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1 Johdanto 

Pro gradu -työssäni tutkin verkostotyötä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

yhteisasiakkaiden parissa. Yhteisasiakkailla tarkoitan samanaikaisesti lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian asiakkaina olevia 13–17-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. 

Verkostolla tarkoitan toimijajoukkoa, joka liittyy nuoren tilanteeseen, ja verkostotyöllä 

sosiaalityön työtapaa, johon sisältyy yhteistyötä näiden toimijoiden kesken. 

Tutkimuksen aihe on eettisesti herkkä.  

Kiinnostukseni erityisesti nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun parissa tehtävään 

verkostotyöhön heräsi tehdessäni sosiaalityön opintoihin kuuluvaa käytäntötutkimusta 

yhteistyössä Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) 

nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa. Käytäntötutkimuksessa tutkin sosiaalityöntekijän 

tekemää nuoren sosiaalisen tilanteen arviointia. Aineiston keräsin kyselyllä, joka oli 

suunnattu nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon moniammatillisissa tiimeissä 

työskenteleville lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille. Tutkimuksessa tuli esiin 

nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteistyön tärkeys. Sekä nuorisopsykiatrian lääkärit 

että sosiaalityöntekijät pitivät lastensuojelun ja läheisverkoston tietoa ja näkökulmia 

erittäin tärkeänä osana nuoren hoidon suunnittelua. Sosiaalityöntekijät pitivät yhteistyön 

kehittämistä lastensuojelun kanssa tarpeellisena. (Nurmi 2016, 18, 29.)  

Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun verkostoissa tapahtuvan moniammatillisen ja 

monialaisen yhteistyön toivotaan toimivan saumattomasti nuorten auttamiseksi ja 

ottavan huomioon myös perheen ja muut läheiset. Entä jos yhteistyö onkin vaikeaa ja 

auttamisverkostolle asetetut odotukset eivät täyty? Miten ongelmallisista tilanteista 

päästään eteenpäin? Pro gradu -tutkielmassa päätin lähteä tutkimaan, miten tämä 

yhteistyö verkostoissa toteutuu sosiaalityöntekijöiden mukaan.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoissa tapahtuvaa moniammatillista työtä on 

Suomessa tutkittu ja kehitetty paljon erityisesti 1990-luvulta lähtien (mm. Arnkil & 

Eriksson 1995; Kiuru & Metteri 2014a; 2014b). Aiheen ajankohtaisuus ei ole väistynyt 

2010-luvulla sosiaali- ja terveysalan uudistuessa ja myös julkisten ja yksityisten 

palvelutuottajien hybridien tullessa mukaan palvelujärjestelmään (Hänninen & Poikela 

2016, 163). Lasten ja nuorten palvelujärjestelmän ongelmia on tuotu esiin myös 

viimeaikaisessa keskustelussa ja erilaisissa selvityksissä (esim. Lapsiasianvaltuutettu 
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2018; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Tällä hetkellä käynnissä on kaksi sosiaali- ja 

terveyspalveluihin vaikuttavaa merkittävää uudistushanketta: Sipilän hallituksen ajamat 

valtakunnallinen Sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistus (Sote) ja Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) tähtäävät ohjelmatasolla palveluiden 

integraatioon ja korostavat monialaista yhteistyötä. Aikaisemmassa tutkimuksessa 

yhteistyö on todettu vaikeaksi. Usein ratkaisuna palvelujärjestelmän ongelmiin 

korostetaan yhteistyön sujuvoittamista. Muutostilanteessa on kiinnostavaa tutkia, 

millaisena eri toimialoilla työskentelevät sosiaalityöntekijät itse näkevät yhteistyön ja 

sen kehittämisen.  

Tutkimuksen lähtökohtana on verkoston ja verkostotyön merkitysten moniulotteisuus: 

mitä verkostoilla ja verkostotyöllä tarkoitetaan? Tutkimuksessa painottuu 

fenomenografinen ja diskursiivinen lähestymistapa tutkittavaan ilmiöön, verkostoihin ja 

verkostotyöhön. Tutkimuksessa hyödynnän myös verkostotutkimuksen perinteestä 

nousevaa käsitteistöä. Tutkimusta varten olen haastatellut 12 sosiaalityöntekijää 

nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköissä ja lastensuojelun yksiköissä 

kahdessa kaupungissa HYKS:n alueella. Johdantoluvun jälkeen tutkimusraportti etenee 

seuraavasti: Luvussa kaksi tarkastelen lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

institutionaalista ja lainsäädännöllistä toimintaympäristöä ja niiden muutoksia. 

Tutkimukselle keskeisiä verkoston ja verkostotyön käsitteitä ja niihin liittyvää 

tutkimusta esittelen luvussa kolme. Luvussa neljä esittelen tutkimustehtävän ja 

tutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Kuvailen myös aineistonkeruun ja analyysin 

vaiheet ja pohdin tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Luvut viisi, 

kuusi ja seitsemän ovat analyysilukuja. Tutkimuksen johtopäätökset esittelen luvussa 

kahdeksan. Lopuksi, luvussa yhdeksän, pohdin tutkimuksen kulkua ja esitän 

jatkotutkimuksen aiheita.   
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2 Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian palvelujärjestelmä 

2.1 Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian lainsäädännöllinen kehittyminen  

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus vuodelta 1989, jonka Suomi ratifioi vuonna 

1991, kehystää ja ohjaa suomalaista lapsipolitiikkaa, lainsäädäntöä ja 

palvelujärjestelmää (LOS 60/1991). Lasten oikeuksien sopimus on vaikuttanut 

merkittävästi paitsi sosiaalityötä säätelevään lainsäädäntöön myös sosiaalityön 

itseymmärrykseen. Oikeudellinen näkökulma on tullut olennaiseksi osaksi työn eetosta. 

Lapsioikeudellinen näkökulma näkyy myös lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

erityispalveluita ja niiden yhteistyötä säätelevässä lainsäädännössä.  

Suomi on sitoutunut toimimaan lasten huolenpitoa ja suojelua (protection) ja 

osallistumista (participation) koskevien oikeuksien toteuttamiseksi mahdollisimman 

täysimääräisesti (provision). Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että valtio takaa 

lapsille oikeuden erityiseen suojeluun ja huolenpitoon (LOS 3 art. 2. kohta) sekä 

oikeuden nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä sairauksien hoitamiseen 

ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista (LOS 24 art. 1. kohta). Lapsen oikeuksien 

sopimuksessa lähestymistapa terveyteen on kokonaisvaltainen; sopimus tukeutuu 

WHO:n määrittämään käsitykseen terveydestä kokonaisvaltaisena ruumiillisen, 

henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana – ei ainoastaan taudin tai raihnaisuuden 

puuttumisena (YK:n lapsen oikeuksien komitea 2013, 2. kohta).  

Lapsen oikeudet kuuluvat niin sanottuihin TSS-oikeuksiin eli taloudellisiin, sosiaalisiin 

ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsuus 

tunnustetaan länsimaissa omaksi erityiseksi elämänvaiheekseen. Perheen merkitys 

korostuu: lapsen oikeuksien turvaaminen nähdään perheen ja yhteiskunnan yhteisenä 

tehtävänä vastavuoroisissa suhteissa. (Bardy 2013, 62–67.) Lapsen oikeuksien sopimus 

koskee kaikkia alle 18-vuotiaita (LOS 1 art.), mutta Lapsen oikeuksien komitea (2016) 

on täsmentänyt lapsen oikeuksien tulkintaa ja toimeenpanoa nuoruusiässä. Lapsen etu 

tulee ottaa huomioon niin aineellisena oikeutena, tulkinnallisena oikeusperiaatteena 

kuin menettelysääntönä, ja soveltaa sitä myös nuoriin sekä yksilöinä että ryhmänä (emt. 

kohta 22). Elämänkaarinäkökulmasta nuoruusikä nähdään arvokkaana jaksona 

lapsuudessa sekä kriittisenä siirtymävaiheena. Kuten varhaislapsuus, myös nuoruusikä 
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on kehityksellisesti tärkeä. Nuoruusiässä yksilön kehityksessä tapahtuu monia 

ruumiillisia, kognitiivisia ja sosiaalisia muutoksia. (Emt. kohdat 1, 9, 11, 13.)  

Lapsen oikeuksien komitea (2016) kiinnittää huomion siihen, että nuoruus on myös 

kohonneen terveysriskin ajanjakso. Mielenterveydelliset ja psykologiset ongelmat 

johtuvat usein geneettisten, biologisten, luonteeseen liittyvien ja ympäristöllisten syiden 

yhteisvaikutuksesta. Niitä pahentavat konfliktit, pakkomuutot, syrjintä, kiusaaminen ja 

sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät kokemukset sekä kehonkuvaan ja täydellisyyden 

kulttuuriin liittyvät paineet. Komitea korostaa yhteisön merkitystä sekä vanhempien, 

ikätoverien ja koulun osallistamista nuorten mielenterveyshuoltoon. (Emt. kohta 58.) 

Siirtolaisuus koskee yhä suurempaa määrää alaikäisiä nuoria. Siirtolaisuuteen liittyy 

monia mahdollisuuksia, mutta myös terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä. Nuoren ollessa 

siirtolainen, on samalla erityinen riski, että häneltä evätään pääsy muun muassa 

terveydenhuoltoon, suojeluun ja sosiaaliturvaan. Siirtolaisnuori voi kohdata 

hallinnollisia ja muita esteitä niihin pääsyssä. (Emt. kohta 76.)  

Lapsen oikeuksien sopimuksen ratifiointia vuonna 1991 voidaan pitää hetkenä, joka on 

suunnannut lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian lainsäädännön ja käytäntöjen kehitystä 

Suomessa. Kuvioon 1 on koottu lakimuutoksia ja selvityksiä lapsen oikeuksien 

ratifioinnin jälkeen; oman tutkimusaiheeni kannalta nämä tekstit ovat keskeisiä 

lapsipoliittisia kannanottoja.  

Taulukko 1. Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyöhön liittyviä lakimuutoksia 

ja keskusteluja Suomessa 1991–2018.  
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Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
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Lapsen oikeuksien sopimuksen siivittämänä nuorisopsykiatrian palvelut kehittyivät 

voimakkaasti 1990-luvulla huolimatta samaan aikaan Suomessa vaikuttaneesta syvästä 

taloudellisesta lamasta. Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittavuus tuli näkyviin jo 

vuonna 1990 voimaantulleessa mielenterveyslain (1116/1990) uudistuksessa, jossa 

nuorten hoidon edellytettiin tapahtuvan omilla osastoilla erillään aikuisten palveluista. 

Suomeen perustettiin mielenterveyslain edellyttämiä nuorten psykiatrisia osastoja. 

Nuorisopsykiatrian kehittyminen on nähty suomalaiselle terveydenhuollolle 

omaleimaisena piirteenä, samoin kuin aiemmin äitiys- ja lastenneuvolat. 

Nuorisopsykiatria on tunnustettu Suomessa lääketieteen laajaksi erikoistumisalaksi 

vuonna 1999. (Pylkkänen 2006, 16, 17, 19, 24.)  

1990-luvulla syvä lama antoi syyn ja tilaisuuden toteuttaa julkishallinnon uudistuksia 

uuden talousjohtamisen oppien mukaan, managerialistisesti ja kustannusvaikuttavuuden 

periaatteita seuraten. Samaan aikaan monia hyvinvointivaltion sosiaalipalveluja ja  

-etuuksia leikattiin ja niiden tarveharkintaisuutta lisättiin. Myös mielenterveystyö 

suuntautui yhä enemmän riskiarvioon ja korkean riskin tilanteiden hoitamiseen 

asiakkaiden tarpeiden kartoittamisen sijaan. (Hämäläinen & Metteri 2011, 125, 132.) 

Lisäksi mielenterveyspalveluiden kehitystä leimasi dehospitalisaatio, psykiatristen 

palveluiden rakennemuutos sairaalakeskeisestä avohoitopainotteiseksi systeemiksi (Salo 

1996; Helén ym. 2011, 12). Psykiatrian ja mielenterveystyön itsenäinen asema 

terveydenhuoltojärjestelmässä lakkasi Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) myötä, jossa 

mielisairaanhuoltopiirit lakkautettiin ja yhdistettiin sairaanhoitopiireihin. Päätösvalta 

mielenterveyspalveluista siirrettiin kunnille. (Hämäläinen & Metteri 2011, 112, 114.) 

2000-luvun alkupuolen taloudellisesta nousukaudesta huolimatta sosiaaliturvaan tehtiin 

vain vähäisiä korjausliikkeitä: rahoituksen valtio-osuus jäi lamanaikaiselle tasolle. 

Nuorisopsykiatristen palveluiden kehittymisestä huolimatta niiden tarjonta ei vastannut 

voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään. Vuonna 2001 voimaantulleessa lasten ja nuorten 

mielenterveyspalveluja koskevassa asetuksessa (1282/2000) säädettiinkin hoitotakuu 

hoitotarpeen arvioinnin ja hoidon järjestämisen enimmäisajoista. Sen mukaisesti 

potilaan tulee päästä hoidon tarpeen arviointiin kolmessa viikossa ja hoito aloittaa 

kolmen kuukauden kuluessa. Kunnan tehtäväksi määriteltiin huolehtia lasten ja nuorten 

mielenterveyshäiriöiden avohoidossa tarpeellisista ja riittävistä tukitoimista kotona 
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selviytymisen mahdollistamiseksi. Asetuksessa säädettiin myös lasten ja nuorten 

mielenterveyspalveluiden alueellisesta kehittämisestä ja yhteistyöstä. (Pylkkänen 2006, 

24.) Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) sisällytettiin terveydenhuollon työntekijän 

velvollisuus arvioida sosiaalihuollon ilmeinen palveluntarve, ohjata asiakas 

sosiaalihuollon pariin ja osallistua sosiaalihuollon toimenpiteestä vastaavan työntekijän 

pyynnöstä palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelman laatimiseen.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen tullessa voimaan Suomessa oli jo pitkälle kehittynyt 

lastensuojelulaki (1983), jossa oli otettu huomioon lapsen oikeuksien keskeisiä 

periaatteita. Seuraavan kerran lastensuojelulakia uudistettiin vuonna 2008 (417/2007), 

jossa muun muassa tarkennettiin lastensuojelun menettelysäädöksiä. 

Lastensuojelutarpeen selvitykselle säädettiin määräaika: se on aloitettava seitsemän 

päivän sisällä ilmoituksesta ja sen on valmistuttava kolmessa kuukaudessa. Uudessa 

laissa vahvistettiin myös lapsen osallisuutta ja ammattilaisten yhteistyötä säännöksiä 

selkeyttämällä. Esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ja lastensuojelun 

järjestämiseksi tulee järjestää neuvotteluja, joihin osallistuvat lapsi, lapsen huoltajat tai 

muut lapsen hoidosta tai huolenpidosta vastaavat sekä viranomais- ja yhteistyötahot 

lastensuojelun työntekijän arvion mukaan. (Bardy, Sauli, Järventie 2018, 38.) 

Lastensuojelulakia täydennettiin vuonna 2014 (1302/2014), jolloin eri viranomaisten 

ilmoitusvelvollisuutta laajennettiin.  

Vuonna 2014 voimaantulleessa uudistetussa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) mainitaan 

yhteistyövelvoite niin terveydenhuollon toimijoiden, yksityisten palveluntuottajien kuin 

järjestöjen kanssa. Tarvittaessa työntekijän on oltava yhteydessä yhteistyötahoihin, 

asiantuntijoihin sekä omaisiin ja muihin läheisiin henkilöihin. Palveluja suunniteltaessa, 

niistä päätettäessä ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä huomio erityistä tukea 

tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Monialaista yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa tulee toteuttaa siten, että eri hallinnonalojen palvelut muodostavat 

asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden.  
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2.2 Lapsen oikeuksien ja palvelujärjestelmän toimivuuden arviointia 

Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa arvioitiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1994 (Ulkoasiainministeriö 1994). Arviointiraportissa tuotiin esiin ristiriita 

ehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarojen ja tavoitteiden välillä. Raportin 

mukaan lasten erityispalvelut korvattiin kunnille laskennallisten eikä todellisten 

kustannusten perusteella. Sen seurauksena kalliit toimenpiteet kuten huostaanotto tai 

psykiatrinen hoito aiheuttivat kunnille merkittäviä kustannuksia, mikä uhkasi lasten 

yhdenvertaista oikeutta saada yhteiskunnan suojaa ja tukea. (Emt. V.) Raportin mukaan 

psykiatrista sairaalahoitoa saaneista 15–17-vuotiasta yli puolet hoidettiin edelleen 

aikuisten psykiatrisilla osastoilla (emt. 81). Esteenä lapsen oikeuksien toteutumiselle 

pidettiin niin sanottua rakenteellista välinpitämättömyyttä:  

”Rakenteellista välinpitämättömyyttä aiheuttaa eri hallinnonalojen pitkälle edennyt 

sektoroituneisuus. Hallintokuntien eriytyneisyydestä seuraa, että on vaikea luoda 

periaatteita ja käytäntöjä, joilla yhteensovitetaan lapsipolitiikkaa ja lasten palveluita 

koko yhteiskunnan tasolla. Vaikka mielenkiinto lapsuuteen ja huolikin lapsista on 

laajaa ja aitoa, poliittiset toimet eivät monesti perustu lasten elinolojen 

kokonaisvaltaiseen arviointiin vaan lähtevät kunkin hallinnonalan erityistehtävistä. 

Siten kokoava kuva alaikäisväestön elinoloista ja asemasta jää vaillinaiseksi.” (Emt. 7.)  

2010-luvun alussa, Lapsen oikeuksien sopimuksen oltua voimassa 20 vuotta, 

havahduttiin kipeällä tavalla ongelmiin lasten ja nuorten palvelujärjestelmässä. 

Kahdeksanvuotiaan tytön kaltoinkohtelu ja kuolema johtivat useisiin selvityksiin 

viranomaisten toiminnasta ja myös lastensuojelun tilasta. Oikeusministeriön selvityksen 

mukaan lapsen elämäntilanteeseen oli kohdistettu vakavaa ja pitkäaikaista huolta niin 

koulussa, terveydenhuollossa kuin lastensuojelussa. Syvä huoli ei kuitenkaan ollut 

yhdistynyt kokonaiskuvaksi, johtanut viranomaisyhteistyöhön tai välittynyt poliisille. 

Lastensuojelun suojelutoimien toteutumista olivat jarruttaneet tietojen 

kohtaamattomuus, liian korkea ilmoituskynnys poliisille ja sosiaalitoimen järjestelmien 

moniportaisuus. Lastensuojelun jatkuvan ylikuormituksen vuoksi ongelmaperheiden 

tilanteiden arviointi jää usein pintapuoliseksi ja vakavien ongelmien tunnistaminen on 

vaikeaa: ”Näyttää siltä, että palvelurakenteet eivät ole kyenneet muuttumaan huono-

osaisuuden yleisyyden ja kasautumisen vaatimalla tavalla. Toimijat ovat hallinnossa 

erillään, jolloin yhteinen, kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen näkökulma jää 

puutteelliseksi”, selvityksessä todetaan. (Oikeusministeriö 2013, 67, 69.)  
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Myös valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa lastensuojelun tilasta 

(2012) arvioidaan, että lastensuojelun avohuollon tavoitteet ja niille annetut resurssit 

ovat ristiriidassa. Tarkastusraportin mukaan kunnissa kirjattiin asiakassuunnitelmaan 

ainoastaan ne palvelut, joihin kunnassa oli varaa. Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän 

loppuraportissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) todetaan, että valtion ja kunnan 

hallinnossa ei ole tiedostettu lapsen edun erityisluonnetta ja sen asettamia vaatimuksia 

julkiselle vallalle. Lastensuojelun keskusliiton julkaisemassa selvityksessä Olisiko jo 

tekojen aika? (Sinko & Muuronen 2013) sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat pitivät 

moniammatillista yhteistyötä välttämättömänä mutta massiivisena työalueena: 

”Verkostotyö on paisunut mahdottomuuksiin”. Selvityksessä tuli esiin vahva jännite 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian välillä; niiden rajapinta koettiin 

määrittelemättömänä ja yhteistyökuvioissa lastensuojelun edustajat kokivat olevansa 

altavastaajia. Lastensuojelun ammattilaisten mukaan terapeuttiseen työskentelyyn ei 

haluta lähteä ilman huostaanottoa. Myös kasvatus- ja perheneuvoloiden pitkät jonot 

huolestuttivat työntekijöitä ja lastensuojelun työntekijät kokivat jäävänsä yksin 

hankalissa tilanteissa. Selvityksessä tuotiin esiin luottamuspula lastensuojelun ja lasten- 

ja nuorisopsykiatrian välillä ja vaikeus toimia yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Työn 

organisoinnin jatkuvia muutoksia ei nähty mielekkäinä eivätkä lastensuojelun sisälle 

rakennetut kontrollimekanismit ja erilainen portinvartijuus ainakaan lisänneet 

lastensuojelutyön hallittavuutta. (Emt. 30, 33, 37–38.) Monissa selvityksissä ja 

raporteissa esitettyihin ongelmakohtiin vastattiin peräänkuuluttamalla yhä tiiviimpää 

monialaista ja moniammatillista yhteistyötä ja integroituneita työkäytäntöjä.  

Vuonna 2004 säädettiin laki lapsiasiainvaltuutetusta (1221/2004). 

Lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä on edistää, seurata ja arvioida eri tavoin lapsen edun ja 

oikeuksien toteutumista sekä seurata lasten ja nuorten elinolosuhteita. Vuoden 2018 

alussa julkaistiin ensimmäinen Lapsiasiainvaltuutetun kertomus eduskunnalle. 

Kertomuksessa arvioidaan lapsipolitiikan tilaa sekä lapsen oikeuksien toteutumista 

Suomessa. Lapsiasiainvaltuutetun kertomuksen lainsäädäntöä arvioivassa osuudessa 

otetaan kantaa myös terveys- ja sosiaalihuollon yhteistyöhön (Helander 2018). 

Lainsäädäntötasolla yhteistyössä ei näyttäisi olevan merkittäviä ongelmia; 

moniammatillinen yhteistyö on otettu sääntelyssä huomioon monin tavoin. Erillisten 

tietojärjestelmien ja tietosuojasäännösten todettiin kuitenkin aiheuttavan hankaluutta 

käytännön yhteistyölle. Huomiota kiinnitetään etenkin vakavasti oireilevien 
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lastensuojelun asiakkaana olevien lasten kohdalla esiintyviin ongelmiin. Pääsy 

tarkoituksenmukaiseen hoitoon ei aina toteudu ajoissa tai lainkaan. Syyksi esitetään 

sijaishuoltopaikkojen puute:  

”Toisaalta kyse on sopivien sijaishuoltopaikkojen puutteesta. Joissain tilanteissa 

huostaan otetun lapsen sijoituspaikaksi on lastensuojelussa ehdotettu psykiatrista 

sairaalaa, vaikka lapsella ei ole psykiatrista sairaalahoitoa edellyttävää 

mielenterveyden häiriötä. Mielenterveyspalvelujen tarpeessa oleva lapsi ei myöskään 

aina ole saanut psykiatrista hoitoa ilman huostaanottoa, koska on katsottu, että hoitoon 

ei voida ryhtyä ennen kuin lapsen olosuhteet on vakiinnutettu.” (Helander 2018, 186.)  

Lapsiasiainvaltuutetun kertomuksessa nostetaan esiin myös Lapsen oikeuksien 

arviointiraportissa käytetty rakenteellisen välinpitämättömyyden käsite (Rimpelä 2018, 

61–62; Ulkoasiainministeriö 1994). Palvelujärjestelmän eriytymistä ja rakenteellista 

välinpitämättömyyttä luonnehditaan pitkäaikaisiksi trendeiksi, jotka ovat vesittäneet 

lapsen oikeuksien toteutumista jo pitkään. Rakenteellisella välinpitämättömyydellä 

viitataan yhteiskuntapolitiikassa vallitsevaan ristiriitaan lasten hyvän kasvun 

edellytyksistä käytettävissä olevan tiedon ja poliittisin päätöksin luotujen arjen ehtojen 

välillä (Salmi 2004, 2008; Rimpelän mukaan 2018, 62). Eriytymiskehitys on jatkunut, 

mutta rakenteellisten ongelmien sijaan huomio on kiinnittynyt usein liikaa yksittäisiin 

toimijoihin. Kehittämispuheessa on viljelty avainkäsitteinä moniammatillisuutta, 

monialaisuutta, verkostoitumista, yhteen sovittavaa johtamista, rajapintoja ja 

yhdyspintoja. Syitä ongelmiin on haettu ammattihenkilöistä, johtajista ja 

luottamushenkilöistä ja henkilöihin liitetyistä muutosvastarinnasta, asenteista ja 

yhteistyökyvyttömyydestä rakenteellisten ongelmien sijaan. (Emt. 108.)   
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2.3 Erityispalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistushankkeissa 

2020-luvun lähestyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä on vetoa moneen 

suuntaan. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää julkiselta vallalta parhaan mahdollisen 

hoidon ja hoivan varmistamista. Palvelujärjestelmän puutteista myös käytännön tasolla 

on vuosien ajan kertynyt tietoa useiden raporttien ja selvitysten muodossa. Tarve 

yhteistyön tiivistämiselle hajautuneessa palvelujärjestelmässä on tunnustettu ja myös 

lakiin on lisätty yhteistyöhön velvoittavia säädöksiä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat vuonna 2018 monien kansallisen tason 

kehittämishankkeiden kohteena, jotka muokkaavat myös nuorten erityispalveluita. 

Sipilän hallituksen edistämän Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla (LAPE) 

tavoitellaan palveluiden parempaa yhteensovittamista sekä kustannussäästöjä (ks. kuvio 

1). Sen yhtenä osa-alueena on kehittää erityis- ja vaativamman tason palveluita ja 

yhteistyötä eri tahojen välisten kumppanuuksien ja verkostojohtamisen avulla. 

”Erityisen tärkeä on mielenterveyspalveluiden, nuorisotyön ja lastensuojelun 

kokonaisuuden toimivuus” (Sosiaali- ja terveysministeriö, päiväämätön). 

Nuorisopsykiatrian palvelut halutaan uudistuksessa keskittää niin sanottuihin vaativan 

tason osaamis- ja tukikeskuksiin, joissa on myös osa lastensuojelun palveluista. 

Viidessä vaativamman tason tukikeskuksessa olisi yhteistyötä myös tutkimuksen 

kanssa. Lastensuojelun yhteydet muihin erityispalveluihin kuten lasten- ja nuorten 

psykiatriaan tiivistyisivät. Erityistason asiakaspalveluun kehitettäisiin ”jalkautuvaa 

konsultaatiota ja digitaalisin menetelmin lähipalveluiksi tuotavia palveluja”. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2016c, 8, 22.)  
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Kuvio 1. ”Sote-uudistuksessa lapsiperheiden palvelut integroidaan. Maakunta 

yhteensovittaa eri tuottajien palvelut #sote #lape” (Sosiaali- ja terveysministeriön 

twitter-päivitys @STM_uutiset 2.5.2016.) 

LAPE-ohjelman kehitystyön aikana julkisuudessa on jatkunut keskustelu lastensuojelun 

työntekijä- ja resurssipulasta. Työntekijät ovat peräänkuuluttaneet lastensuojeluun 

sitovia asiakasmitoituksia ja myös palkan korotusta tasolle, joka vastaisi työn 

vaativuutta ja vastuuta suhteessa muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija-

aloihin. Tähän keskusteluun on pyrkinyt vastaamaan ylisosiaalineuvos Aulikki 

Kananoja selvityksessään lastensuojelun resursoinnista (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2018). Selvityksen ensimmäisessä osassa hän ei kuitenkaan puoltanut lakisääteisiä 

asiakasmitoituksia, joiden laatimiseksi tarvittaisiin kuntakohtaisia kokeiluja. Sote-

uudistuksen lähestyessä, palveluiden järjestämisvastuun rakentuessa maakuntapohjalle, 

eivät kuntakohtaiset kokeilut ole relevantteja. Kananoja tukeutuu selvityksessä LAPE-

muutosohjelmaan ja korostaa verkostonäkökulmaa, monialaista yhteistyötä ja niitä 

vahvistamaan pyrkivää perhekeskusmallia: ”Perhekeskus verkostoi yhteen hajanaisia 

lapsiperheiden peruspalveluita niin terveyden, sosiaalihuollon kuin varhaiskasvatuksen, 

järjestöjen ja seurakuntienkin osalta. Perhekeskus tuo myös erityispalveluita lasten, 

nuorten ja perheiden lähelle sekä heidän kasvuympäristöihinsä.” (Emt. 9–10.) 
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LAPE-ohjelman rinnalla vaikuttaa toinenkin merkittävä hallinnon uudistamishanke, 

myös sosiaali- ja terveyshallinnon uudistamiseen tähtäävä maakunta- ja sote-uudistus. 

Sen tärkeinä tavoitteina on julkisten palveluiden kustannusten leikkaus ja toisaalta 

tiedolla johtaminen. Sote-uudistuksen myötä tiedolla johtaminen on tullut yhä 

keskeisemmäksi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluista käytävää keskustelua. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksessä on kuitenkin todettu vaikeaksi niin 

yhteismitallisten tunnuslukujen löytäminen kuin kustannusten ja vaikuttavuuden 

arviointi ja vertailu. Muun muassa lastensuojelun kustannustiedot ovat hajaantuneet 

moniin eri taloushallinnon tietojärjestelmiin ja lastensuojelun kysynnän tarve liittyy 

aina myös muun palveluverkoston ja lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten palveluiden 

toimintaan. (Heino ym. 2016b, 52, 54.)  

Uudistuva lainsäädäntö ja hallintorakenne edellyttäisivät uudenlaista tilastojen käyttöä 

ja seurantaa. Sote-hankkeen taustamateriaaleista löytyy päätöksenteon tueksi tilattuja 

selvityksiä, joissa on hyödynnetty viranomaisten tilastoimia toiminta- ja taloustietoja 

(mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2016a; 2016b; Sitra 2018), jotka herättävät monia 

kysymyksiä Soten tavoitteista, keinoista ja mahdollisista vaikutuksista lasten ja nuorten 

erityispalveluita koskien. Taustamateriaalien joukossa on esimerkiksi Sosiaali- ja 

terveysministeriön tilaama, konsulttiyhtiö Nordic Healthcare Groupin (NHG) 

toteuttama sosiaali- ja terveyspalveluiden säästökohteita analysoiva raportti 

taustaliitteineen. Raportissa on hyödynnetty tilastoviranomaisten keräämää 

rekisteritietoa lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian kustannuksista (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2016a; 2016b). NHG:n tarkasteluun sisältyivät lasten ja perheiden 

palveluiden osalta myös lastensuojelu sekä lasten- ja nuorisopsykiatria. Keskeisiä 

käsitteitä raportissa ovat säästömekanismi, kustannusajuri ja säästöpotentiaali. Lasten, 

nuorten ja perheen palveluiden integraatiolla sekä kohdentamisella ja koordinaatiolla 

(mekanismit) kuvataan saavutettavan huomattavia kustannussäästöjä. Niillä nähdään 

olevan vaikutusta palvelumuotojen jakaumaan, avohuollon asiakkuuksien ja kodin 

ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrään sekä psykiatristen hoitojaksojen kestoon 

(kustannusajurit). NHG:n laskelmien mukaan panostaminen lastensuojelun avohuoltoon 

(30 M €) ja perustason sairaanhoitoon (20 M €) vähentäisi kodin ulkopuolisten 

sijoitusten ja vuodeosastohoidon tarvetta, jolloin jälkimmäisten henkilöstökustannukset 

ja muut kustannukset vähentyisivät merkittävästi (säästöpotentiaali). (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2016b, 139.) Raportissa lastensuojelun asiakkaiden kuvataan olevan 
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yksi kalleimmista asiakasryhmistä, vaikka valtaosa käyttää vain yhtä palvelua. 

Analyysin mukaan lastensuojelun asiakkaista myös psykiatrian palveluita käyttää 20 %. 

(Emt. 145–146.) NHG:n laskelmien mukaan suurin säästöpotentiaali löytyy kodin 

ulkopuolisista sijoituksista (360 M € nettosäästö) sekä lasten ja nuortenpsykiatrian 

vuodeosastohoidosta (50 M € nettosäästö) (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016a). 

Teesejä säästöjen aikaansaamiseksi ovat ”välitön puuttuminen, kopin ottaminen/vastuun 

kantaminen, työntekijöiden vaihtuvuuden minimointi, verkostojen mukaansaaminen” 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016b, 141). 

Myös Sitra (2018) on laatinut sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen 

Vertaamalla viisaammaksi -selvityksen. Siinä on kehitetty ja vertailtu niin sanottuja 

sote-tietopaketteja eri maantieteellisiltä testialueilta. Tietopaketteja on tarkoitus käyttää 

tulevassa maakuntarakenteessa tiedolla johtamisen välineenä. Tietopaketteihin on 

yhdistetty julkisesti rahoitettavien palveluiden toimintaa ja taloutta kuvaavaa tietoa. 

Niiden tarkoituksena on luoda tilannekuva väestön käyttämien sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kokonaisuudesta (emt. 3). Lasten, nuorten ja perheiden palveluista 

on koottu oma tietopakettinsa. Selvitykseen valikoiduilla testialueilla sosiaali- ja 

terveydenhuollon vuosikustannukset olivat keskimäärin 2 727 euroa jokaista alle 18-

vuotiasta asukasta kohti. Neljän vertailualueen kustannusvaihtelut olivat kuitenkin 

suuria. Erot muodostuivat lastensuojelun laitoshoidon ja lasten- ja nuorisopsykiatrian 

osastohoidon kustannuksista. Toisin kuin NHG:n raportissa, Sitran selvityksessä ei 

väitetä, että avopalveluihin panostamalla voitaisiin suoraan vähentää raskaiden 

laitospalveluiden tarvetta tai käyttöä. Vertailu ei tuottanut riittävästi tietoa korkeiden 

kustannusten taustasyistä, joihin voivat vaikuttaa myös erot palveluiden peittävyydessä 

ja yksikkökustannuksissa. (Emt. 19.)  
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2.4 Nuorten hyvinvointi ja erityispalvelut tilastoissa 

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian palveluita ja niiden käyttöä koskevan tiedon 

tilastoinnista ja julkaisusta vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja 

Tilastokeskus, jotka keräävät tietoa muun muassa kunnilta ja Kelalta. Henkilötietolaki 

(523/1999) kieltää arkaluontoisten taustatietojen keräämisen, kuten terveydentilan ja 

hoitotoimenpiteiden tai sosiaalihuollon tarpeen ja sosiaalihuollon tuen tai etuuksien 

rekisteröinnin, ellei kyse ole rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä tai henkilön 

omalla luvalla kerätystä tiedosta esimerkiksi kyselyissä. Palveluiden käyttöä ja etuuksia 

koskevaa tilastointia täydentävät erilaiset nuoriin kohdistuvat kyselytutkimukset, kuten 

THL:n kouluterveyskysely. (Gissler ym. 2014, 18.) 

Tilastointi on yhteydessä lainsäädännön muutoksiin. Esimerkiksi lastensuojelulain 

muutokset (1937, 1983, 2008) ovat muuttaneet tilastoinnin kohteita. Jo vuoden 1983 

lakimuutokset muuttivat lastensuojelua avohuoltopainotteisemmaksi, mutta lakimuutos 

näkyi tilastoinnissa vasta vuonna 1991. Tästä eteenpäin on tilastoitu avohuolto, 

huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto ja vuoden 2008 jälkeen myös 

lastensuojeluilmoitukset. (Myllyniemi & Gissler 2012, 39–40, ks. myös Alastalo & 

Pösö 2011.) Vuoden 2015 alusta on kerätty myös lastensuojelun avohuollon 

kustannustietoja (Heino ym. 2016b, 57–58). Lasten ja nuorten erityispalveluiden 

käyttöä voidaan tilastollisesti tarkastella esimerkiksi sairaanhoitopäivinä, nuorille 

korvattujen mielenterveyslääkkeiden määränä tai mielenterveyden ja 

käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien määränä. Nämä tilastot 

THL kerää Eläketurvakeskukselta (ETK) ja Kelalta.  

Laajempaa perspektiiviä nuorten hyvinvointiin ja palveluihin luovat THL:n kokoamia 

rekisteriaineistoja yhdistävät pitkittäistutkimukset. Kohortti 1987 -tutkimuksessa on 

yhdistetty lähes kaikki kerätty tieto sosiaali-, terveys- ja väestörekisteritiedoista 

kyseisenä vuotena syntyneiden ikäryhmästä. Kohorttitutkimuksessa terveyttä ja 

hyvinvointia tarkastellaan kodin ulkopuolisten sijoitusten ja toimeentulotuen määrinä 

sekä mielenterveyttä psyykelääkkeiden oston ja psykiatrian erikoissairaanhoidon 

poliklinikka- ja osastokäyntien määrinä. Tutkimuksen perusteella nuorten hyvinvointi 

on eriytynyttä, kasautunutta ja periytyvää. Nuorilla, joilla on erikoissairaanhoidon ja 

psyykenlääkkeiden käyttöä, on muita ryhmiä yleisemmin myös rikollisuutta ja 

toimeentulo-ongelmia. Vanhempien työttömyys sekä taloudelliset ja terveydelliset 
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vaikeudet lisäsivät lasten koulunkäynnin ja mielenterveyden ongelmia ja huostaanoton 

riskiä. Kehityksen juuret nähdään monen kohdalla jo 1990-luvun lama-ajan 

kokemuksissa perheessä ja palveluiden puutteessa sekä lama-aikana alkaneen 

säästömentaliteetin, peruspalveluiden ja etuuksien leikkauksien seurauksena. 

Erikoissairaanhoidon ja muiden vahvasti korjaavien palveluiden tarve on kasvanut 

samaan aikaan kun kuntien palveluita on leikattu. (Paananen ym. 2012, 37, 43; Gissler 

ym. 2014, 22–26.)  

Kohortti 1987 -tutkimus on saanut jatkoa Kohortti 1987/1997 -tutkimuksesta, jossa 

vertaillaan vuosina 1987 ja 1997 syntyneiden rekisteritietoja. Tuore vertailututkimus 

antaa tietoa mielenterveyden ja palvelutarpeen muutoksista. Niin mielenterveyden 

diagnooseissa kuin palvelutarpeessa on tapahtunut sekä absoluuttista että suhteellista 

kasvua. Neuroperäisten häiriöiden kuten ADHD:n ja tunnetason häiriöiden kuten 

masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden vuoksi erikoissairaanhoidon asiakasmäärä on 

nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kasvun tulkitaan johtuvan muutoksista avun 

hakemisessa ja sen saamisessa sekä mielenterveyshäiriöiden paremmasta 

tunnistamisesta. Vaihtoehtoisena selitysmallina on nuorten mielenterveyshäiriöiden 

lisääntyminen väestötasolla. Tähän tulkintaan suhtaudutaan varovasti, sillä psykiatristen 

ongelmien kasvu on korkean keskitulon maissa ollut yleensä suhteellisen pysyvä. 

Diagnoosien lisääntyminen haastaa palvelujärjestelmää lisäämään voimavaroja 

ongelmien hoitoon. (Gyllenberg ym. 2018, 234–235.)  

Lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten määrä on ollut kasvussa jo pitkään. 

Vuonna 2017 lastensuojeluilmoitusten määrä (139 268) ja kiireellisesti sijoitettujen 

lasten määrä (4 081) kasvoivat 15 % edellisvuodesta. Erityisesti teini-ikäisten 

kiireellisten sijoitusten suhteellinen osuus on korkea ja heijastuu laitospaikkojen 

osuuden kasvuun (ks kuvio 2). Huostassa olleiden lasten määrä (10 526) pysyi 

ennallaan. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2018.) 
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Kuvio 2. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitetut lapset ikävuosittain (lapsen ikä 

31.12.2017) suhteutettuna vastaavaan väestöön 2017, %  

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, 4). 

Ongelmien vakavoituminen ja turvautuminen viimesijaisiin palveluihin voi kertoa 

puutteista palveluiden saatavuudessa ja laadussa niin oireilevalle nuorelle kuin 

perheelle. THL:n HuosTa-tutkimushankkeessa (2014–2015) havaittiin, että suuri osa 

sijoitetuista lapsista, joilla ennen sijoitusta oli ollut paljon ongelmia alkoholin ja 

päihteiden kanssa, ei ollut saanut päihdepalveluita ennen sijoitusta. Joka kolmas 

mielenterveysongelmista kärsivä lapsi ei ollut sijoitustilanteessa saanut 

mielenterveyspalveluita. Kahdella kolmesta huostaanotetuista lapsista ilmeni 

sosiaalityöntekijöiden mukaan psyykkistä oireilua ja mielenterveysongelmia (Heino ym. 

2016a, 72, 81.)  

Vaikka lasten, nuorten ja perheiden elinoloista ja palveluista kerätään tilastoja, nuorten 

hyvinvoinnin tarpeista ja palveluiden vastaavuudesta ei ole saatavilla kattavaa, 

vertailukelpoista tutkimusta. Alueellinen tieto väestön sairastavuudesta tai palveluiden 

resursseista, rakenteista, kustannuksista, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta on myös 

hajautunut eri organisaatioiden tietokantoihin. HUS:n alueen nuorten 

mielenterveyspalveluiden avohoidon palveluiden tarjontaa ja saatavuutta käsitelleessä 

tutkimuksessa alueen palveluista kerätty tieto yhdistettiin rekisteritietoihin. Palveluiden 

tarjonta todettiin tutkimuksessa alueellisesti eriarvoiseksi. Henkilöstön resursointi ei 

ollut tilastollisessa tarkastelussa suhteessa väkimäärään, lastensuojelun avohuollon 

asiakkaisiin tai kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrään. Alueiden välisille eroille 

ei löytynyt muuta selittävää tekijää kuin sattumanvaraisuus. (Hedman ym. 2018, 5, 7.) 
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3 Verkostotyö tutkimuskohteena 

Verkostotutkimus on monitieteistä – ja kasvavan mielenkiinnon kohde. Manuell 

Castells (1996) on luonnehtinut yhteiskunnan muutosta verkostoyhteiskunnan 

käsitteellä (network society), jolla hän tarkoittaa byrokraattisen yhteiskunnan jälkeistä 

aikaa, jota leimaavat pätkätyöt ja projektit. Verkostoyhteiskunta on globaali ”virtojen 

tila”, joka on jatkuvassa muutoksessa ja jossa yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja valta 

kytkeytyvät verkostoissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja tietoon. Castellsin totaalista 

verkostokäsitystä on myös kritisoitu. Esimerkiksi Jari Aron (1999) mukaan verkostoa ei 

voida pitää juurimetaforana, joka sellaisenaan tekisi ymmärrettäväksi millainen 

yhteiskunta on. Aron mukaan yhteiskunta ei ole verkosto, mutta yhteiskunnan 

sosiaalisia suhteita ja toimintaa voidaan verkoston käsitteen avulla tarkastella uudessa 

valossa.  

Kai Eriksson (2015, 11, 12, 19) on jäsentänyt yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 

tyypillisiä tapoja lähestyä verkostoja. Verkosto voidaan ymmärtää rakenteena – 

hierarkkiselle toiminnalle vastakkaisena, epämuodollisena ja huokoisempana, mutta silti 

jonkinlaisen vähimmäisrakenteen omaavana toimintana. Tutkimuksellinen mielenkiinto 

voi tällöin kohdentua esimerkiksi verkoston muotoutumiseen tai sen toiminnan 

tavoitteisiin. (Johanson & Smedlund 2015, 234.) Verkosto voidaan ajatella myös 

verkostollisuutena, jolloin korostuu rakenteiden ja niihin liittyvän selvärajaisuuden 

sijaan ”välissä oleminen” (Eriksson 2015, 22). Verkostollisuus vie verkostoajattelun 

organisaatiomuotoa laajemmaksi tavaksi hahmottaa ilmiömaailmaa. Kolmannessa 

lähestymistavassa huomio kiinnittyy verkoston käsitteelliseen ymmärrykseen ja 

sosiaaliseen merkitykseen. Verkosto nähdään metaforana, joka muokkaa käsitystä 

sosiaalisesta todellisuudesta. Jos yhteiskunta on aiemmin kuvattu orgaanisen tai 

mekaanisen rakenteen kautta organismina ja koneena, vaikuttaa verkoston käsite 

ottaneen 2000-luvulla avainmetaforan paikan yhteiskuntatieteissä. (Emt. 11–14.)  

Verkostojen ja verkostollisuuden näkökulma on sosiaalityössä keskeinen; kuten Leena 

Eräsaari (2016, 115) tiivistää, ”silloinkin kun sosiaalityötä nimitetään yksilökohtaiseksi 

työksi, ollaan tekemisissä erilaisten verkostojen kanssa ja erilaisten ihmisten 

näkemysten välittäjinä”. Verkostotyön tavoitteena voi olla toisaalta asiakkaan omien, 

selviytymistä ja toimintakykyä tukevien verkostojen vahvistaminen ja toisaalta 
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asiakkaan tukena toimivien ammattilaisten muodostaman palveluverkoston kokoaminen 

ja hallinnointi. Verkostoa voidaan lähestyä myös monialaisen työn kehittämiseen 

tähtäävänä ohjaus- ja palveluverkostona, johon kuuluvat opetus-, sosiaali-, terveys- ja 

nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat sekä myös palveluita tuottavien 

yhteisöjen edustajat (Pitkänen & Vehviläinen 2011, 43–44; Nuorisolaki 1285/2016).  

Vaikka erilaiset suhdeverkostot ja niissä toimiminen liittyvät kiinteästi sosiaalityöhön, 

on verkostotyön osaamiselle ja sen kehittämiselle nähty silti tarvetta. Esimerkiksi Ulla 

Mutkan (1998) mukaan totunnaiset ammatilliset hierarkiat, erottelut, jaot ja luokitukset 

ovat muutoksessa. Niiden tilalla korostuvat rajoja ylittävä työ ja hybridit ongelmat. 

Ylhäältä alaspäin suuntautuvan asiantuntemuksen rinnalle tarvitaan horisontaalista 

asiantuntijuutta, kykyä joustaa ja liikkua erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten 

elämäntapojen ja -tyylien keskellä. Lisäksi tarvitaan kykyä toimia tulkkina 

ammatillisten tietojärjestelmien välillä. (Mutka 1998, 46, 179–180.)  

Suomessa sosiaalityön tutkimuksessa moniammatillisen ja verkostomaisen työtavan 

käytäntöjä on tutkittu ja kehitetty paljon aina 1990-luvulta lähtien (ks. mm. Seikkula, 

Eriksson & Arnkil 1995; 1996; Karjalainen 1996; Kokko 2003; Määttä 2007; Poikela 

2010). Hanna Sellergren (2007) on lisensiaattitutkimuksessaan tutkinut 

nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakasyhteistyötä, erilaisia yhteistyön muotoja ja niiden 

käsitteellistä suhdetta. Verkostotyön hän kuvaa yhteistyön ilmenemismuotona, jossa 

yhteistyötä tehdään yleensä eri organisaatioiden edustajien kanssa. (Emt. 29.) Sellergren 

on erottanut toisistaan institutionaalisen (Kokko 2003) ja dialogisen verkostotyön 

käsitteet (Arnkil & Seikkula 2005). Sellergrenin hahmotuksessa institutionaalisessa 

verkostotyössä korostuvat yksintekeminen ja työnjako, kun taas dialoginen verkostotyö 

lähtee yhteistoiminnallisuudesta. Erilaiset toimintatavat tuottavat erityyppistä 

asiantuntijuutta. (Emt. 12, 53, 110, 112.) Sellergrenin hahmotus auttaa jäsentämään 

verkostotyön ja siihen liittyvän tutkimuksen ja käytännön laaja-alaisuutta sosiaalityössä. 

Tutkimuksessa hyödynnän Sellergrenin jaottelua lähtökohtana sekä 

verkostotutkimuksen perinnettä esittelevissä luvuissa että aineistoanalyysissa, mutta 

tulen myös laajentamaan sitä diskursiivisen verkostotutkimuksen perinteen, 

verkostohallinnan ja verkostotyön oikeudellisen diskurssin lähestymistavoilla.  
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3.1 Institutionaalinen verkostotyö 

3.1.1 Institutionaalisen verkostotyön perinne 

Institutionaalisessa verkostotutkimuksessa verkostotyö on nähty palvelujärjestelmän 

rakenteiden määrittämänä monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä. Osapuolille 

sälyttyy erilaisia tehtäviä, jotka muovaavat heidän keskinäisiä suhteitaan. Käytännöt 

ovat kuitenkin suhteellisen staattisia. (Kokko 2003; Kokko & Veistilä 2016, 227.) 

Institutionaalisessa lähestymistavassa verkostotyön rinnalla on puhuttu myös rajatyöstä; 

huomio kiinnittyy institutionaaliseen rajaan ja sen reunoilla olevaan yhteistyöalueeseen 

(ks. esim. Seikkula 1991). Luhmannin differentaatioteorian mukaan instituutiot pyrkivät 

vastaamaan yhä eriytyneempiin ongelmiin ja tarpeisiin. Niillä on erityistehtävänsä, 

mutta rajalle syntyy tehtäväalueita, jotka määritellään yhdessä. (Luhmann 1982; Kiuru 

& Metterin mukaan 2014a 147; 2014b, 166.) Ongelmien vakavoituminen on haastanut 

auttamisen ammattilaiset vastaamaan yhä vaikeampiin tilanteisiin erilaisia palveluita 

kokoamalla ja yhteistyön organisoinnilla. Puhe moniammatillisen ja monialaisen 

verkostotyön tarpeesta onkin kasvanut sitä mukaa kuin palvelut ovat moninaistuneet ja 

eriytyneet.  

Warpenius (2002) on tarkastellut työntekijöiden käsityksiä moniammatillisen yhteistyön 

ammattikäytännöistä ehkäisevän päihdetyön kontekstissa ja havainnut käsitysten 

yhteistyöstä vaihtelevan löyhästä yleisideologiasta aina järjestäytyneeseen 

yhteistoimintaan. Eri ajatus- ja työmuodot saattavat olla myös päällekkäisiä sulkematta 

toisiaan pois. Yhteistyö voi olla atomistista eli erillään toimivaa. Ketjuuntuneessa 

yhteistyössä keskeistä on vastuutahojen sopiminen ja hoitoketjun saumattomuus ja 

jatkuvuus. Verkottuneella moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan epämuodollista 

ja epävirallista vuorovaikutusta arjen toiminnassa. Organisoitunut moniammatillisuus 

on eriytynyttä ja vakiintunutta työryhmä- tai tiimityöskentelyä. (Emt. 116–120.) 

Kiuru ja Metteri (2014a, 2014b) ovat tutkineet lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

yhteisasiakkuutta ja rajalla tapahtuvaa työtä nuorisopsykiatrian asiakirja-aineiston 

kautta. Nuorisopsykiatrian tiedon välittyminen ja jakaminen yhdessä lastensuojelun 

kanssa oli asiakirja-aineistossa yleistä ja siitä muodostui ”toinen tarina” liittyen nuoren 

avuntarpeeseen ja palveluihin auttamistyön verkostoissa. Lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian tiedon ei kuitenkaan voinut sanoa integroituvan työkäytännöissä 
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yhteisasiakkuutta korostavaksi näkemykseksi. (Kiuru & Metteri 2014a, 150–151, 156.) 

Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun rajalle paikantui neljä yhteistä tehtäväaluetta: 1) 

nuoren turvaaminen, 2) tilanteen pysäyttäminen ja kriisityö, 3) arjen tukeminen sekä 4) 

perheen auttaminen. Institutionaaliselle rajalle havaittiin muodostuneen oma kieli- ja 

toimintamaailmansa, joka jäsentää yhteisasiakkaiden auttamistyössä syntyviä tilanteita. 

Rajalla oli myös tehtäviä, jotka eivät olleet määriteltävissä ainoastaan lastensuojelun tai 

nuorisopsykiatrian sisäisten toimintojen lähtökohdista. Kiurun ja Metterin mukaan 

asiakkuuteen vaikuttaa se, miten yksiköiden rajalla luodaan kuvaa nuoren tilanteesta, 

mihin ongelmaan ja millaisilla keinoilla ensisijaisesti pyritään vastaamaan. 

Nuorisopsykiatrisen sairaalayksikön ja auttamisverkoston toimivuus on riippuvaista 

lastensuojelun perustehtävän toteutumisesta. Riippuvuus näkyy vastavuoroisena, 

toisinaan jännitteisenä toimintana. (Kiuru & Metteri 2014a, 186–187.) 

3.1.2 Ongelmanratkaisu institutionaalisissa verkostoissa 

Kaikelle ammatilliselle auttamistyölle on ominaista puhe ongelmista ja niiden 

käsittelystä: mikä on keskeinen ongelma ja mistä suunnasta sitä pitäisi ratkaista tai 

hakea helpotusta (Juhila 2006, 209). Sosiaalityön ongelmanratkaisuperinne on 

ponnistanut sosiaalityön pioneerin, Mary Richmondin (1917) teoksesta Social 

Diagnosis ja siinä esiteltyyn teoreettiseen jäsennykseen sosiaalityön diagnostisesta 

prosessista. Kolmivaiheiseen malliin sisältyy tutkimus, jonka jälkeen tapahtuu päättely 

ja käsittely eli ongelmanratkaisu. Richmondin rakentama malli ja sen periaatteet 

vaikuttavat edelleen sosiaalityön käytännöissä, joissa työ asiakkaan kanssa aloitetaan 

ongelmia koskevan tilannekartoituksen tekemisellä. Richmondin diagnostisen ajattelun 

on tulkittu olevan lääketieteeseen nojaava hahmotustapa. Ongelmanratkaisuperinnettä 

on myös kritisoitu luokittelevaksi ja yksilöä leimaavaksi, minkä seurauksena 

sosiaalityössä on nostettu esiin sosiaalityön asiakassuhde ja sen prosessointi. 

(Karvinen–Niinikoski 2010, 254, 262.) Richmondin jäsennys voidaan nähdä 

pragmatistisena ajattelutapana, jossa tieteellisen lähestymistavan ja tutkimuksellisten 

välineiden avulla lähestytään arjen käytäntöjä ja kokemustietoa ongelmien 

ratkaisemiseksi (Saurama 2016, 81, 91).  

Millaisena ongelmaratkaisuperinne näyttäytyy monitoimijaisessa yhteistyössä? Kirsi 

Juhila (2006) kuvaa ongelmaratkaisuprosessia sosiaali- ja terveydenhuollon 

instituutioissa ja palvelujärjestelmässä. Eri institutionaaliset toimijat määrittävät 
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tehtäväkenttäänsä ottamalla auttamistyönsä piiriin tietynlaisista ongelmista kärsiviä 

ihmisiä. Samalla he myös rajaavat palveluidensa piiristä ulos ihmisiä, yleensä muiden 

instituutioiden tonteille ja tehtäväksi. Perusta rajauksella ja instituutioiden väliselle 

ongelmantyönjaolle on hyvinvointivaltiossa lainsäädännössä. Lainsäädäntö tuottaa 

kehikon, jossa luonnehditaan ongelmatilanteita, jotka saattavat edellyttää asiakkuuden 

alkua. (Juhila 2006, 218–219, 226.)  

Vaikka lainsäädäntö muodostaa palvelujärjestelmän perustan, käytännön asiakastyössä 

asiakkuudesta ja sen ehdoista neuvotellaan päivittäin uudelleen. Asiakkaat osallistuvat 

neuvotteluun hakiessaan apua tai tullessaan määritellyiksi avun tarvitsijoiksi. 

Neuvotteluissa tilanne voidaan määritellä puuttumista tai apua edellyttäväksi tai päätyä 

siihen, etteivät asiakkuuden ehdot täyty. Joskus eri instituutioiden edustajat kiistelevät 

keskenään siitä, kenen vastuulle auttaminen kuuluu, jolloin syntyy herkästi hierarkkista 

ongelmatyönjakoa. Osalla instituutioista on enemmän väljyyttä määritellä potentiaalisia 

asiakkaita ulos omasta tehtäväkentästään kuin toisilla. Asiakkaalla tällaista 

valinnanvaihtoehtoa ei useinkaan ole, jolloin hän voi ajautua väliinputoaja-asiakkaaksi, 

jota mikään instituutio ei auta tai halua asiakkaakseen. Väliinputoajan asemaan 

ajautuminen on pulmallista, koska huonoksi määrittynyt maine siirtyy helposti 

instituutiosta toiseen. Ongelmatyönjaon alimmalta paikalta voi olla vaikea nousta 

esimerkiksi kuntoutukseen. (Juhila 2006, 226–228.)  

Neuvoteltaessa asiakkuuden ehdoista ja paikasta pyritään tulkitsemaan ja määrittämään 

avun tarvitsijan keskeinen ongelma. Sosiaalisten ongelmien tulkinta ja merkitysten anto 

synnyttää helposti äärilaitojen vastakkaisuutta, jossa samalla lukitaan mahdollisuus 

toisenlaisten tulkintojen tuottamiseen. Neuvotteluissa kohtaavat erilaiset ammattikielet. 

Ammattikielistä voidaan puhua virastokielen murteina, jotka heijastavat erilaisia 

ammatillisia ideologioita ja orientaatioita. Väljien ilmaisujen taustalla saattaa olla 

neuvottomuus tilanteessa, jossa oikeita käsitteitä ongelman kuvaamiseen ei ole. 

Taustalla saattaa vaikuttaa myös halu pitää yllä positiivista vuorovaikutusta. (Pohjola 

1999, 120–121.) 

Ongelmatyönjakoon liittyy myös asiakkuuden portinvartijuutta. Portinvartijana voi olla 

työntekijä tai vastahankainen henkilö, joka ei halua asettua kyseisen instituution 

asiakkaaksi. Kun ongelmaratkaisu ei jäsenny asiakkaan ja ammattilaisten yhteiseksi 

työksi, ja kun mukana on useita toimijoita, tilanne saattaa lukkiutua. Tavallista lienee 
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kuitenkin, että asiakkaan näkemys ja instituution asiakkuuden ehdot kohtaavat 

neuvottelutilanteessa. (Juhila 2006, 209, 222.)  

Institutionaalinen ongelmatyönjako luo identiteettejä sosiaalityölle suhteessa muihin 

asiantuntija-ammatteihin määrittämällä, millaisten asioiden käsittelyyn kullakin 

asiantuntijaryhmällä on kompetenssia. Instituutio määrittää omaa paikkaansa 

ongelmatyönjaon kentällä myös itse sitoutumalla mahdollisesti enemmän joko lakiin tai 

kohderyhmään. (Juhila 2006, 219–221.) Kun ongelmatyönjakoa määrittävät 

instituutioiden asiakkuudelle asettamat kriteerit ja sosiaalisia ongelmia määrittävät 

kulttuuriset diskurssit, työntekijän voi olla vaikea toteuttaa asiakaslähtöisyyttä. 

Sosiaalityöntekijä voi joutua näissä tilanteissa valitsemaan, liittoutuuko hän asiakkuutta 

rajoittavien instituutioiden, kulttuuristen diskurssien vai asiakkaiden suuntaan. 

Pelkästään instituutioiden maailmoiden läpi tulkittu asiakkuus onkin tavallaan 

asiakaslähtöisen ongelmantulkinnan vastakohta; kun instituutiot keskittyvät hakemaan 

oikeanlaisia asiakkaita, ne eivät muotoudu asiakkaan tarpeiden mukaan. (Juhila 2006, 

249, 252.) 

3.2. Dialoginen verkostotyö 

3.2.1 Dialogisen verkostotyön perinne  

Sosiaalityön tutkimuksessa on havaittu, että asiakaslähtöisyyden tavoitteesta huolimatta 

asiakkaan oma näkemys saattaa monitoimijaisessa työskentelyssä jäädä vähälle 

huomiolle tai jopa kokonaan huomiotta. (mm. Kokko 2003; Sellergren 2007, 54; 

Mönkkönen 2002; Poikela 2010.) Dialoginen verkostotyön tutkimus onkin korostanut 

erityisesti moniäänisen verkostotyön menetelmien tutkimusta ja kehittämistä. Dialogista 

vuorovaikutusorientaatiota onkin pidetty vaihtoehtona puhtaan asiantuntija- tai 

asiakaskeskeisyyden rinnalla ihmissuhdetyöskentelyssä (Mönkkönen 2002). Jotta 

asiakas tulee kokonaisvaltaisesti autetuksi, tarvitaan dialogista ja kohtaavaa 

vuorovaikutusta sekä asiakkaan palvelukokonaisuuden dialogista suunnittelua tavalla, 

jossa myös asiakas on kumppanina. Toimiva vuorovaikutus jo sinänsä lisää verkoston 

jäsenien toiveikkuutta asioiden ratkeamiseen. (Hänninen & Poikela 2016, 163–164.)  

Dialoginen lähestymistapa verkostoihin korostaa institutionaalisen työnjaon sijaan 

vuorovaikutusta ja tiiviimpää yhteistoimintaa. Tärkeää on yhtäältä avoimuus 

kuvittelulle, keskenään ristiriitaisille tarkastelutavoille ja toisin toimimisen 
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mahdollisuuksille ja toisaalta tilanteen määrittely yhteisen vuoropuhelun tuloksena. 

(Mönkkönen 1996, 51, 62.) Dialogisessa, verkostollisuutta painottavassa 

lähestymistavassa yksilö nähdään osana yhteisöään, ja muutostyö pyritään tekemään 

aktivoimalla myös läheisverkostot mukaan auttamisprosessiin (Arnkil & Seikkula 2009; 

Juhila 2006, 135). Nuorten parissa läheisverkoston mukaan ottamista on pidetty 

tarpeenmukaisena erityisesti, jos nuorella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, kuten 

käytös- tai päihdehäiriö (Piha & Ehrling 2014, 622). 

3.2.2 Ongelmanratkaisu dialogisena prosessina 

Suomessa dialogista verkostotyötä on kehitetty paljon. Lastensuojelussa dialogisen 

verkostotyön menetelmiä on sovellettu muun muassa läheisneuvonpidon 

kehittämishankkeessa Helsingissä (Vuorio ym. 2008). Seikkula on rakentanut avoimen 

dialogin mallia (1996), johon hän on hyödyntänyt ruotsalaisen Klefbeckin työryhmän 

(1988, Seikkulan mukaan 1996) omaksumaa verkostotyön tapaa. Avoimen dialogian 

mallia on kehitetty ja viety käytäntöön Keroputaan sairaalassa Torniossa, ja se on tullut 

tunnetuksi myös niin sanottuna Keroputaan mallina (Alakare & Seikkula 2004). 

Avoimen dialogin mallissa työntekijä tai työryhmä ottaa sosiaalisen verkoston 

huomioon kaikissa tilanteissa. Niistä ensimmäinen on kahdenkeskinen keskustelu, jossa 

työntekijä omaksuu asiakkaansa verkoston ja asiakas alkaa rakentaa mieleensä 

psykososiaalista verkostoa. Toinen vaihe on omaksua työyhteisössä verkostonäkökulma 

ja määrittää ongelman kautta, keiden kanssa ryhdytään yhteistyöhön. Kolmas vaihe on 

verkostoneuvottelu, johon kutsutaan ne toimijat, jotka kokevat ongelman riittävän 

vaikeana ja haluavat osallistua sen työstämiseen (Seikkula 1996, 53, 55–56). 

Verkostotyön olennainen osa on mobilisoida toimijat yhteiseen prosessiin. Toisaalta 

verkostokeskeisyys tarkoittaa myös sitä, että ammattiauttaja ottaa tietoisesti huomioon 

omien ratkaisujensa vaikutuksen suoraan tai välillisesti asiakkaiden kautta myös toisiin 

viranomaisiin. Yhteisen ymmärryksen syntyminen voi tapahtua vain yhteisen jakamisen 

kautta. On myös tärkeää, että verkoston jäsenet ovat päätöksentekijöitä, jotka voivat 

antaa sitoumuksen siitä, että he ovat mukana tehdyissä ratkaisuissa. Dialogisessa 

verkostossa ammattiauttajien tehtävä ei ole pukea ongelmaa diagnoosiin tai määritellä 

tarkkaa työnjakoa, vaan luoda puitteet sille, että ammattiauttajat voivat jakaa asiakkaan 

ja tälle tärkeiden ihmisten kanssa kutakin ongelmaa. Tehtävä ei ole ratkaista, kenelle 
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ongelma kuuluu, vaan keskittyä tulevaisuuteen ja yhteistyön järjestämiseen osaksi 

kriisin hoitoa. (Emt. 63, 66–70.)  

Dialoginen toimintatapa on vastavuoroista. Dialogisesti virittäytyneessä keskustelussa 

puhe muotoillaan siten, että sille odotetaan täydentäviä kommentteja ja ilmaisun arvo 

määräytyy vuoropuhelussa. Keskustelu luo uusia teemoja ja näin sekä puhujan että 

kuulijan perspektiivit laajenevat. Työntekijä voi muuttaa keskustelua dialogisemmaksi 

esimerkiksi ilmaisemalla henkilökohtaisen mielipiteensä tai kokemuksensa siitä, mitä 

hän tietää esimerkiksi sairauden oireesta. Painopisteen ollessa kokemuksissa ja 

mielipiteissä, keskustelu liittyy sosiaaliseen todellisuuteen. Tavoitteena dialogissa ei ole 

samanmielisyys, vaan että keskustelijat oppivat ymmärtämään toistensa näkökantoja. 

Kokemuseroihin esimerkiksi konfliktitilanteissa suhtaudutaan kiinnostuneena; 

keskustelua luonnehtii suoran puheen lisäksi myös tarkka kuunteleminen ja 

kunnioittava suhtautuminen. (Seikkula 1996, 52, 153–157.) Dialogisessa 

lähestymistavassa vaikeissakin tilanteissa korostuu voimavaralähtöisyys. Arnkil ja 

Eriksson (1999, 96) toteavat: ”Ongelmia ei voi tukea; vain voimavaroja voi tukea. 

Kannattaa siis etsiä niitä.” Vaikeissa tilanteissa myös toivottomuuden tunteille annetaan 

tilaa, jotta ne voidaan käsitellä ja sitä kautta nähdä jopa auttamisprosessia tukevina.  

Dialogisuutta ja läheisverkostoa korostaviin työskentelymalleihin voidaan suhtautua 

myös kriittisesti. Nuorisopsykiatriassa tyypillisinä syinä verkostoneuvottelun 

järjestämiseen on pidetty kriisitilanteita, pitkittyneitä kriisejä ja hoidon jumiutumista, 

eri viranomaistahojen välisen yhteistyön ongelmia ja vaikeita psyykkisiä ja sosiaalisia 

ongelmatilanteita. Käytös- ja päihdeongelmaiset nuoret ovat huonosti tavoitettavissa 

perinteisillä laitoshoidon ja yksilö- tai perheterapian menetelmillä, jolloin 

moniulotteiset, avohoitopainotteiset menetelmät on nähty tuloksellisiksi, vaikka niiden 

käynnistäminen on vaativaa niin taloudellisesti kuin henkilöresurssin kannalta. 

(Toivakka 2006, 236, 238.)  

3.3. Verkostot diskursseina  

Institutionaalisen ja dialogisen lähestymistavan rinnalle verkostotutkimuksessa on 

noussut myös diskursiivinen tutkimusperinne. Siinä huomio kiinnitetään kieleen ja 

merkityksiin, joita verkostolle ja verkoston käsitteelle annetaan eri yhteyksissä. 

Diskursiivinen lähestymistapa verkostotyöhön on hyödyllinen sekä sosiaalityön 



 

 

25 

tutkimuksen että käytäntöjen näkökulmasta. Kulttuuriset diskurssit ovat jaettuja tapoja 

jäsentää asioita ja tilanteita ja antaa niille merkityksiä. Sosiaalityön kannalta olennaista 

on, miten ja mitkä asiat ja tilanteet hahmottuvat ei-toivotuiksi, sosiaalisiksi ongelmiksi 

ja niiden ratkaisuiksi. Kulttuurisesti jaetut diskurssit ovat tunnistettavia paitsi 

työntekijöille myös asiakkaalle. (Juhila 2006, 229, 231.)  

Seikkula (1994, 16) on korostanut verkoston metaforista luonnetta todeten, ettei 

verkostoa sinänsä ole olemassa, vaan se on käsite, jonka avulla voidaan kuvata 

ihmissuhteiden kokonaisuus. Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen verkosto ymmärretään 

usein virheellisesti toistensa synonyymeina. Sosiaalisen tuen verkosto on suppeampi 

kuin sosiaalinen verkosto – kaikki suhteet eivät muodosta tukisuhteita. (Ks. esim. 

Seikkula 1994, 16 Somerkiven mukaan 2000, 58.) Esimerkiksi läheisiä ihmisiä 

miettiessä perhekeskeisyys ja perheen tuki voidaan helposti mieltää ensisijaiseksi 

kyseenalaistamattomaksi oletukseksi. Perhesuhteiden moninaistuessa perhe on usein 

monien suhdeverkostojen leikkauspisteenä, ja perhekulttuurit voivat olla kirjavat. 

(Jokinen & Pirskanen 2015, 46.)  

Kuten laajemmin yhteiskuntatieteissä, myös sosiaalityössä on ollut vallalla ajatus, että 

verkostojen toiminta olisi luonteeltaan horisontaalista eikä perustuisi hierarkkiselle 

suhteelle (ks. esim. Juhila 2006, 137). Tätä määrittelytapaa on sosiaalityön 

tutkimuksessa kyseenalaistettu. Mönkkösen (1996, 53, 60–61) mukaan 

moniammatillinen työtapa edellyttää myös dialogisuuden, yhteistyön ja 

yhteistoiminnallisuuden käsitteellistä tarkastelua. Sanoja ”yhteistyö”, ”yhteistoiminta” 

ja ”vuorovaikutus” käytetään usein epämääräisesti, mikä peittää niihin liittyvän 

vallankäytön.  

Sosiaalityön tärkeä tehtävä on nostaa esiin yksilön ongelmien taustalla vaikuttavia 

rakenteellisia tekijöitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Professioihin liittyvä valta ja 

medikalisaatio ovat yhteiskuntatieteellisen terveystutkimuksen klassisia tutkimuksen 

aiheita (ks. Ashorn ym. 2010, 9). Medikalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa 

ihmiselämän ongelmia ja ilmiöitä selitetään lääketieteellisesti. Se on myös analyyttinen 

käsite, jonka avulla voidaan ymmärtää lääkäreiden ja potilaiden välisen vallan 

muutoksia. (Riska 2010, 214.) Medikalisaatiokritiikin on esitetty jakautuvan kahteen 

suuntaukseen. Toisessa suuntauksessa kritisoidaan lääketieteen ylittävän luontaisen 

pätevyysalueensa sen laajetessa uusille alueille, esimerkiksi sosiaalisten ongelmien 
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määrittelyyn. Syynä tähän nähdään professionaalinen valtapyrkimys (esim. Tuomainen 

ym. 1999; Jauhon mukaan 2010, 171.) Toinen suuntaus määrittelee medikalisaation 

leimaamisen prosessina. (Riska 2011, 205; Jauho 2010, 171.) Medikalisaatio ei tapahdu 

vain instituutioiden kätköissä, maallikot voivat olla avaintoimijoita omien ongelmiensa 

medikalisoinnissa. Hyperkineettisiä (nyk. ADHD) lapsia tutkinut amerikkalainen 

sosiologi Peter Conrad on esittänyt, että koulut ja perheet ovat yliaktiivisuuden 

tärkeimpiä tunnistajia ja määrittelijöitä, lääkäreiden rooli on vähäisempi. (Riska 2010, 

208, 211.)  

Institutionaalisissa käytännöissä vaikuttaa useita kilpailevia diskursseja, jotka tarjoavat 

erilaisia tulkintoja asiantuntijatiedosta, sosiaalityön luonteesta, palvelunkäyttäjien 

tarpeista tai sopivista tavoista ymmärtää ja vastata tarpeisiin. Diskursiivista 

lähestymistapaa voidaan käyttää analysoitaessa filosofisia lähtökohtia ja ajatuksia, jotka 

muotoilevat sosiaalityön käytäntöjä terveyden ja hyvinvoinnin instituutioissa. 

Esimerkiksi toimintaympäristössä dominoivien diskurssien tunnistaminen ja 

ymmärtäminen voi auttaa sosiaalityöntekijää toimimaan paremmin oman ja asiakkaan 

näkökulman esiintuomiseksi. Sosiaalityön tärkeä tehtävä on nostaa esiin yksilön 

ongelmien taustalla vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin, 

sosiaalityöntekijä voi myös tietoisesti olla hyväksymättä dominoivaa diskurssia ja 

haastaa ja pyrkiä muuttamaan sitä. (Healy 2014, 3–5.)  

Amy Rossiter (2000, Juhilan mukaan 2006, 247–248) esittää neljä diskurssianalyysin 

elementtiä, joiden avulla kriittistä reflektiivisyyttä voidaan kehittää: 1) Vallitsevien 

diskurssien paikantamisella Rossiter tarkoittaa asiakaskohtaamisissa vallitsevien 

tulkintamahdollisuuksien ja myös niiden poissulkevuuden tunnistamista. 2) Diskurssien 

välisten ristiriitojen ja vastakkaisuuksien tunnistaminen on olennaista, sillä erilaiset 

diskurssit voivat synnyttää erilaisia tulkintoja ongelmasta ja sen ratkaisuista. 3) 

Toimijoille syntyvien diskurssien positioiden identifioiminen, sillä diskurssit voivat 

tarjota sekä työntekijälle että asiakkaalle vastakkaisia positioita. 4) Työntekijän oman 

kokemuksen konstruktiivisen luonteen näkeminen, sillä ristiriitaisten diskurssien ja 

niihin kietoutuvan tiedon tunnistaminen synnyttää kriittistä refleksiivisyyttä ja tilaa 

asiakastilanteiden moninäkökulmaisuudelle ja mahdollistaa myös marginalisoitujen 

näkökulmien esiintuomisen.  
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Ammennan tutkimuksessa ja sen analyysissa käsitteistöä erilaisista verkostotyön 

tutkimuksen perinteistä. Institutionaalinen verkostotyön lähestymistapa kiinnittää 

huomioon verkostojen rakenteisiin ja työnjaon kysymyksiin, kun taas dialogisen 

verkostotyön lähestymistapa korostaa läheisverkostoja ja vuorovaikutuksen merkitystä. 

Diskursiivinen lähestymistapa vie tarkastelun verkostotyön erilaisiin puhetapoihin, 

niissä vallitseviin ristiriitoihin ja positioihin.  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Metodologiset valinnat 

Tutkimuksessa verkostoja ja verkostotyötä lähestytään kielellisenä konstruktiona, 

sosiaalisesti muodostettuina ja muuttuvina merkityksinä ja puhetapoina, joihin 

vaikuttavat samanaikaisesti paitsi tilanteinen vuorovaikutus myös institutionaaliset ja 

kulttuuriset käytännöt. Kielen, puheen ja tekstien kautta luodaan, rakennetaan, 

uusinnetaan ja muutetaan todellisuutta. Kieli on tekoja ja toimintaa, jolla käsityksiä 

todellisuudesta uusinnetaan ja muokataan. (Juvonen 2015, 52.)  

Konstruktionismin lähtökohdasta myös tutkimus on sosiaalinen käytäntö ja osa 

todellisuuden tuottamista kielen keinoin. Konstruktivistisesti suuntautunut tutkija joutuu 

tutkimuksessaan valitsemaan, painottuuko tutkimuksessa ontologinen vai episteeminen 

konstruktionismi, joiden lähestymistavoissa muun muassa valtaan ja instituutioihin, 

sosiaalisiin ongelmiin tai subjektiviteettiin ja kokemuksiin on selkeitä eroja. (Ks. Juhila 

2016, 385.) Ontologisessa konstruktivismissa, jota kutsutaan myös realismiksi, 

ajatellaan, että tutkitun tekstin ja puheen ulkopuolella on ontologinen todellisuus, 

vaikka siitä ei saisi suoraan tietoa. (Emt. 373.) Todellisuus on sellainen kuin se on 

havaitsijasta riippumatta ja esimerkiksi erot ihmisten psyykkisissä tai fyysisissä 

ominaisuuksissa ovat objektiivisia tosiasioita. Muun muassa vammojen tai sairauden 

nimeämisprosessissa tuotetaan kulttuurin tunnistamia institutionaalisia faktoja ja 

todellisuutta kielellisin keinoin. Samalla tuotetaan esimerkiksi vammaisuutta. Nämä 

ikään kuin kivettyneet diskurssit vaikuttavat sosiaalisiin käytäntöihin. 

Tutkimustehtävänä voi olla selvittää nimeämisen prosessin kulkua. Ontologista 

konstruktionismia on kutsuttu myös maltilliseksi konstruktionismiksi. (Vehkakoski 

2006, 10–12, 17.) 

Epistemologinen konstruktionismi, jota kutsutaan myös relativismiksi, ei ota kantaa 

olemassaolokysymykseen. Tekstejä ei lueta vallan, instituutioiden tai alistavien 

totuuksien kautta. Sen sijaan ollaan kiinnostuneita, miten diskurssit rakentuvat ja 

analysoidaan tilanteista kielenkäyttöä (Juhila 2016, 376). Tiukkaan sosiaaliseen 

konstruktionismiin paikantuvalla tutkimuksella ei tavoiteta merkityksiä sinänsä, vaan 

tehdään todellisuutta ja sen tuottamisen tapoja ymmärrettäväksi. Tulkinta tapahtuu 

tilannesidonnaisesti. Merkitykset ovat suhteellisen vakaita ja yksiselitteisiä samassa 
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kulttuurissa samaan aikaan eläville (Sulkunen 1997 ja Nousiainen 2005; Juvosen 

mukaan 2016, 53).  

Ontologinen ja epistemologinen konstruktionismi on nähty kilpailevina koulukuntina. 

Juhilan mukaan (2016, 373) kiistaa ei ole kuitenkaan tarkoitus ratkaista. Keskeinen 

kysymys on, tiedostaako tutkija oman näkökulmansa ja miten hän tuo sen esiin. 

Tutkiessaan sosiaalista ongelmaa puheissa ja teksteissä, tutkija saattaa ottaa 

huomaamattaan position, jossa arvioi tulkintojensa pätevyyttä ikään kuin ”oikeaan 

tietoon”. Tässä tutkimuksessa painopiste on ontologisessa konstruktivismissa. Olen 

kiinnostunut verkostoista ja verkostotyöstä kielellisinä konstruktioina, mutta ajattelen, 

että niihin vaikuttavat myös fyysinen todellisuus ja materiaaliset reunaehdot. 

Tutkimuskysymysten muotoilussa olen käyttänyt paradigmaattista triangulaatiota 

kysyen kahdentyyppisiä kysymyksiä (vrt. esim. Remes 2003, 22, 81–82). Lähestyn 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja käsityksiä verkostoista ja verkostotyöstä 

(tutkimuskysymykset 1 ja 2) realismin valossa, ja kysyn, millaisina ne näyttäytyvät 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi olen kiinnostunut sosiaalityöntekijöiden 

puhetavoista (tutkimuskysymys 3), jotka avaavat verkostoja ja verkostotyötä ilmiönä 

relativistisempaan suuntaan: miten sosiaalityöntekijät käyttävät erilaisia verkostojen ja 

verkostotyön tulkintarepertuaareja. 

Aineiston analyysissa hyödynnän fenomenografista sisällönanalyysia ja 

diskurssianalyysia. Fenomenografia tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”. Tutkittava ilmiö 

ja sitä koskevat käsitykset muodostavat saman asian kaksi puolta: Ilmiötasolla puhutaan 

ihmisen kokemuksista, joista hän aktiivisesti rakentaa käsityksen. Fenomenografia on 

sopusoinnussa konstruktivistisen käsityksen kanssa kielestä todellisuuden kuvaajana ja 

rakentajana (Ahonen 1994, 116–117) ja sopii tutkimuksen tavoitteeseen tarkastella 

aihetta sosiaalityöntekijöiden kokemuksellisen tiedon valossa. Fenomenografinen 

tutkimus etenee usein tutkijan kiinnittäessä huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta 

esiintyy erilaisia tulkintoja. Hän perehtyy asiaan tai käsitteeseen, jäsentää alustavasti 

siihen liittyvät näkökohdat ja vasta tämän jälkeen kerää aineistoa. (Emt. 114–115.)  

Fenomenografisessa analyysissa pyritään tuomaan esiin kirjo ja vaihtelevuus 

kohdeilmiön ympärillä. Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään tavallisesti 

itsekerättyä haastatteluaineistoa, jossa on mahdollista toteutua tiedonkäsitykseen 

kuuluva luottamus. Aineiston tulkintaprosessi voi alkaa jo haastattelun aikana. 
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Molemminpuolisen luottamuksen syntyminen haastattelutilanteessa edellyttää, että 

haastattelija tiedostaa omat lähtökohtansa ja avartaa kysymystensä viitekehystä. 

Haastateltaviin suhtaudutaan aktiivisina tiedontuottajina. Haastattelija on myös 

aktiivinen kuuntelija ja tekee seuraavan kysymyksen haastateltavan johtolankojen 

perusteella. Haastattelulla saatavaa aineistoa voidaan täydentää projektiivisilla 

tehtävillä, kuten piirtämistehtävillä, jotka tulkitaan usein yhdessä haastateltavan kanssa. 

Lopuksi tutkija luokittelee käsitykset merkitysten perusteella. Myöskään 

tutkimusraportissa kohteena olevaa ilmiötä ei pyritä yksinkertaistamaan tarpeettomasti. 

(Ahonen 1994, 114–116, 126, 137, 141–142.) 

Diskurssianalyyttista tutkimusta voidaan toteuttaa hyvin monella tapaa, ja sen eri 

traditioiden äärellä on käyty myös tieteellisiä kiistoja. Tutkijalle jää vastuu raportoida ja 

perustella mahdollisimman yksityiskohtaisesti tavat, joilla hän merkityssysteemejä 

konstruoi. Diskurssin käsitteen sijaan voidaan käyttää myös merkityssysteemin 

käsitettä, jolla tarkoitetaan kielenkäytön aluetta ja tapoja puhua eri aiheista ja teemoista. 

Diskurssianalyysissa ei ole yhtä yhtenäistä tapaa tunnistaa ja nimetä 

merkityssysteemejä. Merkityssysteemien identifiointi voidaan aloittaa erojen ja 

yhtäläisyyksien etsimisellä. Merkityssysteemit esiintyvät aineistossa pieninä paloina ja 

niiden tunnistaminen tarkentuu ja usein myös muuntuu analyysin kuluessa. 

Merkityssysteemit eivät perustu ainoastaan tutkijan konstruktioon, vaan niiden tulisi 

tukeutua kulttuurisesti jaettuihin käsityksiin. (Suoninen 2016, 53–54.)  

Diskurssianalyysia ja fenomenografista tutkimusotetta yhdistää konstruktivistinen 

oletus kielestä todellisuuden ja tiedon/tietoisuuden (ks. Ahonen 1994) tuottamisen 

välineenä. Niiden lähestymistapa ja tavoitteet muun muassa aineistonkeruuseen ja 

analyysiin poikkeavat hieman toisistaan. Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa aineisto 

pyritään usein keräämään mahdollisimman aidoista tilanteista, esimerkiksi 

asiakastilanteista tai dokumenttiaineistosta, jotta tutkijan ennakko-oletukset tai 

käsitykset eivät tulisi vaikuttaneeksi tutkimuksessa. Jos aineisto kerätään itse 

haastattelemalla, on syytä kiinnittää erityistä huomiota haastattelijan rooliin ja siihen, 

miten vuorovaikutus haastattelutilanteessa etenee. Analyysissa voidaan huomioida 

erityisesti mikrotason yksityiskohdat ja yhteiskunnallisten instituutioiden läsnäolo 

konkreettisessa vuorovaikutuksessa. Mahdollisimman sensitiivisessä empiirisessä 
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tarkastelussa on mahdollista havaita, missä määrin esimerkiksi instituutionaalisiin 

rooleihin ja asetelmiin tukeutuminen on valinnaista. (Juhila 2016, 246.)  

4.2 Tutkimuskysymysten täsmentäminen 

Tutkin sosiaalityön verkostoja ja verkostotyötä nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun 

yhteisasiakkaiden parissa. Olen kiinnostunut sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä ja 

kokemuksista erityisesti lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian toimintaympäristössä. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaisina lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yksiköissä työskentelevät 

sosiaalityöntekijät kuvaavat yhteisasiakkaiden verkostoja?  

2. Millaisia jännitteitä ja voimavaroja sosiaalityöntekijät liittävät lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian väliseen verkostotyöhön?  

3. Miten sosiaalityöntekijät käyttävät erilaisia verkostotyön tulkintarepertuaareja? 

Tutkimuksessa en lähtökohtaisesti oleta, että sosiaalityöntekijöiden kokemukset ja 

näkemykset muodostaisivat yhteneväisen kokonaisuuden. Sen sijaan tavoitteenani on 

purkaa ja tuoda näkyväksi verkostojen ja verkostotyön käsitteiden ja käytännön 

moninaisuutta – erilaisia mahdollisia tapoja nähdä verkostot ja verkostotyö. 

4.3 Aineistonkeruu 

Tutkimuksessa aineisto on kerätty viidessä haastattelussa, joihin osallistui 12 

sosiaalityöntekijää. Haastattelin seitsemää HYKS:n nuorisopsykiatrian yksiköissä 

työskentelevää ja viittä lastensuojelun avo- ja sijaishuollon yksiköissä työskentelevää 

sosiaalityöntekijää, jotka työskentelivät haastatteluhetkellä kahden kunnan alueella. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluvan Helsingin yliopistollisen 

keskussairaalan (HYKS) nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä palvelee 13–17-vuotiaita 

nuoria ja heidän perheitään Uudenmaan alueella. HYKS:n sairaanhoitopiiriin kuuluvat 

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa. Lastensuojelun 

toteuttamisesta vastaavat kunnat.  

Tutkimusluvat saatuani lähetin haastattelupyynnön ja tutkimuksen informaatiokirjeen 

sähköpostitse valitsemani kahden kohdekaupungin alueella työskenteleville HYKS:n 

nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille johtavien 
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sosiaalityöntekijöiden kautta. Infokirjeessä kerroin tutkimuksen tavoitteista, kulusta ja 

eettisistä periaatteista, kuten anonymiteetistä ja vapaaehtoisuudesta. (Liite 1.)  

Alkuperäisenä suunnitelmana oli kerätä tutkimuksen aineisto lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöille suunnatuilla fokusryhmähaastatteluilla. 

Nuorisopsykiatrian johtavan sosiaalityöntekijän avulla yhteinen haastatteluaika sovittiin 

erään kokouksen päätteeksi, jolloin työntekijät olisivat valmiiksi samassa paikassa. 

Tähän haastatteluun osallistui seitsemän nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijää. 

Lastensuojelun työntekijöiden suuresta joukosta sain sähköpostitse useita 

yhteydenottoja sosiaalityöntekijöiltä, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan 

haastatteluun. Pyrin selvittämään heille yhteistä sopivaa aikaa haastattelua varten. 

Yhteisen ajan löytyminen oli kuitenkin hyvin haastavaa molemmissa 

kohdekaupungeissa. Onnistuin sopimaan kaksi yhteistä aikaa, joissa kävi kuitenkin 

osallistujakato. Toiseen lastensuojelun fokusryhmähaastatteluun osallistui lopulta vain 

kaksi haastateltavaa. Toinen haastattelu toteutui viime hetken peruutusten takia 

yksilöhaastatteluna. Varmistaakseni lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden äänen 

monipuolisuuden, järjestin vielä yksilöhaastattelun kahdelle lastensuojelun 

sosiaalityöntekijälle, jotka olivat ilmoittaneet kiinnostuksen tutkimukseen 

osallistumisesta, mutta joille yhteishaastatteluajat eivät olleet sopineet. 

Haastattelut toteutin haastateltavien työpaikalla lukuun ottamatta yhtä haastattelua, 

jonka tein yliopiston kirjaston tiloissa. Haastattelut kestivät 1–1,5 tuntia. 

Haastatteluiden aluksi kerroin vielä tutkimuksen tavoitteista ja eettisistä periaatteista 

kuten tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja haastateltavien oikeudesta 

keskeyttää haastattelu. Haastatteluun osallistuvilta pyysin suostumuksen kirjallisesti. 

Ryhmä- ja yksilöhaastattelut 

Haastateltavien työhistoria vaihteli yhdestä yli 20 vuoteen. Keskimäärin haastateltavat 

olivat melko kokeneita työntekijöitä. Erityisesti haastatelluista nuorisopsykiatrian 

sosiaalityöntekijöistä usealla oli hyvin pitkä kokemus sosiaalityöstä (keskiarvo 13,6 

vuotta). Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöistä viidellä seitsemästä oli myös 

aikaisempaa kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä. Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden työhistoria oli lyhyempi (keskiarvo 4,2 vuotta). Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden työhistoria vaihteli yhdestä 15 vuoteen. Kaksi haastatelluista 
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lastensuojelun työntekijöistä oli koulutukseltaan sosiaaliohjaajia, mutta heillä oli pitkä 

kokemus sosiaalialalta ja myös sosiaalityöntekijän sijaisuuksista.  

Haastatteluissa syvennyttiin kolmeen teemaan: työntekijöiden kokemuksiin 

yhteisasiakkaiden verkostoissa toimimisesta, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

keskinäiseen yhteistyöhön ja tulevaisuuden kehittämistoiveisiin (Liite 2). Yksilö- ja 

ryhmähaastattelut tuottivat erilaisia syvyyksiä haastatteluihin. Haastattelut eivät 

kuitenkaan temaattisesti poikenneet toisistaan. 

Ryhmähaastattelun etuna on sen taloudellisuus sekä osallistujien kyky muistella 

yhdessä, herättää muistikuvia, tukea ja rohkaista toisiaan keskusteluun. Ryhmän 

jäsenyydellä voi olla myös kontrolloiva vaikutus, mutta toisaalta yhdessä haastateltaessa 

väärin ymmärtäminen tai unohtaminen on yleensä vähäisempää ja ryhmän normit 

tulevat esille, vaikkei niitä kysyttäisikään. Ryhmähaastatteluja on kuvattu hyvänä tapana 

tuoda tutkija tutkittavien maailmaan (Eskola & Suoranta 2000, 96). Erityisesti 

ryhmähaastatteluissa käydyt keskustelut olivatkin hyödyllisiä. Sain niissä tutkijana 

asettua kuuntelemaan työntekijöiden välisiä keskusteluja, joissa avautui myös uusia 

näkökulmia aiheista, joista en olisi itse välttämättä osannut kysyä.  

Toteutuneista ryhmähaastatteluista muodostui tunnelmaltaan melko vapaamuotoisia ja 

samalla teemoissa pysytteleviä keskusteluja. Toisilleen entuudestaan tutut haastateltavat 

ottivat aktiivisesti puheenvuoroja toisiaan täydentäen. Tehtävänäni oli lähinnä kertoa, 

milloin keskustelussa siirryttiin seuraavaan teemaan. Tarvittaessa ohjasin keskustelua 

siirtäen puheenvuoroa seuraavalle tai kysymällä kommentteja esille nousseisiin asioihin. 

Kysyin tarkentavia kysymyksiä lähinnä silloin, kun keskustelussa nousi minulle uusia 

tai monimerkityksellisiä ilmaisuja. 

Yksilöhaastattelut eivät tarjonneet haastateltaville samanlaista mahdollisuutta tukeutua 

toisten haastateltavien puheeseen kuin ryhmähaastattelu. Toisaalta niissä kukin 

haastateltava sai enemmän aikaa ja mahdollisuuden pohtia ja kertoa omista 

kokemuksistaan. Yksilöhaastatteluissa minulle muotoutui haastattelijana aktiivisempi 

rooli keskustelijana. Osassa haastatteluissa huomasin välillä kannattelevani keskustelua 

paljonkin kysymällä lisäkysymyksiä. Niin yksilö- ja kuin ryhmähaastatteluissa pyrin 

kuitenkin lähtökohtaisesti asemoimaan itseni mieluummin tietämättömän uteliaaksi 

kyselijäksi kuin asiantuntijaksi. Näin pyrin vahvistamaan ja rohkaisemaan 
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haastateltavien roolia asiantuntijoina ja diskurssien käyttäjinä. Teemojen valinnassa ja 

keskustelijana osallistuin väistämättä myös itse diskurssien tuottamiseen erityisesti 

niissä haastatteluissa, joissa roolini oli aktiivisempi. 

Luottamus haastattelijan ja haastateltavan välillä on fenomenografisessa tutkimuksessa 

laaja ja tärkeä kysymys. Ennakko-oletukseni oli, että toimivan vuorovaikutuksen ja 

luottamuksen synnyttäminen haastattelutilanteessa olisi helppoa, edustinhan samaa 

ammatti- ja koulutusalaa haastateltavien kanssa. Arvelin, että Helsingin yliopiston hyvä 

maine lisäisi omalta osaltaan luottamusta. Jo lähettämässäni infokirjeessä kerroin 

pyrkiväni tutkimuksen kautta auttamaan yhteistyön kehittämisessä ja käsitteleväni 

työntekijöiden kokemuksia sensitiivisesti ja tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. 

Jokainen haastattelutilanne muotoutui kuitenkin erilaiseksi. Haastattelutilanteissa 

havaitsin, että vaikka osassa haastatteluista oli yleisesti mutkaton tunnelma ja moni 

haastateltava puhui hyvin suorasanaiseen tyyliin, osa haastateltavista asetti sanansa 

hyvin harkitusti tai jopa empien. Tätä vaihtelevuutta oli niin yksilö- kuin 

ryhmähaastatteluissa haastateltavien välillä. Puheen varovaisuuden ja vapautuneisuuden 

vaihtelua saattoi tapahtua myös saman haastattelun aikana teemasta riippuen. Koin, että 

luottamusta rakennettiin, ja välillä testattiin, koko haastattelun ajan. Varovaisuuden 

tulkitsen liittyvän henkilökohtaisiin eroihin vuorovaikutustyyleissä sekä aiheen 

sensitiivisyyteen. Verkostotyöhön liittyvistä jännitteistä puhuminen edellytti 

haastateltavilta vahvaa luottamusta myös minuun tutkijana ja ryhmähaastattelussa myös 

haasteltavien välillä.  

Tarve puhua yhteistyön jännitteistä oli haastatteluissa ilmeinen. Muutamassa 

haastattelussa toistui tilanne, jossa haastateltava toi esiin pahoittelunsa jännitteiden 

korostumisesta. He kokivat, etteivät olleet osanneet tuoda esiin riittävästi myönteisiä 

kuvauksia yhteistyöstä, joista myös erikseen kysyin. Eräs haastateltava esitti 

toivomuksen, ettei hänen käyttämäänsä sangen arkista ilmaisua toistettaisi 

tutkimusraportissa sellaisenaan. Tällainen varovaisuus on ymmärrettävää, sillä 

ristiriitojen käsittelyssä on vaara myös niiden voimistumisesta. Muistutin tällöin 

tutkimuksen tavoitteesta auttaa työn kehittämisessä.  

Verkostokartat 

Haastatteluiden yhteydessä keräsin verkostokartta-aineiston, jota varten olin etukäteen 

valmistellut verkostokarttapohjan ja ohjeet sen täydentämiseen (Liite 3). Laadullisessa 
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tutkimuksessa useiden aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttö samassa 

tutkimuksessa on perusteltua silloin, kun yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea 

saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta. (Eskola & Suoranta, 2000, 69–70.) 

Tutkimuksessa verkostokarttamenetelmän tarkoituksena oli tuottaa haastattelun rinnalle 

monipuolisesti tulkittavaa visuaalista aineistoa sekä toimia myös haastattelun 

virittelijänä. Verkostokarttatehtävään kului noin 15 minuuttia kunkin haastattelun 

alusta.  

Verkostokartan avulla voidaan visualisoida käsityksiä ja käsitteitä ympäröivästä 

todellisuudesta. Kuten käsitekartta (mindmapping), myös verkostokartta (network 

mapping) on representaatio todellisuudesta, jossa asetetaan ja kuvataan ilmiöitä, asioita 

tai toimijoita suhteessa valittuun pääteemaan tai -henkilöön. Verkostoanalyysin 

ensimmäisiä metodologisia kehitelmiä oli David Morenon Yhdysvalloissa kehittämä 

sosiaalisten suhteiden kartta, sosiometria ja sosiogrammi, joilla voitiin mitata paitsi 

yksilön asemaa myös analysoida ryhmää kokonaisuutena. (Moreno 1934; Johanson & 

Smedlundin mukaan 2015, 237.)  

Sosiaalityössä verkostokarttaa on tavanomaisesti hyödynnetty asiakkaan kokemuksia ja 

käsityksiä avaamaan. Tutkimuksessa pyrin verkostokartan avulla keräämään aineistoa 

työntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista verkostoista ja verkostotyöstä. 

Käyttämäni verkostokarttapohjan on alun perin kehittänyt ruotsalainen 

verkostoterapiaryhmä (Klefbeck ym. 1988; 1991; Somerkiven mukaan 2000, 60). 

Suomessa sitä on hyödyntänyt muun muassa Jaakko Seikkula osana dialogisen 

verkostotyön menetelmää. Siinä verkostoa ei lähestytä itsenäisenä systeeminä, vaan 

yksilön tärkeiksi kokemien ihmisten suhdejärjestelmänä. Metaforiseen orientaatioon 

liittyy myös, että verkostokarttaa tulkitaan kokemuksellisuuden kautta.  

Haastateltavat saivat valita itse nuoren, jonka verkostoa he verkostokarttaan kuvasivat 

(Liite 3). Pyysin haastateltavia merkitsemään karttapohjalle nuoren elämässä ja 

tilanteessa vaikuttavia toimijoita. Verkostokartassa oli oma kohtansa ”ammattiauttajille 

ja viranomaistahoille” sekä muille ”nuorten elämässä vaikuttaville ihmisille ja tahoille”. 

Lisäksi pyysin erilaisten yhdysviivojen avulla luonnehtimaan yhteistyösuhteita ja niiden 

laatua (tiivis, hyvä, heikko, haastava tai vaikea suhde), nimeämään viisi tärkeintä 

yhteistyökumppania työntekijän työn kannalta sekä nuoren kannalta tärkeimmän 

suhteen.  
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Fenomenografisessa tutkimuksessa projektiiviset tehtävät tulkitaan yleensä yhdessä 

haastateltavan kanssa (Ahonen 1994, 141–142). Systemaattista tulkintaa 

verkostokartoista en haastateltavien kanssa pyrkinyt tekemään ajankäytöllisistä syistä. 

Verkostokarttatehtävän toteutus poikkesi toisistaan yksilö- ja ryhmähaastattelussa. 

Yksilöhaastatteluissa osa haastateltavista pohti tehtävää ja reflektoi ajatuksiaan 

paljonkin karttatehtävää tehdessään. Osa sosiaalityöntekijöistä toi 

verkostokarttatehtävää tehdessään esiin, että tyypillistä asiakasnuorta tai tämän 

verkostoa on hankala tavoittaa. Osa mietti, millaisia tulkintoja verkostokartoista on 

mahdollista tehdä. Annoin tarkentavia ohjeita ja saatoin myös itse kysyä 

verkostokartoista tarkentavia kysymyksiä. Nämä keskustelut tallentuivat nauhalle ja 

sulautuivat osaksi haastatteluaineistoa. Haastateltavat myös viittasivat tekemäänsä 

verkostokarttatehtävään myöhemmin haastattelujen aikana. Verkostokartta viritti ja 

suuntasi haastattelun kulkua ja toi siihen konkreettisuutta.  

4.4 Aineistoanalyysi 

Purin nauhoitetut haastattelut litteroimalla ne sanasta sanaan Otranscribe-ohjelmaa 

käyttäen. Samalla anonymisoin niin henkilöiden, yksiköiden kuin kaupunkien nimet. 

Litteraatioon merkitsin myös esimerkiksi naurahdukset. En kuitenkaan ottanut 

huomioon taukoja ja intonaatioita, sillä tutkimustehtäväni ei sitä edellyttänyt (vrt. 

Vehkakoski 2006, 41–42). Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi 126 sivua (Times New 

Roman, koko 12, riviväli 1,5). Verkostokarttoja kertyi suunnitellusti 12 liuskaa (A4).  

Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden verkostokarttojen 

analyysissa (ks. luku 5) hyödynsin verkostoanalyysia. Verkostokartta-aineisto (N=12) 

oli pieni ja hyvin hallittavissa. Analyysin olisi voinut tehdä pelkästään piirrettyjä 

verkostokarttoja tarkastelemalla, mutta siirsin sen Gephi-verkostoanalyysiohjelmaan, 

joka mahdollisti aineiston monipuolisemman tarkastelun ja tulosten visualisoinnin. 

Tietojen siirto oli pienelläkin aineistolla melko työläs, koska tiedot eivät olleet valmiiksi 

digitaalisessa muodossa, vaan jouduin syöttämään ne ohjelmaan manuaalisesti. Ohjelma 

hyödyntää tietoa verkoston toimijoista; verkosto muodostuu toimijoita kuvaavista 

solmukohdista (”nodes”) sekä niiden välille rakentuvista suhteista (”edges”). 

Anonymiteetin varmistamiseksi häivytin tarkastelusta verkostokartoissa kuvattujen 

nuorten iän ja sukupuolen. 
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Ensin tarkastelin verkostokarttojen rakennetta: keitä nuoren verkostoon 

sosiaalityöntekijän näkökulmasta kuuluu. Kiinnitin huomiota verkostojen kokoon ja 

ryhmittymiin. Ryhmittelin erikseen läheisverkoston ja eri instituutiot (koulu, 

nuorisopsykiatria, lastensuojelu, muut). Yhteistyöverkoston kokoa ja sen tiheyttä 

voidaan pitää rakenteellisena ominaisuutena. Tiheydellä tarkoitetaan jäsenten 

keskinäisiä suhteita – kuinka moni verkostosta tuntee toisensa. Tiheyden perusteella 

voidaan merkitä erilaisia klustereita eli ryhmittymiä. Tiheiden verkostojen oletetaan 

pystyvän vastaamaan nopeammin sosiaalisen tuen tarpeisiin kuin löyhien verkostojen, 

joissa tuen saaminen on epävarmempaa. (Cotterell 1994, 259 Somerkiven mukaan 2000, 

65.) 

Toiseksi tarkastelin verkostokarttoja sosiaalityöntekijän yhteistyösuhteiden 

näkökulmasta: keihin sosiaalityöntekijät kertoivat olevansa verkostossa 

yhteistyösuhteessa. Tarkastelin, miten työntekijät kuvasivat yhteistyösuhteiden laatua: 

keihin he kertoivat olevan vahvoja, heikkoja ja jännitteisiä suhteita ja kenet he kuvasivat 

tärkeimmäksi yhteistyökumppanikseen. Verkostosta voidaan analysoida jäsenten 

erilaisia suhteita, suhteiden monimutkaisuutta ja erilaisia rooleja. Niin sanotulla nexus-

henkilöllä eli keskushenkilöllä on usein tärkeä rooli. Hän tuntee verkoston jäseniä ja 

hänellä on tärkeä välittäjän rooli verkostossa ja eri osien välillä. Isolaatti ei kuulu 

mihinkään verkoston ryhmään, eikä tunne verkostosta kuin egon, mutta hän voi toimia 

yksilön varmuusventtiilinä, jolta yksilö saa uusia voimavaroja ja jonka kanssa hän voi 

jakaa salaisuuksia ja intiimejä asioita. (Seikkula 1991, 28; Somerkivi 2000, 66.)  

Haastatteluaineistoon tutustuin lukemalla litteroituja haastatteluja ensin useaan kertaan. 

Siirsin haastatteluaineiston Atlas.ti-ohjelmaan ja kävin sen läpi järjestelmällisesti 

pilkkoen sitä samalla lyhyempiin katkelmiin, jotka koodasin uudelleen käytyjen 

keskusteluteemojen mukaisesti. Koodeja oli tässä vaiheessa yhteensä 455 kappaletta. 

Tämäkin työvaihe palveli tutustumista aineistoon. Havaitsin, että syvempää tarkastelua 

varten aineistoa oli syytä tiivistää. Lukiessa pyrin hahmottamaan aineistosta nousevia 

teemoja nuoren asiakkuudesta tai viranomaisyhteistyöstä. Haastattelussa olin kysynyt 

esimerkkejä sekä haastavina että onnistuneina koetuista tilanteista 

yhteistyöverkostoissa. Analyysissa päätin keskittyä niihin. Poimin jännitteisiin (n=67) ja 

onnistuneisiin (n=40) yhteistyötilanteisiin liittyvät verkostotyön kuvaukset erikseen ja 

analysoin niitä sisällönanalyyttisesti. Jo haastattelutilanteissa ja aineistoon tutustuessa 
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havaitsin, että verkostotyön käytäntöihin liittyvät jännitteet korostuivat aineistossa. 

Onnistuneisiin tilanteisiin liittyviä kuvauksia oli vähemmän ja ne olivat osin 

päällekkäisiä jännitteisten kuvausten kanssa. Kiinnostavaa oli, että jännitteisiin 

tilanteisiin liitettiin konkreettisempia kokemuksia ja tilannekuvauksia, kun taas 

onnistuneet yhteistyökuvaukset olivat enemmän idealistisia kuvauksia siitä, millaista 

yhteistyö on tai voisi olla parhaimmillaan. Katkelmien kategorisoinnissa käytin Atlas.ti-

ohjelman lisäksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.  

Aluksi nimesin poimimani katkelmat uudelleen niiden pääasiallisen teeman mukaan 

(esim. Verkostotyö: aikataulut). Tarkastelussa alkoi hahmottua toistuvia teemoja. 

Pohdin pitkään, miten jäsentäisin teemoja siten, ettei luokittelusta muodostuisi liian 

pelkistävä. Jäsennyksen tukena käytin Sellergrenin (2007) hahmotusta 

institutionaalisesta ja dialogisesta verkostotyöstä. Tämän lisäksi hyödynsin Kirsi Juhilan 

(2006) kuvausta sosiaali- ja terveydenhuollon institutionaalisesta ongelmatyönjaosta ja 

siinä tyypillisesti ilmenevien vaikeuksien syistä ja seurauksista. Ne tuntuivat 

keskustelevan hyvin aineiston kanssa, ja auttoivat alkuun aineiston jäsentämisessä. 

Jaottelin voimavaroihin ja jännitteisiin liittyvät aineistokatkelmat seitsemään 

kategoriaan, jotka ryhmittelin edelleen kolmen yläkategoriaan: 1) institutionaaliseen 

verkostotyöhön liittyvät voimavarat ja jännitteet, 2) dialogiseen verkostotyöhön liittyvät 

voimavarat ja jännitteet sekä 3) verkostohallintaan liittyvät voimavarat ja jännitteet. 

Institutionaalisen ja dialogisen verkostotyön kuvaukset liittyvät käytännön 

asiakastyöhön ja muun muassa verkostoneuvotteluun. Verkostohallinnan kuvaukset 

puolestaan liittyivät verkostotyön metatasoon – verkostotyön taustarakenteisiin ja niiden 

kehittämiseen.  

Haastatteluissa olin kiinnittänyt huomiota myös puhetapojen vaihteluun eri 

haastateltavien välillä. Osa työntekijöistä korosti puheessaan työnjakoa, osa 

yhdessätekemistä. Lisäksi osa haastateltavista käytti vahvaa oikeudellista puhetapaa 

viitaten usein lainsäädäntöön. Myös haastatteluiden sisällä esiintyi vaihtelevuutta 

puhetavoissa samankin haastateltavan puheessa. Näitä puhetapoja tutkin lähemmin 

diskurssianalyyttisen luennan avulla (luku 7).  

Tarkempaa analyysia varten poimin aineistosta katkelmia (n=11), joissa erilaiset 

puhetavat tulivat esiin erityisen selkeinä ja vivahteikkaina. Näitä katkelmia kutsun 

diskurssianalyysin perinteen mukaisesti selonteoiksi. Tarkastelin selontekoja 



 

 

39 

diskursiivisen psykologian traditiosta ammentavien analyysiyksiköiden avulla ja 

kiinnitin huomiota muun muassa käytettyihin sanastoihin, verkostolle tarjottuihin 

tehtäviin ja verkoston toimijoille tarjottuihin identiteetteihin. Identiteetti on väljä 

yläkäsite, joka tarkoittaa niitä oikeuksia, velvollisuuksia ja ominaisuuksia, joita toimija 

olettaa itselle tai toisille. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 45.)  

 

Taulukko 2. Tutkimuksen teoreettismetodologinen asetelma.  

 

Tutkimuskysymys  Käsitteet  Aineisto Analyysi-

menetelmä 

Analyysiyksiköt 

Millaisina 

lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian 

yksiköissä 

työskentelevät 

sosiaalityöntekijät 

kuvaavat 

yhteisasiakkaiden 

verkostoja?  

 

Verkostotyön 

rakenne 

- verkostojen 

toimijat  

- yhteistyö-

suhteet 

Verkosto-

kartat 

Verkosto-

analyysi 

(Gephi) 

Yhteisasiakkaiden verkostojen 

koko, suhteiden tiheys ja laatu  

 

Millaisia jännitteitä 

ja voimavaroja 

sosiaalityöntekijät 

liittävät 

lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian 

väliseen 

verkostotyöhön?  

 

Verkostotyön 

käytäntö  

-institutio-

naalinen 

verkostotyö 

-dialoginen 

verkostotyö  

-verkosto-

hallinta  

 

Haastattel

u-

aineistosta 

poimitut 

katkelmat  

Fenomeno-

grafinen 

sisällön-

analyysi 

(Atlas.ti) 

1. Ongelmatulkinta  

2. Yhteistyöstä sopiminen 

3. Palveluiden saavutettavuus ja 

vastaanottaminen  

4. Verkoston roolit ja 

vuorovaikutus 

5. Nuoren ja perheen osallisuus 

6. Tiedonkulku ja yhteydenpito  

7. Verkoston hallinta ja 

kehittäminen 

Miten 

sosiaalityöntekijät 

käyttävät erilaisia 

verkostotyön 

tulkinta-

repertuaareja? 

 

Verkostotyön 

puhetavat: 

-institutio-

naalinen 

-dialoginen 

-oikeudellinen 

Haastattel

uaineistost

a poimitut 

katkelmat 

(selonteot)  

Diskurssi-

analyysi 

Tulkintarepertuaari 

Verkostotyön tehtävä 

Verkostotoimijoiden identiteetit ja 

subjektipositiot  

Vaihtelevuus 
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4.5 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimuksen eettiseen pohdintaan kuuluu tutkimuksen mahdollisten välillisten ja 

välittömien vaikutusten puntarointi laajasti, monipuolisesti ja varmistaen, ettei 

tutkimuksesta aiheudu tutkimukseen osallistuville tai sen kohteelle haittaa. 

Tutkimuksen sitoumukset ja tuotetun tiedon mahdolliset seuraukset haavoittuvassa 

tilanteessa olevien ihmisten asemaan on tuotava raportoinnissa esiin.  

Tutkimuksessa olen pyrkinyt noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita 

(www.tenk.fi), joissa keskeisiä periaatteita ovat tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuojasta 

huolehtiminen koko tutkimusprosessin ajan. Aineistonkeruuseen liittyvää eettistä 

pohdintaa olen käynyt jo sitä esittelevässä luvussa. Seuraavassa keskityn tarkastelemaan 

tutkimusasetelmaan sekä tulosten raportointiin ja hyödyntämiseen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä.  

Sosiaalityön eettiset ohjeet ja ammattietiikka ohjaavat sosiaalityöntekijöitä riippumatta 

toimintaympäristöstä, jossa sosiaalityöntekijä työskentelee. Sosiaalialan ammattilaisen 

tulee arvioida kriittisesti myös toimintaorganisaatiotaan ja sen toiminnan tavoitteita ja 

perusteita (Talentia 2013, 6). Nämä eettiset ohjeet sitovat paitsi minua tutkijana, myös 

haastateltavia. Haastateltavieni valmius ja tapa pohtia verkostotyötä eri näkökulmista on 

mielestäni kertonut vahvasta eettisestä ammatillisuudesta ja halusta kehittää työtä 

asiakkaiden näkökulmasta parempaan suuntaan.  

Emansipatorinen (vapauttava) tutkimus pyrkii edistämään muutosta ja parantamaan 

jonkin ihmisryhmän asemaa. Sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä 

emansipatorisuus tuntuu usein olevan sisäänrakennettu tavoite ja velvoite. Toisaalta 

pelkkä aiheen valinta ei tee tutkimuksesta emansipatorista. Habermasin kuuluisan 

tiedonintressiteorian mukaisesti emansipatoriseksi kutsutussa tutkimuksessa tavoiteltua 

muutosta tulisi tapahtua jo tutkimuksen teon aikana, muutoin kyse on pelkästä 

teknisestä tai praktisesta tiedonintressistä (ks. Remes 2003).  

Emansipatorinen pyrkimys ei automaattisesti lisää tutkimuksen eettisyyttä. Se voi 

piilottaa taakseen intressiristiriitoja, ja kaipaa rinnalleen kriittistäkin pohdintaa siitä, 

kenen etua tutkimus ajaa. Vaikka tutkimuksellinen kiinnostus kohdentuu sosiaalialan 

ammattilaisten näkökulmaan, ei asiakasnäkökulmaa voi unohtaa. Tutkimuskysymysten 
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rinnalla eettisenä metakysymyksenä on tärkeää pohtia, miten asiakas- tai 

asiantuntijakeskeisyys näkyvät verkostotyön sosiaalisissa käytännöissä. (Ks. myös 

Vehkakoski 2006, 11.)  

Eettiset kysymykset ja vallankäyttö asiakassuhteessa on paljon tutkittu aihe 

sosiaalityössä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt eettinen päätöksenteko ja konfliktit 

työntekijän kokemana (Mänttäri-Van der Kuip, 2016, 88). Joitain tutkimuksia silti on. 

Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden työssään kokeman ankaran taloudellisen ilmapiirin 

on havaittu olevan yhteydessä heikentyneeseen työhyvinvointiin. (Mänttäri-van der 

Kuip 2014, 672, 685.) Nuorten palveluiden työntekijöiden eettinen kuormitus ja 

ahdinko liittyivät tilanteiseen, joissa työntekijät eivät institutionaalisista esteistä johtuen 

voineet toimia kuten näkivät oikeaksi. Tekemättä jätetyt ratkaisut aiheuttivat eettistä 

stressiä ja painolastia. (Metteri & Hotari 2011.)  

Olen pitänyt tärkeänä lähtökohtana tulosten ja siten verkostotyöhön liittyvien 

ongelmakohtien mahdollisimman rehellistä raportointia. Uskon, että tämä on sekä 

asiakkaiden että työntekijöiden kannalta yhteinen intressi. Vaikka verkostotyössä 

ilmeneviä jännitteitä ei ole syytä piilottaa, on eettisesti tärkeää pohtia, miten ilmiötä on 

mahdollista tutkia siten, ettei tutkimuksesta tule minkään ammatti- tai asiakasryhmän tai 

ammattikäytäntöjen leimaamista, joka voisi välillisesti näkyä asiakkaan saamassa 

palvelussa. Erityisesti tutkittaessa vuorovaikutuskäytäntöjä ja niissä ilmeneviä ongelmia 

ja vaihtoehtoisia käytäntöjä, kriittisyydestä ei pidä tulla itsetarkoitus eikä tutkijan ote 

saa olla arvosteleva. (Vrt. Vehkakoski 2006.)  

Tulosten raportoinnissa olen kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että tuon jännitteet 

esiin sensitiivisesti korostamatta aineistossa ilmenneitä instituutioiden tai 

ammattiryhmien välisiä ristiriitoja enempää kuin se on tutkimuskysymysten kannalta 

tarpeellista. Tulosten raportointiin olen sisällyttänyt myös pidempiä sitaatteja 

havainnollistamaan työntekijöiden ilmaisua. Olen anonymisoinut paitsi haastatteluun 

osallistuvien nimet, myös tutkimuksen kohdekuntien ja yksiköiden nimet, jotta 

haastattelemani työntekijät eivät olisi tunnistettavissa. Vaikka tutkimushaastatteluissa 

korostuivat yhteistyön jännitteet, niissä pohdittiin myös yhteistyön mahdollisuuksia ja 

ratkaisuja. Olen kokenut eettiseksi velvoitteeksi tuoda esiin myös ratkaisukeskeisyyttä 

tulosten raportoinnissa.   
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5 Nuorten verkostot sosiaalityöntekijöiden kuvaamina 

5.1 Verkostojen toimijat  

Verkostokartta-aineistossa kuvatuista 12 nuoresta yhdeksän oli tyttöä ja kolme poikaa. 

Nuorten ikäjakauma oli 13–17 ikävuotta, mutta yli puolet (8) oli 15–16-vuotiaita. 

Kuvatuista nuorista puolet (6) oli ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle lyhyt- tai 

pidempiaikaisesti, mikä kävi ilmi viittauksina sijoituspaikkoihin. Kuvioon 3 on 

yhdistetty sosiaalityöntekijöiden piirtämien 12 verkostokartan tiedot, ja se kuvastaa 

mahdollisten verkostoon kuuluvien toimijoiden kirjoa. Nuoria kuvaavat solmukohdat on 

kuviossa yhdistetty.  

 

Kuvio 3. Nuorten verkostokartoissa mainitut toimijat. 
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Toimijoiden määrä vaihteli eri verkostokartoissa paljon; toimijoiden määrä vaihteli 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden verkostokartoissa 8–12 toimijan ja 

nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden verkostokartoissa 2–12 toimijan välillä. 

Verkostokartta-aineiston tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon, etteivät 

verkostokartat olleet keskenään täysin yhteismitallisia, sillä osa työntekijöistä oli 

eritellyt karttaan toimijatahoja ja osa yksittäisiä toimijoita, esimerkiksi perheenjäsenet 

erikseen. Verkostokartoissa mainitut toimijat voidaan jaotella viiteen klusteriin: 

läheiset, koulu, psykiatria, lastensuojelu ja muut. Kolme neljästä toimijasta oli 

viranomais- tai ammattiauttajia ja joka neljäs kuului läheisverkostoon. Äiti ja isä 

mainittiin verkostokartoissa lähes aina (ks. kuvio 4). Myös kaverisuhteet korostuivat. 

Usein läheisverkostona mainittiin myös äiti- ja isäpuolet. Heihin saatettiin viitata myös 

muiden suhteiden kautta esimerkiksi ”äidin aviomiehenä” ja ”nuorempien sisarusten 

isänä”. Nuoren elämässä vaikuttavina henkilöinä tai tahoina mainittiin myös sisarukset 

ja sisarpuolet, isovanhemmat sekä ystävät, työtoverit ja koira.  

 

Kuvio 4. Nuorten läheisverkostoista mainitut toimijat verkostokartta-aineistossa. 

Toimijoita kuvaavien solmukohtien kokoa on korostettu niiden saamien mainintojen 

mukaan.  
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Läheisverkoston koko vaihteli yksittäisissä verkostokartoissa yhdestä seitsemään 

henkilöön. Suppein läheisten määrä oli alaikäisen turvapaikanhakijan verkostoa 

kuvaavassa kartassa, jossa ainoa henkilö oli nuorelle nimetty edustaja. Edustaja valvoo 

lapsen etua ja edustaa tätä viranomaisneuvotteluissa, muttei ole ammattilainen tai 

viranomainen. Alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tulleen nuoren asiakkaan 

verkostokarttaan ei ollut kuvattu muuta läheisverkostoa lainkaan. Turvaa hakeneen 

nuoren itsensä kuvaamana verkostokartta olisi saattanut näyttää toisenlaiselta ja ilmentää 

myös transnationaalisia perhesuhteita. 

Palvelujärjestelmän porrasteisuus tuli esiin verkostokartoissa. Esimerkiksi 

nuorisopsykiatrian palveluiden kohdalla mainittiin usein erikseen arviointiyksikkö, 

avohoitoyksikkö ja osastohoitoyksikkö. Verkostokartat kuvastivat myös 

nuorisopsykiatrisen työn moniammatillisuutta: ammatillisista toimijoista 

nuorisopsykiatrisen sosiaalityöntekijän lisäksi mainittiin lääkäri, sairaanhoitaja, 

psykologi sekä ”omatyöntekijä”. Enimmillään nuorisopsykiatrisia toimijatahoja tai 

toimijoita oli mainittu yhdessä kartassa neljä.  

Lastensuojelun toimijatahoista mainittiin useimmin lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja 

sosiaaliohjaaja. Myös lastensuojelun avohuollon palveluihin kuuluva perhetyö ja 

perhetyöntekijä mainittiin useasti. Lyhyt- ja pitkäaikaisten sijoitusten yleisyydestä 

kertoi se, että puolessa verkostokartoissa viitattiin sijoituspaikkaan muun muassa 

”yksikkönä” tai ”kotina” tai sen henkilökuntaan esimerkiksi ”laitoksen hoitajina”.  

Koulusta mainittiin yksittäisessä verkostokartassa enimmillään kolme toimijaa. Koulun 

lisäksi viitattiin myös sairaalakouluun ja ammattikouluun, muttei esimerkiksi lukioon. 

Yksittäisistä toimijoista maininnoissa korostui oma opettaja, jonka lisäksi mainittiin 

oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori ja terveydenhoitaja.  

Lastensuojelun, nuorisopsykiatrian ja koulun toimijoiden lisäksi verkostokartoissa oli 

joitakin mainintoja myös muista toimijoista, jotka vaikuttivat nuorten elämässä 

mutteivat olleet läheisiä. Muina toimijatahoina mainittiin poliisi, nuorisotoimi, 

yksityinen terapeutti sekä vanhempien työntekijät.  
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5.2 Sosiaalityöntekijöiden yhteistyösuhteet verkostossa 

Sosiaalityöntekijöiden omien yhteistyöverkostojen koko vaihteli aineistossa hyvin 

paljon. Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden yhteistyöverkostoihin kuului 

esimerkkitapauksissa 3–10 (ka 5) toimijaa tai toimijatahoa ja lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden kuvaamiin verkostoihin 4–7 (ka 6) toimijaa tai toimijatahoa. 

Kuvio 5 havainnollistaa, keitä sosiaalityöntekijät katsoivat kuuluvan omaan 

yhteistyöverkostoonsa. Yhteistyösuhteet eri instituutioihin jakautuivat tasaisesti. 

Huomionarvoista on, että läheisverkostoa ei aina oltu merkitty yhteistyöverkostoon: 

näin oli kolmessa nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden verkostokartoista. Muissa 

verkostokartoissa sosiaalityöntekijät kertoivat tekevänsä yhteistyötä ainoastaan äidin ja 

isän kanssa. Vaikka sosiaalityöntekijät tunnistavat hyvin arjen ja siinä vallitsevien 

suhteiden, perhe- ja kaverisuhteiden merkityksen nuorelle, omaan 

yhteistyöverkostoonsa sosiaalityöntekijät liittivät ainoastaan huoltajat.  

Kuvio 5. Sosiaalityöntekijöiden yhteistyösuhteet nuorten verkostoissa.  

LÄHEISVERKOSTO 

KOULU 

NUORISOPSYKIATRIA LASTENSUOJELU 

MUUT 
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Nuoren läheisverkostolla, erityisesti suhteella vanhempiin ja sisaruksiin, nähtiin olevan 

suuri merkitys nuoren tilanteen parantamiseksi. Sosiaalityöntekijät korostivat yhteistyön 

tärkeyttä nuoren ja vanhempien kanssa. Sosiaalityöntekijät toivat esiin myös jännitteitä 

läheissuhteissa etenkin sijoitetuilla nuorilla. Omat yhteistyösuhteensa vanhempiin 

sosiaalityöntekijät kuvasivat neutraaleiksi. 

Ammatillisista yhteistyösuhteista muodostui melko tiivis verkosto koulun, 

nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun välille. Myös näiden instituutioiden sisälle 

muodostui oma mikroverkostonsa niiden eri yksiköiden välille, jotka tarjoavat 

porrastetusti tukea ja palveluita. Sosiaalityöntekijät kuvasivat omissa 

yhteistyöverkostoissaan yleensä vahvimman ja toimivimman yhteistyösuhteen 

muodostuneen niihin toimijoihin, jotka edustivat samaa instituutiota ja yksikköä. 

Esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijät merkitsivät omaan yhteistyöverkostoonsa 

usein sosiaaliohjaajan sekä perhetyön ja sijaishuollon työntekijöitä.  

Kiinnostavaa on, että yhteisestä koulutustaustasta huolimatta eri instituutioissa 

työskentelevien sosiaalityöntekijöiden välinen yhteistyö ei tullut esiin kovin vahvana. 

Vaikka nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöistä viisi mainitsi tärkeimpänä 

yhteistyökumppaninaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan, 

yhteistyön toivottiin kuitenkin vahvistuvan:  

”[V]älillä tuntuu et lastensuojelu vähän missaa sen, et oikeastaan pitäiskin tehdä 

nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyötä […] ne jää odottamaan jotain 

sellaista mystistä lausuntoa, jonka lääkäri kirjoittaa.” 

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä) 

Lastensuojelun tai nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöistä yksikään ei tunnistanut 

yhteistyösuhdetta myöskään koulun sosiaalityöntekijään eli koulukuraattoriin kovin 

vahvana. Koulun toimijoista toimivimpana yhteistyö koettiin opettajan kanssa. Koulun 

ja etenkin opettajan merkitys korostui arjen asiantuntijana: hän tapaa nuorta 

säännöllisesti arjessa. Koulu muodostaa arjen rakenteen. Koulusta voi löytyä arjen tuki, 

joka myös hälyttää verkostolle, jos nuoren voinnissa tapahtuu muutoksia. Heikko suhde 

ei välttämättä tarkoita huonoa suhdetta, vaan että päivittäistä yhteistyötä tehdään 

vähemmän. Tällöin myös tuen aktivoituminen voi olla hitaampaa.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä oli viranomaisverkostossa tyypillisesti niin sanottu 

nexus-henkilön rooli – hänellä kuvattiin olevan eniten suhteita verkoston muihin 
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toimijoihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten osalta lastensuojelun 

sosiaalityöntekijän rooli on erityisen vahva, sillä lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijä 

vastaa myös erityispalveluiden kuten nuorisopsykiatrisen hoidon osalta, että nuori saa 

tarvitsemansa palvelut. Ne sisältyvät myös sijaishuollon asiakassuunnitelmaan. 

Verkostokarttatehtävän yhteydessä eräs lastensuojelun sosiaalityöntekijä kuvasi 

asemansa tärkeyden viranomaistoimijoiden laajassa verkostossa ja eri toimijoiden 

välisenä linkkinä. Asema liittyy erityisesti rooliin viranomaisvallan käyttäjänä: 

”[S]osiaalityöntekijänä käytän täs jonkinnäköistä viranomaisvaltaa […] koska mulla 

on niin paljon valtaa niin tavallaan näen sen oman vastuuni tosi painavana, ja suhteeni 

varmaan hoitavaan lääkäriin ja meidän perhetyöntekijään ehkä keskeisimpänä.” 

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Vaikka lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on paljon päätösvaltaa, he pitivät usein 

keskeisinä toimijoina verkostossa myös nuoren omatyöntekijää, sosiaaliohjaajaa, 

perhetyöntekijää tai laitoksen työntekijää, joilla on usein tieto nuoren päiväntasaisista 

kuulumisista.  
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6 Jännitteet ja voimavarat lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

yhteistyössä 

Tässä luvussa tarkastelen lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksia ja näkemyksiä verkostoneuvotteluihin liittyvistä jännitteistä ja 

voimavaroista. Analyysissa olen jaotellut maininnat seitsemään analyysikategoriaan ja 

edelleen kolmeen yläkategoriaan (ks. taulukko 3). Institutionaaliseen verkostotyöhön 

liittyvät ongelmatulkinta, työnjaosta ja palveluista sopiminen sekä palveluiden 

toteutuminen. Dialogiseen verkostotyöhön sisältyvät paitsi työntekijöiden keskinäinen 

vuorovaikutus, myös nuoren ja perheen roolit ja vuorovaikutusosallisuus. 

Verkostohallinta ei suoranaisesti sisälly institutionaaliseen tai dialogiseen 

verkostotyöhön, vaan muodostaa oman metatasonsa yhteistyölle. Siihen kuuluvat 

tiedonkulku ja yhteydenpito sekä verkostoyhteistyön johtaminen ja kehittäminen. 

Taulukko 3 havainnollistaa, että aineistossa esiintyi puhetta yhteistyössä ilmenevistä 

jännitteistä huomattavasti enemmän kuin sen voimavaroista.  

Taulukko 3. Jännitteet (-) ja voimavarat (+) nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden yhteistyössä 

Yläkategoriat Analyysikategoriat 
Mainintoja 

Teemat 
(-) (+) Yht. 

Institutionaalinen 

verkostotyö 

Ongelmatulkinta 19 3 22 
Odotukset, tulkinta ongelmasta ja 

oikeista ratkaisuista 

Työnjaosta ja 

palveluista 

sopiminen 

4 7 11 
Yhteistyön suunnittelu ja 

sopiminen, yhteistyön muodot 

Palveluiden 

toteutuminen 
12 1 13 

Sovittujen palveluiden 

saavutettavuuden ja 

vastaanottamisen esteet  

Dialoginen 

verkostotyö 

Työntekijöiden roolit 

ja keskinäinen 

vuorovaikutus 

10 8 18 

Vuorovaikutustaidot, verkostossa 

rakentuvat roolit, kielenkäyttö ja 

tunteet 

Nuoren ja perheen 

roolit ja osallisuus 
7 8 15 

Nuoren ja perheen osallisuus ja 

oikeudet verkostossa, nuoren 

kokemukset ja tukeminen 

verkostossa 

Verkostohallinta 

Tiedonkulku ja 

yhteydenpito 
11 5 16 

Työntekijöiden tavoitettavuus, 

tiedonkulku, tiedon 

dokumentointi ja jakaminen 

Verkostotyön 

johtaminen ja 

kehittäminen 

4 8 12 

Verkostotyön johtamiseen ja 

kehittämiseen liittyvät  

odotukset ja toiveet 

 Yhteensä 67 40 107  



 

 

49 

6.1 Institutionaalinen verkostotyö  

Nuorten elämäntilanteet ja asiakkuuteen johtaneet polut tulivat aineistossa esiin 

moninaisina ja vaihtelevina. Sosiaalityöntekijät kertoivat, että lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuudessa olevilla nuorilla on usein pitkältä ajalta 

kasautuneita, monitahoisia ongelmia. Ne ilmenevät muun muassa käytöshäiriöinä kuten 

väkivaltaisuutena ja liikapelaamisena, arjen rytmin kuten nukkumisen vaikeuksina, 

koulunkäynnin ongelmina, päihteidenkäyttöön liittyvinä mielenterveysongelmina ja 

masennuksena sekä pakko-oireisuutena ja itsetuhoisuutena. Myös perheen 

vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat tuotiin esiin. Jos yhteisasiakkuus on 

pidempiaikainen, lastensuojelu on usein mukana myös psykiatristen palveluiden 

siirtymävaiheissa lastenpsykiatriasta nuorisopsykiatriaan. Nuorisopsykiatrian palvelut 

on suunnattu 13–17-vuotiaille ja lastensuojelu 0–18-vuotiaille. 

6.1.1 Jännitteet ongelmatulkinnassa: ”Se toinen, jolla olis ratkaisun avaimet 

käsissään” 

Yhteistyökuvaukset liittyivät usein järjestettyyn verkostoneuvotteluun. Aineistossa 

esiintyy paljon kuvauksia siitä, kuinka nuoren ongelmallista tilannetta yritetään niissä 

usein pelkistää joko lääketieteelliseksi tai sosiaaliseksi ongelmaksi kokonaisvaltaisen, 

molemmat tulkinnat huomioonottavan lähestymistavan sijaan. Kyse on 

ongelmatulkintaan liittyvästä kiistasta: ”onks tää psykiatrinen tapaus vai onks tää ihan 

lastensuojelutapaus” (nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä). Kiista ongelmantulkinnasta 

pelkistyy usein kysymyksiin siitä, kenellä on vastuu toimia ja kuka toimii ensin, ”et 

molemmat haluais ajatella et se on just se toinen, jolla olis ratkaisun avaimet kädessään” 

(lastensuojelun sosiaalityöntekijä).  

Etenkin nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät tunnistivat ja pitivät ongelmallisena 

medikalisoivaa ongelmantulkintaa ratkaistaessa sosiaalisia ongelmia. Medikalisoiva 

ongelmatulkinta näkyi heidän mukaansa muun muassa lääkärin lausunnon korkeampana 

arvostuksena ja odotuksina sitä kohtaan:  

”[M]onesti ne [lastensuojelu] jää odottamaan jotain sellaista mystistä lausuntoa, mitä 

lääkäri kirjoittaa ja sit siihen on koottu kaikki. Tavallaan se poistaa heiltä tän nuoren 

kokonaan […] et tää on nyt kroonisesti sairas ja hänen kuuluu asua sairaalassa.”  

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä) 
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Psykiatriseen arviointiin ja diagnoosiin liittyvien odotusten kuvattiin näkyvän 

verkostotyössä pettymyksinä sekä vanhempien että lastensuojelun taholla, kun 

psykiatrinen arviointi ei ollutkaan johtanut odotusten mukaiseen ”mystiseen lausuntoon” 

ja ”ongelman poishoitamiseen”.  

”[S]en erotuksen tekeminen onkin vaikeeta. Mut must tuntuu, et vähä nuorenkin 

kannalta lähetään jotenkin väärin siihen. Lähetään häiriökeskeisesti et okei sulla on 

tollasta, vanhemmat ei pärjää, noni, lähete psykiatriaan, siis jotenkin niin herkästi… 

[…] Et sit se, että lähetään ajatteleen että nuori tarvii psykiatrisen kontaktin et se 

rauhoittuu. Must jännä se ajatus siihen.” (Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä) 

Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät peräänkuuluttivat lastensuojelun vahvempaa 

roolia nuoren sosiaalisen ympäristön ja esimerkiksi vanhemmuuden arvioinnissa nuoren 

auttamiseksi. Myös eräs lastensuojelun työntekijä pohti diagnoosikeskeisyyttä ja sen 

mahdollista leimaavuutta, voiko diagnoosi jopa estää nuoren mahdollisuutta saada 

tukipalveluita. ”Joskus on tullut mieleen, että jos kovin herkästi lapset saa sen 

diagnoosin, niin kuin paljon niille on haittaa […]”.  

Myös lastensuojelun sosiaalityöntekijät kuvasivat kohtaavansa usein liiallisia odotuksia 

verkostoneuvottelutilanteissa:  

”[M]onesti se [yhteistyö] kaatuu siihen, mä oon kokenut sen näitten vuosien aikana, 

että nuorisopsykiatrian henkilökunta miettii niitä avohuollon tukitoimia jo valmiiks et 

mitä tälle nuorelle tarjotaan ja se saattaa olla et on puhunut jo perheellekin niistä 

tukitoimista et mitä on olemassa ja mitä teille vois olla. Ja sit mun arvio saattaakin olla 

eri. Tai mun tieto niistä tämänhetkisistä tukitoimista niin onkin eri kuin sen 

sosiaalityöntekijän siellä poliklinikalla. Siinä kohti tulee niit törmäyksiä sitten”.  

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Odotuksia saatetaan kohdistaa erityisesti resursseja vieviin raskaisiin interventioihin ja 

kontrollitehtäviin, kuten sijoitukseen. Eräs lastensuojelun sosiaalityöntekijä kuvasi, 

kuinka verkostoneuvottelussa saatetaan ”tilata” nuoren sijoittaminen tai sijoituspaikan 

muutos yllättäen, ilman että siitä oltaisiin keskusteltu etukäteen tai että 

sosiaalityöntekijä näkisi sille perusteita: ”[T]ilataan niitä sijoituksia. Mulla on tosi 

monta semmosta, että lääkäri esimerkiksi sanoo ja ottaa tän sijoitusasian sillä tavalla 

[esiin], että mä en oo sitä miettinytkään”. Toinen lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

kuvasi, ettei nuorisopsykiatriassa tunnisteta nuoren tilanteen muutosta parempaan, vaan 

jumiudutaan huoleen ja edellytetään lastensuojelulta vahvempia tukitoimia kuin mitä 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä piti tarpeellisena.  
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6.1.2 Jännitteet työnjaossa: ”Ikuinen ongelma marssijärjestyksestä”  

Aineistossa korostuivat vaikeudet paitsi lääketieteellisen ja sosiaalityön arviointitiedon, 

myös palveluiden yhteensovittamisessa. Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian palvelut 

kuvailtiin erillisinä ja eriaikaan tapahtuvina. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

mukaan psykiatriselle hoidolle saatettiin asettaa myös lastensuojeluun kohdistuvia 

ehtoja, kuten nuoren arjen tai perhetilanteen vakauttaminen: ”[P]sykiatria sanoo, että 

kun lapsen olosuhteet ei oo vakaat, niin he ei voi hoitaa. Tää on se niiden perinteinen 

lause.” Myös nuorisopsykiatrian työntekijä tunnisti palveluiden ”marssijärjestyksen” 

olevan yhteistyössä tyypillinen kiistanaihe: 

”Mun mielestä tää [on] ikuinen ongelma tästä marssijärjestyksestä; et kuka täs nyt 

lähtee toimimaan ensin ja tuetaanko, hoidetaanko nuori kuntoon, vai sit mietitään 

muita… Kun se menee just päinvastoin. Että täällä [nuorisopsykiatriassa] ajatellaan, et 

no tää perhetilanne nyt on semmoinen, ettei tässä nyt voi ajatella että tää mitenkään 

vakautuisi ennen kuin siellä [lastensuojelussa] tapahtuu jotakin. Ja sit se kädenvääntö 

siitä että lähettekste te nyt ensin toimimaan, että me voidaan toimia vai lähetäänkö me 

ensin toimimaan, että te tuutte sitten jossain vaiheessa mukaan.” (Nuorisopsykiatrian 

sosiaalityöntekijä) 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kuvasivat psykiatrisen hoidon katkeamista tai 

päättymistä, esimerkiksi laitoshoidosta kotiutumista, hyvin riskialttiiksi tilanteeksi 

nuoren kannalta. Laitoshoitojaksot ovat heidän mukaansa lyhyitä ja nuoria kotiutetaan 

laitoksesta liian nopeasti. Kotiuttaminen sairaalasta kuvattiin kohtana, josta tuen ketjun 

katketessa saattoi seurata nuoren tilanteen romahtaminen tai uudelleen kriisiytyminen 

ilman tukea: ”Toimintakyky helposti valuu hiekkaan, mikä on nuoren kohdalla 

traagista” (lastensuojelun sosiaalityöntekijä). Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät 

tunnistivat hoidon tehokkuusvaatimukset omassa työssään. Esimerkiksi laitospaikkojen 

tilastoja seurataan ja hoitojaksojen odotetaan olevan mahdollisimman lyhyitä.  

6.1.3 Jännitteet tuen toteutumisessa: ”Keinottomiahan ne on, niinpä ollaan mekin” 

Aineistosta nousi toistuvasti esiin resurssien puute, joka vaikeuttaa palveluiden 

toteutumista. Lastensuojelun työntekijät toivat esiin ongelmia nuorten hoitoonpääsyssä 

nuorisopsykiatriassa. He kuvasivat odotusaikojen olevan usein pitkiä lääkäriin 

pääsemiseksi sekä hoitotarpeen arvioinnista hoidon aloitukseen. Tuen toteutumista esti 

myös, jos nuori ei halunnut ottaa tarjottua tukea vastaan:  
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”[J]otkut on ihan oikeesti itsekin hakeneet apua ja jopa toistuvasti hakeneet eri 

tahoista, pyrkineet vaikkapa parikin kertaa on käyny […] niin ettei oo edes ekalla 

kerralla päässy ja sit on hakeutunut ihan vapaaehtoisesti uudestaankin. Ja jotkut ei 

menis millään. […] [K]aikki ei halua sieltä apua saada ja sit tietenkin sen jos 

asiantuntijat on sitä mieltä et täs nyt ois joku avuntarve ja toinen ei siellä 

vapaaehtoisesti käy, niin sithän se on herkästi lastensuojelun asia vähän näin kyynisesti 

sanottuna, että keinottomiahan ne sit ihan oikeesti on, että niinpä ollaan vähän mekin.” 

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Aineistossa ilmeni erilaisia selitysmalleja sille, miksi nuori ei halua ottaa vastaan 

tarjottua tukea. Yhtenä syynä mainittiin muun muassa pitkät etäisyydet kodin ja 

terapiapaikan välillä. Verkoston kannalta nuoren motivointi ja esteiden ratkominen 

nähtiin myös osaksi verkoston yhteistä vastuuta. Mutta usein vastuu lankesi 

lastensuojelulle.  

”[T]ämmönen keskusteluun perustuva hoitotyö, niin sehän on vapaaehtoista ja sitten 

jos on vastahakoinen asiakas niin sit aatellaan et lastensuojelun keinoin tästä sitten 

lähdetään kun ei kerta hoidollisin tällä tavalla psykiatrisin, nuorisopsykiatrisin keinoin. 

Mutta eihän se pidä paikkaansa tietenkään, et siin on ristiriita, minkä mä koen aika 

haasteelliseksi tällä hetkellä.” (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät pohtivat keinoja, joilla hoitoon pääsyä ja hoidon 

jatkuvuutta voisi tukea. Nuorisopsykiatrisen hoidon toivottiinkin olevan liikkuvampaa 

ja esimerkiksi terapian saavutettavissa lähempänä nuoren arjen ympäristöä. 

6.1.4 Toimiva ongelmanratkaisu verkostoyhteistyössä: ”Kummatkin hoitaa omaa 

leiviskäänsä” 

Verkoston koettiin parhaimmillaan tarjoavan sekä tarvittavaa tietoa että tehokasta 

reagointia nuoren auttamiseksi. Tilannearvion ja keskustelun merkitys on äärimmäisen 

tärkeää myös silloin, kun asiakkaan tilanne ei välittömästi edellytä tiivistä 

yhteistoimintaa. Tulevaisuuden toiveet liittyivät usein yhteistyörakenteiden ja 

tehtäväkuvien selkeyttämiseen. Yleisimmin aineistossa toistuikin toive, että palveluita 

ketjutettaisiin paremmin ja toimijat keskittyisivät oman tehtävänsä hoitamiseen.  

”[M]un mielestä semmonen samaan aikaan monien tahojen yhtäaikainen työskentely 

saman asian parissa on aika, paitsi kuluttavaa et joudut monille ihmisille samoja 

asioita, niin onhan se myös aika hölmöä, et ei siin oo järkeä.”  

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

”[S]e toimii se yhteistyö silloin kun molemmat osapuolet hoitaa oman työnsä. 

Nuorisopsykiatria ei ala miettimään avohuollon tukitoimia tai meidän huostaanottoa tai 

kiireellisiä sijoituksia eikä me aleta miettii mitä psykiatria tekee sen nuoren kanssa. Et 
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kummatkin hoitaa sitä omaa leiviskäänsä, et ei mennä miettimään sit niitä toisen 

tekemisiä. Ja luotetaan sit siihen toisen tekemään arvioon siitä tilanteesta.” 

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Osa työntekijöistä toivoi työnjaon sijaan yhteistyösuhteiden tiivistämistä ja lisää 

yhteistoimintaa lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian välillä nuoren tukemiseksi:  

”S3. [M]ä kaipaisin enemmän sitä yhdessä tekemistä. Esimerkiksi mulla on hirveen 

hyviä kokemuksia yhteisistä ihan säännöllisistä kotikäynneistä tiettyjen perheiden 

luona, joissa lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai perhetyöntekijän kanssa mennään 

tietyin väliajoin, on tietyt tavoitteet, jotka on aukipuhuttu yhdessä ja perheelle.  

S5. Niin et jos se työnjako on selvä niin sen jälkeen se sit toimii aika helposti ja 

jouhevastikin, et kun niistä perusasioista päästään yksimielisyyteen, että mitä kukakin 

tekee.” (Nuorisopsykiatrian työntekijät) 

Ongelmanratkaisu ja siitä neuvottelu onnistuvat parhaiten, kun tiedonkulku on 

varmistettu, jokaisella työntekijällä on kuva nuoren tilanteesta, tuen ja palveluiden 

kokonaisuudesta ja mahdollisuus tarvittavaan joustoon tuen järjestämiseksi. Tällöin 

verkostossa voidaan sopia yhteistyöstä ja esimerkiksi yhteisistä kotikäynneistä, joissa 

tarjotaan arjen tukea ja esimerkiksi psykoedukaatiota perheelle. Onnistumisen 

kokemukset käytännön tason yhteistyöstä lisäävät luottamusta verkostotoimijoiden 

kesken, mikä on tärkeää, sillä verkostotyötä leimaa epävarmuus. Nuoren elämäntilanne 

voi vaihdella rajustikin. Etukäteen ei voida varmasti tietää, mikä on paras ja vaikuttavin 

etenemistapa kussakin tilanteessa. Tukiverkostolta vaaditaan usein myös reaktiokykyä 

ja tilannepäivitystä suunnan tarkistamiseksi.  

6.2 Dialoginen verkostotyö  

6.2.1 Jännitteet työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa: ”Isoja egoja”  

Institutionaaliset roolit saattavat siirtyä verkostoon ja niihin kuvattiin liittyvän 

hierarkkisia roolijakoja ja vallankäyttöä. Verkostoneuvottelun puheenjohtajuus 

määrittyy usein kokouspaikan mukaan: kun neuvottelu pidettiin sairaalassa, lääkäri 

toimi usein myös puheenjohtajana. Eräs lastensuojelun työntekijä viittasi 

verkostoneuvotteluiden lääkärijohtoisuuteen kertoessaan joidenkin verkostotoimijoiden 

käyttävän ”isoja egoja” ja kontrolloivan toisten verkostotoimijoiden roolia. Myös 

nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät tunnistivat neuvotteluiden lääkärijohtoisuuden. 

Hierarkkiset roolitukset ja valtakiistat vahvistavat asiantuntijavaltaa korostavaa 
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puhetapaa. Verkostoneuvottelussa käytetyn kielen kuvattiin olevan toisinaan epäselvää 

”sanahelinää” ja ”ammattijargonia”.  

Institutionaalisten roolien lisäksi aineistossa kuvailtiin myös monia tilanteisia 

verkostotyöhön liittyviä rooleja ja tehtäviä. Sosiaalityöntekijät pohtivat sitä, kuka 

välittää tietoa nuorelle ja on nuoren luotettu henkilö. Nuori ei voi rakentaa 

luottamuksellisia suhteita yhtä aikaa kaikkiin verkoston toimijoihin. Sosiaalityöntekijät 

tunnistivat tehtäväkseen toimia ”nuoren rinnallakulkijana” verkostoneuvottelussa. 

Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät kuvasivat tämän rinnallakulkijan roolin 

aiheuttavan myös jännitteitä: asetelma synnytti helposti ”splittausta”, jossa 

lastensuojelun työntekijälle lankesi ”hyvän työntekijän” ja nuoren liittolaisen rooli ja 

muille jäi ”pahan työntekijän” rooli:  

”Splitti on iso kysymys myös lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian nuorten kanssa kun 

tekee töitä. Sen tunnistaminen ja ettei ota sitä liian henkilökohtaisesti.” 

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityötekijä)  

Viranomaisten välisten jännitteiden ei kuitenkaan haluttu näkyvän nuorelle tai tämän 

perheelle. Aineistosta nousi työntekijöiden huoli siitä, miten nuori ja perhe kokevat 

verkostotyön toimijoiden väliset jännitteet. Sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä, että 

nuorelle jää verkostoneuvottelusta positiivinen kokemus. Kokemukset 

verkostoneuvottelusta voivat näkyä nuoren ja perheen motivaatiossa yhteistyöhön 

myöhemmin.  

6.2.2 Jännitteet nuoren ja perheen kohtaamisessa: ”Ihan pihalla siinä”  

Asiakaslähtöisyys ja nuoren osallisuus vuorovaikutuksessa välittyivät aineistosta 

vahvana ihanteena, mutta usein heikkona käytäntönä. Nuoren ja perheen osallisuutta 

kuvattiin hyvin tärkeänä: ”silloin jos on asianosaiset ihan pihalla siinä, niin siitä ei 

oikein tuu mitään” (lastensuojelun sosiaalityöntekijä). Nuoren osallistumista 

verkostoneuvotteluun pidettiin tarkoituksenmukaisena siksi, ettei heidän tarvitsisi 

keskustella asioistaan monen toimijatahon kanssa eri paikoissa: 

”[O]n se nyt ehkä heillekin mukavaa hoitaa ne asiat siinä yhdessä ja yhdellä kertaa 

eikä käydä tänään koululla ja huomenna lastensuojelussa ja ylihuomenna tuolla että 

jotenkin vois ajatella että ne joilla muutakin elämää on kuin näiden 

viranomaisverkoston hoitaminen et jos vaikka on työssäkäyviä ihmisiä niin ja ehkä 

nuorikin käy jopa koulua, niin on se ainakin ekonomista. Tai ettei tarvi olla sellainen 
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oma asianajajansa, taistella palveluista siellä täällä ja tuolla, vaan et voidaan tehdä 

jotenkin yhteinen suunnitelma.” (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Nuoren osallisuuden toteutumista hankaloittaa kuitenkin moni asia. Sosiaalityöntekijät 

ymmärsivät, että suuren viranomaisjoukon kohtaaminen voi olla nuorelle vaikeaa. Laaja 

toimijaverkosto verkostoneuvottelussa saattaa aiheuttaa myös hämmennystä siitä, kenen 

kanssa luottamuksellisen suhteen rakentuminen on mahdollista:  

"Niit auttajia siinä pöydän ympärillä pörrää se parvi. Kehen niistä sitten lähtis 

rakentamaan semmoista… pistämään aikaa ja energiaa ja luottamusta?" 

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Myös hoidon vapaaehtoisuus nuorelle ja nuoren mahdollisuus kieltäytyä hoidosta 

korostuivat aineistossa verkoston työskentelyyn jännitteitä aiheuttavina tekijöinä. 

Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät korostivat hoidon vapaaehtoisuutta tärkeänä 

periaatteena. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät pitivät sen korostamista 

asiakastilanteissa ongelmallisena:   

”[Y]ks ongelmakohta on se 13-vuoden ikäraja kun asiakas siirtyy lapsipsykiatrian 

puolelta sinne nuorisopsykiatriaan. Hirveen usein kun on ensikontakti ja ensikäynti 

siellä nuorisopsykiatrian puolella, lapselle kerrotaan et tää on sitten kaikki 

vapaaehtoista ja sun ei ole täällä pakko käydä. Monet nuoret ottaa sen sit silleen että 

jaaha, tää loppu sit tähän jos mä saan kerran ite päättää.”  

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Nuori saattoi nähdä hoidon keskeyttämisen omaa autonomiaa korostavana valintana. 

Nuoren kieltäytyminen avusta aiheuttaa verkostossa huolta ja turhautumista. 

Lastensuojelun työntekijät toivat esiin myös keinottomuuden tunteen, sillä 

nuorisopsykiatrisen hoidon keskeytyessä he näkivät odotusten ja vastuun nuoren 

auttamisesta kohdistuvan lastensuojeluun. He pohtivatkin nuoren motivaatiota ja sen 

tukemista hoitoon eri näkökulmasta. Lastensuojelun työntekijät kuvasivat, että nuori ei 

välttämättä halua heti hoitoon ja motivaation tukemiseksi hoitoonpääsyn tulisi olla 

nykyistä joustavampaa ja helpompaa. He kokivat, että nuorisopsykiatrian arvioinnista 

hoidon käynnistymiseen menee nuoren kannalta usein liikaa aikaa. Heidän mukaansa 

nuoren motivaatio sitoutua apuun tai yhteistyöhön laskee, jos sille asetetaan liikaa 

ehtoja. Joskus motivaatiopuutteen taustalla voi olla, ettei suhde hoitavaan henkilöön ole 

toimiva. Psykiatristen palveluiden keskittymisen ja siitä aiheutuvien pitkien 

välimatkojen kerrottiin aiheuttavan hankaluutta nuorille osallistua hoitoon ja sovittaa 

esimerkiksi terapiakäyntejä kouluarkeen.  
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6.2.3 Dialogisuus verkostoneuvottelussa: ”Kuuntelee kaikkia eikä sanele sitä 

tilannetta”  

Toimiva vuorovaikutus verkostotoimijoiden kesken on tärkeää, jotta verkostotyö 

koetaan hyödylliseksi itselle ja nuorelle. Vuorovaikutuksen varmistamiseksi tiettyjä 

ennalta sovittuja, verkoston toimintaan liittyviä tehtäviä pidettiin erittäin tarpeellisina. 

Tällaisia rooleja tai tehtäviä ovat esimerkiksi verkostoneuvottelun koollekutsuja ja 

puheenjohtaja. Puheenjohtajan tärkeänä tehtävänä on pitää yhteinen tavoite – nuoren 

auttaminen – työskentelyn keskiössä. Puheenjohtajan tehtävän kuvattiin vaativan 

erityistä tilannetajua. Se edellyttää kykyä jakaa tasapuolisesti puheenvuoroja ja 

kuunnella kaikkia verkoston jäseniä:  

 ”[J]os me kutsutaan vaik hoitopoliklinikalle, niin tietysti se puheenjohtaja, se vetäjä on 

meiltä, ja yleensä se on lääkäri. Jos tulee lastensuojelu sinne, hyvä työntekijä on 

semmonen, jos lääkäri vetää sitä, et kuuntelee kaikkia osapuolia, eikä sanele sitä 

tilannetta, että mitä tehdään. Ja toivoo et on niin ammattitaitoinen lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä, joka ottaa paikkansa siinä, mutta myös kuuntelee muita. Että kyllä 

tällaisiakin tilanteita on, että lastensuojelun työntekijällä on rohkeutta sanoa ja 

uskaltaa sanoa ja että myös lääkäri kuuntelee sitä.”  

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä) 

Institutionaalisilla ammattirooleilla on paikkansa verkostoneuvottelussa, mutta 

keskustelun tasapuolisuuteen ja vastavuoroisuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta 

niiden mahdollistama moninäkökulmaisuus toteutuu. Verkostotoimijan tulee paitsi 

kyetä kommunikoimaan omia näkemyksiään, myös kuuntelemaan kaikkia osapuolia.  

Yhteisen kielen ja toimivan vuorovaikutuksen luominen verkostossa ei ole 

itsestäänselvyys, mutta kuten eräs lastensuojelun sosiaalityöntekijä totesi, 

vuorovaikutusta voidaan ”harjoitella viranomaisten kesken”. Toimivan 

vuorovaikutuksen syntyminen edellyttää aikaa ja halua käydä keskustelua tilanteesta eri 

näkökulmista. Haastatteluissa peräänkuulutettiin kunnioittavaa ja läsnäolevaa 

vuorovaikutustyyliä, jossa ei pelata auktoriteeteillä ja joka auttaa synnyttämään 

luottamusta verkoston jäsenten kesken. Tällöin osapuolet keskustelevat ja tuovat esiin 

erilaisia huolia ja ratkaisumalleja. Tärkeää on, että eriävistäkin näkökulmista on 

mahdollista keskustella. Niistä päästään eteenpäin ja löydetään yhteinen suunta 

työskentelylle. Dialogisuus esitettiin verkoston keskeisenä tavoitteena, jonka kautta 

nuorta voidaan auttaa löytämään suunta parempaan.  
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Nuoren osallisuuden tukemista pidettiin tärkeänä varsinkin jos verkostotoimijoiden 

määrä on suuri. Sosiaalityötekijät toivat esiin erilaisia tapoja, joilla nuoren osallisuutta 

verkostoneuvotteluissa tulisi ja olisi mahdollista vahvistaa ja tukea. Verkostoneuvottelu 

saattaa jännittää nuorta, jolloin hän ei saa ääntään kuuluviin. Siksi on tärkeää, että 

verkostossa on myös henkilö, joka valmistelee nuorta verkostoneuvotteluun ja käy läpi 

keskustellen myös verkostoneuvottelun jälkeen, miten nuori kokee asiat. Työntekijä, 

joka on niin sanottu rinnallakulkija toimii eräänlaisena tulkkina myös 

verkostoneuvottelun aikana ja varmistaa, että keskustelu on ymmärrettävää paitsi 

nuorelle, myös verkoston muille toimijoille. On tärkeää, että asioista puhutaan niiden 

oikeilla nimillä, mutta hienotunteisesti. Asioita voi ilmaista monella tavalla:  

”[J]oittenkin ihmisten kohdalla semmoinen tavoite-sanan käyttö ei oo sopivaa, koska se 

saattaa asettaa suorituspaineita asiakkaalle. Voidaan puhua myös vaihtoehtona 

työskentelyn suunnasta. Elikkä silloin se ei aseta sellaista [tilannetta], et kuukauden 

päästä katotaan et onks toteutunut, ei oo toteutunut, olen epäonnistunut. Vaan et mikä 

on se suunta. Et kyse on myös et minkälaisia sanoja me käytetään täs meidän 

viestinnässä.” (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Onnistuneen verkostotyön kriteeri on, että nuori tulee kuulluksi ja autetuksi, ja että hän 

tietää, että verkosto toimii häntä varten. Nuoren ja perheen tulee olla tietoisia 

verkostotyön suunnasta ja nuorella tulee olla mahdollisuus ilmaista toiveensa siitä, mitä 

tapahtuu seuraavaksi. Nuorelle läheiset ihmiset, kuten vanhemmat tai mahdollisesti 

sijaisvanhemmat, otetaan huomioon tuen järjestämisessä ja myös heitä kuunnellaan. 

Sosiaalityöntekijät pohtivat myös, onko nuorella itsellään mahdollisuus valita, keitä 

verkostoihin osallistuu. 

6.3 Verkostohallinta  

Tähän asti olen käsitellyt Sellergrenin (2007) jaottelun mukaisesti verkostotyön 

institutionaaliseen työnjakoon ja dialogisuuteen liittyviä voimavaroja ja jännitteitä. 

Niiden lisäksi olen tuonut tarkasteluun kolmannen tason, verkostohallinnan. Sitä 

tarvittiin, koska haastatteluaineistossa oli tunnistettavissa myös voimavaroja ja 

jännitteitä, joissa korostuivat metatason rakenteet, jotka liittyvät muun muassa 

tiedonhallintaan ja -kulkuun sekä työn suunnitteluun ja kehittämiseen verkostossa.  
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6.3.1 Jännitteet verkoston tiedonkulussa: ”Metsästät että kuka on sun työntekijä”  

Tiedonkulun ja saavutettavuuden ongelmien kuvattiin monesti haittaavaan verkoston 

toimintaa. Yhteistä aikaa verkostoneuvottelulle tai yhteisille kotikäynneille on usein 

vaikea löytää työntekijöiden kiireisistä aikatauluista johtuen. Työntekijät kertoivat 

tapauksista, joissa he yrityksistä huolimatta eivät tavoittaneet nuoren 

auttamisverkostoon kuuluvia vastuuhenkilöitä muun muassa työntekijöiden 

vaihtuvuudesta ja puutteellisista yhteystiedoista johtuen. Nuorisopsykiatrian 

sosiaalityöntekijä kuvasi toisten työntekijöiden tavoittamista "metsästämisenä" ja ”aikaa 

vievänä”: 

”Ja käytännön ongelma on, että yhä vielä lastensuojelun sosiaalityöntekijät vaihtuu 

aika useasti, ja yhteystietojen päivittäminen, tämmöinen yksinkertainen juttu, niin nyt 

metsästät että kuka on sun työntekijä, niin välillä se on semmoinen aikaa vievä juttu.” 

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä) 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kertoivat yhteydenpidon nuorisopsykiatriaan 

onnistuvan kanslian kautta, josta yhteydenottopyyntö ohjautuu oikealle henkilölle. 

Lastensuojelun saavutettavuusongelma tunnistettiin ärtymystä aiheuttavaksi tekijäksi:  

”[J]os ei oo odotuksia niin on helpompi olla tyytyväinen mut jos on odotuksia että saa 

kiinni ja näin ja sit ei saakaan ni se on tietenkin… vaikeempi miellyttää. Jos on alhaiset 

odotukset niin siihen voi olla tyytyväinen siihen yhteistyöhön helpommin.” 

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Tiedonkulun ongelmien kuvattiin näkyvän esimerkiksi siinä, että kutsu 

verkostoneuvotteluun ei aina tavoita olennaisia henkilöitä ajoissa. Asiakastiedon 

todettiin kuitenkin jumiutuvan ja juuttuvan verkostojen kanaviin monista syistä. 

Olennainen tieto muuttuneesta tilanteesta, esimerkiksi tieto nuorisopsykiatrian 

kotiuttamasta nuoresta, ei tavoittanut aina muita verkoston toimijoita. Myös työn 

dokumentoinnissa kerrottiin olevan pulmia: 

”S. Joskus ollaan toimistolla mietiskelty, et jos kaikki kirjoittais oman muistion siitä, 

kaikki läsnäolijat mukaan lukien perheenjäsenet, niin kuinkakohan paljon niissä olis 

yhtäläisyyksiä keskenään… että varmaan aika niukalti. Se olis yks mielenkiintoinen 

tutkimuksen aihe kanssa [naurua] että mitä sitten on oikeesti sovittu.  

AN. Mut niist kuitenkin tehään joku muistio…  

S. No se on se tän hetkinen tilanne, et kaikki tekee omat muistionsa, mikä on 

huvittavaa.” (Lastensuojelun työntekijä ja haastattelija)  
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6.3.2 Jännitteet verkostotyön hallinnassa ja kehittämisessä: ”En halua valittaa” 

Aineistossa esiintyy monia moniammatillisen verkoston johtamiseen ja hallintaan 

liittyviä tarpeita:  

”[M]oniammatillinen työskentely ilman sitä että siin ois ketään johtamassa on omalla 

tavallaan haasteellista, mut sitä se nyt sit vaan on sitten. En halua valittaa.” 

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä)  

Erityisesti silloin, kun nuoren tilanne oli hyvin monimutkainen ja jännitteinen ja 

verkostotoimijoiden määrä suuri, on verkoston muistettava sopia yhteistyön tavoitteesta 

ja rakenteesta. Ilman sitä työskentely ”velloo”:  

”Pakko sanoa, et jos tää yhteisen tavoitteen määrittely jää tekemättä, niin on tilanteita, 

ihan oikeesti, mikä on ihan hirveetä. Se työskentely lähtee ihan sellaiselle hataralle 

pohjalle, et siinä kaikki velloo sen takia, et siitä on puuttunut ihan sellainen 

yksinkertainen rakenteen tietoinen suunnittelu. Tää kuulostaa hassulta.”  

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Ainoastaan yhdessä haastattelussa nousi esiin lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

yhteistyöstä järjestetty koulutus. Kehittämisfoorumit mainittiin lähinnä esimiehille 

suunnatuiksi. Sosiaalityöntekijät eivät myöskään olleet osallistuneet valtakunnallisiin 

kehittämishankkeisiin tiedontuottajina. Valtakunnallisiin rakenneuudistuksiin ei otettu 

juurikaan kantaa tai liitetty suuria odotuksia haastatteluhetkellä (helmikuu 2017). Eräs 

sosiaalityöntekijä kuvasi tulevia uudistuksia jo menetettynä mahdollisuutena:  

”Mä aattelen et se [sote] olis ollut miljoonan taalan paikka kuunnella 

ruohonjuuritasoa. Mut kuitenkin tuntuu, et näin ei tässäkään tapahtunut. Et kyllä 

multakin on pyydetty jotain keissejä ja tän tyyppistä, mut missään vaiheessa ei oo 

kysytty, et mikä tässä on ikään kuin se ongelma. Et se [tieto] menee aina jonkun toisen 

kautta, se menee aina sen lääkärin kautta, ja silloin se on jo muuttunut. Ja esimerkiks 

osastohoidossa aina katotaan niit tilastoja ja pitää olla mahollisimman lyhyet hoidot, 

mut kuitenkin paikat täynnä ja sen pitää palvella jotain tiettyä… Et silloin, jos me 

katotaan niit numeroita, me ei päästä siihen itse siihen yhteistyöpulmaan.” 

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä)  

Nuorisopsykiatrisen sosiaalityöntekijän mukaan työntekijöiden kokemuksia ei 

uudistustyössä riittävästi kuulla ja tieto vääristyy matkalla. Hoitopaikkojen 

käyttöasteeseen liitetyt tavoitteet ja niiden tilastoiminen kielivät tehokkuusvaateesta, 

mutta eivät ratkaise yhteistyön ongelmia.  
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6.3.3 Hyvän verkostohallinnan käytännöt: ”Oot pystynyt miettiä askeleita” 

Verkostossa on harvoin yhtä varsinaista johtajaa. Vastuu verkoston hallinnasta jakautuu 

toimijoiden kesken. Tärkeää on oleellisen tiedon tunnistaminen ja esteetöntä virtaus yli 

ammatillisten ja institutionaalisten rajojen sekä verkoston kyky sopia yhteisen 

toiminnan tavoitteista ja muodoista. Usein tarvitaan tilanteisesti rakentuvia johtajan 

rooleja, kuten kokouksen puheenjohtajaa.  

Sosiaalityöntekijät toivat esiin, että verkostoneuvottelut onnistuvat parhaiten silloin, kun 

niihin on voinut valmistautua huolellisesti: verkoston tapaamisista on sovittu 

neuvotellen ja verkostotoimijoiden aikataulujen yhteensovittamiseksi ja yhteisten 

tapaamisaikojen löytämiseksi on nähty vaivaa. Valmistautuminen tarkoittaa myös sitä, 

että verkoston jäsenet ovat voineet tarvittaessa käydä keskustelua jo ennakkoon. 

Keskustelua tarvitaan etenkin, jos verkostoon liittyy riskejä mahdollisista 

oikeustoimista tai työntekijöiden välillä on selvittämättömiä ristiriitoja. Verkostotyö on 

parhaimmillaan silloin, kun tiedonkulku ja yhteydenpito onnistuvat myös 

verkostoneuvottelujen ulkopuolella:  

”[O]nnistuneimmillaan verkostotyö on ollut sellaista tiiviimpää, et se ei oo vaan niitä 

palavereja, isoja palavereja tai puhelinsoittoa kansliaan, vaan se on voinut olla 

sellaista et oot pystynyt tavallaan miettiä vähän askeleita niitten palavereiden 

ulkopuolella, et miten jostain asioista kerrotaan tai toimitaan.”  

(Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Ammattilaisten valmistautuminen edistää myös vuorovaikutusta nuoren kanssa. 

Onnistuneessa verkostoneuvottelussa jaetaan tietoa ja keskustellaan nuoren tilanteesta ja 

sovitaan tavoitteista ja tuen muodoista konkreettisesti. Monimutkaisissakin tapauksissa 

tavoitteet voidaan pilkkoa osatavoitteisiin. Verkostossa sovitaan tehtävistä ja 

varmistetaan, että eri osapuolet ovat ymmärtäneet sovitut tavoitteet ja toimenpiteet 

samalla tavalla. Odotuksissaan verkostotyön kehittämisestä tulevaisuudessa 

sosiaalityöntekijät olivat varovaisia. Vaikka yhteistyön jännitteet tulivat esiin 

moninaisina, tuli esiin myös kehitystä parempaan.  

”S5. [J]otenkin aattelen, et kun täs on tosi pitkään tätä katellu, et onhan tää nyt 

parempaan suuntaan menny... 

S2 On, on, on 

S5. ...et aina on tietysti niit pulmakohtia, joissa ne hommat sakkaa.” 

(Nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät) 
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Tulevaisuudelta toivottiin myös tiedonhallintaa helpottavia työvälineitä:  

”Yhteinen suunnitelma on se mitä mä jaksan toivoo. Et olis semmonen hedelmällinen 

lopputulos neuvottelulle, missä ihan oikeesti pystytään silleen… että kaikki on 

yksimielisiä siitä mitä ollaan sovittu. […] Luulen, et yhteisen suunnitelman kirjaaminen 

tulee olemaan jos ei nyt ihan lähitulevaisuutta, niin varmaan täs lähitulevan jälkeen. 

Ehkä viiden vuoden sisällä ryhdytään siihen. Kymmenen vuoden sisällä ehkä jo on 

työkalutkin.” (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä) 

Tulevaisuudelta toivottiin myös yhteisiä konsultaatiomahdollisuuksia ja 

yhteiskoulutuksia. Esimerkiksi lastensuojelun työntekijät kuvasivat puutetta 

psykologian ja psykiatrian konsultaatiomahdollisuudesta omassa työssään ja toivoivat 

sitä lisää. Koulutustoiveista osa liittyi suoraan verkosto-osaamisen ja -hallinnan 

teemaan. Esimerkiksi verkostotyön prosesseista toivottiin yhteistä koulutusta 

nimenomaan käytännöntason työntekijöille. Yhteisen toiminnan toivottiin lisäävän 

myös tuttuuden tunnetta, joka helpottaisi yhteistyötä jatkossa.  
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7 Verkostotyön puhetavat  

Tässä luvussa tarkastelen sosiaalityöntekijöiden verkostotyöstä käyttämiä puhetapoja ja 

niiden vaihtelevuutta haastatteluaineistossa. Institutionaalinen ja dialoginen tapa puhua 

verkostotyöstä erottuivat aineistosta selkeästi. Ne on tunnistettavissa Sellergrenin 

(2007) jäsennyksen mukaisesti sosiaalityön tutkimusperinteeseen liittyviksi, 

tyypillisiksi lähestymistavoiksi verkostotyöhön. Tämä jaottelu ei ole aivan riittävä 

kuvaamaan aineistossa ilmenneitä verkostotyön puhetapoja. Niiden rinnalla 

haastatteluaineistossa oli tunnistettavissa vahvasti myös oikeudellinen puhetapa; siinä 

kuuluvat lapsioikeudellisen lähestymistavan vahvistuminen ja toisaalta yhteistyön 

legalisoituminen.  

Puhetavat eroavat toisistaan siinä, miten niissä kuvataan verkoston tehtävää ja 

rakentumista ja millaisia identiteettejä niissä tarjotaan verkoston viranomaisille ja 

nuorelle. Tarkastelin puhetapoja yksityiskohtaisemmin siitä näkökulmasta, miten niissä 

kuvataan verkostotyössä ilmeneviä ongelmia ja millaisia ratkaisuehdotuksia ongelmiin 

tarjotaan. Puhetapojen eroja olen kuvannut taulukossa 4. Taulukko on analyyttinen ja 

korostaa puhetapojen eroja. Aineistossa puhetavat esiintyvät usein limittäin. 

Havainnollistaviksi esimerkeiksi olen valinnut selontekoja, joissa erilaiset puhetavat tai 

niiden vaihtelevuus tulevat esiin mahdollisimman hyvin.  
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Taulukko 4. Verkostotyön puhetavat haastatteluaineistossa. 

  

 
Institutionaalinen  

puhetapa 
Dialoginen puhetapa  

Oikeudellinen 

puhetapa 

Verkoston 

tehtävä: miten 

asiakasta 

autetaan? 

Viranomaisten 

tavoitteet 

/suunnitelmat 

/työnjako. 

Verkoston toiminta 

määrittyy 

organisaatioiden 

käytännöistä ja 

resursseista. 

Verkostossa syntyy uusia 

ratkaisuja monimutkaisten 

ongelmien äärellä. 

Verkoston toiminta 

määrittyy sen jäsenten 

sopimuksesta. 

Lakisääteinen 

palveluverkoston 

kokoaminen. 

Verkoston toiminta 

määrittyy 

lainsäädännön 

tuomista velvoitteista. 

Ominaiset 

ilmaisut  

Lausunto, lähete, 

tontti, raja, työnjako 

Kohtaaminen, ”yhdessä”, 

yhdessätekeminen 

Laki, oikeus, 

velvollisuus 

Ongelmia 

verkoston 

työskentelyssä  

Epäselvä työnjako,  

resurssipula 

Vuorovaikutustaitojen 

puute, kohtaamattomuus, 

kiire, ”SPLIT” 

hierarkkiseen järjestykseen 

perustuva roolitus 

Lain asettamat 

rajoitteet 

Ratkaisut 

verkoston 

työskentelyssä 

Oman tehtävän 

hoitaminen, 

työnjaon 

selkeyttäminen 

Tehdään yhdessä, 

neuvotellaan ongelmista, 

kohdataan ja ollaan 

vuorovaikutuksessa  

Toimitaan lain 

mukaisesti, 

”vapaaehtoinen 

pakko” 

Verkostotyön 

kehittäminen 

Verkostotyön 

prosessikoulutukset, 

työnjaon 

selkeyttäminen, 

parempi 

tietohallinta, riittävä 

resursointi 

Koulutuksissa 

tutustuminen, yhdessä 

tekeminen, jalkautuminen, 

vuorovaikutustaitojen ja 

verkosto-osaamisen 

kehittäminen 

Tunnetaan 

lainsäädäntöön 

perustuvat oikeudet ja 

velvollisuudet, 

”tarkistetaan 

lakimieheltä” 

Viranomaiset 

(oikeudet ja 

velvollisuudet) 

Institutionaalisesti 

määritellyt (lääkäri, 

sostt)  

eriytyneet tehtävät 

Verkostoon liiittyvät 

tehtävät: koollekutsuja, 

puheenjohtaja, kouluttaja, 

rinnallakulkija 

Lainsäädännöstä 

lähtevät tehtävät, 

yhteistyövelvoite 

Nuori ja perhe 

(oikeudet ja 

velvollisuudet) 

 

Arviointikeskeinen: 

nuori arvioinnin 

kohteena 

Nuoren velvollisuus 

ottaa tarjottu hoito 

vastaan. 

Tilanteinen/neuvoteltavissa: 

nuoren ja perheen 

näkökulman  

huomioonottaminen 

verkostotyön eri vaiheissa  

Nuori oikeudellisena 

subjektina, oikeuksien 

haltijana: nuoren 

oikeus määrittää 

osallisuuden astettaan 
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7.1 Institutionaalinen tulkintarepertuaari 

Institutionaalisessa puhetavassa verkoston toimijoita lähestytään ja kuvataan erillisistä 

tehtävistä käsin. Kunkin toimijan odotetaan toteuttavan verkostossa omaa 

institutionaalisesti määrittynyttä tehtäväänsä. Seuraavassa selonteossa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät keskustelevat verkostonjäsenten tehtäväalueista, niiden rajoista ja 

rajanylityksistä seuraavista ongelmista:  

”S2. Mun mielestä ne on enemmän tämmösiä [tehtäväkuvista lähteviä], milloin ne 

törmäykset tulee. Et meillä [lastensuojelussa] joku sosiaalityöntekijä alkaa miettimään 

että tällä lapsella tällä nuorella on varmaan se ja se sairaus tai että se oireilee näin 

niin se tarvitsee sitä tai tätä tai ottaa vahvasti kantaa lääkitykseen, mikä ei mun 

mielestä kuulu meille.  

S1. Mmm … 

S2. Et se kuuluu heille [nuorisopsykiatrialle] ja he tekee arvion siitä.  

S1. Molemminpuolisia rajanylityksiä  

S2. Niin niin.  

S1. Toisen tontille 

S2. Toisen tonteille menemistä. Et ei mennä sit tavallaan toisen tontille.”  

Institutionaalisessa tulkintarepertuaarissa ammattilaisilla on verkostossakin tiukasti 

määritelty ”tontti” – tehtäväalue, jonka rajoja ei ole soveliasta ylittää. Verkoston 

tehtävinä korostuvat ammattilaisten tiedonvaihto ja palveluiden yhteensovittaminen. 

Tulkintarepertuaarissa käytetty sanasto korostaa tehtäväalueiden eroja 

instituutiolähtöisesti: esimerkiksi terveydenhuollon arviointityössä puhutaan lääkärin 

lähetteistä, tutkimuksista ja lausunnoista. Lastensuojeluprosessi puolestaan käynnistyy 

lastensuojeluilmoituksesta, jota seuraa lastensuojelutarpeen arviointi.  

Institutionaalisessa puhetavassa vakiintunut paikka verkoston tiedonvaihdolle on 

verkostokokous. Myös siellä vuorovaikutus tapahtuu institutionaalisten roolien kautta, 

joita ovat esimerkiksi ”osaston lääkäri”, ”sairaalan sosiaalityöntekijä” tai ”koulun 

kuraattori”. Näitä instituutioihin sitoutuvia rooleja voi kuitenkin olla samanaikaisesti 

useitakin, ja ne voivat olla keskenään ristiriidassa. Seuraavassa selonteossa 

nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä kuvailee erilaisiin rooleihin liittyviä odotuksia 

verkostoneuvottelussa ja pohtii yhteistyön hankauskohtia lastensuojelun kanssa.  

”[S]e on mun mielestä jännä, että meillä on kuitenkin kaikilla se sama koulutus 

sosiaalityöntekijöillä. Mun mielestä just meidän pitäisi nähä se sosiaalisen ympäristön 

tai ylipäänsä ympäristön vaikutukset siihen nuoren elämään. Mulla on myös erittäin 

hyviä kokemuksia lastensuojelun kanssa tehtävästä yhteistyöstä, mut on just näitä, et 

ajatellaan, et se on nyt siellä tutkimuksissa, et nyt ei tarvi tehä mitään. Ja sitten 
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lastensuojelu odottaa että meillä on nyt sitä tietoa sitten, meillä on tietoa antaa heille 

perhetilanteesta, meillä on tietoa antaa psyykkisestä puolesta. Jotenkin se koneisto 

lastensuojelussa lakkaa kanssa siinä vaiheessa kun on nuorisopsykiatrisessa. Kun 

nimenomaan se idea on se, että me yhdessä tehdään sitä arvioita ja me yhdessä 

mietitään, mitä lastensuojelu vois tarjota, ja mikä on se meidän mahdollisuus on auttaa 

ja minkälaisissa tilanteissa. Ja yhä enemmissä määrin nää nuoret on sellaisia, että nää 

tarvii molempia.” 

Selonteossa nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä kuvaa ristiriitaa, joka syntyy erilaisten 

ammatillisten identiteettien ja niihin liittyvien odotusten välillä. Selonteossa hän 

identifioi kolme ryhmää, joita hän neuvottelussa edustaa: korkeakoulutetut 

sosiaalityöntekijät, nuorisopsykiatrista arviointityötä ja tutkimusta tekevät työntekijät, 

sekä nuoren moniammatillisen auttamisverkoston toimijat. Näihin yhteenkietoutuviin 

ryhmäidentiteetteihin liittyy erilaisia odotuksia: Sosiaalityöntekijänä tulisi nähdä 

sosiaalisen ympäristön merkitys nuoren voinnille, nuorisopsykiatrisen yksikön 

työntekijänä hän korostaa yksikkönsä perustehtävän rajallisuutta. Verkoston jäsenyys 

luo odotuksen yhteistyölle ja yhdessätekemiselle. Selonteossa piipahdetaan dialogiseen 

diskurssiin (”me yhdessä mietitään”). Lopussa selonteossa palataan instituutioiden 

eriytyneisiin tehtäviin (”mitä lastensuojelu vois tarjota ja mikä on se meidän 

mahdollisuus auttaa”). 

Institutionaalisessa puhetavassa ihanteena pidetään, että kukin moniammatillisen 

verkoston jäsen hoitaa oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin ja tietoa vaihdetaan 

mahdollisimman tehokkaasti. Nuoren roolina on asiakkaana tai potilaana olla 

asiantuntija-arvioinnin kohteena ja ottaa vastaan tarjottu apu. Jos nuori ei osallistu tai 

ota vastaan hänelle tarjottavia palveluita toivotusti, nuoren käytös tulkitaan 

”hoitohaluttomuudeksi”, jolloin hän ei toteuta omaa asiakkaan tehtäväänsä. 

7.2 Dialoginen tulkintarepertuaari 

Dialogisessa tulkintarepertuaarissa verkoston tehtävänä korostetaan keskustelua ja 

yhdessä toimimista nuoren auttamiseksi. Verkostotoimijoiden rooleissa on väljyyttä: ne 

voivat määrittyä myös tilanteesta käsin, ei vain ennalta määrätyistä institutionaalisista 

tehtävistä käsin. Verkoston tavoitteena on miettiä monitahoisia pulmia siten että 

verkostoon osallistujat oppivat ymmärtämään toisiaan ja löytävät uusia merkityksiä. 

Käytettävään sanastoon ja yhteisten merkitysten löytämiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota: 
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”Kyllä se aina sen potilaan asiakkaan – kun heille se on potilas, meille se on asiakas – 

tilanteen parantuminen. Ja se et miten sitä parannetaan, et sit pitää vaan löytää 

yhteinen työskentelysuunta myös sille, että te teette noin ja me tehdään näin, ja 

yritetään näin parantaa tän asiakkaan tilannetta.”  

Selonteossa lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä korostaa tarvetta löytää 

työskentelylle yhteinen ymmärrys ja suunta. Selonteossa siitä välittyy pyrkimys 

ymmärtää nuoren ympärille rakentuvaa verkostoa itsenäisenä systeeminä eri osapuolten 

näkökulmista. Nuori voi olla "asiakas, heidän kannalta potilas", mutta yhtä kaikki 

keskustelun keskiössä. Toisen instituution sanaston lainaaminen ja joustava käyttö on 

tarkoituksellista; se rakentaa kuvaa yhteisestä missiosta. Dialogisesta pyrkimyksestä 

huolimatta selonteossa institutionaaliset tehtäväalueet pidetään erillisinä eikä niitä pyritä 

yhdistämään, ”te teette noin ja me tehdään näin”.  

Seuraavassa selonteossa nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä kuvailee, miten 

vuorovaikutus rakentuu tai estyy eri instituutioissa työskentelevien ammattilaisten 

välillä:  

”Must tuntuu, et se tunteminen ja tutustuminen vaikka sitten siinä työn kautta. Oon 

yksittäisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa tehnyt enemmän [työtä]. Ajan 

myötä helpottuu, ja se kynnys soittaa puolin ja toisin on aika matala ja kysyä semmosia, 

mitä nyt ei ehkä sitten hoitoneuvotteluissa tai niissä isommissa 

lastensuojelupalavereissa tuu kysyttyä. Ja kyl mä ajattelen kanssa - mulla on sekä tosi 

hyviä että todella huonoja kokemuksia yhteistyöstä lastensuojelun kanssa että ihan 

semmoiset perusasiat myös… Kyllähän siihenkin törmää, että meidän lääkärit sanelee 

joskus ihan perustellusti, mutta joskus ihan vaan sillä lääkärin auktoriteetilla, että he 

voivat sanella lastensuojelulle, että miten heidän tulisi toimia. Että semmoset 

peruskäytöstavat ja jos ei tiedetä ja otetaan selvää ja kysytään ja molemminpuolinen 

kunnioitus, et se on lähtökohta. Tietenkään ei sekään kaikkea ratkaise, mutta joskus 

tuntuu että sitä vois olla vähän enemmän.” 

Selonteossa kuvataan, kuinka tutustuminen ja yhdessä tekeminen helpottavat yhteistyön 

tekemistä jatkossa. Ne hälventävät institutionaalisia rajoja ja niiden välille alkaa 

muodostua uusia yhteistyön alueita, joissa on tilaa toimia myös verkostoneuvotteluiden 

ulkopuolella. Yhteistyössä on tärkeä säilyttää myönteinen asenne toisiin, 

”molemminpuolinen kunnioitus” ja ”peruskäytöstavat”; hierarkkiset rooliasetelmat sekä 

toisia toimijoita dominoiva vuorovaikutustyyli, jota leimaa paremmin tietäminen, 

estävät dialogin syntymistä monitoimijaisissa verkostoneuvotteluissa.  

Dialogisen verkostotyön elementteinä korostuvat kohtaava vuorovaikutus ja 

luottamuksen vahvistaminen. Niiden syntymiseksi verkostoneuvottelu tarvitsee 
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rakenteen ja sovittuja tehtäväkuvia. Toisin kuin institutionaalisessa verkostotyössä, 

dialogisessa verkostotyössä eri toimijoiden tehtävät ja roolit rakentuvat vahvemmin 

tilanteisesti ja verkoston toiminnasta käsin. Roolit eivät ole ennalta lukkoonlyötyjä, 

vaan periaatteessa kuka tahansa voi ottaa verkoston toiminnan kannalta tärkeän 

tehtävän. Erilaisia toimijoille tarjottuja identiteettejä voivat olla esimerkiksi 

”koollekutsuja”, ”puheenjohtaja”, ”kouluttaja”, ”konsultti” tai ”rinnallakulkija”.  

Nuoren roolia ja osallisuutta korostetaan dialogisessa verkostotyössä vahvasti. Alla 

olevassa selonteossa korostetaan luottamuksen synnyttämisen vaikeutta nuoreen, jolla 

on monia asiakkuuksia ja kontakteja palvelujärjestelmässä: 

”[A]siakkaat ovat kuvanneet kärsivänsä siitä että – jos psykiatrian puolella, myös 

meidän tässä työssä – on näitä työntekijävaihdoksia. […]Kiintymyssuhteen, 

luottamussuhteen luomiseksi siihen uuteen työntekijään vie oman aikansa ja sitten kun 

se työntekijäsuhde päättyy tai lastenpsykiatrian hyvin toiminut kontakti siirtyy 

nuorisopsykan puolelle, niin se on tosi jännittävä vaihe asiakkaan kannalta, kun tulee 

uus työntekijä ja pitää taas ikäänkuin aloittaa kaikki alusta. Et ne suhteen luomiset ja 

niin edelleen. Mut mä ymmärrän et sen taustalla on et tuol psykan puolella niin 

yksittäisellä lääkärillä saattaa olla useita satoja ellei tuhat potilasta, mikä vaikuttaa 

siihen, et he ei pysty vastaamaan sellaisiin nopeisiin täsmätoiveisiin.” 

Selonteossa välittyy pyrkimys ymmärtää paitsi asiakkaan myös viranomaisten 

kokemuksia; toimijoille annettuja positioita ovat muun muassa ”kärsivä asiakas” ja 

”satojen ellei tuhansien potilaiden lääkäri”. Palvelujärjestelmän eriytyneisyys, erilaiset 

porrastukset ja työntekijöiden kiire eivät tue luottamuksellisten auttamissuhteiden 

syntymistä. Työntekijävaihdokset hankaloittavat luottamuksen syntymistä niin 

verkoston viranomaistoimijoiden kuin työntekijöiden ja nuoren välillä.  

Dialogisessa diskurssissa huomio kiinnittyy usein nuoren näkökulmaan. Esimerkiksi 

nuoren hoitohaluttomuudelle etsitään syitä vuorovaikutuksesta. Dialogin onnistuminen 

yhteistyöverkoston viranomaisjäsenten kanssa ei suoraan tarkoita että nuoren ja perheen 

osallisuus olisi vahvaa. Nuoren osallisuutta ja luottamusta voidaan yrittää tukea 

monimutkaisessa palvelujärjestelmässä ja verkostokokouksissa eri keinoin.  

Allaolevassa selonteossa tulee esille työntekijän dilemma nuoren osallistuessa 

verkostokokouksiin: Työntekijä tiedostaa nuoren osallistumisen olevan monestakin 

syystä tärkeää, mutta aiheuttavan myös haasteita:  
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”AN. Millaisia odotuksia sulla olis sitten sen [nuorispsykiatrian kanssa tehtävän 

yhteistyön] kehittämiseksi? 

S. Tota mä oon miettinytkin, ja se ei oo mikään helppo kysymys, koska me ei voida 

kukaan mennä toisen tontille sanelemaan, että hei sun täytyy tehdä sun työ tällä tavalla. 

Yks haasteellinen seikka, et kun työn pitää olla asiakkaalle läpinäkyvää ja avointa ja 

sitten joskus pahentaa sen asiakkaan tilannetta kun näist asioista sitten avoimesti siinä 

hänen kuullen puhutaan. Ei sais puhua selän takana eikä sopia eikä suunnitella mitään 

selän takana, Mutta on niin paljon tämmöistä hämmentävää kanssakäymistä, että ei ne 

välttämättä ne nuoret jaksa, ne turhautuu, saattaa olla turhauttava kokemus. Voihan se 

ottaa positiivisenakin nuori sen kokemuksen et hei täällä puhutaan minusta ja nää 

ihmiset on mun asioista kiinnostuneita. Mut jos on vaikkapa vaikeasta masennuksesta 

kärsivä, niin se hienotunteisuus siinäkin, et miten näit asioita... Mut eihän näissä 

hoitoneuvotteluissa yleensä ole se nuori siinä.”  

Selonteossa nuoren osallistuminen verkostoneuvotteluun kuvataan ristiriitaisena, myös 

hämmennystä ja turhautumista aiheuttavana, ja samalla myös harvinaisena tilanteena: 

”eihän näissä hoitoneuvotteluissa yleensä ole se nuori siinä”. 

7.3 Oikeudellinen tulkintarepertuaari  

Oikeudellinen puhetapa lainaa sanastoa lainsäädännöstä ja korostaa niin nuoren kuin 

työntekijän lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Verkoston tehtävä ja 

viranomaistoiminta rakentuu lainsäädännössä määritellystä yhteistyövelvoitteesta käsin. 

Tärkeäksi toimijaksi verkostoon liittyi oikeudellisessa diskurssissa myös lakimies, jolta 

ongelmatilanteessa tarkistetaan lainmukainen ja riittävä toimintatapa. Oikeudellinen 

diskurssi oli aineistossa tunnistettava, mutta ei esiintynyt yhtä vahvana kuin 

institutionaalinen ja dialoginen diskurssi. 

Oikeudellisessa diskurssissa viranomaistoimijoiden identiteetit määrittyvät 

lakisääteisestä tehtävästä ja toimivallasta käsin. Oikeudellisessa puhetavassa 

korostetaan työntekijöiden velvollisuutta osallistua verkostotyöhön. Joissain tilanteissa 

esimerkiksi yhteistyövelvoitteesta muistuttaminen voi olla tarpeen, jotta verkosto 

saadaan koottua kiireistä huolimatta. Seuraavassa selonteossa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä toteaa, että ”lain sana” ei aina toteudu yhteistyön käytännöissä:  

”Lakikin sanoo, että meidän pitää tutkia ja edistää sitä et se lapsi on tutkimuksissa ja 

saa tiettyjä palveluja, esimerkiksi terveyspalveluita. Ja sit kun psykiatria sanoo just 

näin et me ei voida enää tehdä mitään, et tehkää te.”  

Oikeudellinen puhetapa nousi esiin myös puhuttaessa nuoreen kohdistuvasta 

kontrollista ja nuoren itsemääräämisoikeudesta. Nuoren oma päätösvalta nähtiin 
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merkittävänä asiana. Nuoren valinnanvapaus ja päätösvalta kuvattiin myös 

ongelmalliseksi, sillä se saattoi estää nuoren turvaamisen ja hoidon jatkumisen. 

Oikeudellisen diskurssin avulla on mahdollista laventaa keskustelua myös nuoren 

oikeuksiin palvelunkäyttäjänä. Oikeudellisessa diskurssissa nuoren valinta olla 

ottamatta vastaan tarjottua lastensuojelun avohuollon tukea tai hoitoa liittyi ajatukseen 

itsemäärämisoikeudesta. 

Verkostotyön näkökulmasta nuoren haluttomuus ottaa vastaan tarjottua tai suunniteltua 

tukea tai hoitoa näyttäytyi kuitenkin sekä nuorisopsykiatrian että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa haastavana tilanteena. Seuraavassa selonteossa 

nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät keskustelevat aiheesta:  

”S6. [K]äynnit poliklinikalla on nuorelle vapaaehtoisia, ainoastaan osastohoidossa 

voidaan olla pakkohoitopäätöksen kanssa. Tää on kans joillekin lastensuojelun 

työntekijöille vaikea sulatettava asia. Aika usein tulee niitä, että koetaan että nuoren 

käyntiä pitäisi vain jotenkin väkisin jatkaa meillä. Eikä se hoito hyödytä vaikka nuori 

ikään kuin suorittaisi ne käynnit. Tää on rajanveto, mistä pitäis avoimemmin puhua. 

S2. Ja jotkut sosiaalityöntekijät yhä vielä sanoo nuorelle, et se on avohuollon 

tukitoimenpide käydä nuorisopsykiatriassa. Et jos se onnistuu, niin sitten ei tule 

sijoitusta.  

S6 Joo, joo 

S2. Ja tätä uhkausta on kautta aikojen ollut. Ja tää on semmonen nuorisopsykiatriassa, 

et siit ärsyynnytään ehkä kaikkein eniten. Et se ei ole avohuollon tukitoimenpide, vaikka 

se lastensuojelulaissa periaatteessa sillä tavalla sanotaan. Mutta sit taas ei 

nuorisopsykiatriassa sitä sillä tavalla mielletä, kun se on vapaaehtoista.  

S5. Niin, ja joskus se menee jopa niin päin, et täällä joudutaan miettimään, että me 

pistetään täältä pihalle, jotta lastensuojelu rupeis ylipäätään toimimaan. Et meidän on 

pakko tehdä niin.  

S2. Niin.  

S6. Ja nuorilta kysytään, et mihin asioihin hän haluaa sitä hoitoa. Eikä se voi olla niin, 

että 17-vuotiaan hoidon määrittelee joku ulkopuolinen, oli se lastensuojelu tai hänen 

vanhempansa, vaan että hän itse miettii mikä hänen elämässään on asioita joihin hän 

haluaa muutosta.”  

Selonteossa risteilevät jännitteet lain asettamien velvoitteiden ja institutionaalisten 

käytäntöjen välillä. Myös erilaiset toimijapositiot jännitteisessä vuorovaikutuksessa 

tulevat näkyviksi. Keskustelu kohdistuu aluksi nuoren positioon ja kysymykseen 

kontrollista ja vapaaehtoisuudesta. Jos nuori ”suorittaa hoitokäynnit” ilman omaa 

motivaatiota, niitä ei pidetä hyödyllisinä. Tämän jälkeen näkökulma siirtyy 

työntekijöihin: lastensuojelun nuorelle esittämät, kontrollia korostavat uhkavaatimukset 

ärsyttävät nuorisopsykiatrian työntekijöitä. Selonteossa kuvataan myös lastensuojelulain 

ja institutionaalisten käytäntöjen välinen ristiriita: ”se [hoito] ei ole lastensuojelun 
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tukitoimenpide, vaikka lastensuojelulaissa periaatteessa sillä tavalla sanotaan”. 

Seuraavaksi uhkavaatimusten esittäjäksi määrittyykin ikään kuin pakon edessä 

nuorisopsykiatria: ”[M]e pistetään [nuori] täältä pihalle, jotta lastensuojelu rupeis 

ylipäätään toimimaan. Et meidän on pakko tehdä niin”. Selonteon lopussa keskustelu 

palautuu nuoren positioon sitä kohottaen: pian täysi-ikäisen nuoren tulisi jo itse miettiä 

ja määritellä ne asiat, joihin hän haluaa muutosta, ei kenenkään muun. Tässä yhteydessä 

puhe voidaan tulkita myös nuorta vastuuttavana; 17-vuotiaalla edessä häämöttää aika, 

jolloin oikeus erityiseen suojeluun päättyy. Selonteossa voidaan nähdä erilaisten 

puhetapojen lomittuminen toisiinsa. Erityisesti oikeudellinen puhetapa esiintyikin usein 

verhoutuen institutionaaliseen tai dialogiseen puhetapaan. 
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8 Johtopäätökset 

Ajatus verkostoista ja verkostollisuudesta on ollut pitkään kiinnostuksen kohteena 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa (Eriksson 2015, 301). Sosiaalityössä verkoston 

käsitteellä on kuitenkin aivan erityinen paikkansa. Tutkimuksessa tavoitteenani oli 

pureutua verkostojen ja verkostotyön merkitysten moninaisuuteen lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian vaativassa toimintaympäristössä. Tutkimustehtävää taustoittivat 

aiheen ajankohtaisuus valtakunnallisten sote-alan uudistushankkeiden myötä sekä 

aikaisemmassa tutkimuksessa kerääntynyt tieto verkostotyön haastavuudesta – olipa 

kyse sitten viranomaisten välisestä yhteistyöstä tai asiakkaan äänen kuulemisesta.  

Tutkimustehtävän ohjaamana tarkastelin ensin sosiaalityöntekijöiden käsityksiä 

yhteisasiakkaina olevien nuorten verkostoista ja yhteistyösuhteista niissä. 

Verkostokartta-aineisto toi esiin niin nuorten läheisverkostojen kuin 

auttamisverkostojen laajuuden ja moninaisuuden. Erityistä verkostokartoissa oli 

sijoitettujen nuorten suuri osuus, mikä ei kuitenkaan tilastojen valossa ole yllättävää. 

Aineistossa kuvatuista nuorista puolet oli lyhyt- tai pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle 

sijoitettuna. Nuorisoikäisten kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet sekä suhteellisesti 

että määrällisesti viime vuosina, ja niihin liittyy usein lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian yhteistyötä. Myös nuorten mielenterveyden diagnoosien määrä on 

lisääntynyt ja kertoo kasvaneesta palvelutarpeesta. Syynä palvelutarpeen kasvuun on 

tarjottu usein sitä, että ongelmatilanteet tunnistetaan aiempaa yleisemmin, jolloin niihin 

voidaan myös puuttua helpommin. Tämä selitystapa ei kuitenkaan ota kantaa ongelmien 

syihin, jotka usein juontuvat yksilön elinoloista, elämäntilanteesta ja laajemmin 

yhteiskunnallisista olosuhteista. Viimesijaiseen tukeen tarttuminen voi kertoa myös 

siitä, että varhainen tuki on puuttunut tai se ei ole ollut riittävää. Haastattelemani 

sosiaalityöntekijät toivatkin esiin, että nuorten ongelmat ovat usein monisyisiä ja 

pitkältä ajalta kasautuneita.  

Aineistossa verkostotyön yhteistyökumppaneina erottuivat lastensuojelu, 

nuorisopsykiatria ja koulu sekä niiden alaiset yksiköt ja yksittäiset toimijat. Myös 

näiden instituutioiden sisäinen yhteistyö porrastuneiden palveluiden välillä on 

tulkittavissa verkostotyöksi. Yhteistyö kuvattiin toimivampana niiden toimijoiden 

kanssa, jotka edustivat samaa instituutiota kuin haastateltava itse. Syynä tähän voi olla, 
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että instituutioiden sisällä tiedonkulku on sujuvampaa ja toiminnan prosessit ovat 

tuttuja. Hieman yllättäen yhteistyö eri instituutioissa työskentelevien koulukuraattorien, 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden välillä 

ei tullut esiin erityisen vahvana tai toimivana; sama koulutustausta ei tässä aineistossa 

vaikuttanut vahvistavan yhteistyöprosesseja yli instituutiorajojen. Tulokset vahvistavat 

aikaisemmassa tutkimuksen esiin tullutta havaintoa siitä, että toimivat yhteistyösuhteet 

vaativat kehittyäkseen ennen muuta aikaa ja yhteisiä kokemuksia; toimivinta yhteistyö 

on niiden työntekijöiden välille, jotka ovat tottuneet toimimaan yhdessä käytännön 

tilanteissa (mm. Sellergren 2007).  

Myös nuorten läheisverkosto oli verkostokartoissa usein laaja. Sosiaalityöntekijät 

kuvasivat kuitenkin tekevänsä yhteistyötä läheisverkostosta ainoastaan vanhempien 

kanssa. Tulos on siinä mielessä yllättävä, että läheisverkoston mukaanottavaa työotetta 

on kehitetty Suomessa paljon (esim. Arnkil & Seikkula 2009; Vuorio ym. 2008). Miksi 

verkostoituvaa työotetta ei tullut aineistossa esiin enemmän? Mahdollisia syitä on 

useita. Moniammatillinen verkostotyö on lisääntynyt ja on väistämätöntä palveluiden 

eriytyessä. Yhteistyötä tehdään jo nyt laajalla spektrillä. Kenties eri ammattilaisista 

muodostunut auttajaverkosto onkin yhteisasiakkaiden kohdalla usein jo niin laaja, että 

verkostotyö fokusoituu sen hallinnointiin ja yhteistyöpulmien ratkaisuun. Nuoren 

läheiset laajasti huomioonottava verkostoterapeuttinen työote edellyttäisi useiden 

toimijoiden työpanosta pitkäksi aikaa ja on hyvin resurssi-intensiivistä. On mahdollista, 

ettei sitä pystytä toteuttamaan kiireisessä toimintaympäristössä, jossa elää tavoite 

tehokkaista ja lyhytkestoisista tukimuodoista. Kenties nuorten verkostolle ei ole sijaa 

laajemmin, sillä lainsäädäntö painottaa huoltajien roolia. Alaikäisten kohdalla huoltajien 

asema ja vastuu on lainsäädännössä määritelty vahvaksi, kunnes se 18-vuotiaana 

katkeaa. Läheisverkoston huomioiva työote ei myöskään sovellu kaikkiin 

ongelmatilanteisiin. Sen on kuitenkin todettu olevan hyödyllinen erityisesti silloin, kun 

kyse on sosiaalisista ja käyttäytymiseen liittyvistä ongelmista, jolloin on erityisen 

tärkeää nähdä lapsi ja nuori osana ympäristöään (Piha & Ehrling 2014, 622).  

Toinen tutkimuskysymys ohjasi minut tarkastelemaan syvemmin sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksia ja näkemyksiä nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun keskinäisestä 

yhteistyöstä, ja siinä ilmenevistä jännitteistä ja voimavaroista. Aineistona käytin 

haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden kuvauksia yhteistyön käytännöntilanteista. 



 

 

73 

Korostuvia teemoja olivat ongelmatulkinta, yhteistyöstä sopiminen, palveluiden 

saavutettavuus ja vastaanottaminen, verkoston roolit ja vuorovaikutus, nuoren ja 

perheen osallisuus verkostossa, tiedonkulku ja yhteydenpito sekä verkoston hallinta ja 

kehittäminen.  

Monet yhteistyön kuvauksista liittyivät institutionaaliseen verkostotyöhön ja 

verkostoneuvottelussa tapahtuvaan ongelmatulkintaan ja työnjakoon. Sosiaalitieteellisen 

terveystutkimuksen tärkeänä pohdinnan aiheena on ollut yksilön ja sosiaalisen 

ympäristön välinen suhde. Selittyykö esimerkiksi terveydellinen haitta, tauti tai sairaus 

ihmisestä itsestään vai ympäristöstä (Järventie 2010, 30)? Verkostoneuvotteluissa 

kuvattiin usein esiintyvän pohdintaa ja kiistaakin siitä, onko nuoren ongelma 

sosiaalinen vai medikaalinen ja kenellä on vastuu toimia ensin. Aineistosta nousi 

toistuvasti esiin kokemus siitä, että vastuunkantajan ja ratkaisun odotetaan löytyvän 

toisen instituution tai palvelun piiristä. Aineistossa oli tunnistettavissa Juhilan (2006) 

kuvaamaa institutionaalista ongelmatyönjakoa, jossa ongelmia tulkitaan ja työnjaosta 

sovitaan institutionaalisten rajojen kautta. Eri instituutiot pyrkivät kohdentamaan omalla 

vastuualueella olevan avun tarkasti, rajaavat ja asettavat ehtoja palveluun pääsemiseksi 

ja sen kestolle. Nuorisopsykiatristen sosiaalityöntekijöiden mukaan vanhemmat ja muut 

viranomaiset saattavat odottaa nuorelle lääketieteellistä diagnoosia ja ratkaisua 

silloinkin, kun ongelma on selvästi sosiaalisessa tilanteessa (medikalisaatio), mutta 

toisaalta palveluihin hakeutumisen voi tulkita kertovan myös mielenterveyttä koskevan 

tietoisuuden lisääntymisestä sekä avuntarpeen tosiasiallisesta kasvusta.  

Erityispalveluissa palveluiden ruuhkautuneisuuden ja työntekijävaihdosten kuvattiin 

vaikeuttavan avunsaantia ja auttamissuhteiden muodostumista. Yhteistyöpulma 

aiheuttaa eettistä pohdintaa myös omassa työssä. Aineistossa sosiaalityöntekijät 

kuvasivat nuorille asetettuja odotusaikoja palveluihin ja ehtoja esimerkiksi 

terapiapalvelun saamiseksi toisinaan myös kohtuuttomiksi ja joustamattomiksi. 

Hankalat tilanteet ja kiistely työnjaosta aiheuttavat työntekijöissä neuvottomuuden 

tunnetta. Palvelujärjestelmän ongelmat näkyvät jännitteinä ja säröinä 

vuorovaikutuksessa. Erittäin tärkeäksi yhteistyön onnistumisen kannalta nousi 

luottamuksen rakentaminen sekä suhteessa nuoreen että työntekijöiden välillä. Se, että 

nuori voisi muodostaa luottamuksellisen suhteen moniin verkoston ammattilaisiin 
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yhtäaikaisesti, kuvattiin kuitenkin epärealistiseksi. Käytännössä verkostoneuvottelut 

voivat olla nuoren kannalta niin raskaita, että nuori tarvitsee niihin tukihenkilön.  

Sosiaalityöntekijöiden erilaiset kokemukset ja lähestymistavat yhteistyöhön johtivat 

erilaisiin ehdotuksiin yhteistyöongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisuna verkostotyön 

jännitteisiin sosiaalityöntekijät korostivat usein verkostotyön arkikäytäntöjen 

sujuvoittamista ja yhteisiä koulutuksia. Osa haastateltavista toivoi, että tehtäväkuvia 

selkeytettäisiin ja että ammatilliset toimijat huolehtisivat entistä selvemmin vain omasta 

tehtävästään. Osa haastateltavista toivoi sen sijaan tiiviimpää lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian välistä yhteistoimintaa, josta heillä oli hyviä kokemuksia. Pelkästään 

verkostoneuvotteluissa tapahtuvassa yhteistyössä aito verkostollisuus, suhteissa 

olemisen ja dialogisen viipyilynkin ajatus ei näyttäisi saavan sijaa. Myös 

vuorovaikutukseen ja käytettyyn kieleen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. 

Verkostotapaamisiin valmistautumista – myös nuoren valmistelua – ja toimivaa 

tiedonkulkua pidettiin edellytyksinä verkostotyön onnistumiselle.  

Politiikka- ja kehittämisohjelmissa suuntaus on kohti sosiaali- ja terveysalan 

integroituneempia hallinnon rakenteita ja työtapoja. Sosiaalityön näkökulman 

puuttumisesta tai heikosta asemasta sote-uudistuksen valmistelussa on keskusteltu 

sosiaalityön piirissä paljon. Myös haastatteluaineistossa osa sosiaalityöntekijöistä koki, 

ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa yhteistyön rakenteisiin laajemmin, eivätkä he 

myöskään ottaneet juurikaan kantaa sote-uudistukseen. Aineistossa erilaiset 

kehittämisverkostot kuvattiin usein etäisiksi omasta työstä. Kyse voi olla realismista. 

Haastatteluhetkellä (helmikuu 2017) sote oli vuosia valmisteltu mutta keskeneräinen. 

Soten toteutuminen ja sen vaikutukset ovat edelleen varsin spekulatiivisella tasolla. 

Lisäksi lastensuojelusta on vuosien mittaan tehty useita selvityksiä (ks. luku 2.1), joissa 

tavoitteiden ja niihin varattujen resurssien on katsottu olevan kaukana toisistaan. Nämä 

selvitykset eivät ole toistaiseksi johtaneet merkittäviin muutoksiin palveluiden 

järjestämisessä tai niiden resurssien lisäämisessä. SOSTE – Suomen sosiaali- ja terveys 

ry:n (2018) tuoreen sosiaalibarometrin mukaan sekä sosiaali- ja terveysalan johtajat että 

asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät suhtautuvat hyvin varauksellisesti soten tuomiin 

uudistuksiin (Näätänen & Londén 2018, 86–88). Työntekijän näkökulmasta huomion 

keskittäminen vuorovaikutuksen ongelmiin voi olla hedelmällisempää. 

Vuorovaikutukseen voi vaikuttaa nopeasti, palvelujärjestelmä on jähmeämpi 
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muuttumaan. Rakenteellisiin ongelmiin tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja. Uudistuksia 

tarvitaan myös siksi, että nykyisellään palvelut toteutuvat epätasa-arvoisesti eri alueilla, 

mikä vaikuttaa palveluiden saavutettavuuteen (ks. Hedman ym. 2018). Palveluiden 

riittävyyden ja rajallisuuden pohdinta kuului sekä nuorisopsykiatrian että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden puheessa.  

Haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden kokemuksista nousee tärkeitä kysymyksiä 

liittyen käynnissä oleviin valtakunnallisiin rakenneuudistuksiin. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistushankkeissa korostetaan yhteistyötä. Hyvinvointivaltion 

lapsipolitiikka on kokonaisuus, joka lähtee toimivista peruspalveluista. Ehkäisevän tuen 

kehittäminen ei ole kuitenkaan ratkaisu niille nuorille, jotka tarvitsevat tukevampia 

palveluita tässä ja nyt. Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittämisessä 

tarvitaan ratkaisuja, jotka lisäisivät henkilöstön sekä hoito- ja yhteistyösuhteiden 

pysyvyyttä ja murtaisivat tarvetta professioiden väliselle kilpailulle. Pelkästään 

dialogisuutta tai yhteistyövelvoitteita korostamalla ratkaisua tuskin löytyy. On myös 

olennaista kysyä, miten hallituksen kärkihankkeissa tavoitellut kannatettavatkin 

rakennemuutokset tulisivat toteutumaan yhdessä niihin liitettyjen säästötavoitteiden 

kanssa. Onko vaarana, että pääsy erityispalveluihin on tulevaisuudessa entistä 

vaikeampaa, kun palvelut etääntyvät suurempiin yksiköihin? Nuoren arki jäsentyy 

muista kuin palvelujärjestelmän lähtökohdista. Nuoren kannalta on tärkeää kysyä, miten 

verkosto rakentuu ja pysyy toimintakykyisenä ja nuorta tukevana yksiköiden kasvaessa? 

Kolmannen tutkimuskysymyksen mukaisesti erittelin haastatteluaineistosta verkostotyön 

puhetapoja ja niiden käyttöä. Verkostotyöstä voidaan puhua painottaen hyvin erilaisia 

lähestymistapoja. Haastatteluaineistossa korostuivat selkeimmin institutionaalinen, 

oikeudellinen ja dialoginen puhetapa. Puhetapojen voidaan nähdä tukeutuvan vahvasti 

verkostotyön käytännön ja tutkimuksen perinteeseen Suomessa. Institutionaalinen 

puhetapa oli aineistossa dominoiva. Sosiaalityöntekijät puhuivat verkostoista usein 

viranomaisten muodostamana ammattilaisten joukkona. Puhetavassa korostuvat 

verkoston jäsenten eriytyneet, institutionaalisesti määritellyt tehtävät nuorten 

auttamiseksi. Verkostotyön ongelmien nähdään kumpuavat epäselvästä työnjaosta ja 

tietämättömyydestä. Ratkaisut ja kehittämisideat nousevat työnjaon selkeyttämisestä. 

Myös dialoginen puhetapa esiintyi aineistossa vahvana. Konkreettisten 

yhteistyökuvausten lisäksi sitä käytettiin myös kuvattaessa tavoiteltavaa yhteistyötä. 
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Dialogisessa puhetavassa korostui toimiminen yhteisen asian äärellä. Ongelmia 

yhteistyöhön aiheuttaa kohtaamattomuus esimerkiksi hierarkkisista rooleista johtuen. 

Ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista tilanteisesti, jos eri osapuolet asettuvat 

neuvottelemaan aidosti toistensa kanssa. Oikeudellinen puhetapa erottui aineistosta 

selkeästi institutionaalisen ja dialogisen puhetavan lomassa. Lapsen aseman ja 

oikeuksien vahvistuminen kuului sosiaalityöntekijöiden tavassa korostaa nuoren 

itsemääräämisoikeutta ja oikeutta osallisuuteen, joiden toteutumiseen liittyi myös 

vaikeuksia ja ristiriitoja. Oikeudellinen puhetapa korostaa verkostotyötä myös 

viranomaisille asetettuna velvollisuutena, johon tulee osallistua kiireistä huolimatta.  

Verkostotyön tulevaisuuden pohdintaa voi auttaa erilaisten puhetapojen ja verkoston 

käsitteen metaforisen tason näkeminen. Yhteistyön rakentamisessa ei tulisi keskittyä 

vain vuorovaikutukseen, verkostotyön rakenteisiin tai resursseihin, vaan toimivaan 

yhteistyöhön tarvitaan niiden kaikkien huomioimista. Yhtälailla tarvitaan sekä 

dialogista, oikeudellista että institutionaalista katsantokantaa. Verkoston käsitteellä on 

pyritty korostamaan yhteistyön joustavuutta ja tasaveroisuutta. Sosiaalityössä erilaiset 

rakenteiden hierarkiat ovat läsnä myös palveluiden toteutumista turvaamassa. Nuori 

tarvitsee ja hänellä on oikeus kohtaavaan vuorovaikutukseen sekä yhteensovitettuihin 

palveluihin ja tukeen, jotka ovat hänelle saatavilla silloin kun tarve on. Tarvitaan siis 

rakenteita, joissa kohtaaminen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntyminen on 

lähtökohtaisesti mahdollista. Työntekijät voivat pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan 

rakenteisiin, joissa työskentelevät. Sen sijaan palvelua tarvitsevat lapset ja nuoret eivät 

sitä useinkaan voi tehdä. Rakenteellisen välinpitämättömyyden seuraukset heijastuvat 

suoraan heidän saamaansa palveluun ja hyvinvointiin. Verkostollisuutta ei tarvita vain 

viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Sitä tarvitaan sosiaalityössä, joka kurottaa 

joustavasti ulos toimistosta, havaitakseen, auttaakseen ja vaikuttaakseen.  

Yhteistyösuhteiden luomisessa ja kehittämisessä jokainen kantaa mukanaan muutoksen 

mahdollisuutta. Ongelmatilanteissa keinottomuuden ja kielteisyyden kehälle voi syöttää 

ratkaisukeskeisyyttä; luottamuksen ilmapiiriä voi yrittää kasvattaa. Seikkula (1996) 

näkee, että myös mielipiteiden polarisoitumista sekä siitä seuraavaa voimattomuutta ja 

jaettua toivottomuutta tarvitaan. Tilanteen vaikeuden tunnistaminen ja tunnustaminen 

voidaan nähdä mahdollisuutena purkaa ongelmaa ylläpitävää kehää. Seikkula ehdottaa, 

että verkostokokouksen vetäjä voi todeta tilanteen vaikkapa seuraavasti: ”Ongelma on 
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niin vaikea, että emme löytäneet kolmen tunninkaan keskustelun jälkeen siihen 

ratkaisua. Ehkä kuitenkin olemme tässä kokouksessa kokeneet yhdessä jotain sellaista, 

mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista.” (Emt. 83–84.) Ajatus on vapauttava. 

Toivottomuuden jakamiseen sisältyy toivo. 
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9 Pohdinta 

Filosofi Kai Alhasen (2006, 52) mukaan dialogissa pyritään sietämään erilaisten 

kokemusten synnyttämiä jännitteitä ja huomaamaan piiloon jääneet kokemukset, 

tutkimaan näkökulmien eroja, yhteyksiä ja kokonaisuutta. Tähän määritelmään 

perustuen myös tutkimustyö on dialogiaa. Sen voi nähdä tutkijan sisäisenä dialogina 

sekä vuoropuheluna niin haastateltavien kuin minua ohjanneiden ja työhön 

vaikuttaneiden ihmisten kesken. Dialogin tuloksen olen kirjannut tähän 

tutkimusraporttiin.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia merkitysten moninaisuutta – erilaisia mahdollisia 

tapoja nähdä verkostot ja verkostotyö. Tämä lähtökohta suuntasi myös metodologisia 

valintojani. Tutkimusprosessissa olen hyödyntänyt aineisto- ja menetelmätriangulaatiota 

ja käyttänyt erilaisia aineistoja ja analyysitapoja. Tutkimusstrategiaksi valinta oli 

haastava, olihan tutkimuksen aihe ja konteksti jo valmiiksi lavea. Tutkimustehtävään 

vastaamisessa eri aineistoilla ja analyysitavoilla oli kuitenkin mielestäni paikkansa: 

sisällönanalyysi oli hyvä tapa tutustua ilmiöön ja eritellä sen piirteitä. Verkostokartta-

aineiston ja verkostoanalyysin avulla hahmotin kuvaa, keitä yhteisasiakkaina olevien 

nuorten verkostoihin sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta yleensä kuuluu ja millaisista 

yhteistyösuhteista auttamisverkostot rakentuvat. Haastatteluaineisto ja sen 

sisällönanalyysi syvensivät ymmärrystä siitä, millaiset tekijät sosiaalityöntekijöiden 

kokemusten mukaan hankaloittavat ja vahvistavat verkostoyhteistyötä. 

Diskurssianalyyttinen ote vei tarkastelun kokemusten erittelystä kohti yleisemmin 

tunnistettavissa olevia verkostotyön puhetapoja. Eri aineistoja ja analyysitapoja 

yhdistämällä pääsin mielestäni syvemmälle sosiaalityöntekijöiden verkostojen ja 

verkostotyön todellisuuteen ja vivahteisiin. Yhtä aineistoa ja analyysitapaa käyttämällä 

tarkastelu olisi jäänyt yksipuolisemmaksi.  

Haastatteluiden avulla minun oli mahdollista tutustua haastateltavien maailmaan 

vuorovaikutuksessa, minkä koin hyödyllisenä. Haastatteluaineiston käyttöön liittyy 

rajoituksia. Esimerkiksi anonyymina toteutettu kyselytutkimus olisi saattanut tuoda 

runsaammin erilaisia näkökulmia ja mahdollistanut tulosten yleistettävyyden. Toisaalta 

vuorovaikutteisuus ja siihen sisältyvä mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä olisi 

jäänyt saavuttamatta. Haastateltavat valikoituivat haastattelupyynnön perusteella ja 
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yhteisten haastatteluaikojen löytyminen oli kiven takana. On mahdollista, että 

haastatteluihin valikoitui työntekijöitä, joilla oli verkostotyöstä erityisen voimakkaita 

kokemuksia ja mielipiteitä. Toisaalta samat yhteistyön voimavaroihin ja jännitteisyyteen 

liittyvät teemat toistuivat eri haastatteluissa. Olen tulkinnut sen vahvistuksena sille, että 

aihetta on ollut tarpeen tutkia ja purkaa.  

En tässä työssä ole halunnut luoda toivottomuuden kuvaa, enkä myöskään toistaa 

idealisoitua kuvaa verkostollisuudesta ja verkostotyön mahdollisuuksista. Verkostotyö 

eri muodoissaan on vahvasti läsnä sosiaalityön arkikäytännöissä ja kehittämispuheessa. 

Vaikka tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, niitä voidaan soveltaa näissä 

toimintaympäristöissä. Tunnistamalla sosiaalityössä vallitsevia verkostodiskursseja, 

niihin sisältyviä ristiriitoja sekä erilaisia toimijapositioita on mahdollista avata 

verkostotyön lukkokohtia ja tilaa moninäkökulmaisuudelle ja marginalisoiduille 

näkökulmille (vrt. Rossiter 2000; Juhilan mukaan 2006).  

Kuten tutkimustyössä yleensä, minulle on herännyt myös liuta uusia kysymyksiä ja 

jatkotutkimusaiheita. Nuorten kokemuksia palvelujärjestelmästä ei tutkimuksissa juuri 

ole valotettu, eikä siihen tässäkään tutkimuksessa ole lähemmin pureuduttu: mikä saa 

verkostotyön toimimaan ja millaisena onnistunut yhteistyö näyttäytyy nuorelle? Olisi 

myös kiinnostava laajentaa sosiaalityön katsantoa läheisverkostoihin ja esimerkiksi 

nuorten kaverisuhteisiin: millaista tukea ne tuottavat? Uuden haasteen verkostotyön 

tulevaisuudelle tuo sote- ja maakuntauudistus sekä lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma. Muutosten keskellä olevat moniportaiset palvelut vaatisivat tutkimusta 

monesta näkökulmasta: Toteutuvatko lupaukset matalan kynnyksen palveluista? Mitä 

uudistukset tarkoittavat yhteistyösuhteiden kannalta perus-, erityis- ja vaativan tason 

palveluiden välillä?  
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Liite 1 Tutkimuksen informaatiokirje 

Hei - ja hyvää alkanutta vuotta!  10.1.2017 

Haen vielä haastateltavia sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani, jonka aiheena on 

sosiaalityöntekijöiden käsitykset ja kokemukset HUS:n nuorisopsykiatrian ja 

lastensuojelun yhteisasiakkaiden verkostoissa tehtävästä työstä ja sen kehittämisestä. 

Toivon löytäväni haastatteluun 5–6 sosiaalityöntekijää. Haluaisin haastatella Sinua 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaina olevien 13–17 -vuotiaiden nuorten 

kanssa työskentelystä.  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa yhteistyön ja verkostotyön 

käytäntöjen kehittämisessä niin lastensuojelun kuin nuorisopsykiatrian sosiaalityössä. 

Aihe on ajankohtainen ja tärkeä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenneuudistuksen myötä. 

Ryhmähaastattelu [kaupungin] sosiaalityöntekijöille järjestetään työaikana tammi-

helmikuussa, ja aikaa siihen menee noin tunti. Otathan yhteyttä mahdollisimman pian, 

jos haluat osallistua tutkimukseen (anna.e.nurmi@helsinki.fi, p. xxxxxxxxxx). 

Haastatteluajan ja -paikan pyrin järjestämään siten, että Sinun on helppo saapua 

paikalle.  

Haastattelun teemoja ovat työskentely nuorten, perheiden ja läheisverkostojensa kanssa, 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian keskinäinen yhteistyö sekä siihen liittyvät 

tulevaisuuden odotukset ja kehittämisajatukset nuorten auttamiseksi.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista; sen voi halutessaan keskeyttää koska 

tahansa. Haastattelut nauhoitetaan, mutta haastateltavien henkilöllisyys ei tule ilmi 

aineiston käsittelyn tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Tutkimuksen aineistoa voivat 

käsitellä ainoastaan minä ja työn ohjaaja VTT, yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kokko 

(riitta-liisa.kokko@helsinki.fi). 

 Ota myös yhteyttä, jos sinulle heräsi kysyttävää tutkimuksesta – vastaan mielelläni! 

 Terveisin,  

Anna Nurmi 

Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 

anna.e.nurmi@helsinki.fi, p. [xxx-xxxxxxx] 
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Liite 2 Teemahaastattelurunko 

 

TEEMA 1. Työskentely nuoren kanssa  
(kun nuori on sekä lastensuojelun ja sitten nuorisopsykiatrian yhteisasiakas)  

 

- Voisitteko kuvailla, millaisissa tilanteissa nuoret tulevat asiakkaaksi?  

- Kuinka suuri osa asiakkaistanne ovat yhteisasiakkaita nuorisopsykiatrian/lastensuojelun 

kanssa? 

- Miten nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkaina olevien nuorten parissa 

työskentely eroaa niiden nuorten kanssa työskentelystä, jotka eivät ole yhteisasiakkaita?  

- Onko nuori yleensä itse tietoinen siitä verkostotyöstä tai verkoston työskentelystä? 

Pysyykö hän kartalla, tai miten te pidätte nuoren kartalla? 

 

TEEMA 2. Verkostotyö.  

(Voidaan puhua sekä koko verkoston toiminnasta että eritysesti nuorisopsykiatrian ja 

lastensuojelun yhteistyöstä.)  

 

- Millaisia kokemuksia teillä on viranomaisyhteistyöstä ja sen aloittamisesta?  

(pyydetään konkreettisia esimerkkejä siitä, mikä on ollut erityisen toimivaa sekä siitä, 

mitkä ovat olleet haastavia paikkoja. Apuna voi käyttää verkostokarttaa)  

- Miten vastuujaon yhteistyössä voidaan parhaiten toteuttaa? 

- Miten pitäisi toimia, että yhteistyö etenisi mahdollisimman jouhevasti?  

- Onko teillä kokemuksia tilanteista, jolloin yhteistyö on lähtökohtaisesti toiminut tai 

olette saaneet sen oikeille urille?  

- Mitä hyvään yhteistyöhön on tarvittu? 

 

TEEMA 3. Yhteistyön kehittäminen 

 

Millaisia odotuksia teillä on yhteistyön kehitämiselle np/ls:n sosiaalityöntekijälle 

kanssa tulevaisuudessa?  

Miten ajattelette, että meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenneuudistus voi vaikuttaa työhönne?  
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tyttö/nainen  

   poika/mies 

======  erityisen tiivis suhde 

______ hyvä,  antava suhde 

----------  suhde  

  haastava tai vaikea suhde 

   (1),(2)… yhteistyökumppanisi  

 (1=tärkein, 

 2=seuraavaksi tärkein…)  

 Tärkeä/huomioitava asia (miksi) 

 
 

Liite 3 Tutkimushaastatteluissa käytetty verkostokartta ja ohjeet 

 

 

 

 

  

 

AMMATTIAUTTAJAT JA VIRANOMAISTAHOT 

NUOREN ELÄMÄSSÄ VAIKUTTAVAT IHMISET JA 

TAHOT  
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Verkostokartta - ohjeet 

Haastateltavien taustatiedot (pyydetään täydentämään kartan toiselle puolelle) 

• Nykyinen työyksikkösi: _________________________________________ 

• Työhistoria nykyisessä työssäsi: ______________ vuotta 

• Työhistoriasi sosiaalityöntekijänä: _____________vuotta  

• Työhistoriasi lastensuojelussa __ vuotta , nuorisopsykiatrian sosiaalityössä 

_vuotta.  

• Onko verkostokartta sinulle entuudestaan tuttu? En / Kyllä, miten?  

• Oletko hyödyntänyt verkostokarttaa työssäsi? En / Kyllä, miten?  

(Haastattelija lukee:) 

Palauta mieleesi jokin asiakastilanne viimeisen vuoden ajalta, jossa nuori on ollut 

sekä nuorisopsykiatrian että lastensuojelun asiakas Voit myös ottaa avuksi 

mielikuvituksesi, ja täydentää, millainen voisi olla ”tyypillinen asiakastilanne”.  

- Piirrä kuvion keskelle asiakkaasi (tyttö/poika) ja merkitse hänen ikänsä.  

- Piirrä katkoviivan päälle itsesi sosiaalityöntekijänä ammatti-auttaja-sektorille. 

Piirrä neliö itsesi ympärille.  

- Mieti hetki, mitkä henkilöt ja tahot vaikuttavat nuoren elämässä ja hänen 

tilanteessaan. Piirrä katkoviivan vasemmalle puolelle nuoren läheisverkosto ja 

hänelle mahdollisesti tärkeät ihmiset. Sen jälkeen, piirrä oikealle puolelle ne 

ammattilais- ja viranomaistahot, jotka ovat mukana nuoren elämässä. Pyri 

merkitsemään mahdollisimman yksityiskohtaisesti (ei etu/sukunimiä). Kuvittele 

tilanne, jossa tiedät jo paljon nuoresta (ei lähtötilanne).  

- Merkitse yhdysviivoja mallin mukaisesti eri toimijoiden välille: 

 Piirrä yhdysviivoja nuoren ja eri toimijoiden välille, jotka ovat 

suhteessa tosiinsa.  

 Piirrä yhdysviivoja itsesi ja eri toimijoiden välille työskennellessäsi 

sosiaalityöntekijänä nuoren asioissa.  

 Käytä avuksesi apupaperia. Voit merkitä erilaisilla viivoilla 

suhteen laatua ja toimivuutta, esimerkiksi jos suhde on hyvä tai 

tiivis suhde, tai jos suhde on heikko tai haastava.  

 Voit merkitä yhdysviivojen avulla, ketkä toimijoista ovat toistensa 

kanssa tekemisissä. 

- Numeroi (1-5) tärkeimmät yhteistyökumppanisi viranomaisverkostossa. 

- Numeroi tärkeimmät yhteistyökumppanisi läheisverkostossa  

(1= tärkein, 5 = vähiten tärkeä).  

- Onko verkostossa kohta, joka on mielestäsi erityisen merkittävä ja joka tulisi aina 

huomioida nuoren kanssa työskennellessä, tärkeä suhde? Merkitse se tähdellä 

- Koko kehän ulkopuolelle vielä voitte merkitä/kirjoittaa, onko jotain rakenteita tai 

tekijöitä, jotka vaikuttavat verkoston toimintaan tällä hetkellä.  

- Millaisia ajatuksia verkostokartan piirtäminen herätti?  


