustanut alueelle 
muun muassa katkaisuhoitoyksikön sekä päihdeongelmaisten toiminta-
keskuksen, jossa asiakkaiden on mahdollista saada vertaistukea. 

Kontrahtiryhmä pyrkii toiminnassaan koululasten ja -nuorten syrjäyty-
misen ja päihteidenkäytön ehkäisyyn. Se on aloittanut toimintansa vuon-
na 2001 koulukohtaisen päihdeohjelman laatimiskoulutuksen innoitta-
mana. Ryhmän toimintaideologia on kommunitaristinen: se tavoittelee 
yhteisöllisyyttä pelisääntöjen ja sopimusten kautta. Ryhmän vihollinen on 
yhteisöttömyys ja säännöttömyys. Moraaliset resurssit ehkäisevään työ-
hönsä ryhmä saa hyvää elämää koskevasta yksimielisyydestä. Motivaatio 
yhteistyöhön on korkea. Tätäkin ryhmää esitellään tarkemmin luvussa 
Kolme ryhmää, kolme ehkäisevän työn orientaatiota.

Nuorten hyvinvointiryhmä (yhteistyötä tunnusteleva ryhmä) aloitti 
toimintansa vuonna 2001. Keskeinen aloitteen tekijä ryhmän perusta-
misessa oli alueen Klaari-koordinaattori. Ryhmä neuvottelee, mitä voisi 
nuorten hyvinvointia edistääkseen tehdä. Ryhmä suhtautuu avoimesti 
erilaisiin näkemyksiin, mutta yhteinen toimintaideologia, vihollinen ja 
moraaliset resurssit ovat vielä haussa. Motivaatioilmapiiri on odottava ja 
epäselvä. Kaikki on auki ja alussa.

4.2. Kolme ryhmää, kolme ehkäisevän työn orientaatiota

Tässä luvussa esittelen tarkemmin kolmen erilaisen ryhmän amma-
tillista orientaatiota ja sen pohjalta rakentuvaa toimintaa. Nämä kolme 
ryhmää kykenivät käytännön yhteistoimintaan, jonka he kokivat - ristirii-
doista ja avoimista kysymyksistä huolimatta - omaa työtään ja nuoria hyö-
dyttäväksi. Tulkitsen, että ryhmässä jonkinasteisesti jaettu ammatillinen 
orientaatio auttoi ryhmiä tavoitteenasettelussa ja keinojen kehittelyssä. 
Ammatillisesta orientaatiosta muodostui jonkinlainen yhteinen kieli eri 
hallinnonalojen ammattilaisten yhteistyöhön.
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Huoli- ja puuttumistyöntekijöinä ammattilaiset määrittelevät eri ta-
voin hyvää tai riittävän hyvää elämää. Tämä tehdään usein tiedostamatta 
ja negaatioiden kautta: millaiseen nuoren oireiluun tulee puuttua ja mil-
loin lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia toimimaan ja niin edelleen. 
Ammatillinen orientaatio teki tämän määrittelyn ammattilaisille helpom-
maksi. Näiden ryhmien hyödyntämien orientaatioiden analyysi avaa ikku-
noita yleisemminkin paikallisen ehkäisevän työn trendeihin sekä siihen, 
millaista kuvaa sosiaalisesti hyvästä ja huonosta nuorten elämästä viran-
omaiset ja muut työhön osallistuvat ammattilaiset verkostoissaan raken-
tavat. (Määttä 2004b.) 

1) Lastensuojelun ryhmä (ryhmä 1) hyödynsi universalistista ja lega-
listista hyvinvointivaltiollisen sosiaalityön perinnettä, jossa rakenteelliset 
selitykset ovat keskeisiä. Ryhmässä lastensuojelu oli keskeisessä asemassa: 
syrjäytymisen ehkäisyä toteutettiin alueen viranomaisten kesken jakamal-
le vastuuta ongelmaisten, nimeltä mainittujen, lasten ja nuorten autta-
mistyössä. Ryhmä toteutti lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä ja 
toimi siis ehkäisevän ja korjaavan työn välimaastossa. Asuinalueen heik-
ko sosiaalinen ympäristö ja sen visiottomuus nähtiin nuorten ongelmien 
taustalla. Hyvään elämään kuului mahdollisuus irrottautua heikoista läh-
tökohdista ja ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta. Hyvässä elämässä on 
sosiaalisen nousun mahdollisuus. Vaikka se ei toteutuisikaan, jää nuorille 
kuitenkin kansalaisen osa ja viranomaisten tukitoimet. Ryhmä toimi lä-
hinnä lapsikeskeisesti, ei perhekeskeisesti. 

Lasten ja nuorten tarpeiden vakavuus motivoi ryhmää yhteistoimin-
taan. Ryhmä oli kaukana ei-hierarkkisesta verkostoitumisen ihanteesta 
ja omaehtoisesta yhteistoiminnasta. Laki ja sen tulkinta olivat ryhmässä 
keskeistä. Ryhmän toiminnan vahvuutena olivat melko pysyvät yhteis-
työsuhteet - siis myös työsuhteet - ja konkreettisiin tarpeisiin vastaava 
viranomaisaktivismi, jossa ei kartettu myöskään järjestöjen ja nuorten 
osallistumista. Ryhmässä asiantuntijavetoisen sosiaalisen hallinnan rinnal-
la kulki luontevasti myös kansalaisjärjestö- ja kansalaisaktiivisuussuuntaus 
ilman kommunitaristista painotusta - yhteistyösuhteita oli runsaasti. Ryh-
mä uskoo toiminnallaan olleen merkittäviä vaikutuksia nuorten selviämi-
sessä.

Oisko se (joidenkin nuorten) taival ollu yhtä helppoa ilman tätä ryhmää 
tai oisko ne kaikki selvillä, jos tätä ryhmää ei olisi ollut. Sekin vois olla ihan 
mielenkiintoinen kysymys. -- Kyllä mä luulen että siinä on tälläkin työryh-
mällä oma merkityksensä. Nuorisotalon johtaja, nainen.

2) Kontrahtiryhmä (ryhmä 5) hyödynsi kommunitaristista otetta, jos-
sa perinteisen yhteisön kaipuu ja etsintä kiteytyvät paikallisten pelisään-
töjen ja sopimusten luomiseksi. Ryhmä toimi kouluyhteisökeskeisesti ja 
kehitteli pelisääntöjä alueen ammattilaisten yhteistyöhön. Oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen tiedotettiin koulun toimintatavoista päihteiden-
käyttötapauksissa kirjallisten sopimusten muodossa. Ryhmä pyrki omassa 
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toiminnassaan luomaan koulusta eräänlaisen mikroyhteiskunnan, jossa 
on yhteiset, sitouttavat pelisäännöt. Laaja yhteiskunta kärsii yhteisölli-
syyden puutteesta, mutta aluetasolla sellaista voidaan tavoitella ainakin 
kouluorganisaation sisällä, kun työntekijöillä löytyy kutakuinkin yksimie-
linen käsitys tavoiteltavista asioista. 

Ryhmällä oli yhteisöratkaisukeskeinen ote toiminnassaan. Kun haas-
tattelukeskusteluissa nousi esille huoli ja vastuu luokasta poistettujen op-
pilaiden tilanteesta, ryhmän jäsenet etsivät yhdessä työnjaollista ja tilallis-
ta ratkaisua pulmaan: joku on saatava huolehtimaan näistä oppilaista ja 
auttamaan heitä koulutehtävissä tai akuuteissa huolissa. Ryhmän tavoit-
teena oli se, että paikalliset viranomaiset tukisivat laajemminkin alueen 
yhteisöllistymistä muodostamalla sinne yhtenäisen turvaverkon. Ryhmän 
toiminta oli aluillaan ja se suuntautui konkreettisiin koulumaailman ky-
symyksiin, mutta selkeään toiminnan arviointiin ei ryhmässä ollut vielä 
edetty.

3) Terapeuttinen ryhmä (ryhmä 2) hyödynsi terapeuttisen lähisosiaa-
lityön orientaatiota, jossa painotetaan vaikeuksissa olevien nuorten ja 
perheiden emotionaalista ja vuorovaikutuksellista tukemista. Ryhmän 
jäsenet ohjasivat lasten ja nuorten toiminnallisia pienryhmiä ja olivat ai-
emmin toimineet tukihenkilöinä ongelmaperheissä. Pienryhmätyöskente-
lyssä ammattilaisten tehtävänä oli yhdessä lasten ja nuorten kanssa jäsen-
tää tunteiden sekamelskaa ja harjoitella elämänhallintaa. Ryhmä painotti 
perhekokonaisuuden tuen tarvetta sekä ammattilaisten keskinäistä tasa-
vertaisuutta tässä työssä. Nykyiset organisaatio- ja ammattihierarkiat näh-
tiin aidon yhteistyön esteinä. Ryhmän kritiikki kohdistui toimimattomaan, 
byrokraattiseen palvelujärjestelmään, jossa asiakkaita ei oteta tosissaan. 
Ryhmän vaihtoehtoissosiaalityö toteutti sosiaali- ja terveyspolitiikan uut-
ta suuntaa: kansalais- ja asiakasnäkökulmaa, alueellisuutta, kolmannen 
sektorin mahdollisuuksia, itsenäisyyttä, projektimuotoisuutta sekä tasa-
arvoisuuteen pyrkivää verkostotyötä. 

Ryhmä eli keskellä ristiriitaa: se korosti etäisyyttään hierarkkisesta 
palvelujärjestelmästä, erityisesti alueensa kaaosmaisesta, johtamisen 
ongelmissa kamppailevasta lastensuojelusta, ja toisaalta kaipasi toimin-
tansa tunnustamista samalta taholta (Sulkunen - Määttä - Rantala 2003). 
Haastatteluiden aikana ryhmä pohti yhteistyökokemuksiaan ja kokosi op-
pimaansa, koska projekti ja sen rahoitus olivat päättymässä ja ryhmän 
vetäjä oli siirtymässä toisiin tehtäviin. Moniammatillinen yhteistyö oli 
osoittautunut hankalaksi. Vaikka ryhmä oli tehnyt pioneerimaista työ-
tä lasten ja perheiden hyväksi ja kehittänyt monipuolisia välineitä, sen 
toiminta oli haavoittuvaa ja altista vastoinkäymisille. Ryhmätoiminnan 
kontekstina oli kaupunginosa ja sen vaikeuksissa olevat perheet - selkeät 
institutionaaliset puitteet puuttuivat. Työllä uskottiin olleen merkitystä 
lapsille ja heidän perheilleen. 
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Enkä mä usko että tää viis-kuus vuotta, mitä tässä nyt on (takana), näille 
perheille kenen kanssa me ollaan tehty töitä, ei se ole pikkujuttu. Ei ol-
leenkaan pieni asia. Tajuaa, ett tämmöinen pidempi jakso on täytyny olla 
kova juttu joillekin. Projektityöntekijä, mies.

Projektin päättyminen aiheutti huolta yhteistyön jatkosta, vaikka 
useimpien työntekijöiden oma työ jatkuikin, ja surua siitä, ettei kehitetty-
jä yhteistoimintamalleja päästä vakiinnuttamaan. Esitän nämä eri amma-
tillisia orientaatioita omaavat ryhmät tiivistetysti taulukkomuodossa. 

Taulukko 4.
Ehkäisevä työ kolmessa käytännön yhteistoimintaa toteuttavassa ryhmässä

RYHMÄN LASTENSUOJELUN 
RYHMÄ

KONTRAHTIRYHMÄ TERAPEUTTINEN 
RYHMÄ

ammatillinen 
orientaatio

Hyvinvointi-
valtiollinen 
sosiaalityö 

Kommunitaristinen 
kasvatustyö

Terapeuttinen 
lähisosiaalityö

keskeinen 
organisaatio

Lastensuojelun
sosiaalityö

Peruskoulu (1-9 lk) Paikallinen projekti

näkemys 
sosiaalisten 
ongelmien 
ytimestä

Yhteiskunnallinen 
eriarvoisuus: 
asuinalueiden 
slummiutuminen,
ja väärät poliittiset 
valinnat 

Yhteisöllisyyden 
puute: yhteisö,
jaetut arvot ja 
välittäminen 
kadonneet 
kaupunki-
ympäristössä

Perheiden 
tunne-elämän ja 
elämänhallinnan 
ongelmat, joissa 
byrokraattinen 
palvelujärjestelmä 
ei pysty heitä 
tukemaan

mielestä hyvä 
nuoren elämä 
tarkoittaa...

Kansalaisuutta. 
Tulevaisuuden 
visioita, 
sosiaalisen nousun 
mahdollisuuksia ja 
viranomaisten tukea.

Vanhempien 
ja yhteisön 
huolenpitoa ja 
puuttumista. 
Yhteisten 
pelisääntöjen 
noudattamista

Kykyä ilmaista 
ja käsitellä omia 
tunteita ja elää 
vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa.

käytännöllinen 
ratkaisu 
nuorten 
ongelmiin 

Asiakastapausten 
käsittely (case-work) 
ja toimintavastuun 
jakaminen 
viranomaisten 
kesken. 

Luodaan 
yhteisöllisyyttä 
pelisäännöin, joita 
toteutetaan koulun 
mikroyhteis-
kunnassa.  

Nuorten ohjaus 
toiminnallisissa 
pienryhmissä. 
Kohdataan 
koko perheitä, 
harjoitellaan 
tunteiden käsittelyä

kokoontumisen 
funktio

Nuoren tilanteen 
vakavuuden 
arvioiminen 
ja tukitoimien 
suunnittelu.

Yhteisöllisten 
pelisääntöjen 
muodostaminen ja 
työnjako

Työnohjaus, 
ammattilaisten 
kokemusten läpi 
käyminen.
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Tässä tutkimuksessa löydetyt keskeiset ehkäisevän työn orientaati-
ot painottavat sosiaalisten ongelmien synnyssä joko yhteiskunnallisia ja 
rakenteellisia selityksiä (hyvinvointivaltiollinen sosiaalityö), yhteisön ja 
arvojen muutosta koskevia selityksiä (kommunitaristinen kasvatustyö) 
sekä psykologisia ja vuorovaikutuksellisia selityksiä (terapeuttinen lähiso-
siaalityö). Ryhmät etsivät ratkaisua nuorten syrjäytymisen uhkiin oman 
ammatillisen orientaationsa suuntaamana. Tiivistäen: Lastensuojelun ryh-
mä arvioi alueen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja sen vakavuutta 
tapauskohtaisesti ja suunnitteli ammattilaisten keskinäistä vastuun- ja 
työnjakoa lastensuojelun avohuollon tukitoimien toteuttamisessa. Kont-
rahtiryhmässä luotiin sekä ammattilaisten väliseen yhteistyöhön että ko-
din ja koulun välille pelisääntöjä ja sopimuksia sekä ideoitiin käytäntöjä, 
joilla vastataan koululaisten ja heidän perheidensä tarpeisiin. Terapeutti-
sessa ryhmässä nuorille annetaan “korvaava kokemus” välittämisestä ja 
rakkaudesta, ja mahdollistetaan tunteiden työstäminen toiminnallisissa 
pienryhmissä. 

Keinot ovat siis monet, ja ne pohjautuvat ryhmien orientaatioihin. Ta-
pauskohtainen sosiaalityö, case-work, ja toiminnalliset pienryhmät ovat 
melko perinteisiä keinoja vastata nuorten elinolojen ja elämäntapojen 
riskeihin. Sen sijaan pelisäännöt ja sopimukset ovat nousseet uusina ava-
uksina ehkäisevän työn kentälle. Käsittelen niiden käyttöä seuraavassa 
luvussa.

4.3. Sopimukset ehkäisevän työn keinona

Sopimusten tekemisestä on tullut keskeinen keino määritellä eri osa-
puolten odotuksia, vastuita ja oikeuksia hyvinkin erilaisissa toimintaym-
päristöissä (Määttä & Kalliomaa-Puha 2006). Ehkäisevän työn poikkihal-
linnolliset ryhmät voitaisiin hyvin käsitteellistää neuvottelufoorumeiden 
sijasta sopimusfoorumeina, jolloin niissä lyötäisiin lukkoon esimerkiksi 
ammatillisen toiminnan tavat, vastuutahot ja laatukriteerit tietyn sopi-
muskauden ajaksi. Sopimusten teko ryhmissä olisi päämäärätietoisempaa 
ja velvoittavampaa kuin neuvottelu. Neuvottelu taas sisältää ajatuksen 
päätelmien avoimuudesta ja neuvottelujen jatkuvuudesta. Sopimus so-
veltuukin hyvin yhteiskunnalliseen hallintaan, jota toteutetaan liike-elä-
män johtamismalleja sekä yhteisöllisiä arvoja hyödyntäen. Tässä luvussa 
käsittelen sopimuksia kuitenkin sitouttamisen keinona ammattilaisten ja 
kansalaisten välillä.

Tutkituista ryhmistä kaksi hyödynsi kommunitaristista ajattelua toi-
minnassaan. Kontrahtiryhmä (ryhmä 6) sekä kasvatusyhteistyöryhmä 
(ryhmä 4) painottivat yhteisöllisyyden tarvetta, käyttäytymispelisääntöjä 
ja kasvatuksen ryhtiliikettä. Kontrahtiryhmällä oli käytössään kuudes-
luokkalaisille ja heidän perheilleen tarkoitettu päihdepelisääntösopimus. 
Sopimuksen käyttö ehkäisevän työn keinona herätti kiinnostukseni, kun 
vastaavantyylistä sopimusta tarjottiin minulle vanhemman roolissa. Ana-
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lyysin sopimuskäytäntöjen leviämisestä ja merkityksestä kodin ja koulun 
kasvatusyhteistyössä tein erikoistutkija, OTK Laura Kalliomaa-Puhan kans-
sa (Määttä & Kalliomaa-Puha 2006).

Yhteiskunnassa on lukematon määrä toimintoja, joilla lapsia, nuoria 
ja heidän vanhempiaan pyritään kasvattamaan terveyteen, toiminta- ja 
työkykyisyyteen sekä täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Näiden päämääri-
en tavoittelu sopimusten avulla on lisääntynyt viime vuosina. Kaupalli-
sista ja oikeudellisista yhteyksistä omaksuttu sopimusmalli on otettu eri 
puolilla Suomea kasvatusyhteistyön välineeksi. Esimerkiksi sopimuksissa, 
joita koulut tarjoavat lapsille ja heidän vanhemmilleen allekirjoitettavak-
si, määritellään koulun sopivaksi katsoma käytös ja lasten sekä heidän 
perheidensä oikeudet ja velvollisuudet. 

Eri instituutioiden tarjoamien suunnitelma- ja sopimuspapereiden ta-
voitteena on sitouttaa, aktivoida ja valtaistaa ’palvelujen saajia’ ja samal-
la ohjata heidän käyttäytymistään. Niiden tarkoitus on ehkäistä ennalta 
suhteiden kriisiytymistä. Uudenlaista sopimusmenettelyä kehitetään ti-
lanteessa, jota leimaa monensuuntainen epäluottamus. Kansalaiset eivät 
välttämättä luota ammattilaisten työhön, ammattilaiset eivät näytä luot-
tavan vanhempien kykyyn ja haluun huolehtia jälkeläisistään. Lasten ja 
nuorten selviytymistäkin epäillään. Sopimuksilla pyritään luomaan tarkat, 
kaikille yhtenevät rajat ja puuttumisen välineet ikään kuin ennalta ja var-
muuden vuoksi. Kirjallisia sopimuksia ja suunnitelmia onkin syytä tarkas-
tella juuri ehkäisevän politiikan käytännön toteutumana. Ne kuvastavat 
sinänsä hyvien ehkäisevän politiikan tavoitteiden taipumista näennäiseen 
ratkaisuyritykseen: sopimusväline ei ratkaise luottamuspulaa, erityisesti 
jos yhteisymmärrystä tavoitellaan niissä pakottavin keinoin. 

Sopimuksellisuus ilmenee myös kansallisessa yhteiskuntapolitiikassa 
(esim. tulopoliittiset sopimukset tai tulossopimukset), organisaatioiden 
sisällä (esim. erilaiset tulossopimukset osastoittain), organisaatioiden vä-
lillä (esim. ostopalvelusopimukset) tai esimerkiksi edellä kuvatulla tavalla 
organisaatioiden ja kansalaisten välillä (Hyyryläinen 2004, 92–95). Kirjal-
liset sopimukset ovat levinneet mitä moninaisimmille hallinnonaloille ja 
mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Sopimuksia tehdään esimerkiksi kaa-
voituksen, koulukuljetusten, palvelujen ulkoistamisen ja joukkoliikenteen 
järjestämiseksi sekä osana koulun sääntöjä ja lasten päivähoitoa. Sopi-
muksellisuus liittyy talouden ja taloustieteen korostuneeseen asemaan 
julkisen hallinnon järjestämisessä ja uuteen julkishallintoajatteluun, jossa 
kilpailu ja markkinaohjautuvuus korostuvat. 

Kouluissa käyttäytymis- tai päihdesäännöillä pyritään määrittelemään 
yhteisesti jaetut pelisäännöt lapsuuden, nuoruuden ja vanhemmuuden 
monisyisille, ongelmallisiksi ymmärretyille elämänalueille. Erilaisilla peli-
sääntö- ja sopimuskäytännöillä yritetään vastata ongelmiin, joita lasten ja 
nuorten maailman pirstaleisuus ja yhtenäiskulttuurin mureneminen tuot-
tavat kouluille. Kun lapset tulevat entistä monimuotoisemmista perheis-
tä, kulttuureista ja etnisistä taustoista, luottaminen kotona annettuun 
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tapakasvatukseen ei enää tunnu riittävän. 
Voidaan ajatella, että koulun päihdepelisääntöjen tai järjestyssääntö-

jen tarjoaminen allekirjoitettavana sopimuksena on vain keino painot-
taa sääntöjen merkitystä kaiken muun informaatiotulvan keskellä. So-
pimuksen allekirjoittaminen siis varmistaisi sääntöihin sisältyvän tiedon 
omaksumisen paremmin. Pelisääntöjen avoin esittäminen voidaan nähdä 
myös reiluna pelinä ja tarpeellisena tiedotuksena koulun toimintatavois-
ta. Sopimusmallin uskotaan tarjoavan kouluun moraalista ryhtiä ja lasten 
koteihin tukea rajojen määrittelyyn, jotta koulunkäynti sujuisi lapsilta hy-
vin (puhelinkeskustelu erään sopimusmallia käyttäneen koulun rehtorin 
kanssa, 2004). Taustalla on siis ajatus siitä, että vanhemmilla ei itsellään 
ole riittäviä välineitä rajojen asettamiseen ja että koulun tarjoamalla yh-
teistyöllä voidaan ehkäistä huono lapsuus ja nuoruus. 

Sopimuksia tarjotaan vapaaehtoisina, pakollisina, valmiiksi muokat-
tuina tai neuvoteltavina versioina. Vaihtelua on myös siinä, minkä ikäi-
sille ja kuinka sopimuksia tarjotaan. Myös sopimusten sisältö vaihtelee. 
Vapaaehtoisissa vanhempien verkostosopimuksissa (ks. Määttä & Kallio-
maa-Puha 2006, 185) vanhempia rohkaistaan ottamaan vastuu omista ja 
naapurinkin lapsista. Koululaisten järjestyssääntösopimuksessa koroste-
taan jokaisen yksilöllistä vastuuta sääntöjen noudattamisesta. Mallia sopi-
musten käyttämiseen on otettu Iso-Britanniasta (ks. Vincent & Tomlinson 
1997).

Sopimusten taustalta löytyy paitsi huoli lapsista ja heidän elinympä-
ristönsä riskitekijöistä myös niiden ongelmien aavistelua, jota perheiden 
yksityiselämään puuttuminen helposti aiheuttaa. Sopimuksessa pyritään 
yhteiseen sitoutumiseen, koska ongelmana nähdään sitoutumattomuus. 
Yhteisiä sääntöjä tehdään, koska ongelmana nähdään juuri yhteisten 
sääntöjen puute. Usein aihepiirit ja mallit poimitaan jo muualla tehdyistä, 
valmiista sopimuksista. Koulun järjestys- ja päihdepelisääntöjä koskevissa 
sopimuksissa koulu tavoittaa kaikki lapset ja tarjoaa valmiin mallin, jonka 
hyväksyminen ja allekirjoittaminen jäävät lasten ja heidän vanhempien-
sa tehtäväksi. Sopimuksen molemminpuolisuutta pyritään korostamaan 
koulun edustajan allekirjoituksella: sopimuksella siis velvoitetaan kaikkia 
osapuolia, ei vain lapsia ja heidän vanhempiaan. Sopimuksessa saatetaan 
painottaa myös sitä, että säännöt on alun perin luotu demokraattisesti 
yhdessä aiempien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa, mikä ei peitä 
sopimuksen ongelmallisuutta. 

Lasten ja koulun sekä perheiden ja koulun välisissä sopimuksissa on 
selvä valtaepäsuhde. Vahva ja perinteikäs kouluinstituutio haluaa sitout-
taa lapset ja heidän vanhempansa täyttämään ”omat” velvollisuutensa 
sekä kirjallisin sopimuksin normittaa heidän käyttäytymistään. Tämä vas-
tuuttaminen tapahtuu vaihtoehdoitta: sopimuksen allekirjoittaminen esi-
tetään ainoana mahdollisena tapana toimia. Vaikka sopimuksen ehdoista 
olisikin neuvoteltu alun alkaen yhdessä, myöhempien vuosien oppilaiden 
perheillä ei ole enää mahdollisuutta vaikuttaa sopimuksen sisältöön. On-
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gelmallista sopimuksissa on myös se, että ne voivat entisestään leimata 
sopimusrikkureiksi sellaisia perheitä, joissa on vaikeuksia huolehtia lap-
sista. Sopimuksia tuottavat tahot voivat ajatella, että he tarjoavat kyllä 
hyödyllisiä sopimuksia asiakasperheilleen, mutta perheet eivät niitä puo-
lestaan riittävästi noudata. Ihmisiä, joiden lähtökohdat ja voimavarat 
ovat heikompia kuin muiden, tällaiset sopimukset siis tuskin hyödyttävät. 
Sopimukset voivat kyllä antaa selkeän kuvan siitä, mitä he eivät kyenneet 
täyttämään. Sopimuksesta tulee tällöin heikko väline todellisiin ongel-
miin puututtaessa. 

Sopimuksellisuus liittyy selkeästi yksilöllistymiseen ja yksilöiden vas-
tuuttamiseen, sillä sopimus edellyttää ainakin periaatteessa kahta erillistä 
kumppania. Sopimuksilla pyritään tuottamaan uudenlaista toimijuutta, 
jossa kansalaisista tulee aktiivisia vastuunottajia. Entiset hallintoalamaiset 
käsitetään nyt aktiivisiksi asiakkaiksi, ja asiakkailta edellytetään pitkälti 
sitä, että he kykenevät hoitamaan omat asiansa. Asiakkuutta korostava 
suuntaus tarkoittaa siis myös vastuuttamista. Erityisen ongelmalliseksi 
kouluesimerkkien sopimukset tekee se, että alaikäisistä lapsista tehdään 
sitoutujia ja sopijoita ilman, että heillä on mahdollisuutta ymmärtää toi-
minnan taustoja, osallistua aidosti sopimuksen laatimiseen tai kieltäytyä 
siitä. Sopimuksilla voidaan tunkeutua vaarallisen tehokkaasti ihmisten 
yksityiselämään velvoittamalla esimerkiksi vapaaehtoisen verkostosopi-
muksen tehneet vanhemmat lain vaatimuksia huomattavasti pidemmälle 
meneviin tehtäviin. Viralliselta tuntuvaan sopimusehdotukseen voi tulla 
suostuttua ja sitouduttua ajattelematta sitä, olisiko esitettyihin velvoittei-
siin välttämätöntä, hyvä tai tarpeellista suostua. Liiallinen usko sopimuk-
siin voi herättää molemmin puolin luottamusta siihen, että sopimuksen 
myötä käytössä todella olisi apuväline, elleivät asiat sujukaan odotetusti. 

Monet edellä kuvatut sopimukset ovat kuitenkin tässä mielessä varsin 
tyhjiä. Niitä ei voida pitää perinteisinä sopimuksina vaan pikemminkin 
juuri kumppanuusjärjestelyinä. Sopimusten myötä koulu ei myöskään 
näytä sitoutuneen enempään kuin mihin jo lait sen velvoittavat. Koulun 
puolelta sopimus vaikuttaa siis ainoastaan tavalta jakaa informaatiota. 
Ehkä tilannetta voisi tulkita sitenkin, että vaikka sopimukset eivät poista 
koulujen omaa vastuuta koulussa käyvien hyvinvoinnista, koulut pyrkivät 
keventämään vastuutaan siirtämällä sitä perheisiin. 

Esimerkkimme kirjallisista, arkisista sopimuksista – erityisesti kouluissa 
ja vanhemmuudessa – ovat eräänlaisia vakavamielisiä leikkejä, eivät niin-
kään perinteisiä, oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia. Kirjallisilla sopi-
muksilla on paitsi voimansa myös ongelmansa: erityisesti kaikille valmiina 
tarjottavat sopimukset osoittautuvat ohuiksi ratkaisuyrityksiksi niihin on-
gelmiin, joihin niillä halutaan vaikuttaa. Ne eivät välttämättä lisää luot-
tamusta vieraiden kesken vaan ennemminkin korostavat niitä epäilyksiä, 
joita alullaan olevaan ”kumppanuuteen” liittyy. Julkisissa kasvatusinsti-
tuutioissa näkyy se, että yhä pienempiä lapsia pyritään muokkaamaan it-
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setarkkailuun ja -arviointiin sekä sitoutumiseen kykeneviksi vastuullisiksi 
mutta joustaviksi toimijoiksi. Sopimusten hyödyntämisen uhkakuvaksi jää 
se, että viranomaisvelvoitteet kuitataan hoidetuiksi massasopimuksilla tai 
se, että paikallisissa sopimusmenettelyissä luodaan etuuksien tai palvelu-
jen saamiseksi uusia ehtoja ohi parlamentaarisesti sovittujen edellytysten. 
(Määttä & Kalliomaa-Puha 2006.)

Kaupallisesta ja oikeudellisesta yhteydestä irrotetun sopimuspaperin 
hyödyntäminen yhteisön luomisessa on osuva esimerkki puuttumisdi-
lemman ratkaisuyrityksestä, eräänlaisen oikotien hakemisesta: kaikkien 
perheiden kanssa tehtävän sopimuksen ajatellaan oikeuttavan koulun 
puuttumistoimintaa ennalta määrätyillä ehdoilla ja keinoilla. Mutta hy-
väksyvätkö perheet tällaisen sopimisen? Tuottaako se luottamuksen sijaan 
epäluottamusta ja kansalaisten irrottautumista epämiellyttäväksi koetus-
ta kontrollista, peräti julkiseen valtaan ja yhteisen hyvän tavoitteluun 
kohdistuvaa epäluuloa? Tässä tullaan keskeiseen liberaalin yhteiskunnan 
puuttumisdilemman aspektiin eli puuttumistoimien oikeutukseen. Mikäli 
asiakkaat, kansalaiset ja perheet eli yksityisyyden ja yhteisöllisyyden piiriin 
kuuluvat toimijat eivät hyväksy julkisen vallan puuttumisen keinoja vaan 
pitävät niitä epäeettisinä, ne menettävät voimansa ja mahdollisuutensa. 

Verrattuna terapeuttisen ryhmän toteuttamaan pienryhmäohjaukseen 
tai lastensuojelun ryhmän räätälöimiin tukitoimiin tässä luvussa käsitellyt 
sopimuskäytännöt toteuttavat ehkäisevää työtä varsin paperinmakuises-
ti. Sopimusten tarjoaminen ei edellytä nuorten ja perheiden kohtaamista 
eikä kovin suurta ammatillista vastuunkantoa. Koululaisten ja heidän per-
heidensä ongelmista tulee sopimuskäytännöissä jollakin tavalla paketoi-
tuja ja valmiiksi puitteistettuja. Ongelmat nähdään ikään kuin hallittuina, 
jonakin, mikä ei enää vaadi ammattilaisten toimintaa. Sopimusten käyt-
tämiseen liittyy vahva usko niiden valtaistavaan voimaan, hyvän toivomis-
ta ja tavoittelua. Kuinka pitkälle yhteisen hyvän tai yhteisön tavoittelu 
oikeuttaa yksityiselämään tunkeutumista? Tuleeko kasvatusyhteistyövä-
lineistä, sopimuksista, suunnitelmista ja arvioinneista lopulta yksi karsin-
ta- ja erottelukeino lisää? Sopimusten hyödyntäminen voi olla ryhmille 
vain yksi keino muiden keinojen ohella. Esimerkiksi kontrahtiryhmässä 
ratkaisua koululaisten tuen tarpeisiin etsittiin myös ammattilaisten kes-
kinäisellä vastuunjaolla. Usein ryhmien keinovalikoimat ja tavat kohdata 
kansalaisia ovatkin monimuotoisia. 

4.4. Poikkihallinnollisen yhteistoiminnan ehdot 

Poikkihallinnollisten ryhmien yhteistoimintaa estävät seuraavat on-
gelmat: liian yleisluontoinen tavoite, ryhmän sisällä eriävät ja kilpailevat 
orientaatiot, työntekijöiden vaihtuvuus ja epäilys toiselle sektorille va-
luvasta vallasta ja hyödystä. Yhteistoimintaan kykemättömiltä ryhmiltä 
puuttui selkeä toiminnan tavoite, tai se oli liian yleisluontoinen. Ryhmät, 
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joilla oli vaikeuksia määritellä toimintansa tavoitteita ja kouriintuntuvia 
ongelmia, turhautuivat neuvotteluihin, koska neuvottelujen kohde ei ol-
lut selvillä. 

Pitäisi ehkä sitten miettiä joskus jatkossa sitä, mikä on se tuommoinen esi-
merkiksi tavoite. Että mitä tänä vuonna tehdään, koska eihän nyt sekään 
pidemmän päälle, jos on semmoisia hajanaisia tiedotusasioita.5

Yleinen, kaikille suunnattu ehkäisevä työ, kuten kaikille suunnattu 
valistus ja arvoista puhuminen, ei näytä riittävän poikkihallinnollisten 
ryhmien yhteistoiminnan polttopuuksi. Voidakseen määritellä toimin-
tansa tavoitetta, ryhmällä täytyy olla jonkinasteisesti jaettu orientaatio. 
Orientaatiot selittävät yhteiskuntaa ja sen ongelmia joko rakenteiden, 
arvoyhteisöllisyyden tai vuorovaikutuksen tasolla tai näiden yhdistelmin. 
Yhteistoimintaa on vaikea aloittaa, jos ryhmässä esiintyy selkeästi eriäviä, 
kilpailevia orientaatioita. Silloin ammattilaisten näkemykset ehkäisevän 
työn tavoitteista ja menetelmistä muodostuvat ristiriitaisiksi. Kuvaan tätä 
referoimalla erästä keskustelua ryhmähaastatteluissa:

Seurakunnan projektivastaava puolsi projektinsa ideaa: koko kylä 
kasvattaa – ajatus voisi tuottaa tulosta ehkäisevässä päihdetyössä. Van-
hemmat asettaisivat yhdessä lapsille ja nuorille rajoja, palattaisiin jonkin-
laiseen yhteisölliseen kontrolliin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä lisäsi, 
että tällaisen kansanliikemäisen kansalaistoiminnan tueksi tarvittaisiin 
vielä lisäksi tiukempaa lainsäädäntöä ja sen valvontaa varten pitäisi li-
sätä esimerkiksi poliisien resursseja. Koulukuraattori sekä leikkipuiston 
vastaava ohjaaja sen sijaan näkivät tällaisen toiminnan ongelmallisena 
”vapauteen” tottuneiden nuorten kannalta. Se olisi kiristystä tai pakko-
pullaa. Ryhmässä vallitsi myös eri näkemyksiä siitä, pitäisikö toimintaa 
kohdentaa jo alle kouluikäisiin. Jos nyt keskityttäisiin pieniin lapsiin ja tu-
leviin vanhempiin, menetetäänkö nykyinen nuorten sukupolvi päihteille? 
Koulukuraattorin mielestä pitäisi tapahtua suuremman linjan poliittisia 
toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi, leikkipuiston vastaava ohjaaja ar-
vioi eurooppalaistuvan alkoholikulttuurin eli suomalaisten juomatapojen 
sivilisoitumisen helpottavan tilannetta. Ryhmä keskusteli vaihtoehdoista, 
mutta yhteisestä toiminnan tavoitetta ja linjausta oli mahdoton hahmot-
taa.

Ryhmien yhteistoiminnan kehittymistä vaikeuttaa myös se, että työn-
tekijöiden ja ryhmävetäjien vaihtuvuus katkoo toimintaa. Vaihtuvuus joh-
tuu osin projektimuotoisesta työskentelystä ja työntekijöihin kohdistuvis-
ta ristiriitaisista odotuksista, osin perustyön resurssipulasta ja jaksamisen 

5 Tutkimuseettisistä syistä en yksilöi tässä luvussa käytettyjen haastattelulainausten esittäjien am-

matteja ja ryhmiä.
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ongelmista. Työtehtävät saattavat olla epämääräisiä ja vaikeasti hallitta-
via, kuten seuraava projektityöntekijän pohdinta osoittaa. 

Mä olen ruvennu totakin miettimään, mikä on se oikea syy, miks esimer-
kiksi edeltäjäni lähti pois. Ku tietää, että ensimmäinen työntekijä on pala-
nu loppuun, että se on ihan selkeästi kärsinyt burnoutista, ku lukee noita 
papereita. Se on oikeasti tehnyt aivan liikaa asioita, tai vääriä asioita liika 
paljon, tai oikeita asioita liian vähän ja stressaantunut siitä, että on jou-
tunut hoitaa muita asioita. Sellainen tietty sairastuminen vahvuuteen voi 
tulla kyllä, kun sulle kukaan ei sano oikeasti, mikä on kylliksi. Sitä mä olen 
miettinyt. 

Yhteistoimintaa estää myös epäilys siitä, että verkostoitumisen hyöty 
tai sosiaalisten ongelmien määrittelyvalta menee jollekin toiselle sektorille. 
Ihanne tasa-arvoisesta verkostotyöstä voi olla niin vahva, että yhteistyöhön 
ei haluta lähteä esimerkiksi heikoimmilla olevien nuorten auttamiseksi, se 
kun voisi nostaa esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityön tai vaikkapa kou-
lupsykologin asiantuntemusta liikaa esille toisten hallinnonalojen ammat-
tilaisten kustannuksella. On myös mahdollista, että yhteistyöhön toisen 
organisaatioiden kanssa ei haluta lähteä, koska se voisi osoittaa puutteita 
omassa toiminnassa. Lastensuojeluinstituutio näyttää herättävän eniten 
toiveita, intressejä ja pettymyksiä näissä ehkäisevän työn ryhmissä: viime-
kätisenä toimijana siltä odotetaan vastuun kantamista, tietoa, helpotusta 
ammatilliseen huoleen ja kiitostakin hyvin toimimisesta.

Osassa tutkimiani ryhmiä ammattilaiset tuottavat vahvoja paikallisia 
käytäntöjä ja sitoutuvat yhteistyöhönsä. Nämä ryhmät löytävät periaattei-
ta vastuulliseen lähipuuttumiseen. Käytännölliseen ja motivoivaan yhteis-
työhön ongelmissa olevien perheiden hyväksi kykeni seitsemästä ryhmästä 
neljä, kolme orientaatioltaan erottuvaa ryhmää, jotka on kuvattu edellä, 
sekä päihdepalvelujen suunnitteluryhmä. Tiivistän tällaisen yhteistoimin-
nan ehtoja vielä seuraavasti:

Ryhmistä ne, jotka painiskelivat selkeiden ongelmien tai tarpeiden kim-
pussa, kykenivät yhteistoimintaan. Tiettyjen lasten ja perheiden ongelmat 
ja yhteisymmärryksessä konstruoitu - ammatilliseen orientaatioon perus-
tuva - konkreettinen ongelmatilanne tai tarvetila sekä näiden tarpeiden 
kokeminen akuutiksi johtivat käytännön yhteistoimintaan. Ryhmän draivi 
muodostui siitä, että ammattilaiset kokevat ryhmätyöstä koituvan hyötyä 
auttamisen kohteille: lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Poikkihallin-
nollinen toiminta, jota toteutettiin jossakin institutionaalisessa konteks-
tissa, saattoi vakiintua. Sujuvan yhteistoiminnan ehto näyttää olevan siis 
rajattu toiminta-alue: lastensuojelu, päihdehuolto ja koulu ovat kaikki 
vahvoja instituutioita yhteiskunnassa. Toiminta suuntautui näihin selkei-
siin konteksteihin eikä poikkihallinnolliseen avaruuteen, ei-kenenkään 
maalle. 

Tällainen yhdelle toiminta-alueelle tai hallinnonalalle painottuva yhteis-
toiminta edellyttää sitä, että yhteistoimintaan osallistuvien ammattilaisten 
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on koettava näiden instituutioiden tavoitteet omakseen, ja nähtävä niiden 
hyödyttävän myös omaa työtään. Huoli toiselle hallinnonalalle valuvasta 
työpanoksesta ei näytä haittaavan näiden ryhmien yhteistoimintaa. Esi-
merkiksi kontrahtiryhmässä nuorisotalon väki ryhmäytti peruskoulun op-
pilaita, ja yhteistyön nähtiin hyödyttävän kumpaakin organisaatiota. Usein 
tällainen yhteistoiminta edellyttää myös ammatillisten valta- ja vastuuase-
telmien hyväksymistä: esimerkiksi lastensuojelun ryhmässä lastensuojelun 
johtavalla sosiaalityöntekijällä on enemmän valtaa ja vastuuta ratkaisuista 
kuin asukaspuiston ohjaajalla. Lisäksi korostuu toimintaa ohjaava lainsää-
däntö, sen säätelemä viranomaisvastuu ja oikeus puuttua lasten ja nuorten 
epäinhimillisiin olosuhteisiin. Yhteistoimintaa helpottavat siis selkeät raa-
mittavat tekijät. Ryhmät hyödynsivät ammatillisia hierarkioita, “asiakkai-
densa” konkreettista hätää sekä oikeuttaan ja vastuutaan toimia. 

Terapeuttinen ryhmä jakoi osan näistä piirteistä. Siinä vastustettiin 
kuitenkin hierarkioita, byrokraattista painolastia sekä vakiintuneita insti-
tuutioita ja etsittiin uudenlaista autenttisuutta auttamistyöhön. Toimintaa 
toteutettiin alueen autettavien perheiden elämismaailmassa, ei palve-
lusysteemissä. Projektimuotoisuus mahdollisti tämän, mutta johti osaltaan 
myös toiminnan juurtumattomuuteen.

Kommunitaristiset ideat yhteisöllisestä puuttumisesta innostavat joita-
kin ammattilaisia, mutta käytännössä viranomais- ja ammattilaisverkostot 
eivät voi jakaa puuttumisen oikeuttaan ja vastuutaan esimerkiksi vanhem-
pien verkostolle. Kansalaisten vertaistuelle ja oma-apuryhmille on kyllä ti-
lansa, mutta ammatillinen puuttuminen edellyttää jykevämpiä perusteita 
kuin vapaaehtoistyö. Liberaalin yhteiskunnan puuttumisdilemman käsit-
tely edellyttää ammatillista ratkontaa. Poikkihallinnollisessa ehkäisevässä 
työssä ei etupäässä ole kyse uudesta, vanhan kaavan sijaan rakentuvasta 
toiminnasta vaan vanhan hyvinvointivaltiollisen perinteen päälle raken-
tamisesta, vanhan kertautumisesta ja jopa toimivuudesta. Toisin sanoen 
lait, instituutiot, hierarkiat ja sektorikohtaiset vastuut ovat edelleen mer-
kittäviä hyvinvointi- ja kasvatustyössä, vaikka sitä toteutettaisiinkin poik-
kihallinnollisissa ryhmissä. Ammatillisessa hyvinvointi- ja kasvatustyössä to-
teutettava verkostotyö ei olekaan niin kaukana hierarkkisesta toiminnan 
organisoinnista kuin puuttumisinnovaatioiden toivossa uskotaan. Tarvit-
seeko sen ollakaan sitä?

Hyvinvointipoliittinen ohjelmointi, kunnanisät ja -äidit, esimiehet ja 
ammattilaiset haluavat - tai ainakin heidän oletetaan yhdessä haluavan 
– parantaa lasten ja nuorten elämisen ehtoja ja omaa työtapaansa poik-
kihallinnollisesti verkostoitumalla. Ehkäisevä työ on luonteeltaan niin 
rajatonta ja epämääräistä, ihanteelliseen elämään kurottautuvaa, että 
tehtävän lisäksi yhteistoimintaan päästäkseen poikkihallinnolliset ryhmät 
tarvitsevat selkeän orientaatioperustan, jonka avulla he kykenevät selittä-
mään ja tarttumaan yhteiskunnan ongelmiin. Toisinaan verkostoajattelun 
vastakohta eli ammattikuntien ja instituutioiden hierarkiat ja niihin sisälty-
vät valta- ja vastuusuhteet edesauttavat orientaationkin löytymistä.
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Poikkihallinnollisten ryhmien sisäinen refleksiivisyys ja tasavertaisuus ei-
vät välttämättä takaakaan käytännön yhteistoimintaa vaan äärimmilleen 
vietynä haittaavat sitä. Jos näistä verkostohyveistä tekee ryhmätoiminnan 
ehdon ja tavoitteen, saattaa olla, että muihin tavoitteisiin ei päästäkään. 
Liiallinen refleksiivisyys voi johtaa päättymättömään neuvotteluun, työn-
tekijöiden tasavertaisuuden vaatimus taas epärealistiseen työtehtävien ja 
vastuiden jakoon. Turhautuminen vaanii ryhmien yhteistyössä, johon ase-
tetaan suuria odotuksia ja tavoitteita, mutta jolle ei löydy sisältöä. Ammat-
tilaiset turhautuvat työryhmissään konkretian puutteeseen. Pelkkä hiljai-
sen tiedon jakaminen tai ylevä puhe eivät heille riitä. Ideaalimaailmasta ja 
verkostohuumasta on laskeuduttava juuri tämän perheen tai juuri tämän 
nuoren kohtaamiseen. 

4.5. Samaistuminen autettaviin ja puuttumistoimien 
legitimaatio

Olen yllä kuvannut poikkihallinnollisesti toteutetun ehkäisevän työn 
realiteetteja ja esittänyt, mitä yhteistoiminnan ehtoja ja hankaluuksia 
ryhmillä on. On syytä pitää mielessä, että vaikka ryhmät eivät yltäisikään 
yhteistoimintaan tai ryhmätoiminta sahaisi kekseliään ja turhauttavan 
yhteistyön välimaastossa, yksittäisten ammattilaisten omalla sektorillaan 
tekemä työ voi siitä huolimatta kohdata nuoria ja perheitä ammatillisesti 
taitavasti. Tässä luvussa käsittelen ryhmähaastatteluaineistoa erottele-
matta toimivia ja toimimattomia ryhmiä toisistaan lähinnä viidennen osa-
julkaisun pohjalta (Määttä 2006).

Paikallisella nuoriin suuntautuvalla poikkihallinnollisella ryhmätyöllä 
näyttää tässä ajassa tarjoutuvan kaksi tehtävää: 1) hyvinvoinnin ja norma-
liteetin vajeiden paikkaaminen - eli kriisissä/murroksessa olevan hyvinvoin-
tivaltion vastuiden kantaminen; ja 2) yhteisöhallinnan kokeilu ongelmien 
ehkäisyssä. Viranomaisten ja ammattilaisten sektorikohtaisten tehtävien 
lisäksi heiltä usein odotetaan monitoimijaisen yhteistyön organisoimista 
ja sitä kautta paikallisen yhteisöllisyyden luomista, kansalaisyhteiskunnan 
tukemista ja tuottamista. Ammattilaisten muodostamat ryhmät voidaan 
nähdä eräänlaisina priimusmoottoreina paikallisen moraaliyhteisön luo-
misessa, tahona, jonka ympärille muodostuu kuitenkin vahva hyvinvoin-
tivaltiollisten velvoitteiden ja vastuiden piiri. Ammatillisista verkostoista 
on palvelujärjestelmän muuttuessa tullut keskeinen puuttumisen kanava. 
Vaikka hyvinvointivaltiollisen sosiaalisen tasaamisen ja yhtäläisten lähtö-
kohtien tarjoamisen tilalle tai päälle onkin nostettu ajatukset lähiyhtei-
sön ja yksilön vastuuttamisesta, ei hyvinvointivaltioideaaliakaan ole kuo-
pattu. 

Tämä kuuluu erityisesti puheissa, joissa ammattilaiset tiivistävät eh-
käisevän työn tarpeita hallitukselle suunnatun parin minuutin puheen 
muodossa. Puheen tavoitteena oli poimia ensimmäisessä haastattelussa 
ammattilaisten tärkeäksi kokemat ja ryhmähaastattelussa selkeytyneet 
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kannat. Analyysi näistä ammattilaisten tiivistyksistä osoitti, että päättä-
jille puhuessaan ammattilaiset painottivat selkeästi perinteisiä hyvinvoin-
tivaltiollisia tavoitteita (ks. taulukko s. 34). Sen sijaan paikallisyhteisöjen 
ja perheiden vastuun tai yhteisten arvojen etsintään liittyvät puheet eli 
yhteisöhallinnan rationaliteetit olivat harvassa. Ammattilaisten toistuva 
ja painottuva sanoma oli resurssien tarve ja asiakkaiden puolesta puhumi-
nen: vanhemmat, lapset ja nuoret tarvitsevat kipeästi yhteiskunnan tukia 
ja palveluita. Ammattilaiset puolestaan tarvitsevat palkassakin näkyvää 
arvostusta työlleen sekä todellista mahdollisuutta kehittää ja toteuttaa 
monimuotoista kasvatus- ja hyvinvointityötä. Ehkäisevän työn ja varhai-
sen tuen toteutuminen näyttää nykyrakenteissa ja nykyresursseilla perin 
hankalalta. 

Ammattilaiset kietovat puheissaan vaateet kansalaisten tasa-arvoises-
ta kohtelusta, sosiaalisesta tukemisesta ja riittävistä palveluista yhteen 
oman työnsä arvon ja legitimiteetin kanssa. Samalla kun he puhuvat hei-
koilla olevien puolesta, he puhuvat myös työnsä, ammattinsa ja itsensä 
puolesta. He osoittavat resurssien tarvetta ja vaativat apua kokemaansa 
velvoitteiden ja mahdollisuuksien ristiriitaan. Heidän työnsä tarpeellisuus 
ja esittämänsä vaatimukset saavat oikeutuksen lasten, nuorten ja perhei-
den tarpeista ja hädästä. Sosiaalinen omatunto, jakamisen etiikkaa ja am-
matilliset projektit eli hyvinvointivaltion rakentamisen ajan moraaliyhtei-
sö ovat voimakkaasti läsnä heidän puheissaan. 

Jos tarkastellaan hallitukselle suunnattujen lyhyiden puheiden sijasta 
muuta haastatteluaineistoa, kommunitaristis-uusliberalistinen käänne lä-
hiyhteisön, perheiden ja yksilön vastuiden korostamisineen näkyy selkeäs-
ti. Osa haastatelluista ammattilaisista näkee hyvinvointivaltio-kriittisessä 
hengessä ongelmaksi sen, että viranomaiset ottavat liikaa vanhemmille 
kuuluvaa vastuuta ja vanhemmat ovat puolestaan tottuneet siihen, että 
”valtio suo ja yhteiskunta hoitaa”. Läheisverkostoja pitäisi siis vahvistaa 
viranomaisverkostojen sijaan. Ratkaisuksi vanhempien heikkoon kasva-
tusvastuun kantamiseen, niin sanottuun vanhemmuuden puutteeseen, 
esitettiin ammattilaisten ylläpitämää vanhemmuus- ja arvokeskustelua, 
heidän antamiaan myönteisiä roolimalleja, vanhempien yhteistoimintaa, 
oma-apuryhmiä ja yleistä yhteiskunnallista ryhtiliikettä. Valtionkin pitäisi 
osallistua tähän tukemalla lasten kotihoitoa ja vanhempien työajan lyhen-
nyksiä, jotta vanhemmat voivat paremmin hoitaa kasvatustehtäväänsä. 
Tässä kohtaa yhteisöhallinta yhdistyy hyvinvointivaltiolliseen hallintaan: 
vanhemmat tarvitsevat rakenteellista tukea hoitaakseen vanhemman 
tehtäväänsä paremmin. 

Kun ryhmät pohtivat sopivia tapoja käytännössä puuttua perheiden 
elämään, esille nousivat kysymykset kansalaisten vapaudesta valintoihin-
sa sekä ammatillisen ohjaamisen ja pakottamisen keinoista. Osa ammat-
tilaisista toivoi vanhempien vastuuttamiseen löytyvän uusia, vahvojakin 
keinoja. Erilaisia palkitsemisen ja rankaisemisen keinoja myös pohdittiin. 
Lastensuojelun piirissä olevien lasten vanhemmille soviteltiin uusia, mah-
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dollisia pakotteita ja velvoitteita. Usein kuitenkin tällainen puhe herätti 
vastalauseita. Osa ammattilaisista näki yhteisöhallinnan ongelmallisena 
kiristämisenä; vanhempien syyllistäminen ei pitkälle kanna. Vastapuhetta 
harjoittivat erityisesti sosiaalityöntekijät; kommunitaristinen puhetapa ja 
ratkaisut eivät näytä heitä vakuuttavan. Koulun opettajat sekä nuoriso-
toimen ja seurakunnan edustajat sen sijaan esittivät vakavammin yhtei-
söllisen puuttumisen, rajojen asettamisen ja sopimusten mahdollisuuksia. 
Tämän eron voi liittää näiden instituutioiden työtapaan ja ammattikunti-
en historialliseen perinteeseen ja työn tavoitteisiin. Sosiaalityötä tehdään 
usein kohtaamalla erityistukea tarvitsevia yksilöitä tai perheitä. Sosiaali-
työn luonne yksilöiden ja perheiden tuki- ja kontrollikeinona herkistää 
työntekijöitä ehkä näkemään joukkokontrollin leimaavia piirteitä ja tä-
hän ohjaa heidän koulutuksensakin. 

Puhuessaan päättäjille ja ollakseen vakuuttavia ammattilaiset puhuvat 
hyvinvointivaltiollisen hallinnan rationaliteettien kautta. He ottavat vies-
tinviejän ja asiantuntijan aseman, mutta samalla samaistuvat voimakkaasti 
autettaviinsa. Tämä auttajan ja autettavan, ammattilaisen ja kansalaisen 
intressien yhteenkietominen sitoo molempia samojen uhkien alaiseksi, 
jonkinlaiseen solidaarisuuden ja yhteisyyden piiriin: kuka tahansa meistä 
voi olla tuen tarpeessa milloin tahansa. Tuen tarjoaminen, auttaminen 
ja puuttuminenkin pitäisi toteutua leimaamatta ja loukkaamatta. Mitä 
ongelmallisempien perheiden tai nuorten parissa ammattilaiset työtään 
tekivät, sitä solidaarisempia ja ymmärtäväisiä he olivat, joko perheko-
konaisuutta tai lapsia ja nuoria kohtaan. Mikään vastuuttamis- ja yhtei-
söllisyyspuhe ei vakuuta ammattilaisia eikä oikeuta heidän ammatillista 
asemaansa siinä määrin kuin heikoilla olevien puolustaminen elämän hal-
litsemattomuutta ja yhteiskunnan rakenteellista eriarvoisuutta vastaan. 

5. Pohdinta: Rajallinen verkosto

Paikallisille ammattilaisverkostoille asettuu yhteiskunnan kannalta 
keskeisiä tehtäviä. Niiden avulla pyritään uudistamaan julkisen vallan 
kansalaisiin suuntaamia vaikuttamis- ja hallintakeinoja ja ratkomaan lähi-
puuttumisen dilemmoja eli tilanteita, joihin löytyy vain osittaisia ja vaiku-
tuksiltaan epävarmoja ratkaisuja. Kaikkien vastuuta ja osallistumista pai-
nottava verkostoideaali näyttää sanoittavan juuri niitä yhteiskunnallisia 
tavoitteita, joita on vaikeaa tai jopa mahdotonta saavuttaa, mutta joita 
niin kipeästi kaivataan. Ensinnäkin, verkostojen avulla kaivetaan yhtei-
syyttä: jaettua käsitystä hyvästä elämästä, välittömiä sosiaalisia suhteita ja 
näihin sidottua luottamusta. Ulottamalla visionääriset hyvinvointiverkos-
tot yhteiskunnan kaikille tasoille ja toimijoille saavutamme kenties myös 
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yhteisymmärryksen suunnastamme ja tehtävästämme. Toiseksi, verkosto-
jen avulla vahvistetaan yksilöiden toimijuutta – niin ammattilaisten kuin 
kansalaistenkin. Verkostoilla kaivetaan esille resursseja ja voimavaroja, 
joita ei vielä ole valjastettu hyötykäyttöön. 

Ammattilaisten innostus, hyvän tekemisen halu ja käytäntöinnovaati-
ot ovat näillä markkinoilla käypää valuuttaa. Samoin ovat lähiyhteisöjen, 
perheiden ja sukulaisten osallistumisen aste ja sitä kohottavat menetel-
mät. Meissä kaikissahan on potentiaaleja, joita verkostot voivat imuroida 
esille. Meissä on tavoitteellisen toiminnan, toiminnan ohjaamisen ja toi-
mijuuden potentiaaleja, jotka ehkä realisoituvat vastuuttavissa, vaikutta-
vissa ja välittävissä verkostoissa. Mutta jaksavatko verkostot kantaa, jos 
potentiaalit eivät realisoidukaan ja kurjuus kasaantuu? Kun epävakaiset 
työmarkkinat ja hapertuva perhe-elämä kohtaavat sosiaaliturvan au-
kot, keskeiset hyvinvoinnin rakenteet osoittautuvat pettäviksi (Julkunen 
2006b, Moisio 2006). Mihin verkostot tässä tilanteessa yltävät, mihin ne 
riittävät? 

Onhan verkosto hyvä brändi, joka voidaan yhdistää hyvinvointipal-
velujen kilpailuttamiseen, hankkeiden tehtailuun ja ideoiden tuotteista-
miseen, osaksi projektiyhteiskunnan arkea. Käytännössä ammattilaisten 
verkostot eivät nouse niin selkeästi luottamuksen, avoimuuden, koko-
naisvaltaisen ihmiskuvan ja byrokratialle vastaisen aitouden utooppisesta 
maasta kuin verkostopolitiikan retoriikka antaa ymmärtää. Jossain mie-
lessä poikkihallinnollisten ryhmien rajallisuus on niiden voima - ne toimi-
vat ennen kaikkea ammattilaisten keskinäisen neuvottelun foorumeina. 
Poliittishallinnollinen ohjaus kyllä tavoittelee rajojen ylittämistä ja aito-
jen purkamista: julkisen ja yksityisen elämänpiirin yhdistymistä, valtion ja 
kansalaisyhteiskunnan tavoitteiden yhteensulautumista, viranomaisam-
mattilaisten ja kansalais-asiakkaiden jaettua asiantuntijuutta ja vastuuta. 
Yritykset luoda monitoimijaista paikallista hyvinvointiverkostoa tai yhtei-
söllisyyttä näyttävät epäonnistuvan. Ne kokoavat mukaansa, esimerkiksi 
vanhempain- ja asukasiltoihin, lähinnä normit hyvin täyttäviä, aktiivisia, 
näyttäytymishaluisia, hyvinvoivia kansalaisia, jotka kykenevät dialogiseen 
yhteisyyden etsintään. Tämä voi tuottaa yhteisöä, joka sulkee ulkopuo-
lelleen puutteellisesti varustetut, tukea tarvitsevat ja huonosti motivoi-
tuneet. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää mahdottomalta yhdistää 
puuttumisdilemmaa käsitteleviä viranomaisryhmiä ja usein vaihtelevaan 
empatiaan ja moraaliseen paremmuuden tunteeseen perustuvia kansa-
laisryhmiä yhteiseksi hyvinvointiverkostoksi. Ammatillisissa ehkäisevän 
työn verkostoissa ei käsitellä ilkeitä ongelmia abstraktilla tasolla vaan 
yksittäisten nuorten ja perheiden elinolojen, elämäntapojen sekä selviy-
tymisen polttavia kysymyksiä. Ilman tätä konkretiaa vähäisten resurssien 
ja kasvavien vastuiden kanssa painivat paikallisviranomaiset eivät koe ver-
kostoitumista ja kokouksissa istumista hyödyllisenä. Jos ryhmien yhteis-
toiminnan tavoitteena on avata vaihtoehtoja ja parempia tulevaisuuden-
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näkymiä nuorille, kovenevat ammattilaiskeinot sekä hämärtyvät julkisen, 
yhteisöllisen ja yksityisen rajat tuskin parantavat ehkäisevän työn mah-
dollisuuksia ja oikeutusta. Ilman kansalaisten luottamusta hyvinvointi- ja 
kasvatustyötä on perin hankala toteuttaa. 

Turhautuminen vaanii ammattilaisten yhteistyössä, jos siihen ase-
tetaan epärealistisia tavoitteita laajan yhteisyyden muodostumisesta. 
Yleensä eri toimijoiden intressit hajaantuvat ja arvolähtökohdat riitele-
vät. Yksilöllistyminen, elämäntapojen moninaisuus ja valinnanmahdolli-
suudet ovat toteutuneet nyky-yhteiskunnassa niin pitkälle, että tällainen 
yhteisyys voidaan saavuttaa vain hetkittäin ja rajatulla toiminta-alueella. 
Verkoston ja yhteisön sijasta olisi virkistävää puhua toisiaan sivuavista ja 
keskenään kamppailevista eturyhmistä. Hedelmällisintä liittoutumista, 
mitä tutkimukseni pohjalta voin visioida, on jonkinlainen apua runsaasti 
tarvitsevien kansalaisten ja työnsä puitteisiin turhautuvien viranomaisten 
ja ammattilaisten solidaarisuus- ja etuliike. Toisaalta tällainen visio lisää jo 
ennestään kuormitettujen ihmisten toiminnan taakkaa.
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Liite 1. Haastattelu
Haastattelu avataan kysymällä ryhmältä sen omasta toiminnasta lyhyesti:
Ryhmän nimi ja paikalla olevien jäsenten esittely, etunimi ja ammatti. 

Koska tämä ryhmä on perustettu?
Kuka tai ketkä tekivät aloitteen ryhmän perustamiseksi?
Mistä se lähti liikkeelle?
Kuinka usein tapaatte? Millainen on tavanomainen kokoontumisenne? 

Tämän jälkeen ryhmän kanssa sovitaan erityisestä vain seuraavia kysy-
myksiä koskevista kuuntelukierroksista, joissa puhuminen ja kuuntelu 
erotetaan toisistaan. Muut eivät saa kommentoida suorasti ja välittömästi 
toisen puhetta, mutta vuorollaan voivat viitata toisen näkemyksiin. Kaikki 
voivat halutessaan kirjoittaa itselleen muistiinpanoja, joten ennen kum-
mankin kierroksen alkua pidetään muutaman minuutin mietintäaika. 
Jokainen ryhmän jäsen vastaa kuuntelukierroksilla vuorollaan avainkysy-
myksiin:
Ensimmäinen kuuntelukierros

Ryhmänne tekee moniammatillista yhteistyötä. Mitä hyötyä katsot 
siitä olevan sinulle? 

Toinen kuuntelukierros
Millaisia pettymyksiä mielestäsi liittyy tällaiseen moniammatilliseen 
ryhmätyöhön?

Seuraavaksi siirrytään ennaltaehkäisevän päihdetyön piiriin ja tiedustel-
laan ryhmän näkemyksiä Klaari Helsinki –projektista:

Mitä yhteyksiä teillä on ollut Klaari Helsinki -projektiin tai sen alue-
koordinaattoriin?
Millainen kuva teille on muodostunut Klaari Helsinki -projektista?

Avainkysymyksiin johdattelee tilastotaulukko, jossa esitellään nuorten 
humalajuomista ja toinen taulukko, jossa esitellään sosiaalista altistumis-
ta huumeille (Rimpelä et al. 1999, 2001: Nuorten terveystapatutkimus). 
Minua kiinnostaa tietää, miten ryhmä itse jäsentää tätä asiaa.

Työssänne näette varmasti tämän kaltaisia kaaviokuvia. Mistä nämä 
taulukot tai kaaviokuvat teidän mielestänne kertovat? Mitä ajatuk-
sia nämä taulukot herättävät?

Edellinen kysymys tuottaa melko varmasti jo vastauksia kysymykseen, 
miksi nuorten päihteiden käyttö on yleistynyt ja miksi nuoret ylipäätään 
käyttävät päihteitä. Tarvittaessa voin vielä kysyä:

Mitä te ajattelette, miksi nuori käyttää päihteitä? 

Tämän jälkeen esitetään ratkaisukeskeinen ajatusleikki (mallia otettu 
Arnkil – Eriksson – Arnkil 2000): Ajatellaan, että nyt on vuosi 2015 ja meil-
lä on tiedot tosihumalaan itsensä vähintään kerran kuukaudessa juovien 
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nuorten osuuksista parittomilta vuosilta (2003, 2005 jne.) Vuosi 1997-1999 
oli huippuvuosi, mutta sen jälkeen käyrät lähtivät selvään laskuun. (Tämä 
esitetään myös graafisesti.) Samaa kieltä puhuvat muutkin nuorten päih-
teiden käyttöä kuvaavat tilastot. Mikä sai tämän aikaiseksi? Mikä on vai-
kuttanut nuorten raitistumiseen ja päihteiden käytön vähenemiseen? 
Mitä tämä teidän ryhmänne voi asian eteen tehdä?

Haastattelu päätellään kysymykseen:
Miten haluaisitte koota yhteen tätä keskustelua? Jokaisella on lo-
puksi mahdollisuus esittää korkeintaan kahden minuutin puhe, jon-
ka ikään kuin pitää tässä ja nyt Lipposen hallitukselle kooten keskei-
simmät näkökulmansa käsitellyistä asioista? 

Rimpelä, A.- Lintonen, T.- Pere, L.- Rainio, S.- Rimpelä, M. (2002). Nuorten 
terveystapatutkimus 2001. Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutokset 
1977-2001. Stakes. Aiheita 10. Helsinki.
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Liite 2. Haastatteluihin osallistuneet sektoreittain ja ryhmittäin  

Ryhmä 1 2 3 4 5 6 7 Yht.

Nuorisotalo 
johtaja 1     1 1 3
nuorisotyöntekijä 2 3 1    2 8
yhteensä 11

Koulu 
opettaja   1 3  1  5
erityisopettaja  1  1
kuraattori /sos.toim. 1 1 1 1 4
koulupsykologi 1  1
terveydenhoitaja /terv.kesk.      1  1
yhteensä 12

Terveyskeskus 
ylihoitaja     1   1
erityissuunnittelija     1   1
yhteensä 2

Sosiaalitoimisto 
johtava sosiaalityöntekijä 1    3   4
sosiaalityöntekijä 3 2 1 6
perhetyöntekijä tmv. 1 2 2 1 6
Klaarin työntekijä tmv.   1 1 1 2 1 4*
yhteensä 20

Leikkipuisto
johtaja/vastaava 1 1 2     4
ohjaaja 1       1
yhteensä 5

Evankelis-luterilainen seurakunta
nuoriso-ohjaaja 1 1     1 3
iltapäivä-/perhetyöntekijä  1  1
projektityöntekijä   1 1    2
yhteensä 6

Kaupunginosayhdistys
projektityöntekijä  1      1

Vanhempia ryhmän jäseninä       *      *   

Yhteensä 12 9 12 5 6 7 8 57

1 = Lastensuojelun ryhmä
2 = Terapeuttinen ryhmä
3 = Ehkäisevän päihdetyön tiedotusryhmä
4 = Kasvatusyhteistyöryhmä
5 = Päihdepalvelujen suunnitteluryhmä
6 = Kontrahtiryhmä
7 = Nuorten hyvinvointiryhmä
* Päällekkäisyys poistettu, sama henkilö osallistui kolmen eri ryhmän jäsenenä haastatteluun.
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Esipuhe

Vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä on siirtynyt yhä enemmän paikallistasolle ja moniammatillisten

ryhmien merkitys on kasvanut. Tässä tutkimuksessa on kysymys nuorille suunnatun ehkäisevän

päihdetyön kehittämisestä – aihepiiri, johon Helsingin kaupunki on panostanut. Eräs tällainen han-

ke on Helsingin kaupungin nuorten ehkäisevän päihdetyön Klaari Helsinki, joka projekti- ja arvi-

ointivaiheen jälkeen vakinaistettiin vuoden 2003 alussa. Hankkeen keskeinen toimintatapa on

koordinoida lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää ja päihteiden käyttöä ehkäisevää toimintaa ja

edistää viranomaisverkostoitumista.

Tämä Mirja Määtän ansiokas tutkimus liittyy Klaari Helsinki -hankkeen arviointitutkimuk-

seen, joka tehtiin vuosina 2000–2003 Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen sekä Stakesin al-

koholi- ja huumetutkimusyksikön yhteistyönä professori Pekka Sulkusen johdolla (Sulkunen –

Rantala – Määttä 2003). Tutkimusaineisto koostuu seitsemän alueellisen toimijaryhmän ryhmä-

haastatteluista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimintatutkimusta muistuttavaa sosiologista in-

terventiota. Aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2001–2003 osana Klaarin arviointia. Tutkimuk-

seen sisältyy suosituksia ehkäisevää päihdetyötä tekeville ryhmille.

Helsingissä kesäkuulla 2004

Harry Schulman

tutkimusprofessori
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1. Paikallistason vastuu ehkäisevästä
päihdetyöstä

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät moniammatilliset

ryhmät ovat lisääntyneet 90-luvun puolivälistä alkaen

voimakkaasti Suomessa. Niiden merkitys on kasva-

nut, kun vastuuta ehkäisevästä päihdetyöstä on tarkoi-

tuksellisesti siirretty paikallistasolle, jolta odotetaan

uusia ja luovia, paikallisesti sovellettavia ratkaisuja.

Tämänsuuntaisen ehkäisevän sosiaali- ja terveyspoli-

tiikan tavoitteena on ollut vahvistaa kansalaisten osal-

listumismahdollisuuksia ja vyöryttää hyvinvointival-

tion vastuuta kunnille, järjestöille ja paikallistasolle

(Väärälä – Simpura 1997). Vaikka desentralisoimi-

nen on tuonut päätäntävaltaa ja painoarvoa paikallis-

tason toimijoille ja moniammatillisille ryhmille, re-

sursseja se ei ole taannut. Niinpä paikallistason eh-

käisevä päihdetyö on tilanteessa, jossa sillä on paljon

valtuuksia ja vastuuta, mutta vähän resursseja ja vain

vähän yhtenevää ohjausta valtionhallinnon taholta

(Warpenius 2002, Holmila 2002). Samanaikaisesti

päihdetilanne on muuttunut: alkoholin sekä huumei-

den saatavuus ja käyttö ovat lisääntyneet (Päihdetilas-

tollinen vuosikirja 2002, Lund – Alavaikko – Öster-

berg 2000).

Ehkäisevässä päihdetyössä paikallinen moniam-

matillinen yhteistyö nähdään välttämättömyytenä ja

sen nimiin vannotaan päihdepoliittisissa ohjelmissa ja

valtakunnallisessa tieto-ohjauksessa (Työryhmä-

muistio 2001, Komiteanmietintö 2000, Valtioneuvos-

ton päätös 1999, Warpenius 2002, Holmila 2002).

Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri am-

mattikuntien rajat ylittävää yhteistoimintaa, jossa py-

ritään tietojen, taitojen ja kokemusten jakamisella

jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Termiä

moniammatillinen yhteistyö käytetään sekä organi-

saation sisäisestä (ks. Karila & Nummenmaa 2001)

että organisaatioiden välisestä yhteistyöstä, josta pu-

hutaan usein sektoreiden välisenä, poikki- tai moni-

hallinnollisena yhteistyönä. Tavanomaisesti tällai-

seen poikkihallinnolliseen viranomaisyhteistyöhön

osallistuvat kunnalliset palvelusektorit, seurakunta

sekä poliisi. Sektoreiden välinen moniammatillinen

yhteistyö laajemmin ymmärrettynä kattaa viran-

omaisten lisäksi elinkeinoelämän ja järjestö- ja vapaa-

ehtoistyön, mikä onkin useissa valtakunnallisissa ja

kunnallisissa päihdeohjelmissa tavoitteena (Työryh-

mämuistio 2001, Komiteanmietintö 2000, Huume-

strategiatyöryhmän ehdotus 2000).

Moniammatillisuus-termi merkitsee ehkäisevän

päihdetyön sisälläkin monia asioita. Warpeniuksen

(2002, 116–120) päihdeyhdyshenkilöiden moniam-

matillisuuspuheesta esille nostamat moniammatilli-

suuden muodot kuvaavat osuvasti käytännön työssä

moniammatillisuudelle annettuja merkityksiä: Ato-

mistinen moniammatillisuus tarkoittaa työn muotoa,

jossa eri sektorit toimivat erillään, mutta tietävät teke-

vänsä ”moneen ammattiin sisältyvää” ehkäisevää

päihdetyötä. Ketjuuntunut moniammatillisuus kuvas-

taa ehkäisevän työn muotoa, jossa keskeistä on vas-

tuutahojen sopiminen, hoitoketjun jatkuvuus ja sau-

mattomuus varhaisesta puuttumisesta hoitoon asti.

Verkottunut moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa

epämuodollista ja epävirallista ammatillista vuoro-

vaikutusta, josta hyödytään arjen toiminnoissa. Orga-

nisoitunut moniammatillisuus ilmenee eriytyneenä ja

vakiintuneena organisoituneena muotona: työryhmä-

nä, tiiminä, jolla on yhteisiä ehkäisevän päihdetyön

linjoja ja käytäntöjä tai jossa haetaan niitä. (War-

penius 2002, 116–120.)

Tutkimukseni kohdistuu tähän organisoituneeseen

sektoreiden väliseen moniammatilliseen yhteistyö-

hön: helsinkiläisiin alueellisiin nuorten päihteiden

käyttöä käsitteleviin työryhmiin. Muusta moniamma-

tillisesta yhteistyöstä nämä ryhmät voidaan erottaa

juuri niiden organisoituneen pienryhmämuodon joh-

dosta. Sosiologisen ja sosiaalipsykologisen tutkimuk-

sen kannalta pienryhmät muodostavat erityisen ja an-

toisan tutkimuskohteen. Pienryhmä sosiaalistaa jä-
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senensä yhteisiin normeihin ja kontrolloi heidän käyt-

täytymistään. Toisaalta pienryhmissä mahdollistuu

yhteiskunnallinen kritiikki ja voimien kokoaminen

sosiaaliseen muutokseen – pienryhmät muodostavat

usein sosiaalisten liikkeiden ytimen. Pienryhmissä

laajemmat verkostot tulevat näkyviksi ja konkreetti-

siksi. Niissä luodaan yhteistä kieltä, käsitteistöä, tul-

kintamalleja ja kulttuurisia representaatioita. Ja vielä:

ne ovat paikka, jossa jäsenet ikään kuin testaavat sosi-

aalista asemaansa ja rooliansa, ja asettuvat tai heidät

asetetaan tiettyihin positioihin. (Harrington & Fine

2000.)

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ajatus val-

tiovallan haluttomuudesta ja kykenemättömyydestä

enää määritellä hyvän elämän raameja ja säädellä

kansalaistensa elämäntapoja, sekä tämän myötä li-

sääntyneestä tendenssistä siirtää vastuuta paikallis-

tasolle ja viimekädessä yksilöille itselleen (Sulkunen

– Rantala – Määttä 2003). 1960-1980-lukujen yhteis-

kuntapoliittinen eetos, jossa korostettiin universaaleja

sosiaalisia oikeuksia, julkisen vallan vastuuta kansa-

laisten hyvinvoinnista, tasa-arvoa ja täystyöllisyyttä,

on 1990-luvulla korvautunut omaa vastuuta, yrittä-

mistä, kannustavuutta ja aktiivisuutta painottavalla

eetoksella (Kosonen 1998, 321; Julkunen 2001,

258-259). Sama suuntaus näkyy myös päihdepolitii-

kassa, jossa karkeasti ottaen on tapahtunut 80-luvulta

alkaen siirtymä valtiovallan harjoittamasta universaa-

lista, kaikkia koskevasta, tarjonnan säätelystä pyrki-

mykseen säädellä paikallisesti kysyntää ja korostaa

kansalaisten omaa vastuuta kulutuksestaan.

Valtiovallan ohjaus- ja määräysvallan purkami-

nen, hallinnon ja viranomaisten kannanotoista pidät-

täytyvä toiminta sekä yksilöllinen pluralismi yhteis-

kunnallisina trendeinä vaikeuttavat ehkäisevää päih-

detyötä ja muutakin ”hyvän tekemistä”: kuka pystyy

sanomaan, mikä loppujen lopuksi on hyvää ja hyväksi

toiselle. Tässä arviointitutkimuksessa kysytään, min-

kä yhteiskuntanäkemyksen pohjalta paikalliset eh-

käisevät ryhmät vallitsevassa tilanteessa toimivat, ja

mistä ne ammentavat moraaliset resurssinsa puuttua

lasten ja nuorten päihteidenkäyttöön. Raportissa arvi-

oidaan seitsemän erilaisen ehkäisevän työryhmän toi-

minnan ehtoja ja hahmotellaan toimivaa ryhmätyötä.
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2. Moniammatilliset ryhmät tutkimuksen
kohteena

Päihdeongelmat ovat luonteeltaan yhteiskunnan pal-

velusektorit ylittäviä, monisyisiä ja monen toimijan

työtehtäviin sisältyviä haasteita. Moniammatillisesti

toteutettuun ehkäisevään päihdetyöhön kohdistuu

paljon odotuksia tilanteessa, jossa sekä alkoholin että

huumeiden käyttö on lisääntynyt (Päihdetilastollinen

vuosikirja 2002, Helsingin kaupungin tietokeskus

2001), ja jossa ehkäisevään päihdetyöhön keskittyvää

vakiintunutta ammattikuntaa ei ole olemassa (ks.

Warpenius 2002). Näitä odotuksia tulee hallinnosta ja

sen kehittämistoiminnasta, tutkimustoiminnasta, jul-

kisesta huolikeskustelusta, ryhmän jäsenten kenttäko-

kemuksista, erilaisista sosiaalisista trendeistä ja liik-

keistä, sekä kansalais- ja asiakasvaatimuksista. Seu-

raavaksi esitellään moniammatilliseen yhteistyöhön

liitettyjä ihanteita sekä havaittuja ongelmia niiden to-

teuttamisessa. Sen jälkeen kuvataan tutkimuksen teo-

reettista lähestymistapaa, tutkimusmenetelmää ja ai-

neistoa.

2.1 Moniammatillisen ryhmätyön ideaalit ja

toteutuksen ongelmat

Ihanteena moniammatillisessa ehkäisevässä päihde-

työssä on eri tahojen ammattilaisten asiantuntemuk-

sen yhdistäminen, ongelmien kokonaisvaltainen hah-

mottaminen sekä niiden kautta saavutettu toimenpi-

teiden uskottavuus ja vaikuttavuus (Huoponen et al.

2001). Moniammatillisen yhteistyön työtapaan koh-

distuu paljon tällaisia käytännön tavoitteita ja odotuk-

sia. Työtavan hedelminä odotetaan tehokkaampaa tie-

donkulkua ja toimintaa, uusia innovaatioita, työssä

jaksamisen parantumista, keskinäistä luottamusta,

toiminnan joustavuutta ja tasapuolisuutta sekä uuden

oppimista (Virtanen 1999; Uusikylä 1999; Arnkil &

Eriksson 1999). Moniammatillinen yhteistyö liittyy

läheisesti verkostoitumisen ideaaliin, joka on yleisty-

nyt tuotanto- ja elinkeinotoiminnan edistämisen, alu-

eellisen kehittämisen sekä yhteiskunnallisten palvelu-

jen kehittämisen piirissä. Verkostoituminen –termi

kuvaa yhteistyötä, jota määrittää siihen osallistuvien

vastavuoroinen verkostoon panostaminen ja siitä hyö-

tyminen, ei-hierarkkiset vuorovaikutussuhteet sekä

verkoston toimijoiden keskinäisen riippuvuuden ym-

märtäminen. (Linnamaa & Sotarauta 2000, 33-36.)

Alueellisille ehkäisevän työn ryhmille tarjoutuu

useita erilaisia tehtäviä. Kehittyvä kunnallinen eh-

käisevä päihdetyö panostaa yhdyshenkilöineen alu-

eelliseen yhteistyöhön, mutta sen sisällölliset tavoit-

teet ovat usein avoimia ja epäselviä (Warpenius

2002). Uusi julkishallintoajattelu (New Public Mana-

gement, NPM1) projektirahoitusmuotoineen ja kansa-

laisjärjestöpainotuksineen tuottaa monenlaatuisia ke-

hittämisprojekteja terveyttä edistävän tai riskejä eh-

käisevän työn nimissä – ja niissä panostetaan usein

ammattilaisten kouluttautumiseen ja verkostoitumi-

seen (ks. Hippi 2001). Erilaisten projektien paljous

kilpailee viranomaisten ja muiden ammattilaisten

osallistumisresursseista – projektiväsymystäkin ilme-

nee. Toisaalta merkit lasten lisääntyvästä köyhyydes-

tä ja syrjäytymisestä vaativat lastensuojelun sosiaali-

työn vahvistamista eri ammattilaisten yhteistyöllä

(Forssén 2001; Arnkil & Eriksson 1999).

Hyviä ehkäisevän päihdetyön moniammatillisia

käytäntöjä etsitään paitsi paikallisesti myös valtakun-

nallisesti (esimerkkeinä päihdeyhdyshenkilöverkosto

sekä Kuntaliiton Kasvatus tulevaisuuteen -kehi-

tyshanke). Jollakin alueella kehitetyn ja hyväksi koe-

tun moniammatillisen toimintamallin leviämisellä

laajemmalle on esteensä ja rajoituksensa. Ensinnäkin

esteenä on tiedon laatuun ja tiedonkulkuun liittyviä

ongelmia: arvioiko mallin toimivuutta jokin toimin-

nasta riippumaton taho, mihin tieto toimivista ratkai-

suista kootaan, kuka sitä levittää, ja mitä kanavia pit-

kin ja kenelle. Toiseksi: käytännössä sujuvan mo-
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niammatillisen yhteistyön kehittyminen ja yhteisten

toimintatapojen juurtuminen paikalliseen työhön on

usein hidasta ja altista vastoinkäymisille. Tätä vahvis-

tavat myös puutteet yleisessä resursoinnissa: eh-

käisevään moniammatilliseen työhön osallistumista

ei välttämättä sisällytetä työntekijöiden työtehtäviin

eikä siihen saa aina tukea esimiestasolta. Oman toi-

men ohella työskentely koetaan raskaaksi. (Ks. Pertti-

lä 1999, Holmila 2002, Warpenius 2002.) Ryhmien

vuorovaikutusta saattavat jäytää myös erot ammatilli-

sissa puhe- ja tulkintatavoissa sekä reviiritaistelut

(Uusikylä 1999, Linnamaa & Sotarauta 2000, 39-40).

Kolmanneksi: uuden julkishallintoajattelun mark-

kinasuuntautuneisuus ja projektirahoitusmuodot suo-

sivat helposti myytäviä ajan hengen mukaisia ideaale-

ja ja nopeasti omaksuttavia tuotteita. Tämä on ristirii-

dassa tieteellisesti arvioitujen toimintamallien tar-

peen sekä hitaasti juurtuvien yhteistyökäytäntöjen

kanssa.

Karlssonin ja Törrösen (2002) Tampereen, Lap-

peenrannan ja Helsingin ehkäisevää päihdetyötä to-

teuttavien paikallisviranomaisten haastattelut toivat

esille, että Helsingissä viranomaisverkostoituminen

kulkee jälkijunassa verrattuna Tampereeseen ja Lap-

peenrantaan. Helsingissä haastatellut viranomaiset

kokivat ongelmiksi erityisesti vanhat organisatoriset

rajat sekä uusien organisatoristen muutosten tuomat

jännitteet, terveysviranomaisten passiivisuuden päih-

teiden käytön ehkäisyssä, sekä tietosuojaongelmat.

Ehkäisevän päihdetyön projektit ovat tuottaneet työn-

jaollisia ja tehdystä työstä saatuun kunniaan liittyviä

ongelmia. (Karlsson & Törrönen 2002.)

Helsingin kaupunki on panostanut nuorille suun-

natun ehkäisevän moniammatillisen päihdetyön ke-

hittämiseen eri tavoin. Kaupungilla on kymmenen va-

kanssia ehkäisevän päihdetyön ”Klaarin” työnteki-

jöille. Klaarin ehkäisevän päihdetyön ohjaajat kuulu-

vat myös valtakunnalliseen päihdeyhdyshenkilöver-

kostoon. Lisäksi Helsingin huumekoulutusprojekti on

vuosina 2001-2003 tarjonnut yhdessä Klaarin ohjaaji-

en kanssa alueellisten ryhmien luomiseksi ja vahvis-

tamiseksi verkostokoulutustilaisuuksia, joissa on kä-

sitelty moniammatillisen ryhmätyön käytäntöjä sekä

yhteistyötä sääteleviä lakeja. Kaupungin opetusviras-

to puoleltaan on järjestänyt koulujen henkilökunnalle

koulukohtaisten päihdesuunnitelmien laatimiseen

opastavaa koulutusta. Koulukohtaisia päihdetyön toi-

mintamalleja edellytetään kaupungin huumestrate-

giassa jokaiselta koululta (Huumestrategiatyöryhmän

ehdotus 2000).

2.2 Teoreettinen lähestymistapa ja

tutkimuskysymys

Koska ehkäisevät ryhmät syntyvät usein paikal-

lisaloitteista eikä niillä yleensä ole hallinnollista ase-

maa ja yhteistä nimittäjätahoa, ne ovat hyvin hetero-

geenisiä. Ammattilaisten yhteistyö ryhmissä on mo-

niulotteinen tutkimuskohde: siinä limittyvät systee-

mimaailman pakot, hallinnon ja talouden vaateet, ja

poliittisideologisten trendien maailma ammattilaisten

elämismaailmaan siten, että niitä on tutkittava yh-

teydessä toisiinsa (ks. Habermas 1989 [1981]). Ryh-

mien ammattilaiset toimivat lähes poikkeuksetta eri

hallinnonalojen edustajina, osana ”kontrollikoneis-

toa”. Heidän organisatoriset taustarakenteensa hyöty-

vät kuitenkin heidän elämismaailmastaan nousevista

motivaatiotekijöistä ja missioista; samalla tavoin kuin

kansalaisjärjestöt kehuvat toimivansa innokkaiden

vapaaehtoistensa voimin. Sekä systeemimaailman

pakot ja trendit että ammattilaisten elämismaailmat

selittävät ryhmien tavoitteita, toimintatapoja sekä nii-

den ristiriitoja.

Systeemimaailman näkökulmasta katsottuna mo-

niammatillisessa yhteistyössä painottuu vallan ha-

jauttamisprosessi, jossa ehkäisevän sosiaali- ja ter-

veyspolitiikan suunnittelun ja toteuttamisen vastuuta

on siirretty kunta- ja aluetasoille. Hallinnon trendinä

tämä desentralisoituminen vahvistui 90 –luvulla.

(Väärälä – Simpura 1997.) Alkoholipolitiikankin val-

tiojohtoinen keskitetty järjestelmä purettiin, ja näin

syntyneeseen päihdeongelmien hoitamisen tyhjiöön

alettiin kehittää kunnallista ehkäisevää päihdetyötä

painottaen monihallinnollista ja –ammatillista projek-

tityöskentelyä, kansalaisyhteiskunnan vastuuttamista

sekä tästä saatavia säästöjä (Sulkunen et al. 2000;

Karlsson & Törrönen 2002). Warpeniuksen (2002,

23) mukaan sosiaalitieteellisessä keskustelussa tällai-

sesta vallan ja vastuun hajauttamisesta keskustellaan

”liberaalina hallintona (Dean 1999, Rose 1999)”, ”uu-

tena kansanterveysajatteluna (Petersen & Lupton

1996)” sekä ”uutena julkishallintona”, joissa kaikissa

korostuu ”valinnan vapaus, asiantuntijatietoon tukeu-

tuva ohjaus ja perinteisten valtakeskittymien purkau-

tuminen”.

10



Liberaalissa yhteiskunnassa itsekontrollilla, eli

yksilön kyvyllä käyttää valinnanvapauttaan, on kes-

keinen sija elämässä menestymisessä. Liberaali hal-

lintastrategia ja sen mukainen uusi kansanterveysajat-

telu lisää valinnanmahdollisuuksia, mutta asettaa yk-

silöiden elämänhallinnan taidot ja itsekontrollin koet-

teelle jo varhain. Nuoret nähdään potentiaalisina au-

tonomisina kansalaisina, ja he ovatkin usein ensisijai-

sia kohteita kasvatuksellisille ja yhteiskunnallisille

interventioille, joiden tavoitteena on tuottaa sisäistet-

tyyn itsekontrolliin ja tuottoisaan työntekoon ky-

keneviä ”vapaita subjekteja”. (Dean 1999, 2002;

Tigerstedt 1999, 2000.)

Uusi julkishallintoajattelu luo ja tukee verkostoi-

tumista siirtämällä vastuuta hyvinvointivaltiolta pai-

kallistasolle, markkinoille, kansalaisyhteiskunnalle,

perheille ja viimekädessä yksilöille itselleen. Tällais-

ta hallintoajattelua on kritisoitu hyvinvointivaltion

peruspalvelujen heikentymisestä, kantaa ottamatto-

muudesta, vastuun kiertämisestä, rakenteiden – esi-

merkiksi moniammatillisten verkostojen – korostami-

sesta sisällöllisten tavoitteiden kirkastamisen sijasta

sekä olemassa olevan tiedon ja kokemuksen hyödyn-

tämättömyydestä. (Rose 1998, Julkunen 2001, War-

penius 2002, 23; Sulkunen et al. 2003.)

Elämismaailman näkökulmasta moniammatillista

yhteistyötä katsotaan toimintaan osallistuvien koke-

musten kautta. Mikä motivoi auttajia, miksi he työtä

tekevät, mihin he sillä pyrkivät? Ammattilaisten työtä

ohjaavat ihanteet ja ammattietiikka vaihtelevat palve-

lusektorista, tehtävästä ja henkilöstä riippuen.

Ammattilaisilla on työtä motivoivat ideologiansa,

jotka innoittavat sosiaaliseen työhön2.

Aikaisempi sosiaali- ja auttamistyön tutkimus (es.

Jokinen – Juhila – Pösö 1995, Jokinen – Suoninen

2000) on piirtänyt kuvaa haasteellisesta työstä, jossa

keskeiseksi työvälineeksi nousee haavoittuva auttajan

ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde. Eettiset ky-

symykset käytännön moraalisine ongelmineen ovat

läsnä tässä vuorovaikutussuhteessa: työntekijä joutuu

tasapainottelemaan institutionaalisen tehtävänsä (esi-

merkiksi tulostavoitteiden ja rahansäästön) ja amma-

tillisten tavoitteidensa sekä asiakaslojaliteettinsa risti-

paineessa (Aho 1993; Juhila 2000). Myös tuen ja

kontrollin tarjoamisen yhdistämiseen liittyy ristiriito-

ja: miten auttaja voi huolta kokiessaan lisätä kontrol-

lia niin, ettei menetä syntynyttä yhteyttä asiakkaaseen

ja hänen tukemisensa mahdollisuutta (Arnkil – Eriks-

son 1999, Hämäläinen 1993).

Osallistuessaan moniammatillisiin työryhmiin

ammattilaiset kantavat mukanaan omia ideaalejaan ja

tavoitteitaan sekä työnsä kompleksisuutta. Tämä lisää

ryhmien moniäänisyyttä. Ryhmissä vallitsevien tai

kamppailevien yhteiskuntanäkemysten tarkasteluun

sopii sosiaalisen trendin ja liikkeen käsitteet. Sosiaali-

set trendit ovat yhteiskunnallisia aatevirtauksia, sosi-

aaliset liikkeet näitä kiinteämpiä ja järjestäytyneem-

piä ”asianajajia”, jotka haluavat nostaa esille muutos-

ta vaativia sosiaalisia ongelmia ja hakea julkista tukea

tavoitteilleen ja toimintatavoilleen (ks. Spector & Kit-

suse 1973). Ammattilaisten yhteiskuntanäkemykset

kumpuavat erilaisista sosiaalisista trendeistä ja liik-

keistä, joista osa on hallinnon aikaansaamia tai myö-

täilemiä, osa taas sille vastakkaisia vaihtoehtoliikkei-

tä.

Ideologiset painotukset antavat ryhmille näkökul-

mia yhteiskuntaan ja ryhmien vakiintuessa niiden nä-

kökulmatkin usein vakiintuvat. On mahdollista, että

ideologisista näkökulmista muodostuu ryhmälle

eräänlainen yhteinen kieli, jonka kautta se käsittelee

sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalisen työn proble-

maattisuutta. Billig:iä ja kumppaneita (1988) laina-

ten: ajattelulla on aina ideologinen – sosiaalisesti jaet-

tuihin merkityksiin perustuva – puolensa ja ideologi-

oilla puolestaan on ajatuksellinen luonteensa. Ideolo-

giat mahdollistavat todellisuuden dilemmojen käsitte-

lyn ja ajattelun kehittymisen.

Sosiologinen interventio arviointitutkimuksen lä-

hestymistapana (Sulkunen – Määttä – Rantala 2003,

Touraine 1981) hyödyntää tietoa sekä systeemi- että

elämismaailmasta: toimijoiden intentioita ja niissä

koettuja ristiriitoja tulkitaan yhteiskunnallisten ja hal-

linnollisten rakenteiden kautta. Ammattilaisten yksi-

lölliset tai ryhmäkokemukset kertovat siitä yhteiskun-

nallisesta kontekstista, jossa he toimivat. Näin toimin-

taa tulkitaan sosiologisesti: tutkimusintervention ta-

voitteena on selventää, toisinaan jopa paljastaa, toimi-

joille itselleen heidän toimintansa lähtökohtia, resurs-
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seja ja ristiriitoja ja luoda tässä vuorovaikutteisessa

prosessissa tieteellisesti kiinnostavaa tulkintaa

nyky-yhteiskunnan toiminnasta.

Tässä tutkimuksessa kysytään, mitkä ideologiset

tavoitteet motivoivat moniammatillisia ryhmiä arjen

auttamistyön sankaruuteen. Mistä ryhmät hakevat

moraalisia resursseja ehkäisevään päihdetyöhön?

Mitä vihollisia tai uhkakuvia ryhmät näkevät toimin-

nassaan? Lopuksi tutkimuksen valossa nostetaan esil-

le suosituksia ehkäisevien päihdetyöryhmien toimin-

nan tehostamiseksi.

2.3 Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu seitsemän alueellisen toi-

mijaryhmän ryhmähaastatteluista. Kutakin ryhmää

haastateltiin kolme kertaa, joten haastatteluja kertyi

yhteensä 21. Kunkin ryhmän haastatteluihin varattiin

aikaa noin puolitoista kuukautta ja näin tutkimukseen

saatiin useita vertailtavia ryhmiä. Ryhmähaastattelu-

jen lisäksi järjestettiin kaikille tutkimukseen osallistu-

neille yhteinen lopputapaaminen, jossa esiteltiin tut-

kimustulosten yhteenveto. Haastattelurunko oli kulla-

kin ryhmällä ensimmäisellä kerralla sama (liite 1).

Haastattelujen lisäksi hyödynnettiin kirjallista materi-

aalia: ryhmää koskevia toimintasuunnitelmia ja – ra-

portteja, esitteitä ja lehtikirjoituksia.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin lyhyttä sosiolo-

gista interventiota, jonka idea on lähellä toimintatut-

kimusta, mutta joka eroaa tästä siten, että tutkijan on

mahdollista säilyttää riippumaton roolinsa ulkopuo-

lisena tulkitsijana ja kriitikkona (Sulkunen – Määttä –

Rantala 2003). Interventiossa tutkija tekee tulkitsevan

väliintulonsa ryhmään, kysyy ja kuuntelee, antaa pa-

lautteen analyysin muodossa ja tarkentaa analyysiään

jatkokeskustelujen pohjalta. Haastattelutilanteessa

tutkija toimii sekä dialogisesti että konfrontoivasti:

ryhmän jäsenet asetetaan kolmiosaisessa haastatte-

lusarjassa silmäkkäin omien näkemystensä kanssa

niin, että niitä on perusteltava ja arvioitava. Ammatti-

laisten itsearviointi ja ryhmien itsemäärittely muo-

dostavat tutkimusaineiston pohjan. Ryhmähaastatte-

lussa pyritään vastavuoroisuuteen niin, että tutkija ei

pelkästään kerää tietoa varkaan tavoin informanteil-

taan, vaan antaa myös suoraa palautetta ja asettaa hei-

dän puheestaan tekemänsä tulkinnat arvioinnille alt-

tiiksi. Tällä tavalla tulkinnat, joita haastattelujen pe-

rusteella on tehty, tulevat ”testatuiksi”. Haastatteluis-

ta saatu tieto ja tehdyt tulkinnat eivät jää vain tutki-

muskoneiston käyttöön vaan ne annetaan tutkittaville

raporttina, jota he voivat käyttää hyväkseen.

Ennen ryhmien haastattelututkimusta tein selvi-

tyksen Helsingin eri suurpiireissä toimivista, Klaa-

ri-ohjaajien tiedossa olevista moniammatillisista ryh-

mistä osana Klaari Helsinki –hankkeen arviointitutki-

musta3. Klaari Helsinki-hanke on Helsingin kaupun-

gin nuorten ehkäisevän päihdetyön hanke, joka pro-

jekti- ja arviointivaiheen jälkeen vakinaistettiin vuo-

den 2003 alussa. Hankkeen keskeinen toimintatapa

on koordinoida lasten ja nuorten hyvinvointia edistä-

vää ja päihteiden käyttöä ehkäisevää toimintaa ja

edistää viranomaisverkostoitumista aluetasolla.

Vuonna 2001 Helsingissä oli viitisenkymmentä

Klaari-ohjaajien tiedossa olevaa alueellista eh-

käisevän työn moniammatillista ryhmää. Aluekoor-

dinaattorit (nykyisin ohjaajanimikkeellä) toimivat

avaininformantteina alueensa ryhmätilanteesta ja hei-

dän kauttaan lähestyin ryhmiä yhteisellä tutkimuk-

seen motivoivalla kirjeellä. Klaari-ohjaajan aktiivi-

suudella ja tutkimusmyönteisyydellä oli vaikutusta

siihen, veikö hän viestiä eteenpäin alueellaan, jossa

viimekädessä ryhmät itse päättivät haluavatko osallis-

tua tutkimukseen. Etsin tutkimukseeni ryhmiä, jotka

käsittelevät toiminnassaan nuorten ehkäisevän päih-

detyön kysymyksiä. Päihteiden käytön ehkäisy on

useissa ryhmissä tavoite muiden ehkäistävien, edis-

tettävien tai hoidettavien asioiden joukossa. Ryhmät

saattavat keskittyä esimerkiksi syrjäytymisen eh-

käisyyn taikka vanhemmuuden tukemiseen.Tutkin

ryhmiä kuitenkin ehkäisevän päihdetyön näkökul-

masta; nuoret ja päihteet -problematiikka on yksi ryh-

mien käsittelemistä aihepiireistä ja se rajattuna aihee-

na johdatteli ryhmiä haastatteluissa keskustelemaan

konkreettisista kysymyksistä ja kokemuksista. Tutki-

mukseeni valikoitui Helsingin itäpuolen ryhmiä: kak-

si koillisesta suurpiiristä, kaksi itäisestä suurpiiristä

sekä kolme kaakkoisesta suurpiiristä.
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Ensimmäinen haastattelu toimi keskustelun herät-

täjänä. Noin kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä

haastattelusta annoin ryhmälle palautteen tulkintojeni

muodossa. Tämä toinen haastattelukerta ohjautui pa-

lautteen terävöittämänä. Viimeinen haastattelukerta

oli raportin esittelyä ja ryhmän jäsenten suullisen ja

kirjallisen tutkimusta koskevan palautteen keräämistä

varten. Analysoin ryhmähaastatteluja kunkin inter-

ventiosession aikana kvalitatiivisen aineiston analyy-

siin soveltuvan Atlas-ti -ohjelman avulla analyysin

systemaattisuuden varmistamiseksi ja hakutoiminto-

jen helpottamiseksi.
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3. Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tulokset esitellään yksittäisinä ryhmä-

kuvauksina ja lopuksi ryhmien vertailuna.

3.1 Ryhmäkuvaukset

Haastatellut ryhmät esitetään tiivistettyinä ryhmäta-

rinoina. Tutkijana olen nimennyt ryhmät niiden luon-

teen mukaisesti. En siis käytä ryhmistä niiden itsensä

käyttämiä nimiä. Ryhmien esittämisjärjestys ei nou-

data mitään aika-, alue- tai ryhmien luonteeseen liitty-

vää järjestystä. Vaikka ryhmät ovat alueellisia ja alu-

eensa sosiaalisiin erityispiirteisiin kiinnitettyjä, esitän

ryhmät tässä raportissa ilman aluetunnuksia ja –ku-

vauksia. Alueiden sosiaalista ympäristöä kuvataan

tarkemmin syksyllä 2004 ilmestyvässä artikkelissa4,

jossa analysoin kolmen tässä esitellyn ryhmän nuor-

ten hyvää elämää koskevia näkemyksiä. Tässä rapor-

tissa kukin ryhmä elää haastattelujen aikaista vaihet-

taan, joka on ikään kuin poikkileikkaus haastatteluun

osallistuneiden ryhmänjäsenten senaikaisista koke-

muksista tutkijan tulkitsemana ja analysoimana.

Kukin ryhmätarina kootaan lopussa taulukkomuo-

toon.

3.1.1 Kommunitaristinen projektiryhmä tukee kasvatusta

Alueelliseen kasvatusyhteistyöhön, vanhemmuuden

vahvistamiseen ja käyttäytymispelisääntöihin painot-

tuva, vuonna 1999 aloittanut projektiryhmä toimii

seurakuntaneuvoston hallinnoiman projektin ”suun-

nitteluelimenä”. Ryhmässä kommunitarismi merkit-

see Yhdessä elämään – yhteisökasvatusmallin, niin

sanotun Laukaan-mallin soveltamista. Mallissa pyri-

tään yhteisölliseen kasvattamiseen.

Ryhmään on nimetty useita tahoja, mutta varsinai-

sesti siinä toimii seurakunnan projektivastaavan ja

työntekijöiden lisäksi päivähoidon henkilöstöä,

ala-asteiden opettajia sekä Klaarin aluekoordinaatto-

ri, jonkin verran myös vanhempia. Ryhmää kokoavat

projektivastaavat ovat vaihtuneet usein, nykyinen on

palkattu projektiin muutamia viikkoja ennen tutki-

mushaastattelujen alkua. Uuden julkishallintoajatte-

lun markkinatyyppiset mekanismit sosiaalisten palve-

lujen tuottamisessa nousevat esille hänen puheessaan:

projektin tavoitteena on tuottaa ja myydä alueelle hy-

vinvointia tuottavia, nuoria kontrolloivia ja itseään

kannattavia palveluja.

Projektivastaava (mies): … just tää, ett kuka saa

välillisen ja välittömän hyödyn tästä (projektista),

nää kauppiaat ja yrittäjät, esimerkiksi - ostarillakin

on niitä, jotka välillisesti hyötyy siitä. Mutta hyötyykö

ne niin paljon esimerkiksi, että ne antaa Leijonille ra-

haa, että Leijonat voi antaa tälle projektille, niin se on

sitte taas, siinä mitataan taas sitte se, että onko se pal-

velu, mitä me myymme heille, pitämällä teinit järjes-

tyksessä vanhempiensa kautta, riittävää, ett siinä on

se…

Projekti järjestää ja kustantaa päihdevalistusta alu-

een lapsille, nuorille ja vanhemmille. Se näyttäytyy

projektin käytännöllisimpänä tehtävänä tällä hetkellä.

Osa ammattilaisista kokee, että projekti-ideologia

käyttäytymispelisääntöineen on tarjonnut ammattilai-

sille mandaattia herätellä vanhemmuuden vastuuta.

Pelisäännöt on kirjattu kymmenen ohjeellisen sään-

nön muotoon, joita esimerkiksi luokat voivat hyödyn-

tää omien sääntöjensä luomisessa.

1. Otan toiset aina huomioon.

2. Käytän asiallista kieltä.

3. Olen ajoissa paikalla.

4. Kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita.

5. Noudatan sääntöjä.

6. Teen parhaani joka tilanteessa.

7. Osaan hävitä ja voittaa rehdisti.

8. Huolehdin sekä omista että yhteisistä välineistä.

9. Arvostan toisia ihmisiä ja erilaisia harrastuksia.

10. Positiivinen asenne on iloinen asia.

Haastatteluhetkellä kommunitaristinen ryhmä elää

murrosvaihetta. Osa ryhmän jäsenistä kokee projekti-

toiminnan turhauttavana ja aikoo lopettaa osallistumi-

sensa suunnitteluryhmään. Syynä on pettymys pro-

jektin leviämisestä aina vain laajemmalle alueelle il-
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man paikallistason työn konkretiaa. Se, mikä lähti

käyntiin suurin odotuksin heidän alueellaan ja organi-

saatiossaan, tuntuu projektin laajetessa ja projekti-

työntekijän resurssien hajaantuessa kuivuvan ko-

koon.

Ala-asteen opettaja (nainen): Ja sitten se (projekti)

rupesi leviämään, siitä tuli tavallaan sitten semmoi-

nen että se vaan niinku levis… Ett (meidän alueella)

me nähtiin se tarve ja sieltä se lähti ja sitten se on siel-

tä levinnyt ja levinnyt ja se on varmaan niinku seura-

kunnan paineina, ett tavallaan nähty, ett se pitää tuo-

da kaikille oikeus saada sitä projektia, mutta että nyt-

hän tää on sitten enemmän tämmöinen niinku täällä

ylhäällä oleva, eikä sillee niinku ruohonjuuritason,

Anne Eskelistä5 lainaten, ett se ei kohdistu niihin - ett

ne ei ole ihan pikkujuttuja, mitä meijän alueella ihan

oikeasti on, ja sitten niinku (projektin alueella) on siis

hyvin eritasoisia alueita. Me edustetaan varmaan sitä

toista ääripäätä. Se on ollut mulle suuri pettymys hen-

kilökohtaisesti.

Projektin suunnitteluryhmässä koetaan myös ul-

kopuolisuutta projektiin nähden; projektista ei ole

muodostunut suunnitteluryhmän omaa projektia.

Syynä voi olla se, että ryhmän päätösvalta projektin

ohjaamisessa ja työn suunnittelussa on näennäistä ja

varsinaiset päätökset tehdään muualla, ilmeisesti seu-

rakuntaneuvostossa. Suunnitteluryhmän jäsenten

eriävät näkemykset projektin tavoitteista ja toiminta-

tavoista törmäävät myös siten, että niitä on vaikeaa

sovittaa yhteen: keskitytäänkö esimerkiksi huumeva-

listukseen vai vaikeuksissa olevien lasten tukemi-

seen, sekä kuinka laajalla maantieteellisellä alueella

kannattaisi toimia. Tällaisenaan projektin suunnitte-

luryhmä on monen pulman edessä.

Itse projektin yhteiskuntanäkemys nousee kom-

munitaristisesta ”koko kylä kasvattaa” – ihanteesta,

se taistelee ajan välinpitämätöntä henkeä ja vastuu-

tonta vanhemmuutta vastaan. Projektin suunnittelu-

ryhmä ei kuitenkaan kritiikittä jaa projektin ideologi-

aa – se mikä mahdollisesti toimii Laukaassa ei välttä-

mättä toimi suuressa Helsingissä. Ryhmän keskeinen

dilemma on se, että projekti ei ole tuottanut paikallis-

tasoa eikä suunnitteluryhmääkään aktivoivaa toimin-

taa. Ryhmällä on siis epäselvä suhde itse projektiin,

jota sen pitäisi suunnitella ja toteuttaa.

Moraalisia resursseja päihteiden käyttöön puuttu-

miseen ryhmä hakee vanhempien kasvatusvastuun li-

säksi välttämättömyydestä vastata yhteiskunnallisiin

uhkakuviin, joissa huumeiden saatavuus ja haitat li-

sääntyvät. Projektissa yhdistyvät yleinen hyvinvoin-

nin edistäminen, vanhempien ja viranomaisten ver-

kostoituminen sekä päihdepreventio samansuuntai-

sesti kuin ajan hengen mukaisessa Klaari Helsinki

projektissa (ks. Sulkunen et al. 2003). Selkeästi rajat-

tua tehtävää tai toimintatapaa projektilla ei ole. Ryh-

mäkuvaus voidaan tiivistää seuraavan taulukon avul-

la:

3.1.2 Vapaaehtoisviranomaisryhmä ratkoo sosiaalisia

ongelmia

Viranomaisista koostuva ryhmä syntyi paikallisen

projektin pohjalta vuosien 1994-1995 paikkeilla eh-

käisemään alueensa lasten ja nuorten syrjäytymistä

käsittelemällä kokouksissaan ongelmatapauksia ja

suunnittelemalla yhteisesti lastensuojelun avohuollon

tukitoimenpiteitä heidän kohdallaan. Ryhmässä on

edustettuna laajasti alueen toimijoita: lastensuojelun,

nuorisotalon, seurakunnan, asukaspuiston työnteki-

jöitä sekä koulukuraattori. Nuorten päihteiden käy-

töstä puhutaan ryhmässä monitahoisesti ja ymmärtä-

enkin. Huolta kannetaan erityisesti niistä, joille koti-

ja lähiympäristö tarjoaa mallia monisukupolvisesta

päihdeongelmasta. Vapaaehtoisviranomaisryhmässä

nousee esille empatia, pyrkimys auttaa sekä myös yh-

teisiä onnistumisen kokemuksia: joitakin nimeltä

mainittuja nuoria - huonoista lähtökohdista huolimat-

ta - on onnistuttu auttamaan.
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Taulukko 1. Kommunitaristinen
projektiryhmä tiivistetysti

Kommunitaristinen projektiryhmä

Julkilausuttu tavoite Hyvinvointia edistävän kasvatus-
yhteistyön suunnittelu

Käytännöt Kokous noin 1 krt/kk, projektityön-
tekijä organisoi, ryhmän valtuudet
epäselvät

Taustaideologia Kommunitarismi, koko kylä kasvattaa

Vihollinen Vastuuton vanhemmuus, ajan
välinpitämätön henki

Dilemma Projektin ylätason suunnittelu ilman
paikallistasoa aktivoivaa toimintaa

Moraaliset resurssit Vanhempien vastuun korostaminen,
päihdepreventioon Välttämättömyys vastata yhteiskunnal-

lisiin uhkakuviin

Motivaatioilmapiiri Alhainen

5
Yhdessä elämään – yhteisökasvatusmallin eli Laukaan-mallin kehittäjä.



Koulukuraattori (nainen): Jos vaikka kolmestakin

lapsesta yksi lähtee toista polkua kulkemaan kuin se

perhe tai se suku, niin se on joka kerta voitto ja se, että

olen samaa mieltä, että on joitakin joilla se elämä

vain menee niin, mutta joka kerta on se mahdollisuus,

ja siitä on jotenkin itse työntekijänä lähdettävä, että

jokaisessa elämässä on se mahdollisuus ja se voi tulla

ennemmin tai myöhemmin, se voi tulla ihan loppumet-

reillä niin, että se ajattelee… ja sen puolesta kannat-

taa tehdä töitä ja mun mielestä pitääkin, jos ajattelee

omaa tonttia, niin se ilman muuta kuuluu mun työteh-

täviin.

Ryhmän keskeinen toimija on eittämättä lasten-

suojelu. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ole-

muksesta huokuu malttia ja hallinnan tunnetta – työtä

tehdään kokemuksella. Silti muiden hallinnonalojen

ammattilaiset kokevat lastensuojelun toimet riittä-

mättömiksi ja hitaiksi: paineet nopeammasta puuttu-

misesta ja aktiivisimmista toimista kohdistuvat juuri

heihin. Viimekätisenä vastuunkantajatahona ja lain

suomia erityisiä valtuuksia omaavina he joutuvat otta-

maan vastaan toisten työntekijöiden hädän, petty-

mykset sekä kritiikin. Lastensuojelun toimintaa oh-

jaavat lait ja periaatteet eivät ole muille työntekijöille

selviä ja lastensuojelun toimintatavat ihmetyttävät.

Asukaspuiston vastaava ohjaaja (nainen): Ku (so-

siaalityöntekijät) tekee omaa työtä niillä on toinen

näkökulma ja niillä on eri tiedot ja taidot ku mulla, ja

minä mietin, että minkä ihmeen takia sitten annetaan

vanhempien olla kapakassa - ihan rauhassa vetää

kännit, sillä aikaa kun esim meijän (ohjaaja) vetelee

siellä viimeisiä voimia vielä niiden vaikeiden tapaus-

ten kanssa sinä aikana ku annetaan vanhemmille oi-

keus olla siellä kapakassa… enemmän vaikka sitten

pakollisesti niitä vanhempia mukaan sinne, että van-

hemmuus ei lopu siihen kun se synnytetään se lapsi,

siitä se vasta alkaa…

Lastensuojeluun kohdistuvasta paineesta ja kritii-

kistä on keskusteltu ryhmässä ennen haastattelujakin,

mutta tutkimushaastatteluissa niihin palataan jäsen-

netysti. Kritiikin esittämistä ehkäisee osaltaan lasten-

suojelun keskeinen valtapositio vapaaehtoisvi-

ran-omaisryhmässä, ja keskusteluja käydessä löytyy

erilaisia sovittelevia näkökulmia (kiirehän se saa ai-

kaan vastuun pallottelun lastensuojelulle). Ajatus

ryhmästä avohuollon tukitoimien suunnittelu- ja to-

teuttamisryhmänä kehkeytyy työntekijöiden mielissä

haastattelujen aikana. Moniammatillisesti toteutettu

lastensuojelutyö ja yhteinen huolten jakaminen on

kuitenkin paitsi resurssi, myös työntekijöiden henki-

lökohtaista vastuun painetta lisäävä tekijä.

Nuorisotyöntekijä (mies): Tää on vaan pirun rea-

listista tää oleminen täällä… meidän asiakkaiden

kanssa… Tää on reaalielämää, tää on kovaa ja se

varmaan muuttuu koko ajan vain pahemmaksi… Min-

käs teet, yritetään parhaamme ja joskus nämä tunteet

menee niin henkilökohtaiseksi ja asiakkaista tulee

niin pirskatin läheisiä. Siitä irtautuminen, että työ

työnä ja sitten mennään himaan ja siellä levätään ja

unohdetaan se koko juttu. Vaikeatahan se on.

Ryhmän yhteiskuntanäkemys nousee hyvinvointi-

valtiollisesta heikompien puolustamisesta ja vapaaeh-

toistyötä vastaavasta sitoutumisesta virkamiesautta-

miseen. Ryhmän vihollisia ovat yhteiskunnallinen

epätasa-arvoisuus sekä lainsäädäntö, jonka koetaan

estävän nopeampaa puuttumista ongelmatapauksiin.

Vapaaehtoisviranomaisryhmän keskeinen dilemma

on huolityön jakaantuminen organisaatioiden ja pro-

fessioiden sosiaalisessa hierarkiassa. On selvää, että

tällaisessa ryhmässä esimerkiksi lastensuojelun johta-

van sosiaalityöntekijän näkemys painaa enemmän

kuin asukaspuiston ohjaajan. Silti työ ja huoli on yh-

teistä, ja työtä riittää kaikille vastuutahoille.

Moraaliset resurssit puuttua lasten ja nuorten päih-

teiden käyttöön ryhmä hakee lastensuojelun periaat-

teista: se keskittyy työssään ehkäisevän ja korjaavan

työn väliseen rajapintaan, jossa sosiaaliset ongelmat

ovat usein selkeästi nähtävissä ja puuttuminen perus-

teltua. Vapaaehtoisviranomaisryhmässä yhteinen ta-

voite ehkäistä alueen lasten ja nuorten syrjäytymistä

toteutuu niin konkreetisti, että se yhdistää ryhmän jä-

seniä erilaisista organisatorisista ja ammatillisista po-

sitioista ja ajattelutavoista huolimatta. Motivaatio

ryhmätyöhön on korkea. Ryhmäkuvauksen voi tiivis-

tää taulukon avulla seuraavasti:
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Taulukko 2. Vapaaehtoisviranomaisryhmä
tiivistetysti

Vapaaehtoisviranomaisryhmä

Julkilausuttu tavoite Lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisy

Käytännöt Kokous 1 krt/kk, case -työskentely
Taustaideologia Hyvinvointivaltiollinen vastuu ja

tasa-arvo, sitoutuminen auttamiseen

Vihollinen Yhteiskunnallinen epätasa-arvo,
”hidas” puuttumislainsäädäntö

Dilemma Huolityön jakautuminen ammattien
hierarkiassa

Moraaliset resurssit Lastensuojelullisiin tapauksiin
päihdepreventioon puuttuminen

Motivaatioilmapiiri Korkea



3.1.3 Kontrahtiryhmä rakentaa työkaluja

Lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ja syrjäytymisen

uhkia ehkäisevä ryhmä sai kimmokkeen toiminnal-

leen koulukohtaisen päihdeohjelman laatimiskoulu-

tuksessa vuonna 2001. Ryhmään osallistuu peruskou-

lun opettajien ja oppilashuollon edustajien lisäksi

nuorisotoimen, seurakunnan ja projektien työnteki-

jöitä sekä lisäksi vanhempia. Koulu nähdään kes-

keisenä, koko ikäluokan tavoittavana instituutiona,

jolle asetetaan nykyään yhä enemmän vastuuta sosi-

aalisten ja psyykkisten ongelmien hoitamisessa.

Kouluterveydenhoitaja (nainen): …se oli se toinen

ylilääkäri, nuorisopsykiatrian lääkäri, joka sano niin,

että tällä hetkellä kaikki (nuorille suunnatut psykiatri-

set) palvelut tässä kaupungissa on erityistasoa, ett pe-

rustasoa ei ole, että perustaso on koulut.

Ryhmällä on kuitenkin myönteinen kuva mahdol-

lisuuksistaan vaikuttaa alueensa lasten ja nuorten elä-

mään. Ryhmässä kehitetään käytännöllisiä ratkaisuja

ongelmallisiksi koettuihin tilanteisiin: mitä tehdä

koulutunnilta poistettujen oppilaiden kanssa ja niin

edelleen. Ryhmä pyrkii toiminnassaan kehittämään

kahdenlaisia pelisääntöjä6. Ammattilaisten keskinäi-

seen yhteistyöhön kehitetään puuttumisen pelisääntö-

jä, joissa määritellään puuttumista edellyttävän tilan-

teen toimintatavat ja vastuutahot. Alueen peruskoulu-

laisille ryhmä taas on kehittänyt päihdepelisäännöt,

joihin oppilas, hänen vanhempansa sekä koulun edus-

taja sitoutuvat allekirjoituksella. Otteita päihdepe-

lisäännöistä:

Vanhemmat… ovat velvoitettuja saapumaan oppi-

laan päihdeasioita koskevaan neuvotteluun. (Heillä)

ei ole oikeutta antaa lupaa päihteidenkäyttöön (Las-

tensuojelulaki). Koulu(lla on )… oikeus ottaa päihteet

ja niiden käyttöön liittyvät välineet haltuunsa ja mää-

rätä asianmukainen rangaistus, … velvollisuus il-

moittaa kotiin oppilaan päihteiden käytöstä. Jos huol-

taja ei nouda päihtynyttä oppilasta ja/tai ei saavu neu-

votteluun koululle, ilmoittaa koulu asiasta lasten-

suojeluviranomaisille (Lastensuojelulaki). Päihteet =

tupakka, alkoholi, lääkkeet ja muut huumausaineet.

Pelisääntöjen katsotaan ryhmässä tarjoavan poh-

jaa puuttumiselle. Allekirjoituksellaan oppilas ja hä-

nen vanhempansa sitoutuvat koulun sääntöihin. Täl-

laisten palvelukontrahtien yleistymisen voidaan yh-

distää hyvinvointivaltion kriisiin, ammattilais-”asia-

kas”-suhteen kaupallistumiseen sekä vastuun siirtä-

miseen yksilöille ja perheille (Rose 1998).

Ryhmän keskeisiä huolenaiheita ovat heikentynyt

vanhemmuus ja kaupunkiympäristön yhteisöllisyy-

den puute. Vanhempien vastuullisuuden tukeminen

nähdään tärkeäksi, mutta vaikeaksi tavoitteeksi.

Mitään akuuttia päihdeongelmaa peruskoululaisten

keskuudessa ei nyt koeta olevan; ja varsinainen päih-

teiden käytön ehkäisy tai päihdevalistus herättävät

kysymyksiä, koska luotettavaa tietoa ei ole käden

ulottuvilla.

Luokanopettaja (nainen): Sit kun joskus miettii

sitä, ett mikä on semmosta niinku ikäänkuin päihde-

työtä tai päihdevalistusta tai edes ennaltaehkäisevää

tällästä päihdetyötä, jolla on sit jotain niinku oikeesti

merkitystä. …Kun on joskus ite perännyt niitä, ett ois-

ko jotain tutkimuksia siitä, että mikä ois sellasta vai-

kuttavaa, ett ei sitä oikeen oo, ett ei kukaan oikeen tie-

dä, ett mikä ois semmosta, mistä oikeesti ois näyttöö,

ett tää on hyödyllistä ja kannattais satsata tän tyyppi-

seen. On vaan semmosta niinku tuntuja.

Moniammatillista toimintaa ja varhaista puuttu-

mista koskeva lainsäädäntö herättää myös kysymyk-

siä. Yhteistoimintaa vaikeuttavat eri alojen ammatti-

laisia ohjaavat toisistaan poikkeavat säädökset ja am-

mattietiikat. Kontrahtiryhmää inspiroivat kom-

munitaristinen eetos ja uudet ehkäisevän työn trendit.

Ryhmän vihollinen on yhteisöttömyys ja säännöttö-

myys. Kontrahtiryhmän jäsenillä on yhtenevä näke-

mys hyvästä ja terveestä elämästä, ja näkemystään se

pystyy toteuttamaan luomalla sääntöjä koulun, pienen

mikroyhteiskunnan, sisällä. Tästä nousee ryhmän mo-

raaliset resurssit puuttua lapsia ja nuoria koskeviin

päihdeongelmiin. Ryhmä pyrkii yhteistyössään

eteenpäin, avoimuutta ja innostustakin riittää. Uusia

viranomaisia – erityisesti sosiaalityöntekijää sekä po-

liisia – toivottaisiin mukaan ryhmään. Uudella ryh-

mällä ei ole selkeää dilemmaa toiminnassaan, mutta

yhteisöllisyyden monimuotoinen problematiikka yh-

distettynä virkamiesauttamiseen saattaa sellaiseksi

nousta. Ryhmäkuvaus voidaan tiivistää seuraavasti:
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Pelisääntökeskustelun juuret ovat kommunitaristisessa sekä brittiläisessä kolmannen tien keskustelussa

(Soine-Rajanummi & Saastamoinen 2002, ks. myös Sulkunen et al. 2003).



3.1.4 Hallinnollinen ryhmä toimii hallitusti

Hallinnollinen ryhmä on aloittanut toimintansa vuon-

na 1995 sosiaalikeskuksen johtajan nimeämänä sosi-

aali- ja terveyskeskusten esimiesten yhteistyöryhmä-

nä. Ryhmään kuuluu johtavia sosiaalityöntekijöitä,

A-klinikan ja nuorisoaseman johtaja, Klaari-koor-

dinaattori, terveyskeskuksen erikoissuunnittelija, yli-

lääkäreitä sekä ylihoitajia. Ryhmällä on toiminnas-

saan selkeä tavoite: suunnitella ja kehittää suurpiirin

väestölle tarjottavia päihdehuollon palveluja, huoleh-

tia niiden kattavuudesta, laadusta, jatkuvuudesta ja

alueellisesta tasapuolisuudesta. Ryhmässä keskustel-

laan myös resurssien jaosta. Esimiehinä ja suunnitte-

lijoina ryhmän jäsenet kokevat tehtäväkseen vaikut-

taa niin sektoripäälliköiden yksiköille asettamiin ta-

voitteisiin kuin kaupungin poliittiseen päätöksente-

koonkin.

Terveyskeskuksen erikoissuunnittelija (nainen):

Me virkamiehinä ajattelemme, että poliittinen reto-

riikka on poliittista retoriikkaa, jolla ei ole mitään te-

kemistä tämän meidän oikean työn kanssa, mutta että

mehän siihen yritetään koko ajan vaikuttaa, poliitik-

koihin, koko meidän työ on riippuvainen poliittisista

päätöksistä. Eli Helsingin kaupunki poliitikothan

päättävät sen kuinka paljon meillä on rahaa…

Ryhmässä vallitsee konkreettisen aikaansaamisen

ja etenemisen tunne: yhteistyössä on perustettu muun

muassa päihdeongelmaisten toimintakeskus ja sairaa-

lan katkaisuhoitopaikka. Ehkäisevä päihdetyö on ryh-

män tavanomaisessa toiminnassa sivuosassa, mutta

teemaan keskittyessään ryhmässä nousee esille julki-

sesta keskustelusta tuttu huoli lapsista ja nuorista:

vanhemmat ovat hukassa nopeasti muuttuvassa yh-

teiskunnassa, uraputki ja raha houkuttelevat, ote lap-

siin on menetetty monessa perheessä, lapset saavat

puutteellisen perusturvan. Aikuisten ja nuorten maail-

mat eriytyvät.

Johtava sosiaalityöntekijä (nainen):… se mitä van-

hemmat tekee, niin se on osaltaan luomassa nuo-

risokulttuuria, koska ei voida erottaa aikuisten ja las-

ten maailmaa vaan ku ollaan kotona niin ollaan yh-

dessä ja jos ei olla yhdessä, niin faktisesti kuka juok-

see minkäkin perässä ja nuoret kehittää sitten sen

oman kulttuurinsa, koska luonnollisesti täytyy heillä-

kin olla jotakin tekemistä.

Ryhmässä toteutuu kannustava, suora johtajuus ja

asioiden käsittelyn tarkka kirjaaminen. Ryhmällä on

päihdekeskeisyytensä ja jäsentensä asemasta sekä

koulutuksesta johtuen hyvät mahdollisuudet seurata

aktiivisesti uutta päihdetietoutta. Hallinnollisella ryh-

mällä on myös mahdollisuus tehdä aloitteita ja pää-

töksiä – valtaa vaikuttaa. Sillä on selkeärajainen teh-

tävä ja sen suunnittelemien palveluiden kohteella,

päihdeongelmaisilla, on selkeä ongelma. Keskitty-

mällä päihdehuoltoon ryhmä välttää ennaltaeh-

käiseville ryhmille tyypillisen ongelman määrittelyn

ongelman (ks. Sulkunen et al. 2003): esimerkiksi

päihdehuoltoon hakeutuva asiakas tarvitsee elämän-

muutokseensa selkeästi tukea, kun taas vanhem-

painiltaan osallistujat voivat aina kyseenalaistaa muu-

toksen tarpeellisuuden tai kokea arvokeskusteluun

haastamisen suorastaan loukkauksena.

Ryhmän taustaideologia on hallittu hallinnollinen

toiminta ja palvelujen laatu. Ryhmän toimintaa kuvaa

selkeys, mitä helpottaa sen kaksisektorisuus: ryhmäs-

sä on vain sosiaali- ja terveysviraston edustajia, sekä

sen rajattu aihepiiri. Tällaisenaan hallinnollinen ryh-

mä välttää ehkäisevän päihdetyön ryhmien yleisesti

kohtaamia ongelmia: aika- ja tietoresurssien puutteen

– on niin paljon hoidettavia asiakkaita ja asioita, että

milloin sitä ehtii perehtymään uuteen tietoon –, sekä

ryhmien organisoitumisen heikkouden ja ennaltaeh-

käisyn ideaan sisältyviä ristiriitoja. Itse se toimii toi-

senlaisin resurssein. Jos ryhmä keskittyisi nuorille

suunnattuun päihdepreventioon, se luultavasti etsisi

moraalisia resursseja julkisesta huolesta sekä kansan-

terveysajattelusta. Ryhmäkuvauksen voi tiivistää tau-

lukon avulla seuraavasti:
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Taulukko 3. Kontrahtiryhmä tiivistetysti

Kontrahtiryhmä

Julkilausuttu tavoite Lasten ja nuorten päihteiden käytön ja
syrjäytymisen ehkäisy

Käytännöt Kokous 4-5 krt/lukuvuosi, peruskoulu
keskeinen toimija

Taustaideologia Kommunitarismi, sopimukset ja
pelisäännöt

Vihollinen Yhteisöttömyys ja säännöttömyys
Dilemma ?
Moraaliset resurssit Ammattilaisten hyvää elämää koskeva
päihdepreventioon Yksimielisyys, koulun sisäinen sääntely

mahdollista

Motivaatioilmapiiri Korkea



3.1.5 Yhteistyötä tunnusteleva ryhmä etsii suuntiaan

Ryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2001 laajen-

taen jo aiemmin toiminutta nuorisotyöryhmää. Klaa-

ri-koordinaattori on ollut keskeinen ryhmän toimin-

nan käynnistämisessä. Toiminnan suuntia on etsitty

muun muassa huumekoulutustyöryhmän tarjoamasta

verkostokoulutuksesta keväällä 2002. Ryhmässä eri

sektoreiden ammattilaiset käyvät neuvonpitoa yhteis-

työnsä tavoitteista, alueellisista toimintakäytännöistä

ja tehtävien jaosta eri organisaatioiden kesken.

Resurssien puute sekä yhteistyön uhkakuva vastuun

siirtämisestä organisaatiolta toiselle nousevat keskus-

teluissa esille.

Asukastalon toiminnanjohtaja (mies): …tulee

niinku semmosia tarpeita esiin, mihin koetaan, että

pitäiskö meijän pystyä sitt kaikkeen vastaamaan, ett

niinku ei pystytä resurssien puitteissa. Ett se aiheutti

tämmöstä oman työn, tai semmosta turhautumista tai

semmosta stressiä. Ettei pelkästään lastensuojelu

(koe yhteistyöstä aiheutuvaa painetta).

Keskustellessaan nuorten päihdeongelmiin vai-

kuttamisesta ryhmässä nousevat esille hyvinvointipo-

liittiset ratkaisut sekä liberaalimpi ote nuoriin: kielle-

tyn hedelmän makua voisi vähentää rajoitusten pois-

tamisella nuorten tieltä, jolloin heidän oma kontrolli-

kykynsä pääsisi kehittymään. Toisaalta ryhmässä

pohditaan käytännöllistä humalajuomiseen puuttu-

mista ja siinä, kuten laajemmassakin yhteydessä,

esiintyvää vaikeutta saada yhteyttä ongelmaisten

nuorten usein ongelmaisiin vanhempiin.

Ryhmässä vallitsevat erilaiset näkemykset saavat

keskusteluissa tilaa. Ryhmää keskusteluttaa esimer-

kiksi yhteiskunnallisen määräytymisen dilemma:

kuinka paljon yhteiskunnalliset pakot lopultakin ra-

jaavat esimerkiksi vanhempien valinnanmahdolli-

suuksia. Kun osa työntekijöistä näkee valintojen mah-

dollisuudet yhteiskunnallisesti kapeiksi määräytynei-

nä, osa työntekijöistä painottaa yksilöllisten arvova-

lintojenkin merkitystä.

Seurakunnan nuorisotyöntekijä (mies): Toisaalta

täs niinku ei me kaikkee voida yhteiskunnan piikkiin

pistää... Jos me tota aina tavallaan yhteiskuntaa, tää

on yhteiskunnan vika, niin helposti sit me ei niinku

mietitä ite, että mitä mä nyt voisin tässä yhteiskunnal-

lisessa tilanteessa niinku tehdä lasteni kanssa tai ot-

taa sitä vastuuta.

Asukastalon toiminnanjohtaja (mies): Onhan se

myös sitten toisaalta, onhan siinä se toinen puoli et

onhan se valinnoista ja omista arvoista ja mikä on

tärkeetä.

Nuorisotyöntekijä (mies): Mut se, että ni mihin

(yhteiskunnassa) tuetaan.

Ryhmässä puntaroidaan, mihin heidän kannattaisi

toiminnassaan profiloitua, kun hoidettavia ongelmia

riittää ja kasvavalla, uudella asuinalueella niitä on

odotettavissa lisääkin. Alueen nuorten päihdeasioihin

keskittyminen – jonkinlainen päihdetyöryhmänä toi-

miminen – ei ryhmää näytä inspiroivan. Toisaalta syr-

jäytymisen ehkäisyyn liittyy usein lastensuojelun kes-

keinen asema, mikä koetaan ryhmässä vaarantavan

tasavertaisen verkostotyön ideaalin. Tästä pohdinnas-

ta voisi vetää yhteen ryhmän keskeisen dilemman: yh-

teistyötä halutaan ja siihen pyritään, mutta mitä sillä

tavoitellaan. Yhteinen tavoite ei vielä ole kirkastunut

eikä yhteistä taistelukohdetta muodostettu. Ryhmä-

kuvaus voidaan tiivistää seuraavasti:

3.1.6 Vieraantunut ryhmä kaipaa kiinnekohtia

Vuonna 1993 toimintansa aloittanut alueensa lasten ja

nuorten päihteiden käytön ehkäisyyn keskittyvä ryh-

mä koostuu laajasti alueen viranomaisista. Ryhmään

kuuluu potentiaalisesti yli 20 henkeä, mutta sen toi-

minnasta puuttuu nyt sitoutuneisuus ja aiemman (toi-

mintakertomus vuosilta 1993-1998) aktiivisen teke-

misen ja kouluttautumisen into. Ryhmä on tiheän

työntekijöiden vaihtumisen sekä yleisen ennaltaeh-
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Taulukko 5. Yhteistyötä tunnusteleva ryhmä
tiivistetysti

Yhteistyötä tunnusteleva ryhmä

Julkilausuttu tavoite Alueen nuorten hyvinvointi
Käytännöt Kokous 4-5 krt/lukuvuosi
Taustaideologia Vielä epäselvä
Vihollinen Vielä epäselvä
Dilemma Yhteistyön tavoitetta vaikea määrittää
Moraaliset resurssit ?
päihdepreventioon

Motivaatioilmapiiri Odottava

Taulukko 4. Hallinnollinen ryhmä tiivistetysti

Hallinnollinen ryhmä

Julkilausuttu tavoite Päihdepalvelujen suunnittelu ja
kehittäminen

Käytännöt Kokous n. 1 krt/kk, selkeä johtajuus ja
kirjaaminen

Taustaideologia Hallittu hallinnollinen toiminta,
palvelujen laatu

Vihollinen Hallitsematon toiminta?
Dilemma ?
Moraaliset resurssit Julkinen huoli ja kansanterveys-
päihdepreventioon ajattelu

Motivaatioilmapiiri Korkea



käisevän päihdetyön epämääräisyyden ja rajaamatto-

muuden myötä kadottanut suuntansa, kirkkaat tavoit-

teensa ja tilalle on tullut tunne eteenpäin pääsemättö-

myydestä ja yhteistyön motivaatio-ongelmista.

Leikkipuiston vastaava ohjaaja (nainen): (Silloin

aikaisemmin) me päästiin asioiden kanssa paljon jou-

hevammin eteenpäin ku nyt ku tulee aina uutta väkeä,

uutta porukkaa, ett tavallaan menee se aika siihen,

että selvitellään, ett mitä tää nyt oikeastaan on, siihen

menee tavallaan semmoista turhaa aikaa ku käyte-

tään näin vanhan konkarin näkökulmasta…, että kun

on asioita, mitkä pitäisi saada nopeammin eteenpäin,

niin ne tavallaan niinku junnaa siinä.

Aikakin on nyt toinen kuin ryhmän alkuvuosina:

ennaltaehkäisevän toiminnan, esimerkiksi valistuk-

sen, vaikutuksia epäillään ja kyseenalaistetaan, huu-

me- ja alkoholipolitiikka elävät murroksessa ja päih-

teiden käyttökulttuurit ovat osaltaan muuttuneet. Pai-

kallistasolla ei välttämättä tiedetä, sen enempää kuin

valtakunnallisellakaan tasolla, minkälaisia ennaltaeh-

käiseviä toimia kannattaisi suosia ja mikä purisi las-

ten ja nuorten päihteidenkäyttöön ja siitä aiheutuviin

ongelmiin. Tämä näkyy ryhmän keskusteluissa: vaik-

ka ennaltaehkäisevä päihdetyö nähdäänkin tärkeänä,

sen vaikutuksia epäillään.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä (nainen): Siis ku

ajattelee niinkun kaiken maailman valistusta mitä

nuorille on annettu ja miten paljon asiaan on kiinni-

tetty huomiota, niin jo pelkkä alkoholinkäyttö ei osoi-

ta minkäänlaisia laskun merkkejä…

Klaarin aluekoordinaattori (nainen): Siis herää ky-

symys, että onko valistuksella mitään merkitystä…

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä (nainen): Niin

just se, ett miten siihen ylipäätänsä pitäisi puuttua,

kun siitä niin kauheasti ollaan huolestuneita, mutta

silti käyrät sen kun jatkaa omaa elämää.

Vieraantuneessa ryhmässä keskitytään nyt lähinnä

tutustumiseen, ja alueen sekä eri organisaatioiden ti-

lanteista tiedottamiseen. Tämänkin funktion toteutu-

mista ehkäisee se, ettei kukaan varsinaisesti johda ja

organisoi ryhmätyötä – siihen ei kenenkään perustyö

näytä antavan resursseja. Ryhmällä on kuitenkin ha-

lua ryhdistää toimintaansa ja päästä hämmennykses-

tä. Käytännönläheisellä päihteisiin liittyvällä asian-

tuntijatiedolla olisi tarvetta, mutta…

Ala-asteen vararehtori (mies): Että kyllä semmois-

ta asiantuntijuutta tavallaan, ett jos sitä halutaan tuo-

da kunnolla, niin pitää heidän tulla itse siis ruohon-

juuritasolle myös tekemään tämmöisiä suunnitelmia

(koulukohtaisia päihdetyön toimintamalleja).

Ryhmällä ei ole yhteistä tavoitetta eikä vihollista

toiminnassaan, niinpä toimintakaan ei suuntaudu juu-

ri mihinkään. Ryhmä on vieraantunut lähtökohdis-

taan, ja siinä tulee esille aluetasolle työnnetyn suun-

nittelu- ja toteutusvastuun dilemma: työtä kyllä tarjo-

taan tehtäväksi, mutta sitä ei resursoida eikä priorisoi-

da työntekijöiden työjärjestelyissä. Olemassa olevaa

tietoa ei riittävästi ole tarjolla käytännön työn tueksi;

alueelliset ryhmät saattavat jäädä hämmennyksen val-

taan painimaan motivaatio-ongelmien kanssa. Ryhmä

esitetään tiivistetysti taulukossa:

3.1.7 Systeemikriittinen ryhmä taistelee tunteella7

Ryhmän pioneerihenkinen vetäjä on alueellisen seu-

ran palkkaama projektityöntekijä, joka on tehnyt alu-

eella moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisvaa-

rassa olevien perheiden auttamiseksi yhdessä alueen

viranomaisten kanssa usean vuoden ajan. Tällä het-

kellä ryhmässä toimii vetäjän lisäksi sosiaalitoimiston

perhetyöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä nuo-

risoasiainkeskuksesta sekä seurakunnasta, koulupsy-

kologi sekä leikkipuiston johtaja, jotka kaikki ohjaa-

vat ongelmaisten lasten toiminnallisia pienryhmiä.

Projektin puitteissa perheitä on tuettu myös tukihen-

kilötoiminnan, perhekohtaisten moniammatillisten

yhteistyötiimien sekä yhteisten matkojen muodossa.

Ohjaajien ryhmä kokoontuu työnohjauksellisena foo-

rumina.
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Taulukko 6. Vieraantunut ryhmä tiivistetysti

Vieraantunut ryhmä

Julkilausuttu tavoite Lasten ja nuorten päihteidenkäytön
ehkäisy

Käytännöt Kokous 1 krt/kk, ei johtamista
Taustaideologia Ei selvä
Vihollinen Ei selvä
Dilemma Aluetasolle siirretty suunnittelu- ja

toteutusvastuu ilman tukea ja
resursseja

Moraaliset resurssit Ryhmän vaikea löytää
päihdepreventioon

Motivaatioilmapiiri Alhainen, mutta halua muutokseen

7
Ryhmää on käsitelty myös Sulkunen – Määttä – Rantala 2003.



Ryhmällä on yhtenäinen näkemys toimivasta en-

naltaehkäisevästä työstä: se on riskiperheisiin koh-

dennettua sekundaaripreventiota, perhekeskeistä tun-

netyöskentelyyn perustuvaa lähisosiaalityötä, jota

tehdään moniammatillisesti. Ongelmana on se, että

päättävät tahot eivät sitä ymmärrä eivätkä tue henki-

sesti ja taloudellisesti.

Projektityöntekijä (mies): Tää turha voivottelu

voitais jättää pois, ett mitä pitäisi tehdä. Ett ku lapset

ja perheet voi huonosti. Meillä olisi tavallaan väli-

neet, millä tehdään näitä juttuja. Mutta sitten on sem-

moinen olo, ettei kukaan oo kiinnostunut. Semmonen

aivan absurdi olo, ett tavallaan haetaan koko ajan

jostaki jotaki, ett mitä tehtäis, kuka tekis. Jos laitettais

kymmenen vuoden määrätietoinen työskentely tällä

alueella, me saataisiin suunnattomasti aikaan. Mutta

ei kukaan ole kiinnostunut siitä. Sitte vaan niinku jau-

hetaan tuolla yleisellä tasolle, ett mitä tehtäis, kuka

tekisi.

Perhetyöntekijä (nainen): Niin, no ne on eri ihmi-

set, jotka tekee ja eri ihmiset, jotka mietiskelee sitä, ett

mitä niitten, jotka tekee, pitäisi tehdä.

Erityisesti systeemikriittisen ryhmän kritiikki kos-

kee sosiaalitoimea, jonka ryhmä näkee byrokraattise-

na ja kaaosmaisena johtamisen ongelmissa painivana

systeeminä. Ryhmän ideologiassa painottuu psyykki-

sen tunnetyöskentelyn ja – ilmaisun merkitys niin

perheiden kuin työyhteisöjenkin ongelmien ratkaisus-

sa. Nuorten ja heidän vanhempiensa päihdeongelmi-

en taustalla nähdään juuri perheen vuorovaikutussys-

teemin vinoutumat sekä ylisukupolvinen kosketuksen

puute omaan tunnemaailmaan. Ryhmässä painottuvat

autenttisuuden ja avoimuuden etsintä, byrokraattisten

hierarkioiden vastustaminen sekä vapaudenkaipuu.

Toisaalta ryhmä kaipaa myös systeemin tukea toimin-

nalleen, korvaahan sen vaihtoehtoinen toiminta byro-

kraattisia käytäntöjä ja sosiaalityön toimintoja. Juuri

tämä ristiriita: kaipuu toimintaa rakenteistavaan tu-

keen ja toisaalta vapauteen ja riippumattomuuteen or-

ganisaatioista ja vallitsevista käytännöistä, leimaa

ryhmää. Ristiriidassaan ryhmä näyttää käyvän läpi sa-

mankaltaista problematiikkaa kuin heidän auttamisen

kohteensakin.

Läheinen identifioituminen autettaviin perheisiin

toimii ryhmän moottorina – ilman identifioitumista

tunnetyöskentely olisi mahdotonta. Moraaliset re-

surssit puuttua perheiden elämäntapoihin ryhmä ha-

kee tästä ei-moralisoivasta samaistumisesta autettavi-

en elämään, jossa nähdään kaivattavan tukea pahoin-

voinnin vähentämiseksi ja tunnetason itsehallinnan li-

säämiseksi.

Ryhmän taustaideologia ja yhteiskuntanäkemys

nousee systeemikritiikistä ja vaihtoehtoissosiaali-

työstä, jonka vaihtoehtoisluonteen voi yhdistää niin

kutsuttuun ”psykoliikkeeseen”, jossa pyritään autent-

tisuuden kokemiseen ja yhteiskunnalliseen muutok-

seen psykologisin keinoin (ks. esim. Töttö 1985,

65-66, Kivivuori 1991). Systeemikriittisen ryhmän

vihollinen on byrokraattinen systeemi, joka pyrkii ko-

lonisoimaan elämismaailmaa. Ryhmään kuuluvien

viranomaisten systeemikriittisyydellä on kuitenkin

rajansa.

Perhetyöntekijä (nainen): Osittain se on sitä pu-

hetta, mitä me tuotetaan tässä, mutta kyllä me kaikki

ollaan semmoisessa organisaatiossa, missä on raken-

teet ja byrokratia ja hierarkia, ett …ja toimitaan niis-

sä kuitenkin …ett kyllä me nyt osataan ja pystytään

toimimaan niissä. Että enemmänkin se on sillee, että

se on jotenkin tässä tuotettu sitä, että mikä tässä on

kiva ja just se ku tässä ei ole sellaisia.

Ryhmän keskeinen dilemma on yhdistää toimin-

nassaan riippumattomuuden kaipuu ja systeemikriitti-

syys olemassa olevaan sosiaalisen työn tuki – ja ra-

hoitusrakenteeseen. Ryhmän vaihtoehtoissosiaalityö

toteuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikan uutta suuntaa:

kansalais- tai asiakasnäkökulmaa, alueellisuutta, kol-

mannen sektorin mahdollisuuksia, itsenäisyyttä, pro-

jektimuotoisuutta sekä moniammatillista yhteistyötä.

Tämän yhdistäminen olemassa olevaan organisaa-

tiorakenteeseen tuottaa kitkaa. Haastattelujen aikana,

projektin loppuvaiheessa ja projektityöntekijän siirty-

essä muihin tehtäviin, motivaatioilmapiiri on ambiva-

lentti, mutta aikaisemmin se on selkeästi ollut korkea.

Ryhmäkuvaus voidaan tiivistää seuraavasti:
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Taulukko 7. Systeemikriittinen ryhmä
tiivistetysti

Systeemikriittinen ryhmä

Julkilausuttu tavoite Kohdennettu lapsiperheiden
syrjäytymisen ehkäisy

Käytännöt Lasten pienryhmäohjaajien työnohja-
uksellinen kokous 3-4vk:n välein,
projektityöntekijä keskeinen toimija

Taustaideologia Systeemikritiikki, tunnetyöskentelyn
korostaminen

Vihollinen Byrokraattinen huonosti toimiva
palvelujärjestelmä

Dilemma Ryhmän riippumattomuuden ja tuen
tarve vallitsevassa sosiaalisen työn
organisoinnissa

Moraaliset resurssit Psyykkiseen pahoinvointiin vastaami-
päihdepreventioon nen tarjoamalla ei-moralisoivaa tukea

tunnetyöskentelyyn

Motivaatioilmapiiri Ambivalentti projektin loppuessa



3.2 Ryhmien vertailu

Taulukkoon 8. ( liite 2 ) on vielä koottu kaikki tutkitut

ryhmät. Tässä tutkimuksessa moniammatilliseen ryh-

mätoimintaan on haettu jäsennystä ryhmien missiois-

ta ja ideologioista, siitä, mitä ne tavoittelevat ja mitä

vastaan taistelevat ja mistä ne moraaliset resurssinsa

päihteiden käytön ehkäisyyn löytävät. Ryhmien kent-

tä näyttää tässä mielessä kaksijakoiselta. On ryhmiä,

jotka toimivat sosiaalisen liikkeen tavoin: niillä löy-

tyy yhteinen vihollinen, jaettu tavoite ja motivaatiota

toimia käytännössä sen eteen. Tutkituista ryhmistä

vapaaehtoisviranomais-, kontrahti- ja systeemikriitti-

nen ryhmä ovat tämänkaltaisia ryhmiä. On myös ryh-

miä, jotka ovat selkeät tavoitteensa ja motivaationsa

hukanneet tai eivät vielä ole niitä löytäneet. Tämän-

kaltaisia ryhmiä ovat yhteistyötä tunnusteleva, vie-

raantunut ja kommunitaristinen projektiryhmä. Vii-

meksi mainitulla pelkkä tunnistettavissa oleva taus-

taideologia ei korvaa käytännöllisen tavoitteen ja toi-

mintatavan puutetta.

Kun arvioidaan ryhmätoiminnan sujuvuutta ja mo-

tivoivuutta ammattilaisten kannalta, huomataan, että

niihin ryhmiin, joilla on selkeä tavoite ja sen mukaista

käytännön toimintaa, osallistuminen koetaan mielek-

käänä. Sellaisia ovat sosiaalisen liikkeen tavoin toi-

mivat ryhmät sekä hallinnollinen ryhmä, jonka vah-

vuudet ovat tehokas organisoituminen ja selkeä toi-

mintatapa. Haastateltujen ryhmien vertailu vahvistaa

aikaisemmin esitettyjä näkemyksiä ryhmien toimin-

nan keskeisistä menestystekijöistä. Ryhmällä tulee

ennen kaikkea olla syy kokoontua yhteen: yhteinen

toiminnan sisältö, sekä tätä tukeva rakenne (Arnkil –

Eriksson 1999, 2000), johon voi lukea hyvät kokous-

käytännöt, toimiva johtajuus ja tiedottaminen, tuki

taustaorganisaatioilta ja riittävät työhön saadut re-

surssit.

Ryhmien toiminnan taustalla on erilaisia yhteis-

kuntanäkemyksiä. Paikallistason yhteisöllisyyttä ja

vastuuta sekä toisaalta yksilöiden arvovalintoja ko-

rostava kommunitarismi saa ryhmissä erilaisia muo-

toja: kontrahtiryhmässä painottuu pelisääntöjen luo-

minen koulumaailmaan, kommunitaristisessa projek-

tiryhmässä taas vanhempien vastuun herättäminen

nähtiin keskeiseksi. Hyvinvointivaltiollista tasa-arvo

–eetosta esiintyy erityisesti ehkäisevän ja korjaavan

työn rajamailla. Vapaaehtoisviranomaisryhmässä las-

tensuojelun sosiaalityöllä on keskeinen asema, ja toi-

mintaideologia, jossa painotetaan päihde- ja muiden

yhteiskunnallisten ongelmien rakenteellisia selityk-

siä, liittyy läheisesti sosiaalityöntekijöiden ammatilli-

seen lähestymistapaan. Psykososiaalista pahoinvoin-

tia ja tunnetyöskentelyn merkitystä korostavanäke-

mys, joka nousee esille systeemikriittisessä ryhmässä,

on ymmärrettävää ongelmaperheisiin kohdennetussa

työssä sekä kulttuurissa, jossa painottuvat perhekes-

keiset ja yksilöpsykologiset syyselitykset.

Keskeiset ehkäisevän työn näkemykset ovat risti-

riidassa keskenään. Hyvinvointivaltiollista huolenpi-

toa ja rakenteellisia syyselityksiä painottava eetos,

kommunitaristinen vastuuta ja yksilöllisiä arvovalin-

toja korostava näkemys ja intensiivinen tunnetyös-

kentelyyn panostaminen antavat erilaisen näkökul-

man yhteiskuntaan ja ehkäisevään päihdetyöhön.

Taistelevien näkemysten ja syyselitysten yhteenso-

vittaminen vaikeuttaa toisinaan yhteisten tavoitteiden

ja toimintatapojen löytämistä. Näin käy esimerkiksi

yhteistyötä tunnustelevassa ja vieraantuneessa ryh-

mässä.

Tutkimuksessa mukana olleista ryhmistä osa on

syntynyt 90-luvun puolivälissä, osa viime vuosina.

Eri ryhmät antavat kuvaa vaiheista, joita ehkäisevän

työn ryhmät voivat käydä läpi. Ryhmäanalyysien

pohjalta olen muodostanut teoreettisen yleistyksen

ehkäisevien työryhmien vaiheista (kaavio 1). Kukin

vaihe on nimetty ryhmän keskeisimmän sen hetkisen

tehtävän mukaan. Nämä vaiheet ovat neuvotteluvai-

he, yhteistoimintavaihe, arviointivaihe sekä vakiintu-

misvaihe. Arviointivaihe tarkoittaa mallissa laajaa ta-

voitteiden ja toiminnan arvioimista. Jotkut ryhmistä

saattoivat hyödyntää lyhyttä arviointi-interventiota

osana omaa arviointivaihettaan. Kussakin vaiheessa

ryhmä voi edetä joko progressiivisesti eli kehittyä

myönteiseen suuntaan taikka regressiivisesti eli taan-

tua. Eri vaiheet limittyvät toisiinsa niin, että uuteen

vaiheeseen siirryttäessä aiempien vaiheiden toimin-

nat syvenevät, jos niissä on edetty progressiivisesti.

(Kaavio 1)

Haastatellut ryhmät voidaan vaihemallin mukaisesti

luokitella seuraavasti:

A. Vuonna 1999 aloittanut kommunitaristinen pro-

jektiryhmä on haastatteluhetkellä muun muassa ryh-

män vetäjien vaihtumisen takia neuvottelu- ja yhteis-

toimintavaiheessa. Ryhmän kehityksessä on regres-

siivisiä piirteitä. Yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja

on vaikea löytää. Ryhmässä on koettu turhautumista
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ja sitoutumattomuutta. Yhteistyö ei näytä motivoivan

ryhmän jäseniä.

B. Vuonna 1994-1995 aloittanut vapaaehtoisvi-

ranomaisryhmä elää toimintansa arviointi- ja vakiin-

tumisvaihetta. Se pyrkii ratkomaan toimintansa ja

ryhmän sisäisiä ristiriitoja. Ryhmän toiminta on osin

jo vakiintunut: ryhmä kehittää progressiivisesti oma-

leimaista ehkäisevän työn toimintamallia, ja toimii

käytännössä esimerkkinä muillekin ryhmille.

C. Vuonna 2001 perustettu kontrahtiryhmä on eden-

nyt neuvotteluvaiheesta yhteistoimintavaiheeseen.

Sillä on konkreettista toimintaa, johon se on sitoutu-

nut. Ryhmä on edennyt progressiivisesti.

D. Vuonna 1995 asetettu hallinnollinen ryhmä eroaa

muista haastatelluista ryhmistä siinä mielessä, että se

keskittyy päihdepalvelujen kehittämiseen pääasiassa

aikuisväestölle, ei niinkään nuorten ehkäisevään

päihdetyöhön. Ryhmä on edennyt progressiivisesti ja

vakiinnuttanut toimintatapojansa. Ryhmä voisi toi-

mia mallina muillekin hallinnollisille päihdepalvelu-

ryhmille.

E. Vuonna 2001 aloittanut yhteistyötä tunnusteleva

ryhmä on nimensä mukaisesti neuvotteluvaiheessa.

Neuvotteluissa on edetty ja niitä kuvaa avoimuus eri-

laisille näkemyksille.

F. Vuonna 1993 perustettu vieraantunut ryhmä elää

muun muassa työntekijöiden vaihtumisen takia neu-

votteluvaiheessa. Ryhmällä on vanhastaan joitakin

rutiininomaisia toimintoja. Ryhmän toiminnassa on

regressiivisiä piirteitä: turhautumista neuvotteluissa,

selkeän päämäärän puuttumista, toiminnan pysäh-

tyneisyyttä.

G. Vuonna 1997 aloittanut systeemikriittinen ryhmä

on edennyt arviointivaiheeseen: sillä on takanaan

konkreettista toimintaa, johon on sitouduttu. Ryhmä

on kehittänyt omaa ehkäisevän työn toimintamallia,

mutta sitä ei päästä vakiinnuttamaan. Toimintaa lei-

maa progressiivisuuden lisäksi ristiriidat vallitsevan

sosiaalisen työn kanssa - niitä ei kyetä ratkomaan.

Projekti päättyy, ryhmä lopettaa.

Ryhmän aikaansaava, progressiivinen kehitys selittää

ryhmän korkeaa motivaatioilmapiiriä. Keskeistä

progressiiviselle kehitykselle ehkäisevän työn ryh-

missä on tehtäväsuuntautuneisuus – konkreettinen

toiminta, jonka taustalla on perusteltuja, ryhmässä

jaettuja näkemyksiä toiminnan kohteesta: nuorista ja

päihteistä, syrjäytymisestä ja vanhemmuudesta

nyky-yhteiskunnassa; sekä ryhmän realistisista mah-

dollisuuksista vaikuttaa näihin. Progressiivinen kehi-

tys edellyttää siis jonkinasteisesti jaettua yhteiskun-

tanäkemystä.
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1.

Neuvottelu-

vaihe 

2.            

Yhteistoi-

mintavaihe 

3.             

Arviointi-

vaihe 

4.

Vakiintu-

misvaihe 

Neuvotteluissa 
löytyy yhteisiä 
tavoitteita, joi-
den eteen ol-
laan valmiita 
tekemään työtä. 

Syntyy  konk-
reettista toi-
mintaa, johon  
sitoudutaan. 
Toiminta kehit-
tyy.  

Toiminta jäh-
mettyy, uutta 
tietoa ja toimin-
tatapoja ei halu-
ta omaksua. 
Toimitaan 
rutiinilla. 

Arvioinnin avulla 
toimintaa järkeis-
tetään ja suun-
nataan uudel-
leen. Motivaatio 
lisääntyy.

Neuvotteluissa ei 
edetä, ei löydetä 
yhteisiä 
tavoitteita. 
Neuvottelut 
lopetetaan 
turhautuneina.  

Toimintaan ei 
sitouduta eikä 
innostuta.
Toiminnan 
selkeä päämäärä 
puuttuu. 
Toiminta hiipuu. 

Arviointia väl-
tetään tai se 
osoittaa toimin-
nan ristiriidat, 
joita ei kyetä 
ratkomaan. 
Toiminta 
tukahtuu. 

Toiminnalla on 
vankat perus-
teet ja siinä 
omaksutaan 
uutta tietoa. 
Syntyy 
ehkäisevän työn 
toimintamalleja.

Progressiivinen  kehitys 

Regressiivinen kehitys 

Kaavio 1. Ehkäisevän moniammatillisen työryhmän vaihemalli



4. Pohdinta

Kun puhutaan moniammatillisista ryhmistä eh-

käisevän päihdetyön toteuttajina, voidaan ryhmäku-

vausten perusteella arvioida, että toteutus ontuu mo-

nin paikoin ja kohtaa vastuksia. Mistä tämä johtuu?

Vaikeuttaako vallitseva kantaa ottamaton hallintatapa

ehkäisevän päihdetyön toteuttamista? Tätä näkemys-

tä vahvistaa yhteiskunta-analyysi, jossa painotetaan

”yhteiskunnan kuolemaa”, yhteisten ihanteiden ka-

dottamista ja valtion moraalisten resurssien heikkout-

ta, jotka myös heijastuvat paikallistason ehkäisevän

työn toteuttamiseen (Sulkunen et al. 2003). Ryhmien

kohdalla tämä tarkoittaa, että ammattilaisten on usein

vaikeaa muodostaa yhteisiä tavoitteita ja toimintata-

poja nykyisessä moniarvoisessa, ihanteiltaan diffuu-

sissa yhteiskunnassa. Vaikka huumepolitiikan kehit-

täjillä riittääkin uskoa alueellisten ryhmien toiminnan

sujuvuuteen ja tehokkuuteen yhteisten puuttumista-

pojen tai pelisääntöjen kehittämisessä (Soikkeli

2001), tällainen sopiminen on tutkimieni ryhmien va-

lossa varsin vaivalloista ja hidasta. Tätä selittää muun

muassa ehkäisevän työn kentällä ja eri ammattikun-

tien välillä vallitsevat keskenään ristiriitaiset yhteis-

kuntanäkemykset ja taustaideologiat.

Osa tutkituista ehkäisevää päihdetyötä tekevistä

ryhmistä löytää kuitenkin yhtenevää näkemystä ja

moraalisia resursseja elämäntapoihin puuttumiseen.

Ilman näitä resursseja ryhmät eivät voikaan toimia ak-

tiivisesti. Alue- ja paikallistasolla saattaa siis – toisi-

naan ongelmattomastikin – määrittyä yhteisiä elä-

mäntapaihanteita, joita ammattilaiset pitävät yllä.

Juuri tähän oletettuun paikallistason yhteisöllisyyteen

on siirretty vastuu moraalisista kysymyksistä val-

tiovallan heikentyessä. Siinä mielessä on ymmärrettä-

vää, että kommunitaristisella yhteisöllisyyttä painot-

tavalla yhteiskuntanäkemyksellä on ehkäisevässä

työssä paikkansa. Mutta myös hyvinvointivaltiollista

tasa-arvo –ideaalia esiintyy, erityisesti korjaavaa työ-

tä lähestyttäessä. Psyykkistä hyvinvointia ja tunne-

hallintaa korostava näkemys on ymmärrettävää kult-

tuurissa, jossa painottuvat perhekeskeiset ja yksilölli-

set valinnat ja syyselitykset.

Moniammatillisten ryhmien ehkäisevää päihde-

työtä leimaa etsintä. Vaikka uskoa omaan lähestymis-

tai työtapaan toisinaan löytyykin, silti epäilykselle on

aina tilaa. Tämä kuvastaa yhtäältä sosiaalisen työn

refleksiivisyyden ihannetta: jälkiteollisessa yhteis-

kunnassa toimimiseen vaaditaan itsekriittisyyttä ja

omien toimien arviointia. Epävarmuus voi kuitenkin

aiheuttaa myös sen, ettei käytännön yhteistyöhön

päästä ollenkaan. Toisaalta etsintä kuvaa suunnittelu-

ja toteutusvastuun hajauttamista: ryhmät tekevät juuri

sitä mitä heiltä odotetaan, eli etsivät itse alueelle sopi-

via puuttumisen keinoja. Tästä seuraa helposti se, että

joka kylällä ”keksitään uudelleen pyörää” eikä tieto

kasaannu eikä leviä.

Yhteistyön kitkoja selittää myös projektimuotoi-

sen, sosiaalisia liikkeitä muistuttavan työtavan yhdis-

täminen vanhoihin organisatorisiin rakenteisiin. Rin-

nan toimivat nyt entinen sektorikohtainen työtapa

sekä sektorien välinen työtapa, jossa haetaan kansa-

laisnäkökulmaa.

Voidaan myös kysyä, selittääkö auttajan ja autetta-

van elämismaailmojen kohtaaminen tai kohtaamatto-

muus toteutuksen ontumista. Unohtuuko autettava tai

tuettava ihminen innoittavien puheiden taakse niin,

ettei kohtaamista tulekaan? Lähdetäänkö ehkäisevää

päihdetyötä toteuttamaan liiaksi projektitoimijoiden

(aikuisten) omien intressien mukaisesti niin, että koh-

dejoukon (lasten ja nuorten) elämismaailman tunte-

mus ja yhteys heihin jäävät heikoksi? Tämä on mah-

dollista erityisesti välillisesti toimivissa, aikuisten ja

ammattilaisten verkostoitumista painottavissa projek-

teissa. Verkostoitumisideasta saatetaan innostua niin

paljon, että asiakkaisiin suuntautuva vuorovaikutus

jää sivuosaan.

Entä onko auttamistyön vuorovaikutuksessa itses-

sään – vaikka kohtaamisia syntyisikin – ehkäisevää

päihdetyötä vaikeuttavia elementtejä? Tätä näkemys-

tä tukee muun muassa ”enemmän samaa” -ilmiö, joka

tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksessa käsiteltävät

asiakkaan ongelmat levittäytyvät samarakenteisina

moniammatillisen ryhmän vuorovaikutukseen

(Arnkil & Eriksson 1999) eli näkemys ongelmien

kontaminoivasta siirtovaikutuksesta. Selkeämmin

tämä ilmiö näyttäytyi tutkituissa ryhmissä, jotka toi-

mivat korjaavan ja ehkäisevän työn välimaastossa.

Ongelmat tarttuvat, on vaikea nähdä ratkaisuja.

Auttajan mahdollisuus toimia rakentavasti edellyt-

tää ristiriidoista kumpuavaa herkkyyttä ja jonkinastei-

sesti jaettua elämismaailmaa. Toteutuksen ontumisel-
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la voi olla siis hyödyllinenkin funktio: ristiriidaton,

puhtaasti järkiperäinen, tutkimukseen perustuva ja

loppuun asti organisoitu ehkäisevä päihdetyö ei ole

mahdollista eikä sellaisenaan tavoiteltavaakaan. Elä-

mäntapakysymyksissä ja päihteiden käytössä sekä

niihin puuttumisessa on pohjimmiltaan kysymys hy-

vän elämän ideologisista määritelmistä, moraalisesta

ja poliittisista toiminnasta. Se ei kuitenkaan poista tar-

vetta ratkoa ryhmien ristiriitaisuuksia, järkiperäistää

toimintoja, hyödyntää enemmän tutkimustietoa ja pa-

nostaa tehokkaampaan organisoitumiseen.
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5. Suositukset: Toimiva ryhmätyö
ehkäisevässä päihdetyössä

Ehkäisevä päihdetyö ja ennaltaehkäisevä työ tulki-

taan sisällöiltään monin eri tavoin. Tämä tuottaa häm-

mennystä ryhmien toimintaan. Ennaltaehkäisyn tul-

kintatapaan, jossa korostetaan vain primaaripreven-

tiota, ja jossa keskitytään yleiseen ”hyvän vahvista-

miseen”, niihin, joilla ei vielä ole ongelmia, sisältyy

motivaatioloukku. Nykyinen projektirahoitusjärjes-

telmä motivoi ennaltaehkäisevään työhön mukaan

uusia ohjelmallisen retoriikan hallitsevia toimijoita,

jotka eivät välttämättä haluakaan olla tekemisissä so-

siaalisten ongelmien kanssa8. Tämänkaltainen yhteis-

työ ei yleensä motivoi näiden ongelmien parissa pai-

nivia ammattilaisia – apua ja vähäisiä resursseja ha-

luttaisiin kohdistaa viisaammin.

Yleisen hyvän edistämisellä ja kaikille suunnatulla

ehkäisevällä työllä on paikkansa ja arvonsa, mutta se

toteutuu usein ammattilaisten perustyössä; moniam-

matillisia ryhmiä sen toteuttamiseen ei välttämättä

tarvita. Suomalaisessa huumestrategiassa moniam-

matilliselta verkostotyöltä odotetaan ammattilaisten

yhteisesti sopimia alueellisia tai paikallisia toiminta-

tapoja päihteidenkäyttö- ja ongelmatapauksissa

(Soikkeli 2001), sekä kohderyhmittäin eriytynyttä

toimintaa ja tukimuotojen kehittämistä (Komitean-

mietintö 2000). Nämä tavoitteet voidaan yleistää kos-

kemaan myös muuta päihdepolitiikkaa. Tällainen toi-

minta edellyttää ryhmiltä alueensa ja kohderyhmiensä

tuntemusta, aktiivista ja jatkuvaa päihdetiedon hank-

kimista sekä puuttumismenetelmien kehittämistä.

Toimivaa moniammatillista ehkäisevää päihdetyötä

voidaan toteuttaa monin tavoin: aivan kuten päihde-

ongelmaiset hyötyvät heille tarjolla olevista erilaisista

selitys- ja auttamismalleista (ks. esim. Lehto 1991),

ehkäisevän päihdetyön eri kohderyhmätkin hyötyvät

siitä, että tarjolla on erilaisia lähestymistapoja.

Moniammatillisten ryhmien taustateorioiden ja lä-

hestymistapojen käytännön vaikutusten arviointi

edellyttää aina yksityiskohtaista ja pitkäkestoista käy-

tännön toiminnan seuraamista sekä asiakkaiden ja yh-

teistyökumppanien näkemysten kartoittamista, mikä

jää toteutettavaksi muissa arviointitutkimuksissa.

Tutkimusta ehkäisevän päihdetyön ryhmistä ja niiden

toiminnan vaikutuksista onkin syytä jatkaa, jotta saa-

daan syvenevää tietoa alueellisen ehkäisevän päihde-

työn toimintalogiikasta ja ammattilaisten keinoista

vastata päihdeongelmiin.

Suositukset ehkäisevää päihdetyötä tekeville

ryhmille:

1. Alueen ja sen asukkaiden päihdetilannetta ja eri-

tyistarpeita tulee kartoittaa. Usein ryhmän toimintaa

on järkevä kohdentaa johonkin rajattuun kohderyh-

mään, jonka tilannetta kartoitetaan toistuvasti. Jos eh-

käisevän päihdetyön kohteena on lapsia ja nuoria, hei-

tä ympäröivien aikuisten päihteiden käyttöä ei voida

jättää huomiotta.

2. Ryhmän päihdetietoutta ja ehkäisevän päihdetyön

menetelmätietoutta tulisi päivittää esimerkiksi luku-

piirityyppisellä toiminnalla: kukin jäsen lukee yhtei-

sesti sovitun materiaalin ennen tapaamisia, joissa

luettua ja siitä opittua vedetään yhteen. Tämä toimisi

ryhmän tavoitteenasettelun ja toimintatapojen kehit-

tämisen tukena.

3. Ryhmän tulisi asettaa rajattu ja selkeä toiminnan ta-

voite, ja määritellä omilla resursseilla toteutettavissa

olevia keinoja (1-3 keinoa) sen saavuttamiseen. Näitä

keinoja tulee arvioida. Puuttumiskeinoja on syytä

määritellä rajatusti, jotta tehdyistä ratkaisuista voi-

daan kantaa vastuuta.

4. Toiminnan tulisi suuntautua konkreettiseen tehtä-

vään, jossa huomioidaan ehkäisevän työn kohderyh-

män oma elämismaailma ja aktiivisuus.

5. Ryhmän käytännön toiminnassa tulee panostaa tar-

vekartoitusten, sovittujen toimintatapojen ja suunni-

telmien kirjaamiseen. Ryhmä tarvitsee kirjaamisen

vastuuhenkilön kussakin kokoontumisessa.
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Ankaramman kritiikin mukaan voidaan keskittyä helpompien projektikohteiden valintaan hyvien tulosten

osoittamiseksi ja jatkorahoituksen varmistamiseksi (Forssén 2001).



6. Tiedonkulkua ryhmän jäsenten kesken tulee paran-

taa. Usein ryhmät tapaavat korkeintaan kerran kuussa.

Aikaisemman kokoontumisen ”pöytäkirja” tulisi olla

kaikkien ryhmän jäsenten luettavissa.

7. Ryhmätoimintaa tehostaa selkeä johtajuus varsin-

kin toiminnan alkuvaiheessa.

8. Ehkäisevää päihdetyötä tekevän ryhmän tulisi olla

kooltaan rajallinen (korkeintaan 12-14 henkeä), jotta

sen pienryhmäedut voisivat toteutua.

9. Ehkäisevän päihdetyön ryhmiä hyödyttäisi esi-

miesten osallistuminen niihin pysyvinä jäseninä.

Ryhmien resurssitarpeet tunnettaisiin organisaatiois-

sa silloin paremmin ja ryhmätoiminta voisi täydentyä

esimiesten kokemuksista ja näkemyksistä. Tämä

edellyttää sitä, että ryhmän toimintaan osallistuvat

esimiehet ovat perehtyneet ehkäisevään päihdetyö-

hön.

Näiden suositusten toteutuminen on osin riippuvainen

siitä, saavatko ryhmät riittävästi ohjausta, tukea ja re-

sursseja toimintaansa. Pelkkä toimintojen koor-

dinointia sekä alueellista suunnitteluvelvoitetta pai-

nottava linja ei näytä tuottavan kestäviä ja ammattilai-

sia motivoivia ehkäisevän työn muotoja. Ammattilai-

sille on järjestettävä tietopaketteja koulutustilaisuuk-

sien, lukupakettien ja internetsivustojen9 muodossa.

Niissä on keskityttävä päihdetietouteen, yhteistyötä

säätelevään lainsäädäntöön sekä ehkäisevän työn me-

netelmätietouteen. Myös tieto tavoitteellisen, tehtä-

väsuuntautuneen ryhmätoiminnan perusteista auttaisi

ryhmiä välttämään yhteistoiminnan karikkoja.
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Haastattelu Liite 1

Haastattelu avataan kysymällä ryhmältä sen omasta toiminnasta lyhyesti:

–Ryhmän nimi ja paikalla olevien jäsenten esittely, etunimi ja ammatti.

–Koska tämä ryhmä on perustettu?

–Kuka tai ketkä tekivät aloitteen ryhmän perustamiseksi? Mistä se lähti liikkeelle?

–Kuinka usein tapaatte? Millainen on tavanomainen kokoontumisenne?

Tämän jälkeen ryhmän kanssa sovitaan erityisestä vain seuraavia kysymyksiä koskevista kuunte-

lukierroksista, joissa puhuminen ja kuuntelu erotetaan toisistaan. Muut eivät saa kommentoida

suorasti ja välittömästi toisen puhetta, mutta vuorollaan voivat viitata toisen näkemyksiin. Kaikki

voivat halutessaan kirjoittaa itselleen muistiinpanoja, joten ennen kummankin kierroksen alkua

pidetään muutaman minuutin mietintäaika. Jokainen ryhmän jäsen vastaa kuuntelukierroksilla

vuorollaan avainkysymyksiin:

Ensimmäinen kuuntelukierros

Ryhmänne tekee moniammatillista yhteistyötä. Mitä hyötyä katsot siitä olevan sinulle?

Toinen kuuntelukierros

Millaisia pettymyksiä mielestäsi liittyy tällaiseen moniammatilliseen ryhmätyöhön?

Seuraavaksi siirrytään ennaltaehkäisevän päihdetyön piiriin ja tiedustellaan ryhmän näkemyksiä

Klaari Helsinki –projektista:

Mitä yhteyksiä teillä on ollut Klaari Helsinki -projektiin tai sen aluekoordinaattoriin?

Millainen kuva teille on muodostunut Klaari Helsinki -projektista?

Avainkysymyksiin johdattelee tilastotaulukko, jossa esitellään nuorten humalajuomista ja toinen

taulukko, jossa esitellään sosiaalista altistumista huumeille (Rimpelä et al. 1999, 2001: Nuorten

terveystapatutkimus). Minua kiinnostaa tietää, miten ryhmä itse jäsentää tätä asiaa.

Työssänne näette varmasti tämän kaltaisia kaaviokuvia. Mistä nämä taulukot tai kaaviokuvat

teidän mielestänne kertovat? Mitä ajatuksia nämä taulukot herättävät?

Edellinen kysymys tuottaa melko varmasti jo vastauksia kysymykseen, miksi nuorten päihteiden

käyttö on yleistynyt ja miksi nuoret ylipäätään käyttävät päihteitä. Tarvittaessa voin vielä kysyä:

Mitä te ajattelette, miksi nuori käyttää päihteitä?

Tämän jälkeen esitetään ratkaisukeskeinen ajatusleikki (mallia otettu Arnkil – Eriksson – Arnkil

2000):

Ajatellaan, että nyt on vuosi 2015 ja meillä on tiedot tosihumalaan itsensä vähintään kerran kuu-

kaudessa juovien nuorten osuuksista parittomilta vuosilta (2003, 2005 jne.) Vuosi 1997-1999 oli

huippuvuosi, mutta sen jälkeen käyrät lähtivät selvään laskuun. (Tämä esitetään myös graafisesti.)

Samaa kieltä puhuvat muutkin nuorten päihteiden käyttöä kuvaavat tilastot. Mikä sai tämän aikai-

seksi? Mikä on vaikuttanut nuorten raitistumiseen ja päihteiden käytön vähenemiseen?

Mitä tämä teidän ryhmänne voi asian eteen tehdä?

Haastattelu päätellään kysymykseen:

Miten haluaisitte koota yhteen tätä keskustelua?

Jokaisella on lopuksi mahdollisuus esittää korkeintaan kahden minuutin puhe, jonka ikään kuin pi-

tää tässä ja nyt Lipposen hallitukselle kooten keskeisimmät näkökulmansa käsitellyistä asioista.

Rimpelä, A.- Lintonen, T.- Pere, L.- Rainio, S.- Rimpelä, M. (2002). Nuorten terveystapatutkimus 2001. Tupakoinnin ja päihteiden
käytön muutokset 1977-2001. Stakes. Aiheita 10. Helsinki.
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7
MONIAMMATILLISTEN

RYHMIEN

TOIMINTAIDEOLOGIAT JA

NUORTEN HYVÄ ELÄMÄ

Tässä artikkelissa kohdistan katseeni kolmeen alu-
eelliseen moniammatilliseen toimijaryhmään, jot-
ka ovat kehittäneet omaleimaista ehkäisevää työtä
asuinalueilla, joilla he työskentelevät. Ryhmien
toimintaideologioiden analyysi valottaa yleisem-
minkin paikallisen ehkäisevän työn trendejä sekä
sitä, millaista kuvaa nuorten hyvästä ja huonosta
elämästä ammattilaiset verkostoissaan rakentavat.

Keskikokoisen kaupungin apulaiskaupungin-

johtaja esitelmöi tutkijoille kaupungin kehittä-

misvisioistaan. Hän painottaa vallitsevan kan-

nanotoista pidättyvän, liberaalin linjan mu-

kaisesti, että kaupungin viranomaisten tehtävä-

nä ei ole enää määritellä, mitä hyvä elämä on sen

asukkaille. Sen sijaan kaupunki tarjoaa heille

mahdollisuuksia esimerkiksi rakennuspoliitti-

sin keinoin itse määritellä hyvän elämänsä si-

sältö. Hiukan myöhemmin apulaiskaupungin-

johtaja viittaa sosiaalisiin ongelmiin: ”Jos tuol-

la torin kulmilla nuokkuu joku juoppo, eikä

halua elää hyvää elämää, niin se on hänen asian-

sa.” Kontrasti edelliseen kommenttiin on melkoi-

nen: apulaiskaupunginjohtaja sulkee alkoholis-

tin hyvän elämän määrittelyjen ulkopuolelle.

Alkoholisti ei ilmeisesti voi kuulua niihin ihmi-

siin, joita kaupungin tulisi tukea heidän määri-

tellessään yksilöllistä hyvää elämäänsä. Voidaan

tulkita, että hän on apulaiskaupunginjohtajan

mielestä menettänyt subjektiutensa ja kaupun-

kilaisen asemansa omilla valinnoillaan.

Apulaiskaupunginjohtajan puhe kuvastaa
hyvin sitä siirtymää, joka on tapahtunut 1960–
1980-lukujen universaaleja sosiaalisia oikeuksia
korostavasta hyvinvointivaltion eetoksesta yksi-
lön vastuuttamista painottavaan eetokseen (Ko-
sonen 1998, 321; Julkunen 2001, 258–259).
Käännettä on kuvattu uusliberaalin – yksilön ja
markkinoiden vapautta sekä valtion toiminnan
minimointia kannattavan – hallintatavan voimis-
tumisena (Dean 1999; Julkunen 2001, 49; Ala-
suutari 2004). Uusliberaalin hallintatavan kritiik-
ki osoittaa kuitenkin vapauden suhteellisuuden:
voidakseen käyttää vapauttaan kansalaisen tai
kuntalaisen on tehtävä sitä hallintoa miellyttävän
itsekontrollin puitteissa. Autonominen, itsekont-
rollin sisäistänyt vapaa kuluttajakansalainen voi
toimia täysivaltaisesti, mutta muita pyritään muun
muassa ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan
keinoin siihen kasvattamaan. Ja nuorethan kuu-
luvat selkeästi näiden toimien kohdejoukkoon.
(Dean 1999, 2000; Tigerstedt 1999.)

Valtio ei kykene samaan tapaan kuin hyvin-
vointivaltion rakentamisen aikaan tarjoamaan
yhtenäistä kuvaa kansalaisten hyvästä elämästä ja
määrittelemään velvoittavia elämänihanteita. Val-
lalla oleva uusi julkishallintotapa1 painottaakin
kansalaisten ja paikallisyhteisöjen omaa määritte-
lyoikeutta ja vastuuta elämäntapakysymyksistä ja
niiden kontrollista. (Rose 1998, Sulkunen &
Rantala & Määttä 2003.) Hallinnon tasolla toi-
mitaan mahdollistaen, koordinoiden ja kilpailut-
taen. Tämä valtion moraalisten resurssien heikko-
us vaikeuttaa hyvän elämän määrittelyä. Toisaalta
vallitseva yhteiskuntapolitiikka tekee paikallista-
son toimista ja ratkaisuista merkittäviä ja tutki-
muksen kannalta mielekkäitä.

Paikallistasolla lasten, nuorten ja perheiden
parissa työskentelevät viranomaiset eivät käytän-
nössä kykene toimimaan kantaa ottamatta. Huo-
li- ja puuttumistyöntekijöinä he määrittelevät eri
tavoin hyvää tai riittävän hyvää elämää. Alueelli-
sissa yhteistyöverkostoissa tätä tehdään usein ne-
gaatioiden kautta: millaiseen nuoren oireiluun
tulee puuttua ja millä keinoin, milloin lastensuo-
jelulaki velvoittaa viranomaisia toimimaan ja niin
edelleen. Viranomaiset rakentavat oman koulu-
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tuksensa, työkokemuksensa sekä yhteistyössä
omaksuttujen näkemystensä mukaista tietoa alu-
eensa nuorten hyvinvoinnista ja sitä uhkaavista
tekijöistä. Viranomaisten yhteistyöverkostot voi-
vat organisoitua pienryhmiksi, jotka käsittelevät
säännöllisissä tapaamisissaan paikallista ehkäisevää
työtä. Tutkimukseni kohdistuu tällaisiin alueelli-
siin pienryhmiin. Poikkihallinnollinen tai moni-
ammatillinen ryhmätyö on yleistynyt 90-luvulla
julkishallinnollisten muutosten, yhteiskuntapo-
liittisten ohjelmien ja työtapojen kehittämisen sii-
vittämänä. Paikallistason vastuuta korostava yh-
teiskuntapolitiikka vahvistaa alueellisten viran-
omaisverkostojen merkitystä.

Alueet ja ammattilaisten näkemyksellinen
yhteistoiminta
Siirrymme vuosiin 2001 ja 2002 – aikaan, jolloin
aineisto kerättiin – Helsingin asuinalueille, jotka
nimeän Vakkakoskeksi, Verkkoniemeksi ja Mar-
jovuoreksi. Kaikilla näillä asuinalueilla asuntokun-
tien tulotaso on alhaisempi suhteessa koko Hel-
singin tulotasoon, ja alueet ovat kerrostalovaltai-
sia (Tietokeskus 2004; Novo 2004). Asuinaluei-
den heikentynyttä tulotasoa voidaan tilastollisesti
selittää muun muassa laman vaikutuksilla: joiden-
kin lähtötilanteeltaan heikompien asuinalueiden
on ollut vaikeampi nousta työttömyyden aiheut-
tamista ongelmista. Alueiden väestön koulutus-
rakenteella ja ikärakenteella on vaikutusta työllis-
tymisasteeseen; samoin työttömyyslukuja ja sitä
kautta tulotasoa selittää osaltaan myös maahan-
muuttajien runsas määrä. (Lankinen 2000.)

Alueiden heikentyneeseen tulotasoon saattaa
liittyä myös heikentyvä palvelurakenne, kapakoi-
tuvat ostoskeskukset, järjestyshäiriöt sekä aluei-
den huono maine (Korhonen 2000). Tämänkal-
taisia ongelmia esiintyy Vakkakoskella ja Marjo-
vuoressa. Verkkoniemi puolestaan on uutta asuin-
aluetta, jossa asuu runsaasti lapsiperheitä ja maa-
hanmuuttajia.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on valtakun-
nallisesti kiinnitetty paljonkin huomiota. Hyvin -
ja pahoinvointia on käsitelty puhuttelevin kirjan
otsikoin kuten Mikä lapsiamme uhkaa? (Bardy &
Salmi & Heino 2001) sekä Eriarvoinen lapsuus

(Järventie & Sauli (toim.) 2001). 1990-luvun
lama ja sosiaaliturvan leikkaukset ovat vaikutta-
neet siihen, että sosiaalisen syrjäytymisen riskit ovat
kasvaneet muun muassa ”haavoittavissa oloissa elä-
vien lasten ja nuorten” keskuudessa (Haverinen
1999, 54) ja että lapsiperheiden, erityisesti yksin-
huoltajaperheiden, köyhyys on lisääntynyt (Fors-
sén 2001).

Analysoin artikkelissani ryhmähaastattelusar-
joja, jotka toteutin edellä mainituilla alueilla toi-
mivissa poikkihallinnollisissa toimijaryhmissä.2

Tässä artikkelissa käsitellyt ryhmät toteuttavat
kaikki aluetason ehkäisevää työtä: ne pyrkivät eh-
käisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja jos-
sain määrin päihteiden käyttöä. Kullakin ryhmäl-
lä on erottuva ja keskusteluissa toistuva toiminta-
ideologiansa, ja ne ovat käytännössä soveltaneet
sitä, eli ne ovat edenneet tunnustelevista keskus-
teluista käytännön toimintaan alueensa nuorten
kanssa.

Pystyäkseen toimimaan ammattilaisena tai vi-
ranomaisena nuorten auttamistyössä, auttajan pi-
tää itse kyetä elämään ”riittävän hyvää elämää”
tässä yhteiskunnassa. Vain riittävän kunnolliset ja
voimavaroja omaavat kansalaiset saavat – tai pi-
demmän päälle jaksavat – tehdä töitä toisten kan-
salaisten lasten ja nuorten parissa (ks. Laki lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämises-
tä 505/2002). Huoliammattilaiset keskittyvät
ryhmätyössään usein juuri kaikkein heikoimmas-
sa asemassa olevien nuorten ja mahdollisesti myös
heidän perheidensä asioihin, eli niihin, joiden
hyvän elämän toteutumisehdot nähdään puut-
teellisina. Ammattilaiset puhuvat itse ”marginaa-
lista”, ”riskilapsista”, niistä, joiden ”hengissä sel-
viytymisestä” on kyse. Työntekijät hakevat tässä
tilanteessa tukea hyvän elämän määrittelyihinsä
erilaisista toimintaideologioista. Toimintaideolo-
giat ovat kompleksisia ajattelurakennelmia, jotka
sisältävät rakennusaineita auttamistyön dilemmo-
jen käsittelyyn ja hyvän elämän määrittelyihin.
Ne toimivat ammattilaisten käyttöteorioina, yh-
teiskuntanäkemyksinä, joita he soveltavat käytän-
nössä.

Ilman toimintaideologiaa hyvän elämän mää-
rittely ei ole mahdollista. Billigin ja kumppanei-
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den (1988) mukaan toimintaideologioiden tut-
kimuksessa on otettava huomioon ideologioiden
ajattelua mahdollistavat puolet. Ammattilaiset siis
käsittelevät usein tietoisesti työnsä ja toimintaide-
ologiansa ristiriitoja sekä niihin liittyviä yhteiskun-
nallisia dilemmoja. Sen sijaan, että tutkimuksessa
osoitettaisiin toimintaideologioiden ajattelua yk-
sinkertaistava ja sitova, naiivi luonne, toiminta-
ideologiat nähdään rikkaina konstruktioina ja am-
mattilaiset sisäisesti itsensäkin kanssa väittelevinä
ja keskustelevina refleksiivisinä toimijoina (Billig
et al. 1988, Billig 1987). Haluan tällä artikkelilla
osoittaa ammattilaisten tapoja tarkastella nuorten
hyvää elämää ryhmissään vallitsevien toiminta-
ideologioiden kautta. Jos näitä näkemyksiä yhdis-
telee, kuten ammattilaiset jossain määrin itsekin
tekevät, niistä piirtyy yleisempikin käsitys teki-
jöistä, jotka tänä päivänä kuuluvat nuorten hy-
vään tai riittävän hyvään elämään ammattilaisten
mielestä.

Analyysissäni olen kiteyttänyt ja pelkistänyt
ryhmien toimintaideologioita ja yhteiskuntanä-
kemyksiä. Tämä merkitsee sitä, että artikkelissani
esitän kolme ryhmää esimerkkitapauksina erilais-
ten toimintaideologioiden soveltamisesta. Analyy-
sini tuloksena syntyy tiivistettyjä esimerkkejä eh-
käisevän työn kentällä nykyään vallitsevista toi-
mintaideologioista. Artikkelissa käsitellyt ryhmät
tekevät työtä alle 18-vuotiaiden parissa ja ne toi-
mivat sekä lasten että nuorten parissa. Olen ana-
lyysissäni keskittynyt siihen, miten ryhmät käsit-
televät erityisesti nuorten asioita, vaikka määritte-
lyt lapsuudesta ja nuoruudesta ovatkin liukuvia.

Nuorten sosiaalinen ympäristö ja viranomaisten
tukitoimet Vakkakoskella
Vakkakoski on 1960-  ja 70-luvulla rakennettua
asuinaluetta, jossa on paljon kaupungin vuokra-
asuntoja. Asuinalueen sosiaalista ympäristöä on
kuvattu heikoksi, mutta toisaalta siellä on vilkasta
järjestötoimintaa. Vakkakoskella on toteutettu
useita laajoja projekteja, joilla on pyritty vaikutta-
maan asuinalueen viranomaisyhteistyön, sosiaali-
sen rakenteen ja rakennuskannan parantamiseen
sekä järjestyshäiriöiden ja päihteiden käytön eh-
käisyyn. Sosiaaliset ongelmat ovat alueella usein

ylisukupolvisia.
Vakkakosken poikkihallinnollinen työryhmä

on käynnistynyt 90-luvun puolivälissä ehkäise-
mään alueen nuorten syrjäytymistä. Ryhmään
kuluu nuorisotalon, asukaspuiston, lastensuoje-
lun ja seurakunnan työntekijöitä sekä yläasteen
koulukuraattori. Ryhmässä lastensuojelu on kes-
keisessä asemassa: syrjäytymisen ehkäisyä toteute-
taan alueen viranomaisten kesken jakamalle vas-
tuuta ongelmaisten, nimeltä mainittujen, lasten
ja nuorten auttamistyössä. Ryhmä toteuttaa las-
tensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä ja toi-
mii siis ehkäisevän ja korjaavan työn välimaastos-
sa.3

Ryhmän toiminnan teoria lähtee hyvinvointi-
valtiollisesta sosiaalityön perinteestä, jossa raken-
teelliset ja yhteiskunnalliset selitykset ovat keskei-
siä. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus, asuinalueiden
segregoituminen sekä syrjäytymisuhat ovat ryh-
män toimintaideologian lähtökohtia. Vakkakos-
ken nuorten heikko sosiaalinen ympäristö ja sen
visiottomuus nähdään alueen nuorten ongelmi-
en taustalla.

 Ja onhan se juuri se visio, miksi haluaa
isona ja kummoisen elämän. Se pitää luoda
jo lapsena, että näkee jotain muita vaihtoeh-
toja, että mikä minusta tulee ja minkälainen
ihminen. Luulen, että monelle ei synny sitä
myönteistä visiota. Visio on se, että Vakka-
kosken ostarille ja työttömyyskassaan ja hyvä
olla vähän kännissä. Kun (se) poistaa jänni-
tyksiä ja ahdistuksia kaikilla ihmisillä niin sit-
ten ihmiset tottuu… Aikuiset kuin nuoret.
(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä)

Nuorten hyvän tai riittävän hyvän elämän
määrittelyyn vaikuttaa oleellisesti Vakkakosken
työryhmässä kaksi seikkaa. Ensinnäkin se, että ryh-
män tehtävä on tukea lähinnä huono-osaisia, las-
tensuojelun piirissä olevia nuoria; ja toiseksi se,
että asuinalueella sosiaaliset ongelmat, esimerkiksi
köyhyys, ovat muuta Helsinkiä yleisempiä. Asuin-
alueen erityislaadulla ylipäätänsä onkin ryhmän
hyvinvointinäkemyksissä keskeinen asema. Hy-
vään elämään tarvittaisiin nuorisotalon johtajan
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mukaan ”paikka, jossa on hyvä asua ja elää ja se ei
ole henkisesti kulttuuriköyhä ja se on kaikkien
tavoitettavissa”. Hyvä elämä sisältää siis kulttuuri-
sesti rikkaan asuinalueen sekä yhteiskunnallisen
tasa-arvon, joiden ei nyt nähdä toteutuvan Vak-
kakoskella.

Asuinalueella viranomaisten tuen merkitys, ja
juuri tämän ryhmän tekemä työ, nähdään ryh-
mässä nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeise-
nä. Viranomaistuki saa antautuvaa vapaaehtois-
luonnetta ja sitä toteutetaan toisinaan järjestöta-
hojen kanssa. Nuorilla nähdään olevan omaakin
voimaa selviytyä tai ainakin halua siihen, mutta
usein viranomaisten tuelle on huutava tarve. Se
saa aikaan toimintaa, palkitseviakin kokemuksia,
mutta välillä työntekijöiden mielen valtaa asukas-
puiston vastaavan ohjaajan sanoin ”riittämättö-
myyden tunne, että tää ei riitä, tää toiminta ei
riitä”.

Parhaimmillaan viranomaistuen nähdään tar-
joavan nuorille ”ovia maailmaan” eli suvusta tai
perheestä poikkeavaan elämäntapaan ja tulevai-
suuden visioihin. Niiden turvin nuori voi lähteä
kirjaimellisesti muille asuinalueille ja uusiin kuvi-
oihin, tai oppia kantamaan vastuuta myös muista
nuorista itse vuosia tukea saatuaan. Todellisuu-
dessa nämä mahdollisuudet eivät aina toteudu,
mutta kuten koulukuraattori työn tavoitteet aset-
taa: ”Jos vaikka kolmestakin lapsesta yksi lähtee toista
polkua kulkemaan kuin se perhe tai se suku, niin se
on joka kerta voitto... ja siitä on jotenkin itse työn-
tekijänä lähdettävä, että jokaisessa elämässä on se
mahdollisuus ja se voi tulla ennemmin tai myöhem-
min...”.

Nuorten hyvä elämä määrittyy ryhmässä pal-
jolti negaation kautta. Hyvään elämään kuuluu
mahdollisuus irrottautua huono-osaisuudesta ja
heikoista lähtökohdista. Siinä on sosiaalisen nou-
sun mahdollisuus. Vaikka se ei toteutuisikaan, jää
nuorille kuitenkin kansalaisen osa (ks. viimeinen
kommentti tässä luvussa) ja viranomaisten tuki-
toimet. Viranomaiset joutuvat tasapainoilemaan
oman toiveikkuutensa ja visioidensa sekä asiak-
kaidensa lähtökohtien kanssa. Viranomaisten oma
näkemys nuorten hyvästä elämästä ohjaa heidän
toimintaansa. Kuitenkin sen soveltaminen saat-

taa olla vaikeaa, koska ”tää on vaan pirun realistis-
ta tää oleminen täällä”, kuten nuorisotyöntekijä
sen ilmaisee. Nousee siis kysymys siitä, pitääkö
omia hyvän elämän tavoitteita laskea heikossa ase-
massa olevien nuorten kohdalla.

Onks meillä tässä ajassa myöskin tällä alu-
eella jossain määrin hyväksyttävä semmonen
asia, että näitä rankkoja asioita vain on tällä
alueella paljon? Että se oma suhtautuminen
siihen, että laittaa ne odotukset vaikka sitten
vähän alemmaksi. En tiedä, onks se mahol-
lista. Näin hirvittävän ammattieettisesti tiuk-
ka: haluaa tehdä työtä tosi vakavasti nuorten
hyvinvoinnin parissa. Se vois olla hankalaa...
Laskea rimaa. (Nuorisotalon johtaja)

Haastatteluihin kuului ryhmän keskustelujen
koonti siten, että jokainen osallistuja saattoi pitää
noin kahden minuutin puheen silloiselle Lippo-
sen hallitukselle ja tiivistää omia, haastattelussa
käsiteltyjä, näkemyksiään (idea lainattu Morgan
& Krueger 1998). Ikään kuin vastauksena joh-
dannossa esitettyyn apulaiskaupunginjohtajan
puheeseen, Vakkakosken ryhmässä lastensuojelun
johtava sosiaalityöntekijä puolustaa poliittisessa
puheessaan kaikkien oikeutta kansalaisuuteen.
Puhe sisältää ohjelmanjulistuksen myös hyvin-
vointitutkimukselle.

Mun mielestä pitäisi ryhtyä toimenpitei-
siin voimakkaan eriarvoistumisen vähentä-
miseksi, eli poistaisi ensimmäisenä sellaiset
keskustelut, että korotetaanko työttömyys-
rahaa kolmella markalla ja kansanedustajien
palkkoja kolmella tonnilla, että se ei olisi niin
selvästi eroavaa, ett onko menestyviä tai ei
menestyviä ihmisiä. Jotenkin me olemme
kaikki kansalaisia ja meillä pitäisi olla kaikilla
samat oikeudet riippumatta siitä asuuko Vak-
kakoskella vai Kaivopuistossa vai missä. Sit-
ten pitäisi lisätä sosiaaliturvaa, nuorisotyön
ja kaiken kasvatustyön arvostusta. Ensimmäi-
seksi nostetaan palkkoja… ja lisäämällä sosi-
aalityön ja tämmöisten alueen ja ihmisten hy-
vinvointitutkimusta. Ett lähentää sitä käy-



110

tännön sosiaalityötä ja kasvatustyötä ja tut-
kimusta.

Näkyykö ryhmässä tästä kommentista huoli-
matta hyvinvointivaltion rakentamisen aikaisen
optimismin ja edistysuskon kriisiytyminen? Luo-
tetaanko ryhmässä enää siihen, että heidän käy-
tännön kokemuksellaan ja hyvinvointitutkimuk-
sella vaikutettaisiin yhteiskuntapolitiikan suun-
taan ja eriarvoistumiskehitykseen? Löytyyköhän
yhteiskunnasta vielä poliittista tahtoa rakentaa
kaikkien kansalaisten yhteiskuntaa? Nyt ryhmä
yrittää auttaa nuoria ennen kuin kontrollikoneis-
to, josta hekin toki ovat osa, saapuu paikalle ja
korvaa sosiaalipoliittiset keinot esimerkiksi rikos-
kontrollilla (Stenson 1998). (Ks. lisää Määttä
2004: Vapaaehtoisviranomaisryhmä.)

Nuoret, pelisäännöt ja yhteisö Verkkoniemessä
Verkkoniemi on uutta asuinaluetta, jolle on tyy-
pillistä lapsiperheiden, maahanmuuttajien ja hel-
sinkiläisittäin alhaisen tulotason asuntokunnat.
Verkkoniemen päihdeverkosto on käynnistynyt
uuden vuosituhannen alussa Helsingin kaupun-
gin huumestrategian edellyttämän koulukohtai-
sen päihdeohjelman laatimisen ja toisaalta kou-
lun laajenemisen myötä (ala-asteesta yläasteenkin
sisältäväksi peruskouluksi). Ryhmä toimii koulu-
keskeisesti, mutta opettajien ja oppilashuollon
edustajien lisäksi siihen kuuluu nuorisotoimen,
seurakunnan ja alueen projektien työntekijöitä
sekä lisäksi oppilaiden vanhempia. Näin se pyrkii
toimimaan laajemmaltikin alueella. Yhteistyössään
ryhmä haluaa sopia alueen puuttumispelisään-
nöistä, joita kehitetään viranomaisyhteistyöhön
sekä koulun ja kodin yhteistyöhön. Ryhmässä ta-
sapainoillaan yleisen, kaikille suunnatun sekä koh-
dennetun, yksittäistapauksiin keskittyvän ehkäi-
sevän työn välillä. Näihin puuttumista edellyttä-
viin tilanteisiin etsitään sopivia ratkaisumalleja,
esimerkiksi koulutunnilta poistetuille tai väliai-
kaisista keskittymisvaikeuksista kärsiville oppilail-
le järjestetään tukea.

Mitään ”akuuttia kriisiytymistä” ei nuorten
päihteiden käytössä luokanopettajan mukaan nyt
ole, siksi työtä tehdään laaja-alaisemmin, ”ennalta

ehkäisevällä otteella”, ei päihdespesifisti. Ryhmä
on omaksunut aikalaisdiagnoosin, jossa korostu-
vat entisen yhteisöllisyyden katoaminen kaupun-
kiympäristöstä, työelämäkeskeinen yhteiskunta,
jossa vanhemmat riistetään pois lapsilta, sekä puut-
teet lasten varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Toi-
saalta puheissa korostuvat auttamistyön resurssi-
en vähennykset. Kaiken kaikkiaan nykylapsilta ja
-nuorilta puuttuvat tarpeelliset rajat ja aikuisten
valvonnan tuoma turvallisuus. Mutta nyt on nä-
kyvillä jo sitä kehitystä, että vanhemmat ryhdis-
täytyvät kasvatusvastuussaan, ikään kuin heiluri-
liikkeenä kasvatusrajojen liialliselle katoamiselle.

Meijän ryhmällä on varmaan sellanen nä-
kemys siit tulevaisuudesta, ett vanhemmat
alkaa puuttuu ja ottaa enemmän kantaa ja
miettii, ett tää ei voi enää mennä tälleen...
(Luokanopettaja)

Ryhmän mukaan yhteiskunnankin tulisi tu-
kea enemmän vastuullistumista porkkanoiden ja
keppien eli tukien ja kontrollien avulla. Ryhmän
toimintaideologia pohjautuu kommunitaristiseen
kasvatustyöhön. Kommunitaristisen ”koko kylä
kasvattaa” -ideologian4  nousua ja leviämistä Suo-
messa tukee uusi julkishallintoajattelu sekä sen
mukaiset sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmat
(Rantala & Sulkunen 2003). Kaipuu imaginaa-
riseen yhteisöön on vahvistunut globalisoituvas-
sa maailmassa (Saastamoinen 2002). Alkoholi- ja
huumepolitiikassakin keskitytään paikallistason
laaja-alaiseen ehkäisevään työhön, jossa tulisi so-
pia alueellisista pelisäännöistä, vastuutahoista ja
viranomaisten menettelytavoista (esim. Soikkeli
2001). Siinä mielessä ryhmä toteuttaa ehkäisevän
työn vallitsevia trendejä.

Nuorten hyvän elämän määrittelyihin vaikut-
tavat erityisesti ryhmän painottuminen primaari-
tason ehkäisevään työhön, sekä se, että ryhmän
toiminnan kohteena ovat nuoret nuoret: haastat-
teluhetkellä alle 14-vuotiaat. Kouluyhteisö luo
omat puitteensa tälle yhteisölliselle nuorten hy-
vän elämän määrittelylle: koulu on tarkoitettu
kaikille, samoin opettajien tulee ”palvella” kaikkia
oppilaitaan, siksi yhteisön ja ryhmien korostami-
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nen on ymmärrettävä hyvää elämää määrittävä
tekijä. Nuorten hyvän elämän elementeiksi näh-
dään ennen kaikkea vanhempien ja muiden kas-
vattajien vastuullinen läsnäolo ja valvonta. Ihan-
teena on myös laaja yhteisöllinen kasvatusvastuu,
mutta sen käytännön toteuttamisessa on nyky-
yhteiskunnassa ongelmansa.

Tää, missä se tuli esiin se mummomafia,
että puuttuu tää tämmönen mummomafia-
ympäristö, et ei oo enää niinku tota enää sitä
tyyliin koko kylä kasvattaa, että ei oo enää
sitä... Katoaako se, kun se katoaa jo mulla
ammattilaisella siinä vaiheessa mun mä käve-
len niinku tavallaan ovesta ulos, tai kun mä
otan sen nuorisotyöntekijän roolin pois itel-
täni, niin tää tämmönen yhteisökasvatuksel-
lisuus. (Nuorisotalon johtaja)

Nuoret siis tarvitsevat puuttumista, kasvatta-
mista, rajoja. Tämä toteutuu silloin, kun aikuiset
ovat turvallisesti aikuisia ja ”lapset saavat olla lap-
sia”. Nuoria halutaan kasvattaa erityisopettajan
mukaan vastuuntuntoisiksi, itseensä, tulevaisuu-
teen ja omaan elämänhallintaansa luottaviksi.
Ryhmä pyrkii omassa toiminnassaan luomaan
koulusta eräänlaisen mikroyhteiskunnan, jossa on
yhteiset, sitouttavat pelisäännöt. Laaja yhteiskunta
kärsii yhteisön ja yhteisöllisyyden puutteesta,
mutta aluetasolla sellaista voidaan tavoitella aina-
kin kouluorganisaation sisällä. Ryhmän tavoittee-
na on se, että paikalliset viranomaiset tukisivat
laajemminkin alueen yhteisöllistymistä muodos-
tamalla sinne yhtenäisen turvaverkon.

Ryhmässä näkyy kasvatustyön keskeisiä dilem-
moja: kuinka tukea erilaisia vanhempia kasvatus-
työssä, niitä kunnollisia tai vastuuntuntoon he-
rääviä ja sitten huono-osaisia, hyvän vanhemman
mittaa täyttämättömiä, sekä se, kuinka yhteisölli-
syyttä ja kasvatusvastuun jakamista oikein saatai-
siin käytännössä aikaan. Paikallisyhteisöllisyyden
herättäminen ei ole helppo tehtävä maailmassa,
jossa yhteisöllisyys ja ryhmäkuuluvuus eivät ole
enää paikkaan sidottuja. Konservatiivisessa kom-
munitarismissa kansalaisuudelle voidaan asettaa
ehtoja: täysvaltainen kansalaisuus edellyttää osal-

listumista ja jaettujen normien täyttämistä (Soi-
ne-Rajanummi & Saastamoinen 2002). Vaarana
on se, että huono-osaistumista ja siihen liittyviä
häiriökäyttäytymisen muotoja voidaan pitää jon-
kinlaisina sopimusrikkomuksina ja siten liiaksi
yksilön ominaisuuksina, yksinomaan hänen omal-
la vastuullaan olevina valintoina. Jää nähtäväksi
millaiset kommunitarismin sovellukset saavat Suo-
messa sijaa. (Ks. lisää Määttä 2004: Kontrahti-
ryhmä.)

Nuorten tunne-elämä ja perheiden
psykososiaalinen tukeminen Marjovuoressa
Marjovuori muistuttaa osin sosiaaliselta ympäris-
töltään Vakkakoskea: se on kerrostalovaltainen,
1960–70-luvuilla rakennettu asuinalue, jonka
palvelurakenne on heikentynyt alhaisen tulotason
myötä. Marjovuoren projektiverkosto toimii alu-
eellisen seuran Raha-automaattiyhdistykseltä saa-
min resurssein ammattilaisten työnohjauksellisena
foorumina. Ryhmä on usean vuoden ajan kehittä-
nyt moniammattillista terapeuttista sosiaalityötä
vaikeuksissa oleville perheille. Perheitä on tuettu
muun muassa tukihenkilötoiminnan sekä yhteis-
ten matkojen muodossa. Ryhmässä toimii alueelli-
sen seuran palkkaaman projektityöntekijän lisäksi
sosiaalitoimiston perhetyöntekijöitä, nuorisotyön-
tekijöitä nuorisoasiainkeskuksesta sekä seurakun-
nasta, koulupsykologi sekä leikkipuiston johtaja.
Ryhmän puheissa Marjovuoren asuinalue hahmot-
tuu ammattilaisverkoston yhteistyöalueena, jossa
parhaimmillaan päästään jakamaan autettavien per-
heiden elämis- ja kokemusmaailmaa.

Ryhmän jäsenet ohjaavat koulupsykologin sa-
noin ”isoissa riskeissä elävien” lasten ja nuorten
toiminnallisia pienryhmiä. Suurilla riskeillä viita-
taan perheiden vuorovaikutus-, elämänhallinta-
sekä päihdeongelmiin, joiden keskellä lapset ja
nuoret kasvavat. Ryhmä yhdistää nämä perhei-
den ongelmat tunnemaailman vaikeuksiin, siihen,
ettei aikuisilla ole kosketusta edes omaan itseensä,
ja tämä siirtyy lapsille. Ammattilaisten tehtävänä
on yhdessä lasten ja nuorten kanssa jäsentää tun-
teiden sekamelskaa sekä tukea lapsia ja nuoria an-
tamalla ”korvaava kokemus” välittämisestä ja rak-
kaudesta.
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Koulupsykologi: Se mikä näissä tässä toi-
mintamuodossa on just… todellakaan se ei
riitä parantamaan, mutta… kuitenkin se, että
tässä on hirveästi aikuisen välittämistä, just
se ett … just nää isommat jätkät, ku ne on
semmoisia, ett ne saa pelkkää negatiivista pa-
lautetta joka paikassa, ja sitten ku ne ei jaksa
eikä viitsi. Sitten ku nähän on sellaisia ryh-
miä, joihin lapset soitetaan paikalle, ett niin-
ku todella huolehditaan, ett niille sanotaan,
ett mä haluan ett sä tuut tänne ja sitten ne
tuleekin tavallaan. Se niinku yksinkertaisesti
välittämisen välittäminen, joka näillä riskilap-
silla on niin äärimmäisen vähissä, ett ne sais
luisuu suurimmasta osista asioista, ett jos ne
ei niinku jaksa, niiden annetaan luisua. Niin
se asia, ett ei anneta, että sanotaan lujasti, että
mä haluan ett just sä tuut tänne just nyt!
(Koulupsykologi)

Nuorten hyvän elämän määrittelyihin vaikut-
taa ryhmässä se, että työ on sekundaaripreventio-
ta: se on kohdennettu jo oireileviin lapsiin ja nuo-
riin. Ryhmän näkemyksen mukaan nuorten hyvä
elämä tai sen puute rakentuu varhaislapsuuden
läheisissä ihmissuhteissa. Hyvään elämään kuu-
luu kyky tunnistaa ja ilmaista omia tunteitaan
aidosti ja rehellisesti, myös epävarmuuden ja heik-
kouden tunteita. Nuorten hyvää elämää raken-
taisi se, että ”tunteiden pattimöykkyjä” pääsisi tur-
vallisesti purkamaan. Parhaimmillaan ammattilai-
set voivat olla ohjaamassa nuoria terapeuttiseen
kokemukseen ja antaa pitkäaikaista tukea, mutta
mitä vanhemmista lapsista on kyse, sitä vaikeam-
paa on oikeasti päästä käsittelemään arkoja asioita.

Nuorisotyöntekijä: Ne ei ole motivoitu-
nut yhtään mihinkään ne (yläasteen) jätkät,
kaikki on perseestä ja kaikki on kusipäitä.
Niinku se lähtökohta…että kyllä sitä pitää
työstää myös sitä… ja olla sillee aikuinen, ett
mä tiedän kyllä, mistä tuossa on vähän niin-
ku kyse, vähän, emmä kaikkea tiedä, mutta
sitten vähän potkitaan eteenpäin. (Nuoriso-
työntekijä)

Ryhmän näkökulmasta nykyinen lokeroitu
palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan nuorten
ja perheiden tarpeisiin. Palveluorganisaatioilla ei
nykyään ole resursseja, taitoa eikä aina haluakaan
kohdata aidosti apua tarvitsevia. Vaikka ryhmän
toiminta vastaa lastensuojelun avohuollon tuki-
toimia, yhteistyö sosiaalitoimiston kanssa on han-
kalaa (Määttä 2004: Systeemikriittinen ryhmä).
Kiitosta ei heru puolin eikä toisin. Alueen sosiaa-
litoimiston peruspalveluiden heikkoutta, sosiaali-
työntekijöiden suurta vaihtuvuutta ja heidän vai-
keuttaan osallistua alueelliseen moniammatilliseen
yhteistyöhön selittää samassa organisaatiossa työs-
kentelevä perhetyöntekijä seuraavasti:

Juu, sen takia, koska lähestulkoon kaikki
on otettu sijaisuutta tekemään, virat pitää
laittaa auki, nyt ne sijaiset potkaistaan pihal-
le, ett me saadaan pätevät virkoihin. Ku tu-
lee pätevät virkoihin, niin pätevät lähtee vir-
kavapaalle, ku toi on niin helvetin raskas paik-
ka. Ja sitten ku ne lähtee virkavapaalle, tulee
taas epäpätevät sijaiset, elikkä ongelma on
mun mielestä siinä hirveän paljon se, että ne
ihmiset, jotka tulee sinne, ne on aina uusia,
ja ne on aina ihan pihalla ku lumiukot, ja
sitten niinku tää on vihoviimeinen että ”meillä
olisi tämmöinen ryhmäpalaveri siellä, että se
olis tosi kiinnostava sullekin”, niin ei ne tuu,
ku ne yrittää sillee – ovista ja ikkunoista tulee
ukkoja ja akkoja sisään ja sitten vielä joku las-
tensuojelu, mitä se edes tarkoittaa?! Ai mun-
ko se huostaanotto pitää tehdä? Jos joku te-
kee huostaanoton, tässä piirissä, ahah, mites
se tehdään?  Mitä nappulaa painetaan? Ett
tavallaan se, että siellä on ihan hyviä ihmisiä,
potentiaalisia ihmisiä, mutta kertakaikkiaan
siis se työmäärä ja se stressi ja se omaksutta-
van tiedon määrä uudelle ihmiselle on aina
hirvittävän iso.

Toisaalta ryhmä kohdistaa kritiikin kärkeä myös
omaan toimintaansa: kiireen, resurssien puutteen
ja tunteiden käsittelyn vaikeuden katsotaan uh-
kaavan myös omaa työtä. Pahimmillaan ongelma-
lasten ja – nuorten kanssa työskentelystä tulee
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mekaanista toimintaa, jossa heitä ”siirrellään pai-
kasta toiseen kuin koneen osasia”. Tarvittaisiin
paljon nykyistä toimivampia rakenteita moniam-
matillisen yhteistyön toteuttamiseen ja työnteki-
jöiden henkiseen tukemiseen.

Ku mä nyt kylmästi sanon, niin kyllä me
ollaan aivan aloittelijoita valtaosin, niin sem-
moinen ammattitaidon lisääminen, se vaatii
nimenomaan rakenteellista työnohjausta,
koulutusta, jossa selkeytetään, missä me ol-
laan ja mitä me tehdään, siihen pitäisi ihan
hirveästi satsata. Tää epäammattimaisuus on
nimenomaan sitä, että tää on sattumanva-
raista silloin tällöin, sitoutumatonta, että joku
semmoinen niinku rakenteet puuttuu. Sem-
moiset todelliset rakenteet. Siitä mä olen erit-
täin huolissani, vähintään yhtä paljon ku per-
heistä, mä olen huolissani peruspalvelualan
työkulttuurista ja moraalista ja kyvystä, am-
mattitaidosta ja siitä, ettei välitetä itsestään
niin paljon. Se kertoo siitä, ettei ole mitään,
aikaa, ei tilaa kuunnella itseään… (Projekti-
työntekijä)

Tarvittaisiin siis nykyistä enemmän sitoutu-
nutta, pitkäjänteistä auttamistyötä, jossa myös am-
mattilaisilla on tilaa, aikaa ja keskinäistä luotta-
musta käsitellä työn kuormittavuutta. Marjovuo-
ren ryhmässä on haluttu lähteä tähän suuntaan,
mutta kuinka pitkälle ammattilaiset oikeasti us-
kaltavat kuoriutua ammattikuntarajoista, vaitiolo-
velvollisuuksista, organisaationsa perustehtävistä?
Kuinka pitkälle se on edes mahdollista, ja kenen
ehdoilla sitä pitäisi toteuttaa? Ryhmä elää haastat-
teluiden aikana hapuilevaa vaihetta, monivuoti-
nen yhteistyö on tässä muodossaan päättymässä
projektirahoituksen loppuessa ja projektityönte-
kijän siirtyessä muihin tehtäviin. Ilmassa on men-
neen pohdintaa, ristiriitojen läpikäymistä ja huol-
ta nyt tehdyn työn jatkuvuudesta. Onko nyt kaik-
ki innostus ja vaivannäkö valumassa tyhjiin? Jat-
kuuko työ perheiden parissa? Jos nuoretkin tar-
vitsevat kipeästi tukea, tarvitsevat sitä myös autta-
misen ammattilaiset.

Viranomaisrakkautta
Ryhmät on tiivistetty taulukossa 1 alueittain.

Ryhmäkuvaukset kertovat heterogeenisistä, eri
toimintaideologioista ammentavista ehkäisevän
työn ryhmistä. Kovin pitkälle meneviä johtopää-
töksiä en vetäisi asuinalueiden sosiaalisen ympä-
ristön merkityksestä ryhmien toimintaideologioi-
den muotoutumisessa. On myös muistettava, että
tutkituilla alueilla toimii monenlaisia yhteistyö-
verkostoja, mahdollisesti myös muita aktiivisia
pienryhmiä, jotka voivat perustaa toimintansa
hyvinkin erilaisiin lähtökohtiin. Vaikka näiden
tutkittujen ryhmien pelkistetyt toimintaideolo-
giat ovatkin erilaisia, ja osin toisensa poissulkevia,
ryhmät jakavat nuorten auttamisen ja tukemisen
kipinän ja motivaation. Näissä ryhmissä on syn-
tynyt uuden hallintoajattelun tavoittelemia in-
novaatioita, paikallisia ratkaisuja, ammattilaisten
elämismaailman ja sieltä kumpuavien missioiden
hyödyntämistä. Voisipa jopa sanoa: hyväksikäyt-
töä siinä mielessä, että työntekijät venyvät välillä
äärirajoilleen, jotta he voisivat tarjota nuorille pal-
veluita, jotka nyt nähdään täysin riittämättömi-
nä.

Aiemmassa tutkimuksessani (Määttä 2004)
olen havainnut myös kolikon toisen puolen: lä-
heskään aina ryhmät eivät löydä yhteistä juonta;
kokoontumisista tulee pakkopullaa, josta ei näh-
dä koituvan alueen nuorille eikä ammattilaisten
omaan työhön juuri mitään hyötyä. Ammattilai-
set turhautuvat. Tässä näkyy toimintaideologian
merkitys: jollei ryhmässä jaeta jonkinlaista toimin-
taideologiaa, jos ryhmän jäsenten yhteiskuntanä-
kemykset eroavat jyrkästi, ja näkemykset tarvitta-
vista toimista nuorten elämän parantamiseksi tör-
mäilevät keskenään, ryhmässä ei päästä käytän-
nön toimintaan. Voidaan kuitenkin havaita, että
tässä artikkelissa käsiteltyjen ryhmien toiminta-
ideologiat ammentavat tietyn ammatti- ja hallin-
tokunnan perinteistä: Vakkakoskella sosiaalityön,
Verkkoniemessä kasvatustyön ja Marjovuoressa
terapiatyön ja psykologian perinteistä. Tämä ha-
vainto viittaa siihen, että produktiivisesti toimi-
vissa moniammatillisissa ryhmissä omaksutun
yhtenevän toimintaideologian taustalla piilee van-
ha ammatti- ja hallintokuntajaottelu.
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sitten, tai sitten jättää ne heitteille, ett se on
toinen vaihtoehto, ett siinähän jokainen pär-
jää, miten [pärjää]. Se olisi aika huono yh-
teiskunta. (Nuorisotyöntekijä Marjovuores-
sa)

Jos palataan artikkelin alussa esitettyyn apu-
laiskaupunginjohtajan ajanhenkiseen puheta-
paan, jossa aikuiset voidaan jaotella kansalaisiin ja
ei-kansalaisiin, ja palveluita tarjotaan sen mukaan,
herää kysymys, kuinka tämä ajattelutapa vaikut-
taa erityisesti huono-osaisten perheiden lasten ja
nuorten saamaan yhteiskunnan tukeen. Toimija-
ryhmien haastattelujen perusteella voidaan myös
kysyä, miten yhteiskunnallinen tuki kanavoituu
tilanteessa, jossa peruspalvelujen laatu ja alueelli-
nen saatavuus riippuvat epävarmoista projektira-
hoituksista ja alueen viranomaisten luovista inno-
vaatioista ja verkostoitumiskyvystä. Itse olen alka-
nut uskoa, että peruspalvelujen resurssien puute

Ryhmän Toiminta- Miksi yhteiskunta Mitä nuorten hyvä Ryhmän käytän- Mihin viranomais-
toiminta-alue ideologia on heikko?  elämä on/olisi? nöllinen ratkaisu verkostoa tarvitaan?

Vakkakoski Hyvinvointi- Poliittiset valinnat Tulevaisuuden Viranomaisten Tukitoimien
valtiollinen ovat lisänneet visioita ja mahdolli- antautuva tapaus- toteuttamiseen ja
sosiaalityö eriarvoistumista suuksia irrottautua kohtainen verkosto- nuoren tilanteen

heikosta sosiaali- työ ja vastuun vakavuuden
sesta ympäristöstä. jakaminen viran- arvioimiseksi
Kansalaisuutta ja omaisten kesken
viranomaisten tukea

Verkkoniemi Kommuni- Yhteisö, yhteiset Vanhempien ja Luodaan yhteisölli- Yhteisöllisten
taristinen arvot, jaetut laajemman yhteisön syyttä pelisäännöin, pelisääntöjen
kasvatustyö säännöt ja huolenpitoa ja joita toteutetaan muodostamiseen,

välittäminen ovat puuttumista. koulun mikro- levittämiseen ja
kadonneet kau- Yhteisten yhteiskunnassa seuraamiseen
punkiasumisessa pelisääntöjen

noudattamista

Marjovuori Terapeutti- Byrokraattinen, Sisäistä tunne- Toiminnalliset Työnohjaukseen,
nen lähi- lokeroitu elämän kehitystä pienryhmät lapsille ammattlaisten
sosiaalityö palvelujärjestelmä ja toisen aitoa ja nuorille. Vaikeuk- kokemusten läpi-

ei kohtaa ja tue kohtaamista sissa olevien käymiseen
asiakkaita elämän- perheiden moni-
hallinnassa ammatillinen

tukeminen

Näissä ryhmissä ammattilaiset, joista suurin osa
on viranomaisia, tarjoavat yhteiskunnallista tukea
nuorille. Koska läheiset ihmissuhteet nähdään niin
puutteellisina, ammattilaiset tarjoavat nuorille
korvaavaa kokemusta läheisistä ihmissuhteista.
Näin viranomaisista tulee osa lasten läheisverkos-
toa. Tämä on Marjovuoren projektityöntekijän
sanoin ”maksettua rakkautta”. Jotta ”maksettu rak-
kaus” toimisi ja tuottaisi nuorille parempaa elä-
mää, tarvitaan yhteiskuntaa, joka tukee hyviä pal-
veluita.

Se on vaan fakta että ihmiset ei osaa …van-
hemmuus on vaikeata, ett kun itse ei jaksa,
niillä voi olla omia juttuja vanhemmilla, oma
tausta, ei osata ei jakseta ei… se vaan niinku
on näin, ett sen miettiminen… ett niiden
pitäisi hoitaa ne kakaransa, mutta jos siellä
tulee ongelmia, kyllä yhteiskunnalla pitää olla
jotakin välineitä yrittää auttaa näitä ihmisiä

Taulukko 1. Ryhmien jaottelu
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on sietämätöntä ja kritisoinkin sitä hallinnoinnin
tapaa, jossa peruspalveluiden tuottajat joutuvat
itse repimään tuohta lyhytjännitteisistä projekti-
virityksistä ilman riittävää työtä rakenteistavaa
tukea.

Joka tapauksessa Vakkakosken, Verkkoniemen
ja Marjovuoren huoli- ja puuttumisverkostojen
ammattilaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen mo-
raalifilosofiseen keskusteluun ainakin kahdella ta-
solla: ensinnäkin, he etsivät nuorten hyvän tai
riittävän hyvän elämän määritelmiä ja sen saavut-
tamiseen tarvittavia tukitoimia, ja toiseksi, he poh-
tivat, millainen yhteiskunnan tulisi olla ja mitä
sen tulisi tehdä ja jättää tekemättä nuorten joskus
ohdakkeisellakin polulla kohti täysivaltaista kan-
salaisuutta – keskellä vapautta, joka edellyttää oi-
keita valintoja.

 Ja vaikka (vanhemmilla) olisikin (lakisää-
teinen velvollisuus huolehtia lapsistaan) niin
silloin tavallaan demokratia ja ihmiskunnan
perusjutut eli vapaus valita – voit valita yh-
teiskuntaa ajatellen väärinkin – mutta se, että
tämä maailma on tällainen, onneksi olemme
vapaita ihmisiä, me emme ole niin kuin oli
Hitlerin aikaan tai Neuvostoliitossa, eli yh-
teiskunta määrää, eli henkilöllä ei ole oikeut-
ta valita vaan se viedään väkisin eteenpäin.
Kääntöpuolena on valinnanvapauden me-
nettäminen. Parhaimmillaan se antaa meille
hirveän paljon, jos teemme oikeita valintoja.
Miekan toinen puoli on juuri sitten tämä asia.
Toinen vaihtoehto on, että yhteiskunta, po-
litiikka ja joku puolue määrittää tasan tark-
kaan mitä voit tehdä, niin olemme vaikeiden
filosofisten kysymysten äärellä tuossa kohtaa.
(Nuorisotyöntekijä Vakkakoskella) 5

Viitteet
1.  Termillä uusi julkishallinto (New Public Management

– NPM) tarkoitetaan hallintopoliittista ajattelutapaa,
joka korostaa tulosvastuullisuutta ja -johtamista, mark-
kinamekanismien hyödyntämistä palvelutuotannossa
sekä hallinnon ja vastuun hajauttamista (Pollitt 1993).

2.  Etsin tutkimukseeni nuoret ja päihteet -tematiikkaa
käsitteleviä moniammatillisia ryhmiä, jotka toimivat

säännöllisesti alueillaan. Tavoitteena oli löytää ryh-
miä, joissa viranomaisten lisäksi toimisi myös kol-
mannen sektorin: järjestöjen ja kansalaisten, edusta-
jia. Haastatteluihin löytämäni ryhmät ovat kuiten-
kin viranomaispainotteisia. Lisää tietoa vuorovaikut-
teisesta tutkimusmenetelmästä, haastattelurungosta ja
kaikista seitsemästä haastatellusta ryhmästä löydät
Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemasta
tutkimusraportista: Määttä (2004) Moniammatilliset
ryhmät ehkäisevän päihdetyön toteuttajina Helsin-
gissä.

3.  Ehkäisevä työ voi liukua yleisen, kaikille suunnatun
primaaritason ehkäisyn sekä sekundaaritason, jo on-
gelmissa olevien (tai esim. huumekokeiluita omaa-
vien) kohdennettun ehkäisevän työn, ja hoidon eli
tertiaaritason korjaavien toimien välillä.

4.  Kommunitarismi merkitsee yhteiskuntafilosofiaa, po-
litiikkaa sekä sosiaalista liikettä, ”joka pyrkii yhteisö-
jen moraaliseen elvyttämiseen ja rakentamiseen” (Haa-
tanen 2000, 9–10). Julkusen (2001, 50) mukaan
poliittisten toimien osalta Thatcherin ja Reaganin
uusliberalismista ei ole järin pitkä matka Blairin ja
Clintonin kommunitarismiin, vaikka retoriikat ovat-
kin toiset. Uusliberaalista talouspolitiikasta on tullut
jonkinlainen pakko ja realiteetti.

5.  Kiitän haastateltuja ammattilaisia siitä, että he raottivat
työnsä ovea tutkijalle. Kiitän artikkelia eteenpäin
vieneistä kommenteista Pirkko-Liisa Rauhalaa,
sosiaalitutkijoiden jengiä ja kirjan toimituskuntaa.
Kiitän tutkimuksellisesta avusta Marja Holmilaa sekä
hänen tutkimusryhmäänsä.
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MULTI-AGENCY TEAMS – A MEANS FOR

GOOD YOUTH SERVICES?

MIRJA MÄÄTTÄ

Introduction

In Finland, various prevention strategies encourage professionals from different
service sectors to form local multi-agency teams. The purpose of these teams is to
prevent social problems such as exclusion, crime, drug and alcohol use etc., or to
promote well-being in local areas. Yet they are rarely provided with any additional
resources or specific guidelines as to the suitable measures (Holmila 2003; Warpenius
2003).

This article explores the multi-agency teamwork that is often offered as a
standard solution in providing reflexive welfare services for young people. The
analysis is based on a sociological intervention with six prevention teams working
among young people in suburban areas of Helsinki. Based on the empirical material,
I will develop a more detailed picture of what kind of action this policy produces
and what kinds of dilemmas arise in multi-professional service provision.

Prevention by participation

Cross-sector and multi-agency networking is a strong trend in all policies concerning
children and young people. Multi-agency collaboration is seen as an obvious answer
for many problems encountered in service provision. It is associated with a broad
disciplinary knowledge base, a holistic approach, and more effective organization
and management of services.

Present prevention policies stress the need for local solutions and citizen
participation. The tendency to search for innovations from below, ‘from the field’,
is in accordance with the New Public Management mantra of neo-liberal
governance. Under this influence, the state’s power, decision-making and
responsibility has been decentralized. Administratively, it has shifted from the state
to the municipalities and, ideologically, from the paternalistic welfare state to the
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local community and individuals themselves (Sulkunen et al. 2004).
As such, this empirical study examines multi-agency collaboration in local

prevention teams. The data consists of group interviews for six teams that work in
order to prevent various social problems among the young in suburban areas of
Helsinki in Finland. Typically, the studied teams consist of workers from the social
office, youth club and schools, and meet about once a month to respond to local
needs. These teams form an important part of the communal basis through which
young people acquire and test their health and well-being literacy. Professional
heterogeneity and voluntary participation characterize these teams, even those
formed by municipal authorities. The aim of the research has been to evaluate how
the multi-agency networking approach functions as a prevention policy. In this article
I will analyze the terms of action local multi-agency teams are facing in their
collaborative youth work.

Multi-agency collaboration: its popularity and problems

The fiscal and legitimating crises of the welfare state questioned its previously
sectored, ‘bureaucratic’ and universal forms of thinking. In so doing, it gave rise to
a wider range of the service providers in terms of the welfare mix, where new
combinations of the state, the market and civil society are fostered (Melin 1998;
Niemelä and Hämäläinen 2001). The rise of inter-professionalism and networking,
begun in the 1980s, is linked to this critique and to the overall managerialization of
public services (Burnett and Appleton 2004). The highly-specialized multi-assistant
system – where the clients have to knock on multiple doors of different specialists to
get the help they need – was seen as problematic and expensive because it did not
properly meet the needs of the clients. Thus, new multi-agency and multi-actor working
methods came to be actively developed (Arnkil et al. 2000).

There are many parallel concepts in use to signify collaboration structures where
different actors are engaged. The difference between a multi- and inter- prefix
before the words ‘professional’, ‘agency’ and ‘disciplinary’ is basically to denote
how far the collaborators are intended to go in sharing and crossing over the
boundaries of professional and disciplinary thinking. The concept of multi-professional
(or -agency or -disciplinary) collaboration denotes cooperation structures where
several professional groups are working together within their professional roles.
They partially share their professional functions and activities, disciplinary knowledge
and skills, and responsibilities in providing services. In contrast, the inter- prefix to
these same words denotes cooperation structures that aim for crossing over the
boundaries of professional roles and discipline division. Here, new synthesized ways
of thinking are searched for (Payne 2000: 9). Local networks, where laypersons
are also participating with the local professionals, can be referred to as ‘multi-
actor’ teams.
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Politically, multi-agency collaboration is a magic word: in political agendas,
resolutions and plans it is perceived as a commonsensical and efficient way of
organizing services that are economic, client oriented, holistic, and of good quality.
Cross-sector and multi-agency networking is actively cited as a proper measure for
preventing various social problems in Finland: for example substance abuse (Alcohol
Program 2004–2007, 2004; Drug Policy Action Program 2004) social exclusion
(National plan of action… 2003; Linnakangas & Suikkanen 2004), and crime
(Internal Security Program 2004), and it is a strong trend in all youth policy:

Since many problems encountered in youth have roots in early childhood, effective youth
policy increasingly requires long-term, cross-sectoral and multi-professional cooperation.
(Youth in Finland 2004: 3)

Ideally the collaboration helps professionals to develop reflexive institutional practices,
diminish the fragmentation in the service or treatment chain, and cut back unnecessary
costs (Nikander 2004). The aim of multi-agency collaboration is to produce a more
coherent knowledge of the target population and their service needs than is possible
from highly-specialized units alone. In that way, multi-agency collaboration shares
a belief in the principle of all-pervading information exchange between collaborators
as the key to effectiveness.

In British research literature on “joined-up services” there are also critical tones
for this one-dimensionally positive view of the multi-agency collaboration.

(T)he notion that ‘joint work’ is ‘good work’ has become so reified that the housing, social
work and health studies literature about community care is now preoccupied with
identifying measures that facilitate more effective joint working practices [rather than
questioning them] (Allen 1998: 8, ref. in Allen 2003).

Multi-agency collaboration is often used in multi-clientele cases, where there are
multiple risks of exclusion. Yet strong joined-up thinking that is fusing together welfare
practices and seeking holistic knowledge can be detrimental to some of the clients.
The power inequality between the professionals and their clients may even increase
in effective teamwork, as professionals share their knowledge concerning the case
(see Bronstein 2003), as was the case in the British ‘foyer schemes’ for young homeless
people. “(S)ince holistic power could ‘see everything’, ‘know everything’, and ‘do
anything’, practitioners logically regarded it as infallible” and the blame was placed
on the recalcitrance of the clients who did not conform for those services. Casting
them into the shade of welfare institutions was a consequence of using “holistic”
approach. (Allen 2003.)

Multi-professional collaboration structures vary a lot. Multi-professional
collaboration can be practiced within one organization or between different
organizations and institutions. Part of the multi-agency collaboration is informal:
phone calls, corridor chats and occasional consultations among different professions
(Nikander 2004). Formal collaboration in organized teams and established
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management boards has become more and more common.
Multi-agency collaboration may extend to multi-actor collaboration and community

networks, where municipal authorities, third sector actors and citizens share their
knowledge and experience to pursue some aim. This is seen important in policies that
stress citizen participation and community action. According to earlier studies, the
citizen participation approach raises problems concerning the needed expertise and
worker qualification, for example, in the context of European drug policy (Rantala
2004) and in the British youth justice system (Burnett and Appleton 2004).

Client participation in multi-agency teams that are trying to find solutions in a
specific client (family or individual) case is often linked directly with more dialogical
and ethical service provision (see Bronstein 2003). The reason for seeking out new
dialogical measures is partly economic: public expenditure is reduced by transferring
care and supervision measures to civic society and voluntary and organizational
sectors. It is said that the sectored and highly-specialized multi-assistant system
has been driven to a dead end and its resources have been drained. Solutions are
now being searched for among networks of authorities and clients  – a new kind of
combination of network-like expertise and reflexivity (Arnkil et al. 2000; Doolan
2002).

According to earlier studies, multi-agency collaboration has, in practice, many
challenges. Differing professional traditions, norms and languages, inherent power
structures, deficiencies in communication skills, time frames and scarcity of resources
restrict the successfulness of cooperation (Nikander 2004; Burnett and Appleton
2004; Bronstein 2003). At the core of successful collaboration lay clearly defined
and realistic goals, a shared mission and strategy (Mattessich and Monsey 1992) or,
as I have called it, “a shared operational ideology” (Määttä 2004). There are many
reasons why this is difficult to attain in local preventative teams, as I will show later.

Preventive teams in their societal context

Voluntary interest of single professionals and disconnection of work still characterizes
multi-agency collaboration in Finland. Local authorities are to solve a whole range
of social problems in their local area; they are the resource that should put in practice
local, national and European plans for preventing various threats and at the same
time carry on with the basic duties of their organization, be it a school, social office
or youth club. As many of the prevention activities are organized in short-term
projects, professionals have to adopt the rhetoric of the policy papers to get funding
and legitimate the continuance of their work and the need for their specific
professional knowledge. This decentralized policy trend can be criticized for the
heavy load of responsibility that is easily passed onto grass-root-workers (Warpenius
2003) and for the insecurity it produces for working life.

The prevailing policy trend of decentralization makes the acts and aspirations of
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local level professionals an important subject of study. The former state apparatus’s
power to guide and determine municipal services has been diminished and government
and high-level authorities are acting more and more from the position of not taking
a stand (Sulkunen et al. 2004). On an administrative level they are enabling,
coordinating and competitively engaging the services, leaving the problems of
intervening with privacy to the local level professionals.

Local projects and plans for preventing social problems among the young are
often put into practice – or at least attempted – by creating and strengthening
professional networks and multi-agency teams. These safety networks ought to
create new intervention measures according to their multi-agency understanding
and expertise in local issues – a practical solution to the increase of local responsibility.
In the romantic communitarian ideal, it is hoped that civil participation will follow.
This is seen as a starting point for building up a local community that takes
responsibility for its members. According to Marja Holmila’s research on local
prevention of alcohol-related problems (2003), however, the civil participation and
public opinion are generally weak and passive in Finland, and successful operation
needs municipal authorities and other professionals to do the job: “without the
professionals’ input hardly anything would take place” (ibid.: 88).

The official rhetoric of citizen participation has much in common with the British
third way politics. According to Giddens, (1998: 85): “The state can swamp civil
society. – A healthy civil society protects the individual from overwhelming state
power.” There is an active attempt also in Finland to redefine more precisely the
rights and responsibilities of citizens and those of the service system.

Studies that analyze the historical development of preventive social policy and
youth work in Finland (Rauhala 1998; Silvennoinen and Nieminen 2002) show that
the policy and work have always been contested – driven by contradictory aims and
ideas, shifting from one solution to another according to the policy trends of that time.
Preventive social policy and youth work can be seen as future investments – where
the state or a municipality get these investments back later in the form of productive
adults. The economic depression of the early1990s and the accompanying change-
over to New Public Management, however, made it harder to justify such work by
this argument (Rauhala 1998; Silvennoinen and Nieminen 2002). Nowadays both
youth work and social work are searching for opportunities to legitimate their work
and show their efficiency.

The target population, youth and adolescents in general, awaken many kinds of
feelings and ambitions in adults. According to Klaus Weckroth (1996) talking about
adolescents involves producing, generating and accusing somebody or something
– making an object of someone. Just as a woman can be seen as a sexual object
and a child as an educational object, a young person can be seen as a norm-fixing
object: “a field where the battle of good and bad, freedom and necessity, right and
wrong, responsibility and irresponsibility, is led and fought” (Weckroth 1996). This
is also what preventive social policy and youth work largely represents: the fight
over adolescents and the struggle to gain a foothold in their lives. Thus, when the
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contemplation of lifestyles and how to intervene in them concerns basically how to
define the aims of a good life; such contemplation is a moral and political action.

Data and method

My research material here consists of research interventions conducted between
August, 2001 and December, 2002 with six preventive teams, consisting of 53
professionals – mainly local authorities and project workers from the public sector.
I was looking for multi-agency teams that dealt with drug and alcohol prevention
among the young, which met on a regular basis. Local coordinators of the Klaari
project1 acted as key informants regarding the group situation in their region, and I
approached the groups through their coordinators by sending them a letter of
introduction in order to motivate participation in the study.

In a three-part series of interviews the members of a group were brought face
to face with their own attitudes in order to have them debate and evaluate them.
The self-evaluation of professionals and self-definition of the groups constitute the
basis of the study. The method is based on Alain Touraine’s (1981) idea of sociological
intervention; the method he used in his studies on social movements. The
researcher’s role is to give direct feedback of the knowledge, ideologies and self-
understanding that orient the groups in their actions concerning the social problem.
The groups are to make their own ‘auto-analysis’ with the help of the researcher,
whose position is that of an interpreter and critic.

(W)hen we attempt to identify hidden structures in the expressed knowledge of participants,
we interpret them as inaccurate translations of the wider social environment as we know
it, thus making them understandable in a new light. Translating back in interventionist
evaluation research is a productive, not a reproductive (and certainly not merely a
representational) act. (Sulkunen et al. 2003.)

The main questions were about participants’ experiences of multi-agency co-operation,
their views on preventive actions and on what should or could be done in their working
area. Each of the six groups was interviewed three times, for a total of 18 interviews.
In addition to group interviews, everyone who took part in the study was invited to a
joint concluding get-together (March 2003) where a summary of the research results
was presented. Besides interviews, written background material, such as strategies,
reports, brochures and articles concerning the groups was also used.

Taking part in the research intervention was entirely voluntary for the teams
studied. They were independent of the study both economically and operationally.
It did not form a threat to the professionals’ position or future employment. They
themselves decided how to use and to whom to deliver the team-specific report
they received. Even though the research publications include problematic aspects
of their teamwork, individual workers should be unidentifiable to the audience; the
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names of individual workers are not used and pseudonyms are used for the localities
of their collaboration. Problematic aspects were discussed openly during the research
intervention and reporting, thus making research interpretation an open process. In
this interactive process, the aim of the research intervention was to decipher the
bases, resources and conflicts of the team members themselves, the intended result
being a policy-evaluation.

Struggling on commonly shared aims

The teams studied are analyzed in this and the next section with the help of Diagram 1
‘Stage model for a preventive multi-agency group’ in which I formalize the group
development found in the group interviews. The stages are specified according to
the most essential task at each phase of group development. These stages are
negotiation, collaboration, evaluation and stabilization. In each stage team
development can either proceed progressively or regressively, i.e. develop in a
positive or a negative direction. The stages are overlapped so that when moving
onto a new stage, the earlier stages are deepened, in the case where the group has
made progress in them.
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DIAGRAM 1. STAGE MODEL FOR A PREVENTIVE MULTI-AGENCY GROUP.

1.           

Negotiation  

2.            

Collaboration  

3.             

Evaluation  

4.            

Stabilization  
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knowledge.  

Models of 

preventive work 

develop.  

Progressive development  

Regressive develoment

The policy ideal of the multi-agency approach is pictured in progressive development
stages: it is smooth, goal-centered, efficient collaboration that can, in its final stage,
be implemented as a firm and innovative preventive model of providing services.
Nevertheless, the stage model can be seen as normative, suggesting that progressive
group development always guarantees better services for young clients. It is worth
noting that regressive group development and inability to proceed in multi-agency
collaboration does not automatically mean a failure in actual services provided in
separate administrative sectors. Conversely, innovative and professionally motivating
multi-agency collaboration may potentially even produce inhumane interventions
into young people’s lives. Thus the multi-agency approach does not, in itself, guarantee
the ethical quality of interventions.

The stage model is presented here as an instrument for locating the interviewed
groups in different phases of development, and introducing the dilemmas they are
facing in the societal context they both work and try to intervene in.

Three out of the six teams can be located to the negotiation phase, or partly
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moving into the collaboration phase but acting regressively. I refer to these groups
as: the large drug prevention team (which began operation already in 1993), the
church-based upbringing collaboration team (which started in 1999), and the
recently started youth well-being team in a new residential area. All these groups
have similar problems in their collaboration. Firstly, they have difficulties in defining
common aims in collaboration.

It’s like we are going in this direction and then that direction, and then I don’t really
know… For example the head of our school asked me what’s going on in the project and
I had to admit, I don’t really know.  – Teacher 1 (woman) in the upbringing collaboration
team

Another factor is that there were a lot of changes in team members due to the
frequent replacement of workers in these three groups. For example, in the upbringing
collaboration team the group leader had been changed almost every year. Such a
replacement rate can be explained in terms of the multifarious vested interests
concerning the project and unclear job description of the leader. This multi-actor
team with teachers, kindergarten teachers, a Klaari coordinator, church staff and
active parents was facing ‘an existential dilemma’ for the whole project: what, for
whom and how. The overall aim of the project was to promote good parenthood
and upbringing collaboration in a quite wide region. Those aims seemed to be all too
abstract for motivating the team.

I probably had too high of expectations when I got involved with this. I expected all sorts
of concrete action; but now, when all the time has gone on the paperwork, I’m still
waiting, in principle, for the proper, concrete action to start. I don’t know whether it is
intended to provide some more… some concrete help, for example, for parents or children.
I think that mere thinking here does not help anybody and that we should bring it outside
of this room and give the information to parents – Teacher 2 (woman)

The question of who is a resource for who was also inevitable. Was the project
leader a resource for teachers, or for pupils, or were the members of the planning
team to be resources for the project and the congregation? The network ideal is
often characterized as benefiting all participants equally, but this seemed to be hard
to achieve in practice in this team. There were no project goals held in common in
the upbringing collaboration team, who were to plan communitarian project action.

The most visible part of the project in their local area was probably their ‘ten
rules of the game’ list (which could be used as a basis for developing group-specific
rules of the game, for example, in school classes). The project also sponsored some
drug prevention programs in local institutions.

The possible benefits of collaboration (i.e. who will reap the harvest) and the
need for trust were also discussed in the youth well-being team. They pondered
the questions of aims and power in networks: what to do and whose definition of
social problems really counts. This newly started team also experienced an absence
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of sense of direction, though this might be due to the early phase of their negotiations.
In the large drug prevention team the members (from the social service office,

youth club, local project groups, schools, play grounds and the local Lutheran parish)
experienced a frustrating feeling of not making progress, as the group – with a
different composition – many years ago did. They were not motivated in their
collaboration, no one led the team now and there was a strong feeling of no one
being able to do that anyway, as they were all lost in the mist of drug prevention
knowledge.

If we think of all the education given to young people and how much they pay attention
to it [the drug and alcohol prevention], there are a fat lot of signs of decrease, even in
alcohol use.– Social worker in child protection 1 (woman)

We can ask if [drug and alcohol] education actually means anything… – Klaari coordinator
(woman)

Yes, exactly. Just how should the subject be tackled, since we’re seriously concerned? But
still these curves [graphing rates of young people’s alcohol consumption] seem to have a
life of their own. – Social worker in child protection 2 (woman)

All of these experiences of omitting goals, overly abstract goal formulation, frequent
replacement of local professionals, unclear benefits in relationships and frustration
in the collaborating teams exemplify the “fuzzy turn in public management” (Hoikkala
and Paju 2002) and difficulties in attaining the ideals of multi-agency collaboration.
Furthermore, they exemplify the complexities in preventing risks that are private,
morally sensitive and difficult to define.

Practicing prevention multi-professionally

Out of six local teams three did, however, find a shared mission, common aims and
practical measures to intervene the social problems in young people’s lives in their
local areas. These teams had different operational ideologies that oriented their
action: 1) social work following the idea of the welfare state with structural, societal
explanations (practiced in the child welfare team), 2) communitarianism with a
stress on local rules of the game and contracts (practiced in the contract team),
and 3) therapeutic social work, where emotional support is seen as fundamental
(practiced in the therapeutic team).

The child welfare team had started its operation in the mid 90s in a local area
characterized by many social problems and a bad reputation. The team prevented
exclusion of the area’s adolescents by dividing responsibility among local authorities
for helping specifically named problem children and young people. The group carried
out supportive measures of open child welfare, thus acting in the middle ground
between preventive and remedial work. They had progressed in their group
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development to the stabilization phase (see the diagram 1.): they had developed
their own case-specific prevention model, which they applied rigorously.

It’s just damn realistic being here with our customers. This is real life; it’s hard and
probably getting even worse. But what can you do? We try our best and sometimes these
feelings are becoming so personal and the customers so damned close… You try to get out
of it, so that you leave your work at work and go home and rest and forget the whole thing,
but it’s really difficult. – Youth worker (man)

The group’s theory of action originates from the tradition of the welfare state’s
social work, emphasizing structural and social explanations. Social inequality,
segregation of residential areas, as well as threat of alienation based on wrong
political choices, were central baselines for the group’s operational ideology.
According to their view, young people can break out from their unfortunate
surroundings and poor starting points with the help of local authorities. There is a
chance to climb the social ladder. And even if this does not happen, adolescents will
still have the role of a citizen and solidarity with the authorities.

The school-based contract team (also involving local professionals and parents)
started at the beginning of the new century. It followed the Helsinki city drug strategy
requiring that school-specific drug programs be drafted. In their cooperation the
group wanted to agree upon intervention rules that were being developed for further
collaboration between authorities and homes. Suitable approaches to situations that
called for intervention were sought out, e.g. arranging support for pupils ejected
from the classroom. Also prepared home-school contracts (concerning drug
prevention) were delivered to every pupil in the 6th grade (11–12 years old) and to
their parents to sign (see Määttä and Kalliomaa-Puha, forthcoming).

The team was working progressively in the collaboration stage (see diagram 1.).
The group had adopted a contemporary diagnosis that emphasized the loss of the
previous communal attitude in the city surroundings. Modern children and adolescents
were seen to lack the necessary limits and safety of adults’ control. According to
the group, the society should support more actions establishing responsibility with
the help of ‘carrots’ and ‘sticks,’ i.e., with support and control. The ideology of the
group was based on communitarian education work. The rise and spread of the
communitarian ideology, that ‘it takes a whole village to bring up a child’, is supported
by programs from the Finnish Ministry of Social Affairs and Health (Rantala and
Sulkunen 2003).

Through its own work, the group attempted to make the school a sort of micro-
society with mutually obligating rules. The aim of the group was also that local
authorities would more extensively support the communalization of the area by
building an integrated safety net there. In many senses, the team realized the prevailing
communitarian trend in preventive work.

The therapeutic team had been developing multi-professional therapeutic social
work for families in difficulties for several years. A project worker hired by a local
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neighborhood association was leading the collaboration. The project functioned
independently of the area’s social service organization, i.e. more ’informally’, even
though the team consisted mainly of local authorities. They guided small functional
groups for children and adolescents living at ’great risk’. The great risks refer here
to interaction, life management and addiction problems in families amongst which
these children and adolescents are growing up. The group associated these family
problems with difficulties in emotional life: the fact that adults do not have a close
relationship with themselves or anyone else, and this feeling is passed on to children.
The task of the professionals was to analyze this mess of feelings together with the
children and adolescents, and to support them by offering a ’substitute experience’
of loving and caring.

From the group’s point of view, the present categorized service system could
not answer to the needs of adolescents and families. The service organizations do
not have the resources, knowledge and not always even the will to genuinely confront
those who need help. Even when the group’s function corresponded with the
supportive measures of open child welfare, the collaboration with the social office
was difficult. The group was living an awkward stage when the interviews were
conducted. An earlier progressive group development was now in the evaluation
phase, and it revealed unresolved conflicts and dissatisfaction in the way welfare
services are organized and financed.

I see our job as being… to act as support persons who, in a way, do family work and run
this small-group work [for children]. We have these two key practical areas... Useless
whining about what could be done for children and families who are so miserable should
stop. It is a kind of frustrating feeling that we have relevant instruments, like this multi-
agency team, but nobody’s interested... Ten years of determined work here and we could
get enormous amounts of things done, but nobody’s interested. Then they go on with the
liturgy of what to do, who should do it. – Project worker (man)

Yeah, there are people who do things, and those who hang around thinking about what
should be done. – Family counselor from the social office (woman)

The collaboration of the team and the project were ending because the project
funding was cut off and the project worker was about to move to new duties, partly
because of these unresolved conflicts with the official service system. There was a
heavy air of retrospective contemplation, going through conflicts and worrying about
the continuance of the work already done.

In spite of the difficulties faced in these three groups – such as inadequate and
impractical resource allocation, inadequate managerial support in dilemmatic work,
and even feelings of worker exploitation by the official system – the groups shared
the motivation and spark to help and support adolescents in need. New Public
Management thinking had lead to innovations and local solutions in these three
groups. It had made use of the life world of professionals and their enthusiasm. Or
to put it another way, these teams could operate and even use New Public
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Management ideals for attaining their goals. The groups were searching for resources
in scarcity to be able to continue their own social help work that they feel is important.
In that way the professionals from the official service system more closely resembled
third sector actors.

These three groups have features in common: they all had identifiable operational
ideologies and sufficiently shared problem definitions, which directed them to act
concretely. The operational ideologies each made sense from the point of view of
preventive theories that emphasize differently the societal/structural (emphasized
in the child welfare team), value-based/communal (emphasized in the contract team),
or family interaction/emotional (emphasized in the therapeutic team) explanations.
These preventive emphases have long traditions in social theory; they embody strong
societal debates and passions that are capable of arousing social movements. In a
way then, these operating multi-agency teams thus resemble social movements.

Multi-agency teams seem to need concrete action that is based on well-grounded,
mutual opinions as to the goals of their cooperative – e.g. opinions about adolescents’
drug use, exclusion or parenthood in present-day society. They should also have an
idea of realistic opportunities for the group to affect these matters. Another thing
that – beside a shared operational ideology – seemed to unite these three quite
progressive groups, is that their action is grounded in the principles of child welfare
law. They see a need they have to answer somehow, and the need – their problem
definition – is widely accepted in the society. It is close to remedial work and
directs them to intervene in something that is, according to Child Welfare Law,
‘jeopardizing the healthy development of a child or young person’.

Conclusion

It may be said that New Public Management is evolving innovations and local
solutions in some of the teams, or that some of the teams can operate and even
profit from the new way of arranging services. These teams – even if they consist
mainly of local authorities – resemble third sector actors or social movement activists
in their commitment, rather than welfare state bureaucrats just earning their living
or fulfilling the legal code. It may be said that the professionals in these teams have
adopted a new working mentality and their actions are compatible with the
requirements of New Public Management ideals. They are searching for justification
for their work and need of resources. They are creating allegiances with third
sector actors and citizens, and they cope – for better or worse – with the problems
of intervening in privacy by their professional orientation and operational ideology.

Still, some other groups in the sample were in trouble. Their group development
was mainly regressive; they did not know what to aim for or how to proceed. They
were lost in fuzzy lands of preventive rhetoric not finding a way out. Inner
discrepancies in these teams grew greater than the needs of the children and young
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people they were supposed to serve. They could not find a shared mission.
The study shows that carrying out multi-agency preventive actions is often

awkward and encounters resistance. Even if the policy developers believe that
local multi-agency teams are capable of fluent and efficient work in building mutual
intervention methods and game rules, this kind of decision-making is, according the
studied groups, very laborious and slow. This is explained by, among other things,
contradictory social views and background ideologies in the field of preventive work,
both between and inside various professions. It is also explained by the absence of
supportive norms, guidance and tools from managers and policy makers, which
could help some of the groups to proceed.

New forms of mixed-economy welfare provision also raise questions concerning
privacy protection, the ethics of interventions and, in particular, the selection of
beneficiaries. If the selection is not universalistic, we need to ask how to stigmatization
is to be prevented.

According to my study, the groups that identified themselves more as “promoting
well-being” than preventing or handling problems were not progressive in their
group development. Professionals were not motivated to act in groups in very early
and primary prevention. Concrete work seemed to satisfy professionals more than,
for example, discussions about values in parenthood. This is also a question of
scarce resources. Thus, the multi-agency teamwork does not automatically mean
good services for the young. It is susceptible to many hardships as it operates with
sensitive issues in a complex society.

Notes

1 Klaari Helsinki is a drug and alcohol prevention program in Helsinki (consolidated from 2003
onwards) that was also a pilot experiment (2000–2002) in local level coordination by the Finnish
Ministry of Social Affairs and Health. I took part in an evaluation study of Klaari in 2001–2003.
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Sopivaksi kasvattava yhteiskunta

M I R J A  M Ä Ä T T Ä  &  L A U R A  K A L L I O M A A - P U H A

Ensimmäistä kouluvuottansa aloittava lapsi saa eteensä koulun järjestys-
säännöt, jotka esitetään allekirjoitettavana sopimuksena: ”Minä sitou-
dun noudattamaan koulun järjestyssääntöjä. Erityisesti huomioin, etten
kiusaa enkä muutenkaan pahoita toisen oppilaan mieltä.” Lukutaidotto-
mankin oppilaan pitää kirjoittaa nimensä kohtaan ”minä”. Sopimus jat-
kuu melko yksityiskohtaisina sääntöinä, jotka koskevat kohteliasta käy-
töstä, ohjeiden mukaista toimintaa, tarkoituksenmukaista pukeutumis-
ta, kaikkien ruokien maistamista ja niin edelleen. Sopimuksessa kerro-
taan lisäksi, että säännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja
koulun henkilökunnan kanssa ja että ne on hyväksytty koulun johto-
kunnan kokouksessa. Ekaluokkalaisen pitää allekirjoittaa sopimus vielä
toistamiseen yhdessä opettajan kanssa kohtaan, jossa korostuu sääntöjen
merkitys: ”Sitoudumme niitä noudattamaan ja valvomaan. Jos säännöis-
tä poiketaan, puutumme siihen aina harkitulla, kasvattavalla tavalla.”
Lapsen vanhempien pitää allekirjoituksellaan sitoutua ”myös kotona kes-
kustelemaan ja kiinnittämään tähän sopimukseen erityistä huomiota”.

Mistä edellä kuvatussa esimerkissä mahtaa olla kysymys? Miksi eka-
luokkalaiset ja heidän vanhempansa halutaan koulun sopijaosapuoliksi?
Minne nämä sopimukset arkistoidaan? Onko tämä kasvatuksellista leik-
kiä vai peräti leikin loppu ja yhteiskunnallistamisen alku? Esimerkki he-
rättää monia kysymyksiä ja erilaisia tulkintoja.

Yhteiskunnassa on lukematon määrä toimintoja, joilla lapsia, nuoria
ja heidän vanhempiaan pyritään kasvattamaan terveyteen, toiminta- ja
työkykyisyyteen sekä täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Näiden päämääri-
en tavoittelu sopimusten avulla on lisääntynyt viime vuosina. Vanhem-
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mille ja lapsille eri instituutioiden tarjoamien sopimusten tavoitteena on
sitouttaa, aktivoida ja valtaistaa palvelujen saajia ja samalla ohjata heidän
toimintaansa. Sopimukset ovat jonkinlaisia kumppanuussopimuksia,
joissa sopimuksen periaate on kuitenkin koetuksella erityisesti silloin, jos
yhteisymmärrystä ja luottamusta tavoitellaan niissä pakottavin keinoin.

Artikkelimme aiheena on uusi sopimuksellisuus. Se liittyy tulkin-
tamme mukaan yhteiskunnallisen hallinnan ja palvelujärjestelmien
muutokseen, jota kuvaavat valtiohallinnon vetäytyminen vastuusta, pai-
kallis- ja itsehallinnan korostuminen, julkisen ja yksityisen sekoittumi-
nen, palvelujen kaupallistuminen sekä tarve määritellä uudelleen kansa-
laisten velvollisuuksia ja oikeuksia monimutkaistuvassa yhteiskunnassa.
Kuvaamme sopimuksellisuutta myös osana oikeudellistumiskehitystä,
jossa sosiaalisiin, kasvatuksellisiin ja juridisiinkin ongelmiin pyritään va-
rautumaan ennalta. Aineistona on virallisluonteiset, koulun ja kodin yh-
teistyötä normittavat kirjalliset sopimukset. Artikkelissa pohdimme,
soveltuuko kaupallisista ja oikeudellisista yhteyksistä omaksuttu sopi-
musmalli kasvatusyhteistyön välineeksi.

Sopimus – ratkaisu epäluottamukseen

Lapsia ja nuoria koskevan yhteiskuntapolitiikan iskusanoja ovat nykyään
osallisuus, varhainen puuttuminen, syrjäytymisen ehkäisy ja monitoimi-
jainen yhteistyö. Näitä pidetään yleisesti osana ehkäisevää työtä.

Ehkäisevän politiikan ihanne nousi hyvinvointipolitiikassa tärkeäksi
1990-luvulla. Sitä esiteltiin kustannustehokkaana ja uutena sekä inno-
vatiivisena lähestymistapana sosiaalisiin ongelmiin. Uusi ajatus se ei kui-
tenkaan ollut, eikä välttämättä tehokaskaan, koska sen toteuttamiselle ei
ollut vallitsevissa palvelukäytännöissä juurikaan sijaa. Ehkäisevän politii-
kan retoriikka voidaankin nähdä yksilöitä vastuuttavan ja menoja karsi-
van hyvinvointipolitiikan oikeuttamisena, joka peittää alleen kansalais-
ten yksilölliset, palvelujärjestelmälle tunnistamattomat tai torjuntaa ai-
heuttavat ikävät ongelmat. (Rauhala ym. 2000.)

Ehkäisevän politiikan tavoitteetkin ovat epämääräisiä ja kiistanalaisia.
Esimerkiksi syrjäytyminen on pulmallinen käsite. Syrjäytymispuheen hal-
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linnasta tuli pian projektirahoituksen saamisen ehto. Silti mitään yksimie-
lisyyttä ei vallinnut siitä, keitä ”syrjäytynyt” kuvaa, mitä yhteiskunnallista
tavoitetta se lopulta palvelee tai siitä, mikä on se yhteiskunnan yhteisyys,
johon syrjäytyneitä halutaan palauttaa (Helne 2002). Harva meistä toivoo
tulevansa luokitelluksi syrjäytymisuhan alaiseksi (ks. Lähteenmaa, tässä
teoksessa). Ilmeisesti siksi on alettu puhua syrjäytymisen vastakohdasta:
osallisuudesta. Riippumatta ongelmien määrittelyjen kiistanalaisuudesta
ja poliittisuudesta ehkäisevän työn talkoisiin kutsutaan kaikkia kansalaisia,
lähiyhteisöjä, järjestöjä ja elinkeinoelämää. Tätä painottavat monet hyvin-
vointipoliittiset ohjelmat kuten Nuorten osallisuuden edistäminen (Toi-
menpideohjelma... 2002), Alkoholiohjelma (Sosiaali- ja terveysministeriö
2004a) ja sisäisen turvallisuuden ohjelma (Sisäasiainministeriö 2004).

Kansalaisten lisääntyvällä vastuuttamisella ja valtaistamisella tavoitel-
laan eräänlaista sisäistettyä itsehallintaa, josta on tullut keskeinen teollis-
tuneiden maiden viime vuosikymmenien yhteiskuntakehitystä selittävä
trendi (Dean 1999; Sjöblom, tässä teoksessa). Tässä uudessa hallintata-
vassa raja yksityisen ja julkisen välillä sekoittuu ja hämärtyy, koska julki-
nen hallinta nojautuu paljolti yksityiseen elämänhallintaan eikä enää
niinkään valtioinstituutioiden toimintaan. Vanhemmuudesta ja perhees-
tä on tämän kehityksen myötä tullut yhä julkisempi.

Paikallisesti uudenlaisia ehkäisevän työn menetelmiä kehitetään ti-
lanteessa, jota leimaa monensuuntainen epäluottamus. Luottamus las-
ten ja nuorten selviytymiseen ei yhteiskunnassamme näytä kovinkaan
vahvalta: kuvauksissa he elävät usein riskien ja vaaratekijöiden kasvuym-
päristössä. Tutkimusten mukaan suomalaisista lapsista neljännes tai jopa
kolmannes elää puutteellisen hoivan ja itsearvostuksen varassa (Bardy
ym. 2001, 19). Toisaalta myös markkinahenkinen palvelutuotanto edel-
lyttää huolien ja riskitekijöiden korostamista, koska niillä voidaan oi-
keuttaa tukitoimien rahoitustarvetta: pienten ikäluokkien lapsia ja nuo-
ria ei olisi varaa menettää, onhan heidän harteillaan oman tulevaisuuten-
sa lisäksi vastuu suurempien ikäluokkien elättämisestä. Kärjistetysti il-
maistuna lapsia pyritään kasvattamaan tuleviksi tuotannontekijöiksi.
Luottamuspulaa kuvastaa myös se, että ammattilaiset eivät näytä luotta-
van vanhempien kykyyn ja haluun huolehtia jälkeläisistään. Kodin ja
koulun vuorovaikutusta tutkineen Tuija Metson (2004, 191–193)
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mukaan yleistävä ja myytinomainen puhe puutteellisesta ja välinpitä-
mättömästä vanhemmuudesta vaikeuttaa kasvatusyhteistyötä.

Vanhemmat puolestaan saattavat kyseenalaistaa ammattilaisten toi-
mintaa. Koulutus- ja hyvinvointipalvelujen asiakkaina vanhemmat ovat
tulleet yhä tietoisimmiksi oikeuksistaan, joita osa heistä hakee oikeudes-
sakin. Epäluottamuksen ja epävarmuuden lisääntyessä normit ja erilaiset
oikeudelliset elementit lisääntyvät ja leviävät yhteiskunnassa. Tätä kehi-
tystä kutsutaan yhteiskunnan oikeudellistumiseksi: ”Kun yhteiskunnas-
sa ylipäänsä on yhä vähemmän yhteisesti hyväksyttyjä totuuksia ja var-
muutta, vaikuttaa menettelytapojen ja sääntöjen painottaminen hyvältä
ratkaisulta. Epävarmuuteen ja epäselvyyteen haetaan ’parannusta’ sään-
nöistä ja muodoista” (Sinko 2004, 60; ks. myös Wilhelmsson 2001; Tala
1988). Artikkelimme esimerkeissä oikeudellistuminen täsmentyy sopi-
muksellisuudeksi (contractualism).

Sopimuksellisuus ilmenee kansallisessa yhteiskuntapolitiikassa (esim.
tulopoliittiset sopimukset tai tulossopimukset), organisaatioiden sisällä
(esim. erilaiset tulossopimukset osastoittain), organisaatioiden välillä
(esim. ostopalvelusopimukset) tai esimerkiksi edellä kuvatulla tavalla or-
ganisaatioiden ja kansalaisten välillä (Hyyryläinen 2004, 45–95). Kirjal-
liset sopimukset ovat levinneet mitä moninaisimmille hallinnonaloille ja
mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Sopimuksia tehdään esimerkiksi
kaavoituksen, koulukuljetusten, palvelujen ulkoistamisen ja joukkolii-
kenteen järjestämiseksi sekä osana koulun sääntöjä ja lasten päivähoitoa.
Suullinen sopiminen arkisista asioista on luultavasti tätäkin yleisempää:
autoritaarista tai neuvottelevaa suullista sopimista käytetään paljon las-
ten ja nuorten kasvatuskeinona kodeissa, kouluissa sekä vapaa-ajalla.

Kirjallinen sopimus on perinteisesti ollut tapa luoda luottamusta vie-
raiden välille. Sopimusehtoja voidaan pitää osapuolten tuottamina nor-
meina siitä, miten tulevaisuudessa toimitaan. (Hemmo 2003, 4.) Esi-
merkiksi sopimuksissa, joita koulut tarjoavat lapsille ja heidän vanhem-
milleen allekirjoitettavaksi, määritellään koulun sopivaksi katsoma käy-
tös ja lasten sekä heidän perheidensä oikeudet ja velvollisuudet. Sopi-
muksilla pyritään ehkäisemään ennalta kasvatuksen ongelmia ja suhtei-
den kriisiytymistä. Tämä yritys ei välttämättä lievitä epäluottamusta
vaan pikemminkin korostaa sitä.
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Arjen sopimuksia

Luultavasti meistä jokainen on kirjastokorttia hakiessaan allekirjoitta-
neet kirjastopalvelujen käyttösäännöt. Se on ehto palvelujen käyttöoi-
keudelle. Mikäli osoittaudumme kelvottomiksi kirjastopalveluiden käyt-
täjiksi tai häiritsemme muita asiakkaita kirjastokäyttäytymisellämme,
voimme menettää kirjastopalvelujen käyttöoikeuden määräajaksi. Meille
voidaan määrätä esimerkiksi lainauskielto, kunnes taas noudatamme
sääntöjä, palautamme lainatut aineistot tai maksamme meille määrätyt
myöhästymismaksut tai korvaukset. Kirjastoissa pyritään selkeillä sään-
nöillä ohjeistamaan asiakkaita palvelujen oikeanlaiseen käyttöön ja eh-
käisemään palvelua hankaloittavia ongelmia: aineiston myöhästymistä,
katoamista, tietotekniikan väärinkäyttöä ja niin edelleen. Oikeudellistu-
minen yhä yksityiskohtaisempine kirjallisine menettelytapoineen näkyy
siis kirjastojenkin käyttösääntöjen kehityksessä.

Vastaavanlaiset palvelujen käyttösäännöt tai tarkemmin sanottuna
käyttäytymissäännöt koskevat kouluissa huomattavasti laajempaa elä-
mänpiiriä kuin kirjastoissa. Kouluissa niillä pyritään määrittelemään yh-
teisesti jaetut pelisäännöt lapsuuden, nuoruuden ja vanhemmuuden
monisyisille, ongelmallisiksi ymmärretyille elämänalueille. Erilaisilla pe-
lisääntö- ja sopimuskäytännöillä yritetään vastata ongelmiin, joita lasten
ja nuorten maailman pirstaleisuus ja yhtenäiskulttuurin mureneminen
tuottavat kouluille. Kun lapset tulevat entistä monimuotoisemmista per-
heistä, kulttuureista ja etnisistä taustoista, luottaminen kotona annet-
tuun tapakasvatukseen ei enää tunnu riittävän. Tilanne ei kuitenkaan ole
uusi, sillä keskustelua heikkenevästä kotikasvatuksesta on käyty Suomes-
sa jo 1900-luvun alkuvuosikymmenistä asti (Metso 2004, 52–53).

Isossa-Britanniassa kodin ja koulun välisiä sopimuksia on toisaalta
kannatettu, toisaalta arvosteltu 1990-luvun alusta alkaen. Sekä konser-
vatiivit että työväenpuolue ovat tukeneet koulujen yhä avoimempaa ja
kovaotteisempaa pyrkimystä ohjata lasten ja heidän vanhempiensa käyt-
täytymistä sopimuksin. Sopimuskäytäntöjä tutkineet Carol Vincent ja
Sally Tomlinson kritisoivat sopimusten kurinpidollista luonnetta. Niissä
vastuu ongelmista kuuluu selkeästi perheille, ei kouluorganisaatiolle tai
opettajille. Osa sopimuksista sisältää myös korvausvelvollisuuden, jos
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esimerkiksi koulun omaisuutta rikkoutuu. Sopimuksiin liittyy sosio-
ekonominen harha ja epätasa-arvo: niiden kuva hyvästä vanhemmuu-
desta on helpompi täyttää perinteisissä ja keskiluokkaisissa perheissä
kuin työväenluokan ja yksinhuoltajien perheissä. (Vincent & Tomlinson
1997.)

Helsinkiläisessä peruskoulussa laadittiin 2000-luvun taitteessa päih-
depelisäännöt, jotka lähetettiin jokaisen kuudesluokkalaisen vanhem-
mille allekirjoitettavaksi. Myös oppilaat sekä koulun edustajat allekir-
joittivat sopimuksen. Päihteiksi määriteltiin tupakka, alkoholi, lääkkeet
ja muut huumausaineet. Pelisääntösopimuksessa eritellään koulun eli
”yhteiskunnan”, koululaisten sekä vanhempien oikeudet, velvollisuudet
ja vastuut muun muassa seuraavasti:

Vanhemmilla on oikeus saada tietää oppilaan päihteiden käytöstä, ja he

voivat saada kouluterveydenhoitajalta tietoa tupakanpolton vieroitus-

ryhmistä ja muiden päihteiden hoitoonohjauksesta. Vanhemmilla ei ole

oikeutta antaa lupaa lasten ja nuorten päihteiden käyttöön (Lastensuoje-

lulaki). He ovat velvoitettuja saapumaan oppilaan päihdeasioita koske-

vaan neuvotteluun. Päihteiden käyttö on koulupäivän aikana kielletty.

Koululla on puolestaan oikeus ottaa päihteet ja niiden käyttöön liittyvät

välineet haltuunsa ja määrätä asianmukainen rangaistus. Jos huoltaja ei

nouda päihtynyttä oppilasta ja/tai saavu neuvotteluun koululle, ilmoit-

taa koulu asiasta lastensuojeluviranomaisille (Lastensuojelulaki).

Sopimuksessa vedotaan lastensuojelulakiin eli siinä käytetään melko jä-
reitä aseita, vaikka oppilaiden parissa ei ollut havaittu suurempia päihtei-
den käytöstä aiheutuvia ongelmia (ks. Määttä 2004a; Määttä 2004b).
On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että asuinalueella noin joka kym-
menes alle 18-vuotias lapsi kuuluu lastensuojelun palvelujen piiriin (Tie-
tokeskus 2003), joten lastensuojelun toimet eivät välttämättä ole ihan
vieraitakaan. Tosin lasten vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa koulu-
työlle luultavasti enemmän ongelmia kuin lasten oma päihteiden käyttö.

Voidaan ajatella, että koulun päihdepelisääntöjen tai järjestyssääntö-
jen tarjoaminen allekirjoitettavana sopimuksena on vain keino painottaa
sääntöjen merkitystä kaiken muun informaatiotulvan keskellä. Sopi-
muksen allekirjoittaminen siis varmistaisi sääntöihin sisältyvän tiedon
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omaksumisen paremmin. Pelisääntöjen avoin esittäminen voidaan näh-
dä myös reiluna pelinä ja tarpeellisena tiedotuksena koulun toimintata-
voista. Sopimusmallin uskotaan tarjoavan kouluun moraalista ryhtiä ja
lasten koteihin tukea rajojen määrittelyyn, jotta koulunkäynti sujuisi
lapsilta hyvin (puhelinkeskustelu sopimusmallia käyttäneen koulun reh-
torin kanssa, 2004). Taustalla on siis ajatus siitä, että vanhemmilla ei it-
sellään ole riittäviä välineitä rajojen asettamiseen ja että koulun tarjo-
amalla yhteistyöllä voidaan ehkäistä huono lapsuus ja nuoruus.

Pakollisten sopimusten lisäksi koulujen vanhempaintoimintaan liit-
tyy monella paikkakunnalla eräänlainen vapaaehtoinen verkostosopi-
mus. Sen ajatuksena on sopia kirjallisesti, millaisia rajoja vanhemmat
asettavat yhteisesti lapsilleen esimerkiksi kotiintuloaikojen ja bileiden
valvonnan suhteen. Sopimukset koskevat myös sitä, millaisissa lapsia
koskevissa huolenaiheissa vanhemmat ottavat toisiinsa yhteyttä (esim.
jos havaitsevat jonkun nuoren tupakoivan tai epäilevät jonkun kokeile-
van huumeita tai pinnaavan koulusta). Esimerkiksi Keminmaalla van-
hemmat allekirjoittavat oheisen kaltaisen sopimuksen:

Mikäli huolenaiheita ilmenee, olen valmis ottamaan yhteyttä kyseisen

lapsen vanhempiin ja haluan, että samalla tavoin minuun otetaan heti

yhteyttä. Tietenkin päivä, jona se on tarpeellista, on oleva vaikea, mutta

koska meillä on tällainen sopimus, lupaan antaa tai ottaa tiedon vastaan

apuna, ilman syyttelyä. (Keminmaan kunta.)

Eräs vanhempi Jyväskylässä pohtii verkostosopimuksen merkitystä lehti-
haastattelussa:

Nykyään arvostetaan perheiden yksityisyyttä ja vältetään astumasta vie-

raiden ihmisten varpaille. Toisten perheiden asioihin pelätään puuttua.

Kun kasvatuksen yhteisvastuusta sovitaan etukäteen, kynnys vanhempi-

en välisiin yhteydenottoihin madaltuu. Perusajatuksena on, että van-

hemmilla on lupa, oikeus ja velvollisuus tietää, missä omaa lasta koske-

vissa asioissa mennään. (Jyväskylä-lehti 2000.)

Tällaisen vapaaehtoisen verkostosopimuksen taustalta löytyy paitsi huoli
lapsista ja heidän elinympäristönsä riskitekijöistä myös niiden ongel-
mien aavistelua, jota yksityiselämään puuttuminen helposti aiheuttaa.
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Yhteisestä kasvatusvastuusta sovittaessa tarkoituksena onkin ylittää tuo
herkkyys. Sopimuksessa pyritään yhteiseen sitoutumiseen, koska ongel-
mana nähdään juuri sitoutumattomuus. Yhteisiä sääntöjä tehdään, kos-
ka ongelmana nähdään juuri yhteisten sääntöjen puute. Tällaista sopi-
musmallia on mahdollista soveltaa vanhempien ja ammattilaisten kes-
kustelujen ja niissä määriteltyjen tarpeiden pohjalta. Usein aihepiirit ja
mallit poimitaan kuitenkin jo muualla tehdyistä, valmiista sopimuksista.

Lapsille sopivaa?

Artikkelin esimerkkisopimuksia yhdistää pyrkimys ehkäistä ongelmalli-
sina pidettyjä asioita ennalta. Sopimuksia tarjotaan vapaaehtoisina, pa-
kollisina, valmiiksi muokattuina tai neuvoteltavina versioina. Vaihtelua
on myös siinä, minkä ikäisille ja kuinka sopimuksia tarjotaan. Myös so-
pimusten sisältö vaihtelee. Koulun järjestys- ja päihdepelisääntöjä koske-
vissa sopimuksissa koulu tavoittaa kaikki lapset ja tarjoaa valmiin mallin,
jonka hyväksyminen ja allekirjoittaminen jäävät lasten ja heidän van-
hempiensa tehtäväksi. Sopimuksen molemminpuolisuutta pyritään ko-
rostamaan koulun edustajan allekirjoituksella: sopimuksella siis velvoite-
taan kaikkia osapuolia, ei vain lapsia ja heidän vanhempiaan. Sopimuk-
sessa saatetaan painottaa myös sitä, että säännöt on alun perin luotu de-
mokraattisesti yhdessä aiempien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kans-
sa, mikä ei peitä sopimuksen ongelmallisuutta.

Juridisessa mielessä sopimus on perinteisesti käsitetty kahden tasa-
vertaisen kumppanin tahtojen sulautumiseksi. Osapuolten vapaa tahto
on ollut sopimusten sitovuuden lähtökohta. Vaikka sopimuspaperista
löytyykin kaikkien osapuolten allekirjoitukset, yhteisesti luotu sisältö tai
tosiasiallinen sopimusvapaus on illuusio monissa hyvin perinteisinäkin
pidetyissä yksityisoikeudellisissa sopimuksissa. Esimerkiksi kuluttaja-
sopimuksissa on jo pitkään kiinnitetty huomiota erilaisiin vakiosopi-
muskaavakkeisiin, joissa sisältö on liikkeenharjoittajan tarkoin mietti-
mä. Asiakkaan tehtäväksi jää ainoastaan allekirjoittaa sopimus kaikkine
ehtoineen – tai jättää esimerkiksi kauppa tekemättä, vakuutus ottamatta
tai pankkilaina saamatta. (Wilhelmsson 1995, 31–32.)
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Erityisen selvää voimatasapainon epäsuhde on lasten ja koulun kuin
myös perheiden ja koulun välisissä sopimuksissa. Kodin ja koulun yh-
teistyötä koskevat sopimusesimerkit kuvastavat osaltaan yhteistyön han-
kaluutta ja näennäisyyttä. Vahva ja perinteikäs kouluinstituutio haluaa
sitouttaa lapset ja heidän vanhempansa täyttämään ”omat” velvollisuu-
tensa sekä kirjallisin sopimuksin normittaa heidän käyttäytymistään.
Tämä vastuuttaminen tapahtuu vaihtoehdoitta: sopimuksen allekirjoit-
taminen esitetään ainoana mahdollisena tapana toimia. Allekirjoittamat-
tomuus vaatiikin jonkinlaista kansalaisrohkeutta tai -tottelemattomuut-
ta. Vaikka sopimuksen ehdoista olisikin neuvoteltu alun alkaen yhdessä,
myöhempien vuosien oppilaiden perheillä ei ole enää mahdollisuutta
vaikuttaa sopimuksen sisältöön (vrt. Rantala, tässä teoksessa).

Vastaavaa sopijaosapuolten epätasa-arvoisuutta ilmenee muun muas-
sa työelämässä sekä työttömyysturvajärjestelmässä. Esimerkiksi Isossa-
Britanniassa ja Ranskassa työvoimaviranomainen sopii työttömän työn-
hakijan kanssa toimista, joihin hänen on ryhdyttävä, tai töistä, joita hän
on valmis ottamaan vastaan. Sopimus on ehto työttömyyskorvauksen
saamiselle. (Sakslin & Keskitalo 2005; Pieters 2003, 291–292.) Periaat-
teiltaan samantyyppisiä hankkeita sosiaaliturvan muuttamisesta vastik-
keelliseksi on ollut Suomessakin vireillä. Keskustelua on käyty esimer-
kiksi alle 25-vuotiaiden ehdollisesta oikeudesta työttömyysturvaan sekä
maahanmuuttajien oikeudesta kotoutumistukeen. Maahanmuuttajien
kotouttamisen edistämiseksi ehdotettiin sopimusta heidän ja viran-
omaisten välille, mutta ilmaisusta ”sopimus” luovuttiin juuri siksi, että
toimenpiteessä ei nähty aitoa tahtojen yhtymistä tai valinnan mahdolli-
suutta. Lakiehdotusta (HE 66/1998) käsiteltäessä perustuslakivaliokun-
ta totesi, että ”sopimus-käsitteen käyttämistä voidaan tässä yhteydessä
pitää sikäli harhaanjohtavana, että on kyseenalaista, täyttyykö maahan-
muuttajan osalta sopimusmenettelyyn kuuluva vapaaehtoisuus ja tasa-
vertaisuus”. Valiokunnan mukaan myös menettelyn sopimusluonteen
näennäisyys nostaa esiin huolen oikeusturvasta. (PeVL 20/1998.) Voi-
daan pohtia, onko ehdotettujen sopimusten tilalle tulleiden tai sopimus-
ten rinnalla toimivien ”suunnitelmien” oikeusturva yhtään parempi (ks.
Virta, tässä teoksessa). Monesti kirjallisilla suunnitelmilla pyritään sa-
moihin päämääriin kuin sopimuksilla.
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Kouluissa ennalta sopiminen saattaa kieliä kouluhenkilökunnan ko-
kemuksista: jos yhteistyö kotien kanssa on koettu hankalaksi eikä kou-
lussa ole voimavaroja lasten ja heidän perheidensä joustavaan ja yksilölli-
seen kohtaamiseen, tilanteet pyritään hoitamaan tällaisella yleisellä sopi-
misella. Saattaa myös olla, että vanhempien vaatimukset ja toiveet kou-
lua kohtaan ovat toisinaan epärealistisia ja että uudella sopimusmallilla
pyritään ratkomaan näitä epäkohtia. Sopimuksella luodaan tarkat, kai-
kille yhtenevät rajat ja puuttumisen välineet ikään kuin ennalta ja var-
muuden vuoksi.

Oikeudellistumiselle on tyypillistä, että se voi luoda väärää turvalli-
suuden tunnetta. Uskotaan, että säännökset todella ratkaisevat ne ongel-
mat, joita varten ne on luotu. (Tala 1988; Sinko 2004.) Kun asiasta on
tehty sopimus, voidaan ajatella, että asia on kunnossa. Huolta aiheutta-
viin asioihin on jo puututtu. Oikeudellistumiskehityksessä vaarana on
myös, että sosiaaliseen riitaan annetaan (vain) oikeudellinen ratkaisu.
Konflikti irrotetaan alkuperäisestä sosiaalisesta yhteydestään ja siirretään
toisaalle käsiteltäväksi. Samalla konflikti joudutaan ikään kuin muotoi-
lemaan uudelleen esimerkiksi oikeudellisiin kategorioihin sopivaksi (Er-
vasti 2004, 55). Esimerkiksi päihdepelisäännöistä riidellään konkreettis-
ten lastensuojelullisten toimien sijaan tai koulun järjestyssääntöjen pykä-
liä tulkitaan sen sijaan, että pohdittaisiin sääntöjen järkevyyttä sinänsä.

Brittisosiologi Nikolas Rose (1998) yhdistää hyvinvointipalveluihin-
kin ulottuvien sopimusten yleistymisen yhteiskunnan laajempiin muu-
toksiin: hyvinvointivaltion kriisiin sekä ammattilaisten ja asiakkaan suh-
teen kaupallistumiseen, jossa palveluja saa sen mukaan kuin täyttää nii-
hin liittyviä ehtoja. Tällaiset sopimukset voivat entisestään leimata sopi-
musrikkureiksi sellaisia perheitä, joissa on vaikeuksia huolehtia lapsista.
Sopimuksia tuottavat voivat ajatella, että he tarjoavat kyllä hyödyllisiä
sopimuksia asiakasperheilleen, mutta perheet eivät niitä puolestaan (riit-
tävästi) noudata. Ihmisiä, joiden lähtökohdat ja voimavarat ovat hei-
kompia kuin muiden, tällaiset sopimukset siis tuskin hyödyttävät. Sopi-
mukset voivat kyllä antaa selkeän kuvan siitä, mitä he eivät kyenneet
täyttämään. Sopimuksesta tulee tällöin heikko väline todellisiin ongel-
miin puututtaessa.
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Sopivaan yhteiskuntaan

Suomalainen julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelujärjestelmä ovat
muuttuneet perustavanlaatuisesti 1980-luvulta alkaen. Valtaa ja vastuu-
ta palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta on siirretty valtiolta kun-
nille, ja paikalliset ratkaisut ovat korostuneet. Taustalla on hyvinvointi-
valtioideaalin törmääminen oikeutuksen ongelmiin. Hyvinvointivaltiota
on arvosteltu toisaalta jäykkien, asiakkaan tarpeita kohtaamattomien
palvelujen tarjoamisesta, mutta toisaalta myös hyvinvointiriippuvuuden
ja passiivisuuden tuottamisesta. Näillä perusteilla Suomen talouden krii-
siaika, 1990-luvun lama, oikeutti hyvinvointivaltion alasajoa. (Julkunen
2001 ja 2004; Alasuutari 2004.)

Hyvinvointipalvelujärjestelmää on toisin sanoen kehitetty eri palve-
luntuottajia yhdistelevän, niin kutsutun welfare mix -mallin mukaisesti.
Siten palvelujen tuottamista säätelevät entistä enemmän markkinat ja
kansalaistoiminta. Keskeisiä toimijoita ovat muun muassa vapaaehtois-
ja kansalaisjärjestöt, yksityiset palveluyritykset ja osuuskunnat. (Niemelä
& Hämäläinen 2001.) Julkisen hallinnon kasvua on tarkoituksellisesti
rajoitettu. Kun palvelujärjestelmä on kaupallistunut, epävirallistunut ja
managerialisoitunut hyödyntäen liike-elämän johtamismalleja, perhei-
den vastuu on kasvanut. Näihin muutoksiin sopii vastaavasti myös sopi-
musten lisääntyminen hallintavälineenä. Erilaisia julkis- ja yksityisoikeu-
dellisia sopimusjärjestelyjä soveltamalla ja yhdistelemällä voidaan järjes-
tää julkisia toimintoja ja aikaisempaa hallinnollista ohjausta voidaan
korvata sopimusohjauksella (Hyyryläinen 2004, 173).

Yhteiskuntapolitiikkaa 1980-luvulta lähtien suunnanneen uuden
julkishallintoajattelun (New public management) sanotaan edellyttävän
tai ainakin tekevän tilaa sopimuksellisuudelle. Sopimuksellisuus liittyy
talouden ja taloustieteen korostuneeseen asemaan julkisen hallinnon jär-
jestämisessä, ajatukseen kilpailun hyödyllisyydestä ja markkinaohjautu-
vuutta korostavaan kulttuuriin. Kun taloustieteellä on entistä enemmän
sananvaltaa siihen, miten asioita järjestetään, sopimus on entistäkin
käyttökelpoisempi väline. Uudenlainen hyvinvointipalvelujärjestelmä
tunkeutuu siis sopimusten kautta kansalaisten yksityiselämään kohden-
tamalla kontrollia kaikille palvelujen parissa oleville. Oikeudellisesti
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sopimus voi vaihdella ”oikeista”, sitovista sopimuksista sopimuksen kal-
taiseen menettelyyn. Akselin ääripäissä voisivat olla toisaalla kunnan os-
tosopimus palveluiden järjestämisestä perinteisine kaupan oikeuksineen
ja velvollisuuksineen ja toisaalla esimerkiksi juuri vanhempien julistuk-
senomainen sopimus lasten päihteettömän elämän tukemisesta.

Muodikkaasta sopimusmenettelystä on tullut osa julkishallinnon ta-
voittelemaa imagoa. Nykyään hallinto näyttääkin pikemminkin yhteis-
työkumppanilta – partnerilta – kuin ylhäältä päin käskevältä valtiaalta.
Tämä näkyy erityisen hyvin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön
alkoholipoliittisessa kumppanuusohjelmassa, johon esimerkiksi muut
ministeriöt, kunnat ja yritykset voivat vapaaehtoisesti liittyä (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2004a; Sulkunen 2004). Sopimusta käytetään silloin-
kin, kun aidosta osapuolten välisestä sopimisesta ei voida puhua ja aina-
kin sopimuksen siviilioikeudelliset tunnusmerkit puuttuvat joltain osin
tai kokonaan. Sopimus ymmärretään usein siis pikemminkin sanan
yleiskielisessä merkityksessä kuin oikeudellisesti. Sopimusten arvioi-
daankin väljentyneen erilaisiksi kumppanuusmenettelyiksi, joiden pyr-
kimyksenä ei välttämättä olekaan klassinen, lainvoimainen sopimus osa-
puolten välillä, vaan sopimuksilla viitataan väljempiin yhteisiin tavoittei-
siin (Hyyryläinen 2004, 130). Tavallaan kehitys on vienyt sopimuksista
kohti sopimuksellisuutta. Siinä sopimuksesta tulee osapuolten konkreet-
tisia vastuita ja velvollisuuksia jäsentävän välineen sijaan ajattelullinen
apu, jonka kautta tavoiteltu mutta usein ihanteelliseksi jäävä yhteistyö-
kumppaneiden suhde jäsentyy paremmin kuin ilman sopimusta.

Samalla kun keskusvirastojen normiohjaus on korvautunut osin yksi-
tyiskohtaisin paikallisin, vapaaehtoisin sopimuksin ja sitoumuksin, niistä
tehdään kirjallisia, jotta ne koettaisiin velvoittaviksi ja kollektiivisiksi. Kir-
jallisilla sopimuksilla korostetaan sovittavan asian merkitystä ja pyritään li-
säämään sen menestymisen mahdollisuuksia (Vähäaho 2001). Sopimus-
menettelyllä pyritään usein informaation jakamiseen: sen kautta on mah-
dollista esimerkiksi tutustua lakeihin, kunnan käytäntöihin tai koulun
sääntöihin. Sopimuksellisuus liittyy selkeästi yksilöllistymiseen ja yksi-
löiden vastuuttamiseen, sillä sopimus edellyttää ainakin periaatteessa
kahta erillistä kumppania. Tällä tavoin sopimuksilla pyritään tuottamaan
uudenlaista toimijuutta, jossa kansalaisista tulee aktiivisia vastuunotta-
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jia. Entiset hallintoalamaiset käsitetään nyt aktiivisiksi asiakkaiksi, ja asi-
akkailta edellytetään pitkälti sitä, että he kykenevät hoitamaan omat asi-
ansa. Asiakkuutta korostava suuntaus tarkoittaa siis myös vastuuttamis-
ta. Siihen pyritään esimerkiksi edellä kuvatussa vanhempien verkostoso-
pimuksessa, jolla vanhempia halutaan rohkaista ottamaan vastuu omista
ja naapurinkin lapsista. Vastaavasti koululaisten järjestyssääntösopimuk-
sessa korostetaan jokaisen yksilöllistä vastuuta sääntöjen noudattamisesta.

Verrattuna perinteisiin hallinnon välineisiin sopimuksen etuna on ai-
nakin periaatteessa sen joustavuus: asioista voidaan sopia paitsi yksilölli-
semmin myös konkreettisemmin ja täsmällisemmin verrattuna lain abst-
raktiin ja yleiseen sääntelyyn tai yksittäisen hallintopäätöksen rajattuun
liikkumavaraan (Mäenpää 1989; Mäkinen 2000). Esimerkiksi vanhem-
pien sopimus yhteisistä pelisäännöistä voi olla hyvinkin tarkka ja yksi-
tyiskohtainen, mutta sitä on myös mahdollista nopeasti päivittää. Sopi-
mus siis kykenee ottamaan huomioon paikallisia erityisvaatimuksia, ja
sillä voi korjata mahdollisia lain aukkokohtia ja muita heikkouksia. So-
pimus ei siis välttämättä ole huono väline, mutta mikä tahansa sopimus
ei ole joustava, vastaa yksilöllisiin tarpeisiin tai lisää osallistumista. Val-
taistava sopimuskäytäntö edellyttää, että itsemäärääminen ja asiakkuus
otetaan vakavasti (Pohjonen 2002).

Osallistuminen tällaisiin aidosti neuvotteleviin sopimusmenettelyi-
hin edellyttää kansalaisilta kuitenkin erityisiä taitoja. Kuka tahansa ei
osaa – tai halua – osallistua täysivaltaisesti neuvotteluihin, jotka käsitte-
levät koulun tai vanhempien verkoston sääntöjen luomista tai noudatta-
mista. Myös sopimusten muuttaminen edellyttää aktiivisuutta sekä
usein neuvottelukykyä ja hallinnollisia taitoja. Erityisen ongelmalliseksi
kouluesimerkkien sopimukset tekee se, että alaikäisistä lapsista tehdään
sitoutujia ja sopijoita ilman, että heillä on mahdollisuutta ymmärtää toi-
minnan taustoja, osallistua aidosti sopimuksen laatimiseen tai kieltäytyä
siitä. Ristiriita on ilmeinen Suomen oikeusjärjestykseen nähden, joka ei
tavallisesti pidä mahdollisena, että alaikäinen lapsi voidaan velvoittaa oi-
keudellisesti sitovasti. Alle 12-vuotiasta lasta ei voida edes kuulla, alle 15-
vuotiaan ei katsota ymmärtävän rikosoikeudellista vastuuta, ja vasta 15-
vuotias voi tehdä kauppaa, mutta silloinkin ainoastaan ansaitsemillaan
rahoilla (ks. Mahkonen 2001).
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Sopimuksella voidaankin tunkeutua vaarallisen tehokkaasti ihmisten
yksityiselämään velvoittamalla esimerkiksi verkostosopimuksen tehneet
vanhemmat lain vaatimuksia huomattavasti pidemmälle meneviin teh-
täviin. Viralliselta tuntuvaan sopimusehdotukseen voi tulla suostuttua ja
sitouduttua ajattelematta sitä, olisiko esitettyihin velvoitteisiin välttämä-
töntä, hyvä tai tarpeellista suostua. Liiallinen usko sopimuksiin voi he-
rättää molemmin puolin luottamusta siihen, että sopimuksen myötä
käytössä todella olisi apuväline, elleivät asiat sujukaan odotetusti. Monet
edellä kuvatut sopimukset ovat kuitenkin tässä mielessä varsin tyhjiä.
Niitä ei voida pitää perinteisinä sopimuksina vaan pikemminkin juuri
kumppanuusjärjestelyinä. Virallisen sopimusoikeuden välineet saada
niskoitteleva sopimuskumppani ruotuun eivät tosiasiassa ole käytössä tai
sopimusoikeuden keinot ovat muutoin epäsopivia: oikeudenkäynti tus-
kin on joustava, helppo, halpa tai tuttu keino lähteä peräämään vastuul-
lista vanhemmuutta, koulunsääntöjen noudattamista tai koulun vastuu-
ta (Ervasti 2004).

Ajatus oikeudenkäyntien hyödyllisyydestä ei kuitenkaan ole täysin
mahdoton. Tuomioistuimissa on viime vuosina vaadittu pääsyä leikka-
uksiin tai muihin hoitoihin (Liljeström 2003). Siellä on myös käsitelty
koulukiusaamistapauksia (Hakalehto-Wainio 2003). Kiusaamista käsit-
televä sopimus olisi yksi harkintaan vaikuttava seikka, kun arvioidaan
kunnan tai koulukiusaajan vahingonkorvausvelvollisuuteen vaikuttavia
tekijöitä kuten koulun velvollisuutta järjestää mahdollisuus turvalliseen
koulun käyntiin tai oppilaalle syntyneitä oikeusturvaodotuksia. Oikeu-
denkäyntejä voidaan myös käyttää puhtaasti politiikan välineenä julki-
suuden huomion kiinnittämiseksi tärkeänä pidettyyn ilmiöön (Wil-
helmsson 2001).

On myös syytä pohtia sitä, mikä on esimerkkiemme sopimusten suh-
de viranomaisilla joka tapauksessa olevaan vastuuseen: lisääkö se sitä vai
pyrkiikö se vähentämään sitä? Näyttää siltä, että esimerkiksi koulujen on
edellä kuvatun kaltaisista sopimuksista huolimatta otettava vastuu kou-
lun sääntöjen noudattamisesta ja turvallisuudesta. Vaikka sopimukset
voivat olla yksi keino ottaa esimerkiksi koulukiusaaminen vakavasti, pel-
kästään sopimuksien tekeminen ei poista koulun vastuuta järjestää tur-
vallinen koulunkäyntiympäristö. Sopimusten myötä koulu ei myöskään
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näytä sitoutuneen enempään kuin mihin jo lait sen velvoittavat. Koulun
puolelta sopimus vaikuttaa siis ainoastaan tavalta jakaa informaatiota.
Ehkä tilannetta voisi tulkita sitenkin, että vaikka sopimukset eivät poista
koulujen omaa vastuuta koulussa käyvien hyvinvoinnista, koulut pyrki-
vät keventämään vastuutaan siirtämällä sitä perheisiin.

Sopimaton tulevaisuus

Esimerkkimme kirjallisista, arkisista sopimuksista – erityisesti kouluissa
ja vanhemmuudessa – ovat eräänlaisia vakavamielisiä leikkejä, eivät niin-
kään perinteisiä, oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia. Kirjallisen sopi-
muksen käyttäminen jossakin institutionaalisessa yhteydessä edellyttää,
että viranomaiset tai muut ammattilaiset näkevät sen hyväksi tai tarpeel-
liseksi käytännöksi – lapset, nuoret ja heidän vanhempansa eivät sitä
luultavasti itse ehdota. Kirjallisilla sopimuksilla on paitsi voimansa myös
ongelmansa: erityisesti kaikille valmiina tarjottavat sopimukset osoittau-
tuvat ohuiksi ratkaisuyrityksiksi niihin ongelmiin, joihin niillä halutaan
vaikuttaa. Ne eivät välttämättä lisää luottamusta vieraiden kesken vaan
ennemminkin korostavat niitä epäilyksiä, joita alullaan olevaan ”kump-
panuuteen” liittyy. Sopimuksellisuuden ulottuminen käyttäytymisen
sääntelyyn saattaa olla ohimenevä ilmiö, joka kaatuu omaan nokkeluu-
teensa. On mahdollista, että sopimusten sijasta tulevaisuudessa kyetään
vuorovaikutteisempaan keskusteluun vastuiden jaosta.

Tämä saattaa kuitenkin olla liian toiveikasta. Julkisissa kasvatusinsti-
tuutioissa näkyy se, että yhä pienempiä lapsia pyritään muokkaamaan it-
setarkkailuun ja -arviointiin sekä sitoutumiseen kykeneviksi vastuullisik-
si mutta joustaviksi toimijoiksi. Sopimusten hyödyntämisen uhkaku-
vaksi jää se, että viranomaisvelvoitteet kuitataan hoidetuiksi massasopi-
muksilla tai se, että paikallisissa sopimusmenettelyissä luodaan etuuksien
tai palvelujen saamiseksi uusia ehtoja ohi parlamentaarisesti sovittujen
edellytysten. Yksilöitynyt kansalainen jää yksin ja ilman joukkovoimaa
vastaamaan omasta selviytymisestään näennäisissä sopimussuhteissa.
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Poikkihallinnollinen – eri hallinnonalojen am-
mattilaisten – yhteistyö on uudenlainen tapa or-
ganisoida eettisesti haastavaa ehkäisevää työtä, 
jossa pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan elin-
oloihin ja elämäntapoihin liittyviä riskejä. Ulrich 
Beck (1995, 48–49, 61–62) on visioinut teks-
teissään toiselle modernille ominaisen neuvotte-
levan valtion, jossa pätevyyttä ja ei-pätevyyttä yh-
distelevät pyöreän pöydän foorumit kehittelevät 
ja kokeilevat uusia ratkaisuja. Tällaiset foorumit 
soveltuvat ehkäisevän työn kehittämiseen, joka 
nousi 1990-luvulla hyvinvointipolitiikan keski-
öön. Ehkäisevässä työssä painotetaan paikallisia 
toimia: kansalaisten osallistumista, ammattilais-
ten verkostoitumista ja uudenlaista tiedon tuot-
tamisen tapaa. (Rauhala & al. 2000.) Ongel mien 
ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen rinnalla on 
alettu puhua myönteisten asioiden, kuten tervey-
den, osallisuuden ja hyvinvoinnin, edistämises-
tä. Osin kyse on retoriikan pehmentämisestä: so-
siaalisten ongelmien sijasta painotetaan olemassa 
olevia vahvuuksia ja resursseja. Poliittishallinnol-
lisessa ohjauksessa ammattilaisia kehotetaan yhtä 
kaikki yhdistämään voimansa. 

Tässä artikkelissa analysoin poikkihallinnollis-
ten ryhmien neuvotteluja ja toimintaa Helsingis-
sä vuosina 2001–2002 kerätyn empiirisen ryh-
mähaastatteluaineiston valossa. Seitsemässä tut-
kitussa ryhmässä eri hallinnonalojen ammattilai-
set, pääasiassa sosiaali-, koulu- ja nuorisotoimen 
työntekijät (ks. liite 1), kokoontuivat säännölli-

sesti keskustelemaan alueensa lasten, nuorten ja 
perheiden asioista ja pyrkivät ehkäisemään hei-
dän syrjäytymistään, päihteiden käyttöään sekä 
tukemaan vastuullista vanhemmuutta. Ehkäise-
vässä työssä kohdataan väistämättä myös aktuali-
soituneita riskejä ja koetaan niiden aiheuttamaa 
ammatillista huolta. Ammatillisen huolen herää-
minen edellyttää harkittuja toimia. 

Tulkitsen tutkimani ryhmät ammattilaisten yh-
teisöllisen neuvottelun foorumina tai ainakin yri-
tyksenä luoda sellainen paikka, jossa käsitellään 
liberaalin yhteiskunnan puuttumisdilemmaa eli 
kysymystä siitä, milloin ja millainen puuttumi-
nen lasten ja heidän perheidensä elämään on oi-
keutettua ja tarpeellista, milloin taas epäsuota-
vaa tai jopa vahingollista. Ammatillinen puuttu-
minen perheiden tai yksilöiden elämään on han-
kalaa. Sitä yhtäältä odotetaan ja peräänkuulute-
taan, toisaalta karsastetaan ja pelätään. Virallisten 
ja epävirallisten turvaverkkojen toimimattomuus 
ja välinpitämättömyys ovat tulleet esille esimer-
kiksi alkoholiongelmaisten perheiden lasten ret-
rospektiivisistä kertomuksista: lapset eivät usein 
saaneet kaipaamaansa apua ja tukea (Itäpuisto 
2005, 91–93). Toisaalta ydinperheiden yksityis-
tymisen rinnalla kehittyneen lastensuojeluinsti-
tuution keinot perheen rajojen ylittämiseen näh-
dään eettisesti pulmallisina. Perheen koskematto-
muuteen kajoaminen huostaanottojen muodossa 
onkin määritelty lastensuojeluinstituution kiro-
tuksi tehtäväksi. (Saurama 2002, 28–29.) Jokai-
selta hallinnonalalta voidaan löytää yhteiskunnal-
lista kritiikkiä herättäviä tehtäviä, mutta erityi-
sesti lastensuojeluun kohdistuu monensuuntaisia 
odotuksia ja paineita. 

Esitän artikkelissani empiirisen aineiston va-
lossa, mitä rakenteellista tukea ammattilaiset kai-
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paavat ja mitä ehkäisevän työn keinoja he hah-
mottelevat puuttumisdilemmaa ratkaistakseen. 
Esitän myös, millä edellytyksillä ryhmät etene-
vät käytännön yhteistoimintaan. Analyysin kaut-
ta syvennän kuvaa liberaalin yhteiskunnan puut-
tumisdilemmasta ja sen käsittelystä poikkihallin-
nollisissa ryhmissä.

Sosiaalisesta hallinnasta yhteisö-
hallintaan?

Ehkäisevä hyvinvointi- ja kasvatustyö vie teki jänsä 
lasten elämän riemuihin ja kamppailuihin sekä 
julkisen vallan yksityis- ja perhe-elämää ohjaaviin 
käytäntöihin. Ammattilaisten verkostoitumises-
ta ja yhteistoiminnasta on tullut yleisesti hyväk-
sytty tavoite monestakin syystä: hyvinvointival-
tiollista toimintaa on haluttu tehostaa, paikallis-
tason vastuu ja valtuudet ovat korostuneet ja am-
mattilaisille on asetettu uusia yhteisöllisiä tehtä-
viä. Hyvinvointivaltion laajentuessa ammatillisille 
projekteille, uusien professioiden opillistumiselle, 
erikoistumiselle ja vakiintumiselle oli sijaa; hyvin-
vointivaltion jälkiekspansiiviseen vaiheeseen liit-
tyvät puolestaan professioiden haurastuminen se-
kä jälkiammatillinen joustavuus – monitaitoisuus, 
verkostoituminen, refl eksiivisyys ja yrittäjyys (Jul-
kunen 2004). Tulkintani mukaan ammattilaisver-
kostot toteuttavat palvelusektoreiden välisiä neu-
vottelujaan erityisesti kahden ideaalin risteyksessä: 
sosiaalinen hallinta sekä uusi yhteisöhallinta ris-
teävät heidän toimintaympäristössään. Siten lap-
siin ja nuoriin suuntautuvalla poikkihallinnolli-
selle yhteistyölle tarjoutuu tässä ajassa kaksi teh-
tävää: 1) hyvinvoinnin ja normaliteetin vajeiden 
paikkaaminen eli murroksessa olevan hyvinvoin-
tivaltion vastuiden kantaminen ja 2) yhteisöhal-
linnan kokeilu ongelmien ehkäisyssä. 

Sosiaalinen hallinta kiinnittyy hyvinvointivalti-
oon ja sen asiantuntijavetoiseen biopolitiikkaan – 
väestön ja yksilöiden elämän potentiaalien ohjaa-
miseen ja kontrolliin. Liberaalin hallinnan ohel-
la kehittyivät myös sosiaaliseksi ymmärretyt asi-
at, kuten oikeudet, turvallisuus, vakuutus ja kan-
salaisuus. (Dean 1999, 99; Helén 2004.) Suoma-
laista hyvinvointivaltiota rakennettaessa ”sosiaali-
nen” merkitsi yhteisyyttä, lämpöä, toverillisuutta, 
kiinteyttävyyttä sekä keskinäistä avunantoa (Kuu-
si 1931, 13–14), ja sosiaalinen kysymys erityisesti 
työväen integroimista, jossa ”sosiaalisen voi ym-
märtää olleen se vaje, joka erotti yksilön normali-

teetista” (Haatanen 1997). Pohjoismainen hyvin-
vointivaltio voidaan nähdä suhteellisen avarana 
moraaliyhteisönä, joka on sallinut runsaasti ero-
ja elämäntapavalinnoissa ja maailmankatsomuk-
sissa, mutta perusoikeuksien toteutumisen suh-
teen vain pieniä eroja. Niissä se on tavoitellut ta-
sa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuden-
mukaisuutta. (Julkunen 1994.)

1980-luvulta alkaen hyvinvointivaltioideaali ja 
sen moraaliset periaatteet ovat olleet uskottavuus- 
ja rahoituskriisin kourissa: sitä on arvosteltu by-
rokraattisuudesta, sektorikohtaisista jäykistä, asi-
akkaan tarpeita kohtaamattomista palveluista se-
kä valtion kontrollivallasta (ks. Hirsch 1983, 84–
87; Giddens 1998, 112–113). Hyvinvointipal-
velujen on nähty tuottavan riippuvuutta ja pas-
siivisuutta, jopa pahoinvointia. Sekä poliittiselta 
oikeistolta että vasemmistolta kuulunut kritiikki 
ja kansallisvaltion merkityksen oheneminen glo-
balisaatio- ja integraatiokehityksessä ovat vaikut-
taneet hyvinvointivaltion muodonmuutokseen, 
jonka laajuudesta ja syvyydestä ei vallitse yksimie-
lisyyttä (Alasuutari 2004). Uudenlaiset manage-
rialistiset, tehokkuuteen tähtäävät ja paikallisyh-
teisöön tukeutuvat hallinnan tavat ovat nousseet 
korvaamaan sosiaaliseen hallintaan perustuvia ta-
voitteita. Kasvavia kansalaisia koskeva nykykes-
kustelu vilisee taloustermejä: lapsiin ja heidän hy-
vinvointiinsa sijoitetaan, he ovat avain menesty-
vään kansantalouteen, ja sosiaalisesta on tullut 
yksi pääoman muoto, ja se kasvaa ennen kaikkea 
paikallisyhteisöissä.

Yhteisöhallinnalla tarkoitetaan erityisesti 1990-
luvulla vahvistunutta hallinnan tapaa, jossa lä-
hiyhteisöt ja niiden moraalinen velvoittavuus ja 
vastuullistamisen kyky ovat nousseet poliittisen 
retoriikan keskiöön (Rose 1999, 172–176). Val-
tiota ja yksilöitä välittävän kansalais- ja paikal-
lisyhteisön uusi korostaminen näkyy erityises-
ti anglosaksisissa kommunitaristisissa ja kolman-
nen tien virtauksissa ja ohjelmajulistuksissa (Et-
zioni 1996; Giddens 1998), joita on soviteltu 
suomalaiseenkin yhteiskuntapolitiikkaan (Rah-
konen 2000). Yhteisöpainotuksella pyritään py-
säyttämään liberaaliin hyvinvointivaltioon liite-
tyt lieveilmiöt, kuten yksilön oikeuksien rajatto-
mat vaateet, etuuksien väärinkäyttö ja kansalais-
ten moraalin murentuminen. Yleistäen voidaan 
sanoa, että kommunitarismi arvostaa paikallis-
ta, kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen 
ja jaettuun moraaliin perustuvaa yhteisöllisyyt-
tä sekä perinteisiä sosiaalisia instituutioita, kuten 
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perhettä ja koulua, ja pyrkii elvyttämään niitä. 
(Haatanen 1997; Kymlicka 2002, 271; Saasta-
moinen 2002.) 

Yhteisökasvatuksen nousu merkitsee pitkälti 
vanhempiin kohdistuvaa muutospainetta, kuten 
esitetään nuorten ehkäisevän päihdetyön ja julki-
sen tilan kontrolliohjelmia koskevassa tutkimuk-
sessa (Törrönen & al. 2004). Tutkijat päättelevät, 
että kontrolloimalla nuoria julkinen sektori kier-
toteitse kannustaa vanhempia muuttamaan omaa 
käyttäytymistään tavalla, jonka ei katsota louk-
kaavan yksilön perusoikeuksia suvereenina kan-
salaisena ja kuluttajana. Vanhempien subjektiase-
man vahvistaminen ja heidän vastuuttamisensa 
yhteisön tuella eivät edellytä myöskään puuttu-
mista kulutus- ja kilpailuyhteiskunnan rakentei-
siin, kuten vanhempien työaikoihin tai muihin 
arkea sääteleviin toimintajärjestelmiin. (Törrö-
nen & al. 2004, 230.) Ammattilaisverkostot hyö-
dyntävät yhteisöhallinnan rinnalla edelleen myös 
sosiaalisen hallinnan ideoita (ks. Karlsson & Tör-
rönen 2004; Määttä 2004b). Kysyn aineistoltani, 
miten nämä hallinnan tavat ilmenevät tutkimie-
ni ryhmien neuvotteluissa. 

Ryhmähaastattelut ja niiden analyysi

Tutkimus alkoi osana nuorten ehkäisevän päih-
detyön projektia, Klaari Helsinki -arviointitutki-
musta (ks. Sulkunen & al. 2003)1. Klaarin yhtenä 
keskeisenä toimintamuotona oli tukea, muodos-
taa ja kouluttaa perheiden asioita ja ongelmia kä-
sitteleviä paikallisia ryhmiä. Klaarin aluekoordi-
naattorit toimivat avaininformantteina tähän tut-
kimukseen soveltuvien ryhmien kartoituksessa, 
ja heidän kauttaan lähestyin ryhmiä tutkimuk-
seen motivoivalla kirjeellä. Jos jokin ryhmä oli 
halukas osallistumaan tutkimukseen, selvitin tar-
kemmin ryhmän soveltuvuutta seuraaviin kritee-
reihin: keskeistä oli se, että ryhmä on poikkihal-
linnollinen, se käsittelee toiminnassaan nuorten 
ehkäisevän päihdetyön kysymyksiä ja kokoontuu 

säännöllisesti. Ehkäisevän päihdetyön kysymyk-
set siirtyivät tutkimuksen edetessä sivummalle, 
koska syrjäytymisen ehkäisy oli ryhmien toimin-
nassa keskeistä ja oma tutkimusintressini ohjasi 
kysymyksenasettelua yleisen syrjäytymistä ehkäi-
sevän toiminnan suuntaan.

Hyödynsin tutkimuksessa Alain Tourainen 
(1981, 140, 192–193) sosiologisen interventi-
on ideaa: järjestämissään interventiosessioissa 
tut kija ohjaa tarkkoja ryhmäanalyysimenetelmiä 
käyt täen ryhmän jäseniä määrittelemään ja ana-
lysoimaan toimintansa perusteita. Käytin ryhmä-
haastatteluissa sekä dialogista että konfrontoivaa 
strategiaa: asetin ryhmän jäsenet silmäkkäin omi-
en näkemystensä kanssa niin, että niitä on perus-
teltava ja arvioitava (Määttä & Rantala, ilmes-
tyy). Haastattelin kutakin tutkimukseen osallis-
tuvaa seitsemää ryhmää kolme kertaa, joten haas-
tatteluja kertyi yhteensä 21, litteroituna noin 400 
sivua. Yhteensä haastattelututkimuksiin osallis-
tui 57 ammattilaista, joista suurin osa oli viran-
omaisia. Kahden ryhmän toimintaan osallistui 
myös vanhempia, mutta päähaastatteluissa (1. ja 
2. haastattelu) he eivät olleet mukana. 

Haastattelurunko (Määttä 2004a) oli kullakin 
ryhmällä ensimmäisellä kerralla sama: pääkysy-
mykset koskivat ryhmän toimintaa, ryhmätyössä 
koettuja hyötyjä ja pettymyksiä sekä ammattilais-
ten syyselityksiä ja ratkaisumalleja nuorten päih-
teiden käyttöön. Päihteiden käyttö toimii haas-
tattelussa esimerkkinä moraalisesti säädellystä, ai-
kuisille sallitusta toiminnasta ja samalla sosiaali-
sesta ongelmasta, joka koskettaa monia suomalai-
sia. Ensimmäisen haastattelun lopulla kaikki am-
mattilaiset saivat mahdollisuuden tiivistää omia 
näkemyksiään ehkäisevästä työstä ja sen tarpeista 
hallitukselle suunnatun parin minuutin puheen 
muodossa. Tämän tiivistyksen tavoitteena oli 
poimia haastateltujen tärkeäksi kokemat ja ryh-
mähaastattelussa selkeytyneet kannat.  

Neutraalin, kaikille ryhmille saman alkuhaas-
tattelun jälkeen esitin kullekin ryhmälle toisessa 
– noin kolme viikkoa myöhemmässä – haastat-
telussa tulkintani heidän näkemyksistään haas-
tattelulainausten ryydittämänä. Ammattilaiset 
saivat tässä haastattelussa terästää ja selventää it-
semäärittelyitään sekä osallistua tulkintaproses-
siin. Viimeisellä haastattelukerralla keräsin am-
mattilaisten suullista ja kirjallista palautetta tut-
kimusinterventioon osallistumisesta. Jätin kulle-
kin ryhmälle myös heidän toimintaansa koskevan 
analyysiraportin, jota ryhmät saivat hyödyntää, 

1Klaari Helsinki -projekti oli STM:n yhteisöhallinnan 
pilottiprojekti vuosina 2000–2002, ja se vakinaistet-
tiin vuoden 2003 alusta. Sen keskeinen pyrkimys on 
ehkäisevän työn kentällä toimivien viranomaisten ja 
vapaaehtoisten työn koordinointi ja suuntaaminen 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja päihteiden käy-
tön ehkäisemiseksi. (Ks. http://www.hel2.fi /sosv/
klaari/index.html.) 
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miten parhaaksi katsoivat. Ammattilaiset saivat 
monta mahdollisuutta selventää ja oikoa heidän 
ryhmästään esittämiäni tulkintoja ryhmäinter-
vention eri vaiheissa sekä maaliskuussa 2003 jär-
jestetyssä, tutkimukseen osallistuneille avoimessa 
lopputapaamisessa, jossa esittelin heille tutkimus-
raportin (Määttä 2004a) käsikirjoituksen.

Analysoin ryhmähaastatteluja välittömästi haas-
tattelujen jälkeen siten, että koodasin aineistoa si-
sällöstä nousevin kategorioin pääpiirteittäin kysy-
mys kerrallaan. Esimerkiksi ammattilaisten kerto-
mat ehkäisevän työn keinot koodasin omaksi pää-
kategoriakseen. Tähän pääkategoriaan kehitin ai-
neistosta nousevia, sisällöllisiä kategorioita, kuten 
arvokeskustelun ja vanhempien vastuuttamisen. 
Hyödynsin analyysissäni Atlas-ti-ohjelmaa, jos-
sa koodausten sisällöllinen tarkastelu ja sisältöjen 
yleisyyden hahmottaminen määrällisten taulu-
kointien avulla ovat mahdollisia. Analyysin ede-
tessä aineistosta ei juuri nouse uusia kategorioita, 
vaan puheet voi koodata jo syntyneisiin kategori-
oihin. Tätä artikkelia varten olen syventänyt ana-
lyysejä teoreettisen viitekehykseni valossa etsien 
sosiaalisen hallinnan sekä yhteisöhallinnan muo-
toja ammattilaisten puheista. Edellä olen kuvan-
nut myös analyysin vuorovaikutteisuutta: haasta-
tellut ammattilaiset osallistuivat itsekin analyy-
sin tarkentamiseen vahvistamalla tai kiistämällä 
esittämiäni tulkintoja. Laadulliselle tutkimuksel-
le ominaisella tavalla aineiston analyysi on jatku-
nut kirjoitusprosessina. 

Ryhmät lyhyesti

Tutkimani ryhmät ovat organisoituneita, sään-
nöllisesti – noin kerran kuukaudessa tai harvem-
min – kokoontuvia toimijaryhmiä, jotka koos-
tuvat lähinnä julkisten palvelujen ammattilaisis-
ta. Haastatteluihin osallistuneiden ammattilais-
ten sektori- ja ammattikohtainen jaottelu (liite 
1) kuvaa tiivistetysti ryhmien kokoonpanoa. Yk-
sittäisen ammattilaisen osallistuminen johonkin 
ryhmään perustuu yleensä vapaaehtoisuuteen tai 
löyhään esimiesohjailuun. Ryhmien väki saattaa 
vaihtua, ryhmät täydentyvät tai yksipuolistuvat, 
kukoistavat, sinnittelevät tai lopettavat. Ryhmät 
pyrkivät yhteistyöllään saavuttamaan asettamiaan 
tai niille asetettuja tavoitteita. Poikkihallinnolli-
nen ryhmätyö mukautuu ja muotoutuu ajassa ja 
paikassa, osallistujistaan riippuen, ja kehittää uu-
sia merkityksiä ja tavoitteita.

Lastensuojelun ryhmä (aloittanut toimintansa 
1994–1995) pyrkii ehkäisemään lasten ja nuor-
ten syrjäytymistä. Sen toimintaideologia perus-
tuu hyvinvointivaltiolliseen vastuuseen heikois-
ta ja sen vihollinen on yhteiskunnallinen epäta-
sa-arvo. Se saa moraaliset resurssinsa ehkäisevään 
työhön ja puuttumiseen lastensuojelutapauksiin 
keskittymällä. 

Terapeuttinen ryhmä (aloittanut projektitoi-
mintansa vuonna 1997) pyrkii eri keinoin alu-
eensa ongelmaisten lapsiperheiden syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Sen toimintaideologia painottaa tun-
netyöskentelyä ja systeemikritiikkiä. Ryhmä saa 
moraaliset resurssinsa ehkäisevään työhön samas-
tumalla autettaviin perheisiin. Ryhmä vastustaa 
byrokraattista, huonosti toimivaa palvelujärjes-
telmää. 

Ehkäisevän päihdetyön tiedotusryhmä (perustet-
tu 1993) pyrkii alueensa lasten ja nuorten päih-
teiden käytön ehkäisyyn. Ryhmä järjestää vuosit-
tain paikalliselle yläasteelle päihdevalistuspäivän. 
Ryhmän toimintaa kuvaavat turhautuminen, sel-
keän toimintaideologian ja vihollisen puuttumi-
nen sekä motivaatio-ongelmat. Halua muutok-
seen kyllä löytyy.

Kasvatusyhteistyöryhmä on koottu kasvatus-
yhteistyö-projektin suunnittelua varten vuonna 
1999. Projektin ensisijaisena tarkoituksena on 
tukea vanhempia ja ammattilaisia kasvatustyös-
sään. Tätä tehdään pääasiassa lapsille, vanhem-
mille ja ammattilaisille suunnatuilla koulutuk-
silla sekä ryhmä- tai luokkapelisäännöin. Kuka 
projektia johtaa, suunnittelee ja toteuttaa, näyttää 
epäselvältä. Tätä epätietoisuutta selittää osin juu-
ri ennen haastatteluja tapahtunut projektin ve-
täjän vaihtuminen. Jaettua toimintaideologiaa ei 
ryhmässä löydy, vihollisia voisivat olla vastuuton 
vanhemmuus ja välinpitämättömyys. 

Päihdepalvelujen suunnitteluryhmä on vuonna 
1995 sosiaalikeskuksen johtajan asettama, sosi-
aali- ja terveystoimen esimiehistä koostuva ryh-
mä. Ryhmän toimintaideologia on hallinnollinen 
vastuu palvelujen saatavuudesta, kattavuudesta ja 
laadusta. Jonkinlaisia vihollisia ryhmällä voisivat 
olla huonot, asiakkaiden tarpeita kohtaamatto-
mat palvelut. Moraaliset resurssinsa ryhmä löy-
tää kansanterveysajattelusta ja julkisesta syrjäy-
tymishuolesta. 

Kontrahtiryhmä (aloittanut toimintansa vuon-
na 2001) pyrkii toiminnassaan peruskoululais-
ten syrjäytymisen ja päihteiden käytön ehkäi-
syyn. Sen toimintaideologia on kommunitaris-
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tinen, se tavoittelee yhteisöllisyyttä pelisääntö-
jen ja sopimusten kautta. Ryhmän vihollisia ovat 
yhteisöttömyys ja säännöttömyys. Moraaliset re-
surssit ehkäisevään työhönsä ryhmä saa jäsenten-
sä yksimielisyydestä hyvän elämä määrittelyssä, 
jota on mahdollista soveltaa koulun mikroyhteis-
kunnassa. 

Nuorten hyvinvointiryhmä (aloittanut vuon-
na 2001) neuvottelee, mitä se voisi tehdä nuor-
ten hyvinvointia edistääkseen. Ryhmä suhtautuu 
avoimesti erilaisiin näkemyksiin, mutta yhteinen 
toimintaideologia, vihollinen ja moraaliset resurs-
sit ovat vielä haussa. Motivaatioilmapiiri on odot-
tava ja epäselvä. Kaikki on auki ja alussa.

Ammatillista tahtoa ja resurssipulaa 

Ensimmäisen haastattelun lopulla ammattilaiset 
saivat mahdollisuuden tiivistää ryhmähaastatte-
lussa käsiteltyjä näkemyksiään hallitukselle suun-
natun puheen muodossa. Puheissaan ammatti-
laiset tulevat esittäneeksi ytimekkäitä ratkai suja 
ja vaatimuksia ehkäisevän työn rakenteellisiin 
ehtoihin. Syntyi vaikuttamaan pyrkivää puhet-
ta, leikillistä verbaaliakrobatiaa ja pessimististä-
kin pohdintaa:

Mä epäilen suuresti, että onks missään semmosta asian-
tuntijuutta, jossa niitä pulmia voitais hoitaa. – – Tääl-
lä ollaan niin hirveen haavottuvaisia, ett jos se oma 
ydinperhe ei toimi, niin sitten tavallaan kaikki leväh-
tää. Ja mä oon vähän skeptinen, ett pystyyks sitä ku-
kaan muu auttamaan ja hoitamaan, kukaan ammat-
tiauttaja. Se on aikamoinen ongelma, ett ihmiset on 
niin yksin. (Koulukuraattori, nainen, nuorten hyvin-
vointiryhmä)

Huoli sosiaalisen tuen puutteesta ja ammatilli-
sen auttamistyön rajoista nousi esille tässä pu-
heessa. Selviytymisen valttikortit jaetaan yksilöi-
tyneissä perheissä, eikä kukaan takaa jaon oikeu-
denmukaisuutta. Ilmassa leijuvat rajallisiin mah-
dollisuuksiin liittyvä pessimismi ja ehkä työnteki-
jän väsyminenkin. Yleensä ammattilaiset pyrkivät 
kuitenkin puheissaan vakuuttamaan päättäjät asi-
akkaiden ja hyvinvointityön tarpeista: 

No, ensimmäiseksi mulle tulee mieleen just tämä, mi-
kä on ihan tosiasia, että näiden lasten ja perheiden eri-
laisista sosiaalietuuksista ja palveluista on kyllä vähen-
netty poliittisilla päätöksillä rahaa runsaasti ja kaikista 
näistä tulosrikkaista vuosista huolimatta sitä satsaus-
ta ei ole takaisin laitettu sinne, mistä sitä on pois otet-
tu. Ja kaikista huolestuttavista ilmiöistä ja tästä nuor-
ten pahasta olosta huolimatta, mikä on tosiseikka, niin 

edelleenkään ei satsata riittävästi, esimerkiksi psykiat-
riseen hoitoon. Jotenkin se kuva, mitä poliitikot it-
se antaa näillä kaiken maailman optiosysteemeillä ja 
oman edun tavoittelulla niin kyllähän se heijastuu, siir-
tyy ihan suoraan tämmöisenä sitten, että muutkin ha-
luaa: heti kaikki tänne mulle nyt! (Lastensuojelun so-
siaalityöntekijä, nainen, ehkäisevän päihdetyön tiedo-
tusryhmä)

Päättäjille puhuessaan ammattilaiset painotti-
vat selkeästi perinteisiä hyvinvointivaltiollisia ta-
voitteita, sen sijaan paikallisyhteisöjen ja perhei-
den vastuun tai yhteisten arvojen etsintään liit-
tyvät puheet olivat harvassa. Seuraavana on kui-
tenkin yksi esimerkki yhteisöpuheesta, jossa kai-
vataan vastuullisuutta sekä ongelmakäyttäytymi-
seen puuttuvaa otetta.

Siviilirohkeutta tarvitaan, siis jos näkee, että joku lapsi 
tekee jotain, vaikka se ei ole oma lapsi tai se ei ole mi-
nun työtontillani. Sellaista välittämistä toisista ihmi-
sistä. Aikuiset ovat hirveän itsekkäitä, tuijotetaan vain 
omaan napaan, mutta kun annat, niin saat. Ja meidän 
nuoret nykyään. Ne ovat hirmu vähän valmiita itse pa-
nostamaan. Itse haluavat, että koululta tulee sitä ja asu-
kastalolta tätä, mutta jos olisi, että mitäs he tekevät, et-
tä saataisiin joku tapahtuma tai muu, niin mitä he oli-
sivat valmiita itse tekemään. (Koulukuraattori, nainen, 
lastensuojelun ryhmä)

Samainen koulukuraattori esitti hieman aiemmin 
ammattilaisille tyypillisen, sosiaalisesta kiinni pi-
tävän puheen päättäjille. Ammattilaisten toistu-
va ja painottuva sanoma oli resurssien tarve ja asi-
akkaiden puolesta puhuminen: vanhemmat, lap-
set ja nuoret tarvitsevat kipeästi yhteiskunnan tu-
kia ja palveluita. Ammattilaiset puolestaan tar-
vitsevat palkassakin näkyvää arvostusta työlleen 
sekä todellista mahdollisuutta kehittää ja toteut-
taa monimuotoista kasvatus- ja hyvinvointityötä. 
Ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toteutuminen 
näyttää nykyrakenteissa ja nykyresursseilla han-
kalalta.

Myös kouluissa niin kuin muissakin työpaikoissa on 
pakko työntekijäresursseja lisätä, jotta pystytään tähän 
nykyiseen tilanteeseen edes jollain lailla vastaamaan. 
Niin kauan kun esimerkiks lastensuojelu toimii täy-
sin alimitotetuilla työntekijäresursseilla, niin että siel-
lä on kaikkien suositusten mukaisia määriä vähemmän 
ihmisiä ihan reilusti, sama perhetyöntekijöitä ja kaik-
kia muita työntekijöitä, mitä vaan voi keksiä, niitä on 
vaan yksinkertaisesti pakko lisätä! Ett näillä työmääril-
lä ei todellakaan voida vastata, missään varhasessa vai-
heessa. – – Ja myöskin lastensuojeluun lisää resursseja 
siihen tarkotukseen, että työtä voidaan monipuolistaa, 
elikkä sinne tulis moniammatillisia tiimejä, jotka pe-
rehtyis nuorten ongelmiin paremmin. (Sosiaalitoimis-
ton projektityöntekijä, nainen, kontrahtiryhmä)
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Ammattilaiset kietovat puheissaan vaateet kansa-
laisten tasa-arvoisesta kohtelusta, sosiaalisesta tu-
kemisesta ja riittävistä palveluista yhteen oman 
työnsä arvon ja legitimiteetin kanssa. Samalla kun 
he puhuvat heikoilla olevien puolesta, he puhuvat 
myös työnsä, ammattinsa ja itsensä puolesta. He 
osoittavat resurssien tarvetta ja vaativat, vakavasti 
tai leikin varjolla, apua kokemaansa velvoitteiden 
ja mahdollisuuksien ristiriitaan. Heidän työnsä 
tarpeellisuus ja esittämänsä vaatimukset saavat oi-
keutuksen lasten, nuorten ja perheiden tarpeis-
ta ja hädästä. Sosiaalinen omatunto, jakamisen 
etiikkaa ja ammatilliset projektit eli hyvinvoin-
tivaltion rakentamisen ajan moraaliyhteisö ovat 
voimakkaasti läsnä heidän puheessaan. 

Lisäksi ammattilaiset puhuivat valistuksen tar-
peellisuudesta: lapsia ja heidän vanhempiaan tu-
lisi valistaa muun muassa päihteistä, lasten psyyk-
kisen kehityksen lainalaisuuksista sekä vuorovai-
kutus- ja ihmissuhteista. Ammattilaiset antoivat 
myös erisuuntaisia vinkkejä lainsäädäntöön. He 
ehdottivat muun muassa ammattilaisten yhteis-
työvelvoitteen kirjaamista lakiin sekä salassapito-
velvoitteiden löyhentämistä yhteistoiminnan hel-
pottamiseksi. Kommunitaristinen vastuu- ja yh-
teisöpuhe puuttuivat lähes kokonaan ammatti-
laisten puheista päättäjille, kun taas muussa haas-
tatteluaineistossa sitä löytyi melko runsaasti. Tul-
kitsen eron johtuvan siitä, että päättäjille on tapa-
na puhua makrotasoisista rakenteellisista tarpeis-
ta, resurssivajeista ja yhteiskunnallisista kehitys-
linjoista, eikä niinkään maalailla sopivaa mikro-
tason käytöstä. Seuraava puhe yhdistää yhteisöl-
lisen vanhempien vastuuttamispuheen ja sosiaa-
lisen hallinnan keinot:

Neuvolatoiminnasta sitten vielä tähän vanhemmuuden 
tukemiseen, tehdään niin, että lapsilisään kuuluu se, ett 
vanhemmat joutuu käymään jossain. Täss on mun ma-
nifesti. (Seurakunnan nuorisotyöntekijä, mies, nuorten 
hyvinvointiryhmä)

Ymmärrän työntekijän pyrkivän puheessaan laki-
sääteisesti lisäämään vanhempien kontrolloimista 
siten, että lapsilisät maksettaisiin vain niille van-
hemmille, jotka käyttävät lapsiaan säännöllises-
ti neuvolassa. Vastaavaa raskaana olevien naisten 
ohjaamista palveluiden pariin harjoitetaan äitiys-
avustusten, pakkauksen tai rahan, suhteen. Tämä 
toimintatapa oli kirjattu jo vuoden 1941 äitiys-
avustuslakiin (Äitiysavustuslaki 1941). Lakiin pe-
rustuvien kontrollikeinojen lisääminen nousee ai-
ka ajoin esille. Näiden keinojen varjopuolena on 

se, että ne voivat sysätä osan palvelun käyttäjistä 
avun ulkopuolelle. 

Neuvottelu käytettävistä keinoista

Jos tarkastellaan hallitukselle suunnattujen pu-
heiden sijasta muuta aineistoa, kommunitaristis-
uusliberalistinen käänne lähiyhteisön, perheiden 
ja yksilön vastuiden korostamisineen näkyy sel-
keästi. Osa haastatelluista ammattilaisista näkee 
hyvinvointivaltiokriittisessä hengessä ongelmak-
si sen, että viranomaiset ottavat liikaa vanhem-
mille kuuluvaa vastuuta ja vanhemmat ovat puo-
lestaan tottuneet siihen, että valtio suo ja yhteis-
kunta hoitaa. Ammattilaisten tavoitteena onkin, 
että ”ei viedä sitä vanhemmuutta vaan tuetaan si-
tä ja päästään pois tästä tämmöisestä viranomais-
vastuusta” (luokanopettaja, nainen & terveyden-
hoitaja, nainen, kontrahtiryhmä). Läheisverkos-
toja pitäisi siis vahvistaa viranomaisverkostojen 
sijaan. 

Ratkaisuksi vanhempien heikkoon kasvatusvas-
tuun kantamiseen, niin sanottuun vanhemmuu-
den puutteeseen, esitettiin ammattilaisten yllä-
pitämää vanhemmuus- ja arvokeskustelua, hei-
dän antamiaan myönteisiä roolimalleja, vanhem-
pien yhteistoimintaa, oma-apuryhmiä ja yleistä 
yhteiskunnallista ryhtiliikettä: ”vapaa kasvatus on 
tullut tiensä päähän” (nuorisotalon johtaja, mies, 
kontrahtiryhmä). Valtionkin pitäisi osallistua tä-
hän tukemalla lasten kotihoitoa ja vanhempien 
työajan lyhennyksiä, jotta vanhemmat voivat pa-
remmin hoitaa kasvatustehtäväänsä. Ammatti-
laisten tehtävä on rohkaista vanhempia heidän 
vanhemmuudessaan. Kaiken kaikkiaan lapset ja 
nuoret tarvitsevat rajoja ja vanhempien valvon-
taa. Perheiden toivotaan löytävän uudelleen ar-
jen iloja, perheyhteisyyttä ja terveitä arvoja. Täl-
lainen ehkäisevä työ voidaan nähdä hitaana, tu-
losten osoittamisen kannalta hankalana ideologi-
sena ruohonjuurityönä.

Kun ryhmät pohtivat sopivia tapoja käytän-
nössä puuttua perheiden elämään, esille nousivat 
kysymykset kansalaisten vapaudesta valintoihin-
sa sekä ammatillisen ohjaamisen ja pakottamisen 
keinoista. Osa ammattilaisista toivoi vanhempien 
vastuuttamiseen löytyvän uusia, vahvojakin kei-
noja. Lastensuojelun piirissä olevien lasten van-
hemmille soviteltiin uusia, mahdollisia pakottei-
ta ja velvoitteita. 

sivut.indd   574sivut.indd   574 11.12.2006   08:59:2511.12.2006   08:59:25



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 71 (2006):6          575

Enemmän vaikka sitten pakollisesti niitä vanhempia 
mukaan sinne, että vanhemmuus ei lopu siihen, kun se 
synnytetään se lapsi, siitä se vasta alkaa. – – Että niillä 
vanhemmilla olisi X prosenttia velvollisuuttakin muka-
na siellä oikeuksien seassa, joita sitten valtio suo niille 
vanhemmille.  (Leikkipuiston johtaja, nainen)

Viimekädessä jos joku vanhempi valitsee sen, että se 
menee pubiin sen sijaan, että se menisi johonkin per-
heleirille, niin ei me voida sitä vanhempaa pakottaa. 
(Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, nainen, las-
tensuojelun ryhmä)

Tässä lyhennetyssä keskustelulainauksessa lasten-
suojelun johtava sosiaalityöntekijä korostaa van-
hempien valinnanvapautta vastauksena leikki-
puiston johtajan vastuuttamispuheeseen. Libe-
raalissa oikeus- ja hyvinvointivaltiossa vanhempia 
ei käytännössä voida velvoittaa olemaan tietyn-
laisia vanhempia. Huostaanoton uhka voi toimia 
vanhemmille jonkinlaisena pelotteena muuttaa 
toimintaansa, mutta varsinaiset pakottavat kei-
not ovat vähissä. Voidaan ajatella, että vastuulli-
seen vanhemmuuteen ohjaamisen välineiksi jää-
vät ammattilaisen persoona, arvovalta ja kyvyt, 
joita institutionaalinen konteksti voi vahvistaa tai 
heikentää. Perheiden yksityisyydellä ja aikuisten 
valinnanvapaudella on vankka suoja länsimaissa. 

Kommunitaristisen ajattelun virittämiä vas-
tuuttamiskeinojakin haastatteluissa löytyi. Täl-
laisia olivat erityisesti pelisäännöt ja sopimukset. 
Vanhempia ja lapsia voidaan sitouttaa esimerkik-
si koulun päihdepelisääntöihin virallisluonteisen 
sopimuksen muodossa, kuten kontrahtiryhmässä 
tehtiin. Vanhemmille ja lapsille suunnatulla so-
pimuksella halutaan tiedottaa koulun toiminta-
tavoista ja varmistaa heidän sitoutumisensa kou-
lun – ja yhteiskunnan – sääntöihin. Velvoittavuus 
syntyy henkilökohtaisesta sitoutumisesta allekir-
joituksen muodossa, ehkä innoittavista puheista 
ja koetusta joukkopaineesta. Tällainen vastuutta-
minen tapahtuu usein epäsuorasti ja piilotetus-
ti, ilman että perheille annetaan mahdollisuutta 
avoimeen toiminnan tavoitteita ja keinoja koske-
vaan keskusteluun. (Määttä & Kalliomaa-Puha 
2006.) Kaupallisesta ja oikeudellisesta yhteydes-
tä irrotetun sopimuspaperin hyödyntäminen yh-
teisön luomisessa on osuva esimerkki puuttumis-
dilemman ratkaisuyrityksestä, eräänlaisen oiko-
tien hakemisesta: kaikkien perheiden kanssa teh-
tävän sopimuksen ajatellaan oikeuttavan koulun 
puuttumistoimintaa ennalta määrätyillä ehdoil-
la ja keinoilla.

Yleensä ryhmissä suhtauduttiin yhteisökasva-
tuksen ideoihin ja mahdollisuuksiin ristiriitai-

semmin. Ryhmien haastatteluissa toistui se, et-
tä kun joku ammattilainen esitti yhteisöhallin-
nan keinoja nuorten tai vanhempien kontrolloi-
miseen, jonkinlaista puuttumisen kansanliikettä, 
vastapuhettakin alkoi kuulua: 

Enemmänkin jotain tulopoliittisia ratkaisuja siis tällai-
sia palkat – – ei olisi jakautunut tämä yhteiskunta näin, 
ett mä näkisin, että olisi vähän niinku isommista asiois-
ta kyse kuin tuollaisesta kiristyksestä. (Koulukuraatto-
ri, nainen, ehkäisevän päihdetyön tiedotusryhmä)

Turha vanhempia on syyllistää aina siitä, että lap-
set on yksin liian pitkiä työpäiviä. Oikeestihan tässä 
yhteiskunnassa ei oo mahollisuutta muuhun kun tehä 
pitkiä työpäiviä ja pitää lapsensa muualla. Sitten toi-
saalta vanhempia vastuutetaan aina siitä, että kasvattaa 
lapsensa huonosti tai ei tarpeeks. Oikeestihan vanhem-
mat näkee lapsensa jonkun tunnin öisin lähinnä ja vii-
konloppusin. (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, nai-
nen, nuorten hyvinvointiryhmä)

Osa ammattilaisista näkee yhteisöhallinnan on-
gelmallisena kiristämisenä; vanhempien syyllistä-
minen ei pitkälle kanna. Vastapuhetta harjoittivat 
erityisesti sosiaalityöntekijät eli ammatti kunta, 
jonka puuttuminen koettiin ikäväksi kontrahti-
ryhmässä. Kommunitaristinen puhetapa ja rat-
kaisut eivät näytä sosiaalityöntekijöitä vakuutta-
van. Koulun opettajat sekä nuorisotoimen ja seu-
rakunnan edustajat sen sijaan esittivät vakavam-
min yhteisöllisen puuttumisen, rajojen asettami-
sen ja sopimusten mahdollisuuksia. Tämän eron 
voi liittää näiden instituutioiden työtapaan ja am-
mattikuntien historialliseen perinteeseen ja työn 
tavoitteisiin. Sosiaalityötä tehdään usein kohtaa-
malla erityistukea tarvitsevia yksilöitä tai perhei-
tä. Sosiaalityön luonne yksilöiden ja perheiden 
tuki- ja kontrollikeinona herkistää työntekijöitä 
ehkä näkemään joukkokontrollin leimaavia piir-
teitä ja tähän ohjaa luultavasti heidän koulutuk-
sensakin. 

Kouluissa ja nuorisotyössä sen sijaan kohdataan 
suuria ryhmiä, ikäluokkia, harrastusporukoita, ja 
tehdään töitä yhteisöotteella. Ryhmiä pyöritelles-
sä erilaisten pelisääntökeskustelujen nähdään tar-
joavan uusia välineitä kurinpitoon ja joukkojen 
hallintaan. Tulkintani mukaan monet ammat-
tilaiset ottavat vakavasti yhteisöhallinnan heille 
tarjoaman kansankynttilän tehtävän: alueellisen 
ja paikallisen yhteisöllisyyden luomisen, kansa-
laisyhteiskunnan tukemisen, ehkä jopa tuottami-
sen. Uusilla asuinalueilla tällaiset tavoitteet saat-
tavat korostua. Yhteisökasvatuksen nousu merkit-
see pitkälti juuri vanhempiin kohdistuvaa muu-
tospainetta: heidän on syytä oppia pitämään nuo-
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risoaan silmällä (Törrönen & al. 2004, 230). Li-
beraalin yhteiskunnan puuttumisdilemman tekee 
monimutkaiseksi juuri se, että lasten ja nuorten 
elämään puuttuminen edellyttää interventiota ja 
vaikuttamista myös vanhempien elämään. Ehkäi-
sevässä työssä autonomiseksi ajateltujen aikuisten 
elämään kiivetään lasten kasvatus- ja hyvinvointi-
instituutioiden kautta. Tämä kiipeäminen alkaa 
jo lapsen odotusvaiheessa. Arvelenkin, että vuosi-
tuhannen vaihteessa tällaiset ammatilliset vaikut-
tamisyritykset ovat vahvistuneet.

Osa ammattilaisista painotti haastatteluissa 
vanhempien vastuuttamista, osa tukemista. Ylei-
sessä, kaikille suunnatussa ehkäisevässä työssä 
käytetään helpommin vastuuttamispuhetta, jos-
sa korostuvat moraalinen huoli ja vanhempien 
ohjaaminen oikeanlaiseen vanhemmuuteen kep-
pien ja porkkanoiden avulla. Vanhempien tuke-
misesta puhuvat taas enemmän ne, jotka näkevät 
heidän rajalliset resurssinsa läheltä. Heikko van-
hemmuuskin on ymmärrettävää, ja yhteiskunnal-
la pitäisi olla keinoja erityisesti näiden perheiden 
auttamiseen.  

Se on vaan fakta, että ihmiset ei osaa. Vanhemmuus on 
vaikeata, ett kun itse ei jaksa, niillä voi olla omia juttu-
ja vanhemmilla, oma tausta, ei osata, ei jakseta. Se vaan 
on näin, ett sen miettiminen, ett niiden pitäisi hoitaa 
ne kakaransa... Mutta jos siellä tulee ongelmia, kyllä 
yhteiskunnalla pitää olla jotakin välineitä yrittää aut-
taa näitä ihmisiä sitten, tai sitten jättää ne heitteille, ett 
se on toinen vaihtoehto, ett siinähän jokainen pärjää, 
miten (pärjää). Se olisi aika huono yhteiskunta. (Nuo-
risotyöntekijä, mies, terapeuttinen ryhmä)

Kommunitarististiset ideat mahdollistavat kui-
tenkin myös muita toteuttamisareenoita kuin 
vanhemmuuden vahvistamisen. Koko kylä kas-
vattaa -tunnuksen kaupunkilaisessa versiossa olisi 
mahdollista yhdistää ammattilaisten voimat vaik-
kapa päihteiden myynnin valvontaan, mikä hel-
pottaisi myös vanhempien valvontavastuuta.  

Mä jäin miettimään sitä koko-kylä-kasvattaa -ideaa, se-
hän on kuitenkin niiden yhteisten pelisääntöjen sopi-
mista, mitä kaikki noudattaa. – – Mulla tuli mieleen 
päihteistä, mitä esimerkiksi tää työryhmä voisi tehdä 
konkreettista, niin kampanjoida sitä vastaan, ett esi-
merkiksi tuossa ostarilla, että ne ei myy alaikäisille olut-
ta ja ett ne kysyy papereita. – – Sehän on ikään kuin 
sellaista yhteisöllisyyttä silloin kun siitä tiedotetaan ja 
siitä menee... tieto kaikille tahoille, ett siitä on kaik-
ki niinkun tietoisia, ett tähän me pyritään ja tähän me 
halutaan vaikuttavuutta. Mä en usko siihen sellaiseen 
hienoon koko-kylä-kasvattaa -ideaan, ett kaikki kokee 
hienoa yhteisöllisyyttä, kaikki tunnetaan näin. Ei se si-
tä oo. Ei tämmöisissä kaupungeissa varmaan koskaan

päästä siihen mutta nää on tämmöisiä pikkuasioita. Tai 
siis iso asia tääkin on, ollaan sen yhden asian takana. 
– – Pyritään saavuttaa sillä jotain hyvää näillä alueil-
la. (Seurakunnan projektivastaava, nainen, ehkäisevän 
päihdetyön tiedotusryhmä)

Tässä projektivastaava esittää mahdollista ehkäi-
sevän päihdetyön toimintalinjaa, joka ryhmällä 
oli etsinnässä. Hän näkee, että ammattilaiset voi-
sivat aktiivisesti vaikuttaa paikallisiin anniskelu-
paikkoihin ja tiedottaa yhteisistä menettelytavois-
taan kaikille asianosaisille, myös koteihin. Tässä 
ehdotuksessa ehkäisevän päihdetyön radikaali yri-
tyksiin kohdistuva paikallistoiminta yhdistetään 
yhteisön aktiiviseen rakentamiseen. Kyseessä on 
kuitenkin vain ehdotus. Yhteistoimintaan ryhty-
minen vaatisi paikallisviranomaisilta luottamus-
ta juuri tämän toiminnan järkevyyteen ja käytän-
nön toimia asian hyväksi. Yhteistä tahtotilaa on 
kuitenkin vaikea saada aikaiseksi tässä ryhmässä. 
Moraaliyhteisöllinen neuvottelu jää suunnittelun 
asteelle eikä varsinaista yhteistoimintaa synny.   

Yhteistoiminta ryhmissä

Verkostotyön ideaalina pidetään tasavertaista, 
kaikkia osallistujia hyödyttävää, ei-hierarkkista 
tavoitteellista toimintaa (Uusikylä 1999), mut-
ta tutkimissani ryhmissä yhteistä tavoitetta on 
toisinaan perin vaikea löytää ja yhteistyön hyö-
dyn jakautumisen epäoikeudenmukaisuus ja toi-
sen sektorin hyödyksi toimiminen huolestuttavat 
osaa ammattilaisista. Ammattien hierarkiat nä-
kyvät myös väistämättä ryhmätyössä. Haastatel-
tujen ryhmien tavoitteet, toimintatavat ja koke-
mus ryhmätoiminnan mielekkyydestä vaihtelivat. 
Ryhmistä ne, jotka pystyivät määrittelemään sel-
keitä tarpeita, kykenivät myös yhteistoimintaan 
asioiden korjaamiseksi. Ryhmät, joilla oli vai-
keuksia määritellä toimintansa tavoitteita ja kou-
riintuntuvia ongelmia, turhautuivat helpommin 
neuvotteluihin, koska neuvottelujen kohde ei ol-
lut selvillä. Käytännölliseen ja motivoivaan yh-
teistyöhön ongelmissa olevien perheiden hyväksi 
kykeni seitsemästä ryhmästä neljä. 

Vakiintunut lastensuojelun ryhmä (ryhmä 1, 
kokoonpano liitteessä 1) keskittyi suunnittele-
maan ja toteuttamaan lastensuojelun avohuollon 
tukitoimenpiteitä vaikeuksissa olevien lasten ja 
nuorten kohdalla ja seurasi heidän tilannettaan 
eri toimipisteissä, joissa alueen runsaat sosiaali-
set ongelmat ilmenivät lasten ja nuorten maail-
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massa (Määttä 2004b). Ryhmä toimi lapsikeskei-
sesti, ei niinkään perhekokonaisuutta painotta-
en. Ryhmän työtä ohjasivat ja säätelivät lasten-
suojelulaki ja hyvinvointivaltiollinen tasa-arvon 
eetos. Ryhmätyössä näkyivät kuitenkin työnteki-
jöiden hierarkkiset suhteet siten, että esimerkiksi 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä oli vahvempi 
asema kuin nuorisotyöntekijöillä, ja ryhmä hy-
väksyi sen. Lastensuojelun vahva asema ryhmässä 
perustui pääasiassa sen toimivaltaan ja vastuuseen 
vaikeissa perhetilanteissa elävien lasten kohdal-
la. Ryhmä toimi tavallaan sekä lastensuojelun re-
surssina että siihen kohdistuvana paineena, koska 
siinä tuotiin esille muiden hallinnonalojen am-
mattilaisten vakavia huolia, joihin he odottivat 
lastensuojelun puuttuvan. Lain salliman suoran 
puuttumisen hitaus hämmästytti ja puhutti. 

Mä en tiedä niitä kriteerejä, onko olemassa tietyt sään-
nöt, jolloin voidaan vastaanottaa lapsi huostaan. Joskus 
tuntuu, että saman lapsen pahoinvointia näkee neljä, 
viis, kuus vuotta ja se menee koko ajan huonompaan 
suuntaan, niin se tunne, että eiks tällä oo mitään mer-
kitystä, eiks me nyt voida tehdä mitään sen lapsen elä-
män hyväksi. Se tekee sellaisen voimattomuuden tun-
teen. (Seurakunnan nuorisotyönohjaaja, nainen, las-
tensuojelun ryhmä)

Tossa on ehkä just se, että laki velvoittaa yrittämään 
avohuollon tukitoimia niinkuin oikeastaan kaikkea 
mahdollista, mitä keksitään ennen kuin voidaan ot-
taa vastentahtoisesti huostaan, erityisesti jos vanhem-
mat ei suostu tai lapsi ei suostu niin sitä täytyy yrittää 
kaikenlaista, vaikka sen ehkä vois terveellä järjellä aja-
tellakin etukäteen, että tuskin onnistuu. Joskus tietysti 
onnistuukin eikä mitään huostaanottoja tarvita. (Las-
tensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, nainen, lasten-
suojelun ryhmä) 

Lasten ja nuorten tarpeiden vakavuus moti-
voi ryhmää yhteistoimintaan. Ryhmä oli kauka-
na ei-hierarkkisesta verkostoitumisen ihanteesta 
ja omaehtoisesta yhteistoiminnasta. Laki ja sen 
tulkinta olivat ryhmässä keskeisiä. Ryhmän toi-
minnan vahvuutena olivat melko pysyvät yhteis-
työsuhteet – siis myös työsuhteet – ja konkreetti-
siin tarpeisiin vastaava viranomaisaktivismi, jossa 
ei kartettu myöskään järjestöjen ja nuorten osal-
listumista. Ryhmässä asiantuntijavetoisen sosiaa-
lisen hallinnan rinnalla kulkee luontevasti myös 
kansalaisjärjestö- ja kansalaisaktiivisuussuuntaus 
ilman kommunitaristista painotusta.     

Jos ajatellaan tätä porukkaa niin mehän tehtiin yhteis-
työtä kahdeksan vuotta, vedettiin näitä kesäakatemian 
kursseja… että kun lama tuli, kun määrärahat pieneni, 
kaikki laitettiin hynttyyt yhteen ja järjestettiin kahden 
viikon kursseja tällä alueella ja saatiin hyvin paljon toi-

mintaan just tällaisia nuoria ja lapsia, joista oltiin huo-
lissaan, että sosiaalivirasto maksoi heidän kurssimak-
sunsa ja leikkikentän kautta saatiin ruoka kaikille ja sit-
ten myös saatiin palkattua nuoria palkalliseen työhön 
vetämään näitä kursseja, että se toiminta suurin piir-
tein rahoitti itse itsensä ja samalla saatiin juhannukseen 
asti lähestulkoon turvattua niiden lasten kesä, kunnes 
vanhemmat alotti kesälomiaan. (Seurakunnan nuoriso-
työntekijä, nainen, lastensuojelun ryhmä)

Sosiaali- ja terveystoimen esimiehistä koostuvan 
päihdepalvelujen suunnitteluryhmän (ryhmä 5) ky-
ky yhteistoimintaan liittyi selkeään, jaettuun teh-
tävään huolehtia alueen päihdepalveluiden kehit-
tämisestä ja tasapuolisuudesta2. Asiantuntemus, 
johtamis- ja kokoustaidot sekä resurssien haku 
ja suuntaaminen olivat ryhmän valt teja. Ryh-
mä koettiin tarpeelliseksi neuvottelufoorumiksi 
ja toiminnan alkuunpanijaksi. Ryhmä oli toimi-
nut aktiivisesti päihdeongelmaisten auttamisek-
si ja oli yhteistoimin perustanut alueelle muun 
muassa katkaisuhoitoyksikön sekä päihdeongel-
maisten toimintakeskuksen, jossa asiakkaiden on 
mahdollisuus saada vertaistukea. 

Katkaisuhoito on perustettu, joo se on viimeisin. En-
simmäinen oli tämmöinen toimintakeskus, että tää 
työryhmä oli sitä ideoimassa ja tuota käynnistämässä 
ja tukemassa määrärahojen hankkimista ja perusteel-
lisesti perehdyttiin aiheeseen, käytiin jopa Kööpenha-
minassa tutustumassa vastaaviin päihdehuollon palve-
luihin tämmöisiin päiväkeskustyyppisiin. – – Tää tar-
ve tämmöiseen päiväkeskustoimintaan nousi laman jäl-
keen, kun hyvin suuri osa jäi asiakkaista työttömäksi ja 
sitte näillä terapialla ja muilla tukipalveluilla ei pystyt-
ty riittävästi heitä tukemaan, että on joku paikka, mis-
sä voi olla selvinpäin ja puuhailla ja tällä tavalla ja muu-
ta ja saada sitä vertaistukea... ett se oli meillä semmoi-
nen yhteinen huoli silloin tässä työryhmässä. (A-klini-
kan ja nuorisoaseman johtaja, nainen, päihdepalvelu-
jen suunnitteluryhmä)

Samankaltaista toimeliaisuutta löytyi uudesta 
koulukeskeisestä kontrahtiryhmästä (ryhmä 6), 
joka yhdisti kommunitaristista ajattelua käytän-
nön pulmien ratkaisemiseen. Se kehitteli pelisään-
töjä alueen ammattilaisten yhteistyöhön sekä so-
pimusmallia tiedottaessaan oppilaille ja heidän 
kodeilleen koulun toimintatavoista. Ryhmällä 
oli yhteisöratkaisukeskeinen ote toiminnassaan: 
kun keskustelussa nousi esille jokin käytännölli-
nen ongelma, esimerkiksi huoli luokasta järjestys-

2Vaikka ryhmän toiminta painottui nuorten ja aikuis-
ten päihdepalveluihin ja vaikka ehkäisevä lapsiin ja 
nuoriin suuntautuva ote oli toiminnan marginaalissa, 
katson ryhmäintervention tuottaneen tietoa, jota voi 
hyödyntää tässä tutkimuksessa.

sivut.indd   577sivut.indd   577 11.12.2006   08:59:2611.12.2006   08:59:26



578          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 71 (2006):6

ongelmien takia poistettujen oppilaiden tilantees-
ta, ryhmän jäsenet etsivät yhdessä ratkaisua pul-
maan ja sopivat työnjaosta asian järjestämiseksi. 
Nähty tarve sai heidät toimimaan yhdessä. Toi-
saalta tuota tarpeen havaitsemista vauhditti osal-
taan opettajille säädetty vastuu myös niistä oppi-
laista, jotka on poistettu luokasta. Tähän toimin-
taan lupautuivat mukaan myös kouluinstituution 
ulkopuoliset toimijat. Tällaiseen poikkihallinnol-
liseen yhteistyöhön koulun sisällä oli olemassa jo 
vakiintuneita muotoja; esimerkiksi nuorisotalon 
väki osallistui koulutyöhön muun muassa järjes-
tämällä luokkia ryhmiksi. 

Ongelmissa olevia perheitä hyödyttävään yh-
teistoimintaan kykeni myös instituutioista irralli-
nen, joskin niiden ammattilaisresursseja hyödyn-
tävä terapeuttinen ryhmä (ryhmä 2), jonka vetäjä 
oli kaupunginosayhdistyksen projektityöntekijä. 
Ryhmä pyrki toiminnallaan tukemaan lasten ja 
heidän vanhempiensa tunne-elämän taitoja sekä 
elämänhallintaa terapeuttisella otteella. Käytän-
nössä ryhmän jäsenet ohjasivat lasten toiminnal-
lisia pienryhmiä ja olivat aiemmin toimineet tu-
kihenkilöinä ongelmaperheissä. Ryhmä painotti 
koko perheen tuen tarvetta sekä ammattilaisten 
keskinäistä tasavertaisuutta tässä työssä. Nykyiset 
organisaatio- ja ammattihierarkiat nähtiin aidon 
yhteistyön esteinä.

Mä koen, että meidän eri ammattikuntien työtä ei ar-
vosteta yhtä paljon, eli luodaan semmoinen käsitys-
maailma, että joku on tärkeämpi kuin joku toinen. 
Käytännössä se minusta pohjautuu siihen, että lasten-
suojelulla on eniten valtaa. Sillä on oikeasti eniten val-
taa. Siihen tulee se harha, mun mielestä se on harha, ett 
se oikeuttaa, että lastensuojelu on jotenkin tärkeämpi 
kuin joku muu. Tai että koulussa rehtori on yks vallan 
symboli kanssa, että hän olisi jotenkin tärkeämpi ih-
minen kuin joku opettaja tai joku nuorisotyöntekijä. 
Kun kuitenkin se valtarakenne pitäisi suhteuttaa asiak-
kaisiin ja lapsiperheisiin, ett siinä meillä ei ole kellään 
yhtään enempää valtaa. (Projektityöntekijä, mies, tera-
peuttinen ryhmä)

Ryhmä eli keskellä ristiriitaa: se korosti etäisyyt-
tään hierarkkisesta palvelujärjestelmästä, erityi-
sesti alueensa kaaosmaisesta, johtamisen ongel-
missa kamppailevasta lastensuojelusta, ja toisaalta 
kaipasi toimintansa tunnustamista samalta tahol-
ta. Haastatteluiden aikana ryhmä pohti yhteistyö-
kokemuksiaan ja kokosi oppimaansa, koska pro-
jekti ja sen rahoitus olivat päättymässä ja ryhmän 
vetäjä oli siirtymässä toisiin tehtäviin. Moniam-
matillinen yhteistyö oli osoittautunut hankalak-
si. Vaikka ryhmä oli tehnyt pioneerimaista työ-

tä lasten ja perheiden hyväksi ja kehittänyt mo-
nipuolisia välineitä, sen toiminta oli haavoittu-
vaa ja altista vastoinkäymisille. Ryhmätoiminnan 
kontekstina oli kaupunginosa ja sen vaikeuksissa 
olevat perheet; selkeät institutionaaliset puitteet 
puuttuivat. Ryhmä lopetti vaihtoehtoisen yhteis-
toimintansa, ja projekti arkistoitiin päättyneiden 
hankkeiden mappiin.

Kolmea ensimmäistä yhteistoimintaan kykene-
vää ryhmää yhdistävät laeissa ja asetuksissa sää-
delty ammattilaisten vastuu, resurssien etsintä hy-
vinvointivaltion murroksessa, työntekijöiden an-
taumus ja selkeisiin tarpeisiin vastaaminen. Su-
juvan yhteistoiminnan ehto näyttää myös olevan 
rajattu toiminta-alue: lastensuojelu, päihdehuol-
to ja koulu ovat kaikki vahvoja instituutioita yh-
teiskunnassa. Ryhmien toiminta suuntautui näi-
hin selkeisiin konteksteihin eikä poikkihallinnol-
liseen avaruuteen, ei-kenenkään maalle. Yhteis-
toimintaan osallistuvien ammattilaisten oli siis 
koettava näiden instituutioiden tavoitteet omik-
seen ja nähtävä niiden hyödyttävän myös omaa 
työtään. Huoli toiselle hallinnonalalle valuvas-
ta työpanoksesta ei näytä haittaavan näiden ryh-
mien yhteistoimintaa. Ryhmillä on työnsä taus-
talla selkeä tavoite. Yhteistoimintaa helpottavat 
siis selkeät raamittavat tekijät. Ryhmät hyödyn-
sivät ammatillisia hierarkioita, ”asiakkaidensa” 
konkreettista hätää sekä oikeuttaan ja vastuutaan 
toimia. Neljäs ryhmä jakoi osan näistä piirteistä. 
Siinä vastustettiin kuitenkin hierarkioita, byro-
kraattista painolastia sekä vakiintuneita instituu-
tioita ja etsittiin uudenlaista autenttisuutta aut-
tamistyöhön. Projektimuotoisuus mahdollisti tä-
män, mutta johti osaltaan myös toiminnan juur-
tumattomuuteen.  

Pohdinta

Haastattelemani viranomaiset ja ammattilaiset 
toimivat jännitteisessä ja herkässä maastossa. He 
tarjoavat julkisia hyvinvointi- ja kasvatuspalveluja 
lapsille, nuorille ja heidän perheilleen ja toteutta-
vat yhteiskunnallista ohjaamista sopivaksi katsot-
tuun elämään. Ammattilaiset toimivat sosiaalisina 
linkkeinä valtion ja perheiden, julkisen ja yksityi-
sen välillä. Alueellinen ehkäisevä työ, niin paljon 
kuin siinä nykyään painotetaankin kansalaisten, 
vapaaehtoissektorin sekä jossain määrin myös yri-
tyssektorin merkitystä, perustuu kuitenkin ennen 
kaikkea ammattilaisten aloitteisiin ja työpanok-
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seen. Ammattilaisia palkataankin enenevissä mää-
rin juuri koordinoimaan ja ohjaamaan paikallista 
toimintaa, verkostoitumisen priimusmoottoreik-
si. Nimitänkin suomalaista kommunitarismin so-
vellusta viranomaisvetoiseksi yhteisöhallinnaksi. 
Kommunitaristinen koko kylä kasvattaa -ajatus 
on herättänyt toiveita viranomaisten, ammatti-
laisten ja kansalaistoimijoiden yhteisestä järjes-
täytymisestä lasten ja nuorten hyväksi. 

Haastatteluaineistoni valossa voidaan tulkita, 
että ammattilaiset käyvät – tai ainakin pyrkivät 
käymään – yhteisöllistä neuvottelua ehkäisevän 
työn keinoista, mutta se tapahtuu lähinnä am-
mattilaisten kesken. Poliittisen retoriikan perään-
kuuluttama moraaliyhteisön laajentaminen kan-
salaisten pariin on hankalaa, eivätkä kaikki am-
mattilaiset näe sitä tavoiteltavaksikaan. Kommu-
nitaristiset ideat yhteisöllisestä puuttumisesta in-
nostavat joitakin ammattilaisia, mutta käytän-
nössä viranomais- ja ammattilaisverkostot eivät 
voi jakaa puuttumisen oikeuttaan ja vastuutaan 
esimerkiksi vanhempien verkostolle. Koko kylän 
puuttumistoiminta vaikuttaa ohuelta tai leimaa-
valta erityisesti niistä ammattilaisista, jotka toimi-
vat heikoilla olevien perheiden parissa. Kansalais-
ten vertaistuelle ja oma-apuryhmille on kyllä ti-
lansa, mutta ammatillinen puuttuminen edellyt-
tää jykevämpiä toiminnan perusteita kuin myö-
tätuntoon ja sosiaalisiin siteisiin perustuva vapaa-
ehtoistyö. 

Liberaalin yhteiskunnan puuttumisdilemma eli 
kysymys siitä, millä perusteilla jokin yhteiskun-
nallinen toimija – viranomainen, ammattilaisver-
kosto tai vaikkapa projekti – voi ylittää yksityis- ja 
perhe-elämän rajoja ja puuttua toisten elämään, 
on tutkimissani ryhmissä ja ylipäätään ehkäise-
vässä työssä oleellinen. Millaisena tämä puuttu-
mistoiminta on oikeutettua, yleisesti hyväksyttyä 
ja sopivaa? Perhe-elämä on pitkälti kuulunut in-
tiimiin yksityisyyden piiriin, se on julkisuudelta 
suojattua ja katseilta piilossa. Samalla se on elä-
mänalue, jossa yksilöiden, perhekokonaisuuden 
ja yhteiskunnan intressit polveilevat ja taistele-
vatkin keskenään, siksi perhe-elämä on ollut ja on 
edelleen monin tavoin valtiovallan ja asiantunti-
joiden erityistarkkailun ja sääntelyn alaista. Lap-
sen odotukseen, kasvuun ja kasvattamiseen liitty-

vien, elämää suojelevien ja kontrolloivien insti-
tuutioiden kautta biopoliittinen valvonta kiipeää 
aikuistenkin elämään. 

Voidaan ajatella, että puuttumisen perheiden 
elämään oikeuttavat erityisesti sellaiset teot, jois-
sa lasten henki, terveys ja mahdollisuudet täysi-
valtaiseen toimijuuteen ovat vaarassa. Mitä suu-
rempi vaara, sitä selkeämpi tarve ja oikeutus am-
mattilaisilla on puuttua asiaan. Puuttumistarpeen 
toteaminen edellyttää usein neuvotteluja ammat-
tilaisten kesken. Tutkimukseni valossa sekä hy-
vinvointivaltiolliset että kommunitaristiset ideat 
voivat tarjota poikkihallinnollista ryhmää yhdis-
tävän ja käytännön toimintaa innoittavan perus-
tan. Pelkästään yhteisöhallinnan ideoihin perus-
tuva toiminta ei kuitenkaan pitkälle kanna. Per-
heitä tai yksilöitä tukevaan toimintaan tarvitaan 
muutakin.  

Ryhmistä ne, jotka painiskelivat selkeiden on-
gelmien tai tarpeiden kimpussa, kykenivät myös 
käytännön yhteistoimintaan. Poikkihallinnolli-
nen yhteistyö, jota toteutettiin jossakin institu-
tionaalisessa kontekstissa – esimerkiksi koulus-
sa, päihdehuollossa tai lastensuojelussa –, saattoi 
vakiintua. Tämä edellyttää sitä, että toimintaan 
osallistuvat muiden hallinnonalojen ammattilai-
set näkevät kyseisen toiminnan hyödyt. Usein täl-
lainen yhteistoiminta edellyttää myös ammatillis-
ten valta- ja vastuuasetelmien hyväksymistä. Li-
säksi tarvitaan toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä, 
sen säätelemää viranomaisvastuuta, toimivaltaa ja 
oikeutta puuttua lasten ja nuorten epäinhimilli-
siin olosuhteisiin. 

Poikkihallinnollisessa ehkäisevässä työssä ei 
etupäässä ole kyse uudesta, vanhan kaavan sijaan 
rakentuvasta toiminnasta – tasavertaisesta dialo-
gista ja uusista innovaatioista – vaan vanhan hy-
vinvointivaltiollisen perinteen päälle rakentami-
sesta, vanhan kertautumisesta ja jopa toimivuu-
desta. Toisin sanoen lait, instituutiot, hierarkiat 
ja sektorikohtaiset vastuut ovat edelleen merkit-
täviä hyvinvointi- ja kasvatustyössä. Myös amma-
tillisen puuttumisen eettiset pulmat jatkavat elä-
määnsä. Beckin (1995) hahmottelema toiminnan 
refl eksiivisyyden ja neuvoteltavuuden tila lienee 
kuitenkin poikkihallinnollisen yhteistyön myö-
tä lisääntynyt.
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ENGLISH SUMMARY
Mirja Määttä: Multi-agency teamwork and interven-
tion in family problems (Poikkihallinnolliset ryhmät 
ja perheiden ongelmiin puuttuminen)

Multi-agency teamwork is a key way of organising 
ethically challenging preventive interventions aimed at 
pre-empting risks related to lifestyles and living condi-
tions. For the purposes of this study I have interpreted 
multi-agency groups as forums of professional negoti-
ation or as an attempt to create a space where the in-
tervention dilemma of liberal society can be addressed: 
the dilemma of when and how is it justifi ed and neces-
sary to intervene in the life of children and their fam-
ilies, and when and where it is not so. Based on focus 
group interviews, this article sets out to explore what 
kind of structural support professionals require and 
what kind of preventive interventions they propose in 
order to resolve the intervention dilemma. The arti-
cle also discusses the conditions on which these groups 
proceed to practical co-operation.

An element of tension in multi-agency collaboration 
is introduced by the fact that its objectives are anchored 
both to the old welfare state tradition and to commu-
nitarian rhetorics, which emphasises the role of imme-
diate communities and their moral obligations. A sense 
of social conscience can be detected in the commentar-
ies of professionals, coupled with an ethics of sharing 
and professional projects, i.e. the moral community of 
the era of welfare state development. At the same time 
as they advocate the rights and interests of the under-
privileged and highlight their lack of resources, they al-
so defend themselves, their own work and profession. 
On the other hand their commentaries also include a 
communitarian and neoliberal emphasis on the imme-
diate community, families and individuals. Some pro-
fessionals were keen to see new and even forceful inter-
ventions to make parents assume their responsibilities. 
Some professionals took the view that this is a prob-
lematic approach; putting the blame squarely on par-
ents is not a sustainable solution. Social workers in par-
ticular advocated an oppositional view. School teach-
ers as well as people from youth services and local par-
ishes, by contrast, took more seriously the prospects of 

community intervention, the imposition of bounda-
ries and agreements.

Four out of seven groups showed that they were ca-
pable of active co-operation. In the light of my research 
both welfare state and communitarian ideas might pro-
vide a unifying and inspiring foundation for multi-
agency collaboration. However, no operation based on 
ideas of community governing alone will be sustaina-
ble. Activities and interventions that genuinely benefi t 
families or individuals need to be more broadly-based 
than that. The groups that grappled with clear, specifi c 
problems or needs were also the most capable of prac-
tical collaboration. Multi-agency collaboration in some 
institutional context – for example at school, in social 
work with substance abusers or in child welfare – had 
the best prospects of becoming established. This re-
quires that the professionals from other administrative 
branches who are involved in the operation recognize 
the benefi ts of the activity concerned. Very often this 
kind of collaboration also requires an approval of pro-
fessional powers and responsibilities. It is also necessary 
to have legislative mechanisms in place so that the au-
thorities concerned have the rights and powers to in-
tervene in inhumane situations involving children and 
youths. A clear framework facilitates co-operation. 

The intervention dilemma of liberal society, the 
question of how and on what grounds an authority, 
professional network or project within that society may 
transgress the boundaries of private and family life and 
intervene in their life, is central to the work of the 
groups I studied and in preventive work more gener-
ally. Multi-agency preventive work is not about the re-
placement of old formulas, but about a reorientation 
that is fi rmly grounded in the old welfare state tradi-
tion: its laws, institutions, hierarchies and sectoral re-
sponsibilities, all of which remain signifi cant in welfare 
and educational work because in liberal society, inter-
vention requires a strong and fi rm foundation. 

KEY WORDS
Multi-agency teamwork, prevention, social problems, 
dilemma of professional interventing, families, com-
munity, Finland
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Liite 1. Haastateltujen moniammatillisten työryhmien jäsenet ryhmittäin

Ryhmä 1 2 3 4 5 6 7 Yht.

Nuorisotalo 
johtaja 1     1 1 3
nuorisotyöntekijä 2 3 1    2 8
yhteensä 11

Koulu 
opettaja   1 3  1  5
erityisopettaja  1  1
kuraattori /sos.toim. 1 1 1 1 4
koulupsykologi 1  1
terveydenhoitaja /terv.kesk.      1  1
yhteensä 12

Terveyskeskus 
ylihoitaja     1   1
erityissuunnittelija     1   1
yhteensä 2

Sosiaalitoimisto 
johtava sosiaalityöntekijä 1    3   4
sosiaalityöntekijä 3 2 1 6
perhetyöntekijä tmv. 1 2 2 1 6
Klaarin työntekijä tmv.   1 1 1 2 1 4*
yhteensä 20

Leikkipuisto
johtaja/vastaava 1 1 2     4
ohjaaja 1       1
yhteensä 5

Evankelis-luterilainen seurakunta
nuoriso-ohjaaja 1 1     1 3
iltapäivä-/perhetyöntekijä  1  1
projektityöntekijä   1 1    2
yhteensä 6

Kaupunginosayhdistys
projektityöntekijä  1      1

Vanhempia ryhmän jäseninä       *      *   

Yhteensä 12 9 12 5 6 7 8 57

1 = Lastensuojelun ryhmä
2 = Terapeuttinen ryhmä
3 = Ehkäisevän päihdetyön tiedotusryhmä
4 = Kasvatusyhteistyöryhmä
5 = Päihdepalvelujen suunnitteluryhmä
6 = Kontrahtiryhmä
7 = Nuorten hyvinvointiryhmä
* Päällekkäisyys poistettu, sama henkilö osallistui kolmen eri ryhmän jäsenenä haastatteluun.
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Abstract
Evaluation research mixes administrative objectives with social scientific 

aims. This article distinguishes between three types of evaluation research 
based on the role of the evaluator. First, social engineers seek mechanisms 
that have objectively measurable outcomes. Second, programme 
promoters act as counselling resources for community developers. Instead 
of these two traditional roles, this article applies the role of a critical 
interpreter, embodied in the sociological interventionist evaluation 
approach. The role of the critical interpreter is illustrated by two cases 
where evaluation has focused on the policy of devolved responsibility 
combined with community-based prevention. The interventions took place 
in very different settings: a large-scale, long-lasting evaluation of a large 
and expensive policy-testing programme and an independent, voluntary 
and brief evaluation of small scale, local groups. The comparison of these 
demonstrates that the context of evaluation determines the more specific 
type of a critical interpretation. 

Key-words: critical interpretation, roles of evaluator, drug prevention 
policy, context, sociology 
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Introduction
By definition, evaluating something means judging the value, worth, 

and quality of it, or measuring it against established standards (Adelman 
1996, Scriven 2001). The need for evaluation has increased in managerially 
organized and programme-steered welfare policies, where short term 
projects, market mechanisms and the role of third sector actors and lay 
people are emphasized. Evaluators are required for multiple purposes: to 
give accounts of inputs and outputs, to rationalize action, and to recognise 
best practices, to mention just a few possible expectations. Evaluation is 
often justified as a means of improving public service provision or as a 
procedure for more informed methods of governance. These goals are 
not only practical and technocratic but they imply ideological and political 
choices. 

Evaluation is a challenging field of research where administrative 
objectives are mixed with social scientific aims. In this article we position 
our evaluation approach sociologically interventive evaluation on the 
map of evaluation theory by using the role of the evaluator as a guiding 
principle. Following the standard dichotomy between objectivism and 
relativism (see Bernstein 1983), evaluators may see themselves as either 
true scientists by avoiding any relationship with the targets of their 
evaluation or as relativist negotiators of subjective meaning between 
different participants. Respectively, as social engineers the ‘true scientists’ 
may seek mechanisms that have objectively measurable effects and 
outcomes which serve governing agencies. Alternatively, as programme 
promoters the negotiators may act as counselling resources for community 
developers and programme actors, helping them to improve their 
programmes within predetermined limits. 

Instead of applying these traditional roles we have applied the role 
of a critical interpreter as representing sociological intervention. In this 
approach, sociologically interventive evaluation follows Touraine’s (1981) 
idea of sociological intervention. Sociological, interventive evaluation 
includes the idea that the sociologist is closely connected with the societal 
action that s/he evaluates. S/he investigates the meanings of action but 
does so outside the programme as an independent researcher.

In this paper we discuss and compare the role of the critical interpreter 
in two cases where evaluation has focused on the policy of devolved 
responsibility combined with community based prevention. One case 
focuses on a municipally organised and a publicly funded, community 
based alcohol and drug prevention programme. The other on six 
regional, autonomous multi-agency preventative groups within the same 
municipality. Despite multi-agency prevention providing the general 
context in both evaluations, the interventions took place in very different 
settings: a large-scale, long-lasting evaluation of a large and expensive 
policy-testing programme and an independent, voluntary and brief 
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evaluation of small scale, local groups. 
By comparing our cases we elaborate the role of the context in 

determining the interpreter’s strategic choices that emerge from being 
immersed among different stakeholders. What make the situation complex 
are expectations of different funding agencies and the accountability of 
different stakeholders. Different stakeholders of the evaluated activity 
may have different societal positions, which in turn may result in different 
expectations concerning the evaluators’ role and contribution. In a 
situation like this the evaluator may simply have to rank the stakeholders 
and prioritize some over the others depending on the overall context of 
the research. 

Social engineering or programme promoting?
Evaluation research originates from a modernisation process that 

is based on objectivist assumptions. According to Bernstein (1984, 8-
9) objectivism means “a basic conviction that there is or must be some 
permanent, ahistorical matrix or framework to which we can ultimately 
appeal in determining the nature of rationality, knowledge, truth, reality, 
goodness, or rightness”. In the 19th century, referring to educational 
measurement, evaluation studies were based on the empirical testing of 
scientific theories – in other words on a positivist theory of knowledge. 
The evaluators of that time can be seen as optimistic engineers of society, 
as true, modern experts. Nowadays technocratic, management-oriented 
evaluators often share similar premises. (See Campbell Collaboration 
websites, Scriven 1997, Pawson 2002.) 

The epistemological or linguistic turn in the social sciences in the 
1960’s and 1970’s had a strong influence on evaluation research. Guba & 
Lincoln (1989, 22-26, 119) saw constructivism as a cure for the old scientific 
‘diseases’ that corrupted evaluation research. For them, those diseases were 
realist ontology and epistemological assumptions of causality, objectivity 
and the value-freeness of social science. They presented relativism as a 
substitutive approach to objectivism. According to Bernstein (1984, 8-9) 
relativism argues that “in the final analysis all such concepts [as rationality, 
knowledge, truth, reality, goodness, or rightness] must be understood as 
relative to a specific conceptual scheme, theoretical framework, paradigm, 
form of life, society, or culture.”

The role of the social engineer is challenged or even rejected in 
relativist approaches, such as empowerment evaluation (Fetterman 1997), 
dialogical evaluation (Abma 2001) and collaborative evaluation (O’Sullivan 
2004). These approaches are based on client-centred orientations and 
echo a sizable legitimacy-problem of post-industrial society concerning 
the possibility of expert knowledge (Beck 1994, Eräsaari 1998, 2003). 
The role of the evaluator is that of a programme promoter. From the 
perspective of programme designers and participants the role can also be 
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specified as being an educator, a consultant, a facilitator or a counsellor 
(Morabito 2002). 

Abma (1997, 2001), for example, introduces responsive evaluation, 
belonging to ‘the dialogical paradigm’ which aims at bringing multiple 
voices and different interpretations to the fore concerning programmes 
under evaluation. She openly explained in the beginning of her 
evaluation of a rehabilitation programme for psychiatric patients that 
she is not an expert of rehabilitation and contributes to the programme 
only in her responsive way (open text without summaries, conclusions or 
recommendations). She is saying something like: ‘I’m not the expert in 
this field or of your work. Let’s do this evaluation together, step by step’. 
It will be an unending process of mutual meaning giving, emphasising the 
relational side of varied voices.

In this kind of an evaluation approach where researchers celebrate the 
multi-sidedness of reality they become non-experts of the programme’s 
contents. Yet, they claim expertise on evaluation methods that emphasize 
the role of relationships and meanings attributed to the programme. It 
can be seen as one answer to the problems of legitimacy. 

‘The old presumptions that an evaluator seeks the causes of problems, 
explores alternatives, and claims authority assumes a) that s/he is not 
subject to the emotional distortions as participants are, that s/he can remain 
objective and neutral, and that s/he can therefore gain a complete and 
accurate understanding of the programme; b) that precise terminology to 
describe specific entities, attributes, events, and processes will correspond 
with reality.’ (Abma 1997.) 

A non-authoritarian approach to practical work is often welcomed 
by practitioners. Yet it can be criticised for its unwillingness to take a 
stand and hold responsibility in situations when really needed. In 
addition, the criticism towards ‘old presumptions’ is vague and not well 
focused. It does not differentiate, for example, between well-argued 
interpretations of reality and supposedly accurate ‘positivist’ descriptions 
of it. The researcher may find out that there are unacknowledged but 
clearly perverse effects for someone, or money is just disappearing due 
to corruption. If every disagreement is treated as a confrontation in 
programme relations or in terms of relative, all-equal values but not in 
terms of quality of knowledge or as ethical questions, the researcher has 
no authority to bring problematic issues to the fore. In these approaches 
the evaluator may fall into the trap of ‘just stating the obvious’. 

An empowerment evaluation approach drives for program 
improvement where communities’ ‘self-determination is fostered, 
illumination generated, and liberation actualized’ (Fetterman 1997, 
382-383). The idea that a programme evaluation would increase the 
liberation of a whole community is unrealistic as there are often many 
overlapping programmes being implemented at the same time and often 
with inconsistent aims. In a similar way the unity of a community should 
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be called into question as community actors and members often have 
conflicting goals. In this approach evaluators are seen as part of the 
action, sharing the goals and measures of the programme. The role of the 
evaluator here is clearly that of a programme promoter.

In these kinds of evaluation approaches there is a search for 
democratising and empowering ways to develop civil society. That is not 
an easy task for evaluators but it befits the rhetoric of prevailing health 
and social policies in Europe. What makes us sceptical about these ideas 
is that such fine arguments may actually serve to mask the reducing 
public expenses in social welfare (Clarke et al. 2000). Considering the vast 
amount of research that has usually been carried out on the contents of 
the programmes in question (in our case on drug and alcohol issues) it 
also seems to be a waste of knowledge and theoretical development to 
reduce disagreements to relational games by saying that all knowledge 
is equal. 

Not surprisingly, there is a lot of criticism towards the extreme 
application of relativism as it is seen to challenge the whole rationale of 
evaluation (Adelman 1996). For example, the realist evaluation by Pawson 
& Tilley (1997) is based on assumptions that scientific enquiry consists 
of regularities and methods to distinguish better theories from worse 
ones with a moderate realism. It does this by investigating ‘what works 
for whom in what circumstances’, taking the context and mechanism 
of evaluated practices seriously. Where constructivists can judge other 
evaluation approaches as positivist, their argument about the nature of 
scientific procedures can be found to be one-sided and feeble. According 
to Pawson & Tilley (1997, 23) constructivist evaluations have fundamental 
weaknesses in their inability to grasp those structural, institutional and 
power-related features of society that are ‘in some respect independent 
of the individuals’ reasoning and desires’. 

But then again, the extreme applications of modern rationalism are 
also problematic. Rationalist hegemony can be blind as to the ideological 
base it originates from. It may disentangle those who do not act ‘rationally’ 
– as the way evaluators would want them to act – but ‘ideologically’. 
Thus it may neutralize itself and end up in a discriminating process of 
us and them using ‘ideology-free ideology’ as its shelter against every 
challenge. Rationalist hegemony can also be blind to uncertainties. There 
is plenty of room for uncertainties in such a complex field as alcohol and 
drug prevention, especially so, for example, in present global and societal 
changes. Uncertainties, counter-finality and limits of knowing have always 
inspired social theorists as a central problem (Vedung 2000, 55; see also 
Popper 1974, 124). Indeterminacy and uncertainty makes the theory of 
risk society problematic in practise because it is impossible to define ‘an 
adequate level of investment in social change to prevent harm’ (Eräsaari 
1998, 105).
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Sociologically interventive evaluation
We found the roles of the social engineer and the programme 

promoter unsuitable for our evaluations. Instead we applied the 
sociologically interventive evaluation approach which sees the evaluation 
context as a pragmatic possibility to develop knowledge of society and 
the way it operates. It uses sociological knowledge and interpretations to 
intervene into a project’s self-understanding and politics. As a discipline 
and a form of knowledge, sociology investigates objects and ideas that 
are already full of commonsense understanding and meanings attributed 
to them by human networks and collectives (Bauman 1990). In our cases, 
the programme theories of the evaluated prevention activities consisted 
of both commonsense understanding and popular societal theories on 
the supposedly unquestionable significance of multi-actor, community 
networks and collaboration. 

In the table 1 we outline evaluation theory by different roles on offer 
for an evaluator. The role of critical interpreter in the middle of the table 
makes concrete our position in between the two outermost roles. 

Table 1. Three types of evaluation research 

Social Engineer Critical Interpreter Programme 
Promoter

Examples 
of Research 
Approach

Experimental 
evaluation 
/  Performance 
evaluation

Sociologically 
interventive 
evaluation 

Dialogical evaluation 
/ Empowerment 
evaluation

The task 
of social 
scientist / 
evaluator

To build a 
well managed 
society through 
objective, scientific 
knowledge 

To translate the logic 
of project actors 
through  policy 
context analysis 
(by sociological 
knowledge) 

To improve a 
programme with 
value-based relativist 
knowledge and self-
evaluation skills  

The goal of 
evaluation

Rationalized and 
effective governing

Taking a stand to 
program theory

Empowered and 
democratized 
communities and 
people 

The form of 
participating

Distant scientist Interpreter and 
confronter  

Friend and supporter

The 
strategy for 
legitimation

Outcomes, 
evidence

Context specific 
combinations 
of dialogue and 
structural critique

Dialogue, discussion

In evaluating the nature of programme theories, our approach 
emphasized the independent position of the researcher and critical 
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knowledge production. By definition we were ‘interventive’ in the sense 
that we did not have to agree with the problem definitions or the goals of 
the programmes. As sociologists, we set our research task as interpreting 
the programme theories of the programme supporters as theories derived 
from their own translations of the wider social environment. The choice 
of whether to change course was then left to different stakeholders after 
a certain amount of dialogue had taken place.

In his book The Voice and the Eye Alain Touraine (1981) introduces 
sociological intervention, an approach that he has used for analysing 
militant social movements such as the student uprisings of 1968 and 
the anti-nuclear opposition in France in the 1970’s. In short, sociological 
intervention means for him the action of the sociologist, whose aim is to 
reveal social relations and conflicts of collective action by precise group 
analysis procedures. He sees the researcher as neither a distant observer 
nor an ideologist, but as an agitator-interpreter who organizes the 
intervention sessions and helps the group in its self-analysis by pressing it 
to define its positions clearly (Touraine 1981, 140, 192-193). 

Our interventive evaluation shares some of Touraine’s ideas.  The 
object of Touraine’s studies differs, however, from ours in many ways. 
He studied the antagonistic social movements sympathetically from a 
Marxist perspective as vanguards of class struggle. The aim of sociological 
intervention was to raise the capacity of restricted groups ‘for historical 
action, and hence increasing their strength and elevating the level of their 
struggles’. Our interventions were conducted in the sphere of agencies 
of social control and socialization - the context of which (in Touraine’s 
opinion) should ‘preserve the principles of the method while also adapting 
them to a new object’. (Touraine 1981,145-147). Subsequently, our aim was 
to decipher and even disclose the premises, resources and conflicts of the 
programme design and its implementation to all relevant stakeholders, 
the intended result being an evaluation of present-day policy (Sulkunen 
et al. 2003).

Our cases exemplify a new kind of governance supported by recent 
political strategies that attempt to govern through self-organizing 
networks. 

‘The term “governance” is used as a kind of catch-all to refer to 
any strategy, tactic, process, procedure or programme for controlling, 
regulating, shaping, mastering or exercising authority over others in a 
nation, organization or locality.’ (Rose 1999, 15). 

Thus, through devolving responsibility into a networking ideology the 
welfare state agencies of social control have been melted and mixed in 
with civic society, and this is fostered by the managerialization and the 
marketization of such services.  
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Evaluated projects in the context of public policy 
Both evaluations focused on local multi-agency networks as agents 

for prevention. The significance of such networks has been increasing 
as the responsibility for preventive practices in social and health policy 
has become ever more decentralised from the state to the regions and 
municipalities, all the way to local communities and individuals themselves. 
This trend of multi-responsibility corresponds with developments within 
public administration known as ‘New Public Management’ (NPM). NPM is 
a shorthand term for a neo-liberal administrative doctrine and subsequent 
changes in organisational beliefs, processes and practices (Clarke et al. 
2000). The orientation has been expanding since the 1980’s. Among many 
other issues, it is typically seen to stress the decentralisation of national 
regulation strategies. Yet, decentralisation takes place in arenas where 
the views of participants, including both professionals and lay people, are 
likely to contrast with each other (Newman 2000). 

Intersectoral collaboration can be seen to function on the basis of 
rational planning, a gradual evolving based on previous directions, or 
networking based on resource exchange, negotiation or bargaining. In 
reality, the models often overlap. Literature suggests several preconditions 
for successful interorganisational co-operation such as clear goals, shared 
vision, space for innovation and user involvement. (Delaney 1994.) On 
the other hand, modern management techniques that are based on 
teamwork, facilitation and mediation mean absence of authority and 
accountability, easily resulting in superficial content (Sennett 1998, 108-
115). As a consequence of the ongoing societal changes, local multi-
agency co-operation and networking are seen in Finland as the main 
instruments with which to implement drug prevention policies. As part of 
their basic duties, professionals are encouraged to form preventive groups 
to promote the well-being and to prevent the ill-being of people in local 
areas. Usually, though, professionals do not get any additional resources 
or direct guidelines for suitable measures (Rantala 2004, Warpenius 2003, 
Holmila 2003). 

One of the evaluated projects, named Klaari Helsinki (later, Klaari), is 
a large-scale programme. It is designed to animate and coordinate multi-
professional, cross-sectoral and community-based activities in the local 
settings of Helsinki. The programme focuses mostly on primary prevention, 
and to some extent on secondary prevention. Its guiding principle is ‘joint 
responsibility for the young’: 

Klaari Helsinki refers to co-ordinating the strengths of professionals, 
organisations, parents and other citizens to form a functional network. 
The goal is to create a safety net for young people in order to increase 
their well-being and prevent their substance use. The guiding principles 
are quality, voluntary participation, partnership, autonomy, and reliance 
on the future. (Klaari Helsinki: Action Plan for the year 2002.)
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During the evaluation (2000-2002) the programme consisted of three 
to four managers and all seven districts of the city had a coordinator. Most 
of them represented the social sector and a few were youth workers from 
their own professional backgrounds. All these employees were supervised 
by a board of representatives from the municipal departments of social 
services, health, education, sports, youth work, cultural affairs, as well as 
the police and the Church. The city of Helsinki paid for all the employees, 
and the Ministry of Social Affairs and Health supported the launch of 
the programme. As a result, the Klaari project functioned amongst 
agencies from different organizational backgrounds with different views 
concerning the tasks and the future of the project. 

Most of the funding for the evaluation came from the Ministry of Social 
Affairs and Health for whom Klaari represented a pilot experiment of local 
level co-ordination. The City of Helsinki bore a small part of the evaluation 
costs, having its own interests in the evaluation in order to decide if and 
in what form this type of prevention work could be continued.1

The other evaluation of six local multi-agency groups (named here as 
Action Groups) exemplifies decentralized prevention policy as well but 
from the angle of professionals taking part in cross-sectoral small-groups 
dealing with prevention in local areas. Their aim was to increase the well-
being of the children and youth in the suburban areas of Helsinki. Typically, 
the action groups consisted of workers from the social office, youth club 
and schools, and they met about once a month. They originated from 
different backgrounds and could be seen as six different projects with 
their own ideologies and combinations of preventive measures of how to 
respond to social problems, including drugs. Heterogeneity and voluntary 
participation characterised these local groups, even though they mostly 
consisted of municipal authorities. 

The Action Groups’ evaluation was part of the Klaari evaluation, 
since Klaari’s role was to give support to all existing preventive activities 
in Helsinki. However, the evaluation also stands independently and has 
continued beyond the wider Klaari evaluation. The aim of the research 
has been to evaluate the implementation of the network paradigm in 
local multi-professional small groups. The funding for this research came 
from mainly academic sources that did not direct the research design or 
evaluation questions. In contrast to a typical evaluation assignment this 
evaluative study was thus more independent.

The evaluation studies of both Klaari and the Action Groups 

1 Professor Pekka Sulkunen* was in charge of the Klaari evaluation. Kati Rantala* was responsible 

for coordinating the evaluation procedures at the grass root level and for project’s relation to young 

people and on questions of substance use. Mirja Määttä* focused in her work on project’s services 

for the authorities and evaluated the Action case. Thomas Karlsson¨ studied the organisation, 

administration and funding of Klaari and Kirsimarja Raitasalo¨ focused on Klaari’s services for 

parents. *Dep. Of Sociology, University of Helsinki, ¨Alcohol and Drug Research Group, Stakes.
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concentrated on how professionals tackle the social problems they 
are designed to solve (i.e. their interpretations of problems, relevant 
measures and resources). The general aim in both evaluations was thus to 
make a sociological intervention into the programmes by analysing their 
programme theories. Although the programme theories seemed internally 
coherent they were not always explicitly formulated as clear theories or as 
models of society. Through programme theory reconstruction we hoped 
to make the programmes understandable to the participants in a new 
light. The intentions of the project actors and contradictions in them were 
interpreted in the light of societal structures and governance. 

Using sociological intervention as a general approach to evaluation has 
meant that as soon as possible, after having interviewed representatives 
of the programme or of the six groups, the researchers offered their 
interpretations back to those interviewed for their feedback. We call 
this process ‘translating back’ (Sulkunen et al. 2003). The interpretations 
moved from macro-sociological point of views (for example societal trends, 
preventive approaches and drug policies and how these relate to the views 
of the interviewees) to micro-sociological interpretations (practitioners’ 
personal experiences, motivational factors). The aim was thus to intervene 
in the ways in which the representatives of the programme or of the 
action groups think of themselves. The participants had an opportunity 
to give feedback to our interpretations, as well as the right to determine 
their value and usefulness. The participants’ evaluations of the research 
interventions were also gathered orally and/or in written form. Detailed 
reports were given later in the forms of internal, confidential reports and 
more theoretical, scientific publications.2

Klaari was a publicly funded experiment with a clear philosophy:  that of 
joint responsibility.  In practice, however, people at different organisational 
levels of Klaari were differently responsible for their accomplishments. 
It also meant internal conflicts and insecurity about leadership as Klaari 
was a project within city administration, funded by the government in 
addition to the city of Helsinki. Thus, for us the setting meant that we 
saw the taxpayer as the most important stakeholder. Moreover, since the 
evaluation was itself mostly funded by the government, it felt appropriate 
to emphasize the role of Klaari as the implementation of a certain kind of 
policy, rather than as an autonomous project (though it was that, too).  

In the Action Groups’ case the situation was the opposite. The groups 
were autonomous, they participated voluntarily in the evaluation, 
and their future was in no way dependent on the results, which they 
could use as they wished. They were local level resources for Klaari and 
its potential beneficiaries but their close proximity to Klaari was also 

2 Some publications: Sulkunen, Rantala and Määttä 2004, Rantala 2004; Rantala and Sulkunen 

2003; Sulkunen, Määttä and Rantala 2003.
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voluntary. The groups had different guiding philosophies, giving room for 
polymorphous efforts with different knowledge bases. Accordingly, the 
professionals themselves were taken as the most important stakeholders 
of the evaluation. 

This aspect of accountability meant that a more ethnographically 
oriented sociological intervention prevailed in the evaluation of the 
Action Groups, stemming from the research interest of finding descriptive 
taxonomies for the groups that diversely represent different orientations 
in prevention. In the Klaari evaluation, workers’ motives and narratives of 
their missions were important too, but as the programme was a publicly 
funded pilot project, guided by a certain ideology, these accounts were 
viewed through a more critical perspective. Thus, the evaluated targets of 
the two examples differed in terms of accountability, which directed the 
evaluations to different paths regardless of the joint, general interpretive 
aims: one moving slightly towards social engineering as the researchers 
had the status of supervising experts, and the other moving slightly 
towards the role of a programme promoter as having a more ethnographic 
orientation. Thus, the role of the critical interpreter has to be seen as a 
continuum where the nuances of concrete applications emerge from the 
real life conditions of the research setting. 

What unites and contextualises both evaluations is also that our own 
positions as researchers were as independent as possible since we did the 
research in the university with funding that came from different sources. 
This independence evidently increased our possibilities of making choices 
that we considered relevant. Our evaluation studies drew nearer to the 
empirical social research than a typical project evaluation assignment 
with one financier.

Case One: The Klaari prevention programme and 
critical analysis 

We provided the Klaari project with three reports that included our 
interpretations of its goals, ideology, and process. In the reports we 
placed Klaari in the larger context of Finnish drug and alcohol prevention. 
Furthermore, we observed that Klaari suffered from the same lack of 
moral resources as the late modern state does in general. The political 
apparatus no longer has the capacity to form an opinion on issues such as 
what the good life is; how people should raise their children; what kind of 
alcohol and drug use is acceptable and for whom etc. It can only insist that 
adult citizens should be responsible for themselves and claim authority to 
interfere only if harm is caused to others (Sulkunen 1997). We also made 
it clear that a too easy acceptance of this moral incapacity – ‘the ethics of 
not taking a stand’, as we called it (Sulkunen et al. 2004) – also essentially 
weakened Klaari’s possibility of success in three ways:
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1) The project represents young people as distant targets, or objects, 
who use intoxicants because they feel ill. Young people are seen to need 
adult protection, which also functions as prevention from substance 
misuse. The main defect in this view of the project is low credibility due to 
unrealistic premises: Finnish young people do not all feel ill, and feeling 
ill is just one possible reason for using drugs. In our view, a more realistic 
position would see young people as active agents with many possible and 
alternative reasons for intoxication (Rantala & Sulkunen 2003).

2) The emphasis is so strongly indirect (i.e. supporting co-operation, 
networks, shared responsibility and life skills) that the project employees 
prefer not to speak about the very issues to be prevented, i.e. intoxicants. 
They claim to have no need to be experts in alcohol or drug issues because 
they see their task as relying on the expertise of others. In our view they 
need to have some stance towards intoxicants and knowledge of their 
differences and modes of use in order to be labelled as a drug and alcohol 
prevention programme. In addition, coordination of relevant expertise is a 
logical impossibility if the coordinators have no criteria for differentiating 
between various candidates of expertise (Rantala 2004).

3) The organisational structure and power relations within the 
programme are confusing and thus in need of clarification. 

In the reports and articles we interpreted these defects as 
exemplifications and results of certain ideologies and prevailing trends in 
prevention: New Public Management, decentralisation and the devolving 
of responsibility, and liberal communitarianism, which emphasises 
individual responsibility supported by community. In part, explaining 
the ideological context of Klaari is criticism towards the overall way that 
alcohol and drug prevention is organised in Finland: there is a strong 
emphasis on building new structures and working tools, rather than 
focusing on the actual content of prevention (Rantala & Sulkunen 2003).  

In other words, the project seemed to apply theories of post-modern 
non-expertise in their actions whereas the evaluators applied more 
rationalist theories of societal interventions. Namely, to the extent that 
our interpretations were critical, they were judgemental, implying that 
there could be better ways to practice prevention. Also the complex 
power relations involved in the project meant difficulties for the research 
to withdraw from being normative. We were explicitly asked for clear 
recommendations by the City of Helsinki. Since we gave them we could 
not totally avoid the role of the judge as we were asked to advise the 
funding bodies and decision makers on how to carry on, how to direct 
and develop prevention in Helsinki. Then again, having the tax payer in 
mind, we had nothing against giving explicit recommendations.

The recommendations concerned the need to have a more specific 
view on alcohol and drug issues as well as to consider young people 
as agents rather than simply as objects. In order to accomplish this we 
recommended education for the Klaari employees as well changes in the 
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organisational structure. We of course stressed that recommendations 
are based on our interpretations only and that it is the task of others to 
evaluate our evaluation and draw their own conclusions. 

The evaluation ended up in an atmosphere of contentment among 
board members, funding agencies and coordinators, but gave rise to a 
conflict with managers who were dismissed from the project’s future 
because of their unwillingness to change. The evaluation had thus a 
lot of influence on the future of the Klaari project as its board was very 
attentive to the recommendations that they asked for. The project ended 
at the close of 2002 as planned but its basic functions remained and were 
incorporated into the city structure with partly new staff, and an effort to 
implement our recommendations. 

In the project evaluation phase we were never in any serious, open 
conflict with the programme manager but it was a conflict, nonetheless. 
They never totally accepted the three main criticisms either. This is 
understandable because they were concretely responsible for the 
philosophy that we criticised and their professionalism was questioned. 
The fact that we explicitly tried to address our own criticism towards the 
prevailing preventive trend rather than the managers helped ease the 
tension a little. Most of the coordinators in the field, in turn, seemed 
pleased and eager to improve their knowledge base. We employed an 
interactive approach on both levels but depending on the coordinators’ 
and managers’ position our contribution was thus differently welcomed.

As our critical last word turned out to be influential, compared to the 
project managers’ views, one could ponder whether they made a mistake 
in not taking our criticism seriously in the many discussions we had during 
the evaluation. We offered them many chances to change their course. 
Nevertheless, we repeated the same criticism throughout the evaluation, 
putting a lot of effort into trying to make it understandable, both verbally 
and in written form. 

Case Two: Action groups and constructive 
confrontations

The research interest in evaluating the action groups was to investigate 
the implementation of the networking paradigm in local prevention 
activities. Evaluation was voluntary for the groups, and even though 
research reports and articles include valuations and recommendations 
for organizing multi-professional drug and alcohol prevention in local 
areas, they do not form a threat to the professionals’ position or future 
employment. Many of the groups started their teamwork just a few years 
ago. Yet, as the prevailing policy emphasizes the activities of local multi-
agency work, evaluating such practices is important in order to understand 
the actual implementation of the policy and its consequences.
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In a three-part series of interviews the group members were brought 
face to face with their own attitudes in order to have them debate and 
evaluate them. The self-definition of the groups constitutes the basis of 
the study. The groups were to make their own ‘auto-analysis’ with the 
help of the researcher, whose position is that of an interpreter and critic, 
leading the discussions in the groups with a mixture of dialogue and 
confrontation (see Touraine 1981, 171). Confrontation was an intervention 
technique that gave the researcher an opportunity to question the aims 
of group members and for group members to clarify them. 

Confrontation was possible as a method because the relationship 
between the researcher and researched was independent, voluntary and 
short term. Potential unpleasant feelings on the part of the evaluated 
could be handled for example by not attending the interviews anymore or 
by not paying attention to the reports. Yet, there were no obvious signs of 
this kind of discontent during the evaluation. Problematic and contested 
aspects were discussed openly during the research intervention and 
reporting. Although the evaluator had the role of the critical interpreter 
the interpretation process was flexible, allowing for fine-tuning or 
corrections of the group members. After all, many social and youth 
workers, for example, often apply very complex theories in their problem 
analysis due to their education, additional training, active participating in 
societal discussions and day-to-day interaction with clients. 

The research showed a twofold reality in local groups: three out of 
six groups had found a sufficiently shared mission and some practical 
measures of intervening (as a team) into the social problems they wanted 
to prevent. The groups had a broad understanding of prevention – they 
were preventing exclusion and mental problems as well as drug problems. 
They were eagerly searching for justification for their work and need of 
resources. They have developed shared orientations in their collaboration. 
These orientations were: 1) universal and legalistic social work with 
structural, societal explanations, 2) communitarianism with the stress put 
on local contracts and 3) therapeutic social work, where emotional support 
is seen as fundamental. Each of these operational ideologies emphasize 
differently the societal/structural, value-based/communal, or family 
interaction/emotional explanations behind alcohol and drug problems. 
These explanations are often used as justificatory or background theories 
for prevention. They embody strong societal debates and passions that are 
capable of arousing social action. (A detailed description of the groups is 
reported in Määttä 2005.) 

Still, other groups in the sample were in trouble. Their group 
development was mainly regressive; they did not know what to aim for or 
how to proceed. The motivation decreased as they could not find a shared 
mission. Even if policy developers believe that local multi-agency teams 
are capable of fluent and efficient work in building mutual intervention 
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Universal and 
legalistic social work 

Communitarian 
educational work

Therapeutic social 
work

Central 
organization 
in the group

Child welfare office Comprehensive 
school

Local project 
for preventing 
marginalization 

Explanation 
of social 
problems

Structural inequalities: 
political decisions have 
increased inequality.

Lack of communality: 
community, mutual 
values and caring 
have disappeared 
from urban areas

Emotional 
deficiencies of the 
clients and inability 
of bureaucratic 
service system to 
support them

Definition 
of the good 
life for 
adolescents 

Citizenship. Future 
visions for breaking 
out of the poor social 
surroundings with 
the support of the 
authorities.

Care and intervention 
by parents and a 
wider community. 
Following local 
agreements.

Capability to 
handle and express 
one’s own feelings, 
and to interact with 
other people.

The practical 
solution of 
the group 

Case-specific work 
of the authorities. 
Dividing responsibility 
between authorities. 

Creating a community 
and safety net of 
authorities with rules 
that are followed in 
the micro society of 
the school. 

Offering optional, 
multi-professional 
support for 
families, dealing 
with emotional 
problems

The task of  
professional 
network

Evaluating the gravity 
of young people’s 
situation. Carrying out 
supportive measures.  

Creating, spreading 
and following the 
communal rules.

Work supervision, 
analysing 
experiences of 
professionals.

Consequence 
of  the 
evaluation 
process

Power of the child 
protection office 
was challenged by 
some members of 
the group. Changes 
difficult to achieve 
due to hierarchical 
power structures of 
decision making on 
child welfare practices.

Problems of 
unanimous 
communitarian ideas 
were discussed. 
Group members were 
inspired to develop 
their practices further.

The group was 
surprised by the 
effectiveness of 
the evaluation 
process in finding 
their central tenets 
and problems. The 
project was ending 
and the evaluation 
process served 
as their “lessons 
learned”

methods and local rules for the purposes of social support or control, this 
kind of decision-making is, according the studied groups, very laborious 
and slow. This is explained by contradictory social views and background 
ideologies in the field of preventive work, both between and inside 
various professions. It is also explained by the absence of supportive 
norms, guidance and tools from managers and policy makers, which could 
help some of the groups proceed. (Määttä 2005.) 

The table 2 represents the categorization of the three action group 
models mentioned above as examples of different operations; and the 
consequences of critical interpretation processes in each one. 

Table 2. The consequences of critical interpretation processes in the three 
action groups  
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Critical interpreter and strategic choices 
In an evaluation like the Klaari case both the researchers and the 

researched face the difficulty of getting along in a relationship that lasts for 
a few years and where a group of people evaluates the work being done 
by another group of people. Researchers ‘need’ closeness and confidence 
of the researched in order to get access to data. The researched, in turn, 
need to give the data because refusal would not seem appropriate in 
the eyes of the public or the funding agencies. One emerging difficulty 
is keeping the balance between closeness and remoteness and handling 
the resulting power relations. For the researched, not being able to keep 
a friendly face could mean poor public image of immature behaviour and 
for the researchers, it would mean failure in handling work related social 
relations which is a crucial professional skill in an evaluation.

The difficulty of regulating closeness is a mutual problem with many 
practical dilemmas. How much time and in what settings should or 
could the researcher spend with the researched informally, for example? 
What happens to mutual relations if the researcher declines invitations 
to informal social evenings? If the researcher is very friendly, expressing 
criticism becomes more difficult, which is possibly well acknowledged by 
the researched. One can also ask more generally: how much and in what 
settings can the researcher criticize the project while the longer lasting 
evaluation is going on, and vice versa? 

Sacrificing mutual understanding with the Klaari project managers was 
seen as unavoidable in the end. The complexity of the project and the way 
it was embedded in the city bureaucracy meant that one could not satisfy 
all involved as there were conflicting positions in and around the project. 
Then again, whereas in our view the most important stake holders were 
tax payers and young people as the targets of the publicly funded project, 
our aim to work in favour of them justified the given recommendations. 
At the end of evaluation process the programme managers felt angry and 
complained that during the evaluation they had not been thoroughly 
understood and they felt as having being ‘the objects under the pin’. As 
a kind of a sad irony, the project managers themselves seemed to have 
a strong belief in a dialogical evaluation where the evaluators are in a 
joint process with the project, sharing its starting points and wanting to 
promote them further. There were also conflicts between the different 
stakeholders throughout the project, independent of the evalution. The 
evaluation helped ease some of them but may have made matters worse 
for some.

In the case of the Action Groups the starting point was different. As 
the evaluation was voluntary for the groups, the aim of the interventions 
was mutual benefit. That is, benefit for the group and their collaboration 
and benefit for the researcher in the form of attaining useful research 
material. To have had a genuine role of programme promoter was not 
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even a possibility because there was not a consistent, uniform programme 
to promote in the first place. Instead, there were multiple and contrasting 
‘programmes’ and professional power struggles to be analysed at the local 
level. 

As the groups were basically voluntary gatherings of professionals, who 
want to improve their preventive work, their experiences and subsequent 
interpretations of preventive co-operation were the central focus of 
this evaluation. Professionals were thus seen as the most important 
stakeholders. The approach was well accepted by the professionals who 
were willing to share their opinions and experiences in a dialogue with the 
evaluator. They appreciated that an outsider contextualized their views 
and weighed up the pros and cons of their co-operation against a broader, 
societal level. That is, the policy of devolving responsibility and local multi-
professional networking.  

One could say that the approach chosen in the Klaari evaluation 
seemed to stress more the researchers’ expertise on alcohol and drug 
issues, combined with an analysis of ongoing trends in public policy, 
whereas the case of action groups investigated professional knowledge 
and explanations with a more ethnographic approach. Furthermore, that 
the differences in these two research settings opened up the possibility 
of applying sociological intervention differently. Yet, both evaluations 
could be called not only policy-testing but also a certain kind of policy 
promotion. For both evaluations aimed at societal influences that went 
beyond the limits of the evaluated projects as our motto were ‘real 
betterments in youth services rather than abstract networking’. Or, to put 
it bluntly, one could claim that networking without enough knowledge 
of the surrounding reality merely gave adults a good conscience while 
obscuring real problems and making their solving even more difficult. 

Due to the different research settings, this motto had been promoted 
by giving a different emphasis on dialogue and social structure. The Klaari 
evaluation emphasised structural aspects and research based on views 
arising from youth research and alcohol and drug research from the 
very beginning, partly due to the evaluators’ own research backgrounds. 
Dialogue was important as well but more as a means of understanding the 
nature of the programme and getting the project managers, workers and 
financiers to understand the logic of analysis and the results. As mentioned, 
success was only partial depending on the position and background of 
the people in question. In the action groups’ evaluation there were no 
conflicts between the evaluator and the groups due to the briefness of 
the evaluation and the autonomy of both parties. Still, the intervention 
was received differently in the groups. Most of the groups used the 
evaluation as a possibility to stop, think, and develop their action. In one 
rather inactive group the evaluation process confirmed the dissatisfaction 
of some of the group members towards their collaboration and increased 
their willingness to exit the group. Finding a compromise inside the group 
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or diffusing emerging tensions were not seen as the task of the critical 
interpreter, however, compared to programme promoting approaches.

To summarise, the consequences of the interventive evaluation in both 
cases: the Klaari evaluators were prescriptive and gave recommendations 
for city-wide prevention, which contrasted with more neutral and 
descriptive interpretations given in the case of the action groups. According 
to the action groups’ case, sociologically interventive evaluation benefits 
especially groups that are separate from governing agencies and are based 
on voluntary participation. In these kinds of fluid networks the critical 
interpretation does not easily lead to conflicts between the evaluator and 
the evaluated because these groups are self-generated pilot projects by 
their nature and thus open to changes. They resemble Touraine’s research 
objects: social movements. Yet, profound changes are difficult to attain 
when established hierarchies are involved, as mentioned in the Universal 
and legalistic social work-example (in the table 2), where child protection 
officers have ultimate responsibility and public authority over child 
welfare issues. Then again, the Klaari process was an implementation of 
a large-scale organisation into the city administration. By its nature it was 
linked closely to governing agencies. The interventive evaluation had an 
impact on the project, but only through conflict. Then again, the action 
groups’ case also gave rise to conflicts but only among some members in 
some groups. An evaluator certainly should not purposefully encourage 
conflicts to emerge. Then again, conflicts are part of social life and often 
the only way to develop policies or help people become aware their own 
values.      

Discussion  
In our view it is not reasonable to decide to be an evaluation researcher 

and always maintain the same application or approach. For not only does 
the overall setting and the design of the evaluated programme narrow 
down the range of possibilities for a research design but so does the 
accountability of different stakeholders. 

Our evaluation cases show the possibilities and limits of using a 
sociologically interventive evaluation approach. We have compared two 
evaluation cases and the consequences of applying critical interpretations 
in different contexts. As an evaluation method sociological intervention is 
time-consuming and thus expensive. On the other hand it yields rich and 
relevant data with which to analyse evaluated cases as part and parcel of 
current policy. We have also analysed the role of the critical interpreter 
embodied in the approach and argued that the context of evaluation 
determines the more specific type of a critical interpretation. 

If there is a request for recommendations in order to organize new 
policy measures, then a supervisory role for the researcher is in order.  
However, researchers then need to have a substantial knowledge base and 



20

research experience in order to legitimize their expert position. In so far 
as the researcher acknowledges the current complexities in the research 
area, as well as their connections with wider social policy, and also looks at 
the goal formulations of the evaluated practices against this knowledge, 
then the researcher avoids the role of the social engineer. Specifically, the 
attempt is not to give accurate knowledge of the activities or outcomes 
of a programme for better ways to control social problems but to make 
the logic of action comprehensible to all relevant stakeholders who, in 
turn, are then encouraged to make necessary conclusions. In the case of 
the Klaari project, the goal formulations were so abstract to begin with 
and the measures applied so indirect, that an outcome analysis would not 
have even been a theoretical possibility. 

The ethnographic application of critical interpretation, in turn, is more 
appropriate in the context of voluntary participation by the target of 
the evaluation, as well as in small scale interventions. The prerequisite 
for using this application is the researcher’s ability to apply interactive 
and dialogical practices. Thus, the expertise of the researcher includes 
a thoroughly formulated participatory methodology, which sets the 
criteria for evaluation. Although the researcher’s expert knowledge is 
methodologically oriented s/he has a researcher’s licence for making her/
his own interpretations on the substance of the evaluated project(s). In 
this way s/he avoids the trap of being an uncritical programme promoter 
and its legitimator.   

The evaluator has to be prepared to handle disharmony among 
programme stakeholders and conflicting expectations directed at her/
himself. Even when evaluators choose their approach and conduct their 
research independently, it is not in their hands to decide how their 
contribution is understood and accepted among programme actors. 
In the field of prevention, for example, the responsibility for decision 
making is largely given to local level practitioners. Yet, funding for their 
activities comes more or less from public sources. In a situation with 
many stakeholders, the decisions on what perspectives to stress in the 
evaluation depend on determining the relevant beneficiaries or targets 
of the programme. Are they the taxpayer, a specific target group, the 
employees of the evaluated activity, or the ones who fund it? Due to 
practical reasons it may be impossible to act responsively towards every 
stakeholder. Therefore one may have to rank them according to some 
criteria. This is what makes evaluation research political, difficult to design 
and vulnerable in the sense of credibility. 

Evaluation research is always tightly embedded with both practical and 
political questions. Whereas evaluators’ interpretations of the evaluated 
activity are likely to have some kind of influence to the surrounding 
world, evaluative social science is part of governance. Governance comes 
along with social responsibility and, respectively, an expectation to design 
the research in accordance with the evaluated activity in its context. Good 
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knowledge of current trends in social policy helps to navigate between 
emerging pressures. It also helps to legitimate choices and research 
results. Too often the one that funds the research is the most powerful 
stakeholder, expecting only praise. In such cases, it would be good if 
the researcher’s livelihood would not depend on being assigned to the 
contract.
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