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Abstract

The study describes and analyses the practices of interprofessional family work in the rehabilitation
of severely handicapped children in the special needs groups of a day care centre from the viewpoint
of parents and medical and educational professionals before and after a development project. At the
baseline, the phenomenon under study was also described and analyzed as activity of the responsible
unit of rehabilitation. The obstacles in the development of interprofessional family work and the
factors that contributed to the development of interprofessional practices are also described. Based on
these, a process of developing interprofessional family work is described. The study was part of the
education and development project on interprofessional family work arranged co-operatively by the
Department of Public Health Science and General Practice, University of Oulu, and Oulu Deaconess
Institute in 2000–2002. 

The theoretical frame of reference consists of the ecocultural theory, according to which the life
of a child is considered an inseparable part of the family's life. The family is conceived of a unit that
actively influences its own life. Work with families is carried out as interprofessional family work.
The study was implemented as action research, which included three interventions: education in
interprofessional family work, discussion groups and Growing: Birht to Three, which consisted of
education in the use of a rehabilitation and education model for children aged 0–3 years. The
interventions made up an integrated whole.

The participants in action research consisted of a interprofessional team working on the
rehabilitation of severely handicapped children in the special needs group of a day care centre, which
included specialists of early special education, physiotherapists and speech therapists. The research
data were collected by thematic interviews at the beginning and at the end of the process by
interviewing parents and professionals. The data were analysed with methods of content analysis
using the QSR Nvivo computer software. 

At the beginning of the action research project the parents' role included both activities and passive
presence and compliance with instructions. Professionals' activities were accordant with the expert-
child- and family-oriented operating models. The major obstacles of interprofessional family work
were a lack of knowledge, intolerance, which was manifested as a lack of equality and discussion, an
expert orientation and fragmentation of activities. After the development project, according to the
parents, interprofessional family work provided emotional and cognitive support. According to the
professionals, interprofessionality was manifested as partnerships and promotion of empowerment.
The development of operation was influenced by a positive attitude, which fostered a favourable
atmosphere and acceptance of change, and a conversational culture, which was manifested as
communication skills and awareness of matters. The findings of the study can be utilised in the
development interprofessional co-operation and family work in professional basic education and
further and in-service education.

Keywords: child rehabilitation, family work, interprofessional co-operation, team work,
participatory and communicative action research, 
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan moniammatillisen perhetyön ilmenemistä vaikeavammais-
ten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä. Näkökulman antavat vanhemmat ja lääkinnäl-
lisen sekä kasvatuksellisen kuntoutuksen ammattihenkilöt ennen kehittämistoimintaa ja sen jälkeen.
Alkuvaiheessa tutkittavaa ilmiötä kuvataan ja analysoidaan myös kuntoutuksen vastuuyksikössä il-
menevänä toimintana. Lisäksi kuvataan ja analysoidaan moniammatillisen perhetyön kehittämisen
esteitä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Näiden kautta kuvataan moniammatillisen
perhetyön kehittämisprosessi. Tutkimus on osa Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääke-
tieteen laitoksen ja Oulun Diakonissalaitoksen yhteistyönä järjestämää moniammatillisen perhetyön
koulutus- ja kehittämisprojektia, joka toteutettiin vuosina 2000–2002. 

Teoreettisena viitekehyksenä on ekokulttuurinen teoria, jonka mukaan lapsen elämää tarkastel-
laan kiinteänä osana perheen elämää. Perhe nähdään aktiivisena omaan elämäänsä vaikuttavana yk-
sikkönä. Toiminta perheiden kanssa toteutuu moniammatillisena perhetyönä. Tutkimus toteutettiin
toimintatutkimuksena, johon kuului kolme interventiota: moniammatillinen perhetyö -koulutus ja
keskustelupiirit sekä Pikku-Portaat - Kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi kuntoutus- ja kasva-
tusmallin käytön koulutus. Interventiot muodostivat yhdessä kokonaisuuden. 

Toimintatutkimukseen osallistui vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryh-
mässä mukana oleva moniammatillinen tiimi, johon kuului varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoita
sekä fysio- ja puheterapeutteja. Tutkimusaineistot kerättiin vanhempien ja ammattihenkilöiden tee-
mahaastatteluilla prosessin alussa ja lopussa. Aineistot analysoitiin sisällön analyysilla käyttäen QSR
Nvivo -tietokoneohjelmaa.

Toimintatutkimuksen alussa vanhempien rooliin kuului sekä aktiivista toimintaa että passiivista
ohjeiden noudattamista ja mukana kulkemista. Ammattihenkilöt toimivat asiantuntija-, lapsi- ja per-
hekeskeisen toimintamallin mukaisesti. Moniammatillisen perhetyön esteenä olivat tiedon puute, su-
vaitsemattomuus, joka ilmeni tasa-arvon ja keskustelun puutteena, asiantuntijakeskeisyys sekä
toiminnan pirstaleisuus. Kehittämistyön jälkeen moniammatillinen perhetyö näkyi vanhempien mu-
kaan emotionaalisena ja tiedollisena tukena. Ammattihenkilöiden mukaan toiminta ilmeni kumppa-
nuutena ja voimaantumisen tukemisena. Toiminnan kehittymiseen vaikuttivat positiivinen
asennoituminen, joka ilmeni myönteisenä ilmapiirinä ja muutosmyönteisyytenä, ja keskusteleva kult-
tuuri, joka ilmeni keskustelutaitona ja tietoisuutena asioista. Tutkimuksessa on tuotettu tietoa, jota
voidaan hyödyntää kehitettäessä moniammatillista yhteistyötä ja perhetyötä ammatillisessa perus-
koulutuksessa sekä jatko- ja täydennyskoulutuksessa. 

Asiasanat: lasten kuntoutus, moniammatillinen yhteistyö, osallistava ja
kommunikatiivinen toimintatutkimus, perhetyö, tiimityö
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1  Johdanto

Tämä toimintatutkimus on osa Oulussa vuosina 2000–2002 Oulun yliopiston kansanterve-
ystieteen ja yleislääketieteen laitoksen ja Oulun Diakonissalaitoksen yhteistyönä järjestä-
mää moniammatillisen perhetyön (MAPE) koulutus- ja kehittämisprojektia. MAPE-koulu-
tuksen tavoitteena oli kehittää koulutukseen osallistujien valmiuksia tehdä yhteistyötä per-
heiden ja yhteisöjen sekä eri alojen ammattihenkilöiden kanssa. Lisäksi tavoitteena oli roh-
kaista osallistujia löytämään ja kokeilemaan uudenlaisia menetelmiä ihmisten auttamisessa
ja näin laajentaa heidän ammatillista osaamistaan. Tavoitteena oli myös lisätä osallistujien
voimavaroja työssä jaksamisessa sekä kehittää yhteistyötä julkisen ja yksityisen palvelujär-
jestelmän välillä. MAPE-projektiin liittynyt kahden vuoden prosessikoulutus oli tämän toi-
mintatutkimuksen pääinterventio. Koulutus oli tarkoitettu työssä oleville eri alojen ammat-
tihenkilöille. Koulutuksen toteutuksessa noudatettiin perheterapeuttikoulutuksen peruspe-
riaatteita ja voimavarasuuntautunutta lähestymistapaa. Toimintatutkimus toteutettiin päi-
väkodin erityisryhmässä vaikeavammaisten lasten kuntoutukseen osallistuvien ammatti-
henkilöiden ja hoidossa olevien lasten vanhempien yhteistoimintana.

Lapsen kuntoutuminen, joka ilmenee lapsen kehityksen etenemisenä, tarkoittaa koko-
naisvaltaista ja pitkäkestoista prosessia. Kuntoutuksen näkeminen osana vaikeavammaisen
lapsen ja hänen perheensä elämää ja tavallista arkea on tärkeä. (Turnbull & Turnbull 1990,
53–54, Kovanen 1996.) Toimintaa ohjaavat tausta-arvot ovat muuttuneet, mikä näkyy sel-
vimmin kuntoutujan aseman muuttumisena. (Niemi 1987, Vilkkumaa 1997, Puumalainen
& Vilkkumaa 2001.) Voimavaroja vahvistava työote kiinnittää erityisesti huomion perheen
aktiiviseen rooliin kuntoutusprosessissa. Keskeistä on perheen ohjaaminen tunnistamaan
omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä perheen tukeminen vahvuuksien käyttöönotossa.
(Noschis 1999.)

Perheiden tarpeet ovat yksilöllisiä, joten vanhemmat tarvitsevat yksilöllistä tietoa ja
käytännöllisiä ohjeita arkielämään (Taanila 1997). Toiminta edellyttää moniammatillista
perhetyötä, missä eri alojen asiantuntijat vastaavat oman alansa erityisosaamisesta. Yhteis-
työ edellyttää, että jokainen tietää, mistä asioista hän vastaa. Ammattilaisten tulee arvostaa
toisiaan ja ymmärtää toimintaan liittyvät keskeiset käsitteet samalla tavalla kehittäessään
lasten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa. (Taylor 1999.) Perheiden osallistuminen
moniammatilliseen toimintaan tasavertaisina kumppaneina on tärkeää (Thurman & Wider-
strom 1990, Turnbull & Turnbull 1990, Dunst et al. 1995a, Dale 1996). Muutokset tervey-
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denhuollon eri sektoreilla viimeisten vuosikymmenien aikana ovat johtaneet siihen, että
nykyisin ollaan kiinnostuneita moniammatillisesta yhteistyöstä ja perhetyöstä (Freeman et
al. 2000, Irvine et al. 2002).

Moniammatilliselle yhteistyölle ovat tyypillisempiä ristiriidat kuin yhdessä tekeminen.
Tunnusomaista toiminnalle on eri ammattiryhmien epäluuloisuudesta aiheutuvat väärin-
ymmärrykset ja vihamielisyys. Ammattihenkilöt näkevät oman toimintansa usein erilai-
sena kuin toiset. (Bernhofen & Opie 1997, Cott 1997, Reynolds 1999, Irvine et al. 2002.)
Teoriassa yhteistyö nähdään hyvänä keinona vastata asiakkaiden haasteisiin, mutta käytän-
nön tasolla yksimielisyys toiminnan periaatteista ei ole selvä. Toiminta asettaa haasteita
käytännölle eikä sitä ole helppoa ja kivutonta toteuttaa. Hyvä käytäntö on dialoginen pro-
sessi, jossa keskeistä on jatkuva vuorovaikutus ja tarkoituksenmukainen yhteistyö. Se ei ole
ainoastaan tekniikoita, vaan toimintaa, jossa huomioidaan toimintaympäristö sekä toimin-
taa ohjaavat arvot ja tavoitteet. Moniammatillisen perhetyön kehittyminen on ammatillinen
ja yksilöllinen prosessi, joka edellyttää toisten kunnioitusta, taitoa yhdistää koordinoitu
hoito, kuntoutus ja kasvatus sekä asiakkaiden yksilölliset tavoitteet. (Cooke 1997, Irvine et
al. 2002, Jensen & Royeen 2002, Nikander 2003.) Yhteistyön merkityksen ymmärtäminen
on erittäin tärkeä niille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät yhteisöissä sairaalan ulko-
puolella (Gibbon & Little 1995, Tierney & Vallis 1999).

Moniammatillinen yhteistyö käsitteenä on epäselvä, eikä sille suomen kielessä ole
vakiintunutta määritelmää. Englannin kielessä moniammatillisuutta merkitseviä käsitteitä
on useita (multidisciplinary, interdisciplinary ja transdisciplinary), ja niiden määritelmistä
käy ilmi, minkälaisesta yhteistyöstä on kyse ( McCollum & Hughes 1990, Woodruff &
McGonigel 1990). Perhekeskeisyys nähdään nykyisin toiminnan keskeisenä periaatteena,
mutta perhekeskeisyyden määrittely on puutteellista (Forsberg 1994, Hakulinen-Paunonen
1994, Santahuhta et al. 2001). Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa työskentelee eri-
laisen koulutuksen saaneita henkilöitä, joiden toimintaa ohjaa eri lainsäädäntö. Näin ollen
eri tieteenalojen kautta toimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ymmärretään eri tavalla,
mikä osaltaan hankaloittaa yhteisen työotteen muodostumista ja eri ammattiryhmien kie-
lellistä toistensa ymmärtämistä. (Rantala 2002.) Poikkitieteellisen moniammatillisen
(transdisciplinary) lähestymistavan mukaan vanhemmat osallistuvat moniammatilliseen
yhteistyöhön täysivaltaisina ja aktiivisia jäseninä (Woodruff & McGonigel 1990).

Moniammatillisen yhteistyön koulutus on lisääntynyt voimakkaasti eri puolilla maail-
maa (Barr et al. 1999, 2000). WHO:n (1988) raportissa ”Learning Together to Work Toget-
her for Health” todetaan, että oppimiskokemuksia, jotka jaetaan eri terveydenhuollon alo-
jen edustajien kanssa, tulee kutsua moniammatilliseksi koulutukseksi (multi-professional
education). Samantapaisia lähestymistapoja kutsutaan myös monitieteiseksi (multi-discip-
linary) tai tieteidenväliseksi (inter-disciplinary) koulutukseksi. Koulutukset ovat suuntau-
tuneet pääasiassa eri ammateissa olevien täydennyskoulutukseen. Tutkinnonjälkeisessä
lisä- ja jatkokoulutuksessa ammattihenkilöillä on valmiuksia omaksua uusia yhteistyötai-
toja ja viedä ne osaksi käytäntöä. (Golledge 1998, Booth & Hewison 2002, Koppel et al.
2001, Irvine et al. 2002). Koulutus ei ole vastannut työelämän haasteisiin, eivätkä ammat-
tihenkilöt tavallisesti ole saaneet koulutusta moniammatilliseen yhteistyöhön (Hoeman
1992, Shiu et al. 1999). Yhteistyö vaikeavammaisten lasten perheiden kanssa edellyttää eri
alojen ammattihenkilöiden mukaan lisäkoulutusta perheiden kanssa työskentelyyn ja vuo-
rovaikutustaitoihin sekä yhteistyöhön eri ammattiryhmien kanssa (Rantala 2002, 162–163,
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177–180). Moniammatillisen yhteistyön kokemuksellisessa opiskelussa on tärkeä, että
käytetään rakentavaa ja voimavarasuuntautunutta interventiomallia (Shiu et al. 1999).

Tutkittava ja kehitettävä ilmiö tässä tutkimuksessa oli vaikeavammaisten lasten kuntou-
tus, ja kehittämis- ja tutkimustyön toimintaympäristö oli päiväkodin erityisryhmä. Toimin-
taan osallistui lääkinnällisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen ammattihenkilöitä. Tutki-
mukseen osallistuneissa perheissä oli vaikeavammainen lapsi, jolle Kansaneläkelaitos on
velvollinen järjestämään ja kustantamaan lääkinnällisenä kuntoutuksena fysio- ja/tai puhe-
terapian. Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutusprosessi etenee kuntoutussuunnitel-
man mukaan. Suunnitelma tehdään siinä terveydenhuollon organisaatiossa, joka on vas-
tuussa lapsen kehityksen ja terveydentilan seurannasta. Tätä organisaatiota kutsutaan tässä
toimintatutkimuksessa kuntoutuksen vastuuyksiköksi.

Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida moniammatillista
perhetyötä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä. Tähän
perehdytään vanhempien ja lääkinnällisen sekä kasvatuksellisen kuntoutuksen ammatti-
henkilöiden näkökulmasta ennen kehittämistoimintaa ja sen jälkeen. Lisäksi kuvataan ja
analysoidaan moniammatillisen perhetyön kehittämisen esteitä sekä toiminnan kehittymi-
seen vaikuttavia tekijöitä. Näiden kautta kuvataan moniammatillisen perhetyön kehittämis-
prosessi.

Tutkimus laajentaa moniammatillisen yhteistyön tutkimuksen kohdealuetta, sillä hoito-
tieteellisissä lehdissä julkaistut tutkimukset ovat yleensä rajoittuneet saman toimialan (ter-
veydenhuollon) työntekijöiden moniammatilliseen yhteistyöhön (Paukkunen et al. 2001).
Tutkimuksen pääinterventiona oli moniammatillinen perhetyö -koulutus, jossa perhetera-
peuttista lähestymistapaa opetettiin muille kuin perheterapeuteille ensimmäistä kertaa
(Larivaara & Taanila 2004). Tämä antaa tutkimukselle lisäarvoa. Tutkimuksesta saatua tie-
toa voidaan hyödyntää kehitettäessä moniammatillista yhteistyötä ja moniammatillista per-
hetyötä ammatillisessa peruskoulutuksessa, jatko- ja täydennyskoulutuksissa ja kuntoutus-
toiminnassa.



2 Toimintatutkimusta ohjaavat teoreettiset lähtökohdat

Tämän tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on monitieteinen. Teoreettista lähestymistä
ohjaa ekokulttuurinen teoria, jonka mukaan perheen arjen sujumisella, vanhempien hyvin-
voinnilla ja lapsen kehityksellä on kiinteä yhteys toisiinsa (Gallimore et al 1989). Koulu-
tusta ohjaava perusajatus on, että perhettä ei patologisoida haavoittuvana uhrina, vaan
ongelmat tiedostaen uskotaan perheen hyödyntävän voimavaransa ja kykenevän itsessään
muutokseen. (Ks. Goldenberg & Goldenberg 2000, 7–8.) Perhekeskeisyys ja perhelähtöi-
syys ymmärretään usein samanlaisena toimintana. Ekokulttuurisen teorian mukaan van-
hempien kanssa tehtävä yhteistyö on perhelähtöistä toimintaa, jossa korostuvat perheen tar-
peet (Määttä 1999, 2001). Sosiaali- ja terveydenhuollon käytännössä ja aiheeseen liittyväs-
sä kirjallisuudessa sekä tutkimuksissa yleisimmin käytetty käsite on perhekeskeisyys (Pau-
nonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, Åstedt-Kurki & Paunonen 1999), jota käytetään tässä
toimintatutkimuksessa yksiselitteisyyden vuoksi. Ekokulttuurisessa teoriassa ja perhetera-
pian toiminta-ajatuksessa voidaan tunnistaa yhdenmukaisuus, mikä osaltaan tuki päätöstä
valita ekokulttuurinen teoria tämän kehittämistoiminnan teoreettiseksi viitekehykseksi.

Moniammatillisen yhteistyön ymmärretään tässä työssä sisältävän sekä ammattihenkilöt
että perheet (ks. Woodruff & McGonigel 1988). Näkökulman syventämiseksi ilmiötä lähes-
tytään myös erikseen ammattihenkilöiden ja perheiden kanssa toteutuvana toimintana. Vai-
keavammaisten lasten hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukemiseen tähtäävän kuntou-
tuksen tavoitteena on auttaa perhettä selviytymään sen omissa arjen tilanteissa eri toimin-
taympäristöissä perheen omat voimavarat hyödyntäen. Tätä moniammatillista perhekes-
keistä toimintaa kutsutaan tässä toimintatutkimuksessa perhetyöksi.

Moniammatillisen yhteistyön kehittymiseen ja oppimiseen liittyvässä kirjallisuudessa ja
tutkimuksissa (mm. Ovretveit 1994, 1995, 1996, Farrell et al. 2001) ilmiötä lähestytään
moniammatillisen tiimin näkökulmasta. Käytännön työelämässä käytetään käsitteitä tiimi,
ryhmä ja työryhmä rinnasteisesti. Yksinkertaisin määritelmä tiimistä on, että se on itseoh-
jautuva työryhmä. (Spiik 2004, 39.) Tiimi määritellään tavallisesti pieneksi ryhmäksi ihmi-
siä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja osaamista. Henkilöt ovat sitoutuneet yhteiseen
päämäärään ja tavoitteisiin ja pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan. Yhteisesti
sovitut normit ohjaavat tiimin toimintaa. (Heikkilä 2002, 16–17.) Yhtäläisyyden vuoksi
tässä toimintatutkimuksessa käytetään moniammatillisen yhteistyön kehittymisen ja oppi-
misen yhteydessä käsitettä moniammatillinen tiimi.
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2.1 Lasten kuntoutus

Lasten kuntoutus on pitkäkestoinen prosessi, joka edellyttää moniammatillista yhteistyötä.
Kuntoutuksen onnistumisen kannalta yhteydet lapsen elin-, asuin- ja toimintaympäristöihin
ovat tärkeitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1997, 74, Launonen 1998, Larin 1998, Talo et
al. 2001, Kokkonen 2001, von Wendt 2001, ks. myös Virsu 1991, 36–87, 147–237.) Eko-
kulttuurisen lähestymistavan mukaan kuntoutuksen piiriin kuuluu myös lapsen elinympä-
ristö, jolloin lapsen kehitys nähdään lapsen ja hänen ympäristönsä välisenä aktiivisena vuo-
rovaikutuksena. (Gallimore et al. 1989).

Kuntoutuksen tavoitteena on systemaattisesti edistää lasten, joilla on erityistarpeita,
optimaalista kehitystä. Lisäksi toiminnalla pyritään ehkäisemään odotettavissa olevia kehi-
tyksen esteitä. Toiminnassa korostetaan vanhempien ja muiden lasten kanssa toimijoiden
roolia. (Mittchell & Brown 1991.) Lapsen on kuntoutuksessa usein opittava taitoja, joita
hänellä ei ole ennen ollut (habilitation); toisin on aikuisten kuntoutuksessa (rehabilitation)
(Burkett 1989). Lasten kuntoutuksessa on aina huomioitava lapsen normaalin ikätason
kehitykseen liittyvät tekijät (Selekman 1991) sekä pitkäaikaissairaiden lasten kasvun ja
kehityksen erilaisuus (Kokkonen 2001).

Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kuntoutustarpeen arvioinnissa tulee
näkyä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa aktiivinen rooli (KKA 1161/1991, 3§). Lasten kun-
toutuksen tulee integroitua päiväkotien toimintaan mahdollisimman hyvin. Kuntoutusoh-
jelman on oltava suotuisa kaikkien perheen jäsenten näkökulmasta (Turnbull & Turnbull
1990, 53–54, Sosiaali- ja terveysministeriö 1996, 55). Moniammatillisuuden velvoite mer-
kitsee toimintatavan suuntaamista kumppanuuteen, täysivaltaisuuteen ja palvelujen koor-
dinointiin. Kuntoutus liitetään osaksi lapsen ja perheen arkipäivää siten, että terapeuttien
työssä korostuu yksittäisten terapiakertojen lisäksi ohjaus, opetus ja konsultointi. Kuntou-
tusvastuu on nähtävä kokonaisuutena ja kuntoutussuunnitelma asiakirjana, jonka toteutta-
miseen eri osapuolet sitoutuvat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1996, 80.)

Lasten kuntoutuksessa keskeistä on, että poikkeavasta perhenäkökulmasta siirrytään
tavallisen perheen näkökulmaan, jolloin tärkeää on perheen arjen sujuvuus sen omista
tavoitteista ja tarpeista lähtien – perheen omat voimavarat huomioiden (Ferguson & Fergu-
son 1987, Määttä 1999, 47–52).

2.1.1 Vaikeavammaisten lasten kuntoutus

Vuonna 1991 kuntoutuksen lakiuudistuksen yhteydessä säädettiin Kansaneläkelaitokselle
(Kela) vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus (Laki Kan-
saneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, KKA 610/1991, Asetus Kansaneläkelai-
toksen järjestämästä kuntoutuksesta, KKA 1161/1991). Kuntoutustoiminta jakautuu järjes-
tämisvelvollisuuden ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen piiriin kuuluvaan toimintaan. Kela
on velvollinen järjestämään kuntoutuksen muille kuin julkisessa laitoshoidossa oleville
vaikeavammaisille, jotka saavat tiettyjä Kelan vammaisetuuksia (KKL 3§). Laissa vaikea-
vammaisella lapsella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole julkisessa laitoshoidossa ja joka saa
lapsen hoitotukea. Lisäksi edellytetään, että sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu niin
suurta lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, että henkilöllä on huomattavia vaikeuksia
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selviytyä jokapäiväisistä toimistaan elämän eri tilanteissa. Edelleen edellytetään, että vai-
keavammaisen selviytymistä voidaan tukea kuntoutuksen toimenpitein (KKA 3§). Tervey-
denhuollon vastuulle kuuluu hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu.

Kuntoutusprosessi etenee kuntoutussuunnitelman mukaan. Tämä tehdään vähintään
yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi moniammatillisena yhteistyönä siinä terveyden-
huollon organisaatiossa, joka on vastuussa lapsen kehityksen ja terveydentilan seurannasta
ja arvioinnista (KKL 610/1991, 3§). Kuntoutussuunnitelma on osa kuntoutustarvetta ja
-mahdollisuuksia selvittävästä tutkimuksesta tai erillinen riittävän laajaan kokonaisnäke-
mykseen perustuva tulevaisuudensuunnitelma. Se sisältää kaksi samanarvoista asiakoko-
naisuutta, jotka ovat yksilö ja hänen toimintaympäristönsä. (Tossavainen 1992.) Lapsen
kuntoutussuunnitelmassa määritellään lapsen lääkinnällisen ja kasvatuksellisen kuntoutuk-
sen tarve sekä hänen ja hänen perheensä sosiaalisen kuntoutuksen tarve (Asetus lääkinnäl-
lisestä kuntoutuksesta 1991, Sosiaali- ja terveysministeriö 1993). Säädöksissä korostetaan
kuntoutujan, lapsella hänen perheensä, aktiivista roolia kuntoutuksen suunnittelussa (HE
259/1990, yleisperustelut, KKL 610/1991, KKA 1161/1991). Tässä toimintatutkimuksessa
toimintaympäristönä on lasten lääkinnällinen ja kasvatuksellinen kuntoutus, minkä vuoksi
sosiaalista kuntoutusta ei käsitellä lainkaan.

2.1.2 Lääkinnällinen kuntoutus

Kunnallisen terveydenhuollon velvollisuudesta järjestää kuntoutuspalveluja säädetään
kansanterveyslaissa (605/1991) ja erikoissairaanhoitolaissa (609/1991). Kuntien tehtävänä
on järjestää sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus siltä osin kuin sitä ei ole sää-
detty Kelan tehtäväksi. Kelalle on säädetty velvollisuus järjestää vaikeavammaisten lääkin-
nällinen kuntoutus tietyin ehdoin (KKL 3§). Asetuksessa lääkinnällisestä kuntoutuksesta
(1015/1991) määritellään tarkemmin kuntoutuksen tarkoitus ja sisältö. Lääkinnällisellä
kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa
ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. (Paatero et al. 2001, 111–
113.)

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat seuraavat: 1. kuntoutumista ja kuntoutus-
palveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, 2. kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä
tutkimus ja siihen liittyvät työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ja työkokeilut, 3. fysioterapia,
toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia sekä muut toi-
mintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet, 4. apuvälinepalvelu, johon
kuuluvat apuvälineiden tarpeen määritys, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettä-
väksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto, 5. sopeutumisvalmennus, jolla tar-
koitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai
vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa, 6. edellä mainituista toimenpiteistä koostu-
vat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa, 7. kuntoutusohjaus, jolla tarkoitetaan kuntou-
tujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdolli-
suuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista, 8. muut näihin rinnastettavat palvelut. Palvelut
voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai ostaa palvelujen tuottajilta. Avomuotoisesti
järjestettävän lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Kela ostaa niiltä yksityisesti palveluja
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tuottavilta organisaatioilta tai itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, joiden kanssa sillä on osto-
palvelusopimus. Palvelun tuottaja on velvollinen tekemään yhteistyötä lapsen vanhempien
ja päivähoidon kanssa. (Kansaneläkelaitos 1998, 2001.) Asetuksessa lääkinnällisestä kun-
toutuksesta (1015/1991) säädetään myös kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta. Kun-
toutujalle tehdään yhdessä hänen ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa kuntoutussuunni-
telma, jota tulee arvioida ja seurata määräajoin.

Kela vastaa sille säädetyistä kuntoutuspalveluista ja kuntoutusrahan maksamisesta. Sen
järjestämä lääkinnällinen kuntoutus liittyy tarvittavaan lääketieteelliseen hoitoon ja tervey-
denhuollon antamaan kuntoutukseen. Välittömäksi sairaanhoidoksi, jota ei Kelan kuntou-
tuksena järjestetä tai korvata, luetaan ne hoito- ja kuntoutusjaksot, joiden aikana tehdään
kuntoutujan hoitotilanteen hyvään tuntemukseen ja lääketieteelliseen asiantuntemukseen
perustuvia diagnostisia tai hoidollisia ratkaisuja. Kela ei järjestä lääkinnällistä kuntoutusta,
jos kuntoutuja on julkisessa laitoshoidossa tai siihen verrattavassa hoidossa. (Paatero et al.
2001, 115.)

2.1.3 Kasvatuksellinen kuntoutus

Kasvatuksellinen eli pedagoginen kuntoutus tarkoittaa erityispedagogista toimintaa (von
Wendt 2001). Varhaisvuosien erityispedagogiselle/erityiskasvatukselliselle toiminnalle ei
ole vakiintunutta yhteistä termiä (Määttä & Lummelahti 1996, 95, Varhaiskasvatustyöryh-
män muistio 1999, 45–46, Tauriainen 2000, 70). Erityispedagogiikka-käsitteeseen sisälly-
tetään tieteenala ja käytännön toiminta. Käytännön toiminta kohdistuu eri tavoin vammais-
ten tai erilaisten ihmisten elämään. (Pihlaja 2003, 49.) Hautamäen et al. (2001) mukaan eri-
tyispedagogiikan pyrkimys on pedagogisesti ohjata erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Erityis-
pedagogiikassa käytetään käsitettä lapsen erityistarpeet (chidren with special needs), joilla
korostetaan lapsen yksilöllistä tuen tarvetta. (mm. Dale 1996, Mitchell & Brown 1991,
Thurman & Widerstrom 1988). Kasvatuksellinen kuntoutus on laaja tehtäväalue, jossa on
mukana monia työntekijöitä. Toiminta koostuu asioista, joissa tarvitaan tietoa, taitoa ja
osaamista monelta sektorilta. Tärkeintä on perhekeskeinen toiminta. Erityispedagogiikan
asiantuntijat arvioivat lapsen kasvua ja kehitystä tekemällä arkihavaintoja lapsesta. Olen-
naista on etsiä arjesta havaintoja, jotka erottavat arvioinnin lapsen testaamisesta. Lapsen
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen arjen toiminnoissa on varhaisvuosien erityis-
pedagogiikan tehtävä. (Pihlaja 2001.)

Päivähoitolaki (1973, 7a§) velvoittaa laatimaan kuntoutussuunnitelman erityistä tukea
tarvitsevalle lapselle yhdessä lapsen ja vanhempien sekä päivähoidon henkilöstön ja kun-
toutuksesta vastaavien erityistyöntekijöiden kanssa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitse-
villa lapsilla on oltava erikoislääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto, joka antaa
henkilökunnalle tietoa lapsen vahvuuksista, kehitettävistä alueista sekä tuen ja kuntoutuk-
sen tarpeesta (Phl 1973, 2a§). Lausunnon tulee taata lapselle oikeus yksilölliseen kasvatus-
ja kuntoutussuunnitelmaan. Jos ryhmään sijoitetaan yksi tai useampia erityisen hoidon ja
kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon samassa ryhmässä hoidet-
tavien lasten ja ammattihenkilöiden lukumäärässä, jos lapsella ei ole erityistä avustajaa
(PhA 486/1988). Suomalainen päivähoitolaki (1973, 7a§) ei määrittele, mitä tarkoitetaan
erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeella.
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Erityispäivähoito on osa kuntoutuskokonaisuutta, jossa vastuun lapsen kokonaiskuntou-
tuksesta kantaa lasta tutkiva ja hoitava organisaatio ja johon kuuluvat oleellisena osana lap-
sen lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaavat terapeutit. (Svärd 1996, 90.) Keskeistä toi-
minnassa on erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoidon pedagoginen
osuus. Päivähoidon ammattihenkilöiden tehtävänä on lisäksi tukea lasten vanhempia näi-
den kasvatustehtävissä. Varhaisvuosien erityispedagogiikalla tarkoitetaan kaikkia niitä pal-
veluja ja toimintamuotoja, jotka on suunnattu alle kouluikäisille erityistä hoitoa ja kasva-
tusta tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen (Phl 1973, 2a§, Rantala 2001, 317–318.)

2.2 Ekokulttuurinen teoria perhetyössä

Yksilöiden ja ympäristön välistä vuorovaikutusta tutkivien teorioiden mukaan lapsi oppii
ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Alle kouluikäisen lapsen keskeiset
toimintaympäristöt ovat koti ja päiväkoti. Bronfenbrennerin (1979) luomassa ekologisessa
teoriassa lähestytään perhettä osana yhteiskuntaa. Teorian mukaan yksilö on osa hierark-
kista, neljällä tasolla sijaitsevaa sosiaalista järjestelmää, jonka tasot ovat vuorovaikutukses-
sa keskenään. Lapsen elämää tutkittaessa hänen kehitystään tarkastellaan lapsen sisäisen
kehityksen lisäksi vuorovaikutussuhteena ympäristön kanssa. Lapsen elämään kuuluvien
aikuisten välinen vuorovaikutus ja suhde ympäröivään yhteisöön vaikuttavat oleellisesti
lapsen kehitykseen. (Bronfenbrenner 1979, 1997.) Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen
näkökulmasta lapsen kehitykseen vaikuttaa lapsen kasvuympäristöjen ja niissä toimivien
henkilöiden välinen yhteistyö. Järvikosken ja Härkäpään (1995, 76) mukaan ekologinen
näkökulma merkitsee, että ympäristön merkitys huomioidaan kuntoutuksessa. Se edellyttää
valmiutta vaikuttaa kuntoutusprosessin aikana aktiivisesti kuntoutujan ympäristöön hänen
elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla.

Los Angelesin yliopistossa työskennellyt CHILD-tutkijaryhmä kehitti ekokulttuurisen
teorian (ecological/cultural, ecocultural theory) sosiokulttuuriseen ja ekologiseen näke-
mykseen pohjautuen. Teoria syntyi tutkittaessa miten perheet, joissa on kehityksessään vii-
västynyt lapsi, olivat järjestäneet arkirutiininsa. (Gallimore et al. 1989). Ekokulttuurisen
teorian kehittänyt työryhmä kritisoi Bronfenbrennerin teorian hierarkiamallia (Määttä
1999, 78). Ekokulttuurisen teorian mukaan lapsen elämää tarkastellaan ekologisen teorian
kanssa yhdenmukaisesti kiinteänä osana perheen elämää, ja perheen elämän yhteys lähiyh-
teisöön ja yhteiskuntaan on voimakas. Perhe on aktiivinen osallistuja. Huomio kiinnittyy
perheen arkirutiinien merkitykseen lapsen kehityksessä ja lapsen elin- ja toimintaympäris-
töjen laatuun, erityisesti kehitystä ja kuntoutumista edistäviin ja estäviin tekijöihin. Teorian
mukaan lapsi oppii ja kehittyy vuorovaikutuksessa, arkipäivän toimintatilanteisiin osallis-
tumalla. Ekokulttuurisessa ajattelussa vaikeavammaisen lapsen perhettä ei lähestytä pato-
logisena, ammattihenkilöiden toiminnan kohteena olevana ilmiönä, vaan aktiivisena toimi-
jana. Teoria korostaa perheen toimintatapojen, yksilöllisten vahvuuksien ja tarpeiden sekä
valintojen ja päätösten huomiointia osana lapsen arkielämän järjestymistä. Perheen elämä
ja sen elämäntavat liittyvät ekokulttuurisen teorian mukaan perheen lähiyhteisöön ja
yhteiskuntaan, jossa perhe elää. (Gallimore et al. 1989, Bernheimer et al. 1990.)

Jokaisen perheen elämää ohjaa perheen oma perhekulttuuri, joka on erilaisten käsitysten
ja uskomusten – perheteemojen – muodostama kokonaisuus, jota perhe pyrkii arkielämäs-
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sään toteuttamaan. Kulttuuriset arvot ja uskomukset sekä taloudelliset ja sosiaaliset tekijät
yhteiskunnassa määrittävät osaltaan perheen elämää, mutta perhe luo koko ajan myös itse
omaa kulttuuriaan. Perheen arkea ohjaavia teemoja voivat olla esimerkiksi mahdollisim-
man luonnollisen elämän tarjoaminen lapselle tai erilaisten interventioiden maksimaalinen
hyödyntäminen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin arvostaminen, uskonnollisen
vakaumuksen mukaan eläminen tai vanhempien työn ja urakehityksen eteen toimiminen.
Perhekulttuuri säätelee viime kädessä sen, millaisiin muutoksiin perhe arkielämässään on
valmis ja halukas lapsen kehityksen tukemiseksi ja edistämiseksi. Perheessä ja yhteiskun-
nassa on perheen elämään vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat olla joko perheen voimavaroja
lisääviä tai toimintaa rajoittavia jopa estäviä tekijöitä. Perhe pyrkii tasapainottamaan näitä
voimia niin, että sen arjen rutiinit tulevat toimiviksi ja pysyviksi sekä perheen omia teemoja
myötäileviksi. Tässä vuorovaikutussysteemissä lapsen kehitykseen vaikuttavat sekä per-
heen toiminta että ympäristön olosuhteet. (Gallimore et al. 1989, 1993.)

Ekokulttuurisen teorian mukaan yksilön elämänpaikka (niche) voidaan määritellä
kuvailemalla lapsen ja hänen perheensä sosiokulttuurinen ympäristö. Yksilön persoonalli-
set ominaisuudet ja oma toiminta vaikuttavat myös osaltaan perheen elämänpaikan raken-
tumiseen. Teorian mukaan ihmisillä on kyky järjestää ja ymmärtää arkielämäänsä ja antaa
elämälleen merkitys. Perhettä pyritään lähestymään yksilöllisesti sen omilla ehdoilla. Perhe
ei ole vain ulkopuolisten voimien uhri, joka mukautuu aina ympäristön vaatimuksiin, vaan
itsenäisesti omaa elämäänsä ja ulkoisia olosuhteita muokkaava eli akkomodoiva subjekti.
Perhe muokkaa jatkuvasti itse sosiaalista ympäristöään ja päivittäisiä rutiinejaan perheelle
sopiviksi. Perheet reagoivat yksilöllisesti ympäristön olosuhteisiin ja tekevät valintoja
arjen tilanteissa omien voimavarojensa ja rajoitustensa mukaan. Perhe muuttaa arkirutiine-
jaan ja päivittäisiä toimintatapojaan, kun lapsen kehityksessä ilmenee jotain poikkeavaa.
Vanhemmat voivat olla akkomodaatioprosessissa proaktiivisia, jolloin he itse vaikuttavat
siihen, miten he omaa arkeaan muuttavat ja mihin suuntaan. Akkomodaatioprosessin luon-
teeseen vaikuttavat monet asiat, kuten perheen arvot, kulttuuriset tavat ja uskomukset, voi-
mavarat sekä yhteiskunnan perheelle tarjoamat voimavarat ja rajoitukset. Ekologiset tekijät
vaikuttavat viime kädessä siihen, miten perhe toimii erilaisissa muuttuvissa tilanteissa.
(Gallimore et al. 1989, 1993, Bernheimer et al. 1990, Weisner & Gallimore 1994, 13–14.)

Arkipäivän toimintatilanteet (activity settings) ovat osa perheen arkielämää ja tarjoavat
lapselle keskeisen kasvu- ja kehitysympäristön. Nämä päivittäiset tilanteet tarjoavat lap-
selle mahdollisuuden oppia ja kehittyä jäljittelemällä, osallistumalla, tehtäviä tekemällä ja
muilla sosiaalisen oppimisen keinoilla. Nämä tilanteet voivat myös olla etukäteen suunni-
teltuja kuntoutushetkiä. Lapsen kasvuympäristöjä voidaan arvioida pyrkien määrittele-
mään lapsen kasvuolosuhteet. Näitä voidaan arvioida viiden tekijän kautta: 1. Ketä on läsnä
lapsen päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa? Missä määrin lapsi on yksin tai vertaisryh-
mässään, sisarusten ja kaverien kanssa? Missä määrin aikuiset ovat mukana arkitoimin-
noissa? 2. Mitkä ovat läsnä olevien aikuisten arvot ja päämäärät? Pidetäänkö esimerkiksi
vammaisen lapsen itsenäistymistä tärkeänä? 3. Mitä tehdään? Millaisia ovat arkiset toi-
minta- ja vuorovaikutustilanteet? Muodostuuko arki ensisijaisesti hoivasta, hoidosta ja
kuntoutuksesta? Mitä erityisiä kuntoutus- ja oppimistilanteita järjestetään? 4. Miksi teh-
dään? Syyt ja perustelut toiminnalle – että lapsi oppisi, että lapsi viihtyisi vai että aikuisilla
olisi enemmän aikaa itselleen? 5. Mitkä tottumukset ja säännöt (scripts) ohjaavat toimin-
taa? Luetaanko lapselle iltasatu? Kannustetaanko lasta yrittämään? Annetaanko lapselle
mahdollisuus osallistua päivittäisiin toimintoihin? (Gallimore et al. 1989.)
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2.3 Perhetyö ja sen lähtökohdat

Hoitotieteellisessä kirjallisuudessa perhekeskeisyyden (family-centered) käsite on todettu
hyvin moniselitteiseksi (Hakulinen & Paunonen 1994, Santahuhta et al. 2001). Perhehoi-
totyön (family nursing) ja perhesysteemisen hoitotyön (family systems nursing) käsitteet
eivät myöskään ole yksiselitteisiä (Wright & Leahey 1990). Perhekeskeinen hoitotyö
(family-centered tai family-focused nursing) näkee perheen asiakkaan kontekstina. Perhe
otetaan huomioon asiakkaan tilan arvioinnissa, hoitosuunnitelmassa ja päätöksenteossa.
Lasten hoidossa perhe on primääri taustatekijä ja jatkuva hoidon antaja. Keskeistä on per-
heen vuorovaikutus ja perhedynamiikka. (Friedman 1992.)

Perhehoitotyöllä tarkoitetaan yksilön ja perheen sekä terveyden ja sairauden välisten
suhteiden analysointia ja huomiointia hoitosuunnitelmassa. Se edellyttää tietoa muun
muassa perheen kehityksellisistä vaiheista, perheen tehtävistä ja toiminnoista, perhedyna-
miikasta sekä perheen sisäisistä ja ulkoisista selviytymiskeinoista. Tavoitteena on tukea
perheen vahvuuksia ja voimavaroja. (Wright & Leahey 1990.) Perhehoitotyötä voidaan tar-
kastella yksilö- tai perhenäkökulmasta (Wright & Leahey 1990) tai tarkastelemalla perhettä
asiakkaana, asiakkaan kontekstina tai jäsentensä summana (Friedman 1992). Yksilöön
kohdistuvassa perhehoitotyössä (individual focused family nursing) yksilö on hoidossa
olennainen ja perhe on osajärjestelmä, johon asiakas kuuluu. Tällöin tavoitteena on yksit-
täisen perheenjäsenen terveys ja hyvinvointi ja perhesysteemin muutokset ovat perhesys-
teemiteorian mukaan sivutuotteita. Perhe asiakkaana -lähestymistavassa perhe on etusi-
jalla. Perhe nähdään vuorovaikutuksellisena systeeminä, jolloin toiminnassa painotetaan
perheen sisäistä dynamiikkaa ja suhteita, rakenteita ja toimintoja sekä perheen osajärjestel-
mien riippuvuutta kokonaisuudesta ja koko perheen riippuvuutta ympäristöstä. Interper-
soonallisessa perhehoitotyössä perheenjäsenten välistä systeemiä pidetään koko perhesys-
teemin osajärjestelmänä ja koko perhesysteemin muuttumista perheenjäsenten välisten
muutoksien sivutuotteena. Keskeisiä ovat perheen kommunikaatio, päätöksenteko ja rooli-
jako, joiden tavoitteina ovat perheenjäsenten yhteisymmärrys ja tuki. Perhe-kontekstina
näkökulmassa perhettä voidaan tarkastella asiakkaan taustatekijänä, jossa perhe toimii joko
voimavarana tai stressitekijänä. Perhe voidaan nähdä myös jäsentensä summana, jolloin
tavoitteena on hoitaa koko perhettä. (Friedemann 1989, Wright & Leahey 1990, Friedman
1992.)

Perhesysteemisessä hoitotyössä (family system nursing) kiinnostuksen kohteena ovat
samanaikaisesti sekä yksilö että perhe, ja keskeistä on vuorovaikutus. Tässä lähestymista-
vassa yhdistyvät perheterapiateoriat, systeemiteoreettinen näkökulma sekä hoitotyö. Per-
heen nähdään kuuluvan muihin systeemeihin kuten ympäröivään yhteiskuntaan (Wright &
Leahey 1990).

Perhekeskeisen kuntoutuksen perusta on ekokulttuurinen näkemys lapsen kehityksestä,
perheen toiminnasta sekä kuntoutuksen ja kasvatuksen mahdollisuuksista. Vanhempien ja
ammattilaisten yhteistyö toteutuu kumppanuuden (partnership) ja valtaistumisen (empo-
werment) periaatteella. Ammatti-ihmiset ovat omalla asiantuntemuksellaan vanhempien
käytettävissä. Keskeistä toiminnassa ovat yhteiset keskustelut, jotka edellyttävät yhteisen
kielen löytymistä. Toiminnassa korostetaan perheen vahvuuksia, ja toiminta rakentuu per-
hesysteemin valtaan ja hyvinvointiin. (mm. Gallimore et al. 1989, 1993, Dunst et al. 1988,
1991, Määttä 1999, 99.) Perhekeskeisyyteen liitetään usein pyrkimys ymmärtää ihmiselä-
mää kokonaisuudessaan. Yksilön ongelmien nähdään tällöin liittyvän laajaan ihmissuhde-
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verkostoon. Kuntoutuksen ja hoidon kohteena on koko perhesysteemi. (mm. Larivaara
1987, Friedemann 1989, Kiuttu 1994.)

Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa perhetyön tavoitteena on tukea perheen sel-
viytymistä sen luonnollisissa toimintaympäristöissä, joita ovat muun muassa koti ja päivä-
koti. Toiminnassa huomioidaan perheen vahvuudet ja vastataan perheen ainutlaatuisiin tar-
peisiin. Perhetyössä yhdistyy kaikkien kuntoutukseen osallistuvien eri ammattihenkilöiden
ja vanhempien osaaminen.

Arhovaaran (1999) mukaan perhetyö nähdään tyypillisesti perheen kotona tehtävänä
toimintana, jossa työmuodot vaihtelevat käytännönläheisestä kotipalvelutyöstä kotona
tapahtuvaan perheen monipuoliseen, kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja kriisi-, perhe- ja
verkostoterapiaan.

Ammattihenkilöiden työskentely perheiden kanssa voi ilmetä perheen monitasoisena
osallistumisena, jossa vanhempien vaikuttamismahdollisuudet vaihtelevat paljon (Dunst et
al. 1991, Friedman 1992). Kuntoutuksen ammattihenkilöiden yhteistyötä perheiden kanssa
voidaan jäsentää erilaisten perhetyön mallien avulla. Dunst et al. (1991) käyttävät käsitettä
perheorientoitunut kuntoutusohjelma (family-oriented early intervention program), joka
sisältää neljä perhetyön mallia: perhekeskeinen (family-centered), perheeseen kohdistunut
(family-focused), perheen kanssa liittoutunut (family-allied) ja asiantuntijakeskeinen per-
hetyön malli. Perheen ja kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden osuus vuorovai-
kutuksessa vaihtelee. (Dunst et al. 1991.) (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Perhetyön mallit (Dunst, Johanson, Trivette & Hamby 1991).

Perhekeskeisessä toimintamallissa kuntoutuksen lähtökohtia ovat perheen tarpeet ja
tasavertaisuus ammattihenkilöiden kanssa (Dunst et al. 1991). Perheeseen kohdistuneessa
toimintatavassa keskeisiä ovat lapsen tarpeet ja asiantuntijapalvelut. Määttä (1999) käyttää
toimintatavasta käsitettä perheelle delegointi, jossa toiminnan keskipisteenä ovat ammatti-

Perhetyön malli Ilmeneminen käytännössä
Perhekeskeinen (family-centered) Perheen jokapäiväiseen elämään vaikuttavat asiat ja tarpeet

ohjaavat arviointiprosessia.
Yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan ei kirjoiteta mitään
ilman perheen lupaa.
Perheen tarpeet ja elämäntapa määräävät ammattihenkilöi-
den roolit.

Perheeseen kohdistunut (family-focused) Arviointi rajoittuu lapsen kehitykseen liittyviin tarpeisiin.
Kuntoutussuunnitelman tavoitteet ovat perheen ja ammatti-
henkilöiden yhdessä asettamat.
Perhettä tuetaan ja rohkaistaan käyttämään ensisijaisesti
ammatillisia palveluja.

Perheen kanssa liittoutunut (family-allied) Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma keskittyy palveluihin,
joilla vaikutetaan lapsen kehitykseen.
Perheet pestataan toteuttamaan ammattihenkilöiden mää-
räämää kuntoutusta ja opetusta.
Perheen odotetaan toteuttavan ammatillisesti määrättyä
roolia.

Asiantuntijakeskeinen (professional-centered) Eri alojen ammattihenkilöt arvioivat perheen tarpeet ja laa-
tivat kuntoutussuunnitelman.
Kuntoutussuunnitelman toteuttavat pääasiassa varhaiskun-
toutuksen ammattihenkilöt.
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henkilöiden perheelle ja lapselle hyödyllisiksi arvioimat palvelut. Perheet toteuttavat
ammattihenkilöiden heille ohjaamaa kuntoutusta ja opetusta. (Dunst et al. 1991, Määttä
1999, 96.) Perheen kanssa liittoutuneessa toimintamallissa perhe määrittää kuntoutustar-
peet ja tavoitteet yhdessä ammattihenkilöiden kanssa. Toiminta rajautuu niihin perheen tar-
peisiin, jotka vaikuttavat lapsen kehitykseen. (Dunst et al. 1991.) Määttä (1999, 96) käyttää
perheen kanssa liittoutuneesta perhetyön mallista nimitystä lapsilähtöinen perhetyö. Asian-
tuntijakeskeinen työskentely noudattaa ammattien vanhaa perinnettä. Vanhempien ei ole-
teta pystyvän tai jaksavan osallistua kuntoutukseen. Ammattilaiset käyttävät asemaansa ja
valtaansa suhteessa vanhempiin ja vuorovaikutus on yksisuuntaista. (Dunst et al. 1991,
Dale 1996,8.) Rantala (2002) käyttää käsitettä perhettä tukeva työ, jossa on piirteitä kai-
kista perhetyön malleista, sillä hän kuvaa eri ammattihenkilöiden työskentelyä perheiden
kanssa.

Lasten kuntoutuksen ammattilaiset ovat 1970-luvulta lähtien havainneet, että perhe
edustaa systeemiä. Perhesysteemiteorian mukaan muutos perhejärjestelmässä johtaa väis-
tämättä muutokseen jokaisen perheen jäsenen käyttäytymisessä ja muutos yksilössä johtaa
muutokseen koko systeemissä. (Seligman & Darling 1989, Thurman & Widerstrom 1990,
272, Turnbull & Turnbull 1990, 53, Hornby 1991, Dunst et al. 1995.) Perhesysteeminen
hoitotyö sisältää kaikki toiminnot, jotka johtavat positiiviseen muutokseen systeemissä
(Friedemann 1989). Perhesysteemisellä hoitotyöllä ja lasten kuntoutuksen systeemisellä
viitekehyksellä on yhtenevät lähtökohdat. Perhekeskeisessä hoitotyössä toiminnan lähtö-
kohtana on perheen aktiivinen osallistuminen (Friedman 1992) ja perhehoitotyössä (Wright
& Leahey 1990) tavoitteena on tukea perheen voimavaroja ja vahvuuksia sekä huomioida
perheen omat selviytymiskeinot ja perhekulttuuri. Näillä ja perhekeskeisellä lasten kuntou-
tuksella on yhtenevät tavoitteet. Perheen ja vanhemmuuden tukeminen on kaikkien lasten
kuntoutustoimintaan osallistuvien ammattihenkilöiden tehtävä (mm. Kokkonen 2001).
Perhekeskeisen kuntoutuksen perusta on ekokulttuurinen teoria, missä vanhempien ja
ammattilaisten yhteistyö toteutuu kumppanuuden ja valtaistumisen periaatteella (mm. Gal-
limore et al. 1989, 1993, Dunst et al. 1988, 1991, Määttä 1999, 99). Perhekeskeisessä hoi-
totyössä ja perhehoitotyössä ammattihenkilöiden ja vanhempien toiminnan periaatteet ovat
samat (mm. Wright & Leahey 1990, Friedman 1992).

2.4 Moniammatillinen yhteistyö

Asiantuntijuus ja ammattitaito nähdään nykyisin verkostojen ja organisaatioiden kykynä
ratkaista yhdessä ongelmia, jolloin asiantuntijuudessa olennaisia ovat yksilön tiedon raken-
teiden ja subjektiivisten merkitysten sijaan yhteisön toimintaperiaatteet, jaettu kognitio ja
osallistumisrakenteet (Eteläpelto & Tynjälä 1999). Asiantuntijatyöltä edellytetään laa-
ja-alaista tietopääoman hallintaa, johon viitataan termein elinikäinen oppiminen, ammatis-
sa kouluttautuminen ja moniammatillisuus (Kirjonen, 1997). Moniammatillisessa yhteis-
työssä erilaista asiantuntemusta yhdistetään ja asiantuntijuutta kehitetään toisiinsa yhdisty-
neenä, rajoja ylittävänä toimintana. (Launis 1997.) Yhteistyöllä on juurensa muun muassa
postmodernismissa, ja pääpaino siinä on historian merkityksen ymmärtämisessä, keskuste-
lussa, sosiaalisessa ympäristössä, erilaisuudessa, kulttuurissa ja yhteisön voimassa. Yhteis-
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työ ei kehity yhden metodin tai etiikan teorian kautta, vaan hyväksyy monia erilaisia lähes-
tymistapoja. (Irvine et al. 2002.)

Moniammatilliselle yhteistyölle ovat edelleen tyypillisempiä ristiriidat kuin yhdessä
tekeminen. Tunnusomaista toiminnalle on eri ammattiryhmien epäluuloisuudesta aiheutu-
vat väärinymmärrykset ja vihamielisyys. Ammatillinen kilpailu ja kateus sekä pelko ja
eroavuudet voivat estää yhteistyön. Yhteistyöhön osallistuvilla on kuva siitä, mitä eri
ammattien edustajat tekevät. Nämä käsitykset voivat olla joko oikeita tai virheellisiä ja epä-
määräisiä. (Ricketts 1996, Bernhofen & Opie 1997, Cott 1997, Reynolds 1999, Freeman et
al. 2000, Irvine et al. 2002.) Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat henkilöt poikke-
avat toisistaan ikänsä, taustansa, työ- ja elämänkokemuksensa, koulutuksensa ja työnanta-
jansa suhteen. Koulutus muokkaa ammattihenkilöiden arvoja ja asenteita sekä heidän
kykyään tunnistaa ja huomioida asiakkaiden tarpeet. (Ovretveit 1995b.)

Hyvä käytäntö on prosessi, joka liittää yhteen eri ammattihenkilöiden osaamisen, yhteis-
työtarpeen ja kulttuurin. Moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijat vastaavat
oman alansa erityisosaamisesta. Kaikkien on tärkeä vertailla ammattitaitojaan ja löytää
yhteisen osaamisen alueet sekä tunnistaa omat erityistiedot ja -taidot. Keskeistä yhteis-
työssä on jatkuva vuorovaikutus ja tarkoituksenmukaisuus. Yhteistyössä suurin osa eri
ammattihenkilöiden roolin muokkaamisesta tapahtuu parhaiten keskustelemalla. (Ovret-
veit 1995a, 116–118, 157–164, Dale 1996, Taylor 1999, Freeman et al. 2000, Jensen &
Royeen 2002.) Itsenäiseen työskentelyyn tottuneet ammattihenkilöt joutuvat hyväksy-
mään, että moniammatillisessa yhteistyössä heillä on vähemmän itsenäistä päätöksenteko-
valtaa, mutta toisaalta taas saavat paljon muita etuja. (Ovretveit 1995a, 175, 1995b, 42,
Ricketts 1996, Irvine et al. 2002.)

Moniammatillista yhteistyötä voidaan tarkastella työyhteisön sisäisenä toimintamallina,
jossa eri tavoin kouluttautuneet henkilöt tuovat oman osaamisensa yhteiseen käyttöön luo-
den samalla uutta osaamista. Ulkoista moniammatillisuutta on muun muassa päiväkodin
yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät samojen lasten ja perheiden
kanssa. (Karila & Nummenmaa 1999, 2001, 146–147.) Toiminnan lähtökohtina ovat yhtei-
sesti jaettu tulkinta toiminnan tavoitteista ja arvoista ja samansuuntainen ihmiskäsitys (Aal-
tonen et al. 1998, 88–89). Organisaatioiden välisessä yhteistyössä eri osapuolien on tunnus-
tettava keskinäinen riippuvuus ja rakennettava pitkäaikaisia suhteita. Kyseessä on molem-
minpuoliseen etuun tähtäävä yhteistyö. (Ovretveit 1995a, 81.) Moniammatillista yhteis-
työtä voidaan tarkastella myös lasten kuntoutuksen monien eri tahojen välillä toteutuvan tai
toteutumattoman vuorovaikutuksen näkökulmasta. Näitä osatekijöitä ovat esimerkiksi kun-
toutuksen vastuuyksikkö, muut terveyspalvelut, päivähoito ja erityiskasvatus, fysioterapia
ja toimintaterapia sekä puheterapia. Toiminta voidaan organisoida yhden organisaation,
kuten kuntoutuksen vastuuyksikön, tai monen toimijan näkökulmasta. (Larsson 1999.)

Moniammatillisessa yhteistyössä kohtaa joukko ammattihenkilöitä, joilla on erilaista
osaamista ja valtuuksia suorittaa tiettyjä tehtäviä, joihin muun koulutuksen saanut henkilö
ei pysty. Tämä tekee vaikeaksi päättää, minkälainen toimintamalli sopii mihinkin tarkoi-
tukseen. (Ovretveit 1995a, 162–163, 1996.) Lasten kuntoutuksessa moniammatillinen
yhteistyö voi toteutua monella eri tavalla. Keskeisiä työskentelyssä ovat toiminnan rakenne
eli se ketä työryhmään kuuluu, tehtävä eli se mitä he tekevät ja vuorovaikutus ryhmässä eli
se miten he työskentelevät yhdessä (McCollum & Hughes 1990, 130). Taulukossa 2 on
kuvattu moniammatillisen yhteistyön erilaisia toimintamalleja.
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Taulukko 2. Moniammatillisen yhteistyön toimintamallit (Woodruff & McGonigel 1990).

Monitieteisen lähestymistavan mukaan eri alojen asiantuntijat osallistuvat yhteistyöhön,
mutta he työskentelevät erillään. Jokainen asiantuntija arvioi lapsen kehitystä ja tekee eril-
lisen suunnitelman omasta viitekehyksestään käsin. Vuorovaikutus on vähäistä tai puuttuu
täysin. (McCollum & Hughes 1990, 131–132, Woodruff & McGonigel 1990.) Tieteiden
välisessä lähestymistavassa eri alojen asiantuntijat vastaavat oman alansa tehtävistä itse-
näisesti, mutta tekevät yhdessä suunnitelman. Tietoa jaetaan yhteisen päämäärän saavutta-
miseksi. Poikkitieteellisessä lähestymistavassa kaikki työskentelevät yhdessä keskustellen.
He ovat tietoisia omasta ja toisten rooleista sekä erityisosaamisesta. Rooleista vapautumi-
nen nähdään tiedon ja taitojen jakamisena. Oleellista on yli tieteenalojen ulottuva opiskelu.
(McCollum & Hughes 1990, 132–133, Woodruff & McGonigel 1990.)

Moniammatillisessa yhteistyössä on oltava aikaa keskustella ja hakea yhteisesti jaettua
näkökulmaa asioihin. Osallistujien on tärkeä tietää, missä organisaatioiden toiminnan väli-
set rajat ovat sekä missä rajat voidaan ylittää. Lisäksi on tiedettävä riittävän hyvin, kenellä

Toimintamallia 
kuvaavat tekijät

Monitieteinen
(multidisciplinary)

Tieteiden välinen
(interdisciplinary)

Poikkitieteellinen
(transdisciplinary)

Arviointi Kukin tiimin jäsen 
arvioi erikseen

Kukin tiimin jäsen arvioi erikseen Tiimin jäsenet ja perhe 
suorittavat arvioinnin 
yhdessä

Vanhempien osal-
listuminen

Vanhemmat tapaavat 
tiimin jäsenet yksitel-
len

Vanhemmat tapaavat tiimin tai sen 
edustajan

Vanhemmat ovat täysi-
valtaisia ja aktiivisia 
työryhmän jäseniä

Yksilöllisen pal-
velusuunnitelman
laatiminen

Tiimin jäsenet tekevät 
palvelusuunnitelman 
kukin omalta alaltaan

Tiimin jäsenet tekevät erilliset suunni-
telmat yhdessä

Tiimi ja vanhemmat 
yhdessä laativat suunni-
telman, joka perustuu 
perheen tärkeysjärjes-
tyksiin, tarpeisiin ja voi-
mavaroihin

Suunnitelman vas-
tuuhenkilö

Tiimin jäsenet vastaa-
vat oman osuutensa 
suunnitelmasta

Tiimin jäsenet ovat velvollisia jaka-
maan tietonsa ryhmälle ja toteutta-
maan oman osansa suunnitelmasta

Tiimin jäsenet ovat 
yhdessä vastuussa siitä, 
miten lähityöntekijä 
toteuttaa suunnitelmaa

Suunnitelman
Toteuttaminen

Tiimin jäsenet toteutta-
vat omaan alaansa kuu-
luvan osan 
suunnitelmasta

Tiimin jäsenet toteuttavat osansa 
suunnitelmasta ja osallistuvat muuhun 
toteutukseen mikäli mahdollista

Perheen lähityöntekijä 
toteuttaa suunnitelman 
yhdessä perheen kanssa

Tiedonkulku Epävirallista Ajoittain tapauskohtaisia kokouksia ja 
neuvotteluja

Säännölliset kokoukset, 
joissa taitotietoa jaetaan 
työryhmän jäsenten kes-
ken

Johtoajatus Tiimin jäsenet pitävät 
tärkeänä muilta tieteen-
aloilta saatavaa apua

Tiimin jäsenet haluavat ja voivat 
kehittää, jakaa ja vastata palveluista, 
jotka ovat osa kokonaissuunnitelmaa

Tiimin jäsenet vuoroin 
opettavat ja oppivat sekä 
tekevät yhteistyötä yli 
ammatillisten rajojen 
toteuttaakseen yhdessä 
sovittua suunnitelmaa

Henkilöstön 
kehittäminen

Täydennyskoulutus 
itsenäisesti ja kukin 
omalla alallaan

Täydennyskoulutus itsenäisesti joko 
omalta tieteenalalta tai toisilta oppien

Olennainen osa kokoon-
tumisista käytetään opis-
keluun yli tieteenalojen 
sekä tiimityöskentelyn 
opettelemiseen
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on päätöksentekovalta. Kaikkien on luotettava toisiinsa ja johtoonsa. Yhteistyötä edesaut-
tavat selvästi sovitut ja kirjatut yhteiset sopimukset. (Amery 2000.) Moniammatilliseen
yhteistyöhön osallistuvilla tulee olla selkeä kuva sekä omasta että toisten rooleista. Toimin-
nan tehokkuus liittyy näihin tekijöihin. (Ovretveit 1995a, 157–158, 164, 1996, Pritchard &
Pritchard 1999, 18–20, Shiu et al. 1999, Williams & Laungani 1999, Taylor 1999, Minore
& Boone 2002.) Tehokkaan moniammatillisen yhteistyön tunnusmerkit ovat jaettu visio
toiminnasta, selkeät tavoitteet, asiantuntevat jäsenet, hyvä vuorovaikutus ja yhteishenki,
roolien ymmärtäminen ja arviointi sekä arvostaminen. Lisäksi tunnusmerkkinä on tuloso-
rientoitunut, selkeä ja puolueeton johto. (Poulton & West 1993, Freeman et al. 2000.)

2.4.1 Moniammatillisen yhteistyön oppiminen ja kehittyminen

Moniammatillisen yhteistyön tekeminen edellyttää yhdessä oppimista. Yhteistyötä opitaan
parhaiten yhteistoiminnallisesti keskustelemalla ja jakamalla oppiminen muiden ammatti-
henkilöiden kanssa. (Fullan 1986, Pietroni 1992, Dechant et al. 1993, Barr 1996, 1999a,
Jensen & Royeen 2002, Williams 2002.) Yhteistyön oppiminen edellyttää toisten kunnioi-
tusta (Cooke 1997, Barr 2002, Irvine et al. 2002). Moniammatillisen tiimin on kuljettava
läpi vaiheittain etenevä kehitysprosessi, ennen kuin se voi vakiinnuttaa avoimen vuorovai-
kutuksen, joustavan johtamisen ja koordinoidun tehokkuuden (Tunckman & Jensen 1977,
Farrell et al. 1986, 1988, 2001). Freeman et al. (2000) esittävät kolme erilaista filosofista
tulkintaa moniammatillisesta yhteistyöstä, jotka johtavat erilaisiin odotuksiin siitä, mitä
muilta tiimin jäseniltä voi oppia.

Ohjaava filosofia, jossa yksi henkilö voi ottaa johtajan roolin ja ohjata muita tiimin jäse-
niä, on tyypillinen lääketieteen ammattilaisille ja joillekin hoitajille. Tyypillisiä toiminnalle
ovat olettamukset toisten rooleista ja tehtävistä. Ohjaavassa asemassa olevat tiimin jäsenet
olettavat, että he voivat oppia ainoastaan vertaisiltaan, eivät kaikilta. Valinnainen filosofia
on tyypillistä autonomisille ammateille, jolloin tietyn ammattihenkilön puoleen käänny-
tään vain tarvittaessa. Määräysten antamista toisille pidetään tarkoituksenmukaisempana
kuin keskustelevaa vuorovaikutusta. Roolien välisten rajojen ylittämisestä ei neuvotella.
Tyypillistä on uskomus, että ammattihenkilö voi oppia ainoastaan niiltä, joilla on sama tai
korkeampi koulutus ja status tiimissä. Yhdistävässä filosofiassa on keskeistä yhteistyö ja
huomion kohdistaminen tiimin jäsenenä olemiseen. Tiimissä huomioidaan erilaiset näkö-
kulmat ja erilainen tapa ymmärtää rooleja. Roolien väliset raja-aidat pyritään ylittämään
keskustelemalla. Tiimissä tunnistetaan keskustelun vaikeus, mikä yhdistyy uskomukseen,
että tiimin ymmärrystä asiakkaiden asioissa voidaan kehittää neuvottelemalla. Tiimissä
uskotaan, että kaikki voivat oppia toisiltaan. (Freeman et al. 2000.)

Farrell et al. (1986, 1988, 2001) ovat kehittäneet moniammatillisen tiimin kehittymisen
mallin, jossa tiimin kehittymisen eri vaiheet ovat yhteydessä tiimin rakenteeseen ja emo-
tionaaliseen ilmapiiriin. Rakenne muotoutuu itsenäisistä epävirallisista rooleista. Tiimi
rakentaa yhteistyössä kulttuurin, joka vaikuttaa siihen, miten ja milloin ryhmä etenee kehi-
tyksessään vaiheesta toiseen. Tiimin kehittyminen alkaa muotoutumisen vaiheesta, jossa
yksilöt ovat erillään toisistaan ja yhteinen näkemys tiimin tehtävästä ja rooleista puuttuu tai
tiimin missio ja roolit nähdään itsekkäästi omasta arvovallasta käsin. Tiimin kehittymistä
edistää neuvotteleva kulttuuri, mikä kaikkien on sisäistettävä. Muotoutumisen vaihetta seu-
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raa myrskyävä vaihe, jolloin tiimit ovat kaksijakoisia. Alatiimit kilpailevat vallasta erilai-
sine näkemyksineen siitä, miten tiimin pitäisi toimia. Tiimissä ollaan erimielisiä siitä, mikä
on tiimin missio ja miten tiimin toiminta tulisi organisoida sekä kuinka paljon yksittäinen
tiimin jäsen, usein lääkäri, voi kontrolloida muita jäseniä. Ristiriitatilanteita vältellään, jol-
loin jännitteet ilmenevät passiivisena vastarintana tai takana valittamisena. Tässä vaiheessa
tiimin jäsenillä on tyypillisesti erilaisia rooleja, joilla kaikilla on ryhmän kehittymistä edis-
tävä merkitys. Normittamisen vaiheessa tiimin jäsenet tarkastelevat omaa historiaansa,
arvioivat ja analysoivat toimintaansa. He neuvottelevat normeista (säännöistä) ja toiminnan
missiosta, joista tulee toiminnan kehittämisen perusta. Tehokkaan johtamisen tai ulkopuo-
lisen ohjaajan avulla tiimi oppii, miten kohdata tiimin kilpailutilanteet ja arvovaltaan liitty-
vät ristiriitatilanteet. Lisäksi tiimi oppii, miten ratkaistaan vääristyneet näkemykset, joita
heillä on toinen toisistaan, sekä miten ongelmia ratkaistaan yhdessä. (Farrell et al. 1986,
1988, 2001.)

Toiminnan vaiheessa moniammatillisen tiimin toimintaa ohjaa kehittynyt kulttuuri, jol-
loin tiimin jäsenet etenevät omissa kehitysvaiheissaan arvioiden yhdessä tiimin kehityspro-
sessia, ratkaisten ongelmat sopimallaan tavalla ja juhlien saavutuksiaan. Tiimin johtajana
toimii se ryhmän jäsen, jolla on eniten asiantuntemusta käsiteltävästä asiasta. Timin jäsenet
ovat kumppaneita keskenään tuntien toistensa vahvuudet ja heikkoudet. Jäsenten roolit
ovat määräytyneet erityisosaamisten ja taitojen perusteella. Vastuu jaetaan, ja tiimi toimii
tehokkaasti perustehtävässään. Kaikki kunnioittavat toisiaan, ja työilmapiiri on lämmin.
(Farrell et al. 1986, 1988, 2001.) Uusi tai uudelleen muodostettu tiimi toimii aluksi epäjoh-
donmukaisesti. Toiminta voi muuttua epäjohdonmukaiseksi myös silloin, jos sen johtaja
vaihtuu tai tiimistä lähtee jäseniä. Tämä johtaa siihen, että tiimin missio, toimintaa ohjaavat
säännöt ja jäsenten roolit katoavat. (Farrell et al. 2000.)

Moniammatillisuus ymmärretään usein koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden
väliseksi yhteistyöksi. Toiminnan kehittämisen tulee sisältää myös apuhenkilöstön (para-
professionals) roolien ja vastuiden selkeyttämisen. Yhteistyön oppimisessa huomio tulee
kiinnittää koko tiimiin, sekä koulutettujen että kouluttamattomien jäsenten toimintaan.
Kaikkien on ymmärrettävä myös kouluttamattomien avustajien työn merkitys osana koko-
naisuutta ja opittava työskentelemään heidän kanssaan. ( Rinne & Jauhiainen 1988, 35–37,
Barr 1999, Jensen & Royeen 2002, Minore & Boone 2002.) Moniammatillisen yhteistyön
kehittyminen on kollektiivinen muutosprosessi, johon kuuluu monia erilaisia vaiheita ja
jossa jokaisen yksilöllisyys on hyväksyttävä. Muutoksen oppiminen edellyttää, että ammat-
tihenkilöt pystyvät perustelemaan toimintaansa, mihin he tarvitsevat teoriaa tai mallia.
(Hart & Fletcher 1999.) Ammatilliset käytännöt sekä sosiaali- että terveydenhuollossa
perustuvat ainoastaan osittain koulutuksen kautta saatuun tietoon. Tieteellisen tiedon
lisäksi toimintaa muokkaa ammattitraditioon liittyvä kokemusperäinen tieto, joka on toi-
minnan kehittyessä muotoutunut myyteiksi ja uskomuksiksi, joiden oikeutusta ei ammatti-
kuntien sisällä kyseenalaisteta. Näin ollen ammatillisen toiminnan perusteet rakentuvat
yhtä lailla virallisina, kaikkien tunnustamina, ja epävirallisina, salattuina ja eri ammattikun-
tien sisällä muotoutuneina. (Rinne & Jauhiainen 1988, 35–37.)
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2.4.1.1 Moniammatillisen yhteistyön oppimismalleja

Dechantin et al. (1993) kehittämässä yhteistyön oppimismallissa hyödynnettiin ryhmädy-
namiikan (Mennecke et al. 1992) ja aikuisten oppimisen (Schön 1983, Mezirow 1991) teo-
reettiset lähtökohdat. Lähtökohtana oli lisäksi näkemys oppivasta organisaatiosta (Senge
1990). Moderneissa organisaatioissa päävastuu oppimisesta on moniammatillisella tiimillä
eikä yksilöllä. Mallissa yhdistyy kolmen tason oppiminen: käyttäytymisen muutos (mitä
ihmiset tekevät?), kognitiivinen kehittyminen (miten ihmiset ajattelevat?) sekä affektiivi-
nen kokeminen (miltä ihmisistä tuntuu?). Yksilön ja ryhmän arvot, uskomukset, normit,
tieto ja käyttäytyminen sekoittuvat vuorovaikutuksessa kollektiiviseksi kokonaisuudeksi.
Mallissa identifioituu neljä oppimisprosessia, jotka muodostavat Dechantin et al. (1993)
mallin ytimen. Sen kautta tiimi edistää kollektiivista kehittymistä. Nämä prosessit ovat
konstruointi ja uudelleen konstruointi, kokeminen, rajojen ylittäminen ja kaikille yhteiset
näkökulmat. Tiimin kehittymisessä on neljä vaihetta: sirpaleisuus (fragmented), yhdistymi-
nen (pooled), synergistisyys eli yhdessä vaikuttaminen (synergistic) ja jatkuvuus (conti-
nuous). Tiimit liikkuvat eteen ja taakse näissä kehitysvaiheissa, varsinkin silloin, kun tii-
miin tulee uusi jäsen. Tiimi voi jäädä myös johonkin tiettyyn vaiheeseen. Tiimi ei voi
konstruoida uutta tietoa, ennen kuin se saavuttaa synergistisen tason. Saavuttaakseen kol-
lektiivisen kehittymisen tason tiimin on käytävä kehityksellisesti läpi kaikki tasot. Vasta
neljännellä tasolla yhteinen uudelleen konstruointi on muodostunut tiimin normiksi, jolloin
tiimissä yhdistetään erilaiset näkemykset yhteiseksi ymmärrykseksi. (Dechant et al. 1993.)

Moniammatillisen yhteistyön oppimisprojektin (Quentin N. Burdick Rural Interdiscip-
linary Training Grant program) päätavoitteena oli, että moniammatillinen tiimi määrittää
yhdessä asiakkaiden moninaiset ongelmat ja niiden perusteella yksilölliset tarpeet ja tavoit-
teet. Koulutukseen osallistuneiden mielestä moniammatillisen yhteistyön paras käytäntö
perustui yhdistymiseen, yhteenkuuluvuuteen ja kulttuuriin. Moniammatillisuuden kehitty-
minen vaati eri ammattiryhmien yhdistymistä, jolloin rakennettiin ystävyys ryhmien sisälle
ja ryhmien välille. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen oli merkittävä asia yhteistyön
rakentamisessa. Toinen tärkeä tekijä moniammatillisen yhteistyön oppimisessa oli luotta-
muksen rakentaminen (building trust). Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä auttaa
fasilitaattori-ohjaaja, joka voi tukea henkilöitä tunnistamaan yhteistyön kehittämistarpeet
ja antaa tukea kehittämistyöhön osallistuville. Ohjaaja voi ohjata työntekijöitä käyttämään
aiheeseen liittyvää materiaalia, joka auttaa heitä prosessissa. Yhteistyön kehittäminen edel-
lyttää tapaamisia (meetings), jossa varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät kehittämistar-
peen ja että heillä on tarvittavat välineet organisoida ja järjestää tapaamisia. Kehittämistyö
edellyttää lisäksi käytännön järjestelyjä, jotta kaikki voivat osallistua kokouksiin. Kaikkien
osallistuminen yhteistyön harjoitteluun on tärkeää. (Field & West 1995.)

Linköpingissä Ruotsissa on kehitetty terveysalan opiskelijoiden moniammatillisen
yhteistyön oppimista viimeisen kymmenen vuoden ajan. Sinne on perustettu harjoittelu-
osasto, missä lääkäri-, laboratorio-, sairaanhoitaja-, toimintaterapeutti-, terveydenhoitaja-
ja fysioterapeuttiopiskelijat harjoittelevat yhdessä moniammatillista yhteistyötä ongelma-
lähtöistä oppimisstrategiaa käyttäen. Fallsbergin ja Hammarin (2000) tutkimuksessa har-
joitteluosaston tavoitteena oli järjestää opiskelijoille harjoitusta tiimityöstä, jossa ongelmat
liittyvät hoitamiseen, huolenpitoon ja kuntoutukseen, antaa opiskelijoille tilaisuus kehittää
tietoaan eri ammattilaisten taidoista ja oppia tunnistamaan potilaiden hoidon, huolenpidon
ja kuntoutuksen tarpeet sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus kehittää omaa ammatillista
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rooliaan. Harjoittelujakso kesti kaksi viikkoa. Projektin päätavoitteena oli hyödyntää
ammattien erilaisuutta oppimisprosessissa. Harjoitteluosaston suurin mielenkiinto oli käy-
tännössä reflektointi (reflection in practice, Schön 1983, 1987). Erityisten tapausten reflek-
tointi antoi opiskelijoille uutta tietoa, jota he voivat hyödyntää erilaisissa työtehtävissä tule-
vaisuudessa. Reflektoinnin arvo lisääntyi, kun opiskelijat pystyivät keskustelemaan toisten
opiskelijoiden ja tutoreiden kanssa. Vuorovaikutustilanteet häivyttivät ammattien väliset
rajat. (Fallsberg & Hammar 2000.)

Englannissa kehitettyyn moniammatillisen yhteistyön harjoitteluosastoon saatiin malli
ruotsalaisesta Linköpingin (Wahlström et al. 1997, Wahlström & Sandén 1998) mallista.
Harjoittelun tavoitteena oli, että opiskelijoiden moniammatillisen yhteistyön taidot ja tiedot
kehittyisivät. Lisäksi tavoitteena oli oman ammatillisen osaamisen kehittyminen. Neljän
viikon pilottihanke käynnistyi keväällä 1999. Neljän viikon ajan 36 opiskelijaa työskenteli
kuudessa ryhmässä, joihin jokaiseen kuului kaksi lääketieteen ja sairaanhoidon opiskelijaa
sekä yksi toimintaterapeutti- ja fysioterapeuttiopiskelija. Jokaisella ryhmällä oli sekä
yhteistyön kehittymistä että oman substanssin oppimista tukevat ohjaajat. Ohjauspalave-
reissa opiskelijat reflektoivat kokemuksiaan koko projektin ajan. Projekti antoi heille
hyvän kokemuksen työskentelystä moniammatillisissa tiimissä, ja heidän yhteistyötaitonsa
kehittyivät. Tämäntyyppinen harjoittelu antoi opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia eri
ammattihenkilöiden väliseen vuorovaikutukseen kuin tavallinen osastoharjoittelu. Reflek-
tioryhmät koettiin erittäin hyvinä oppimista edistävinä tekijöinä. Asiakkaat olivat erittäin
tyytyväisiä hoitoonsa harjoitteluosastolla: he kokivat, että heitä kuunneltiin paremmin ja
että he saivat kysymyksiinsä paremmin vastauksia sekä sitä tietoa, mitä he henkilökohtai-
sesti tarvitsivat. Vuoden kuluttua harjoitteluosastolla toimimisesta opiskelijat kokivat, että
harjoittelu oli tarjonnut heille arvokkaan oppimiskokemuksen ja lisännyt heidän valmiuk-
siaan toimia moniammatillisessa tiimissä. (Reeves & Freeth 2002.)



3 Toimintatutkimus kehittämis- ja tutkimusmenetelmänä

Tässä tutkimus- ja kehittämistyössä käytetään metodisena viitekehyksenä toimintatutki-
musta. Toimintatutkimus ymmärretään tässä tutkimuksessa Heikkisen (2001, 137) kanssa
yhdenmukaisesti, toisaalta väljäksi strategiseksi lähestymistavaksi moniammatillisen per-
hetyön kehittämisessä ja toisaalta tieteellistä tutkimusta ohjaavaksi tutkimusmetodiksi.

Toimintatutkimus jakautuu Englannissa ja Yhdysvalloissa vallitsevaan yksilön itseref-
lektiivista toimintaa korostavaan ja australialaisten yhteisön toimintaa korostaviin suunta-
uksiin. Toimintatutkimuksen alkuperää tai keksijää ei voida yksiselitteisesti määrittää,
mutta psykologi ja sosiaalipsykologi Kurt Lewin (1890–1947) mainitaan hyvin usein toi-
mintatutkimuksen keskeisimmäksi alullesaattajaksi. Lewin pystyi osoittamaan, että työnte-
kijöiden demokraattisilla osallistumismahdollisuuksilla oli selvä yhteys työtyytyväisyy-
teen, työmoraaliin ja tuottavuuteen. (mm. Kemmis & McTaggarit 1988, Gustavsen 1992,
1996, Hart & Bond 1996, 12–20).

Toimintatutkimuksella on Englannissa Lewinin näkemysten kanssa yhdensuuntainen,
mutta itsenäinen kehityshistoria. Se alkoi moniammatillisen tutkijaryhmän toiminnasta
Tavistockin Instituutissa (the Tavistock Institute for Human Relations). Tämän ryhmän teo-
reettiset lähtökohdat olivat psykoanalyysissa ja sosiaalipsykologiassa, kun taas Lewinin
toiminnan perusteet olivat sosiaalisessa ja kokeellisessa psykologiassa. Englantilainen
ryhmä käytti toimintatutkimuksen perustana systeemistä teoreettista lähestymistapaa.
(Gustavsen 1985, Hart & Bond 1996, 5, 23–26.) Monet tutkijat eri puolilla maailmaa ovat
käyttäneet Lewinin ja Tavistock Instituutin töitä pohjana kehittäessään omia filosofisia läh-
tökohtiaan toimintatutkimuksessa (mm. Argyris et al. 1985, Gustavsen 1985, 1987, Whyte
1991a). Brittiläinen, toimintatiedettä painottava toimintatutkimusperinne korostaa toimin-
nan kehittämisen näkökulmaa. Toimintatiede keskittyy henkilöiden välisiin suhteisiin ja
psyykkisiin prosesseihin sekä oppimisen edellytysten tutkimiseen ja muuttamiseen. Kes-
keistä siinä on selvittää ns. piilokäyttöteorioita, joita henkilöt tuottavat erityisesti silloin,
kun he kokevat epävarmuutta tai uhkaa (Argyris et al. 1985, Argyris 1993, Argyris &
Schön 1991.) Australialainen toimintatutkimussuuntaus painottaa yhteiskunnallisen tie-
donmuodostuksen tehtävää. (Kemmis & Wilkinson 1998, Whyte 1991b, Whyte et al.
1991.)

Heikkinen (2001,130) käyttää argumentoinnissaan Deweyn (1929, 1966, alkuperäinen
1916) kirjoituksia ja toteaa, että toimintatutkimuksen historiallisten juurien voidaan nähdä
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johtavan myös amerikkalaiseen filosofian ja kasvatustieteen professori Deweyn (1859–
1952) ajatuksiin vuosisadan alkupuolella. Dewey korosti teorian ja käytännön yhteyttä toi-
siinsa ja luonnosteli ajatuksen tutkimuksesta, joka liittyy saumattomasti yhteisön arkitoi-
mintaan, mutta ei itse käyttänyt sanaa toimintatutkimus. Deweyn keskeisin ajatus oli toi-
minnan kautta oppiminen (learning by doing). Toimintatutkimus sai uutta voimaa
1980-luvulla, kun Schön (1983) julkaisi teoksen ”The Reflective Practitioner”, jossa hän
esitti teoreettisen pohjan reflektiiviselle asiantuntijakoulutukselle. Toimintatutkimuksen
kehittämisessä Yhdysvalloissa on käytetty Schönin näkemystä reflektiivisestä toimijasta.
(Kemmis 1994, 45.)

Carr ja Kemmis (1986, 201–205) jakavat toimintatutkimusorientaatiot Habermasin tie-
donintressi -jaottelun mukaan tekniseen, käytännölliseen ja vapauttavaan. Teknisellä int-
ressillä toimintatutkimuksessa tarkoitetaan tutkimuksia, joilla voidaan ulkopuolisesta
näkökulmasta johtaa käytännön muutoksia. Ne perustuvat silloin ulkopuolisen näkemyk-
siin eivätkä toimijoiden omaan kriittisyyteen toimintaansa kohtaan. Käytännöllisessä eli
praktisessa toimintatutkimuksessa käytännön tavoitteet nähdään ongelmallisina ja avoi-
mina. Praktiseen intressiin sitoutunut tutkija luo Heikkisen (2001, 52) mukaan sellaista tie-
toa ja kulttuuristen symbolien tulkintaa, jonka avulla sekä yksilö sosiaalistuu yhteiskuntaan
ja ymmärtää oman historiallisen kehityksensä että kulttuuriperintö siirtyy sukupolvelta toi-
selle. Praktinen toimintatutkimus on askel kohti vapauttavaa toimintatutkimusta, jossa
osallistujat ottavat itselle vastuun järjenvastaisesta, epäoikeudenmukaisesta ja tyytymättö-
myydestä vapautumisesta ja käytäntöjen muuttamisesta. (Carr & Kemmis 1986.)

Kemmis ja McTaggart (1988, 5) määrittävät toimintatutkimuksen yhteisölliseksi ja itse-
reflektiiviseksi tutkimustavaksi, jonka avulla sosiaalisen yhteisön jäsenet pyrkivät kehittä-
mään yhteisönsä käytäntöjä järkiperäisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi. Samalla
yhteisön jäsenet pyrkivät ymmärtämään entistä paremmin toimintatapojaan ja tilanteita,
joissa he toimivat. Kemmis määrittää Wilkinson (1998, 21) kanssa toimintatutkimuksen
tarkoitukseksi auttaa ihmisiä tutkimaan todellisuutta, jotta sitä voitaisiin muuttaa. Samalla
toimintatutkimus auttaa heidän mukaansa ihmisiä muuttamaan todellisuutta, jotta sitä voi-
taisiin tutkia. Carrin ja Kemmisin (1986, 164) mukaan toimintatutkimus on demokraattisia
periaatteita korostava lähestymistapa, joka sallii osallistujien vaikuttaa tai peräti määrätä
oman elämänsä ja työnsä olosuhteista sekä kehittää yhteisesti kritiikkiä riippuvuutta, epä-
tasa-arvoa ja riistämistä ylläpitäviä sosiaalisia oloja kohtaan.

Toimintatutkimus muodostaa syklin tapaan etenevän prosessin, jossa toiminta ja sen tut-
kimus sekä arviointi ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa yhdistäen teorian ja käytännön
interventioiden avulla. Peräkkäin asettuvat toimintatutkimussyklit muodostavat etenevän
spiraalin, joka voi kuitenkin antaa toiminnasta virheellisesti koko ajan eteenpäin kehittyvän
kuvan. Todellisuudessa tutkimusprosesseissa tapahtuu paljon asioita, joita ei voi tiivistää
yhteen ajassa etenevään spiraaliin. Toimintatutkimuksen edetessä sen painopiste voi muut-
tua, ja tutkimusprosessi etenee niin, että eri vaiheet ovat toistensa lomassa ja päällekkäin.
(Hart & Bond 1996, 31, 37–38, Kemmis 1994, 42, Heikkinen 2001, 43, 138–139.) Whyte
(1991d) kutsuu interventioprosessin aikana esiin tulevia uusia asioita uutta luoviksi yllä-
tyksiksi, jotka voivat johtaa tutkimustehtävän uudelleenmuotoutumiseen. Heikkinen
(2001, 43) nimeää uudet ja ennakoimattomat ongelmat ja tutkimustehtävät sivuspiraaleiksi.
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3.1 Osallistava ja kommunikatiivinen toimintatutkimus

Tähän toimintatutkimukseen valittiin metodologiseksi viitekehykseksi eri toimintatutki-
muksien suuntauksista australialainen suuntaus (Kemmis & Wilkinson 1998, Whyte
1991b, Whyte et al. 1991), joka painottaa yhteisön toiminnassa tutkimuksen emansipato-
rista  eli vapauttavaa ja kriittistä luonnetta. Tämä osallistava eli kriittinen toimintatutkimus
nojautuu kriittiseen teoriaan, jossa keskeistä ovat ihmisen valtaistuminen (empowerment),
vapautuminen (emancipation) ja osallistuminen (participatory action) (Carr ja Kemmis
1986). Nämä olivat oleellisia lähtökohtia myös tässä käytännön kehittämistyössä. Osallis-
tavaa toimintatutkimusta on käytetty organisaatioihin ja työelämään suuntautuneissa tutki-
muksissa (Kemmis & Wilkinson 1998, Whyte 1991b, Whyte et al. 1991). Kommunikatii-
visen toimintatutkimuksen muutoksen kohteena on organisaatioiden toiminta ja tavoitteena
on luoda uudenlainen vuorovaikutuskäytäntö, jossa osallistujien kokemustietoa käytetään
muutoksen voimavarana (Gustavsenin (1992). Tässä toimintatutkimuksessa ei etsitty yhtä
totuutta, vaan tavoitteena oli käytännön toiminnan kehittäminen yhdessä, mikä on keskeis-
tä kommunikatiivisessa toimintatutkimuksessa (Gustavsenin 1992). Toiminnassa ei tavoi-
teltu yksilön vaan yhteisön etua. Keskustelumenetelmä sopii Lahtosen (1999) mukaan
hyvin erilaisia arvoja sisältävään kehittämisprosessiin, jossa henkilöstöryhmien ja organi-
saatioiden rajat ylittävä keskustelu on olennaista.

Tämän toimintatutkimuksen ensimmäisen intervention, moniammatillisen perhetyö-
koulutuksen, teoreettinen viitekehys tukeutui systeemiteoriaan, jossa ammattihenkilö on
osa systeemiä. Ammattihenkilön tehtävä ei ole ratkaista ongelmia, vaan luoda mahdolli-
suus keskustelulle. Toiminnassa korostuu keskustelun ja kielen merkitys. (Anderson &
Goolishian 1988.) Kemmis (1994) näkee toimintatutkimuksen mahdollisuutena luoda
kommunikatiivinen tila, jossa ihmiset voivat vapaasti keskustella ja yhdessä kehittää toi-
mintaansa. Kommunikatiivinen toimintatutkimus yhdessä osallistavan toimintatutkimuk-
sen kanssa muodosti tätä toimintatutkimusta ohjaavan kokonaisuuden. Molemmissa lähes-
tymistavoissa on keskeistä kaikkien tasavertainen osallistuminen avoimeen keskusteluun ja
käytännön kehittämiseen koulutuksesta riippumatta.

Tähän toimintatutkimukseen oleellisesti liittyneet interventiot toteutettiin koulutusinter-
ventioina, joiden  tavoitteena oli saada osallistujat kyseenalaistamaan omat ennakko-ole-
tuksensa, tutkimaan vaihtoehtoisia perspektiivejä, muuttamaan aiempia käsitystapojaan
sekä toimimaan uusien perspektiivien varassa. Näkökulman muutoksessa on kyse proses-
sista, jonka kautta tullaan kriittisesti tietoiseksi siitä, miten ja miksi ennakko-oletuksemme
ovat määränneet tapamme havaita, ymmärtää ja tuntea ympäröivää maailmaa. (Mezirow
1996a.) Interventiot soveltuivat hyvin osallistavaan ja kommunikatiiviseen toimintatutki-
mukseen.

Osallistavan toimintatutkimuksen rinnalla käytetään myös nimityksiä kriittinen, eman-
sipatorinen ja valtauttava toimintatutkimus (Huttunen & Heikkinen 1999a). Australiassa
Deakinin yliopistossa kehitetty osallistava toimintatutkimus perustuu kriittisen teorian filo-
sofiseen perinteeseen (Carr & Kemmis 1986). Niin sanottu Frankfurtin koulukunta kehitti
kriittisen teorian perusteet 1900-luvun alussa. Teorian keskeisiä teemoja olivat kasvatus,
sivistys ja autoritaarisen kasvatuksen vastustaminen. (Anttonen 2001.) Deakinilainen kou-
lukunta näkee toimintatutkimuksen yhteiskuntaa muuttavana voimana. Carr ja Kemmis
(1986) ovat australialaisen toimintatutkimuksen suuntauksen tunnetuimmat henkilöt. Hei-
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dän pääteoksensa ”Becoming critical” (1986) on yksi keskeisimmistä angloamerikkalaisen
toimintatutkimuksen teoksista.

Kriittisen teorian taustalla on Marxin poliittisen taloustieteen kritiikki. Tämän teorian
näkökulmasta todellisuus on rakentunut sosiaalisena prosessina. Ajatukset tiedon, vallan ja
todellisuuden suhteesta ovat olleet esillä klassisessa kriittisessä teoriassa ja myöhemmin
kehitetyissä Kemmisin ja Mezirowin esityksissä.(Horkheimer 1991, Huttunen 1999, 22,
78, Anttonen 2001.) Huttusen ja Heikkisen (1999b) mukaan kriittinen teoria ja toimintatut-
kimus kohtasivat, kun Horkheimerin seuraaja, Frankfurtin koulukunnan toisen sukupolven
edustaja Habermas sai aikaan kriittisen teorian muutoksen. Toimintatutkimuksen kannalta
merkittäviä ovat Habermasin tiedonintressiteoria ja kommunikatiivisen toiminnan teoria.
Tiedonintressiteorian tarkoituksena oli paljastaa tiedon ja tietämisen yhteiskunnalliset
ehdot sekä perustella emansipatorisen intressin ja sitä kautta kriittisen teorian välttämättö-
myys. Tavoitteena toiminnassa on luoda kriittisiä yhteisöjä, jotka toimivat demokraatti-
sesti. (Carr & Kemmis 1986, 156–160.)

Tässä toimintatutkimuksessa keskeistä on kriittinen eli emansipatorinen eli valtauttava
tiedonintressi, jonka päämääränä on vapautuminen perinteisiin liittyvistä pakottavista ja
itsestään selvinä pidetyistä ajatus- ja toimintamalleista sekä ideologioista lasten kuntoutuk-
sessa. Osallistava toimintatutkimus ei etsi tosiseikkoja, vaan syvempää todellisuutta, jonka
avulla pyritään saamaan aikaan muutoksia käytännössä. Totuudessa on kyse toimijan itse
muodostamasta autenttisesta, luotettavasta ja aidosta totuudesta, jossa tieto nousee toimijan
oman tekemisen rationaalisesta reflektoinnista. Tulkintaa ei voida johtaa ulkopuolisista
säännöistä, periaatteista tai teorioista. Toisten tulkinnat voivat vaikuttaa yksittäiseen toimi-
jaan, mikäli hän pitää niitä merkittävinä suhteessa omaan tietoonsa. (Habermas 1978, Carr
& Kemmis 1986, 129, 156, 189–190.) Kuulan (1999, 67) mukaan kriittisen teorian viiteke-
hyksessä toimimisesta muodostuu toimintaa ohjaava positivistiset totuudet kumoava työ-
väline. Carr ja Kemmis (1986, 181–182, 190–191) näkevät, että totuus ja toiminta ovat
sosiaalisesti konstruoituja ja historiaan sidottuja. Heidän mukaansa omakohtainen tieto
voidaan kehittää vuorovaikutuksessa prosessiin osallistuvien kanssa ja totuus voidaan aina
saavuttaa kriittisessä vuoropuhelussa.

Kommunikatiiviselle toimintatutkimukselle ei ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä.
Menetelmää on kutsuttu keskustelua ohjaavan säännöstön perusteella muun muassa kes-
kustelevaksi kehittämiseksi ja demokraattisen dialogin menetelmäksi, sekä työkonferens-
simenetelmäksi sen keskeisen kehittämismenetelmän mukaan. (Lahtonen 1999.) Kommu-
nikatiivisen toimintatutkimuksen perustana on vuorovaikutuksen kehittyminen, joka vai-
kuttaa työyhteisöjen muutokseen ja työelämän innovaatioihin. Kommunikatiivinen toimin-
tatutkimus hylkää yleiset teoriat hyvästä työstä ja organisaatiosta ja ottaa lähtökohdikseen
työyhteisön toimijoiden kokemukset ja kehittämisen kontekstisidonnaisuuden. Työntekijät
itse ovat työnsä parhaat asiantuntijat, jolloin heidän subjektiviteettinsa muutoksen aikaan-
saamisessa korostuu. (Gustavsen 1992, Lahtonen 1999.) Kuulan (1999, 92) mukaan kriit-
tinen teoria on myös kommunikatiivisen toimintatutkimuksen emoteoria, vaikka alkuperäi-
senä isähahmona esitetään Lewin. Gustavsenin demokraattisen dialogin malli on tunnettu
pohjoismaisessa toimintatutkimuksessa (Huttunen & Heikkinen 1999a, Lahtonen 1999).

Kommunikatiivisen toimintatutkimuksen lähtökohtana on ajatus kielen ja toiminnan
vuorovaikutteisesta sidonnaisuudesta toisiinsa: kieli luodaan toiminnan kautta ja toiminta
muokkaa kieltä (Gustavsen 1992, 35–36). Toimintamallin perusajatus on Habermasin kom-
munikaatioteoriasta muokattu demokraattisen dialogin normatiivinen malli. Kommunika-
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tiivisen toiminnan teoriassaan Habermas kokoaa yhteen eri teemoja, joita hän on käsitellyt
1970-luvulla. Hän luopui monista aikaisemmin tärkeistä käsitteistä, kuten tiedonintressistä
ja ideologiakritiikin ideasta sekä emansipaatiosta ja itsereflektiosta. Kommunikatiivisen
toiminnan teorian ytimen muodostaa kommunikatiivisen toiminnan käsite. Kommunikatii-
vinen toiminta on yhteisymmärrykseen pyrkivää toimintaa, jossa toista ihmistä kohdellaan
aitona persoonana. Toimijat eivät ole ensisijaisesti orientoituneet ajamaan omia etujaan.
Diskurssietiikassa Habermas selvittää niitä ehtoja, jotka tekevät diskurssin mahdolliseksi
ja päteväksi. Puhetilanteen yleispätevät ehdot ovat totuus, autenttisuus, oikeudenmukai-
suus ja ymmärrettävyys. Näiden ehtojen täyttyminen tuottaa väitteiden ja vastaväitteiden
avulla yhdessä luodun diskursiivisen totuuden. (Gustavsen 1992, ks. Habermas 1984, 285–
286, 1994.) Kemmisin (1994) mukaan Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian
avulla voidaan tarkastella samanaikaisesti sekä yksilöä että yhteiskuntaa.

Naschold (1993, 39–40) määrittelee kommunikatiivisen toimintatutkimuksen prosessio-
rientoituneeksi kehittämiseksi, sillä mahdollisimman monen työyhteisön jäsenen osallis-
tava ja henkilöstöryhmien ja työpaikkojen rajat ylittävä keskustelu on olennainen osa kom-
munikatiivista toimintatutkimusta. Kehittämisen tavoitteet ja keinot muotoutuvat keskus-
telujen kautta. Prosessikeskeinen toiminta kunnioittaa yhteisössä käynnissä olevia muutos-
prosesseja. Muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa keskustelun laajentumisen kautta. (Gustav-
sen 1992, 7–8.) Lahtosen (1999) mukaan keskustelevan toimintatutkimuksen keskeisenä
periaatteena on osallistujien kokemustiedon käyttäminen muutoksen voimavarana. Se suo-
mennetaan usein tasavertaiseksi keskusteluksi. (Lahtonen 1999.)

Gustavsen (1992) esittää Habermasin teorian pohjalta muokatut kolmetoista periaatetta,
joiden avulla päästään demokraattiseen dialogiin. Gustavsenin (1992) mukaan periaatteet
ovat alustava lähtökohta keskustelussa, jota voidaan arvioida ja muokata kokemuksen
perusteella. Keskeisiä näissä periaatteissa ovat kaikkien mahdollisuus, jopa velvollisuus,
osallistua vastavuoroiseen keskusteluun ja tasavertainen, työtehtävästä ja organisaatiosta
riippumaton osallistuminen kehittämisorganisaation luomiseen. Oikeus ja pätevyys osallis-
tua keskusteluun eivät liity koulutukseen tai asemaan organisaatiossa, vaan työkokemuk-
seen. Kaikkien mielipiteet ovat oikeutettuja, ja jokaisen on velvollisuus tukea toisia. Kes-
kustelua käydään osallistujien omalla kielellä, jotta kaikki ymmärtävät, mistä puhutaan.
Osallistujien on siedettävä omasta näkemyksestä poikkeavia näkökulmia ja keskustelun
tuloksena on synnyttävä sopimuksia, jotka johtavat käytännön muutoksiin. (Gustavsen
1992, 3–4, 37–38.)

3.2 Tutkijan rooli toimintatutkimuksessa

Toimintatutkimuksessa tutkija itse on osa sitä sosiaalista yhteisöä, jossa kehittämistoiminta
toteutetaan ja jota hän tutkii. Tutkijan tausta, kokemus ja koulutus vaikuttavat tutkimuksen
muotoutumiseen. Hän itse on toimintatutkimuksen tärkein työväline. Hänen on perehdyt-
tävä tutkittavaan kohteeseen ja hallittava substanssin keskeiset piirteet. (Beinum et al.
1996, Heikkinen 2001, 23–24.)

Tämän toimintatutkimuksen kohteena oli päiväkodin erityisryhmässä työskentelevien
ammattihenkilöiden ja vanhempien kanssa tapahtuvan moniammatillisen perhetyön kehit-
tyminen. Tutkijan lääkintävoimistelijan koulutus (nimitys myöhemmin fysioterapeutti),
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erikoistuminen lasten fysioterapiaan sekä viidentoista vuoden käytännön työkokemus vai-
kuttivat osaltaan tämän kehittämishankkeen muotoutumiseen. Hänen ajattelunsa kehitty-
mistä on ohjannut käytännön työ fysioterapeuttina, jolloin käynnit päiväkodeissa ja vaikea-
vammaisten lasten kodeissa muodostivat suuren osan hänen työstään. Terveydenhuollon
maisterin opinnoissa ja siihen tutkintoon liittyvässä pro gradu tutkielmassa sekä myöhem-
min jatko-opinnoissa tutkija on paneutunut tämän kehittämishankkeen ilmiöön. Viimeisen
seitsemän vuoden työkokemus kouluttajana ja työelämän kehittämishankkeiden ohjaajana
antavat oman näkökulmansa tämän toimintatutkimuksen toteuttamiseen. Tutkijan ajattelu
on näin ollen yhdistelmä formaalia teoreettisten opintojen kautta saatua tietoa ja kokemuk-
sen kautta kehittynyttä taitotietoa eli hiljaista tietoa (mm. Lehtinen & Palonen 1998).

Tutkijan toimintaa on ohjannut sosiaalisen konstruktivismin mukainen näkemys, jonka
mukaan sosiaaliset ilmiöt ovat sosiaalisesti ja ennen kaikkea kielellisesti tuotettuja. Konst-
ruktion käsite viittaa kielen asiantiloja aikaansaavaan luonteeseen ja merkitysten rakenta-
miseen. Ihmiset itse tuottavat ilmiöt puheen avulla. Tarkasteltavasta ilmiöstä ei ole etsitty
yhtä ainoaa totuutta, vaan erilaisia ja vaihtoehtoisia tulkintoja siitä. (Nikander 1997, 408,
Burr 1998, 13–18, Juuti 1999, 13.) Sosiaalisen konstruktivismin mukaan myös tiede on
sosiaalisesti määrittynyt. Se merkitsee, että tieteen käsitteet ja teoriat ovat sosiaalisesti ja
kielellisesti rakentuneita sekä historiaan ja paikkaan sidottuja (Ylijoki 1999, 318).

Toimintatutkimuksessa tutkijan rooliin liittyy vaikeita valintoja, joista yksi keskeinen on
se, missä määrin tutkijan pitää tai hän saa aktiivisesti vaikuttaa prosessin kulkuun. Toimin-
tatutkimuksessa pyritään aitouteen ja tasavertaisuuteen, jolloin on kyse yhtäältä moraali-
sesti eheän ja empaattisen tutkijahahmon luomisesta ja käytännön tasolla yhteistyön edel-
lytysten turvaamisesta. (Kuula 1999, 116, 170–171.) Beinumin et al. (1996) mukaan tutki-
jan täytyy olla aidosti halukas yhteistyöhön ja yhteiseen oppimisprosessiin osallistujien
kanssa. Lisäksi tutkijalla täytyy olla erityinen kyky ja ammattitaito sosiaalisissa proses-
seissa toimimiseen. Toimintatutkimuksessa ammatillinen vastuu pitää yhdistää avointa
kommunikaatiota edellyttävään tasavertaiseen suhteeseen.

Hartin ja Bondin (1996) mukaan tutkija toimii toimintatutkimuksessa katalysaattorina
auttaen osallistujia löytämään ongelmat ja ajattelemaan eritavalla asioista. Kehittämispro-
sessiin osallistuvat odottavat tutkijan aktiivista roolia, ja yleensä tutkijat osallistuvat kes-
kusteluun (Kuula 1999). Kommunikatiivista toimintatutkimusta käytettäessä tutkijan roo-
lin vaatimukset ovat ristiriitaiset, sillä hän ei saisi itse osallistua keskusteluun, vaan aino-
astaan organisoida keskustelun puitteet. Toisaalta velvoite tasavertaiseen osallistumiseen
edellyttää tutkijan osallistumista yhtenä ryhmän jäsenenä myös keskusteluun. Mezirowin
(1996b) mukaan kouluttajana toimiminen merkitsee empaattisen provokaattorin roolia ja
toimimista roolimallina kriittiselle reflektiolle sekä eettistä sitoutumista oppijakumppa-
niksi ja oppaaksi uudistavan oppimisen tiellä.

Tutkijan tehtävä ei ole pyrkiä auktoriteetin asemaan, eikä hänen toimintaansa kuulu
luennointi tai opettaminen. Hänen tehtävänsä on auttaa näkymättömän tiedon tekemisessä
näkyväksi sekä tuoda keskusteluun uusia teoreettisia näkökulmia. (Gustavsen 1992, 5–6,
Kuula 1999, 94, Lahtonen 1999.) Konsultointi toimintatutkimuksessa nähdään autoritaari-
sena, valmista teoriaa tai mallia pakottavasti soveltavana ja tutkittavien subjektiuden kiel-
tävänä (mm. Whyte 1991c). Kuulan (1999, 140–141) mukaan asiantuntijan rooli ja konsul-
toiva ote ovat toimintatutkimuksessa sisäänrakennettuja elementtejä, joita pitää päätoimi-
sesti tukahduttaa, mutta tilanteen niin vaatiessa myös käyttää. Asiantuntijan roolin kieltä-
minen liittyy pyrkimykseen kieltää ajatus kaikkitietävästä objektiivisesta tutkijasta.
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Toimintatutkimus on prosessi, jonka aikana tutkijan rooli muuttuu ja kehittyy koko ajan.
Oleellista hänen toiminnassaan on siirtyminen asiantuntijasta osallistujien kanssa tasaver-
taiseksi. Kuulan (1999, 125) mukaan tyypillistä toimintatutkijoille on heidän pyrkimyk-
sensä päästä irti ohjaavan asiantuntijan roolista. Hyvä suhde osallistujien kanssa kehittyy
vähitellen. (Gustavsen 1992, Sorensen 1992.)



4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset

Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena on kuvata  ja analysoida moniammatillisen per-
hetyön ilmenemistä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa vanhempien sekä lääkinnäl-
lisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen ammattihenkilöiden näkökulmasta ennen kehittä-
mistoimintaa ja sen jälkeen. Lisäksi kuvataan ja analysoidaan moniammatillisen perhetyön
kehittämisen esteitä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Näiden kautta il-
menee moniammatillisen perhetyön kehittämisprosessi. Tutkimusympäristönä on päiväko-
din erityisryhmä.

Tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
a) Alkutilanteen kuvaus
1. Miten moniammatillinen perhetyö ilmenee vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa

päiväkodin erityisryhmässä ja kuntoutuksen vastuuyksikössä? 
1.1. Mitkä arvot ohjaavat moniammatillista perhetyötä vaikeavammaisten lasten

kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä ja kuntoutuksen vastuuyksikössä
ammattihenkilöiden kuvaamana?

1.2. Mikä on vanhempien rooli moniammatillisessa perhetyössä vaikeavammaisten
lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä ja kuntoutuksen vastuuyksi-
kössä vanhempien ja ammattihenkilöiden kuvaamana?

1.3. Minkälainen moniammatillisen perhetyön toimintamalli ilmenee vaikeavam-
maisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä ja kuntoutuksen vas-
tuuyksikössä vanhempien ja ammattihenkilöiden kuvaamana?

2. Mitä esteitä on moniammatillisen perhetyön kehittämisessä vaikeavammaisten lasten
kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä? 

b) Kehittämistyön tulos
3. Minkälainen moniammatillinen perhetyö ilmenee vaikeavammaisten lasten kuntou-

tuksessa päiväkodin erityisryhmässä kehittämistyön tuloksena?
3.1. Miten moniammatillinen perhetyö ilmenee vaikeavammaisten lasten kuntoutuk-

sessa päiväkodin erityisryhmässä vanhempien ja ammattihenkilöiden kuvaa-
mana?

3.2. Millaista moniammatillista yhteistyötä on ammattihenkilöiden toiminnassa hei-
dän kuvaamanaan?

4. Mitkä tekijät vaikuttavat moniammatillisen perhetyön kehittymiseen vaikeavammais-
ten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä?



5  Kehittämistoiminta

5.1 Moniammatillisen perhetyön kehittämis- ja tutkimusprosessi

Tämän toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää moniammatillista perhetyötä vaikea-
vammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä, joka on osa suurempaa päi-
väkotia. Erityisryhmässä lapselle, joka tarvitsee erityishoitoa ja kasvatusta sekä kuntoutus-
ta, laaditaan hänen hoitonsa ja kuntoutuksensa yhteensovittamiseksi päivähoitoasetuksen
mukaan toiminta- ja kuntoutussuunnitelma (Pihlaja & Lummelahti 1995, 126). Lapsiryh-
män koko sovelletaan lasten tarpeisiin (PhA 486/1988). Toimintatutkimukseen osallistu-
vassa ryhmässä oli kehittämistoiminnan alussa hoidossa seitsemän lasta. Siellä työskente-
livät erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja avustaja. Lisäksi ryh-
mässä kävi lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tuottavia terapeutteja. Alkuvaiheessa
päiväkodin erityisryhmässä vieraili säännöllisesti fysio- ja puheterapeutteja, mutta ei toi-
mintaterapeutteja. Kehittämistyön loppuvaiheessa erityisryhmässä kävi myös toimintatera-
peutteja, mutta he eivät osallistuneet interventioihin.

Toimintatutkimukseen kuuluu kolmesta interventiosta muodostuva kehittämisohjelma.
Moniammatillisen perhetyön kehittäminen päiväkodin erityisryhmässä oli pitkä prosessi,
joka alkoi huhtikuussa 2000 ja päättyi tammikuussa 2003. (Kuvio 1).
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Kuvio 1. Moniammatillisen perhetyön kehittämis- ja tutkimusprosessi.

Selvitysvaiheessa tutkittiin tarvitaanko toimintatutkimusta, jossa kehitettäisiin lääkinnälli-
sen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen asiantuntijoiden yhteistyönä moniammatillista perhe-
työtä lasten kuntoutuksessa. Lisäksi selvitettiin kohdeyhteisön tilanne ja kehittämistarpeet.
(ks. Lauri 1998.) Ennen selvitysvaiheen alkua tutkija keskusteli tutkimusaiheesta moniam-
matillisen perhetyön koulutuksen suunnittelusta vastaavan professorin kanssa. Sovittiin, et-
tä jos koulutus alkaa, niin tutkija osallistuu siihen sekä tutkijana että opiskelijana. Oulun
kaupungin päivähoidossa oli todettu moniammatillisen perhetyön kehittämisen tarve. Päi-
vähoidon päällikkö otti selvää alueen päiväkodeista, joissa oli hoidossa vaikeavammaisia
lapsia ja lisäksi moniammattillisen perhetyön kehittämisestä kiinnostunut henkilökunta.
Yhtenä kriteerinä oli, että päiväkodissa kävi lääkinnällisen kuntoutuksen työntekijöitä: fy-
sio-, puhe- ja toimintaterapeutteja.

Huhtikuussa 2000 päivähoidon päällikkö valitsi kehittämistoimintaan kaksi Oulun alu-
eella sijaitsevaa päiväkodin osastoa. Toinen oli päiväkodin erityisosasto ja toinen osasto,
jossa oli hoidossa vaikeavammaisia lapsia. Osastojen henkilökunnille järjestettiin huhti-
kuussa 2000 yhteinen informaatiotilaisuus, jossa heille kerrottiin toimintatutkimuksen tar-
koitus ja toteuttaminen. Tilaisuudessa keskusteltiin tutkimukseen osallistumisesta ja osal-
listumiseen sitoutumisesta. Tilaisuuden jälkeen päiväkodin erityisosasto ilmoitti osallistu-
vansa toimintatutkimukseen. Päiväkodin normaaliosasto kieltäytyi ajan puutteen vuoksi.

Selvitysvaiheessa sovittiin, että toimintatutkimuksen pääinterventiona toimivaan MA-
PE-koulutukseen hakee päiväkodista kaksi henkilöä ja kiertävä erityislastentarhanopettaja.
Päiväkodin erityisosastolla vaikeavammaisia lapsia kuntouttavia fysio- ja puheterapeutteja
informoitiin MAPE- koulutuksesta. Toimintatutkimukseen osallistuvan päiväkodin erityis-
osaston vaikeavammaisten lasten kuntoutusvastuu oli kahdessa eri paikassa, ja molempia
paikkoja informoitiin MAPE-koulutuksesta. Tutkija keskusteli vastuuyksiköiden edustaji-
en kanssa moniammatillisen perhetyön kehittämisestä. Toisesta kuntoutuksen vastuuyksi-
köstä haettiin MAPE-koulutukseen.
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Selvitysvaiheessa tutkija vieraili toimintatutkimukseen osallistuvassa päiväkodissa tu-
tustuen sen toimintaan ja rakentaen tavoitteellisesti luottamussuhdetta henkilökunnan ja te-
rapeuttien kanssa. Selvitysvaiheeseen kuuluivat osittain prosessointi- ja sitoutumisvaiheet
(Lauri 1998), sillä toimintatutkimukseen osallistuvan osaston työntekijät sekä fysio- ja pu-
heterapeutit keskustelivat tutkijan kanssa yhteistyön ongelmista. He olivat tiedostaneet tar-
peen kehittää yhteistyötä vanhempien ja eri ammattihenkilöiden kanssa. Sitoutumisproses-
si käynnistyy ongelmien tiedostamisena ja muutostarpeen hyväksymisenä (Lauri 1998).
Päiväkodin henkilökunta informoi osastolle elokuussa 2000 tulevien lasten vanhempia
alustavasti toimintatutkimuksesta.

Tutkija haastatteli selvitysvaiheessa päiväkodin erityislasten osaston ammattihenkilöitä,
päiväkodin johtajaa, kiertävää erityislastentarhanopettajaa, avohuollon ohjaajaa sekä päi-
väkodin erityisosastolla työskenteleviä fysio- ja puheterapeutteja. Lisäksi hän haastatteli
MAPE-koulutukseen osallistuvasta vastuuyksiköstä kolmea ammattihenkilöä. Selvitysvai-
heessa haastateltiin myös neljän vaikeavammaisen lapsen vanhempia.

Suunnitteluvaiheessa määritettiin toimintatutkimuksen kokonaistavoitteet ja suunnitel-
tiin toiminta ja keinot, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan (ks. Lauri 1998). Suunnitte-
luvaiheessa sovittiin, että tutkija kantaa päävastuun hankkeen toteutuksesta, ja tutkijan roo-
lia selkeytettiin. Päätettiin, että keskustelupiirit aloitetaan vuoden 2001 syyskuussa. Tähän
päädyttiin, sillä MAPE-koulutukseen osallistuville haluttiin antaa aikaa oman kehitys- ja
muutosprosessin käynnistymiseen, koska he toimivat myöhemmin keskustelupiireissä voi-
mavaroina. Kehittämistoimintaan osallistuvien kanssa sovittiin yhdessä tapaamiskertojen
aikataulut. Lisäksi sovittiin, että keskustelupiireissä edetään aina osallistujien tarpeiden
mukaan. Tässä vaiheessa keskusteltiin pitkäkestoiseen toimintatutkimukseen sitoutumises-
ta. Suunnitteluvaihe liittyy myös toteutusvaiheeseen, sillä interventioiden sisällöt rakentui-
vat prosessin kuluessa. Tutkija videoi kolme kuntoutussuunnitelmapalaveria, joita käytet-
tiin myöhemmin keskusteluryhmässä arvioitaessa toiminnan kehitystä.

Toteutusvaihe alkoi ensimmäisen intervention, MAPE-koulutuksen, käynnistyessä
syyskuussa 2000. Koulutukseen kuului kaksi kontaktiopetuspäivää kuukaudessa. MA-
PE-koulutus päättyi toukokuussa 2002. Tutkija järjesti päiväkodin erityisosastolla hoidossa
olevien lasten vanhemmille tiedotustilaisuuden toimintatutkimuksesta vanhempienillan
yhteydessä syyskuussa 2000. Vanhemmat saivat myös kirjallista tietoa asiasta. Toiseen in-
terventioon kuuluvat keskustelupiirit aloitettiin syyskuussa 2001. Keskustelupiirit kokoon-
tuivat kymmenen kertaa, ja viimeinen tapaaminen oli tammikuussa 2003. Kolmas interven-
tio, Pikku-Portaat - kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmallin
koulutus kesti kaksi päivää joulukuussa 2001 ja yhden päivän tammikuussa 2002.

Tutkija vieraili päiväkodin erityisryhmässä noin kerran kuukaudessa syyskuun 2000 ja
2001 välisenä aikana. Nämä vierailut olivat lyhyitä tapaamisia. Keskustelupiirit toteutettiin
päiväkodin tiloissa, joten tutkija vieraili päiväkodissa näiden tapaamisten yhteydessä. Ar-
viointivaihe alkoi jo suunnittelun aikana, sillä arviointi liittyy kaikkiin toimintatutkimuksen
vaiheisiin. Alku- ja loppuvaiheen haastattelut kuuluivat arviointiin. Tutkimuksen rapor-
tointi tapahtuu vuonna 2004. Toimintatutkimuksen idean mukaisesti eri vaiheet eivät seu-
raa toisiaan lineaarisesti, vaan päällekkäin ja limittäin.

Kehittämistoiminnan pääinterventio oli moniammatillinen perhetyö -koulutus (MA-
PE-koulutus), jonka toteuttivat yhteistyössä Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleis-
lääketieteen laitos ja Oulun Diakonissalaitos. Kouluttajina toimivat sosiaali- ja terveysalan
perhekeskeisen moniammatillisen yhteistyön asiantuntijat. Koulutus järjestettiin moni-
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muoto-opiskeluna ja sen laajuus oli 20 opintoviikkoa. Koulutuksen sisältö muodostui asia-
kaskeskeisestä työskentelystä (mm. perhe- ja verkostokeskeinen työskentely, tiimityösken-
tely), elämäntilanteen muutokset ja selviytyminen -osasta, jossa käsiteltiin muun muassa
perheessä ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, ryhmä- ja projektityöskentelystä sekä
kirjallisuuteen perehtymisestä. Koulutus alkoi syyskuussa 2000 ja päättyi toukokuussa
2002.

MAPE-koulutuksessa moniammatillinen perhetyö merkitsi peruspalvelujen piirissä to-
teutettavaa sellaista ongelmien ja sairauksien ennaltaehkäisyä sekä hoitoa, huolenpitoa ja
kuntoutusta, jossa yhdistetään eri organisaatioiden ammattihenkilöiden ja perheen voima-
varat. Koulutuksen tavoitteena oli antaa koulutukseen osallistujille valmiudet moniamma-
tilliseen yhteistyöhön perheiden ja yhteisöjen kanssa sekä rohkaista työntekijöitä etsimään
uusia, luovia ratkaisuja ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. Lisäksi koulutuksella pyrittiin
edistämään julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Koulutus pyrki
antamaan osallistujille yhteistyön kautta keinoja työssä jaksamiseen ja ammatillisten val-
miuksien kehittämiseen ja näin edistämään myös työllistymistä. Moniammatillisuus ym-
märrettiin tähän kehittämistoimintaan kuuluvassa koulutuksessa poikkitieteellisenä (trans-
disciplinary) toimintana, jossa oleellista on yli tieteenalojen ulottuva opiskelu sekä ryhmä-
työskentely- ja yhteistyötaitojen kehittäminen. Moniammatillisuuden oppimisessa keskeis-
tä oli tiimityö ja eri ammatteihin liittyvien roolien ja näkökulmien ymmärtäminen sekä am-
mattien välisen yhteistyön oppiminen (interprofessional education). (McCollum & Hughes
1990, Woodruff & McGonigel 1990, Barr 1994, 1996.)

Toisena interventiona oli keskustelupiiri, joka kokoontui päiväkodissa työajan jälkeen.
Piirin tavoitteena oli käynnistää keskustelu moniammatillisen perhetyön tekemiseen liitty-
vistä asioista. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa kehittämistarpeet omassa toiminnassa ja löy-
tää yhdessä uusia toimintamalleja moniammatilliseen perhetyöhön. Keskustelupiiri ko-
koontui syyskuun 2001 ja tammikuun 2003 välisenä aikana kymmenen kertaa. Keskuste-
lupiirin toiminta käynnistyi toimintatutkimuksen alkuvaiheessa suoritetun haastattelun tu-
losten reflektoinnilla. Osallistujat loivat itse toiminnalleen tavoitteet ja toimintaohjeet, joi-
den asettamista ohjasivat alkuvaiheen tutkimustulokset. Moniammatillisen perhetyön kou-
lutuksen sisältöalueet olivat merkittäviä myös keskustelupiirissä. MAPE-koulutukseen
osallistujat toimivat yhdessä tutkijan kanssa keskustelupiirin vetäjinä.

Kolmas interventio oli Pikku-Portaat - kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi -kun-
toutus- ja kasvatusmallin käyttämiseen liittyvä kolmen päivän koulutus, josta kaksi ensim-
mäistä päivää pidettiin joulukuussa 2001 ja kolmas päivä tammikuussa 2002. Malli on ke-
hitetty Yhdysvalloissa Portage-Centerissä 1993. Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä
kolmivuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmalli on suunniteltu perheen säätelemän kuntou-
tuksen tueksi. Siinä tarjotaan toimintamalleja, joissa perheen monilukuiset asiat ja näkökul-
mat yhdistyvät varhaiskasvatus- ja -kuntoutusprosessiksi. Malli auttaa ymmärtämään ja ot-
tamaan käytännössä huomioon lapsen ja hänen perheensä elämään vaikuttavat tekijät sekä
aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tärkeyden. Siinä korostetaan perheen oikeutta
vaikuttaa varhaiskuntoutuksen sisällön muotoutumiseen. Vuorovaikutustilanteiden arvi-
oinnissa ja vanhempien ohjaamisessa käytetään apuna videota. Pikku-Portaat – kasvamaan:
syntymästä kolmivuotiaaksi -aineiston neljä pääperiaatetta ovat seuraavat: 1. varhaiskasva-
tusprosessia säätelee perhe, 2. aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on varhaiskasva-
tus- ja -kuntoutusmallin ydin, 3. perheen omat perinteet, kuten sen päivittäiset toiminnot ja
leikit kuvastavat perheen elämänkuvioita, joihin malli niveltyy ja 4. muistiin merkityt ha-
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vainnot sekä vanhempien/ohjaavien aikuisten ja varhaiskuntouttajien väliset keskustelut
ovat varhaiskasvatuksen ja -kuntoutuksen pohjana. (Doan-Sampon et al. 1993.) Tutkija toi-
mi intervention kouluttajana.

5.2 Kehittämisohjelmiin osallistujat

Toimintatutkimukseen liittyviin interventioihin osallistui kehittämistyössä mukana olleita
ammattihenkilöitä. (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Interventiot ja niihin osallistujat.

MAPE-koulutukseen osallistui kaksi erityislastentarhanopettajaa ja yksi fysioterapeutti ko-
ko koulutuksen ajan. Keskustelupiirin alussa toiminnassa oli mukana kymmenen ammatti-
henkilön muodostama moniammatillinen tiimi. Lastenhoitaja oli mukana hankkeessa vuo-
den 2001 loppuun, jolloin hän vaihtoi työpaikkaa. Avohuollon ohjaaja oli mukana helmi-
kuuhun 2002, jolloin hän jäi pitkälle sairaslomalle. Syksyllä 2001 hankkeesta jäi pois yksi
puheterapeutti ja yksi fysioterapeutti, sillä heidän työskentelynsä päiväkodin erityisryh-
mässä päättyi. Syksyllä 2001 keskustelupiiriin tuli mukaan  yksi uusi fysioterapeutti. Kes-
kustelupiiriin osallistui koko prosessin ajan seitsemän ammattihenkilön muodostama mo-
niammatillinen tiimi. 

Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä kolmevuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmallin
käyttöön liittyvään koulutukseen osallistuivat päiväkodin erityisryhmän vakituinen henki-
lökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä kaksi fysio- ja puheterapeuttia. Yksi fy-
sioterapeutti oli osallistunut koulutukseen aikaisemmin. Tämän intervention jälkeen kaikki
toimintatutkimuksessa mukana olleet olivat suorittaneet Pikku-Portaat – kasvamaan: syn-
tymästä kolmevuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmallin käyttöön oikeuttavan koulutuksen.

Osallistuja Toimipaikka Interventiot
MAPE

-koulutus
Keskustelu-

piiri
Pikku-
Portaat

-koulutus
erityislastentarhanopettaja päiväkoti x x x
kiertävä erityislastentarhanopettaja kaupunki x x x
lastentarhanopettaja päiväkoti x x 
lastenhoitaja päiväkoti x* x
avohuollon ohjaaja kaupunki x*
fysioterapeutti 1 yrittäjä x x  
fysioterapeutti 2 yksityinen hoitolaitos x x
fysioterapeutti 3 yksityinen hoitolaitos x x
fysioterapeutti 4 kuntoutuksen vastuuyksikkö x
fysioterapeutti 5 ammatinharjoittaja x*  
puheterapeutti 1 ammatinharjoittaja x x
puheterapeutti 2 ammatinharjoittaja x*
lääkäri kuntoutuksen vastuuyksikkö x
sairaanhoitaja kuntoutuksen vastuuyksikkö x
*keskeytti



6 Kehittämistoiminnan vaikutusten arviointi

Kehittämistoiminnan alussa kuvattiin moniammatillisen perhetyön ilmeneminen ja yhteis-
työtä estävät tekijät vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä
ja kuntoutuksen vastuuyksikössä. Loppuvaiheessa kuvattiin moniammatillista perhetyötä
ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin
erityisryhmässä. Apuna olivat vanhempien ja ammattihenkilöiden kuvaukset alkuvaiheen
teemahaastatteluissa ja kehittämistoiminnan lopussa tehdyssä haastattelussa. Kehittämis-
toiminnan vaikutuksia arvioitiin näiden kautta.

6.1 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen

Toimintatutkimukseen osallistui eri alojen ammattihenkilöitä eri organisaatioista sekä vai-
keavammaisten lasten vanhempia, joiden haastatteluista muodostui tutkimusaineisto (Tau-
lukko 4).

Toimintatutkimuksen alussa vuonna 2000 päiväkodin erityisryhmän kehittämistoimin-
nassa oli mukana yhdentoista ammattihenkilön muodostama moniammatillinen tiimi, joka
osallistui alkuhaastatteluun. Haastatteluun osallistui lisäksi päiväkodin johtaja. Syksyllä
2001 toimintaan tuli mukaan yksi uusi fysioterapeutti, jota ei haastateltu alkuvaiheessa. Al-
kuvaiheessa haastateltiin neljän vaikeavammaisen lapsen vanhempia, joiden lapset olivat
hoidossa tutkimukseen osallistuneen päiväkodin erityisryhmässä. Lisäksi alussa haastatel-
tiin kuntoutuksen vastuuyksikön edustajia. Näin pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvä
kuva moniammatillisesta perhetyöstä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin
erityisryhmässä.

Alkuvaiheen haastatteluun osallistuneiden ammattihenkilöiden keski-ikä oli 40,4 vuotta
ja vaihteluväli 24–50 vuotta. Työkokemuksen keskiarvo ammatillisen koulutuksen jälkeen
oli 15,3 vuotta. Kaikilla haastateltavilla oli itsellä 1–3 lasta. Yhdellä haastateltavalla oli li-
säkoulutusta perhetyöhön, mutta moniammatilliseen yhteistyöhön ei kenelläkään ollut lisä-
koulutusta. Oman substanssin hallintaan liittyvää lisäkoulutusta oli yhtä lukuun ottamatta
kaikilla. Fysio- ja puheterapeutit tuottivat lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja Kelan jär-
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jestämässä vaikeavammaisten kuntoutuksessa ja toteuttivat terapiansa pääasiassa päiväko-
dissa.

Taulukko 4. Tutkimukseen osallistujat.

Alkuhaastatteluun osallistuneista perheistä yksi oli yksinhuoltajaperhe. Kolmen per-
heen vanhemmat olivat ansiotyössä ja yhden työttöminä. Kaikissa perheissä oli vaikeavam-
maisen lapsen lisäksi muita lapsia.

Loppuvaiheessa haastateltiin kehittämistoimintaan osallistuneet erityislastentarhan-
opettajat, lastentarhanopettaja, fysioterapeutit ja puheterapeutti. Lisäksi haastateltiin kol-
men perheen vanhemmat. Kaikkien perheiden isät ja yhden perheen äiti olivat haastattelu-
hetkellä ansiotyössä. Kaksi äitiä oli työttömänä. Kaikissa perheissä oli vaikeavammaisen
lapsen lisäksi muita lapsia.

Tutkimusaineistot kerättiin teemahaastatteluilla, mikä sopi tähän tutkimukseen, koska
siinä tutkittiin heikosti tunnettua ilmiötä. Haastattelussa käytettiin tiettyjä etukäteen valit-
tuja, tutkittavan ilmiön keskeisiä teemoja ja niitä tarkentavia kysymyksiä. Loppuhaastatte-
lun teemat ja täsmentävät kysymykset annettiin haastateltaville ennalta. Haastattelukysy-

Osallistuja Toimipaikka Haastattelu
alku loppu

päiväkodin johtaja päiväkoti x
erityislastentarhanopettaja päiväkoti x x
kiertävä erityislastentarhanopettaja kaupunki x x
lastentarhanopettaja päiväkoti x x
lastenhoitaja päiväkoti x
henkilökohtainen avustaja päiväkoti x
avohuollon ohjaaja kaupunki x
fysioterapeutti 1 yrittäjä x x
fysioterapeutti 2 yksityinen hoitolaitos x
fysioterapeutti 3 yksityinen hoitolaitos x x
fysioterapeutti 4 kuntoutuksen vastuuyksikkö x
fysioterapeutti 5 ammatinharjoittaja x
puheterapeutti 1 ammatinharjoittaja x x
puheterapeutti 2 ammatinharjoittaja x
lääkäri kuntoutuksen vastuuyksikkö x
sairaanhoitaja kuntoutuksen vastuuyksikkö x
 

perhe 1 äiti 1  x x
isä 1  x x

perhe 2 äiti 2  x
isä 2  x

perhe 3 äiti 3  x
perhe 4 äiti 4  x
perhe 5 äiti 5  x

isä 5  x
perhe 6 äiti 6  x
perhe 7 äiti 7  x
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mykset on perusteltua antaa haastateltaville hyvissä ajoin etukäteen, kun haastattelulla ha-
lutaan saada mahdollisimman paljon tietoa aiheesta. Haastatteluissa pyrittiin hyvään vuo-
rovaikutukseen haastateltavien kanssa, joten kysymykset esitettiin siinä järjestyksessä kuin
ne vuorovaikutuksen kannalta olivat mielekkäitä. (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 1980,
2001.)

Alku- ja lopputilanteeseen liittyvissä haastatteluissa olivat samat pääteemat. Ensimmäi-
nen haastatteluteema oli ”Mitä on moniammatillinen yhteistyö ja miten se ilmenee työssä?”
Toisena haastatteluteemana oli ”Mitä on perhetyö/perhekeskeinen työ ja miten se ilmenee
työssä?” Kolmantena teemana olivat moniammatillisen perhetyön esteet. Teemoja tarken-
nettiin moniammatillista perhetyötä ja yhteistyötä käsittelevän teoreettisen tiedon ohjaa-
milla kysymyksillä, joita olivat muun muassa arvot, perustehtävä, erityisosaaminen, asian-
tuntijuus, päätöksenteko, arviointi, säännöt ja sopimukset, roolit ja tukeminen. Loppuhaas-
tattelussa olivat samat teemat, mutta niiden lisäksi haastateltavat arvioivat moniammatilli-
sen perhetyön kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Haastatteluteema-alueet olivat väljät,
jotta haastateltavat pystyivät jatkamaan ja syventämään keskustelua niin halutessaan.

Vanhempia haastateltiin heidän kodeissaan. Ammattihenkilöiden alkuhaastatteluista
kaksi tehtiin haastateltavien kotona ja muut alkuhaastattelut sekä kaikki ammattihenkilöi-
den loppuhaastattelut haastateltavien työpaikoilla. Haastatteluajankohdat sovittiin jokaisen
kanssa erikseen. Alkuvaiheessa moniammatillisen perhetyön koulutukseen osallistuvat
haastateltiin lokakuussa 2000 ja muut projektiin osallistuvat ja perheet marraskuun 2000 ja
huhtikuun 2001 välisenä aikana. Kahden ammattihenkilön ja yhden perheen haastatteluai-
kaa jouduttiin haastattelijasta riippumattomista syistä siirtämään useita kertoja. Loppu-
haastattelut tehtiin maaliskuun 2003 ja toukokuun 2003 välisenä aikana. Haastattelut teki
tutkija itse. Haastattelun pituus oli 70:stä 90 minuuttiin. Haastattelutilanne rakennettiin
mahdollisimman rauhalliseksi huomioimalla muun muassa hastateltaville sopivin haastat-
teluaika, ja valitsemalla rauhallinen paikka haastattelun tekemiseen. Haastattelut nauhoitet-
tiin ja kirjoitettiin sanatarkasti tekstiksi. Alkuhaastattelusta tekstiä oli riviväli 1,5 kirjoitet-
tuna 399 sivua ja loppuhaastattelusta 292 sivua.

6.2 Aineiston analyysi

Haastatteluaineistot analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä (Weber 1990, Cavanagh
1997). Sisällönanalyysi on paljon käytetty analyysimenetelmä, joka soveltui tähän tutki-
mukseen, sillä sen avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti. Sisällönana-
lyysiä käytetään kuvaamaan tutkittava ilmiö tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, jonka lop-
putuloksena tuotetaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita. Tarkoituksena on ymmär-
tää tutkittavaa ilmiötä,ja sitä miten se näyttäytyy eri tilanteissa. Ymmärtäminen laadullises-
sa tutkimuksessa merkitsee laajaa analyysiprosessia, jonka tavoitteena on mahdollisimman
tarkka aineistolähtöinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Krippendorff 1986, Weber 1990,
Burns & Grove 1997, Polit & Hungler 1999.)

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi aloitettiin muodostamalla väljä analyysirunko oh-
jaamaan aineiston luokittelua. Tutkimusaineistosta muodostettiin erilaisia luokituksia nou-
dattaen induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita. Aineistosta poimittiin ne asiat, jotka
kuuluivat analyysirunkoon sekä ilmiötä kuvaavat asiat, jotka eivät olleet etukäteen laadi-
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tussa analyysirungossa. (ks. esim. Kyngäs & Vanhanen 1999.) Analyysiprosessi alkoi jo ai-
neiston keruuvaiheessa, mutta lopullinen analyysi edellytti, että kaikki nauhoitetut haastat-
telut oli aukikirjoitettu. Tutkija luki nämä tekstit huolellisesti läpi useita kertoja. Hän kuun-
teli ensimmäisen kerran aikana haastattelut nauhalta ja teki teksteihin tarvittavat korjauk-
set. Analyysiyksiköksi tutkija valitsi ajatuskokonaisuuden, joka on yhden tai useamman
lauseen muodostama kokonaisuus (Cavanagh 1997, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001,
Polit & Hungler 1999.)

Analyysiprosessi kuvataan aineiston pelkistämisenä, ryhmittelynä ja abstrahointina.
Pelkistämisvaiheessa aineistosta koodattiin ilmaisuja, jotka liittyivät tutkimustehtävään.
Pelkistetyt ilmaisut ilmaistiin samoilla termeillä kuin aineistossa. Ryhmittelyvaiheessa et-
sittiin pelkistettyjen ilmaisujen yhtäläisyyksiä aineiston kuvaamiseksi. Samaa tarkoittavat
ilmaisut yhdistettiin samaan kategoriaan, pääluokkaan, jolle annettiin sen sisältöä kuvaava
nimi. Tutkija päätti tulkintaansa hyväksi käyttäen, mitkä asiat hän yhdisti samaan katego-
riaan. Analyysia jatkettiin yhdistämällä samansisältöiset kategoriat toisiinsa muodostaen
niistä yläkategorioita, yhdistäviä luokkia, myös niille annettiin nimet, jotka kuvasivat luok-
kien sisältöä. Abstrahoinnissa muodostettiin yleiskäsitteiden avulla kuvaus tutkimuskoh-
teesta. Aineistoa pelkistettiin kysymällä aineistolta tutkimustehtävän mukaisia kysymyk-
siä. Abstrahointia jatkettiin yhdistämällä kategorioita niin kauan kuin se sisällön kannalta
oli mielekästä. (Patton 1990, Weber 1990, Dey 1993, Burnard 1996, Polit & Hungler 1999.)

Analyysissa käytettiin tietokoneavusteista laadullisen analyysin QSR Nvivo -ohjelmis-
toa. Tämä ohjelma on kehitetty laadulliseen tutkimukseen Australiassa. Tietokoneohjelmaa
voidaan hyödyntää kategorioiden ja käsitteiden välisten suhteiden luomisessa. QSR Nvivo
-ohjelmisto on apuväline, joten se ei sulje pois laadulliselle tutkimukselle ominaista tutki-
jan tulkintaa. (Luomanen & Räsänen 2000.) Tietokoneohjelman käyttäminen helpottaa laa-
jan aineiston analyysin hallintaa. Se on käytännöllinen tapa aineiston luokittelussa, jolloin
ei tarvita manuaalisia kortistoja. Tutkijan on kuitenkin tärkeä tiedostaa, että tietokoneohjel-
man käyttäminen analyysissa ei ole oikotie, vaan analyysi edellyttää aina tutkijan syvällistä
ajatteluprosessia. (Dey 1993, Weitzman 2000.) Tutkija muodosti koodausjärjestelmän noo-
deista eli tutkijan luomista kategorioista, jotka pitivät sisällään dokumentteja koskevat teo-
reettiset ja aineistolähtöisten kuvausten käsitteellistykset. (Luomanen & Räsänen 1999,
2000.) Koodausjärjestelmää kehitettiin analyysin aikana muodostaen uusia aineistosta nou-
sevia noodeja. Koodauksen avulla aineistosta tehtiin tulkintoja ja luotiin yhteyksiä aineis-
ton ja teoreettisen viitekehyksen välillä. (Miles & Huberman 1994, Cavanagh 1997, Polit
& Hungler 1999.)



7 Interventioiden toteuttaminen

7.1 Ensimmäinen interventio: moniammatillinen perhetyö -koulutus

Moniammatillisen perhetyön kehittämistoiminnan ensimmäinen interventio oli moniam-
matiilinen perhetyö -koulutus, mihin osallistui kiertävä erityislastentarhan opettaja, erityis-
lastentarhanopettaja ja fysioterapeutti. Tutkija osallistui myös koulutukseen.

7.1.1 Koulutuksen teoreettiset lähtökohdat

MAPE-koulutuksen teoreettinen viitekehys tukeutuu systeemiteoriaan ja siitä johdettuun
biopsykososiaaliseen terveys- ja sairauskäsitykseen. Keskeiset käsitteet ovat asiakaskes-
keisyys, perhekeskeisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja verkostoituminen. Koulutuksen
teemoja olivat orientoituminen moniammatilliseen perhetyöhön, systeemiteorian perusteet,
biopsykososiaalinen terveys- ja sairauskäsitys sekä sosiaalinen konstruktionismi.

Systeemiteorian mukaan perheen kokonaisuus muodostuu osasysteemeistä (Seligman
1991, ks. myös Ferguson & Ferguson 1987, Gallimore et al. 1989). Ammattihenkilö ei ole
ulkopuolinen havainnoija, vaan osa havainnoitavaa systeemiä. Sosiaalinen konstruktionis-
mi merkitsee perheterapiassa siirtymistä rakenteen patologioista keskustelun ja kielen maa-
ilmaan. Ammattihenkilön tehtävä ei ole ratkaista ongelmia, vaan luoda mahdollisuus kes-
kustelulle ja uusille merkityksille sekä tulkinnoille. Toisille puhumisesta siirrytään dialogi-
seen keskusteluun. (Anderson & Goolishian 1988, Holma 1992, Wahlström 1992.) Systee-
minen perheterapia painottaa perheen vuorovaikutusta jatkuvasti kehittyvänä prosessina,
jossa ammattihenkilö ei yritä muuttaa perheenjäsenten käyttäytymistä eikä pyri ratkaise-
maan ongelmia, vaan auttaa perhettä kehittämään vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Perheen
haastattelussa etsitään eroja henkilöiden käyttäytymisessä, keskinäissuhteissa, käyttäyty-
misen vaikutuksissa ja aikasuhteissa. Kysymykset toimivat interventioina. (Goldenberg &
Goldenberg 2000, 244–258, ks. myös Mattus 1999, Larivaara et al. 2001). Toiminnan ke-
hittäminen edellyttää ammattihenkilöiltä asiakas- ja perhekeskeistä työotetta. Perheterapi-
assa on kehitetty erityisiä kysymyksiä toimimaan interventiivisenä haastatteluna, muun
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muassa Karl Tommin interventiivinen haastattelu (1988), (Pattersonin et al. 1998,100–
108).

Perheterapiaa ohjaa näkemys, että perheet näkevät maailmansa erilaisena. Perheet toi-
mivat sen mukaan, miten he kokevat ympäröivän yhteisön. Perhe kehittyy itsessään saaden
juurensa sukupolvelta toiselle kehittyvästä perheen omasta historiasta ja menneisyydestä.
Tapa, jolla yksilöt ja perheet luonteenomaisesti käsittelevät elämäänsä, ei pohjaudu johon-
kin objektiiviseen näkökulmaan tai totuuteen todellisuudesta, vaan perheen sosiaaliseen
konstruktioon. Perheen ongelmia tarkasteltaessa on tärkeä selvittää, mitä ratkaisuja se itse
on ehdottanut ja mitä muut ovat ehdottaneet. Perheen voimavarojen arvioinnissa on huo-
mioitava heidän kulttuurinen taustansa. (Patterson et al. 1998, 36–68, Goldenberg & Gol-
denberg 2000, 7.) Toiminnassa näkyvät voimavarasuuntautuneisuus ja asiakas- ja perhe-
keskeisyys.

Biopsykososiaalista terveys- ja sairauskäsitystä voidaan lähestyä biopsykososiaalisen
mallin eli BPSDC-mallin (BioPsychoSocial Dimension Classification) kautta. Tämä malli
kehitettiin alun alkaen strukturoiduksi viitekehykseksi moniammatillisten työryhmien
käyttöön yhtenäistämään työ- ja toimintatapoja toimintakyvyn biopsykososiaalisten ja mo-
niulotteisten edellytysten arvioinnissa, edistämisessä, ylläpitämisessä ja kuntouttamisessa.
(Talo et al. 1996.) Lapsen kuntoutumisen tukeminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemys-
tä lapsen kehityksestä sekä kuntoutumiseen ja perheen voimavaroihin vaikuttavista teki-
jöistä. Biopsykososiaalisen näkemyksen mukaan biologisten, psykologisten ja sosiaalisten
tekijöiden vuorovaikutuksessa ilmenee yksilön terveys tai sairaus (Taylor 1995). Ihmistä ei
voi jakaa osiin, vaan häntä on tarkasteltava suhteessa hänen elämäntilanteeseensa ja elin-
ympäristöönsä. Biopsykososiaalisessa mallissa psykososiaaliset tekijät voivat näytellä yhtä
tärkeää osaa toimintakyvyn häiriön syntymisessä ja paranemisessa kuin biologiset tekijät.
(Engel 1977.) Työskentely edellyttää verkostoutumista. Biopsykososiaalisesti orientoitu-
neessa moniammatillisessa perhetyössä keskeistä on erilaisten näkökulmien kautta muo-
dostettava tilannesidonnainen todellisuus asioista. Näin luodaan neuvotteleva toimintakult-
tuuri, jossa kumppanuuden ydin muodostuu tasavertaisesta neuvottelusta. Toimintakulttuu-
rin tausta-ajatus on sosiaalinen konstruktionismi, joka näkee yksilön toiminnan ja käyttäy-
tymisen yhteisön tuotteena ja ymmärtää yhteistyön yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen
tuloksena. Vanhemmat ja ammattilaiset yhdistävät osaamisensa ja tuovat samaan tilantee-
seen erilaisesta asemastaan johtuvan erilaisen näkökulman. Päätöksentekoprosessi etenee
kaksisuuntaisen dialogin kautta. (mm. Dale 1996.)

Asiakaskeskeinen toiminta lähtee asiakkaan tarpeista, joihon ammattihenkilö aikaisem-
paa kokemustaan ja teoreettista tietoaan hyödyntäen vastaa. Keskeistä on usko muutoksen
mahdollisuuksiin. Asiakaskeskeisessä vuorovaikutuksessa positiivinen ilmapiiri ja raken-
tava vuorovaikutus asiakkaan kanssa sisältävät kunnioittamisen, sitoutumisen, sensitiivi-
syyden ja aktiivisen kuuntelun. Kuuntelun tarkoituksena on ymmärtää, miten asiakas kokee
vaihtoehtoiset valinnanmahdollisuudet ja miksi hän ei halua sitoutua kuntoutukseen. Asi-
akkaan ja ammattihenkilöiden suhde on dialoginen. Dialogisessa suhteessa toiminnan pää-
määrä rakentuu asiakkaan omaan käsitykseen ongelmistaan ja haasteistaan sekä siitä, miten
niihin voidaan vaikuttaa. (mm. Sluijs et al. 1993, Larrabee 1995, Haarakangas 1997, 1998,
2001, Kiikkala 2000, Talvitie 2000.) Perhekeskeisyyttä on käsitelty luvussa 2.3.

Voimavarasuuntautunut toiminta ja verkostoituminen olivat keskeiset käsitteet, jotka si-
sältyivät MAPE-koulutukseen. Voimavarakeskeisen ajattelun juuret ovat perhe- ja lyhytte-
rapiassa, joissa olennaista on, että ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat voimavarat ja vah-
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vuudet löytyvät asiakkaasta itsestään ammattihenkilön ja asiakkaan yhteistyön tuloksena
(Noschis 1999). Voimavarojen vahvistuminen on prosessi, jossa asiakasta autetaan puolus-
tamaan omia oikeuksiaan hänen elämäänsä liittyvissä asioissa. (Pelkonen 1994, Rodwell
1996, Gilbert 1995.)

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kehittäminen avoimemmiksi edellyttää verkos-
toitumista. Toiminta liitetään moniammatilliseen yhteistyöhön. Verkostoajattelun taustalta
ei löydy yhtä yksittäistä teoreettista lähestymistapaa. (Pelttari & Rouhiainen 1997.) Verkos-
tokeskeisellä työllä tarkoitetaan työntekijän tai työryhmän toimintaperiaatetta ottaa asiak-
kaan sosiaalinen verkosto huomioon kaikissa tilanteissa.

Jokaisella ihmisellä on ympärillään ihmissuhdeverkosto, vain sen aktiivinen käyttämi-
nen vaihtelee.  Sosiaalisen verkoston käsitteellä tarkoitetaan niitä vuorovaikutussuhteita,
joiden kautta yksilö ylläpitää sosiaalista identiteettiään ja saa tukea ja uusia ihmissuhteita.
Sosiaalisten kontaktien tiheys ei määritä sosiaalista verkostoa, vaan se kuvaa ihmissuhtei-
den kokonaisuutta. (Naapila 1992, 8, Seikkula 1994.) Verkostolla tarkoitetaan kokonaisuut-
ta, jossa erilaajuisilla toimintayksiköillä on yhteisiä toimintakohteita tai -aikoja. Toimijoita
yhdistää jokin yhteinen teema, jolloin toiminta on aktiivista prosessinomaista työskentelyä.
Tunnusmerkkejä ovat vuorovaikutus, sitoutuminen, useiden toimijoiden ja organisaatioi-
den välinen yhteistyö ja yhteinen tavoite. Verkostotyöskentely mahdollistaa voimavarojen
tehokkaan käytön eri tahojen osaamista ja asiantuntijuutta hyödyntäen. Työskentely edel-
lyttää, että osapuolet tuntevat toisensa. (Karjalainen 1996, Sirola & Salminen 2002). Ver-
kostotyössä tavoitteena on dialogisuus, jolloin asiakas itse ja lapsilla vanhemmat ovat voi-
mavarojensa mukaan tasavertaisia ja vastuullisia verkoston jäseniä. Toiminnassa tuetaan
yksilön ja hänen verkostonsa voimavaroja, jolloin lähestymistapa muuttuu vajavuuskeskei-
syydestä (myös ongelmakeskeisyys) voimavarakeskeisyyteen. (Seikkula 1994.)

7.1.2 Koulutuksen toteuttaminen

MAPE-koulutus toteutettiin 20 opintoviikon laajuisena koulutuksena, joka kesti neljä luku-
kautta. Se alkoi syyskuussa 2000 ja päättyi toukokuussa 2002. Koulutukseen osallistui 75
henkilöä, joilla oli erilaisia ammatteja ja erilainen työkokemus. Heidät jaettiin neljään ryh-
mään, joissa koulutus pääasiassa tapahtui. Tähän toimintatutkimukseen osallistuneet am-
mattihenkilöt olivat samassa ryhmässä, jota kutsuttiin Oulu A -ryhmäksi. Koulutukseen
kuului kaksi koulutuspäivää kuukaudessa ja lisäksi itsenäinen kirjallisuuteen perehtymi-
nen.

Koulutus aloitettiin syyskuussa 2000 kaksipäiväisellä seminaarilla, johon kaikki koulu-
tettavat osallistuivat. Yhteiset seminaaripäivät järjestettiin myös toukokuussa 2001, joulu-
kuussa 2001 ja joulukuussa 2002. Jokaisella pienryhmällä oli kaksi kouluttajaparia, jotka
vastasivat vuorokerroin koulutuksen toteutuksesta. Kouluttajaparit oli muodostettu pääasi-
assa nainen–mies -pareiksi, joiden osapuolilla oli erilainen ammatillinen tausta. Koulutus-
paikkana oli Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu. Kouluttajat vastasivat jokaisen koulu-
tuspäivän toteutuksesta syyslukukauden 2000 ajan sekä tammi- ja helmikuussa 2001. Lo-
puista koulutuspäivistä kouluttajat vastasivat toisesta koulutuspäivästä ja opiskelijat toteut-
tivat itsenäisesti toisen päivän.
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Oulu A -ryhmässä oli 18 opiskelijaa. Osallistujat edustivat moniammatillista ryhmää,
sillä ryhmään kuului kaksi sairaanhoitajaa, mielenterveyshoitaja, sosiaalityöntekijä, perus-
koulun yläasteen opettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, neljä ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja terveysalan opettajaa, fysioterapeutti, kaksi erityislastentarhanopettajaa, toi-
mintakeskuksen johtaja, opinto-ohjaaja ja osastonhoitaja. Oulu A -ryhmän kouluttajina toi-
mivat lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykiatrian sairaanhoitaja ja psykologi. Kolmella heistä
oli perheterapeutin ja yhdellä perhelääkärin koulutus.

MAPE-koulutuksessa toimittiin yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaan,
mikä merkitsi tässä koulutuksessa tietyn oppimistehtävän yhteistä prosessointia ja ratkai-
sua pienryhmissä. Tällöin tavoitteena oli, että pienryhmän jäsenet neuvottelevat ja raken-
tavat keskinäisen ymmärryksen ongelmanratkaisun kohteena olevasta ilmiöstä. (ks. Damon
& Phelps 1989, Häkkinen & Arvaja 1999.) MAPE-koulutuksessa käytettiin erilaisia toi-
minnallisia menetelmiä edistämään käsiteltävien asioiden oppimista (ks. Blatner 1997).
Toiminnallisilla menetelmillä opiskelijoita ohjattiin pois oman tieteenalan näkökulmasta,
jolloin he oppivat ymmärtämään toisten näkökulmia. Keskeistä oli oppia, että ongelmia
voidaan tarkastella ja ratkaista monesta eri näkökulmasta. (Hilton et al. 1995.) Yhteistoi-
minnassa syntyvä sosiaalinen vuorovaikutus voi tukea prosessiin osallistujien tiedon raken-
tumista aktivoimalla osallistujien ajattelua ja tietorakenteita. Keskustelu omista käsityksis-
tä ja tulkinnoista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa antaa osallistujille mahdollisuuden tie-
dostaa oma ajatusmaailmansa. Toisten esittämien erilaisten näkökulmien tarkastelu ja ver-
tailu voi edesauttaa omien käsitysten ja uskomusten uudelleen muokkaamista. (Duschl &
Gitomer 1991, Driver et al. 1994, DeVries 1997, Mason 1998.)

Koulutuspäivät alkoivat aina koko ryhmän yhteistyöskentelyllä. Aamupäivisin käsitel-
tiin kirjallisuuden pohjalta teoreettisia asioita. Jokaiseen tapaamiseen liittyi etukäteen mää-
rätty kirjallisuus, johon osallistujat tutustuivat ennen koulutuspäiviä. (LIITE) Kirjallisuu-
den käsittelyssä käytettiin muun muassa reflektiivistä tiimiä oppimista edistävänä välinee-
nä. Osa opiskelijoista muodosti ryhmän, reflektiivisen tiimin, joka keskusteli lukemansa
kirjallisuuden herättämistä ajatuksista. Toiset kuuntelivat, mitä he puhuivat. Tämän jälkeen
kuunteleva ryhmä keskusteli siitä, mitä he olivat kuulleet. Heitä ohjattiin esittämään kom-
menttinsa pohdintoina ja kysymysten muodossa, ei ehdottomina totuuksina. Andersenin
kehittämässä reflektiivisen tiimin menetelmässä ammattihenkilöiden muodostama tiimi
keskustelee ääneen siitä, minkälaisia ajatuksia heillä heräsi, kun he kuuntelivat perheen jä-
senten keskustelua ammattihenkilöiden kanssa. (Andersen 1987, Rautkallio 1997.)

Aamupäivisin teoreettisten asioiden opiskelussa käytettiin myös toiminnallisia menetel-
miä, joiden avulla osallistujat harjoittelivat moniammatillista perhetyötä. Näiden tapausten
käsittelyssä käytettiin muun muassa reflektoivaa keskustelua eli reflektointia. Tämä työta-
pa tarjoaa perheenjäsenille/opiskelijoille mahdollisuuden kuunnella, kun ammattihenkilöt
/kouluttajat keskustelevat omista havainnoistaan ja mielikuvistaan, joita keskustelu per-
heen kanssa on synnyttänyt. Reflektoivassa keskustelussa ei käytetä erillistä reflektoivaa
ryhmää, vaan ammattihenkilö voi aloittaa reflektoinnin milloin vain palaverin tai hoitoko-
kouksen aikana. Periaatteena reflektoinnissa on, että se perustuu palaverin/hoitokokouk-
sen/koulutuksen tapahtumiin ja että reflektoivat ammattihenkilöt esittävät ajatuksensa sub-
jektiivisina oletuksina ja omina mielikuvinaan eivätkä objektiivisena totuuksina. Tällainen
vuoropuhelu alkaa tavallisesti niin, että joku ammattihenkilö kääntyy toisen ammattilaisen
puoleen ja kertoo hänelle ääneen kuulemiaan ja näkemiään asioita. Tavoitteena on, että ryh-
män keskuudessa muodostuu uusia merkityksiä keskusteluun synnyttävä keskinäinen dia-
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logi. (Haarakangas 1997, 36-37.) Koulutuksessa työtavan käyttämisen tavoitteena oli, että
osallistujat oppivat kuuntelemaan ja kuulemaan sekä tiedostavat eri ammattien erilaiset nä-
kökulmat käsiteltävästä teemasta. (mm. Seikkula 1999.)

Oulu A -ryhmän opiskelijat jaettiin iltapäiväksi kahteen yhdeksän opiskelijan pienryh-
mään. Tähän toimintatutkimukseen osallistuneet henkilöt kuuluivat samaan pienryhmään.
Koulutuksen alussa iltapäivän pienryhmissä piirrettiin osallistujien sukupuut, joita käsitel-
tiin koulutuksen kuluessa. Sukupuun piirtää toinen henkilö haastattelemalla sitä henkilöä,
jonka sukupuuta työstetään. Sukupuussa piirretään näkyviin kolmen sukupolven ajalta hen-
kilön geneettinen sukutausta, johon kuuluvat haastateltavan nykyperhe, taustaperhe ja van-
hempien taustaperhe. Sukupuun avulla nykyisyyttä voidaan tarkastella menneisyydestä kä-
sin. Sukupuun piirtämisen avulla henkilöä voidaan auttaa ymmärtämään omaa elämäänsä
paremmin, koska se antaa henkilölle tietoa hänen perheestään. Sukupuun rakentamisen yh-
teydessä monet suvun menneisyyteen liittyvät vaikeatkin, jopa salatut asiat heräävät eloon
ja saattavat synnyttää tarpeen selvitellä asioita tarkemmin. Sen avulla saadaan tietoa verti-
kaalisesta eli pystysuorasta ahdistuksesta, joka periytyy suhdemalleina ja sosiaalisen sel-
viytymisen kaavoina sukupolvelta toiselle. Toisaalta saadaan tietoa horisontaalisesta, vaa-
kasuorasta ahdistuksesta, joka syntyy kulloinkin ajankohtaisissa stressitilanteissa perheen
pyrkiessä sopeutumaan väistämättömiin muutoksiin, traumaattisiin menetyksiin ja elämän-
kaaren tapahtumiin. (Arvo 1997, 170–187, Salminen 1999, Goldenberg & Goldenberg
2000, 182–184, Ijäs 2003.)

Iltapäivän pienryhmässä harjoiteltiin moniammatillista perhetyötä osallistujien esi-
merkkitapausten avulla. Jokainen pienryhmään osallistuva vastasi vuorollaan siitä, että il-
tapäivän ryhmällä oli tapausesimerkki, jonka avulla toimintaa harjoiteltiin. Koulutukseen
osallistujat toivat näihin oppimistilanteisiin omia asiakasperheitään ja videoituja tai suulli-
sesti kerrottuja tapausesimerkkejä. Iltapäivän ohjelmaan kuuluivat myös opintokäynnit or-
ganisaatioihin, joissa toteutettiin moniammatillista perhetyötä.

Sekä aamu- että iltapäivien oppimistilanteissa tehtiin erilaisia rooliharjoituksia. Roolit
mahdollistavat osallistujien aktiivisen osallistumisen yhteiseen neuvotteluun ja ongelman-
ratkaisuun. (Damon & Phelps 1989, Chan 2001.) Roolipelit ja -leikit ovat menetelmiä, joita
on käytetty opetettaessa kulttuuristen erilaisuuksien, esimerkiksi etnisten, sosiaalisten, ro-
dullisten ja uskonnollisten eroavuuksien tuntemusta (Tomasulo 1999, Metcalf & Yankou
2003). Rooliharjoitusten avulla voidaan harjoitella muutosta asioiden ymmärtämisessä,
tunteissa ja asenteissa, ongelman ratkaisuissa ja yhteistyössä. Näiden menetelmien avulla
tarjotaan koulutukseen osallistujille mahdollisuus simuloida asiakkaiden käyttäytymistä ja
ammattihenkilöiden interventioita. Roolileikit rohkaisevat osallistumaan käyttäytymisen
improvisointiin, jonka avulla harjoitellaan asiakkaan ja ammattihenkilön kohtaamista.
Osallistujia rohkaistaan toimimaan spontaanisti. Harjoituksen jälkeen analysoidaan ”näyt-
telijöiden” suorituksia ja keskustellaan niistä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden ilmaista tun-
teita, havainnoida taitoja  ja arvioida kriittisesti ammattihenkilöiden interventioita. Ohjaa-
jien tehtävä on auttaa opiskelijoita käsittelemään erilaisia tunteitaan, joita harjoitukset saa-
vat aikaan. (DeNeve & Hepner 1997, Lowenstein 2001, Shearer & Davidhizar 2003.)

MAPE-koulutukseen kuuluivat myös osallistujien itsenäisesti suunnittelemat koulutus-
päivät. Tämä tarjosi mahdollisuuden opiskella ja harjoitella moniammatillista perhetyötä
ilman ulkopuolista ohjaajaa. Perusmalli itseohjautuvien päivien toteutukseen muodostui
koulutuksessa käytetystä rakenteesta ja toteutusmenetelmistä. Itseohjattu oppiminen on
prosessi, johon oppija itsenäisesti ryhtyy joko organisoidun koulutustoiminnan ulkopuolel-
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la tai sen tukemana. Se edellyttää oppijalta sosiaalisia ja metakognitiivisia valmiuksia sekä
kykyä reflektiivisyyteen, jotta hänen itseohjaamansa oppimisprosessi voi tuottaa yksilöllis-
tä kehittymistä. (Koro 1993, 161.) Knowlesin (1984) mukaan itseohjautuvuus ja vastuulli-
suus kehittyvät iän mukana. Ne ovat kaikkia aikuisia koskevia ominaisuuksia (Brockett &
Hiemstra 1991, 10–11). Vastuullisuuden lisäksi itseohjautuvan aikuisopiskelijan minäku-
vaan kuuluvat muun muassa suunnitelmallisuus, sisäinen motivaatio, sisäinen arviointi,
avoimuus uusille kokemuksille, joustavuus ja itsenäisyys sekä kyky tehdä yhteistyötä tois-
ten kanssa. (Skager 1984, 24–25, Boud 1988, 20–24.)

7.2 Toinen interventio: keskustelupiiri

Moniammatillisen perhetyön kehittämistoiminnan toinen interventio oli keskustelupiiri.
Keskustelupiiriin osallistuivat toimintatutkimuksen kohteena olevan päiväkodin erityisryh-
män vakinaiset ammattihenkilöt ja kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä päiväkodin eri-
tyisryhmässä kuntoutuspalveluja tuottavat puheterapeutti ja kolme fysioterapeuttia. Alku-
vaiheessa mukana oli myös kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja. Keskustelupiirissä
osallistujilla oli mahdollisuus keskustella moniammatillisen perhetyön kehittymiseen liit-
tyvistä asioista.

7.2.1 Keskustelupiirin lähtökohdat

Keskustelupiirin lähtökohta oli alkutilanteen kuvaus alkumittauksen perusteella. Alkumit-
tauksella vastataan tutkimusongelmiin 1–3. Haastattelujen suorissa lainauksissa lasten ni-
met on muutettu ja autenttisten lainauksien esittäjiä ei ilmoiteta.

7.2.1.1 Moniammatillisen perhetyön ilmeneminen

Vaikeavammaisten alle kouluikäisten lasten kuntoutukseen päiväkodissa osallistuvat am-
mattihenkilöt ja kuntoutuksen vastuuyksikössä työskentelevät asiantuntijat mainitsivat toi-
mintaa ohjaaviksi arvoiksi kunnioittamisen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden. Tutki-
mukseen osallistuneet kuvasivat kunnioittamisen toisen ihmisen kunnioittamisena sekä
ammattihenkilöiden että perheiden välillä. Perheen kohtaaminen  yhdenvertaisena päätök-
sentekijänä omien voimavarojensa mukaan sekä yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksy-
minen ilmensivät tasa-arvoa työssä. Oikeudenmukaisuus oli samojen mahdollisuuksien
tarjoamista jokaiselle perheelle.

Vanhemmat näkivät roolinsa lasten kuntoutuksessa toisaalta asiantuntijana ja aktiivise-
na toimijana ja toisaalta passiivisena ohjeiden noudattajana ja alistujana. Myös ammatti-
henkilöiden mukaan vanhemmat olivat lasten kuntoutuksessa sekä aktiivisia että passiivi-
sia. (Kuvio 2.)



60

Kuvio 2. Perheen rooli moniammatillisessa perhetyössä.

Vanhempien aktiiviseen toimintaan lapsensa asioiden hoitajana sisältyi monenlaisia tehtä-
viä. Heidän asiantuntijuutensa ilmeni päiväkodissa tiedon antamisena lapsen kehityksestä
ammattihenkilöille sekä osallistumisena päiväkodissa tehtävän kuntoutussuunnitelman laa-
timiseen. Vanhemmat hankkivat itse aktiivisesti tietoa kuntoutukseen liittyvistä asioista ja
kuntouttivat lasta kotona opettamalla lapselle päivittäisiä toimintoja. Vanhemman rooliin
kuului myös hoivaaminen ja kasvattaminen. Yksi vanhemmista piti tärkeänä, että vanhem-
mat huolehtivat omasta jaksamisestaan ja osaavat suojella itseään kuntoutusjärjestelmää
vastaan. Vanhemmat pitivät rooliaan lapsensa kuntoutuksessa myös passiivisena, ammatti-
henkilöiden antamien irrallisten ohjeiden noudattajana. Kuntoutuksen vastuuyksikössä
vanhemmat sen sijaan kokivat olevansa passiivisia mukana kulkijoita. Yksi perhe oli alis-
tunut kuntoutusjärjestelmän käytäntöön.

Ammattihenkilöiden mukaan perheen passiiviseen rooliin kuuluivat asiantuntijoiden
päätösten ja perusteluiden kuuntelu sekä erilaisten toimintaohjeiden, kehitysarvioiden, tuen
ja avun vastaanottaminen. Keskustelut lapsen kuntoutuksesta asiantuntijoiden kanssa ja
osallistuminen kuntoutussuunnitelmien tekemiseen, toiminnan tavoitteiden määrittämi-
seen ja lapsen kehityksen arviointiin olivat vanhempien aktiivista toimintaa. Vanhempien
tehtävä oli myös kuntoutuspalveluiden vaatiminen lapselle. Toimintaan kuului lisäksi vas-
tuun kantaminen lapsen asioista ja vanhemmuudesta sekä palveluiden arviointi.

Kuntoutuksen vastuuyksikössä työskentelevät asiantuntijat näkivät perheen roolin aktii-
visempana kuin päiväkodissa työskentelevät. Kaikkien eri alojen ammattihenkilöiden mu-
kaan perheet odottivat kuntoutuspalveluja tuottavien ammattihenkilöiden tukevan ja edis-
tävän heidän vammaisen lapsen kehitystä. Tähän kuului kävely- ja kommunikaatiotaitojen
opettaminen. Vanhemmat odottivat ammattihenkilöiltä tukea arjesta selviytymiseen, johon
liittyivät selkeät ohjeet siitä, mitä he voivat kotona tehdä lapsen kehityksen tukemiseksi.
Lisäksi vanhemmat halusivat motoriikkaan ja kommunikointiin painottuvaa tietoa lapsen
kehityksestä. Vanhemmat odottivat ammattihenkilöiden keskustelevan heidän kanssaan ja
kuuntelevan heitä. Perheen odotuksia pidettiin epärealistisina ja suurina.

 

  Vanhempien näkemys              Perheen rooli              Ammattihenkilöiden näkemys 
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- palveluiden vaatiminen ja arviointi 
- vastuun kantaminen  
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- mukana kulkija 
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- kuuntelija 
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Lasten kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden toiminnassa oli sekä vanhempi-
en että ammattilaisten mukaan piirteitä asiantuntija-, lapsi- ja perhekeskeisestä toiminnasta.
(Taulukko 5.)

Taulukko 5. Moniammatillisen perhetyön toimintamallit.

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat pitivät lastensa kuntoutukseen osallistuvien eri
ammattihenkilöiden toimintaa asiantuntija-, lapsi- sekä perhekeskeisenä toimintana. Päivä-
kotia he pitivät pääasiassa perhe- ja lapsikeskeisenä. Lasten kanssa toimivien fysio- ja pu-
heterapeuttien toiminta oli pääasiassa asiantuntijakeskeistä, ja siinä oli piirteitä myös lapsi-
ja perhekeskeisyydestä. Kuntoutuksen vastuuyksikössä toimittiin pääasiassa asiantuntija-
keskeisesti, mutta toiminta sisälsi myös lapsikeskeisen ajattelun piirteitä. Vanhempien mu-
kaan kuntoutuksen vastuuyksikkö teki kuntoutussuunnitelmat ja -päätökset yksin. Näiden
suunnitelmien pohjana oli vastuuyksikön asiantuntijoiden suorittama arvio lapsen kehityk-
sestä. Vastuuyksikön työ oli pirstaleista, ja siinä eri alojen asiantuntijat toimivat toisistaan
ja perheestä irrallaan. Perheen kanssa työskentelevät fysio- ja puheterapeutit antoivat van-
hemmille asiantuntijatietoa ja perheen arjesta irrallisia ohjeita. He perustelivat toimintaan-
sa riittämättömästi. Ammattihenkilöt käyttivät omaan alaansa liittyvää asiantuntijan kieltä,
joka jäi perheille vieraaksi. Lisäksi he ratkaisivat perheen ongelmia ilman perhettä.

”kun tarpeeksi monta kertaa kysyttiin, ni se vastas vaan on, että mitä te sitten
kuvittelitte, että se puheterapia on. Eihän me voida tietää sitä. Että niinku tieto
pitäs olla sillä ihmisellä, sillä joka on sen alan ammatti-ihminen eikä meillä” …  ”
tuo puheterapiapuoli on semmonen, että kun se on niin erilainen asia ko muut.
Että mitä kaikkia valmiuksia lapsella pitää olla ja miksi harjotella,  että mää oon
kokenu sen niin, että en oo saanu keskustelua aikaan, että voisin ymmärtää sitä
asiaa, että se on erilainen asia kun tää jumpparin kans yhteistyö”.

Vanhempien mukaan perhekeskeiseen toimintaan kuului vanhemmuuden tukeminen, johon
liittyi vanhempien jaksamisen tukeminen. Tätä tapahtui eniten päiväkodin toiminnassa ja
jonkin verran fysio- ja puheterapeuttien työssä. Päiväkodissa annettiin vanhemmille tietoa,
joka auttoi heitä selviytymään lapsen kanssa kotona paremmin, ja päiväkodissa oli aikaa

Toimintamalli Toimija Ilmeneminen

Asiantuntijakeskeinen

Kuntoutuksen vastuuyksikkö
Fysioterapeutit
Puheterapeutit
Avohuollon ohjaaja

Kuntoutussuunnitelman tekeminen
Lapsen kehityksen arviointi
Päätösten tekeminen
Ohjeiden antaminen
Asiantuntijan tieto
Asiantuntijan kieli
Perheen ongelmien ratkaisu
Kuntoutusohjelman ohjaaminen

Lapsikeskeinen

Kuntoutuksen vastuuyksikkö
Päiväkodin henkilöstä
Fysioterapeutit
Puheterapeutit
Avohuollon ohjaaja

Toimiminen lapsen kanssa
Lapsen kehityksen arviointi
Taitojen opettaminen
Lapsen turvallisuus
Leikki

Perhekeskeinen
Kuntoutuksen vastuuyksikkö
Päiväkodin henkilöstö
Fysioterapeutit
Puheterapeutit

Vanhempien tukeminen
Tietoa perheen arjen tueksi
Keskustelu
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keskustella vanhempien kanssa. Yksi vanhemmista koki myös fysio- ja puheterapeuttien
tukevan vanhemmuutta. Lapsikeskeinen toiminta ilmeni vanhempien mukaan konkreetti-
sena työnä lapsen kehityksen tukemiseksi ja lapsen kehityksen arvioimiseksi. Päiväkodissa
opetettiin vaikeavammaisille lapsille päivittäisiä perustaitoja,  kuten syöminen ja wc-toi-
minnot, sekä sosiaalisia taitoja, esimerkiksi leikkiminen toisten lasten kanssa sekä kommu-
nikaatiotaidot. Päiväkodissa lapsikeskeisyys ilmeni myös lapsen turvallisuudesta huolehti-
misena. Päiväkodissa fysio- ja puheterapeutit tukivat yhden vanhemman mielestä lapsen
kehitystä ja yhden mielestä toimivat aktiivisesti lapsen kanssa. Kuntoutuksen vastuuyksi-
kössä tutkittiin lasta ja arvioitiin lapsen kehitystä.

Päiväkodin työntekijöiden ja siellä kuntoutuspalveluja tuottavien ammattihenkilöiden
sekä avohuollon ohjaajan kuvaamana heidän erityisosaamisensa ja asiantuntijuutensa liit-
tyivät lapsen kehityksen arviointiin ja kuntoutusohjelmien ohjaamiseen. Tämä ilmentää
asiantuntijakeskeistä toimintamallia.

Lapsikeskeinen toimintamalli näkyi sekä päiväkodin ammattihenkilöiden että fysio- ja
puheterapeuttien ja avohuollon ohjaajan toiminnassa. Päiväkodin asiantuntijoiden työn
päämääränä oli kuntoutustavoitteiden saavuttaminen, mihin sisältyi muun muassa viittomi-
en ja kävelyn opettaminen ja lapsen kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen. Lapsen ke-
hityksen arvioinnissa päiväkodin asiantuntijat arvioivat lapsen toimintaa ryhmätilanteissa
muiden lasten kanssa. Arvioinnissa he käyttivät Päiväkoti-Portaat-kuntoutusohjelman ryh-
mähavainnointilomaketta. Päiväkodin henkilöstön erityisasiantuntijuuteen kuului lisäksi
leikkiin ja erityisesti vammaisen lapsen leikkiin liittyvät asiat sekä lapsen oppimisen ohjaa-
minen. Fysioterapeuttien toiminnassa oli tärkeää lapsen kokonaiskehityksen tukeminen ja
sitä kautta lapsen elämänlaadun kohentaminen ja arjesta selviytyminen. Keskeistä oli myös
motoristen taitojen kehittymisen tukeminen. Puheterapeuttien työn tavoitteena oli kommu-
nikointitaitojen harjoittaminen lapsen kanssa. Fysio- ja puheterapeuttien kuvauksissa huo-
mio kiinnittyi pääasiassa motoristen taitojen ja kommunikointitaitojen arviointiin, joskin
haastateltavat kuvasivat myös lapsen hyvinvoinnin arvioinnin kuuluvan heidän toimintaan-
sa. Myös avohuollon ohjaajan työn tavoitteena oli lapsen kehityksen tukeminen.

Perhekeskeinen toimintamalli näkyi vanhemmuuden tukemisena ja yhteistyönä van-
hempien  kanssa. Päiväkodissa työskentelevät eri alojen asiantuntijat sekä päiväkodissa
kuntoutuspalveluja tuottavat ammattihenkilöt pitivät perheen ja ammattihenkilöiden yh-
teistyötä tärkeänä osana työtään. Yhteistyö ilmeni perheen itsenäisyyden tukemisena ja
perheen arjen sujumisen helpottamisena. Päiväkodissa työskentelevät ammattihenkilöt oh-
jasivat vanhempia tiedostamaan, että heidän roolinsa on tärkeä lapsen kehityksen tukemi-
sessa.

”Pittää olla  myöskin vanhempien apuna siinä, että ne niinku hoksais, että mitä
lapsen kans vois tehä.”

Yhden kuntoutuspalveluja tuottavan ammattihenkilön ja avohuollon ohjaajan erityisosaa-
mista oli myös yhteistyö muiden lapsen kuntoutukseen osallistuvien kanssa, mikä ilmeni
muun muassa yhteisinä kotikäynteinä ja lapsen kehityksen yhteisarviointeina.

Kuntoutuksen vastuuyksikössä työskentelevien asiantuntijoiden mukaan heidän erityis-
osaamisensa ja asiantuntijuutensa liittyivät lapsen kehityksen arviointiin. He tuottivat per-
heelle kuntoutustutkimuksen ja kuntoutussuunnitelman, jotka sisälsivät lapsen kehityksen
kokonaisvaltaisen arvioinnin. Kuntoutuksen vastuuyksikön erityisosaaminen ilmeni myös
kuntoutustarpeen arviointina, avosektorin toiminnan ohjaamisena ja terapeuttien valintana.
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Nämä heijastavat asiantuntijakeskeistä toimintamallia. Heidän työnsä tavoitteena oli yh-
teistyö kuntoutusverkoston kanssa, mikä ilmeni lapsen ja perheen sekä lapsen kasvuympä-
ristön tukemisena ja auttamisena. Tämä on lapsi- ja perhekeskeistä toimintaa.

Päiväkodissa työskentelevät eri alojen asiantuntijat ja päiväkodissa kuntoutuspalveluja
tuottavat ammattihenkilöt näkivät kuntoutuksen vastuuyksikön toiminnan pääasiassa asi-
antuntijakeskeisenä. Kuntoutussuunnitelmien ja kuntoutuspäätösten tekemisessä ei riittä-
västi hyödynnetty päiväkodin ja kuntoutuksen ammattihenkilöiden asiantuntijuutta ja nä-
kemyksiä lapsen ja perheen tilanteesta.

”No, se on vähän semmonen etäinen, ja meiltä käyvään siellä loppupalaverissä ja
sitte tullaan takasi, ja, että se on semmonen paikka missä käyvään ja sieltä tullaan
niijen ohjeitten ja tietojen kanssa takasi. Sieltä on aina sanottu, mitä meijän pitäs
tehä. Semmonen tunne mulla on, että se on semmonen laitos, mistä sanotaan mitä
pitää tehä. Niissä palavereissa on aika paljon ihmisiä, et ei siinä monta kertaa
pääse ees käyttämään puheenvuoroa, enkä mää usko, että ne suuresti meijän työtä
niinku arvostaa tai näkkee meitä tärkeinä. ”

7.2.1.2 Moniammatillisen perhetyön esteet

Moniammatillisen perhetyön kehittämisen haasteena olivat yhteistyön esteet. Sekä van-
hempien että ammattihenkilöiden mielestä moniammatillisen perhetyön esteenä olivat tie-
don puute ja suvaitsemattomuus, joka ilmeni tasa-arvon ja keskustelun puutteena. Ammat-
tihenkilöiden mukaan moniammatillisen perhetyön esteenä oli lisäksi toiminnan pirstalei-
suus.  (Taulukko 6.)
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Taulukko 6. Moniammatillisen perhetyön esteet.

Vanhempien mukaan tiedon puute ilmeni epäselvyytenä vaikeavammaisten lasten kun-
toutukseen osallistuvien tahojen rooleista. Kuntoutuksen vastuuyksikön rooli suhteessa
päiväkotiin ja lapsen kanssa työskenteleviin fysio- ja puheterapeutteihin oli epäselvä.

”mä oon kyllä ajatellu, ku vertaa sitä lausuntoa, minkä oon saanu vastuuyksiköstä,
että kyllä siinä on hirveä ristiriita siihen mikä on tilanne kotona ja päiväkodissa”

Vanhemmat eivät olleet tietoisia päiväkodin ja kuntoutuksen vastuuyksikön yhteistyöstä.
He eivät olleet myöskään tietoisia siitä, minkälaista yhteistyö päiväkodissa työskentelevien
fysio- ja puheterapeuttien ja päiväkodin välillä oli. Tiedon puute näkyi muun muassa siinä,
että vanhemmilla ei ollut tietoa siitä, missä terapiat päiväkodissa toteutetaan ja miten tera-
piat liittyvät päiväkodin toimintaan. Päiväkodin toimintaan liittyi epäselvyyksiä, jotka il-
menivät muun muassa epäluulona niistä asioista, joita lapsen kerrottiin päiväkodissa teke-
vän.

”mulle sanotaan, että Liisa syö päiväkodissa itsenäisesti ja sillai hyvin, mutta jos
mää ajattelen hänen syömistä kotona, niin muutaman lusikan syö ite ja sitten on
syötettävä, mää mietin, että syököhän se siellä päiväkodissakaan”

Esteet Vanhempien näkemys Ammattihenkilöiden näkemys
Tiedon puute – kuntoutukseen osallistuvien roolit 

epäselvät
– tieto toisten erityisosaamisesta puutteellinen

– kuntoutusjärjestelmä epäselvä – tieto kuntoutuksen vastuuyksikön roolista epäselvä
– yhteistyö eri organisaatioiden välillä

epäselvä
– kuntoutuksen vastuuyksikön tietoisuus avosektorin

tiedoista puutteellinen
– epäselvyyttä päiväkodin toiminnassa
– ei tietoa kuntoutusmalleista 
– lapsen sairaudet
– terapioiden perusteet ja toteutuskriteerit

Suvaitsemattomuus
1. Tasa-arvon puute – kuntoutuksen vastuuyksikössä 

vanhempien asiantuntijuutta ei arvosteta
– kuntoutukseen osallistuvien eri tahojen ja vanhempien

eriarvoisuus
– fysio- ja puheterapeutit ohjaavat päivähoidon 

ammattihenkilöitä
– fysio- ja puheterapeutit päättävät terapioiden sisällön
– päiväkodissa ei keskustella
– kuntoutuksen vastuuyksikössä ei keskustella
– yhteys vanhempiin reissuvihkon välityksellä

2. Keskustelun puute – kuntoutussuunnitelman tekotilanteessa ei
keskustella

– päiväkodissa ei keskustella

– ei mahdollisuutta kysyä asioista – kuntoutuksen vastuuyksikössä ei keskustella
– yhteydenpito reissuvihkon välityksellä – yhteys vanhempiin reissuvihkon välityksellä

Toiminnan pirstalei-
suus

– päiväkodissa kuntoutuksen suunnittelupalaverista
puuttuu selkeä rakenne

– suunnittelu erillään muusta toiminnasta
– ammattihenkilöt eivät tapaa toisiaan
– kuntoutuksen vastuuyksikkö erillään muusta

toiminnasta
– terapeuttien toiminta erillään päiväkodin toiminnasta
– fysio- ja puheterapeutit käyvät monissa toiminta-

ympäristöissä samana päivänä
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Lisäksi tiedon puute näkyi siinä, että päiväkodin henkilökunnan tehtävät eivät olleet selviä.
Vanhemmat eivät tienneet muun muassa sitä, kenen tehtäviin kuului olla lasten kanssa ul-
kona. He olivat tietämättömiä myös lapsensa sairauksiin liittyvistä asioista. Päiväkodissa
toteutettiin Pikku-Portaat- ja Päiväkoti-Portaat-kuntoutus- ja kasvatusmallin mukaista kun-
toutusta, mutta vanhemmat eivät tienneet riittävästi näiden mallien merkityksistä ja sisäl-
löistä. Epäselvyyksiä oli myös fysio- ja puheterapian toteutuksessa. Vanhemmilla ei ollut
riittävästi tietoa terapioiden aloittamis- ja lopettamiskriteereistä ja terapioiden perusteista.

”Sanottiin, että Tiinalla on autistisia piirteitä ja mulle ei ikinä selvinny, mää aatte-
lin, et no onko mun järjessäni jotaki vikaa, ku mä en tajua miten ne näkkyy, kunnes
tässä viime syksynä tämmösen vammasten lasten äitien piirissä eräs äiti kerto lap-
sesta, jolla on autistisia piirteitä. Kyllä hän osas selittää niitä niin, et mäkin
ymmärsin, et hyvänen aika noita meijän Tiinallakin on ollu” .
”..  ei sitä oikein tullu siitä päiväkoti-portaista muuta kuin, että se on siellä päivä-
kodissa hyvin samanlainen mitä nämä portaat mitä kotona kävellään. Sitte on jot-
kut pienet portaat, en minä tiiä”

Ammattihenkilöiden mukaan tiedon puute ilmeni siinä, että eri alojen asiantuntijoiden tie-
tämys toistensa erityisosaamisesta oli puutteellinen. Päiväkodissa työskentelevät asiantun-
tijat eivät tienneet tarpeeksi kuntoutuksen vastuuyksikön roolista. Tiedon puutetta oli myös
kuntoutuksen vastuuyksikössä. Haastatteluun osallistuneet vastuuyksikön ammattilaiset ei-
vät tunteneet riittävän hyvin, mitä heidän toiminnastaan päiväkodissa tiedettiin.

Suvaitsemattomuus ilmeni vanhempien mukaan tasa-arvon puuttumisena vanhempien
ja ammattihenkilöiden suhteessa. He eivät kokeneet itseään täysin tasa-arvoisiksi suhteessa
päiväkodin ammattihenkilöihin, fysio- ja puheterapeutteihin sekä avohuollon ohjaajaan.
Vanhemmat eivät tunteneet itseään tasa-arvoisiksi asioidessaan kuntoutuksen vastuuyksi-
kössä. Heidän näkemyksiään ja asiantuntemustaan omasta lapsestaan ei arvostettu. Am-
mattihenkilöiden mukaan tasa-arvo puuttui lääkinnällisen kuntoutuksen terapeuttien, päi-
väkodin henkilöstön ja kuntoutuksen vastuuyksikön välillä. Fysio- ja puheterapeuttien toi-
minnassa painottui päiväkodin henkilöstöä ohjaava toiminta ja kuntoutuksen vastuuyksi-
kössä muita suurempi asiantuntijalähtöisyys.

”Jotkut pikku seikat ovat antaneet ymmärtää, että minua ei uskota. Minua ei oteta
todesta. Se loppupalaveri, silloin kaikki on jo etukäteen  päätetty, mulla on ainakin
semmonen tunne.”
”Ei niissä palavereissä toteudu ollenkaan, tai hyvin harvoin vielä tänä päivänäkin
tuntuu, että vois  kokea tasa-arvon toteutuvan. Siellä hyvin usein on ollu se perhe
hiljanen ja ammattihenkilöt puhuvat paljon. Ja ammattihenkilöistä tuota, niin val-
taa tai huomiota saa se, joka on äänekkäin ja voimakkain ja haluaa tuoda omat
asiansa tai itsensä esille. Niin välillä siellä jää tärkeitäki asioita vähemmälle hilli-
tyn käytöksen takia. Jospa kaikki ymmärtäisi antaa toisille puheenvuoron ..” .

Suvaitsemattomuus ilmeni myös keskustelun puuttumisena. Vanhempien mukaan kuntou-
tuksen vastuuyksikössä ei keskusteltu riittävästi kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä. Lisäksi
vanhemmat kokivat, että he eivät voi esittää heille tärkeitä kysymyksiä vastuuyksikössä.

Vanhemmat kokivat tarvitsevansa enemmän keskustelua terapeuttien kanssa, vaikka te-
rapeutit pitivät vanhempiin yhteyttä myös puhelimella. Tieto kodin ja päiväkodin välillä
kulki reissuvihkoon kirjoitettuna. Päiväkodin ammattihenkilöt kirjasivat päivittäiset tapah-
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tumat lapsen reissuvihkoon. Tieto perheiden ja fysio- ja puheterapeuttien välillä kulki pää-
asiassa ”terapia-reissuvihkossa”, kun terapiat toteutuivat päiväkodissa. Vanhemmat toivoi-
vat vihkon välityksellä enemmän tietoa lapsen vuorovaikutuksesta. Joidenkin vanhempien
mukaan reissuvihkokäytäntö oli hyvä asia, mutta toisaalta he toivoivat myös keskustelua
asioista. Vanhemmat käyttivät vihkoa epäsäännöllisesti ja joidenkin vanhempien mukaan
vihkoon kirjoittamiseen käytetty aika meni hukkaan.

Ammattihenkilöiden mukaan eri alojen asiantuntijat eivät keskustelleet riittävästi päivä-
kodissa. Kuntoutuksen vastuuyksikössä kuntoutuksen suunnittelupalaverissa keskustelut
eri alojen asiantuntijoiden välillä olivat vähäisiä tai puuttuivat kokonaan.

Lisäksi ammattihenkilöt kokivat moniammatillisen perhetyön esteeksi toiminnan pirs-
taleisuuden. Pirstaleisuutta oli se, että päiväkodissa pidettävistä kuntoutuksen suunnittelu-
palavereista puuttui selkeä toimintarakenne. Eri alojen asiantuntijat suunnittelivat toimin-
tansa pääasiassa kotona irrallaan muusta toiminnasta, eivätkä he tavanneet riittävästi toisi-
aan. Yhteys kuntoutuksen vastuuyksikön ja päiväkodin välillä oli heikko. Terapeuttien toi-
minta oli irrallaan päiväkodin toiminnasta. He eivät työssään huomioineet riittävästi päivä-
kodin toimintateemoja ja lapsen arkitoimintaa päiväkodissa. Terapeutit kävivät päivän ai-
kana useissa eri työyhteisöissä, mikä hajotti heidän toimintaansa.

7.2.1.3 Yhteenveto moniammatillisen perhetyön ilmenemisestä ja esteistä

Vaikeavammaisten alle kouluikäisten lasten vanhemmat kokivat roolinsa lapsensa kuntou-
tuksessa ristiriitaiseksi, toisaalta aktiiviseksi kuntoutukseen osallistujaksi ja toisaalta pas-
siiviseksi ammattihenkilöiden ohjeiden noudattajaksi ja alistujaksi. Sama kaksijakoisuus
ilmeni myös ammattihenkilöiden kuvauksissa perheiden roolista varhaiskuntoutuksessa.
Heidän mukaansa vanhempien rooli moniammatillisessa perhetyössä ilmeni aktiivisena
osallistumisena lapsensa kuntoutukseen ja toisaalta ammattihenkilöiden antaman tiedon,
päätösten ja ohjeiden vastaanottamisena. Vanhempien mukaan ammattihenkilöiden toimin-
ta sekä kuntoutuksen vastuuyksikössä että päiväkodissa kuntouttavien ammattilaisten työ-
nä oli pääasiassa asiantuntijakeskeistä. 

Moniammatillisen perhetyön esteenä olivat sekä vanhempien että ammattihenkilöiden
mukaan tiedon puute ja suvaitsemattomuus, joka ilmeni tasa-arvon ja keskustelun puuttu-
misena. Vanhemmat eivät tienneet tarpeeksi lapsensa kuntoutukseen osallistuvien tahojen
ja ammattihenkilöiden rooleista ja yhteistyöstä. Ammattihenkilöt eivät olleet riittävän tie-
toisia toistensa erityisosaamisesta ja rooleista. Yhteistyön esteenä oli myös tasa-arvon
puuttuminen vanhempien ja ammattihenkilöiden välillä sekä eri alojen ammattihenkilöiden
että kuntoutuksen tahojen välillä. Sekä vanhempien että ammattihenkilöiden mielestä vai-
keavammaisten lasten kuntoutuskäytännössä keskusteltiin liian vähän tai ei lainkaan. Am-
mattihenkilöiden mukaan yhteistyötä estivät asiantuntijakeskeinen toiminta sekä toimin-
nan pirstaleisuus, joka ilmeni suunnittelemattomuutena ja yhteistyön puutteena.
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7.2.2 Keskustelupiirin toteuttaminen

Tutkija videoi kaikki keskustelupiirien tapaamiset ja teki muistiinpanot siitä, miltä hänestä
keskustelupiirissä oli tuntunut. Lisäksi hän teki videotallenteen perusteella tarkat muistiin-
panot keskustelupiirin toteutuksesta ja laati yhteenvedon tapaamisessa käsitellyistä asiois-
ta. Tutkija lähetti ensimmäisen vuoden aikana yhteenvedon toimintatutkimuksen osallistu-
jille ennen seuraavaa tapaamista. Kirje toimi motivointikeinona ja keskustelupiiriin orien-
toitumisena. Keskustelupiiri kokoontui kymmenen kertaa ja jokaisella tapaamiskerralla oli
oma teemansa  (Taulukko 7).

Taulukko 7. Keskustelupiirien keskeiset teemat ja tutkijan havainnot.
Ajankohta Keskeiset keskusteluteemat Tutkijan havainnot
1. kerta
syyskuu 
2001

Alkuhaastattelun tärkeimmät tulokset
Suunnitelman tekeminen

Osallistujien aggressiiviset tunteet alkuhaastattelun tulok-
sista
Syyllisen etsiminen
Perhe objekti
Kuntoutuksen vastuuyksikköön negatiivinen suhtautumi-
nen

2. kerta
lokakuu 
2001

Toimintaa ohjaavat arvot, lait ja asetukset
Aktiivinen kuuntelu
Yhteistyö kuntoutuksen vastuuyksikön kanssa
Päivähoidon ammattihenkilöiden rooli yhteis-
työssä
Perustehtävät

Osallistujien kiinnostus kehittämiseen
Perheiden näkeminen  ongelmaperheinä 
Suuret odotukset kuntoutuksen vastuuyksikön kanssa 
kehitettävää toimintaa kohtaan 

3. kerta
marraskuu 
2001

kuntoutussuunnitelmapalaverin kehittäminen
Kelan rooli lasten kuntoutuksessa

Vanhempien rooli muuttunut
Miten vanhemmat enemmän mukaan?
Kela rajoittaa toiminnan kehittämistä

4. kerta
joulukuu 
2001

Reflektointi palaverista kuntoutuksen vastuuyksi-
kössä
Tavoitteiden tarkentaminen
Pikku-Portaat -koulutus

Aggressiot kuntoutuksen vastuuyksikköä kohtaan
Osallistujat aktiivisia
Asioita pohditaan perheen näkökulmasta
Perheen vahvuudet

5. kerta
helmikuu 
2002

Tapaaminen toimintaterapeutin kanssa
Erityisosaaminen ja yhteinen osaaminen
Vanhasta poisoppimisen vaikeus
Kuntoutussuunnitelmapalaverin kehittäminen

Tärkeä saada perheen ääni kuulumaan
Kuntoutuksen vastuuyksikön rooli selkeytyy
Yhdessä tekeminen

6. kerta
maaliskuu 
2002

Kuntoutussuunnitelmapalaverin harjoittelu 
uudella mallilla

Uusi kokemus: äidin vahvuudet saatiin esille
Yhteiset ohjeet vaativat keskustelua, mikä on vaikeaa

7. kerta
huhtikuu 
2002

Kuntoutussuunnitelmapalaverin malli kirkastuu
Kielen merkitys yhteistyön rakentamisessa
Oikeat kysymykset
Kuuntelu on taito

Oman toimintatavan kriittinen reflektointi
Perheen rooli muuttunut aktiiviseksi

8. kerta
syyskuu 
2002

Videoiden analysointi
Muuttuneet roolit
Vanhemmat aktiiviseksi osallistujaksi kuntoutus-
suunnitelmapalaverissa

Tavoitteet perheiden tarpeiden mukaan
Ongelmat alkavat kääntyä tavoitteiksi

9. kerta
lokakuu 
2002

Arvioidaan kuntoutussuunnitelmapalaverien 
toteutusta
Keskeistä toiminnassa perheen tarpeet
Toiminnan kehittäminen kuntoutuksen vastuuyk-
sikön kanssa
Toiminta edellyttää avointa keskustelua

Vaikeita ja ongelmallisia perheitä ei enää ole
Kuntoutuksen vastuuyksiköstä puhutaan arvostavasti 
Voiko vastuuyksikkö olla kumppani?
Ekologinen arviointi alkaa hahmottua 

10. kerta
tammikuu 
2003

Arvioidaan keskustelupiirien kuluessa kehitettyjä 
toimintoja
Tarve jatkaa toiminnan kehittelyä

Iloista naurua, kun muistellaan alkutilanteen reviirien puo-
lustamista
Vanhemmista ja kuntoutuksen vastuuyksiköstä puhutaan 
yhteistyökumppaneina
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Ensimmäinen keskustelupiiri kokoontui syyskuussa 2001. Toiminta aloitettiin keskustele-
malla siitä, minkälaiseksi osallistujat kokivat oman yhteistyönsä. Kaikki tunnistivat kehi-
tystarpeet. Tutkija aloitti keskustelupiirin kertomalla alkutilanteen kuvaamiseksi tehtyjen
haastatteluaineistojen tuloksista sekä vanhempien että ammattihenkilöiden näkökulmista.
Keskustelu käynnistyi vilkkaana. Päiväkodin henkilöstö vastasi vanhempien haastattelutu-
loksiin aggressivisesti. He näkivät alkuksi vain negatiiviset asiat ja kokivat, että heidän toi-
mintaansa arvosteltiin. Fysio- ja puheterapeutitkin reagoivat aluksi voimakkaasti vanhem-
pien haastattelun tuloksiin. He näkivät asiassa myös positiivisia puolia, sillä heidän mieles-
tä oli tärkeää saada palautetta toiminnasta. He pitivät palautetta työn kehittämisen lähtö-
kohtana, sillä heidän mielestään toiminnassa oli paljon parannettavaa. Päiväkodin henkilö-
kunta toi esille, että lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tuottavat terapeutit olivat heidän
yläpuolellaan, joten toiminta ei ollut tasa-arvoista. Ryhmässä keskusteltiin tasavertaisesta
yhteistyöstä. Terapeutit kiinnittivät huomion kieleen, sanoihin ja ilmaisuihin, joilla van-
hempien kanssa kommunikoidaan. Lisäksi he kohdistivat huomion käyttäytymismalleihin,
joilla vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä. Ryhmässä keskusteltiin siitä, miten vanhem-
pia voitaisiin paremmin informoida siitä, mikä kenenkin rooli lasten kuntoutuksessa oli ja
mihin odotuksiin he pystyisivät vastaamaan olemassa olevilla resursseilla. Tutkija ohjasi
tarvittaessa keskustelua.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovittiin keskustelupiirin tavoitteet ja tehtiin toiminta-
suunnitelma. Päätettiin, että kokoonnutaan syksyn 2001 aikana kerran kuukaudessa ja ke-
vään ja syksyn 2002   aikana kolme kertaa. Lisäksi sovittiin, että keskustelupiiri kokoontuu
työajan jälkeen kaksi tuntia kerrallaan. Osan tapaamisiin käytetystä ajasta osallistujat saivat
työajaksi, ja osa oli kehittämistyöhön osallistujien omaa aikaa. Kokoontumispaikaksi pää-
tettiin päiväkoti.

Ensimmäisellä kerralla osallistujat päättivät, että keskustelupiirin tarkoitus oli tarjota
yhteistyötä tekeville eri alojen ammattihenkilöille mahdollisuus keskustella yhteistyön te-
kemiseen ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Yhdessä päätettiin, että kehittämistyön ta-
voitteet ovat:
1. Terapeuttien ja päiväkodin henkilökunnan tasavertainen toiminta
2. Avoin keskustelukulttuuri
3. Tiiviimpi yhteistyö kuntoutuksen vastuuyksikön kanssa
4. Kuntoutuksen eri tahojen toiminnan, tehtävien ja tavoitteiden selkeyttäminen
5. Tiedottamisen kehittyminen
6. Päiväkodin toiminnan selkeyttäminen

Avoin keskustelukulttuuri pyritään saavuttamaan kehittämällä toimintaa niin, että kaikki
terapeutit ovat välillä mukana ryhmän toiminnassa, jolloin syntyy avointa keskustelua eri
ammattiryhmien asiantuntijoiden välille. Näin koetettiin edistää toiminnan kehittymistä si-
ten, että kaikki ovat tietoisia siitä,  mitä eri alojen ammattihenkilöt vaikeavammaisten las-
ten kanssa tekivät. Siten pyrittiin rakentamaan luonnollisia tilanteita oppia toinen toisiltaan
ja mahdollisuutta keskustella jokaisen toiminnan perusteista. Osallistujat sopivat, että kai-
killa on mahdollisuus kysyä toisten toiminnan perusteita. Päiväkodin toimintaa selkeyte-
tään niin, että fysio- ja puheterapeuttien toiminta niveltyy saumattomasti siihen. Kaikkien
moniammatilliseen perhetyöhön osallistuvien tietoisuutta lisätään muun muassa päiväko-
din organisaatiorakenteesta, perustehtävästä, arvoista, toiminnan  tavoitteista ja erityisosaa-
misista.
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Keskusteluryhmään osallistujat halusivat, että kehittämishankkeen aikana järjestetään
Pikku-Portaat -kuntoutus- ja kasvatusmallin käytön koulutus, joka tarjoaisi yhteisen viite-
kehyksen eri ammattihenkilöiden ja vanhempien toiminnalle. Koulutusta pidettiin tärkeänä
myös siksi, että Pikku-Portaat-kuntoutus- ja kasvatusmallia käytetään yleisesti vaikeavam-
maisten lasten kuntoutuksessa Suomessa. Sovittiin, että tutkija, jolla oli Pikku-Portaat-mal-
lin kouluttajan pätevyys, pitää koulutuksen. Koulutus toteutettaisiin joulukuussa 2001 ja
tammikuussa 2002.

Toinen keskustelupiirin tapaaminen oli lokakuussa 2001. Se aloitettiin keskustelemalla
toimintaa ohjaavista arvoista. Julkinen taso eli julkilausutut tavoitteet, päämäärät, arvot,
toimintaohjeet ja –politiikka sekä näkymätön taso eli tiedostamattomat asenteet, arvot, ta-
voitteet ja päämäärät eivät olleet tasapainossa. Arvokeskustelua ei oltu aikaisemmin käyty
ja päiväkodin nimeämät arvot eivät olleet muiden ammattihenkilöiden tiedossa. Keskuste-
lua syntyi myös siitä, miten lait ja asetukset ohjaavat eri ammattiryhmien toimintaa. Todet-
tiin, että jokaisen on luettava kyseiset asiakirjat. Sovittiin, että päivähoitotoimintaa ja lää-
kinnällistä kuntoutusta ohjaavat lait ja asetukset hankitaan päiväkotiin kahtena kappaleena,
jolloin jokainen voi tutustua niihin. Tutkijan tehtäväksi tuli tuoda aiheeseen liittyvää mate-
riaalia seuraavaan tapaamiseen.

Toinen tapaaminen jatkui tutkimalla, mihin kohtaan lattialle piirretyllä asteikolla 1–10
osallistujat arvioivat oman toimintansa moniammatillisessa perhetyössä. Kaikki asettuivat
seisomaan välille 7½-8. Tutkija johdatti osallistujat kertomaan vuorollaan, miksi he olivat
arvioineet oman toimintansa tietylle tasolle. Ennen tätä sovittiin, että kuunnellaan, mutta ei
kommentoida toisten mielipiteitä. Osallistujat kokivat yhteistyönsä vanhempien kanssa on-
nistuvan paremmin kuin toisten ammattihenkilöiden kanssa. Yhteistyössä eri terapeuttien,
erityistyöntekijöiden ja päiväkodin henkilökunnan välillä nähtiin kehittämistarpeita. Sel-
keimmät kehitystarpeet koettiin yhteistyössä kuntoutuksen vastuuyksikön kanssa.

Terapeuttien ja päiväkodin henkilöiden oli jaettava työnsä selkeämmin. Keskusteltiin
siitä, mitä on päiväkotikuntoutus tai kasvatuksellinen tai pedagoginen kuntoutus. Kaikkien
osallistujien mielestä päiväkodin osaaminen ei tullut riittävästi esille yhteistyössä. Terapeu-
tit totesivat, että kuntoutuksen suunnittelupalavereissa asetetaan liikaa odotuksia ja velvoit-
teita päiväkodin henkilökunnalle. Keskusteltiin myös siitä, että terapeutit toteuttivat oman
osansa vaikeavammaisten lasten kuntoutuksesta pääasiassa lapsen kanssa päiväkodin kel-
larissa. Terapeuttien koettiin kuuluvan kiinteänä osana päiväkodin toimintaan. Yksi päivä-
kodin edustaja sanoi:

”millä lailla voisimme jakaa työtä terapeuttien kanssa, meillä käy niin paljon tera-
peutteja, terapeutit kuuluvat meidän lasten elämään samalla lailla kuin perheet.
Meidän pitäisi kehittää tätä toimintaa, miettiä miten voidaan jakaa tietoa ja koke-
muksia  eikä kuormittaa toisia”. 

Todettiin, että on tärkeä määrittää yhdessä ne päivittäiset toiminnot, johon kuntouttava työ-
ote luontevasti liittyy. Kokeiltavaksi ehdotettiin sitä, että terapeutit liittäisivät omaan toi-
mintaansa lapsen kanssa luontevasti esimerkiksi lapsen avustamisen ruokailussa tai puke-
misessa ulos lähdettäessä, jolloin terapeutti omalla toiminnallaan olisi myös malli muille
lapsen kanssa työskenteleville henkilöille. Näin tarjoutuisi myös luonnollinen tilanne kes-
kustella, miksi mitäkin lapsen kanssa tehdään. Terapeutit kokivat osittain tarvetta olla
enemmän lapsiryhmässä, mitä myös päiväkotihenkilöstö toivoi. Esteenä sille pidettiin Ke-
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lan ohjeita lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta. Jatkotyöskentelyä varten päätettiin
selvittää Kelan näkemys asiasta.

Tutkija johdatti keskustelijat pohtimaan, mikä on jokaisen perustehtävä ja mitä erityis-
osaamista eri ammattien edustajat tuovat tiimiin. Kaikki olivat abstraktilla tasolla nimetes-
sään omaa erityisosaamistaan. Sovittiin, että seuraavaksi kerraksi jokainen valmistelee
konkreettiselle tasolle kuvauksen omasta erityisosaamisestaan ja yhteisen osaamisen alu-
eesta. Jatkossa päätettiin miettiä, onko tarpeen tehdä päiväkotiin esimerkiksi kansio, josta
löytyy eri ammattiryhmien osaamiskuvaukset ja joka selkeyttää vastuuseen ja valtuuksiin
liittyviä asioita.  Näin vastattaisiin vanhempien tarpeeseen saada enemmän tietoa terapiois-
ta. Keskusteltiin hiljaisesta, näkymättömästä tiedosta ja sen tekemisestä näkyväksi. Kun-
toutuksen vastuuyksikön rooli ja yhteistyön vaikeudet nousivat toistuvasti esille. Päätettiin
olla yhteydessä vastuuyksikköön ja ehdottaa tapaamista yhteistyön kehittämisen käynnis-
tämiseksi.

Perheistä puhuttaessa ammattihenkilöiden kieli oli muuttunut. Perheistä puhuttiin nyt
rakentavammassa sävyssä kuin ensimmäisellä kerralla, joskin puheissa esiintyi vielä ”on-
gelmaperheet”. Vanhempien haastattelussa esille tulleiden asioiden perusteella puhetera-
peutti oli kerännyt jo asiakaspalautteen perheiltä nimetäkseen tarkasti omat kehitystarpeen-
sa. Tutkija pyysi osallistujia tutustumaan Paula Määtän kirjaan Perhe asiantuntijana, eri-
tyiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt.

Kolmas keskustelupiirin tapaaminen oli marraskuussa 2001. Ennen kolmatta keskuste-
luryhmän kokoontumista pidettiin tähän kehittämistoimintaan liittyvän Pikku-Portaat-var-
haiskasvatus ja -kuntoutusmallin kaksi koulutuspäivää. Kolmas tapaaminen alkoi Pik-
ku-Portaat-koulutuksen herättämien ajatusten reflektoinnilla. Keskustelupiiriin jäsenet oli-
vat samanaikaisesti mukana Pikku-Portaat-koulutuksessa yhtä osallistujaa lukuunottamat-
ta. Hänkin oli käynyt aikaisemmin kyseessä olevan koulutuksen.

Keskustelussa ilmeni tarve kehittää kuntoutussuunnitelmien laadintakäytäntöä. Keskus-
telupiiriin osallistujat keskustelivat siitä, miten perheen oikeat ja todelliset tarpeet saataisiin
esille. Todettiin, että tavoitteet on tärkeä pilkkoa pieniin konkreettisiin asioihin, joiden tulee
olla sekä vanhempien että kaikkien ammattihenkilöiden tiedossa. Lisäksi todettiin, että pa-
lavereihin tullaan valmistautumatta ja pidetään tiukasti kiinni omasta näkökulmasta. Tämä
johtaa siihen, että kaikki antavat vanhemmille erilaisia ohjeita. Osallistujat päättivät aloit-
taa kokeilun, jossa ammattihenkilöt valmistautuvat kuntoutussuunnitelmapalaveriin yhdes-
sä. Tuotiin esiin tarve kehittää kuntoutussuunnitelman tekotilannetta niin, että siinä olisi
selvä rakenne. Moniammatillisen perhetyön koulutukseen osallistujat toivat esille koulu-
tuksessa harjoitellun toimintamallin, jossa asiat rajataan sopimalla kokouksen alussa, mitä
varten tällä kertaa on kokoonnuttu. Kokouksen toimintamallissa koulutukseen osallistujat
korostivat, että jokainen sanoo vuorollaan oman näkökulmansa, jolloin muut eivät anna oh-
jeita tai kommentoi toisen sanomaa. Todettiin tarve selkeyttää vanhempien roolia kuntou-
tuksen suunnittelupalavereissa sekä tarve huolehtia, että vanhempien ääni tulee kuulluksi.
Sovittiin, että moniammatillisen perhetyön koulutukseen osallistuva erityislastentarhan-
opettaja muuttaa kuntoutussuunnitelmakokouksen rakennetta ja ohjaa kokousta seuraavas-
ta kerrasta alkaen koulutuksessa oppimiensa uusien näkökulmien mukaan. Toiminnan ke-
hittämisen tavoitteeksi lisättiin vanhempien entistä parempi huomiointi ja heidän tasaver-
taisen osallistumisensa varmistaminen.

Tutkija kertoi tapaamisessa keskustelustaan Kelan edustajan kanssa. Kelan mukaan
kuntoutukseen tulee kuulua toiminnan suunnittelu esimerkiksi päiväkodin henkilöstön ja
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terapeuttien kanssa. Arviointi ja kehittämiskeskustelut kuuluvat myös toimintaan. Vanhem-
pien on oltava tietoisia siitä, että kuntoutukseen ja terapiaan kuuluu myös suunnittelu ja ar-
viointi. Erilliset suunnittelukäynnit 1–2 kertaa vuodessa tarkoittavat käyntiä kuntoutuksen
vastuuyksikköön. Kelan standardi on oltava nähtävillä vastaanottotiloissa, ja mikäli palve-
luntuottaja tekee koti- tai päiväkotikäyntejä Kelan standardi on annettava siellä luettavaksi.
Kirjaamisesta on nähtävä kuntoutuksen prosessimaisuus, jolloin jälkikäteen voidaan tarkis-
taa prosessin eri vaiheiden tapahtumat. Terapian on oltava osa lapsen normaalia arkea, ja
siinä on huomioitava nykyinen tieto lapsen normaalista kehityksestä.

Piirissä keskusteltiin jokaisen erityisosaamisesta ja siitä, miten sitä voidaan hyödyntää
yhteistyössä.  Kuntoutuksen vastuuyksikön kanssa oli sovittu ensimmäinen tapaaminen yh-
teistyön kehittämisen käynnistämiseksi marraskuun viimeiselle viikolle. Osallistujat kes-
kustelivat asioista, joista he haluaisivat puhua tapaamisen yhteydessä. Tärkeänä pidettiin
asioiden esittämistä rakentavasti. Tärkeää olisi selkeyttää kuntoutuksen vastuuyksikön roo-
li kuntoutuskäytännössä. Toinen tärkeä asia oli selvittää, miten päiväkodin ja lapsen omien
fysio- ja puheterapeuttien sekä vanhempien näkökulmat huomioitaisiin paremmin vastuu-
yksikössä kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä. Todettiin, että olennaista on keskustella yh-
teistyön tekemisestä, ei yksittäisten lasten asioista.

Tutkija jätti päiväkotiin kansion, jossa oli esitetty toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Li-
säksi osallistujat saivat luettavaksi kaksi artikkelia (Tom Arnkil ja Esa Eriksson: Kelluvia
vuoropuheluita  sekä Tom Arnkil, Esa Eriksson ja Peppi Saikku: Huolen harmaa vyöhyke).

Neljäs keskustelupiirin tapaaminen oli lyhyt keskusteluhetki Pikku-Portaat-koulutuksen
kolmannen päivän alussa tammikuussa 2002. Ryhmään osallistujat kertoivat keskustele-
vansa keskenään huomattavasti enemmän kuin ennen.

Keskustelupiirin yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu kehittää tiiviimpi yhteistyö kuntoutuk-
sen vastuuyksikön kanssa. Kolmannen kokoontumisen jälkeen pidettiin yhteistapaaminen.
Siihen osallistuivat kehittämistoimintaan päiväkodin erityisryhmässä osallistuvat ammatti-
henkilöt ja se kuntoutuksen vastuuyksikkö, jossa oli päiväkodin erityisryhmässä hoidossa
olevien lasten kuntoutusvastuu. Tapaaminen järjestettiin kuntoutuksen vastuuyksikössä.
Tutkija esitti palaverin aluksi toimintatutkimuksen alkutilanteen kuvauksen. Hän oli esittä-
nyt saman asian ensimmäisen keskustelupiirin tapaamisen yhteydessä.

Keskustelupiiriin osallistujien mielestä vastuuyksikön henkilöstö reagoi negatiivisesti
haastattelun tuloksiin, mikä herätti hämmennystä keskustelupiiriin osallistujissa. Päiväkoti
sai kuntoutuksen vastuuyksikössä käynnin yhteydessä tärkeää tietoa, sillä siellä kerrottiin,
että vastuuyksikkö saa tiedon päiväkodin arjesta päiväkodin lausunnoista. Kehittämistoi-
mintaan osallistuvan päiväkodin henkilöstö ei ollut koskaan kirjoittanut lausuntoja kuntou-
tuksen vastuuyksikköön eikä tiennyt tästä käytännöstä. Vastedes he päättivät toimittaa ky-
seiset lausunnot kuntoutuksen vastuuyksikköön. Todettiin, että yhteistyön kehittäminen oli
käynnistynyt ja seuraava tapaamisaika oli sovittu. Vastuuyksikkö ei hyväksynyt, että tutkija
olisi mukana palaverissa, jossa keskusteltaisiin päiväkodin erityisosastolla hoidossa olevis-
ta lapsista. Kehittämistoimintaan päiväkodissa osallistujat keskustelivat tavoitteista ja pää-
tyivät muuttamaan niitä niin, että yhteistyön kehittäminen kuntoutuksen vastuuyksikön
kanssa ei olisi enää keskeinen tavoite. Todettiin, että vastuuyksikön kanssa tulisi keskustel-
la myös vaikeavammaisten lasten asioista, mutta tässä vaiheessa tärkeäksi koettiin tarve
puhua yhteistyön tekemisestä. Päätettiin, että yhteistyön kehittäminen kuntoutuksen vas-
tuuyksikön kanssa jätetään toistaiseksi ja voimavarat käytetään päiväkodissa tapahtuvan
moniammatillisen perhetyön kehittämiseen. Tapaamisen reflektointi koettiin tärkeäksi.
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Päiväkodin erityisryhmään oli tullut uusien hoitolasten mukana uusia fysio-, puhe- ja
toimintaterapeutteja, jotka haluttiin jollakin tavalla mukaan tähän kehittämis- ja tutkimus-
toimintaan. Tutkija laati esitteen, jossa kerrottiin hankkeesta ja siitä, mitä oli tehty. Päivä-
kodin henkilökunta antoi tiedotteen kaikille päiväkodin erityisryhmässä toimiville terapeu-
teille tammikuussa. Tiedotteessa oli päivämäärä, milloin keskustelupiiri kokoontuisi hel-
mikuussa ja pyyntö, että päiväkodin erityisryhmässä vierailevat terapeutit osallistuisivat
tuohon kokoukseen.

Viides keskustelupiirin tapaaminen oli helmikuussa 2002. Keskustelupiirin tapaamiseen
saapui pyynnöstä huolimatta tähän toimintatutkimukseen osallistuvien lisäksi ainoastaan
yksi toimintaterapeutti. Kehittämistyöhön osallistujat kertoivat toimintaterapeutille, mitä
he ovat tämän hankkeen aikana tehneet ja miten he ovat konkreettisesti kehittäneet toimin-
taansa. Keskusteltiin kaikkien erityisosaamisista ja yhteisestä osaamisesta. Pikku-Por-
taat-koulutuksen jälkeen fysioterapeutit ja puheterapeutti olivat tehostaneet yhteisterapian
suunnittelua sekä videoineet terapiatilanteita ja analysoineet niitä yhdessä. Tähän kehittä-
mistoimintaan osallistujat olivat vieneet omia terapioitaan mukaan päiväkotiryhmään. Päi-
väkodin kellarissa toteutettavat terapiat, joissa terapeutti oli lapsen kanssa kahden kesken,
olivat selvästi vähentyneet.

Keskustelussa tuli esiin, että kuntoutuksen suunnittelupalaverien muuttaminen niin, että
perheen ääni kuuluisi enemmän, on vaikeaa. Osallistujat totesivat, että vanha asiantuntija-
keskeinen toimintamalli oli hyvin hankala muuttaa. Maaliskuussa tulisi olemaan kaksi kun-
toutussuunnitelmapalaveria ja päätettiin, että mikäli toiselle perheistä sopii, tutkija tulee
mukaan palaveriin. Hän toimisi palaverin vetäjänä toimivan, MAPE-koulutukseen osallis-
tuvan, erityislastentarhanopettajan parina. Sovittiin, että tutkija seuraa palaveria ja kertoo
tunteensa palaverin vetäjälle aina, kun hänestä tuntuu, että perhe ohitetaan. Lisäksi sovit-
tiin, että jos ammattihenkilöt tutkijan mielestä käyttävät vaikeaselkoista kieltä, tutkija ker-
too tämän ääneen palaverin vetäjälle. Palaverin vetäjällä olisi halutessaan mahdollisuus
keskustella tutkijan kanssa. Kaikki nämä tiedot päätettiin kertoa perheelle etukäteen ja pyy-
tää heiltä kirjallinen lupa tutkijan läsnäoloon. Palaveri videoidaan, jos perhe antaa siihen
luvan.

Keskustelupiiriin osallistujat tekivät hahmottelun kuntoutussuunnitelmapalaverin to-
teuttamiseksi. Ennen palaveria tarkennetaan tapaamisen tavoitteet: miksi kokoonnutaan.
Niistä tiedotetaan myös vanhempia. Sovittiin, että palaverin alussa jokainen käyttää lyhyen
puheenvuoron, jossa tuo esille oman näkökulmansa nykytilanteesta. Lisäksi jokainen ker-
too mistä hän on mahdollisesti huolissaan. Ammattihenkilöt valmistautuvat esittämään asi-
an lyhyesti ja selkeästi. Sovittiin, että muut kuuntelevat eivätkä kommentoi tai anna ohjeita.
Perheen näkökulma kysytään ensimmäisenä. Kaikki huolehtivat omalta osaltaan, että van-
hemmat ovat tasavertaisia osallistujia. Kaikki kiinnittävät huomion kieleen, jota käyttävät.
Sovittiin vielä, että palaverin vetäjä kerää asiat yhteen ja huolehtii, että pysytään siinä asi-
assa, jonka vuoksi on kokoonnuttu.

Kuudes keskustelupiirin tapaaminen oli maaliskuussa 2002. Tapaaminen toteutettiin
kuntoutussuunnitelmapalaverin yhteydessä. Tutkija oli mukana palaverissa, jossa yhdelle
päiväkodin erityisryhmän lapselle tehtiin kuntoutussuunnitelma. Palaverissa olivat läsnä
päiväkodin erityisryhmässä hoidossa olevan lapsen äiti, erityislastentarhanopettaja, puhe-
terapeutti ja fysioterapeutti. Kaikki ammattihenkilöt osallistuivat keskustelupiiriin. Erityis-
lastentarhanopettaja toimi kuntoutussuunnitelmapalaverin vetäjänä. Hän aloitti palaverin
kertomalla, että kokouksen tarkoitus oli tehdä yhteenvetoarvio lapsen nykytilanteesta ja so-
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pia yhdessä uudet kehityksen tukemisen painopistealueet. Jokainen kertoi aluksi oman nä-
kökulmansa lapsen senhetkisestä tilanteesta. Äitiä pyydettiin aloittamaan. Hän oli alussa
hyvin hiljainen ja käytti lyhyen puheenvuoron. Arvioinnin yhteenvetoa konkretisoitiin Pik-
ku-Portaat-kasvatus- ja kuntoutusmalliin kuuluvan kehitysprofiilin avulla. Kehitysprofii-
lissa oli väritetty lapsen kehitystaso eri osa-alueilla. Profiili toi esille lapsen kehityksessä
ilmenevät vahvuudet, joita ammattihenkilöt korostivat. Äiti kiinnostui kehityksen vahvois-
ta osa-alueista ja alkoi kertoa enemmän lapsen toiminnasta kotona. Äiti toi esille, että ko-
tona ovat vaikeita tilanteet, joissa lapsi tarvitsee käsiään ja palaverin vetäjä huomioi äidin
kommentin. Kuntoutustavoitteeksi sovittiin käsien käytön harjoittaminen. Palaverissa pai-
kalla olleet keskustelivat käsien käytön harjoittamisesta eri ammattihenkilöiden näkökul-
masta.

Ammattihenkilöt antoivat äidille runsaasti ohjeita, miten käsien käyttöä kotona voisi
harjoitella muun muassa aamulla pukeutumisen yhteydessä ja erilaisissa leikkitilanteissa
lelujen avulla. Tässä vaiheessa tutkija keskusteli palaverin vetäjän kanssa pyytäen häntä
selvittämään, mihin tilanteisiin äiti tunsi tarvitsevansa ohjausta kotona ja mitä kotona jo
tehtiin käsien käytön harjoittamiseksi. Äiti esitti hyvin konkreettisia toivomuksia fysiote-
rapeutin ja puheterapeutin ohjeista. Äiti kuvasi tarkasti kodin siivoustilanteita, joissa lapsi
oli mukana. Lapsi osallistui siivoukseen painamalla imurin virran päälle ja pois sekä pyyh-
kimällä kostealla sienellä lattiaa. Paikalla olleet ammattihenkilöt antoivat äidille positiivis-
ta palautetta hänen ideoistaan lapsen käsien käytön harjoittamiseksi kotona. Palaverissa so-
vittiin, että fysio- ja puheterapeutti tekevät kotikäynnin selvittääkseen tarkemmin perheen
ohjauksen tarpeen. Kuntoutussuunnitelmapalaverissa sovittiin konkreettiset tavoitteet siitä,
mihin tulevaisuudessa kiinnitetään huomio. Äidille kerrottiin tarkasti, miten käsien käyttöä
harjoitetaan vastedes päiväkodissa. Palaverin lopussa äidiltä kysyttiin olisiko hänellä vielä
joitakin asioita, joihin hän halusi paneutua. Kaikkien yllätykseksi äiti esitti hyvin konkreet-
tisen asian, jonka hän halusi päiväkodin ottavan huomioon vaipanvaihdon yhteydessä. Pa-
laverin lopussa erityislastentarhanopettaja kertasi, miksi oli kokoonnuttu, täsmensi vielä
uudet tavoitteet sekä varmisti, että kaikki olivat ymmärtäneet asiat oikein.

Kuntoutussuunnitelmapalaveri kesti tunnin ja viisitoista minuuttia. Tutkija keskeytti pa-
laverin kaksi kertaa. Toisella kerralla ammattihenkilöt käyttivät sanoja, jotka olivat äidille
vieraita ammattikäsitteitä, ja toisella kerralla hän pyysi vetäjää selvittämään, mihin kotona
tarvittiin ohjeita ja mitä kotona jo tehtiin. Palaveria vetänyt erityislastentarhanopettaja kes-
kusteli kerran tutkijan kanssa, kun hänestä tuntui, että palaverissa ei pysytty asiassa, jonka
vuoksi oli kokoonnuttu. Tutkijan kanssa keskusteltuaan hän kertasi osallistujille, mihin täl-
lä kertaa palaverissa keskitytään ja aika käytetään. Palaverin aikana kukaan ei tehnyt muis-
tiinpanoja, vaan vetäjä teki kirjallisen yhteenvedon heti palaverin jälkeen.

Heti kuntoutussuunnitelmapalaverin jälkeen käytiin keskustelu palaverin aikaansaamis-
ta tunteista. Kaikki olivat sitä mieltä, että palaveri oli hyvä ja että äidin asiantuntemus oli
huomioitu. Äidin aktiivinen osallistuminen oli yllättänyt ammattihenkilöt.

Seitsemäs keskustelupiirin tapaaminen oli huhtikuussa 2002. Siinä keskusteltiin per-
heen voimavarojen hyödyntämisestä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa. Kuntoutus-
suunnitelmapalaveri, jossa tutkija oli mukana, oli herättänyt paljon keskustelua päiväkodin
erityisryhmässä. Palaveriin osallistujat olivat reflektoineet tilannetta useita kertoja. Heti
alussa todettiin, että kuntoutussuunnitelmapalaveri tarvitsee selkeän rakenteen, jonka mu-
kaan edetään. Päätettiin kehittää omaa palaverimallia edelleen ja testata muutettua mallia
koko ajan käytännössä. Kuntoutussuunnitelmapalaveri muuttuu helposti tilanteeksi, jossa
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kaikki vain antavat vanhemmille ohjeita, ja silloin varsinainen palaverin tavoite - lapsen
kuntoutuksen suunnittelu ja arviointi - jäävät taka-alalle. Keskustelussa tuli esille palaverin
vetäjän vastuu ja taitavuus pitää palaveri niissä asioissa, joiden vuoksi on kokoonnuttu. Pu-
huttiin myös siitä, että ammattihenkilöt väheksyvät usein vanhempien toimintaa kotona:
perheille annetaan liian usein arjesta irrallisia ja ristiriitaisia ohjeita ja perheitä syylliste-
tään, jos ohjeita ei noudateta. Osallistujat totesivat, että oikeilla kysymyksillä vanhemmat
saadaan kertomaan arjesta kotona aivan uudella tavalla. Keskusteltiin erilaisten kysymys-
ten käyttämisestä ja siitä miten niiden avulla kieli muuttuu ongelmakielestä voimavarakie-
leen. MAPE-koulutukseen osallistuneet kertoivat kysymysten merkityksestä ja siitä, miten
”oikeat” kysymykset toimivat interventioina. Esimerkkien avulla he kertoivat, miten MA-
PE-koulutuksessa oli harjoiteltu oikeiden kysymysten esittämistä. Keskusteltiin myös
kuuntelun vaikeudesta. Liian helposti keskeytetään sekä vanhemmat että toiset ammatti-
henkilöt omilla kommenteilla. Kaikki päättivät tehostaa aktiivisen kuuntelun opettelua.

Kahdeksas keskustelupiirin tapaaminen oli syyskuussa 2002. Kokoontuminen keskus-
teluryhmän kanssa oli tavallista pidempi: se kesti kolme tuntia. Keskustelupiirissä katsot-
tiin videotallenteita kuntoutussuunnitelmapalavereista syksyltä 2000 ja keväältä 2002. En-
sin katsottiin video kehittämistoiminnan alussa olleesta kuntoutussuunnitelmapalaverista
ja keskusteltiin videon herättämistä ajatuksista. Kaikkien osallistujien mielestä videolla nä-
kyi selvästi, miten ammattihenkilöt pitivät palaveria ja vanhemmat seurasivat sivusta.
Kaikki antoivat vanhemmille ohjeita, mutta toiminnan tavoitteista ei keskusteltu. Videolta
saattoi nähdä, että vanhemmille osoitettuihin kysymyksiin vastasi usein joku ammattihen-
kilö. Keväällä 2002 otetusta videosta havaittiin toimintatavan muutos. Osallistujat pystyi-
vät selvästi tunnistamaan sekä vanhempien että ammattihenkilöiden muuttuneet roolit pa-
lavereissa. Keskustelussa tuli esille monia tekijöitä siitä, miten vanhempien rooli oli muut-
tunut aktiiviseksi ja tasa-arvoiseksi. Videoanalyysien pohjalta keskusteltiin siitä, miten
kuntoutussuunnitelmakäytäntöä tulee edelleen kehittää. Tärkeänä pidettiin edelleen van-
hempien tukemisen ja toisten kuuntelun kehittämistä.

Kuntoutussuunnitelmapalaverin rakennetta kehitettiin edelleen. Keskustelupiiriin osal-
listujat tekivät suunnitelman, jonka mukaan palaverin vetäjän on alussa selvitettävä, miksi
palaveri on kutsuttu koolle ja täsmennettävä palaverin tavoitteet sekä aikataulu. Tärkeänä
pidettiin lopetusajan sopimista etukäteen, jotta palaverit eivät enää venyisi liian pitkiksi.
Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä kuntoutussuunnitelmapalaveriin kirjallinen
kutsu, jossa näkyisi, mihin asioihin keskitytään. Kutsussa pyydettäisiin osallistujia valmis-
tautumaan palaveriin nimeämällä omasta näkökulmastaan lapsen vahvuudet sekä ne asiat,
joista on sillä hetkellä huolissaan eli mihin myöhemmin tulisi erityisesti kiinnittää huomio-
ta. Kerrattiin aikaisemmin tehty päätös, että palaverin alussa vetäjä pyytää jokaista osallis-
tujaa vuorollaan esittämään oman näkökulmansa. Ensin pyydetään vanhemmat esittämään
näkökulmansa. Kaikki kuuntelevat, ja tarvittaessa vetäjä muistuttaa, että tässä vaiheessa ei
kommentoida. Vetäjä tekee yhteenvedon hyvistä asioista sekä niistä, mistä palaveriin osal-
listujat ovat huolissaan.

Tämän jälkeen vetäjä voisi esittää kysymyksen ”mitä tapahtuu, jos ei tehdä mitään?”
Sen avulla pyritään arvioimaan mahdollisen tavoitteen tärkeyttä. Jokainen vastaa vuorol-
laan kysymykseen, ja vetäjä tekee jälleen yhteenvedon. Keskusteluryhmään osallistujat
keskustelivat siitä, miten tavoitteen asettelua voidaan jäsentää esimerkiksi tulevaisuusky-
symysten avulla. Tärkeänä pidettiin  avointa keskustelua vanhempien voimavaroista. Pää-
tettiin, että palaverin vetäjä tekee lopuksi yhteenvedon tavoitteista ja keinoista sekä eri hen-
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kilöiden rooleista tavoitteiden saavuttamisessa.  Uutta palaverikäytäntöä päätettiin kokeilla
seuraavassa kuntoutussuunnitelmapalaverissa. Palaveri ei saa muuttua liian viralliseksi,
vaan siinä on säilytettävä mukava ilmapiiri.

Yhdeksäs keskustelupiirin tapaaminen oli lokakuussa 2002. Tapaaminen aloitettiin arvi-
oimalla uutta palaverikäytäntöä. Todettiin, että nykyisin palavereissa päästään nopeasti asi-
aan. Keskusteltiin palaverin vetäjän roolin vaativuudesta. Osallistujien mielestä enää ei ol-
lut vaikeita perheitä. He totesivat saavansa erilaisia tuloksia aikaan kuin aikaisemmin ja
kaikkien mielestä oli hyvä tehdä töitä yhdessä. Puheterapeutti, fysioterapeutit ja kiertävä
erityislastentarhanopettaja toivat esille, miten vaikeaa oli toimia niissä kuntoutuksensuun-
nittelupalavereissa, joissa työskenneltiin ”vanhalla mallilla”. He päättivät jokainen omalta
osaltaan pyrkiä vaikuttamaan myös muiden yksiköiden palaverikäytännön kehittymiseen.

Keskusteltiin vanhempien ohjauksesta. Tasavertainen keskustelu ja asioiden konkreetti-
suus olivat tärkeitä. Kaikki tunnistivat muutoksen siinä, että he perustelivat asiat konkreet-
tisemmin ja tarkemmin kuin ennen ja lisäksi varmistivat, että asiat ymmärrettiin oikein.
Perheen tarpeisiin vastaaminen oli tärkeää. Kaikkien mielestä sekä oma että toisten ammat-
tihenkilöiden erityisosaaminen oli keskustelupiirissä auennut uudella tavalla. Keskustelua
toimintaa ohjaavista arvoista pidettiin tärkeänä. Ryhmässä tuli esiin se, että puheterapeutti
ja fysioterapeutit olivat vieneet omaa toimintaansa osaksi päiväkodin arkea. He tekivät yh-
teisterapioita, jos se lapsen kehityksen tukemiseksi oli perusteltua.

Keskusteltiin kuntoutuksen vastuuyksikön roolista ja yhteistyön kehittämisestä sen
kanssa. Keskustelupiiriin osallistujat totesivat, että he eivät enää ”hauku” vastuuyksiköitä.
Heidän tietonsa kuntoutukseen osallistuvien eri organisaatioiden rooleista oli  lisääntynyt.
Keskusteltiin kuntoutukseen liittyvän arvioinnin kehittämisestä. Olisi hienoa, jos kuntou-
tuksen vastuuyksikössä suoritettu arviointi olisi yksi osa kokonaisarviointia. Vanhempien,
päiväkodin ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tuottavien terapeuttien arviointien tu-
lisi olla yhtä tärkeitä. Tällainen toiminta edellyttää avoimempaa keskustelua kuntoutuksen
vastuuyksikön kanssa kuin nykyisin.

Kymmenes keskustelupiirin tapaaminen oli tammikuussa 2003. Viimeinen tapaaminen
aloitettiin palauttamalla mieleen tavoitteet, jotka tällä kehittämistoiminnalla oli alussa. Ar-
viointikeskustelussa todettiin, että terapeuttien ja päiväkodin henkilökunnan toiminta oli
nykyisin tasavertaista. Tietoisuus päiväkodin asiantuntemuksesta oli lisääntynyt. Fysiote-
rapeuttien ja puheterapeutin mielestä päiväkodin ammattihenkilöiden erityisosaamisesta
oli hyötyä heillekin. Toimintaa oli kehitetty niin, että kaikki terapeutit olivat välillä mukana
ryhmän toiminnassa. Tämä mahdollisti keskustelun eri ammattiryhmien asiantuntijoiden
välille. Näin oli lisätty kaikkien tietoa muun muassa siitä, mitä terapeutit tekivät ja miksi.

Yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu yhteistyön kehittäminen kuntoutuksen vastuuyksikön
kanssa. Keskustelupiiriin osallistujat totesivat, että yhteistyön kehittäminen oli käynnisty-
nyt ja sitä jatketaan tulevaisuudessa. Käsitys eri ammattihenkilöiden osaamisista, tehtävistä
ja vastuista oli selkiytynyt. Fysioterapeuttien ja puheterapeutin työ niveltyi hyvin päiväko-
din toimintaan. Perheet osallistuivat kuntoutustoimintaan tasavertaisempina kuin ennen.
Perheiden kanssa työskentely koettiin edelleen haasteelliseksi. Kaikki olivat tyytyväisiä
kuntoutussuunnitelma palaverikäytännön kehittämiseen.

Keskustelupiirin viimeisellä kerralla tutustuttiin Mattuksen (1999) kehittämään perhe-
lähtöiseen arviointimenetelmään, jossa haastattelu toimii interventiona. Tällä haastattelu-
menetelmällä selvitetään perheen voimavaroja ja tuen tarvetta. Keskustelupiiriin osallistu-
jat totesivat, että tulevaisuudessa he voisivat keskustella siitä, mitä apua haastattelumene-
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telmästä voisi olla heidän toiminnassaan perheiden voimavarojen arvioinnissa. Keskuste-
lupiirin päätteeksi osallistujat totesivat keskustelujen jatkuvan virallisten tapaamisten päät-
tymisestä huolimatta, sillä he ovat oppineet puhumaan ja kuuntelemaan.

7.3 Kolmas interventio: Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä 
kolmivuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmalli

Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmalli on
Kehitysvammaliiton suomentama amerikkalainen malli. Kehitysvammaliitto on vastannut
kouluttajien kouluttamisesta ja pitää rekisteriä koulutuksen suorittaneista. Tähän malliin
liittyvää materiaalia saa tilata Kehitysvammaliitosta koulutuksen jälkeen. Pikku-Por-
taat-kuntoutus- ja kasvatusmallin materiaali soveltuu lapsille, joiden taidot ovat 0–3-vuo-
tiaan tasolla. Mallin filosofinen näkökulma soveltuu kaikenikäisten lasten kuntoutukseen.

Pikku-Portaat-mallin ensimmäisen periaatteen mukaan varhaiskasvatusprosessia sääte-
lee perhe. Malli ei lupaa yksinkertaisia kuntoutusratkaisuja monimutkaisiin tilanteisiin,
vaan toiminta perustuu perheen vahvuuksien tunnistamiseen. Vanhempia ohjataan tunnis-
tamaan lapsensa jo saavuttamat taidot ja kehittymässä olevat taidot. Heille annetaan tietoa
lapsen kehityksestä, jolloin he ovat tietoisia myös niistä taidoista, joita ei vielä ole havait-
tavissa. Perhe määrittää omalta kannaltaan keskeiset tavoitteet. Perheen päivittäiset toimin-
not ja se, miten lapsi selviytyy niistä, ovat pohja tavoitteiden laatimiselle. Keinot tavoittei-
den saavuttamiseksi suunnitellaan perheen arkielämään kuuluviksi eli kuntouttavat ele-
mentit sisällytetään lapsen päivittäisiin toimintoihin ja leikkiin. Tärkeää on yhteistyö lap-
sen ja koko perheen kanssa.

Toinen periaate on, että aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on varhaiskasvatus- ja
-kuntoutusmallin ydin. Varhaiskasvatus- ja -kuntoutusprosessin ytimenä pidetään vanhem-
man, päivähoitajan tai terapeutin ja lapsen välistä vuorovaikutusta, jossa myös lapsi on ak-
tiivinen osallistuja. Lukuisat tutkimukset osoittavat lapsen ja häntä ohjaavan aikuisen päi-
vittäisten vuorovaikutustilanteiden vaikuttavan eniten siihen, millaisiin tuloksiin lapsen ke-
hitys johtaa. Kaikkien varhaiskuntouttajien tehtävänä on löytää yhdessä perheenjäsenten
kanssa perheen vahvuudet ja voimavarat. Lisäksi ammattihenkilöiden tehtävä on vastata
kysymyksiin, kertoa havainnoistaan, tukea perhettä sen pyrkiessä lapsen kasvatuksessa
parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja vahvistaa vanhempien uskoa kykyynsä toimia van-
hempina. Aikuisen rooli on vuorovaikutuksen kautta ohjata lasta mahdollisimman itsenäi-
seen elämään. (Doan-Sampon et al. 1993.)

Kolmas periaate on, että perheen omat perinteet, päivittäiset toiminnot ja leikit kuvasta-
vat perheen elämänkuvioita, joihin kuntoutusmalli niveltyy. Olennaista mallin kehittämi-
sessä oli huomioida tavoitteita ja keinoja määriteltäessä perhekulttuurin ja ympäristön vai-
kutus perheen elämään. Perheen itsensä säätelemä kuntoutus- ja kasvatusprosessi sulautuu
olemassa oleviin yhteisö-, suku- ja perhekulttuurien sääntöihin aiheuttamatta häiriöitä tai
tunkeutumatta väkivaltaisesti perheen sisälle. Varhaiskuntouttajat kuuntelevat ja tarkkaile-
vat perheen elämää niveltäen osaksi perheen arkea kaiken, mitä tarvitaan lapsen kehityksen
tukemiseksi. Kuntoutuksesta ei saa tulla perhettä rasittava irrallinen toiminto, vaan lapsi
kehittyy arkipäivän toiminnoissa esimerkiksi ruokailussa, pukeutumisessa, pöydän katta-
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misessa, siivoamisessa ja leikin aikana sekä lukuisissa muissa tilanteissa, joissa aikuinen ja
lapsi ovat vuorovaikutuksessa.

Viimeinen periaate on, että muistiin merkityt havainnot sekä vanhempien tai ohjaavien
aikuisten ja varhaiskuntouttajien väliset keskustelut ovat varhaiskasvatuksen ja -kuntou-
tuksen pohjana. Perheen tai lähiyhteisön ja ammattihenkilöiden välinen vuorovaikutus ja
keskustelu ovat erittäin tärkeitä koko kuntoutus- ja kasvatusprosessin aikana. Myönteisen,
luottamuksellisen ja yhteistyötä korostavan suhteen luominen perheiden kanssa on välttä-
mätöntä, jotta perhettä todella voidaan auttaa. Pohjan kuntoutukselle luo vanhempien kans-
sa laadittu kirjallinen suunnitelma, jossa tavoitteet kirjataan perheen asettamina ja konk-
reettisina. (Doan-Sampon et al. 1993.)

7.3.1 Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi 
-kuntoutus- ja kasvatusmallin koulutuksen toteuttaminen

Kolmantena interventiona tässä kehittämis- ja tutkimushankkeessa oli Pikku-Portaat – kas-
vamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi kuntoutus- ja kasvatusmallin käyttöön liittyvä koulu-
tus. Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää koulutukseen osallistujat Pikku-Portaat –kun-
toutus- ja kasvatusmallin teoreettisiin lähtökohtiin ja työskentelyn tueksi kehitetyn materi-
aalin käyttöön. Koulutus pidettiin kolmen päivän aikana, ja se eteni kansainvälisen koulu-
tusmallin mukaan. Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin mallin teoreettisiin lähtökohtiin ja
toimintaperiaatteisiin. Toisena päivänä perehdyttiin malliin liittyvään materiaaliin. Koulu-
tuksessa harjoiteltiin vuorovaikutuksen havainnointia sekä videon hyödyntämistä lapsen
kehitystä tukevassa ohjaamisessa. Lisäksi videoiden avulla harjoiteltiin rakentavan palaut-
teen antamista. Kolmantena päivänä harjoiteltiin varhaiskasvatus- ja -kuntoutussuunnitel-
man laatimista sekä interventioiden suunnittelua ja arviointia Pikku-Portaat-kuntoutus- ja
kasvatusmallin materiaalin avulla. Koulutukseen osallistujat tekivät harjoitustyön, jossa he
videoivat omaa toimintaansa jonkun tähän kehittämis- ja tutkimushankkeeseen osallistu-
van päiväkodin erityisryhmän lapsen kanssa. Tämän videon avulla he harjoittelivat videon
analyysia työssään ilmenevien vahvuuksien tunnistamiseksi sekä positiivisen palautteen
antamista. Lisäksi he tekivät kuntoutussuunnitelman moniammatillisessa ryhmässä hyö-
dyntäen malliin liittyvää materiaalia ja lomakkeita.

Videoavusteinen perheohjaus on kehitetty Hollannissa 1980-luvulta. Se perustuu mo-
niin teorioihin, kuten kognitiivisiin malleihin, sosiaalisen oppimisen teoriaan, kehityspsy-
kologiaan, kiintymysteoriaan, käyttäytymisterapian lähtökohtiin ja systeemiteoriaan. Lap-
sen tarpeiden huomiointi ja perheenjäsenten välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen esille
saaminen ovat videoavusteisen perheohjauksen keskeiset tavoitteet. Ohjauksessa koroste-
taan vanhempien roolia ja vastuuta vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa. (Weiner et al.
1994, Jansen & Wels 1998, Eirola & Pietilä 2001, Häggman-Laitila et al. 2001.) Siinä tue-
taan perheen olemassa olevia voimavaroja ongelmien korjaamisen sijaan. Vanhempia oh-
jataan tunnistamaan omat vuorovaikutusvahvuutensa ja tuetaan heitä käyttämään niitä lap-
sen kanssa toimiessa. Keskeistä on perheenjäsenten mahdollisuuksien ja vahvuuksien ke-
hittäminen eikä heikkouksien ja epäonnistumisien esille nostaminen. Perheenjäsenet oppi-
vat ohjauksen avulla, kuinka he voivat käyttää videosta havaitsemiaan toimivia tilanteita ja
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omia vahvuuksiaan kodin arjessa koko perheen hyväksi. (Eirola & Pietilä 2001, Hägg-
man-Laitila et al. 2001.)

Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi kuntoutus- ja kasvatusmalliin
liittyy työskentelyä ohjaava materiaalipaketti. Materiaalipaketti sisältää Kuntoutusmallin
perusteet -kirjan, jossa on kuvattu mallin teoreettiset lähtökohdat ja perusperiaatteet sekä-
Vuorovaikutuksellinen kasvupaketti -kirjan, jonka tarkoitus on ehdottaa lasten ja heidän
perheidensä kanssa työskenteleville myönteistä vuorovaikutusta edistäviä ja vahvistavia
menetelmiä ja auttaa muuttamaan perheen vuorovaikutustapoja. Materiaalipakettiin kuulu-
va Ekologinen suunnitelma -kirja auttaa tunnistamaan kehityksen pienetkin edistysaskeleet
lapsen kehityksen arvioinnissa. Ekologisessa suunnitelmassa lapsen kehitys on jaettu yh-
teentoista osa-alueeseen ja jokainen osa-alue on jaettu 22–53 osataitoon. Ekologiseen suun-
nitelmaan merkitään lapsen saavuttamat, kehittymässä olevat ja ei-havaittavissa olevat tai-
dot. Nämä tiedot voidaan siirtää malliin liittyvään kehitysprofiilin kuvauslomakkeeseen,
josta nähdään, millä kehityksen osa-alueella lapsen vahvuudet ovat ja mitkä osa-alueet tar-
vitsevat eniten tukea. Näin muodostetaan lapsen kehitystasosta kuva, jota käytetään kun-
toutussuunnitelman lähtökohtana. Kun lapsen kehitysaskeleet dokumentoidaan, vanhem-
mat voivat tunnistaa pienetkin edistysaskeleet lapsen kehityksessä. Näin tuetaan vanhem-
muutta, sillä lapsen kehityksen etenemisen tunnistaminen tuo iloa vanhempien elämään.
(mm. Kalland 2001.)

Materiaalipakettiin kuuluu vielä neljä Vuorovaikutus ja päivittäiset toiminnot -kirjaa,
joissa on jokaista kehityksen osa-aluetta ja osataitoa vastaava kohta. Näissä kirjoissa anne-
taan tietoa kunkin taidon merkityksestä lapselle ja hänen kokonaiskehitykselleen sekä
vinkkejä, mihin vuorovaikutustilanteisiin päivittäisissä rutiineissa voidaan liittää taidon ke-
hittymistä tukevia ja edistäviä toimintoja. Ekologinen suunnitelma -kirjassa kehityksen
osa-alueet on merkitty aakkosilla A–K. Vuorovaikutus ja päivittäiset toiminnot sarjan en-
simmäisessä kirjassa on osat A–C, toisessa D–F, kolmannessa G–I ja neljännessä kirjassa
on kehityksen osa-alueet, jotka on merkitty J- ja K-kirjaimilla. Näin materiaalin käyttö on
mahdollisimman helppoa. Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi kun-
toutus- ja kasvatusmalliin liittyvään materiaaliin kuuluu vielä yhdeksän erilaista lomaketta,
joiden avulla ammattihenkilöt oppivat muun muassa havainnoimaan vuorovaikutustilantei-
ta sekä toimintaympäristöjä ja saavat vinkkejä perheen voimavaroja selvitetään keskuste-
luun. Lisäksi materiaaliin kuuluu lomakkeita, jotka ohjaavat kuntoutussuunnitelman teke-
mistä. Materiaaliin kuuluu myös kaksi Kasvun seuranta -kirjaa, jotka ohjaavat vanhempia
havainnoimaan lapsensa kehitystä ja kirjaamaan havainnot muistiin sekä pohtimaan lapsen
kehityksen kannalta merkittäviä asioita.



8 Kehittämistoiminnan tulos

8.1 Moniammatillinen perhetyö vanhempien kuvaamana

Tämän toimintatutkimuksen lopussa moniammatillinen perhetyö ilmeni vanhempien mu-
kaan emotionaalisena ja tiedollisena tukena, perheen aktiivisena osallistumisena ja perheen
tarpeista lähtevänä toimintana. Lisäksi toiminnassa oli vanhempien mukaan ristiriitaisuut-
ta, joka ilmeni erilaisina toimintamalleina kehittämistoimintaan osallistuneilla ja osallistu-
mattomilla sekä tiedon puutteena toimintaterapiaan liittyvistä asioista. (Kuvio 3.)
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Kuvio 3. Moniammatillisen perhetyön ilmeneminen vanhempien kuvaamana.

Perheen tukeminen ilmeni emotionaalisena tukena, joka oli keskustelua, kuuntelua ja per-
heen tukemista. Päiväkodissa työskentelevien erityiskasvatuksen ammattihenkilöiden toi-
minnassa emotionaalisen tuen osuus oli suuri. Kaikkien vanhempien mukaan päiväkodin
henkilökunnan kanssa keskusteltiin säännöllisesti ja avoimesti, ja myös ristiriitatilanteet
hoidettiin keskustelemalla. Vanhempien mielipiteitä kysyttiin ja heitä kuunneltiin. Päivä-
kodissa päätökset tehtiin yhdessä keskustelemalla. Yhden perheen haastattelussa korostui
päiväkotihenkilöstön vanhempia kuunteleva rooli. Tähän toimintatutkimukseen osallistu-

1. emotionaalinen tuki 

2. tiedollinen tuki 

• vanhemmuuden 
  tukeminen 
• positiivinen palaute 
• jaksamisen kysyminen
• kuuntelu 
• keskustelu 
• perheen ohjaus 
• ohjeita arjessa selviytymiseen 
• asioista tiedottaminen 

3. perheen aktiivinen 
    osallistuminen 

• osallistuminen kuntoutussuunni- 
  telmien tekemiseen 
• osallistuminen fysio- ja puhe- 
  terapian suunnitteluun 
• osallistuminen terapiatilanteisiin 
• terapioiden sisältöihin vaikuttaminen 
• yhteiset päätökset 

4. perheen tarpeista 
    lähtevä toiminta 

• perheen tarpeet kuntoutussuunni- 
  telman lähtökohtana 
• perheen tarpeet terapioiden suun- 
  nittelun lähtökohtana 
• perheen tarpeet huomioidaan 
  päiväkodin toiminnassa 

5. ristiriitaisuus 

• kehittämistoimintaan osallistuneilla 
  terapeuteilla ja osallistumattomilla 
  oli erilaiset toimintamallit 
• tiedon puute toimintaterapiaan 
  liittyvissä asioissa 
• päiväkodin erityisosastolla ja kuntou- 
  tuksen vastuuyksiköllä oli erilaiset  
  toimintamallit  
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vassa päiväkodin erityisryhmässä kuntoutussuunnitelmapalaverit olivat keskustelutilantei-
ta, joissa puhuttiin vaikeistakin asioista.

Perheen tukeminen näkyi päiväkodin henkilöstön toiminnassa kysymyksinä perheen
jaksamisesta. Yksi perheen äiti piti tärkeänä, että myös päiväkodin johtaja kysyi hänen
kuulumisiaan. Kaikkien vanhempien mielestä päiväkodista annettiin vanhemmille positii-
vista palautetta heidän toiminnastaan lapsensa kanssa. Päiväkodissa vanhempien ei tarvin-
nut selitellä, jos he eivät olleet tehneet asioita, joita he olivat ammattihenkilöiden kanssa
sopineet. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tuottavien fysioterapeuttien ja puhetera-
peutin toiminnassa emotionaalinen tuki oli pääasiassa yleistä perheen tukemista. Kaikkien
haastateltavien mukaan terapeutit antoivat positiivista palautetta vanhempien toiminnasta
sekä kannustivat vanhempia jaksamaan.

”hyvin ossaa puheterapeutti opettaa… meitäki, samalla se antaa tuota… hyvin
palautetta meille… ja… ohojeita… ja voijaan kysyä sitte suoraan, että se käy sil-
lon tällön kotonaki ja… ossaa neuvoa hyvin. Mukavalta on tuntunu… puhetera-
peutti on kehunu hirviästi… että ollaan toimittu… kivasti… ja kehitetty tätä… Kal-
len puhetta. Se on niinkö suoraa palautetta antanu että… Kyllähän se mukavalta
tuntuu sitte”

Haastateltavat olivat tyytyväisiä päiväkotiin, missä heidän vaikeavammainen lapsensa oli
hoidossa. Päiväkoti koettiin suurena helpotuksena elämässä. Vanhempien mukaan heillä oli
myös haastatteluhetkellä hyvät fysioterapeutit ja puheterapeutti.

Tiedollinen tuki ilmeni perheen ohjaamisena ja asioista tiedottamisena. Ammattihenki-
löt eivät kuormittaneet vanhempia toisistaan irrallisilla ohjeilla, vaan antoivat perusteltuja
ohjeita arjessa selviytymiseen. Kuntoutussuunnitelmapalaveri ei ollut lisäohjeiden anta-
mistilanne. Vanhemmat saivat tietoa lapsen arjesta päiväkodissa sekä päiväkodin että tera-
peuttien reissuvihkojen välityksellä. Päiväkodin reissuvihkossa kuvattiin selkeästi lapsen
päivä päiväkodissa, joten vanhemmat tiesivät, mitä siihen sisältyi. Terapeuttien reissuvih-
kosta selvisi, milloin lapsi saa fysio- ja puheterapiaa. Vanhemmille oli myös kerrottu, ketä
terapiatilanteissa oli mukana ja missä ne konkreettisesti tapahtuivat. Haastateltavat olivat
tietoisia siitä, miksi lapsella oli fysio- ja/tai puheterapiaa ja mihin harjoituksilla pyritään se-
kä, siitä mihin asioihin heidän tuli itse kiinnittää huomio. Fysioterapeutit ja puheterapeutti
kävivät lisäksi terapiaa saavien lasten kodeissa.

Vanhempien aktiivisuus ilmeni osallistumisena lapsen kuntoutussuunnitelman tekemi-
seen päiväkodissa. Vanhemmat osallistuivat fysio- ja puheterapian suunnitteluun ja vaikut-
tivat myös terapioiden sisältöihin. He olivat seuraamassa terapioita sekä mukana yhteiste-
rapioissa. Kaikkien haastateltavien mukaan asioista päättivät ammattihenkilöt ja vanhem-
mat yhdessä. Perheen tarpeet ohjasivat toimintaa.

”Hyvin paljon ne kyssyy, että minkälaisia toiveita on ja miten haluaisitta ja… että
onko mittään erityistä aluetta, mihin haluais kehitystä ja… on saatukki sitte… sit-
ten, niinkö oli… syömisasiat … niihin on päiväkodissa kiinnitetty Villen kans huo-
miota, ja Ville syö nytte ihan ite.No… sehän on se palaveri semmonen… keskuste-
lutillaisuus, misä… keskustellaan, mitä tarttee. Että se tullee yhteispäätös siihen…
Ja kyllä siinä niinkö… vanhempien kanta otetaan hyvin huomioon, että ei se oo
yksistään noitten ammatti-ihimisten päätös ”

Moniammatillisen perhetyön ilmenemiseen liittyi myös ristiriitaisuutta, mikä näkyi kehit-
tämistoimintaan osallistuneiden ja osallistumattomien erilaisina toimintamalleina. Tutki-
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mukseen osallistuneista kolmesta perheestä kahden perheen vaikeavammaisella lapsella oli
yhtenä kuntoutusinterventiona toimintaterapia, jota toteutettiin päiväkodissa. Vanhemmat
eivät olleet tietoisia siitä, mitä toimintaterapiassa harjoiteltiin ja miksi. Toisen lapsen van-
hemmat eivät tienneet milloin toimintaterapeutti kävi päiväkodissa. He kokivat itsensä ul-
kopuolisiksi lapsensa toimintaterapiassa. Ristiriitaisuus ilmeni myös siinä, että päiväkodis-
sa toteutettavissa kuntoutussuunnitelmapalavereissa vanhemmat kokivat olevansa tasaver-
taisia, mutta kuntoutuksen vastuuyksikössä toimintaa ohjasi erilainen toimintamalli. Apu-
välineiden hankinnasta päätti kuntoutuksen vastuuyksikkö, ja apuvälineiden hankintaan ja
käytön ohjaukseen liittyi epäselvyyksiä. Vanhemmat kokivat, että heidän näkökulmaansa
ei huomioitu, kun apuvälineiden hankinnasta päätettiin. Kuntoutuksen vastuuyksikössä ei
kahden haastateltavan perheen mukaan arvostettu sitä työtä, mitä muun muassa puhetera-
peutti teki lapsen kanssa kotona ja päiväkodissa. Lisäksi kuntoutuksen vastuuyksikössä
epäiltiin yhteisterapian hyötyjä.

”Yhteistyöhenki sillä tavalla, et siinä niinku ollaan päiväkodissa samalla viivalla,
että kun sitä nyt vertaa siihen kuntoutuksen vastuuyksikköön, et siihen… hyvin
viralliseen ja semmoseen niinku joka mennee niinku kaavan mukaan, että siellä
vaan esitetään niinku ne asiat tavallaan… sillä tavalla, että ne tulee sieltä niinku,
että me ollaan vaan kuunteluoppilaana siinä. Siinä ehkä huipentuu, ku ne jokkai-
nen lukee ne asiat mitä me on niinku kerrottu niille, niin, lukee sieltä että perhe on
tämmönen ja tämmönen. Voisha ne kattoa vaan, että tässon niinku nämä taustatie-
dot. Tarviiko niitä lukia. Että aikaa säästys sitte siihen, että voitas tosiaan miet-
tiä… ja keskustella”

8.2 Moniammatillinen perhetyö ammattihenkilöiden kuvaamana

Päiväkodin erityisryhmässä moniammatillinen perhetyö ilmeni kuntoutukseen osallistuvi-
en erityisvarhaiskasvatuksen ja puhe- ja fysioterapeuttien ja vanhempien välisenä kumppa-
nuutena ja perheen voimaantumisen tukemisena. Tiedollinen tuki, tavoitteellisuus ja tasa-
vertaisuus kuvasivat kumppanuutta perheiden ja ammattihenkilöiden välillä. Perheen voi-
maantumisprosessin tukeminen ilmeni emotionaalisena tukena, arvostuksena, yksilöllisyy-
tenä ja luottamuksellisuutena. (Kuvio 4.)
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Kuvio 4. Moniammatillisen perhetyön ilmeneminen ammattihenkilöiden kuvaamana.

Tiedollinen tuki ilmeni informaation ja vaihtoehtojen antamisena. Perheille annettiin muun
muassa tietoa lapsen arjesta päiväkodissa, asiat perusteltiin vanhemmille ja heille kerrot-
tiin, mitä terapioissa tehdään ja miksi. Lisäksi vanhemmille annettiin tietoa siitä, mitä per-
heen asioista kirjataan ja mitä päiväkodin kuntoutussuunnitelmapalaverissa tehdään. Vas-
taajien mielestä perheille tarjottiin vaihtoehtoja päätöksenteon perustaksi.

VOIMAANTUMISEN 
TUKEMINEN 

  KUMPPANUUS   

emotionaalinen tuki 

tiedollinen 
tuki 

• palautteen antaminen  
  vanhempien toiminnasta 
• kuuntelu 

• informaatio ja tiedottaminen 
• kuntoutussuunnitelma- 
  palaverien sisältö 
• asioiden dokumentointi 
• asioiden perustelut 
• tietoa lapsen arjesta 
  päiväkodissa 
• tietoa terapioista 
• vaihtoehtojen tarjoaminen 

arvostus 

yksilöllisyys 

 
• turvallisuus 
• positiivisuus 

 
• perheen yksilöllisyys 
• yksilölliset ohjeet 

tavoitteellisuus 

tasavertaisuus

• perheen tarpeet 
• yhteiset tavoitteet 

 
• yhteinen kieli 
• yhteiset päätökset 
• tasa-arvo 

luottamus • perhe asiantuntija 
• vanhempien arvio 
  kuntoutuspalveluista 
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Perheiden ja ammattihenkilöiden yhteistoiminta oli tavoitteellista. Tutkimukseen osal-
listuneiden mielestä vanhemmat määrittivät asiat, joihin kuntoutuksessa keskityttiin, mutta
lopulliset tavoitteet sovittiin yhdessä. Ammattihenkilöiden oli toimittava sensitiivisesti
tunnistaakseen, mitä vanhemmat ilmaisuillaan tarkoittivat. Kumppanuuden ilmenemisessä
tasavertaisuutta kuvasivat yhteinen kieli, keskustelu vanhempien kanssa sekä yhteiset pää-
tökset ja tasa-arvo. Ammattihenkilöt kiinnittivät huomion kieleen, erityisesti sanavalintoi-
hin, ollessaan vuorovaikutuksessa perheiden kanssa. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että
vanhemmille esitettiin oikeanlaisia kysymyksiä ja asiat ilmaistiin reissuvihkoissa niin, että
vanhemmat tulkitsivat ne oikein.

”.. sitte se kyselyjuttu… musta niinkö se on niinkö tullut erilaiseksi, että kun sää
kyselet niin sää niinku tiiät mitä sää kyselet, ja sää kuuntelet mitä vanhemmat
niinku vastaa että se ei oo vaan, että sää nyt heität kysymyksiä ja no nythän tuli
tuoki asia kyseltyä, siirrytään seuraavaan … ”

Vanhempien kanssa keskustelu oli kaikkien vastaajien mielestä osa perhetyötä. Päätöksen-
teossa ammattihenkilöt pitivät tärkeänä, että vanhemmat osallistuvat päätöksentekoon ja
että päätökset tehdään vanhempien kanssa yhdessä. Tasa-arvoa ilmensi se, että vanhemmat
osallistuivat lapsensa kuntoutukseen yhdessä ammattihenkilöiden kanssa. Ammattihenki-
löiden tehtävänä oli huolehtia, että vanhemmat tulivat huomioiduiksi. Päiväkodin kuntou-
tuspalavereissa kaikilla oli puheenvuoro, jolloin kaikkien näkökulmat tulivat esille.

Tässä tutkimuksessa perheen voimaantumisen auttaminen ilmeni emotionaalisena tuke-
na, arvostuksena, yksilöllisyytenä ja luottamuksena. Tutkimukseen osallistuneiden ammat-
tihenkilöiden mukaan emotionaalinen tuki oli kuuntelua ja palautteen antamista. Kaikki
vastaajat pitivät vanhempien kuuntelua tärkeänä osana yhteistyötä ja he antoivat vanhem-
mille palautetta heidän toiminnastaan. Perheen kunnioittaminen ja  hyväksyminen kuvasi-
vat arvostusta. Perheiden arvot, tottumukset ja tavat hyväksyttiin. Ammattihenkilöt luotti-
vat perheen asiantuntemukseen lapsensa ja perheen asioissa. Heidän mukaan vanhemmat
arvioivat lapsen kehitystä kotona. Lisäksi vanhemmat arvioivat heille annettujen ohjeiden
toimivuutta. Perheen voimavarojen huomiointi, yksilölliset ohjeet ja vanhempien jaksami-
sen tukeminen ilmensivät yksilöllisyyttä. Perheen voimavarat ja resurssit, muun muassa si-
sarukset ja isovanhemmat, huomioitiin perheiden kanssa työskenneltäessä. Ammattihenki-
löt tiedostivat, että perhettä kuormittavia tekijöitä on paljon. Vanhempien ja koko perheen
tukemisella tuettiin perheen jaksamista. Kotiohjeita annettiin perheen resurssien mukaan,
ja niissä huomioitiin koko perhesysteemi ja perheiden erilaiset tarpeet. Yksilöllinen ohjaus
ilmeni myös siinä, että kuntoutus pyrittiin saamaan osaksi perheen arkea käytännönlähei-
sillä ohjeilla.

”Itse miettii tosi tarkkaan, että minkälaisia ohjeita antaa, että kyllä siinä palave-
rissa ku katotaan, että mihin asioihin nyt kiinnitetään huomiota, niin ehkä ne
jokaisella ne ohjeet nyt liittyy sitte siihen… että ei annettas tosiaan jokkainen kau-
heena ohjeita, koska eihän niitä pysty toteuttamaan. Se mun mielestä on tarken-
tunu.. Aivan selkeästi. Ja… seki, että tuota… mun mielestä se, että ne vanhem-
mat… pitäs saaha siihen niin… hyvin niinku mukkaan ja juttelemmaan just ja…
mitä siellä arkielämässä niitä on niitä ongelmia ja sen mukkaan sitte yrittää niitä
ohjeita siihen antaa, … ei mitään temppuja, vaan just ne konkreettiset ohjeet siihen
arkeen”
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8.3 Moniammatillinen yhteistyö ammattihenkilöiden toiminnassa

Toimintatutkimuksen loppuvaiheessa vaikeavammaisten lasten kuntoutukseen osallistuvi-
en ammattihenkilöiden moniammatillinen yhteistyö ilmeni roolien selkeytenä, suunnitel-
mallisena yhteistoimintana, reflektiivisyytenä, yhteisvastuullisuutena ja avoimena keskus-
teluna.

Roolien selkeys tuli ilmi siinä, että eri alojen ammattilaiset olivat tietoisia omasta ja tois-
ten erityisosaamisesta. Kaikilla oli oma erityisosaamisen alue, joka oli muotoutunut koulu-
tuksen kautta. Oman erityisosaamisen kautta määräytyi se alue vaikeavammaisten lasten
kuntoutuksessa, mistä haastateltavat kertoivat vastaavansa yksin. Heidän mielestään oli tär-
keä muistaa miksi oli mukana kuntoutustiimissä. Yhteisen osaamisen alue oli selkiytynyt.
Tämä ilmeni siinä, että vastaajien mukaan myös muilla kuin puhe- ja fysioterapeuteilla oli
perustietoa puheen- ja kielenkehityksestä. Haastatteluun osallistuneet ammattihenkilöt
huolehtivat yhdessä vaikeavammaisten lasten taitojen siirtovaikutuksesta ja tekivät aikai-
sempaa enemmän yhteistyötä. Yhteistyön alue kuvattiin suureksi ja toisten erityisosaami-
sen huomiointi näkyi toiminnassa. Nämä kuvaavat tietoisuutta yhteisen osaamisen aluees-
ta. Roolien selkeys ilmeni myös omasta erityisosaamisesta ja työkokemuksesta tiedottami-
sena sekä vanhemmille että toisille ammattihenkilöille. Palavereissa ammattihenkilöt ker-
toivat, miksi he olivat palavereissa mukana.

Suunnitelmallinen yhteistoiminta ilmeni määrätietoisuutena ja tavoitteellisuutena. Pala-
verissa pysyttiin niissä asioissa, joiden vuoksi oli kokoonnuttu, ja käsiteltävät asiat rajattiin
etukäteen. Kuntoutussuunnittelupalavereihin valmistauduttiin muun muassa sopimalla yh-
dessä etukäteen ne asiat, joihin palaverissa keskityttiin. Kuntoutussuunnitelma koostui pie-
nistä osatavoitteista.  Kuntoutukseen ja terapioihin liittyvät yhteiset asiat suunniteltiin pa-
lavereissa. Toiminnalla oli näin yhteiset tavoitteet ja päämäärät sekä toimintatavat. Tera-
peutit pitivät yhteisiä suunnittelupalavereja, joissa he pohtivat, miten terapeuttiset yhteista-
voitteet saavutetaan. Yhteiset tavoitteet he huomioivat omaa toimintaansa suunnitelles-
saan. He olivat sopineet, että jokainen selvittää päiväkodin toimintaperiaatteet ja ottaa ne
huomioon työssään. Terapeutit osallistuivat lapsen kanssa päiväkodin luonnollisiin toimin-
tatilanteisiin.

Reflektiivisyys ilmeni kriittisenä toiminnan ja ohjeiden arviointina. Toiminnan arvioin-
nissa ammattihenkilöt arvioivat tavoitteiden saavuttamista ja kuntoutusta. He videoivat toi-
mintaansa ja yhteistyötä ja analysoivat videot yhdessä. Ohjeiden arvioinnissa vastaajat
kiinnittivät huomion siihen, mitä ohjeita kotiin ja päiväkotiin annettiin.

”Perheitten kanssa toimiminen on mun mielestä selkiytyny hirveen paljon että
…nyt me  mietitään tosiaan niitä asioita, että mitä sinne kotia antaa ohjeita ja
miten sinne neuvoo ja tukee niitä vanhempia”

Haastatteluissa ilmeni myös se, että ammattihenkilöt kiinnittivät huomion negatiiviseen
työasenteeseen. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat tulleensa kriittisiksi omaa toimin-
taansa ja sen vaikuttavuutta kohtaan. Yhteisvastuullisuutta oli vastuun jakaminen eri am-
mattihenkilöiden ja vanhempien kanssa. Asioista tehtiin kompromissipäätöksiä, jolloin
haastateltavat joutuivat vastaustensa mukaan tinkimään omista tiukoista näkökulmistaan.
Ammattien väliset tiukat rajat olivat kaikkien vastaajien mukaan hävinneet, ja he kertoivat,
että he voivat mennä toisen osaamisen alueelle.
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”Nyt kestää mennä toisen alueelle, koska me tunnetaan nyt tuo porukka, mutta en
usko että joka paikassa kestää. Mut tässä ryhmässä kestää, että siellä on opittu
tuntemaan,  ei… tarvi pelätä, että tuota… tuo nyt suuttuu ku mää tuun sanomaan
tämmösestä..”

Ammattien välisten rajojen ylittämistä kuvasi myös se, että eri alan asiantuntijan näkökul-
mia voitiin kyseenalaistaa. Vastuuta ei kannettu enää yksin, vaan jaettiin eri alan ammatti-
henkilöiden kanssa. Kuntoutussuunnitelmapalaverin vetäjän roolin jakamisesta oli keskus-
teltu. Yhteisvastuullisuus ilmeni myös toimintaa ohjaavissa sopimuksissa. Lääkinnällisen
kuntoutuksen terapeuttien oli helppo työskennellä yhdessä. He asettivat yhteisterapialle ta-
voitteet yhdessä, kun he tekivät sopimuksen terapioiden toteutuksesta. Haastateltavat ker-
toivat, että harjoittelun kautta he olivat oppineet tekemään yhteisterapiaa.

Avoin keskustelu kuvattiin vuorovaikutuksena ja arvostuksena. Vuorovaikutus oli am-
mattihenkilöiden välistä keskustelua ja toisten kuuntelua. Tähän kehittämistyöhön osallis-
tuneet terapeutit keskustelivat päiväkodin ammattihenkilöiden kanssa ja päiväkodissa kes-
kusteltiin enemmän kuin ennen. Terapeutit kysyivät päiväkodin ammattilaisten mielipiteitä
ja keskustelivat päiväkodissa terapiatilanteiden jälkeen. Ristiriitatilanteet selvitettiin neu-
vottelemalla, ja vaikeista asioista oli helpompi puhua kuin ennen. Ammattihenkilöt kuun-
telivat toisiaan, ja palavereissa kuunneltiin vanhempia; kuuntelu oli vastaajien mukaan li-
sääntynyt. Vanhempien ja ammattihenkilöiden keskustelut ohjasivat päätöksentekoa. Ar-
vostus ilmeni toisten arvostamisena, toisten huomiointina ja tasa-arvona. Haastateltavat ar-
vostivat toisiaan ihmisinä, eikä toisia määrätty eikä loukattu. He kertoivat arvostavansa
toistensa erityisosaamista ja kaikkien näkökulmat huomioitiin yhteistyössä. Tasa-arvo il-
meni muun muassa siinä, että palavereissa kaikki olivat tasa-arvoisia eivätkä vanhemmat
olleet ulkopuolisia. Palaverin vetäjä huomioi jokaisen ja kysyi kaikkien mielipiteitä asioi-
hin.

8.4 Moniammatillisen perhetyön kehittymiseen vaikuttavat tekijät

Moniammatillisen perhetyön kehittymiseen vaikuttivat tutkimukseen osallistuneiden am-
mattihenkilöiden mukaan keskusteleva kulttuuri ja positiivinen asennoituminen. Tietoisuus
asioista ja keskustelutaito kuvasivat keskustelevaa kulttuuria. Myönteinen ilmapiiri ja
muutosmyönteisyys ilmensivät positiivista asennoitumista. (Kuvio 5.)
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Kuvio 5. Moniammatillisen perhetyön kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tietoisuus yhteistyöhön osallistuvien eri ammattihenkilöiden osaamisesta oli lisääntynyt.
Haastateltavat toivat ilmi, että tämän hankkeen aikana he olivat oppineet tuntemaan toisen-
sa ja saaneet tietoa siitä, mitä kukin konkreettisesti tekee vaikeavammaisten lasten kuntou-
tuksessa. Päiväkodin toiminta oli tullut tutuksi kaikille projektiin osallistuville. Lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen palveluja päiväkodissa tuottavat terapeutit kertoivat, että he ottavat ak-
tiivisesti selvää päiväkodin henkilökunnasta ja siitä ryhmästä, jossa terapiaa saava lapsi
päiväkodissa on. Osallistuneiden mielestä heidän tietoisuutensa omasta roolistaan oli sel-
keytynyt. He olivat tietoisia siitä, mitä muut odottivat heidän toiminnaltaan ja siitä, että hei-
dän ei yksin tarvitse tietää kaikkea.

”Mut kyl se näkemys siitä, mitä se moniammatillisuus on, niin on jollakin tavalla
niinkö syventynyt, että se usko niinkö omiin voimavaroihin … ja tietämykseen on…
siinä mielessä niinkun laajentunut, että minä oon se yks osatekijä, yks palapelin
osa enkä oo se kokonaisuus enää, niinku joskus ehkä olen ollut… on tullut semmo-
sta tiettyä niinkun taitoa semmosessa moniammatillisessa  yhteisössä, että sää
osaat kysellä asioita myös muilta  eikä tarvi tietää kaikkea.”

Keskustelutaidon kehittymistä ilmensi se, että vuorovaikutuksessa ei painotettu ongelmia,
vaan opeteltiin käyttämään positiivista kieltä. Haastateltavat kiinnittivät vastaustensa mu-
kaan erityistä huomiota kieleen työskennellessään vanhempien kanssa. He välttivät käyttä-
mästä ammattikieltä ja kiinnittivät huomiota kysymysten asetteluun. Kaikkien haastatelta-
vien mukaan kuuntelu oli lisääntynyt kehittämistoiminnan aikana, ja toisten kuuntelua pi-
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dettiin tärkeänä. Kuntoutuksen vastuuyksikköstä ei puhuttu negatiivisesti, vaan vastuuyk-
sikön roolista ja tehtävästä keskusteltiin paljon. Myös vanhempien kanssa kuntoutuksen
vastuuyksiköstä puhuttiin kunnioittavasti. Nämä ilmensivät keskustelutaitoa ammattihen-
kilöiden toiminnassa.

Myönteinen ilmapiiri ilmeni turvallisuutena, jakamisena, positiivisuutena ja toiminnan
selkeytenä. Haastateltavat sanoivat, etteivät he enää pelänneet, että menevät toisen amma-
tin osaamisen alueelle tai että toinen suuttuu siitä, mitä ehdotetaan. Heillä oli rohkeutta
työskennellä yhdessä ja uskallus itsensä ”likoon laittamiseen” oli lisääntynyt. He kokivat,
että palavereihin oli nyt turvallista mennä. Hankkeeseen osallistuneiden mukaan tarvittiin
rohkeutta työskennellä yhdessä. Kuntoutuspalveluja päiväkodissa tuottavat ammattihenki-
löt eivät menneet ”piiloon” tekemään terapiaa.

”Mutta tuota… että semmosta on tullu paljon semmosta rohkeutta ja… ei ennää
niin välitä… sillai välitä niistä toisista, että hyppis jonku varpaille, että uskaltaa
olla niinku siinä… tiimissä jäsenenä, ja uskaltaa tuua omia mielipiteitä julki”

Keskusteluryhmissä oli jaettu asioiden käsittelyn herättämiä tunteita. Lisäksi ryhmissä oli
jaettu näkemyksiä erilaisista asioista, joista ei aikaisemmin ollut puhuttu. Yhteistyö koet-
tiin hyvänä tapana tehdä työtä, ja siinä koettiin osaamisen iloa. Puhe- ja fysioterapeutit ker-
toivat odottavansa yhteisterapioita tähän projektiin osallistuvien toisten terapeuttien kans-
sa. Kuntoutussuunnitelmapalavereissa oli mukava ilmapiiri ja kaikki viihtyivät niissä. Tä-
mä kuvasi positiivisuutta toimintaympäristössä.

”No nykyään on kykyä hyväksyä nää muut ammattihenkilöt työtiimiin. Että… ja
just tuo, että jokaisella on se erityisosaaminen ja kunnioittaa sitä. Sitte ainaki
mulla oma työ on monipuolistunu. Sitten työiloa on minusta tullu enemmän, että
se… luo myös semmosta itsevarmuutta ja sitä kautta sitte sitä osaamisen iloa”

Palaverit olivat selkeytyneet ja niistä oli karsiutunut pois paljon asioita. Selkeys ilmeni
myös tehokkuutena. Kaikkien haastateltavien mukaan palavereihin meni vähemmän aikaa
kuin aikaisemmin. Turha ajankäyttö oli vastaajien mukaan jäänyt pois. Koulutus ja uusien
asioiden kokeilu, muutos yksilössä ja työtavoissa sekä kriittinen arviointi ilmensivät muu-
tosmyönteisyyttä. Tähän projektiin liittyneillä interventioilla oli haastateltavien mukaan
suuri vaikutus osallistujien asenteisiin ja toimintaan. Yhteistyötä ja uudenlaista kuntoutus-
suunnitelmapalaverin toteutusta oli harjoiteltu käytännössä ja toisilta oli opittu uusia asioi-
ta. Haastateltavat kuvasivat itsesessään tapahtuneen suuria muutoksia. Päiväkodin henkilö-
kunta sanoi, että ha olivat ennen kunnioittaneet liikaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä
ja väheksyneet omaa työtään. Itsessä tapahtunut muutos auttoi vastaajien mukaan hyväk-
symään  muut ammattihenkilöt tiimissä. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja päiväko-
dissa tuottavat puhe- ja fysioterapeutit menivät mukaan päiväkodin toimintatuokioihin.



9 Pohdinta ja päätelmät

9.1 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen metodeiksi valittiin osallistava ja kommunikatiivinen toimintatutkimus, jotka
soveltuivat hyvin tämän toimintatutkimuksen toteutukseen. Moniammatillinen perhetyö
vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä kehittyi lapsi- ja asi-
antuntijakeskeisestä toimintamallista perhekeskeiseksi ja keskustelevaksi toimintakultuu-
riksi. Osallistujat oppivat tämän toimintatutkimuksen aikana moniammatillisen perhetyön
toimintamallin, jota he voivat soveltaa uusiin tilanteisiin. Lisäksi he oppivat menetelmän,
jonka avulla he voivat myöhemmin itsenäisesti kehittää toimintaansa. Keskeinen muutok-
sen mahdollistava tekijä oli keskustelutaidon kehittyminen. Osallistavassa toimintatutki-
muksessa on keskeistä vapautuminen perinteisiin liittyvistä pakottavista ja itsestään selvinä
pidetyistä ajatus- ja toimintamalleista sekä ideologioista. Kommunikatiivisessa toiminta-
tutkimuksessa on keskeistä osallistujien keskustelu toistensa kanssa. (Carr & Kemmis
1986, Gustavsen 1992.)

Toimintatutkimus soveltui tähän kehittämistoimintaan, sillä tässä hankkeessa erilaiset
interventiot ja tutkimusprosessi etenivät limittäin muodostaen kokonaisuuden. Kehittämi-
sen alkuvaiheessa tutkimukseen osallistujien tavoitteena oli kehittää yhteistyötä kuntoutuk-
sen vastuuyksikön kanssa. Alussa kuitenkin todettiin, että yhteistyön kehittäminen kuntou-
tuksen vastuuyksikön kanssa vaatisi suuremmat resurssit kuin oli suunniteltu. Tästä syystä
tässä kehittämistoiminnassa päätettiin keskittyä päiväkodin erityisryhmässä tapahtuvan
moniammatillisen perhetyön kehittämiseen. Kehittämistoiminta kuntoutuksen vastuuyksi-
kön kanssa oli kuitenkin käynnistynyt. Heikkinen (2001) kutsuu tätä tutkimuksen sivuspi-
raaliksi. Whyten (1991) mukaan interventioprosessin aikana esiin nousee aina asioita, jotka
johtavat tutkimustehtävän uudelleenmuotoutumiseen. Toimintatutkimus mahdollisti käy-
tännön toiminnan kehittämisen hyödyntäen koko ajan teoriaa ja tutkimustietoa. Tämän ke-
hittämistoiminnan avulla tuotetaan tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä
moniammatillista perhetyötä.

Toimintatutkimuksen haittana oli se, että hankkeen toteutus vei paljon aikaa ja oli raskas
prosessi. Tutkija vastasi yksin kehittämistoiminnasta, mikä tuntui ajoittain liian suurelta
haasteelta. Toimintatutkimuksen ongelmat liittyvät myös tutkimuksen raportointiin: pitkä-
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kestoisen ja monitasoisen toimintatutkimuksen raportointi on vaikea suorittaa lyhyesti ja
selkeästi. Raportin vaatimukset toisaalta selostaa tarkasti toimintaprosessi ja toisaalta ku-
vata asiat lyhyesti ovat olleet ristiriidassa. Tämän tutkimuksen suurin haaste on juuri rapor-
tointi, johon liittyvät myös tämän kehittämistoiminnan heikkoudet.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi liittyy tutkijaan, aineiston laatuun, ai-
neiston analyysiin ja tulosten esittämiseen (Patton 1990). Toimintatutkimuksen luotetta-
vuuden arvioinnissa on edellisten lisäksi kiinnitettävä huomio tutkimusongelmien määrit-
telyyn ja tutkimusprosessin etenemiseen (Lauri 1997). Laadullisen tutkimuksen luotetta-
vuutta arvioitaessa validiteettia ja reliabiliteettia ei tarkastella tilastomatemaattisesta näkö-
kulmasta, vaan sisäistä validiteettia kutsutaan uskottavuudeksi (credibility). Tällä kuvataan
tutkijan kykyä tavoittaa tutkittavan ilmiön todellisuus eli sitä miten hyvin tutkijan tutki-
musprosessin aikana tehdyt havainnot vastaavat tutkittavaa todellisuutta. (Miles & Huber-
man 1994). Luotettavuuden arvioinnissa tutkijan on tarkasteltava tutkimuksen uskottavuu-
den lisäksi sovellettavuutta, pysyvyyttä ja neutraaliutta, jotka muodostavat tutkimuksen to-
tuusarvon. (Lincoln & Cuba 1985, Johnson 1997.)

Laadullisessa tutkimuksessa, jota tämä toimintatutkimus edustaa, ei pyritä löytämään
ehdottomia totuuksia, vaan ymmärtämään tutkimusaiheen kannalta merkityksellisiä sym-
boleja ja niiden merkitystä tutkimuskohteelle. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa
nousevat esiin kysymykset totuudesta ja objektiivisesta tiedosta. Konsensukseen perustu-
vassa totuusteoriassa painotetaan sitä, että ihmiset voivat luoda yhteisymmärryksessä to-
tuuden. (Sandelowski 1986.)

Tutkijan tausta, kokemus ja koulutus vaikuttavat tutkimuksen muotoutumiseen. Toimin-
tatutkimuksen uskottavuus liittyy tutkijan subjektiiviseen adekvaattisuuteen - tutkija on it-
se toimintatutkimuksen tärkein työväline. Tässä toimintatutkimuksessa tutkija itse oli osa
sitä sosiaalista yhteisöä, jossa kehittämistoiminta toteutettiin ja jota hän tutki. Tutkijan esi-
ymmärrys eli tematisointi tutkimuskohteesta syntyi tutkimusilmiötä käsittelevän kirjalli-
suuden ja tutkimuksien pohjalta. Merkittävimmäksi esiymmärryksessä muodostui käytän-
nön toiminnan kehittämisen haasteellisuus, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan ammat-
tihenkilöiden käsitykset sekä omasta että toisten toiminnasta moniammatillisessa perhe-
työssä olivat ristiriitaisia käytännön kanssa. Esiymmärrys ei ole pysyvä, vaan se muotoutuu
ja muuttuu tutkimuksen edetessä (Patton 1990, Syrjälä et al. 1996).

Tutkija pyrki toiminnassaan huomioimaan teoreettiset auktoriteetit ja omat ennakkoluu-
lonsa toisiaan täydentävinä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevina tekijöinä. Olemme
kaikki omien merkitysperspektiiviemme vankeja. Tämä merkitsee sitä, että tutkija ei voi
koskaan tulkita kokemuksiaan täysin puolueettomasti. Omien ajatusten alistaminen ratio-
naaliseen ja reflektiiviseen keskusteluun on keino, jolla voidaan pyrkiä saavuttamaan tul-
kintaan mahdollisimman suuri luotettavuus. (Mezirowin 1996a.) Tutkija on koko toiminta-
tutkimuksen ajan ollut avoin vastaantuleville asioille, mutta toisaalta tiedostanut oman ai-
heeseen liittyvän tietonsa sekä kokemuksien merkityksen, joita ilman hän ei ole pystynyt
aihetta lähestymään. Todellisuuteen kuuluu Skinnarin (2001, 523) mukaan kahden vaaran
voittaminen. Ensimmäinen vaara on sokea uskominen johonkin auktoriteettiin ja toinen se,
ettei usko mitään, vaan sulkeutuu omiin ennakkoluuloihinsa.

Tutkijan rooli oli kaksinainen; toisaalta hän toimi koko ajan tutkijan roolissa, johon si-
sältyivät tietynlaiset velvoitteet ja vastuut, ja toisaalta hän oli koko ajan yksi prosessiin
osallistuja (Patton 1990). Moniammatillisen perhetyön koulutuksessa tutkijan rooli oli sa-
ma kuin muillakin koulutukseen osallistujilla ja keskustelupiirissä tutkija osallistui keskus-
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teluun, mutta vastasi myös keskustelupiirien toteutuksesta. Tutkija toimi Pikku-Por-
taat-kuntoutus- ja kasvatusmallin kouluttajana. Hän ei pyrkinyt olemaan esikuva kehittä-
mistyöhön osallistuville, vaan yhteisen tekemisen kautta syntyneet arvokokemukset ovat
auttaneet osallistujia tiedostamaan oman toimintansa vahvuudet ja kehittämistä tarvitsevat
alueet. Tutkija ei tuntenut kohdeyhteisöä ennen kehittämistoimintaa, mutta fysioterapeu-
teista hän tunsi kaksi ennen kehittämistoiminnan alkua. Tämä ei ole tutkijan mielestä vai-
kuttanut tutkimuksen luotettavuuteen. Heikkisen (2001, 23–24) mukaan tutkimusta arvioi-
taessa tulee huomioida tutkijan henkilökohtainen suhde tutkittavaan kohteeseen ja siihen
kontekstiin, jossa toiminta tapahtuu.

Luottamussuhteen rakentamiseen käytettiin paljon aikaa. Tutkija vieraili tutkimukseen
osallistuneen päiväkodin erityisryhmässä säännöllisesti ennen kehittämistoiminnan alkua.
Hyvän yhteistyösuhteen rakentamista auttoi se, että tutkija oli mukana moniammatillisen
perhetyön koulutuksessa yhdessä tähän toimintatutkimukseen osallistuvien kanssa. Hän
pyrki luomaan tasavertaisen suhteen tutkimukseen osallistuvien kanssa, mikä edellytti toi-
minnan rakentamista keskustelun pohjalle. Näin hänen toiminnassaan ilmeni aito halu yh-
teistyöhön (ks. Beinum et al. 1996). Tässä tutkimuksessa olennaista oli tutkijan ja tutkitta-
vien avoin vuorovaikutus ja sitoutuminen tiettyihin yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Tut-
kijan ja tutkittavien suhde oli yhteistyösuhde, jossa tutkittavat toimivat apututkijoina. Toi-
mintatutkimusprosessi on itsereflektiivinen yhteisö, jonka jäsenet osallistuvat kaikkiin tut-
kimusprosessin vaiheisiin ja jossa korostuu kontektisidonnaisuus. (Hunt 1987, Kemmis &
McTaggart 1988, Eskola & Suoranta 1996, Hart & Bond 1996.) Yhteistyön perusta toimin-
tatutkimuksessa lähtee tutkijan arvonäkökulmasta. Osallistujat kohtaavat tutkijan toimintaa
ohjaavat arvot ja päättävät itse, miten ne heihin vaikuttavat. Osallistujien oma arvomaailma
määrää sen, mitkä asiat he kokevat arvokkaiksi ja tärkeiksi. (vrt. Puolimatka 2001.)

Tutkija on osaltaan auttanut yhteisön jäseniä näkemään vanhat asiat uudella tavalla, jol-
loin hän on toiminut Hartin ja Bondin (1996, 22) kuvaaman katalysaattorin tavoin. Tutkijan
rooli ei ole ollut muutosagenttina toimiminen tai muutosprosessin kontrolloija (vrt. Whyte
1991c, 272). Hän on tietoisesti välttänyt perinteistä tutkijan tehtävää luoda jokin looginen
tulkinta ja tulos kehittämisprosessin aikana, jolloin tutkijan näkemykset voivat liikaa ohjata
prosessin suuntaa. Hän pyrki säilyttämään tasavertaisen vuorovaikutuksen monet mahdol-
lisuudet, sillä tutkimukselle ei ole eduksi, jos tutkija on sitoutunut tiettyyn teoriaan tai toi-
mintamalliin. (mm. Kuula 1999.) Keskeinen ulkopuolisen henkilön tehtävä on ollut tietoi-
suuden herättäminen eli toiminnan taustalla olevien itsestään selvyyksien aukaisemisen ja
kriittisen reflektion käynnistymisen tukeminen. Oleellista on ollut kuitenkin vapaaehtoinen
osallistuminen keskusteluun. Tutkija joutui tekemään monia päätöksiä aineiston hankkimi-
sesta, analyysistä ja tulkinnasta sekä tulosten esittämisestä. Tutkimuksen suorittamisesta ei
ole olemassa yhtä oikeaa menetelmää, jota tarkasti noudattamalla tutkija voisi varmistaa
tutkimuksensa luotettavuuden. (Carr & Kemmis 1986,156–160, Mezirow 1996b, Kuula
1999, 94.)

Tutkimusaineistojen on tarkoitus tuottaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä eri näkökulmista
valaisten mahdollisimman hyvin tutkimuskohteen ominaisuuksia (Polit & Hungler 1999).
Tämä toimintatutkimus toteutettiin päiväkodin erityisryhmässä, joka soveltui toimintaym-
päristöksi hyvin, sillä siellä lasten kuntoutuksen ammattihenkilöt ja vanhemmat kohtaavat.
Kuntoutuksen vastuuyksikkössä tehdään vaikeavammaisten lasten lakisääteinen kuntou-
tussuunnitelma, joka ohjaa myös päiväkodin erityisryhmässä toteutuvaa kuntoutusta. Li-
säksi tämä kuntoutussuunnitelma sisältää suositukset lääkinnällisenä kuntoutuksena toteu-
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tettavista terapioista. Kuntoutuksen vastuuyksikön edustajien osallistuminen alkuhaastatte-
luun antoi näin laajan kuvan moniammatillisen perhetyön ilmenemisestä vaikeavammais-
ten lasten kuntoutuksessa. Tutkimuksen luotettavuuteen ei vaikuta tutkijan mielestä se, että
vastuuyksikön edustajat eivät osallistuneet loppuhaastatteluun, sillä tutkimustehtävän uu-
delleen muotoutumisen jälkeen kehittämistoimintaan osallistunut tiimi edusti tarkoituksen-
mukaisia haastateltavia. Tässä tutkimuksessa saatiin monipuolinen kuva tutkittavasta ilmi-
östä, sillä kaikki haastateltavat edustivat vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen asiantun-
tijoita. Kehittämistoimintaan osallistuneessa tiimissä oli tutkimuksen kannalta oikea määrä
henkilöitä (ks. Heikkilä 2002, 32, Spiik 2004, 56).

Keskustelupiiristä jäi alkuvaiheessa pois kolme henkilöä ja tilalle tuli yksi uusi henkilö,
mutta tutkimukseen osallistujien määrän muutoksella ei ole vaikutusta tutkimuksen luotet-
tavuuteen. Tutkimuksen ontologisen ja tietoteoreettisen perustan vuoksi määrät, mitat ja
yleistävyyden vaatimukset eivät ohjanneet aineiston hankintaa, vaan pyrkimys oli tuottaa
mahdollisimman syvällistä ja perusteellista ymmärrystä lisäävää tietoa tutkittavasta ilmiös-
tä. Tutkimusaineisto kerättiin niin, että sen avulla oli mahdollista toteuttaa tutkimuksen tar-
koitus. (Polit & Hungler 1999.)

Uskottavuus on yhteydessä haastatteluaineistojen kykyyn kuvata todellisuutta eli siihen
mitä haastateltavat kertovat tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi uskottavuus liittyy tutkijan tutki-
musilmiöstä tekemiin havaintoihin. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu subjektiivisuus
todellisuuden moninaisuuden kuvaamisessa. Kun tutkija kuvaa tutkittavan ilmiön monista
mahdollisuuksista muodostuvaa todellisuutta hänen on uskottavuuden varmistamiseksi
osoitettava, miten tutkimushavainnot ja tulkinnat ovat muodostuneet. (Lincoln & Cuba
1985, Sandelowski 1986, 1993.) Tutkija pyrki tässä tutkimuksessa kuulemaan ja ymmärtä-
mään haastateltavia ja vältti oman näkökulmansa ohjaavaa roolia. Luotettavuutta lisää se,
että tutkija suoritti kaikki haastattelut itse, jolloin haastattelussa haettiin tutkimuksen kan-
nalta relevanttia tietoa. (Polit & Hungler 1999.) Tutkimukseen liittyneet haastattelut nau-
hoitettiin ja aukikirjoitettiin sanatarkasti. Keskustelupiirien videointi ja videotallenteiden
pohjalta tehdyt tarkat muistiinpanot lisäävät tämän tutkimuksen tulosten pysyvyyttä. Lisäk-
si alkutilanteen kuvaamiseksi tehdyissä haastatteluissa haastateltavilla oli koko ajan mah-
dollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. Näin kysymyksiin liittyvät väärinymmärrykset
voitiin minimoida. Lopputilanteen kuvaamiseksi tehtyjen haastattelujen teemat haastatel-
tavat saivat etukäteen valmistautumista varten. (Duffy1985, Patton 1990.)

Tutkimusaineistot analysoitiin sisällönanalyysillä, joka soveltui siihen. Luotettavuuden
varmistamiseksi tutkija teki kaikkien aineistojen luokittelut kaksi kertaa niin, että luokitte-
lujen välillä oli aikaa vähintään kolme kuukautta. Näiden kahden analyysin yhdenmukai-
suus oli hyvä. Analyysin tekemisessä on tärkeää, että luokittelun suorittaja tuntee tutkimus-
kontekstin hyvin. Tämän vuoksi tutkija itse suoritti analyysit. (Johnson 1997.)

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulosten siirrettävyys kuvaa tulosten sovelletta-
vuuden kriteeriä. Siirrettävyys liittyy tutkimusympäristön ja sovellusympäristöjen saman-
kaltaisuuteen. (Lincoln & Cuba 1985.) Toimintatutkimuksen tulokset eivät ole suoraan
yleistettävissä eikä tämä tutkimusprosessi ole toistettavissa samanlaisena missään olosuh-
teissa (ks. Lauri 1998). Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan silti hyödyntää kehitettäessä
moniammatillista perhetyötä eri toimintaympäristöissä. Yhteistyön esteiden ja sen kehitty-
miseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ohjaa toimintaa yhteistyön parantamisen
kannalta merkittäviin tekijöihin. Tässä toimintatutkimuksessa kehitettyä kuntoutussuunni-
telmapalaverin rakennetta voidaan soveltaa muihin toimintaympäristöihin, joissa työsken-
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nellään yhdessä perheiden kanssa. Moniammatillisen perhetyön koulutuksen ja keskuste-
luryhmien toteutusmalleja voidaan soveltaa myös suoraan muihin toimintaympäristöihin.
Tutkimusraportin lukija tekee viime kädessä päätöksen tulosten siirrettävyydestä sen pe-
rusteella, miten hyvin tutkija on pystynyt kuvaamaan koko tutkimusprosessin eri vaiheet.
Tutkimusprosessin kuvaus on pyritty tekemään riittävän yksityiskohtaisesti ja syvällisesti,
jotta lukijan on mahdollista yleistää ja soveltaa tuloksia omaan käytäntöönsä, jota hän ver-
taa tutkittuihin tapauksiin. (Patton 1980, Lincoln & Cuba 1985, Sandelowski 1986, 1994,
Syrjälä et al. 1996.)

Tulosten pysyvyyttä lisää tutkittavan ilmiön tarkastelu monesta näkökulmasta erilaisen
koulutuksen saaneiden haastateltavien ja vanhempien kautta. Toimintatutkimuksen luotet-
tavuutta lisää se, että lopputulosta voidaan arvioida myös perheiden näkökulmasta (ks.
Lauri 1998). Tutkimusprosessi on kuvattu niin, että lukija pystyy muodostamaan selkeän
kuvan prosessin vaiheista. Tässä tutkimuksessa tulosten pysyvyyttä varmistettiin pyrkimäl-
lä mahdollisimman tarkkaan ja yksityiskohtaiseen prosessin kuvaamiseen.

Tutkimusongelmat ovat muotoutuneet tutkimuksen aikana, ja niitä on tarkastettu yhdes-
sä tutkimukseen osallistuneiden kanssa. Keskeinen tavoite koko toimintatutkimuksen ajan
oli moniammatillisen perhetyön kehittäminen. Tutkimushankkeen alussa yhtenä tavoittee-
na oli yhteistyön kehittäminen päiväkodin erityisryhmässä työskentelevien ja kuntoutuksen
vastuuyksikön välillä, mutta tämä alkuperäinen tavoite ei ollut toteutettavissa. Tällä ei ole
tutkimuksen luotettavuuteen vaikutusta. Ongelmien rajaaminen ja tarkentaminen toiminta-
tutkimuksen aikana lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. (Lauri 1998.)

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että tutkija on käyttänyt riittävästi aikaa tut-
kimuksen suorittamiseen: tutkimus alkoi keväällä 2000 ja päättyi tammikuussa 2003. Koko
moniammatillisen perhetyön koulutuksen ajan koulutushankkeeseen liittyvä tutkijaryhmä
kokoontui säännöllisesti. Tutkija osallistui näihin tapaamisiin ja tutkijayhteisöissä arvioi-
tiin tämän tutkimuksen tuloksia ja prosessin etenemistä. Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan
tulosten neutraaliutta voidaan arvioida kysymällä, ovatko tulokset sidoksissa tutkimukseen
osallistuvien esittämiin käsityksiin vai perustuvatko ne tutkijan tutkimusintresseihin ja
tausta-ajatuksiin. Tutkimusraportissa on esitetty tutkimukseen osallistuneiden haastatte-
luista suoria lainauksia, jotta lukija voi vertailla niissä esiintyviä näkökulmia tutkijan esit-
tämiin tuloksiin.

9.1.1 Interventioiden arviointi

Toimintatutkimukseen kuului kolme interventiota: moniammatillinen perhetyö -koulutus,
keskustelupiirit ja Pikku-Portaat -kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi -kuntoutus- ja
kasvatusmallin käytön koulutus. Interventioilla oli omat tavoitteet, ja yhdessä ne muodos-
tivat kokonaisuuden. Fieldin ja Westin (1995) mukaan on tärkeää, että jokaisen tiimin ke-
hittämiseen liittyvän intervention tarkoitus on erillinen ja tarkasti määritelty.

Toiminnan kehittäminen oli vuorovaikutuksellinen prosessi. Tällöin interventioita voi-
daan kutsua Barrin (1994, 1996) mukaan tieteidenväliseksi koulutukseksi (interprofessio-
nal education). Tämä kertoo lisääntyvästä eri ammatteihin liittyvien roolien ja näkökulmien
ymmärtämisestä, tiimityöstä ja ammattien välisestä yhteistyöstä. Oppiminen on silloin
vuorovaikutuksellinen ja sisältää muuttuvat ympäristöt. (Barr 1994, 1996.)
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MAPE-koulutuksen keskeisenä tavoitteena oli antaa koulutukseen osallistujille valmiu-
det moniammatilliseen yhteistyöhön perheiden ja yhteisöjen kanssa sekä rohkaista työnte-
kijöitä etsimään uusia luovia ratkaisuja ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. Koulutus alkoi
syyskuussa 2000 ja päättyi toukokuussa 2002. Koulutuksen sisältö oli suunniteltu niin, että
se tuki koulutukseen osallistujien omaa aktiivisuutta ja vastuuta toiminnan kehittämisessä
sekä huomioi osallistujien yksilölliset ja heidän toimintayhteisöjensä tarpeet. Itseohjautu-
vasti toteutetut koulutuspäivät antoivat osallistujille hyvän mahdollisuuden harjoitella mo-
niammatillisen perhetyön kehittämistä ilman ulkopuolista ohjaajaa. Tällä toiminnalla osal-
listujat vastuutettiin ja rohkaistiin jatkamaan kehittämistyötä myös koulutuksen jälkeen.
MAPE-koulutuksessa osallistujat saivat koko ajan ohjausta ja palautetta toiminnastaan.
Sundstromin et al. (1990) sekä Cantin ja Killorin (1993) mukaan tiimityön harjoittelu on
välttämätöntä käytäntöä muutettaessa. Kouluttajat suhtautuivat positiivisesti yhteistyön
mahdollisuuksiin ja sitoutuivat itse moniammatilliseen perhetyöhön. He huolehtivat siitä,
että he omalla toiminnallaan lisäsivät koulutukseen osallistuvien yhteistyövalmiuksia.
Kouluttajia oli kaksi ryhmää kohden, mikä on moniammatillisen yhteistyön oppimisessa
tärkeää (ks. Hilton et al. 1995, Field & West 1995, Williams & Laungani 1999, Reeves &
Freeth 2002, Slack et al. 2002).

MAPE-koulutuksen vahvuus oli siinä, että osallistujat joutuivat koulutuksen aikana mo-
nenlaisiin vuorovaikutustilanteisiin, jotka poikkesivat heidän perinteisestä tavastaan tehdä
työtä. Kehittämistoimintaan osallistujat joutuivat kriittisesti reflektoimaan keitä he olivat,
millaisia terveydenhuollon ja päivähoidon ammattilaisia he halusivat olla ja mitä he olivat
valmiita tekemään toiminnan kehittämiseksi. MAPE-koulutukseen osallistujat oppivat pal-
jon myös omasta sisimmästään ja omasta perhekulttuuristaan prosessoidessaan asioita
muun muassa sukupuun avulla. (vrt. Jensen & Royeen 2002.) Koulutusohjelman rakenne
tuki koulutukseen osallistuvien ja heidän työyhteisöjensä välistä keskustelua muun muassa
koulutuksessa käsiteltyjen työelämän esimerkkitapausten kautta. Erityisten tapausten ref-
lektointi antoi osallistujille uutta tietoa, jota he pystyvät hyödyntämään työtehtävissään.
(mm. Tierney & Wallis 1999.) MAPE-koulutuksessa käytettiin opetusmenetelmiä, jotka
ohjasivat osallistujia ymmärtämään syvällisemmin eri ammattien rooleja, vastuuksia ja eri-
tyisosaamista sekä tehostivat ammattienvälistä vuorovaikutusta. Yhteistyötaitoja opitaan
parhaiten toiminnallisten menetelmien avulla (Reeves & Freeth 2002). Larivaaran ja Taa-
nilan (2004) mukaan MAPE-koulutus antaa uusia valmiuksia moniammatilliseen perhetyö-
hön.

Toisena interventiona olivat keskustelupiirit, joiden tavoitteena oli käynnistää keskuste-
lu moniammatillisen perhetyön tekemiseen liittyvistä asioista. Lisäksi tavoitteena oli tun-
nistaa kehittämistarpeet omassa toiminnassa ja löytää yhdessä uusia toimintamalleja mo-
niammatillisen perhetyön tekemiseen. MAPE-koulutus oli kestänyt vuoden, kun keskuste-
lupiirien kokoontumiset aloitettiin. Tällä interventioiden ajoituksella haluttiin antaa MA-
PE-koulutukseen osallistujille aikaa oman kehittymisprosessin käynnistymiseen. MA-
PE-koulutuksen ensimmäisten kuukausien aikana siihen osallistujat konstruoivat ja uudel-
leenkonstruoivat omia näkemyksiään yhteistyöstä ammattihenkilöiden ja perheiden kans-
sa. Siirtyminen yksilönäkökulmasta yhdistymisen tasolle vie aikaa, mutta se on edellytys
yhdessä oppimisen käynnistymiselle. (ks. Dechant et al. 1993.) Tämä interventioiden aloit-
tamisen ajoitus oli oikea, sillä MAPE-koulutukseen osallistuvien kehitysprosessin alkuvai-
he vei aikaa.
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Keskustelupiireissä osallistujilla oli mahdollisuus keskustella moniammatillisen perhe-
työn tekemisestä ja sen kehittämisestä. Keskustelupiirit antoivat mahdollisuuden jakaa aja-
tuksia ja tunteita sekä reflektoida kokemuksia, mikä on tärkeää (Williams 2002). Yhteiset
tapaamiset ovat yhteistyön kehittämisen edellytys (Field & West 1995). Keskustelupiireis-
sä ja workshopeissa opitaan moniammatillisissa ryhmissä toimimista (Hilton et al. 1995,
Reeves & Freeth 2002). Reflektoinnin arvo lisääntyy, kun osallistujat pystyivät keskustele-
maan toisten osallistujien ja ohjaajien kanssa (Tierney & Wallis 1999).

Keskustelupiirien sisällöt ohjautuivat tilanteiden mukaan. Tutkimustulosten perusteella
voidaan olettaa, että keskustelupiirit käynnistivät moniammatillisen perhetyön koulutuk-
seen osallistumattomien kehitysprosessin ja osaltaan tukivat kaikkien tähän toimintatutki-
mukseen osallistuneiden kehitystä. Näin yksilöiden prosesseista muodostui yhteisön kehi-
tysprosessi. Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että jollakin tavalla tuetaan kehi-
tysprosessin käynnistymistä ja etenemistä koko tiimissä.

Keskustelupiireihin osallistujat vaihtuivat toimintatutkimuksen alkuvaiheessa. Alussa
kehittämistoiminnasta jäi pois kolme henkilöä ja heidän tilalleen tuli yksi uusi henkilö. Täl-
lä ei ollut vaikutusta keskustelupiirin toimintaan, sillä muutokset tapahtuivat prosessin
alussa. Toiminnan kehittämisen näkökulmasta olisi ollut tärkeä, että avohuollon ohjaaja
olisi ollut mukana koko prosessin ajan. Hän edustaa lasten kuntoutuksen moniammatilli-
sessa tiimissä sellaista erityisosaamista, joka muilta puuttui. Toimintaterapeutteja ei käynyt
kehittämistyön alkuvaiheessa päiväkodin erityisryhmässä. Tammikuussa 2002 päiväkodin
erityisryhmässä työskenteli myös toimintaterapeutteja. Lisäksi päiväkodissa kävi puhetera-
peutteja, jotka eivät osallistuneet toiminnan kehittämiseen. Heitä pyydettiin osallistumaan
seuraavaan keskustelupiiriin, mutta kukaan ei ollut halukas sitoutumaan kehittämistoimin-
taan. Toiminnan kehittämisen kannalta olisi ollut hyvä, että kaikki terapeutit olisivat osal-
listuneet kehittämistyöhön. Keskustelupiireihin osallistujat olivat sitoutuneita toimintaan.
Keskustelupiireille asetettiin realistiset ja konkreettiset tavoitteet, jotka yhtä lukuun otta-
matta saavutettiin. Tämä rohkaisee työyhteisöä kehittämään toimintaansa tavoitteellisesti
jatkossakin.

Kolmas interventio oli Pikku-Portaat – kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi -kun-
toutus- ja kasvatusmalli, joka on suunniteltu perheen säätelemän kuntoutuksen tueksi. Siinä
tarjotaan toimintamalleja, joissa perheen näkökulmat yhdistyvät varhaiskuntoutus- ja -kas-
vatusprosessiksi. Malli auttaa ymmärtämään ja ottamaan käytännössä huomioon perheen
yksilölliset tarpeet sekä aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tärkeyden. Pikku-Por-
taat – kasvamaan: syntymästä kolmivuotiaaksi -kuntoutus- ja kasvatusmallin koulutukseen
liittynyt asioiden teoreettinen tarkastelu niveltyi hyvin yhteen MAPE-koulutuksen teoreet-
tisten asioiden kanssa. Lisäksi se antoi valmiuksia perheen ohjaukseen ja vuorovaikutustai-
tojen harjoiteluun videoavusteisen palautteen avulla. (ks. Eirola & Pietilä 2001, Hägg-
man-Laitila et al. 2001). Muutoksen oppiminen edellyttää, että kokemuksille saadaan pohja
teoriasta. Ammattihenkilöt pystyvät kuvaamaan helposti kokemuksiaan, joissa ovat onnis-
tuneet tai epäonnistuneet, mutta perusteluissa, miksi näin on he tarvitsevat teoriaa tai mal-
lia. (Hart & Fletcher 1999.)

Tämä koulutus sopi hyvin kokonaisuuteen, sillä sen keskeiset sisällöt liittyivät moniam-
matilliseen perhetyöhön. Se oli riittävän lyhyt koulutus, joten kaikki kehittämistoimintaan
osallistuvat pystyivät osallistumaan siihen. Koulutuksen yhteydessä harjoiteltiin kuntou-
tus- ja kasvatusmalliin liittyvän materiaalin käyttöä. Koulutuksen jälkeen siihen osallistu-
neet ovat käyttäneet kyseistä materiaalia yhteistyössä perheiden kanssa. Koulutukseen yh-
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distetty videon käyttäminen rohkaisi tähän toimintatutkimukseen osallistuneita käyttämään
videota oman toiminnan kehittämisvälineenä. Interventioihin liittyneitä asioita harjoiteltiin
käytännön tilanteissa päiväkodin erityisryhmässä. Perheiden näkökulmat olivat kiinteästi
mukana koko toimintatutkimuksen ajan jokaisen MAPE -koulutuspäivän ja keskustelupii-
rin tapaamisen yhteydessä.

Tähän toimintatutkimukseen osallistui sopivan kokoinen moniammatillinen tiimi (mm.
Heikkilä 2002, Spiik 2004). Osa toimintatutkimukseen osallistujista oli mukana kaikissa
interventioissa ja osa vain keskustelupiireissä ja Pikku-Portaat -mallin koulutuksessa, mikä
johti siihen, että osallistujat prosessoivat moniammatillisen perhetyön kehittämistä eri ta-
soilla. Tyypillistä on, että kuntoutustiimeistä kaikki eri alojen ammattihenkilöt eivät voi
osallistua yhtä aikaa pitkiin koulutuksiin tai kaikki eivät ole motivoituneita osallistumaan.
Nämä interventiot tarjosivat hyvän toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Moniammatillista perhetyötä opitaan parhaiten yhteistoiminnallisesti jakamalla oppimi-
nen muiden ammattihenkilöiden kanssa (Barr & Shaw 1995, Freeman et al. 2000). Kaikki-
en tähän toimintatutkimukseen osallistuneiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kehittyi-
vät, joten voidaan olettaa, että interventiot ovat olleet oikeat. Vuorovaikutustaidot muodos-
tavat tärkeän tekijän perhekeskeisessä ammattitaitoisessa työskentelyssä (McWilliam et al.
1998). Interventiot ohjasivat osallistujia arvioimaan omia asenteitaan moniammatillisessa
perhetyössä. Lisäksi interventiot auttoivat osallistujia syventämään tietoaan yhteistyöstä
eri ammattihenkilöiden kanssa, tehostivat ammattien välistä vuorovaikutusta ja valmensi-
vat osallistujia moniammatilliseen perhetyöhön. Osallistujien tietoisuus omasta erityis-
osaamisestaan selkiytyi, ja kyky työskennellä yhdessä perhekeskeisesti kehittyi.

Toimintatutkimus antoi osallistujille hyvän kokemuksen työskentelystä toimivassa mo-
niammatillisissa tiimissä. Perheet olivat tyytyväisiä yhteistyöhön tämän tiimin kanssa.
Vanhemmat kokivat, että heitä kuunneltiin paremmin ja että he saivat kysymyksiinsä pa-
remmin vastauksia sekä tietoa, jota he henkilökohtaisesti tarvitsivat. Tämä toimintatutki-
mus kesti huhtikuusta 2000 tammikuuhun 2003, mikä on riittävä aika muutoksen aikaan-
saamiseksi. Moniammatillisen yhteistyön oppimiseen tarvitaan aikaa (Field & West 1995,
Jaques 1995, West & Field 1995, Opie 1997, Barr 1999, Jensen & Royeen 2002, Reeves &
Freeth 2002).

9.2 Tutkimustulosten tarkastelu

9.2.1 Perheen rooli ja perhetyön toimintamallit

Toimintatutkimuksen alussa perheen rooli moniammatillisessa perhetyössä oli sekä van-
hempien että ammattihenkilöiden mukaan ristiriitainen. Toisaalta perhettä pidettiin aktiivi-
sena toimijana ja toisaalta passiivisena kuuntelijana ja vastaanottajana. Aikaisemmissa tut-
kimuksessa (mm. Campbell 1991, Kärkkäinen 1993, 37–38, Launis 1994, 110, Ojuri 1995,
54–55, Hayes et al. 1999) on myös raportoitu asiakkaan roolin ristiriitaisuus. Perheen roo-
lin ristiriitaisuus liittyy niihin odotuksiin, joita perheillä oli ammattihenkilöiden toiminnas-
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ta. Toisaalta ristiriitaisuutta aiheuttivat myös ne käsitykset, joita ammattihenkilöillä oli per-
heen odotuksista.

Toimintatutkimuksen alussa vanhemmat odottivat ammattihenkilöiden mukaan heiltä
tukea arjesta selviytymiseen, joihin liittyivät selkeät kotiohjeet lapsen kuntoutukseen koto-
na ja tieto lapsen kehityksestä. Lisäksi vanhemmat odottivat ammattihenkilöiden keskuste-
levan heidän kanssaan ja kuuntelevan heitä. Ammattihenkilöt olivat näin tietoisia perhei-
den heitä kohtaan asettamista odotuksista. Ammattilaisten kuvaukset perheen toiveista hei-
dän toimintaansa kohtaan keskittyivät sosiaalisen tuen antamiseen, jossa korostui tiedon
antaminen ja emotionaalinen tuki. Sosiaalinen tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jo-
ka voidaan jakaa emotionaaliseen, tiedolliseen ja konkreettiseen tukeen. Emotionaalista tu-
kea ovat muun muassa kuuntelu, myötäeläminen ja palautteen antaminen. Tiedollinen tuki
on informaation antamista, neuvontaa ja ohjaamista. (Schäfer et al. 1981.) Pitkäaikaissai-
raiden, vammaisten ja riskilasten vanhemmat tarvitsevat tukea, jossa ensisijaista on tiedol-
linen tuki (Kronenberger & Thompson 1992, Hamlett et al. 1992, Kyngäs & Hentinen
1994, Hentinen & Kyngäs 1995, Määttä 1995, Jokinen 1995).

Vanhempien mukaan he saivat perheen elämästä irrallisia kuntoutusohjeita. Voidaan
olettaa, että ammattihenkilöt eivät olleet tietoisia perheen todellisista tarpeista tai heidän
käyttämänsä ohjausmenetelmät olivat virheelliset. Ammattihenkilöt ja vanhemmat eivät
oikeastaan kohdanneet toisiaan. Näin perheen todelliset resurssit jäivät huomioimatta ja
hyödyntämättä. Ohjaus on kommunikaatioprosessi, jossa keskustelu on tärkein elementti.
Keskustelussa pyritään saavuttamaan taso, missä keskustelun osapuolet eivät nouse tois-
tensa yläpuolelle. (mm. Peavy 1999.) Launosen (1998, 176) mukaan kuntoutusohjelma
saattaa kääntyä itseään vastaan, kun ohjeet eivät vastaa vanhempien tarpeita. Vanhemmat
toivoivat, että ohjauksessa huomioitaisiin paremmin perheen tarpeet. Asiallinen tieto vä-
hentää muun muassa vanhempien syyllisyyden tunnetta ja antaa vanhemmille toivoa per-
heen ja lapsen tulevaisuudesta (Seppänen et al. 1997, 173–175). Coxin (1992) ja Thomp-
sonin et al. (1992) tutkimusten mukaan vanhemmille on yhtä tärkeä säilyttää yhteys omaan
arkipäivään kuin olla mukana lapsen hoidossa ja kuntoutuksessa. Kehittämällä toimintaa
niin, että ammattihenkilöiden ohjeet sisältyvät perheen normaaliin arkeen tuetaan vanhem-
muutta. Näin vaikutetaan myös vaikeavammaisen lapsen elämään. Ammattihenkilöiden tu-
lee toiminnassaan nykyistä paremmin tukea perheitä. Tietojen antaminen ja taitojen ohjaa-
minen vanhemmille edellyttää ohjaustaitojen kehittämistä. Tauriainen (1994, 1995), Paavi-
lainen et al. (1996) ja Launonen (1998, 175) ovat raportoineet yhdenmukaisia asioita.

Ammattihenkilöiden mukaan perheet odottivat heiltä myös emotionaalista tukea. Tämä
näkökulma on ristiriidassa aikaisempien tutkimusten (Snowdon et al. 1994, Taanila 1997,
Taanila et al. 1999) kanssa. Näissä tutkimuksissa on todettu, että emotionaalista tukea van-
hemmat hakevat ja saavat ammattihenkilöiden muodostaman verkoston ulkopuolelta.
Summers et al. (1990) ovat esittäneet, että erityislasten perheet etsivät päivähoidon henki-
lökunnalta emotionaalista tukea ja ystävyyttä. Välittävä henkilökunta oli myös Weisleyn et
al. (1997) tutkimuksessa vanhempien mielestä tärkeimpiä tekijöitä erityislasten päivähoi-
dossa. Tauriaisen (2000, 145) mukaan etusijalla vanhempien odotuksissa erityislasten päi-
vähoidosta olivat lasten kaverisuhteet sekä sosiaaliset ja kommunikaatiotaidot. Vanhempi-
en odotukset vaikeavammaisten alle kouluikäisten lasten kuntoutukseen osallistuvista ovat
todennäköisesti erilaiset terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja erityisvarhaiskasvatuksen
edustajia kohtaan.
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9.2.2 Perhetyön toimintamallien ilmeneminen

Lasten kuntoutuksen ammattihenkilöiden toiminnassa oli sekä vanhempien että ammatti-
henkilöiden mukaan piirteitä asiantuntija-, lapsi- ja perhekeskeisyydestä. Ammattihenki-
löiden ja vanhempien näkemykset perhekeskeisen toiminnan ilmenemisestä olivat ristirii-
taiset. Perheen osallistumisesta lasten kuntoutukseen ei ole vakiintunutta yhteistä käytän-
töä. Tämä johtaa siihen, että perheet kohtaavat lapsensa kuntoutusasioissa hyvin ristiriitai-
sesti toimivia eri alojen ammattihenkilöitä. Ammattihenkilöt luulevat työskentelevänsä
perhekeskeisesti, mutta todellisuudessa toiminta on usein asiantuntija- ja ongelmakeskeis-
tä. Perhekeskeinen toiminta on näin vain ideaalimalli työssä. Aikaisemmissa tutkimuksissa
on todettu samaa (Tuovila & Veijola 1996, Paakkari 1998, Rantala 2002). Perhekeskeisestä
toiminnasta puhutaan ja sitä arvostetaan, mutta käytännössä perheiden mahdollisuudet vai-
kuttaa toimintaan ovat olleet vähäiset.

Alkutilanteen kuvauksessa ilmeni, että lapsen kehityksen arviointi oli kaikkien ammat-
tihenkilöiden erityisosaamista. Lasten kehitystä tuleekin arvioida monitieteisesti monesta
eri viitekehyksestä. Arviointi on prosessi, jonka tulee keskittyä lapsen todelliseen suoriutu-
miseen hänelle merkityksellisissä ympäristöissä (Carlson et al. 1980, Ballard 1991). Arvi-
oinnin tehtävä on mitata niitä ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja, joihin lasten kuntoutuksella
voidaan vaikuttaa. Kuntoutuksen suunnittelu edellyttää lapsen kehityksen arviointia moni-
tieteisesti eri alojen asiantuntijoiden näkökulmista. Eri alojen tiedon yhdistäminen on tär-
keää. (Thurman & Widestrom 1990, 167, Ballard 1991, Notari et al. 1991, Mitchell 1991.)
Moniammatillisella perhetyöllä voidaan varmistaa kehityksessä ilmenevien pientenkin
poikkeamien tunnistaminen ja oikean intervention aloittaminen. Päätös siitä, mitä eri alojen
asiantuntijoiden toiminta sisältää on erityisosaamiseen liittyvä päätös. Arvioinnissa on tär-
keä huomioida aina lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja kehitysmahdollisuudet.
(vrt. Ysseldyke & Algozzine 1990, 311, Kovanen & Riitesuo 1998.)

Yhteistyö perheiden kanssa oli tärkeää. Yhteistyöhön kuuluivat vanhempien ohjaami-
nen ja tukeminen. Haastatteluissa ei ilmennyt perheen voimavarojen ja lapsen kasvuympä-
ristöjen arviointia. Perheiden odotukset kuvattiin tämän toimintatutkimuksen alkuvaihees-
sa epärealistisen suurina ja abstrakteina. Kinnunen (1990, 79) sekä Elovainio ja Lindström
(1993, 67-69) ovat raportoineet ammattihenkilöiden arvioivan, että asiakkaiden toiveet
ovat epärealistisia. Mattuksen (2001, 36) mukaan vanhemmat suhtautuvat realistisesti
omiin ja lapsensa mahdollisuuksiin. Ojuri (1995, 91) on tutkimuksessaan todennut, että kun
asiakas ja mahdollisesti hänen omaisensa ovat arviointi- ja testikohteita, se johtaa helposti
siihen, että asiakaskeskeisyys vaihtuu asiakeskeisyydeksi ja vuorovaikutukseen nojaava
yhteisymmärrys realiteettien testaustilanteeksi. Todennäköisesti tähän toimintatutkimuk-
seen osallistuneet ammattihenkilöt eivät riittävästi selvittäneet perheen odotuksia ja tarpei-
ta. Tämäntyyppinen toiminta johtaa siihen, että lasten kuntoutuksen ammattihenkilöt ovat
asiantuntijoita, jotka määrittävät perheen tarpeet oman työnsä näkökulmasta. He ovat yksin
oikean tiedon edustajia, neuvojen ja ohjeiden antajia. Ammattihenkilöiden toiminnassa ko-
rostuu siis huoli oikean tiedon perillemenosta. Tällöin ammattihenkilöiden ja vanhempien
yhteistyössä esiintyvät ongelmat johtuvat vanhempien huonosta yhteistyökyvystä. Ranta-
lan (2002, 178) tutkimuksessa ilmeni, että työntekijät pitivät perheistä johtuvia syitä suu-
rimpana perhekeskeisen työn toteutumisen esteenä.

Vaikeavammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevät ammattihenkilöt
tarvitsevat lisävalmiuksia perheiden voimavarojen ja tuen tarpeen arviointiin. Aikaisem-
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missa tutkimuksissa (mm. Rantala 2002) on raportoitu sama puute. Paavilainen (2001) on
todennut, että hoitotyöntekijät tarvitsevat nykyistä enemmän tietoa ja valmiuksia perheen
avuntarpeen tunnistamisessa. Perheen voimavarojen arviointi edellyttää avointa dialogia
perheen ja ammattihenkilöiden välillä. Ammattihenkilöiden mielestä muutos heidän arvi-
ointitavoissaan tapahtuisi keskustelemalla enemmän vanhempien kanssa (Rantala 2002,
178). Jokaisella perheellä on omat vahvuutensa, joiden tukemisella ja hyödyntämisellä saa-
vutetaan paremmat tulokset kuin perheen heikkouksia karsimalla ja virheitä korjaamalla.
Lasten kuntoutuksen vaikuttavuutta tutkittaessa tulee arvioida sekä lapsen käyttäytymisen
muutoksia että niitä ympäristötekijöitä, jotka tukevat ja edistävät tai estävät lapsen kehitys-
tä (Mitchell 1991). Ammattihenkilöiden on tärkeä mieltää, että perhe on työntekijälle yk-
sittäistä asiakasta monimutkaisempi kohdattava (vrt. Eriksson & Arnkil 1995, 3).

Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen moniammatillisen perhetyön kehittäminen
edellyttää arvioinnin kehittämistä ekologiseksi arvioinniksi. Ekokulttuurisen teorian mu-
kaan vammaisen lapsen interventioiden suunnittelussa kiinnitetään huomio perheen arki-
päivään sisältyviin mahdollisuuksiin. Perheitä lähestytään tavallisina perheinä ja interven-
tiot rakennetaan perheen vahvuuksien ympärille. Ekologisen arvioinnin avulla tunnistetaan
lapsen kehitykseen vaikuttavat ympäristötekijät lapsen luonnollisissa kasvuympäristöissä
(Carlson et al. 1980, Ballard 1991). Ekologisessa arvioinnissa määritetään lapsen kasvu-
ympäristöjen kehitystä tukevan toiminnan luonne, muun muassa vanhempien voimavarat
ja vahvuudet sekä kuntoutusohjelman vaikuttavuus. Arviointiin osallistuvat ammattihenki-
löiden lisäksi vanhemmat ja muut lapsen toimintaympäristöihin kuuluvat henkilöt. Ekolo-
ginen arviointi edellyttää lapsen kehityksen arviointia päivittäisissä toiminnoissa ja arjen
rutiineissa hänelle luonnollisissa ympäristöissä ja vastavuoroisesti näiden ympäristöjen ar-
viointia. Arviointimenetelmä huomioi perheen kulttuuritaustan, sosioekonomisen tason se-
kä perheen toimintaa ja valintoja ohjaavat arvot. Se edellyttää eri näkökulmien välistä kes-
kustelua ja niiden pohjalta yhteisten tavoitteiden ja päämäärien asettamista. (Bailey & Wo-
lery 1989, Thurman & Widerstrom 1990, 191-192, ks. myös Kovanen & Riitesuo 1998.)

9.2.3 Moniammatillisen perhetyön esteet

Moniammatillisen perhetyön esteenä oli toimintatutkimuksen alkuvaiheessa keskustelun ja
tiedon puute. Eri alojen asiantuntijoiden ja organisaatioiden välisessä toiminnassa sekä yh-
teistyössä vanhempien kanssa ei keskusteltu riittävästi. Se johtaa moniin muihin ristiriita-
tilanteisiin. Toimintaa ohjaavien arvojen ja yhteistyön esteiden välinen ristiriita edellyttää
avointa keskustelua, jonka avulla voidaan tunnistaa todelliset toimintaa ohjaavat arvot. Tai-
totiedon jakamisella tarkoitetaan myös arvo- ja tietopohjan yhteistä pohtimista ja keskus-
telua. Ammattihenkilöiden tiedollisiin, taidollisiin, asenteellisiin ja arvoihin liittyviin yh-
teistyövalmiuksiin kuuluvat muun muassa asennoituminen yhteistyöhön sekä toisen alan
erityisosaamisen tuntemus, arvostaminen ja kunnioittaminen. Yhteistyöosaaminen edellyt-
tää arvo- ja tietopohjan selkiyttämistä (Taskinen et al. 1995, Henneman et al. 1995, Tossa-
vainen 1998, Paukkunen et al. 2003a), joka taas vaatii keskustelua. Alkutilanteessa toimin-
taa ohjaaviksi määritellyt arvot kuvasivat yhteisöjen strategisia arvoja, joissa ilmenee vas-
taajien näkemykset siitä, miten asioiden tulisi olla. Arvokeskustelua, jonka avulla arvot
konkretisoituvat, ei toimintayhteisössä ilmeisesti ole käyty. Moniammatillisessa perhetyös-
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sä tulee olla aikaa keskustella ja hakea yhteistä näkökulmaa asioihin. Keskustelun merkitys
on noussut esille myös aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Amery 2000).

Keskustelun puuttuminen kuntoutuksen vastuuyksikön palavereista kuvaa rutiinimaista
kaavaa noudattavaa vuorovaikutusta, jossa jokainen keskittyy omaan näkemyksensä tai
oman näkökulmansa esittämiseen ja yhteinen keskustelu puuttuu. Kärkkäinen (1993, 43)
on todennut, että kehitysvammalaitoksessa työntekijöillä oli erilaisia ajattelutapoja, joista
ei keskusteltu. Terveyskeskuksissa keskustelu, kommunikointi ja yhteisistä asioista sään-
nöllinen neuvottelu on ollut vähäistä (Kinnunen 1990, 81). Asiantuntijuudessa ja sitä il-
mentävässä osaamisessa korostuvat yhteistyö- ja viestintätaidot sekä itsenäisen työn ja ryh-
mätyön taidot (Honkakoski 1995).

Keskustelun puuttumisen seuraus on, että eri ammattiryhmät ja eri organisaatioiden
edustajat ovat epäluuloisia toisiaan kohtaan. Tämä johtaa väärinymmärryksiin ja vihamie-
lisyyteen. (Bernhofen & Opie 1997, Cott 1997, Reynolds 1999). Kaikilla on yleensä jon-
kinlainen kuva siitä, mitä eri ammattien edustajat tekevät. Nämä käsitykset voivat olla joko
oikeita tai virheellisiä. Moniammatillisen perhetyön kehittämisessä on huomioitava se, että
lasten kuntoutukseen osallistuvat eri alojen ammattilaiset tarkastelevat asioita oman perus-
tehtävänsä näkökulmasta tuntematta riittävästi toistensa osaamista. Ammattihenkilö, joka
tuntee vain oman ammattinsa ajattelu- ja toimintamallit, on taipuvainen pitämään niitä ai-
noina oikeina. Yhteistyöhön osallistuvien onkin tärkeä keskustella, löytää yhteisen osaami-
sen alueet ja tunnistaa omat erityistiedot ja -taidot.

Vuorovaikutukseen liittyvät tekijät mielletään ammattihenkilöiden toiminnassa itses-
täänselvyyksiksi eikä yhteistyötaitoa pidetä osaamisen alueena, jota voidaan ja tulee kou-
lutuksen avulla kehittää. Vuorovaikutustaitojen hallitseminen ei kuitenkaan takaa perhe-
keskeistä työskentelyä (McWilliam et al. 1998). Rantalan (2002, 144) mukaan vammaisten
lasten perheiden kanssa työskentelevät varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon ammatti-
henkilöt halusivat muutosta työskentelytapoihinsa niin, että he osaisivat tukea ja kuunnella
vanhempia. Mielenkiintoista Rantalan (2002, 150–151) tutkimuksessa oli, että vanhempien
mielipiteiden kysymiseen kohdistui eniten muutostarvetta, mutta sitä ei kuitenkaan valittu
tärkeimmäksi muutoskohteeksi .

Moniammatillisen perhetyön kehittymisessä ammattihenkilöiden on ensin opittava kes-
kustelemaan ja työskentelemään tasa-arvoisesti ylittäen ammattien ja organisaatioiden re-
viirien rajat. Tämän jälkeen voidaan kehittää yhteistyötä niin, että perheillä on mahdolli-
suus päästä tasa-arvoiseen kumppanuussuhteeseen ammattihenkilöiden kanssa. Moniam-
matillinen perhetyö edellyttää ihmissuhdetaitoja ja yhteistyökykyä sekä dialogia yksinpu-
helun sijaan (mm. Bauman 1996, Wahlström et al. 1997). Keskustelemalla yhteistyöstä
moniammatilliseen yhteistyöhön osallistujat jakavat mielipiteitään, ajatuksiaan ja tuntei-
taan luoden näin yhteisen pohjan toiminnalleen. Yhteistyössä, jossa on vähän yhteistä so-
siaalista todellisuutta, ei ole pohjaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Vanhemmat eivät toimintatutkimuksen alussa tienneet riittävästi lastensa kuntoutukseen
osallistuvien tahojen rooleista, perustehtävistä ja yhteistyöstä. Perheet eivät olleet tietoisia
lapsilleen toteutettavien kuntoutus- ja kasvatusmallien perusteista. Vuorovaikutuksen vä-
hyys johtaa vanhempien tietämättömyyteen. Ammattihenkilöiden tiedon puute ilmeni sii-
nä, että he eivät tunteneet toistensa erityisosaamista ja että kuntoutukseen osallistuvien roo-
lit olivat epäselvät. Tämä kuvastaa sitä, että he eivät keskustelleet riittävästi yhteistyön te-
kemisestä. Toimintatutkimuksen alkutilanteen kuvauksissa ilmeni tiedon puute kuntoutuk-
sen eri tahojen perustehtävistä ja ristiriita niiden työnjaon välillä. Keskustelun vähäisyys
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johtaa helposti siihen, että kaikilla on paljon odotuksia ja luuloja siitä, mikä toisten tehtävä
on. Järvikosken et al. (1997, 31) mukaan erityisopetuksen ja kuntoutuksen keskinäinen
vuorovaikutus on tärkeä kuntoutusjärjestelmän kehittämisalue.

Yhteistyön tekemiseen oli aikaisemmin liittynyt pelkoa, joka hävisi kehittämistoimin-
nan aikana. Tutkimustulosten mukaan tämän kehittämistoiminnan aikana selkeytettiin
kaikkien yhteistyöhön osallistuvien roolit, minkä avulla todennäköisesti poistettiin toimin-
taan liittyviä pelkoja ja väärinkäsityksiä. Moniammatilliselle yhteistyölle ovat tyypillisiä
ristiriidat ja ammattiryhmien epäluuloisuus toisia kohtaan sekä väärät käsitykset toisten
tehtäväalueista ja osaamisesta (mm. Bernhofen & Opie 1997, Cott 1997, Reynolds 1999).
Voidaan olettaa, että moniammatilliseen perhetyöhön osallistuvien henkilöiden käyttäyty-
minen toisiaan kohtaan muuttui, kun heillä oli enemmän tietoa toistensa rooleista ja osaa-
misesta. Parempi tietoisuus johtaa siihen, että puhekäytäntö muuttuu (mm. Cook et al.
2001). Edellisen perusteella voidaan olettaa, että päiväkodin erityisryhmän ilmapiiri muut-
tui vapaammaksi ja toisia arvostavaksi, mikä osaltaan vaikuttaa myös yhteistyöhön liitty-
vien pelkojen ja jännitteiden häviämiseen.

Launonen (1998, 175) on todennut, että puheterapeuttien ammattikäytännössä tietojen
ja taitojen siirtäminen vanhemmille on uusi toimintatapa, joka edellyttää uskallusta ja opet-
telua. Ammattihenkilöt pelkäävät ottaa vaikeita asioita puheeksi perheiden kanssa (Paavi-
lainen 1998, 106). Vanha ammattien hierarkkinen asema suhteessa toisiinsa saattaa olla yk-
si tekijä, joka on aiheuttanut pelkoa. Perinteisesti ne moniammatilliseen yhteistyöhön osal-
listuvat, joilla on korkein koulutus, ovat käyttäneet myös valtaa. Moniammatillisuus ym-
märretään usein koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden väliseksi yhteistyöksi, jolloin
kouluttamattomat henkilöt jäävät sen ulkopuolelle. Kouluttamattomat ja matalan statuksen
ammattihenkilöt alistuvat tavallisesti käytäntöön, vaikka he eivät hyväksyisikään kyseistä
tapaa työskennellä. Toimintatavan muuttaminen koetaan vaikeaksi. Aikaisemmissa tutki-
muksissa (mm. Minore & Boone 2002) on myös raportoitu ammattien hierarkkisesta ase-
masta ja vallan käyttämisestä.

Yhteistyön tekemiseen liittyy pelkoa myös oman aseman menettämisestä ja halusta suo-
jella omaa roolia. Todellisessa yhteistyössä jokainen asettaa oman osaamisensa ja omien
valintojensa perustelut avoimen tarkastelun eteen. Tämä voi aiheuttaa pelkoa ja epävar-
muutta, mikäli oman toiminnan teoreettiset lähtökohdat eivät ole ammattihenkilölle itsel-
leenkään riittävän selvät. Oman osaamisen perusteet voivat olla vanhentuneet, jos asioiden
teoreettisesta opiskelusta on kulunut kauan. Vahvaan ammatilliseen itsetuntoon ja identi-
teettiin kuuluvat oman asiantuntijuuden arvostaminen sekä taito ilmaista omat näkemykset
ja perustella niitä uskottavasti (Henneman et al. 1995, Tossavainen 1998, Tossavainen &
Turunen 1999). Oman roolin suojelu estää yhteistyötä. Boothin ja Hewisonin (2002) mu-
kaan yhteisterapiassa pelättiin oman ammatillisen identiteetin, oman roolin ja näkökulman
häviävän.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistyminen on nostanut esiin toisaalta tarpeen hyödyn-
tää erityisosaamista moniammatillisessa perhetyössä ja toisaalta pelon erityisasiantunte-
muksen häviämisestä. Ne ammattihenkilöt, jotka kokevat, että työskentely ainoastaan po-
tilaan kanssa on tärkeämpää kuin yhteistyö toisten kanssa, kokevat yhteistyön uhkana
(Mökkönen 1996, Freeman et al. 2000.) Yhteistyön kehittäminen on aina kehityksellinen
kasvuprosessi, johon kuuluu monia erilaisia vaiheita. Kaikki, jotka ovat osallisina muutok-
sessa, tuovat prosessiin omat pelkonsa, olettamuksensa ja odotuksensa, ja ne kaikki vaikut-
tavat prosessiin. Erimielisyydet täytyy tiedostaa, tehdä näkyviksi ja mikäli mahdollista so-
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pia (Fullan 1986, Dechant et al. 1993, Hart & Fletcher 1999). Tähän toimintatutkimukseen
osallistuneet kokivat loppuvaiheessa toimintailmapiirin muuttuneen niin, että he olivat roh-
keampia osallistumaan moniammatilliseen perhetyöhön. Emotionaalinen ilmapiiri on ryh-
män kehittymistä kuvaava piirre (Tuckman & Jensen 1977, Farrell et al. 2001). Goble
(1997) on todennut, että yhteistoiminnallinen jaettu oppiminen (shared learning), johon
kuuluu keskustelu, ymmärretään yksittäistä ammattiryhmää vähemmän uhkaavana. Toi-
mintailmapiirin muutokseen vaikuttavat monet tekijät yhdessä. Tämän toimintatutkimuk-
sen aikana kehittyminen keskustelevan toimintakulttuurin suuntaan on vaikuttanut moneen
asiaan.

9.2.4 Keskusteleva toimintakulttuuri

Toimintatutkimuksen lopussa laaja-alainen ja aktiivinen yhteistyö vanhempien ja ammatti-
henkilöiden välillä ilmeni perheen yksilöllisestä elämäntilanteesta lähtevänä tasavertaisena
työskentelynä, kumppanuutena ja perheen voimaantumisen tukemisena. Sekä vanhempien
että ammattihenkilöiden näkemykset emotionaalisen ja tiedollisen tuen oloemassaolosta
olivat yhteneväiset. Emotionaalisessa tuessa korostui vanhemmuuden tukeminen, keskus-
telu ja kuuntelu. Tiedollinen tuki oli perheen ohjaamista arjessa selviytymisessä, tiedon an-
tamista vanhemmille ja asioiden perustelua sekä vaihtoehtojen tarjoamista. Kumppanuus-
suhteessa vanhempia tuetaan ja valtaistetaan itse päättämään, mitä he tarvitsevat ja mitä ei-
vät. Ammattihenkilöitä ei suljetta prosessin ulkopuolelle, vaan heillä on tärkeä osa siinä.
(ks. Dale 1996, Dunst & Paget 1991, Dunst et al. 1995a,b, Turnbull & Turnbull 1990.) Van-
hemmat saivat perusteltuja ohjeita lapsensa kehityksen tukemiseen, jolloin voidaan olettaa,
että kuntouttavat asiat liittyivät osaksi perheen arkea. Kumppanuus on erityistä perheen ja
ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä, jossa hyödynnetään kaikkien vahvuudet ja voima-
varat. Se edellyttää tasavertaista keskustelua.

Keskustelutaidon kehittyminen oli tärkeä tekijä keskustelevan toimintakulttuurin kehit-
tymisessä. Toiminnan päämääränä on silloin dialogi monologin sijaan. Dialogin tavoitteena
on saavuttaa uusi yhteinen ymmärrys, jota ei yksin voida saavuttaa (Isaacs 2001, 40). Dia-
logisessa moniammatillisessa perhetyössä myös eriäänisyys hyödynnetään voimavarana.
Asiakkaan ongelmia ei pyritä vain etsimään ja selittämään, vaan keskeiseksi tavoitteeksi
tulee asiakkaan moniäänisyyden havaitseminen. Bahtinin (1991, 11–12) mukaan moniääni-
syys eli polyfonia kuvaa kielen rikkautta sen erilaisuuksista, vastakkaisuuksista ja ristirii-
taisuuksista käsin. Juuri ristiriitaisuus tekee vuorovaikutuksesta dialogisen. Dialogisessa
suhteessa totuus nähdään aina avoimena, tilanteisiin sidottuna tulkintana. Silloin on mah-
dollista saavuttaa ns. neutraalitila, jolloin ei tarvitse olla oikeassa eikä väärässä. Tämä edel-
lyttää taitoa pitää tilanne tietoisesti ratkaisemattomana. Avoimessa dialogissa kaikki on
mahdollista. (Arnkil et al. 2001, Heikkilä & Heikkilä 2001, 86.) Yhteinen ymmärrys muo-
dostuu vähitellen, kun vuorovaikutukseen osallistujat alkavat ymmärtää, mistä on kysymys
(Shotter 1993, 3–5).

Ammattihenkilöiden välinen vuorovaikutus oli kehittynyt kohti dialogista keskustelua,
sillä vuorovaikutuksessa toisten kuuntelulla oli keskeinen merkitys. Haastateltavat kuvasi-
vat, että muun muassa ristiriitatilanteet selvitettiin keskustelemalla. He tekivät asioista
kompromissipäätöksiä yhteisen keskustelun avulla. Skjorshammerin (2001) mukaan am-
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mattihenkilöt käyttäytyvät ongelmatilanteissa kolmella eri tavalla. He voivat välttää tai vä-
heksyä tilannetta, jolloin asiasta ei huolehdita lainkaan. Toinen tapa lähestyä ongelmia on
pakottaminen, jolloin käytetään valtaa asioiden ratkaisemiseksi. Pakottaminen voi joskus
johtaa hyvään keskusteluun, mutta usein hierarkkisesti korkeimmassa asemassa olevan nä-
kökulma voittaa. Kolmas tapa ratkaista ongelmia on neuvottelu, jolla pyritään kompromis-
siin. Keskustelussa hankkeeseen osallistujat ovat jakaneet mielipiteitään, ajatuksiaan ja
tunteitaan. Näin he ovat luoneet yhteistä sosiaalista todellisuutta ja kokemuspohjaa yhtei-
sille tavoitteille ja toiminnan kehittämiselle. Voidaan olettaa, että ilmapiiri paranee, kun yh-
teistyöhön osallistuvat alkavat kuunnella toisiaan ja keskustella yhteistyön tekemiseen liit-
tyvistä asioista. Tämä johtaa systeemisesti monien asioiden muuttumiseen ja kehittymiseen
eikä varmuudella voida sanoa, mikä vaikuttaa mihinkin.

9.2.5 Moniammatillisen perhetyön eteneminen 
kehittämistoiminnan aikana

Moniammatillisen perhetyön ilmenemisessä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päi-
väkodin erityisryhmässä tapahtui selvästi havaittavia muutoksia toimintatutkimuksen aika-
na. Toiminnan kehittämisessä kohti moniammatillista perhetyötä työryhmän on kuljettava
läpi vaiheittain etenevä kehitysprosessi, ennen kuin se voi vakiinnuttaa keskustelevan toi-
mintakulttuurin.

Alkuvaiheessa päiväkodin erityisryhmässä moniammatillisen perhetyön toteutuksessa
oli piirteitä Freemannin et al. (2000) kuvaamasta yhteistyötä ohjaavasta valinnaisesta filo-
sofiasta. Tämä ilmeni perheen passiivisena roolina, jossa keskeisiä olivat muun muassa eri-
laisten toimintaohjeiden vastaanottaminen ja noudattaminen. Asiantuntijakeskeinen toi-
mintamalli, johon kuuluivat yksisuuntaiset ohjeet ammattihenkilöiden ja organisaatioiden
välillä, ilmentää tätä filosofiaa. Tunnusomaista valinnaiselle filosofialle on uskomus, että
lyhytaikaisessa yhteistyössä määräysten antaminen toisille on tarkoituksenmukaisempaa
kuin keskusteleva vuorovaikutus. Terapeutit eivät toiminnassaan riittävästi huomioineet
yhteistyötä päiväkodin henkilöstön kanssa, mistä huomaa erityistyöntekijöiden perinteisen
tavan työskennellä. Heille tyypillistä on yhteistyö yksilötyöntekijän näkökulmasta, jossa
olennaista on ohjeiden antaminen muille ammattihenkilöille. Launis (1994, 85) on rapor-
toinut myös erityistyöntekijöiden ohjaavasta roolista. Fysioterapeutit arvostavat yhteistyö-
tä ja terapian liittämistä lapsen arkeen, mutta toteuttavat sitä vähemmän kuin toimintatera-
peutit, puheterapeutit ja erityisopettajat (McWilliams & Sekerak 1995). Toiminta- ja fysio-
terapeuttien työstä on raportoitu ammattien rajat ylittävää toimintaa (Booth & Hewison
2002), mikä voi merkitä sitä, että erityistyöntekijöiden on helpompi tehdä yhteistyötä kes-
kenään kuin esimerkiksi päiväkodin ammattihenkilöiden kanssa. Toisaalta ammattien rajat
ylittävän yhteistyön tarve on nimetty sekä fysioterapeuttien että toimintaterapeuttien am-
mattien kehityskohteena (Shearir et al. 1995, Clemence 1998). Fysio- ja puheterapeuttien
työ ei integroitunut päiväkodin toimintaan, joten voidaan olettaa, että he pitivät toimintaa
lapsen kanssa yhteistyötä tärkeämpänä, mikä on valinnaiselle filosofialle ominaista. Kes-
kustelun puuttuminen kehittämistyön alkuvaiheessa ilmentää myös valinnaista filosofiaa.
Freemanin et al. (2000) mukaan ne, jotka toimivat valinnaisen filosofian mukaan, pitävät
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tiimityötä uhkana. Valinnainen filosofinen lähestymistapa johtaa siihen, että ammattihen-
kilöt pitävät tiukasti kiinni omista ammatillisista rajoistaan.

Farrellin et al. (2001) kehittämän moniammatillisen yhteistyön mallissa tiimin kehitty-
misen eri vaiheet ovat yhteydessä ryhmän rakenteeseen ja emotionaaliseen ilmapiiriin. Al-
kutilanteen kuvauksen perusteella voidaan olettaa, että moniammatillisen perhetyön kehit-
tämiseen osallistunut tiimi oli yhteistyötaidoissaan osittain tiimin muotoutumisen vaihees-
sa ja osittain myrskyävässä vaiheessa. Muotoutumisen vaihetta ilmensivät tiedon puute ja
toiminnan pirstaleisuus. Tiedon puuttuminen toisten erityisosaamisista antaa olettaa, että
kaikki näkivät asiat vain omasta näkökulmastaan. Myrskyävästä vaiheesta kertoi se, että
yhteinen näkemys tiimin toiminnasta puuttui. Toiminta oli näennäisesti moniammatillista
perhetyötä, mistä antoi vihjeen osallistujien tunne tasa-arvon puutteesta. Tämä voi kertoa
myös siitä, että ristiriitatilanteita vältettiin vaikenemalla asioista.

Ekokulttuurisen teorian mukaan perheiden arjen hallintaan vaikuttavat sekä yhteiskun-
nan että perheen voimavarat ja rajoitukset. Lapsi kehittyy päivittäisissä toiminta- ja vuoro-
vaikutustilanteissa. Lapsen keskeiset toimintaympäristöt ovat koti ja päiväkoti (ks. Puroila
2003). Ekokulttuurisen teorian mukaan kaikilla perheillä on voimavaroja ja vahvuuksia se-
kä voimaa mukautua muuttuviin tilanteisiin. Perheet voivat kuitenkin tarvita ympäröivän
yhteisön ja näin ollen myös ammattihenkilöiden tukea muutoksissa. (Gallimore et al. 1989,
Weisner & Gallimore 1994, Dunst et al. 1993, 1998.) Tämän kehittämistoiminnan alkuvai-
heessa ei ammattihenkilöiden toiminnassa selkeästi voinut tunnistaa ekokulttuurisen toi-
minnan piirteitä. Ammattihenkilöiden toimintamallit perheiden kanssa vaihtelivat ja selke-
ästi yhteistä toimintaa ohjaavaa mallia ei ollut nähtävissä. Tämä tulos on samankaltainen
kuin Rantalan (2002, 181) tutkimustulos, jossa ilmeni työntekijöiden erilaiset tavat huomi-
oida perheitä. Rantalan (2002, 182–183) mukaan ammattihenkilöiden perhekäsitykset ja
näkemys perheiden arjesta sekä perhekeskeisyyden toteutuminen vastaavat lähinnä kunkin
ammatin koulutustaustaan liittyvien tieteenalojen näkemyksiä. Toisaalta ne voivat olla
myös ammattihenkilöiden henkilökohtaisia ongelmakeskeisiä näkemyksiä perheiden elä-
mästä ja yhteistyöstä perheiden kanssa. Erilaisesta koulutustaustasta johtuen ammattihen-
kilöiden työnkuvat ja perheiden kohtaamisen tarkoitus ovat erilaisia, mikä osaltaan ohjaa
ammattihenkilöitä työskentelemään eritavalla.

Keskeinen tekijä, joka edisti tiimin kehittymistä muotoutumisen vaiheesta eteenpäin oli
keskustelun lisääntyminen. Kaikkien oli opeteltava tekemään yhteispäätöksiä ja yhteistyö-
hön osallistuvien vastuista ja velvollisuuksista oli keskusteltava. Tiimin jäsenten oli selkey-
tettävä roolejaan ja luotava yhteistyölle säännöt. Toiminnan kehittäminen edellytti toimin-
tamallien, työnjaon ja yhteistyösuhteiden uudelleen tarkastelua. Tavoitteena oli ammatti- ja
organisaatiorajat ylittävä ja yhteistyösuhteita etsivä toimintamalli.

Loppuvaiheessa kehittämistoimintaan osallistuneen vaikeavammaisten lasten moniam-
matillisen tiimin toiminta ilmensi Freemanin et al. (2000) kuvaaman yhdistävän filosofian
piirteitä, jolle on ominaista pyrkimys neuvottelemalla ylittää roolien väliset raja-aidat toi-
minnan kehittämiseksi. Moniammatillisessa perhetyössä oli keskeistä ammattihenkilöiden
ja vanhempien yhteistyö. Tiimissä kaikki olivat tasa-arvoisia, ymmärsivät muiden ammat-
tihenkilöiden roolit yhteistyössä ja arvostivat toisiaan. Keskustelun merkitys tiedostettiin.
Voidaan olettaa, että ammattihenkilöt oppivat koko ajan toisiltaan, kun he tekevät kiinteää
yhteistyötä.

Kehittämistoiminnan loppuvaiheessa moniammatillinen tiimi oli osittain Farrellin et al.
(1986, 1988, 1996, 2001) kuvaamalla normittamisen tasolla ja osittain toiminnan tasolla.
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Normittamisen tasoa kuvasi se, että tiimin jäsenet neuvottelivat toimintaansa liittyvistä
asioista. Tiimi kehitti toimintaansa interventioiden avulla. Vaikeavammaisten lasten kun-
toutukseen päiväkodin erityisryhmässä osallistuva tiimi selkeytti näkemyksiään yhteistyö-
hön osallistuvien rooleista ja osaamisista sekä kehitti yhteistyötaitojaan. Lisäksi osallistujat
kehittivät selkeän rakenteen yhteistyöpalavereihin. Toiminnan tasoa kuvasi se, että tiimi
päätti yhdessä perheiden kanssa lasten kuntoutukseen liittyvistä asioista. Tiimin jäsenet oli-
vat kumppaneita keskenään. Toiminnan tasolla työskentelevä moniammatillinen tiimi ja-
kaa työkuorman ja toimii tehokkaammin perustehtävässään (Farrellin et al. 1986, 1988,
1996, 2001). Moniammatillisessa perhetyössä oli vähemmän jännitteitä, jotka voisivat ai-
heuttaa pelkoa. Vuorovaikutus tiimissä oli avointa ja kaikilla oli mahdollisuus esittää omat
näkökulmansa palaverissa. Yhteistoimintaa edisti se, että yhteistyöhön osallistujat olivat
kehittäneet kuuntelutaitoaan.

Yhteistyö tasavertaisina kumppaneina ja perheen voimaantumisen tukeminen sekä per-
heen tarpeet huomioiva ja arjen hallintaa lisäävä ohjaaminen kuvaavat ekokulttuurisen
mallin mukaista toimintaa. Tulosten perusteella voidaankin olettaa, että tähän toimintatut-
kimukseen liittyvillä interventioilla voidaan tukea eri koulutustaustasta lähtevien ammatti-
henkilöiden toiminnan kehittymistä moniammatilliseksi perhetyöksi vaikeavammaisten
lasten kuntoutuksessa.

9.2.6 Moniammatillinen perhetyö – haaste koulutukselle

Moniammatillisen perhetyön kehittämiselle oli vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa
päiväkodin erityisryhmässä tämän toimintatutkimuksen alussa perusteltu tarve. Ammatti-
henkilöt eivät ole tavallisesti saaneet koulutusta moniammatilliseen yhteistyöhön tai perhe-
työhön. Lasten kuntoutukseen osallistuvia ammattihenkilöitä velvoitetaan kehittämään se-
kä perhekeskeisen toiminnan että moniammatillisen yhteistyön valmiuksiaan (Helios II
1996, KKA 1161/1991, 3§, Kansaneläkelaitos 1998, 102, Sosiaali- ja terveysministeriö
1996, 55, 80, 2002, 19, 2003). Oman erityisosaamisen lisäksi jokaisella perheiden kanssa
työskentelevällä tulee olla tietoa perhekeskeisen toiminnan periaatteista, jotta hän voi työs-
kennellä ammatillisesti perhekeskeisellä tavalla (Capone & Divener 1996). Tämä asettaa
haasteita ammattihenkilöiden koulutukselle.

Tutkimustulosten perusteella voi olettaa, että moniammatillisen perhetyön koulutuksel-
la voidaan vaikuttaa täydennyskoulutukseen osallistuvien toiminnan kehittymiseen moni-
ammatillisessa yhteistyössä ja perhetyössä. Tulokset asettavat haasteita lasten kuntoutuk-
seen osallistuvien ammattihenkilöiden koulutuksen rakenteelliselle, menetelmälliselle ja
sisällölliselle kehittämiselle (mm. Lohiniva 1999). Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm.
Paavilainen 1998, Rantala 2002) on esitetty lisäkoulutuksen tarve perheiden kanssa työs-
kentelyn ja ammattihenkilöiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi muun muassa
Hoeman (1992) ja Shiu et al. (1999) ovat raportoineet tarpeesta kiinnittää enemmän huo-
miota yhteistyön oppimiseen koulutuksessa.

Moniammatillisen yhteistyön koulutus on lisääntynyt suuresti eri puolilla maailmaa,
mutta yhteistyön opettamiseen (interprofessional education) liittyvää tutkimusta on tehty
vähän eikä ole aukotonta näyttöä siitä, että yhteistyön opettaminen edistäisi moniammatil-
lista yhteistyötä tai asiakkaiden relevantteja tuloksia.(Barr et al. 1999, 2000, Zwarenstein
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et al. 1999). Toisaalta ei ole myöskään esitetty päinvastaisia tutkimustuloksia. Moniamma-
tillisessa yhteistyössä työskentelymalli on perinteisesti ollut kilpaileva - eri ammattihenki-
löt ovat määrittäneet erilliset toiminnan tavoitteet sekä menettelytavat. Edelleen on tyypil-
listä, että yhteistyöhön ja perheiden kanssa työskentelyyn osallistuvat ammattihenkilöt ei-
vät ole saaneet koulutusta yhteistyöosaamiseen. Tutkimukset (mm. Elwyn et al. 1998, West
& Poulton 1997) ovat osoittaneet teoreettiset ja käytännölliset vaikeudet tiimityössä. Mo-
niammatillisen yhteistyön koulutukset ovat olleet pääasiassa täydennyskoulutusta: yhteis-
työkoulutus on harvoin liittynyt perustutkintoa opiskelevien koulutukseen (Koppel et al.
2001). Suomessa on raportoitu joitakin kehittämishankkeita, joissa yhteistyöosaamista on
kehitetty sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksessa (Taskinen & Turunen 1995, Taskinen
et al. 1995, Turunen et al. 1997, Paukkunen et al. 2001, 2002, 2003a ja b, Paukkunen &
Tossavainen 2003, Tainio et al. 2004, ks. myös Larivaara et al. 2000).

Koulutuksen rakenteellinen kehittäminen edellyttää koulutusten suunnittelua niin, että
lasten kuntoutukseen osallistuville opiskelijoille tarjotaan moniammatillisen yhteistyötai-
don ja perhetyötaidon oppimiskokemuksia koko koulutuksen ajan. Ammattiin johtavassa
peruskoulutuksessa tulee koulutuksen alusta asti ohjata opiskelijoita yhteistyötaidon kehit-
tämiseen omaan substanssiin liittyvien opintojen sisällä. Moniammatillisen yhteistyön
opiskelu (interprofessional education) on yhdistelmä yhdessä työskentelyä ja oman erityis-
asiantuntemuksen kehittämistä. Perustutkintoja suorittavien koulutuksessa on kiinnitettävä
enemmän huomiota yhteisöllisiin näkökulmiin ja valmiuksiin työskennellä yhteistyössä eri
alojen ammattihenkilöiden kanssa sekä eritasoisessa koulutuksessa, muun muassa yliopisto
ja ammattikorkeakoulu, olevien kesken.

Rakenteellinen kehittäminen edellyttää, että moniammatillisuus näkyy opetussuunnitel-
missa koko koulutuksen ajan etenevänä prosessina. Hiltonin et al. (1995) esitykset tukevat
tätä näkemystä. Tiimityötaitojen kehittäminen on sisällytettävä jokaiseen kurssiin, sillä yh-
teistyötä ei opita erillisillä oppikurssilla. Perustutkintoon johtavissa koulutuksissa on läh-
detty rakentamaan ammatti-identiteettiä koulutukseen osallistuvien tulevan ammatin eri-
tyisyydestä ja kapea-alaisuudesta käsin. Tällainen ammattikeskeinen koulutus ja harjoittelu
ei kehitä moniammatillisen yhteistyön ja perhetyön osaamista. Voidaankin todeta, että am-
mattikeskeinen koulutus ja harjoittelu on epäonnistunut moniammatillisen yhteistyön syn-
nyttämisessä. Eri ammatteihin opiskelevien opiskelijoiden sijoittaminen samaan luokkaan
opiskelemaan samaa ainetta yhdessä ei opeta heitä tekemään yhteistyötä (Lynch 1984).
Kansaneläkelaitoksen kuntoutustoiminnan toteutuksen seurantaraportissa (Kansaneläke-
laitos 1998, 185) tuodaan esille, että kuntoutusasioita hoitavien ammattihenkilöiden tosi-
asialliseen osaamiseen on kiinnitettävä huomiota nykyistä enemmän. Raportissa todetaan
myös, että eri koulutustahojen välisillä yhteisillä koulutusohjelmilla saataneen parhaat tu-
lokset. Tyypillistä on, että lääkärit ja hammaslääkärit opiskelevat yhdessä, mutta he työs-
kentelevät opiskelun jälkeen harvoin yhdessä. Toisaalta taas lääketieteen opiskelijat ja sai-
raanhoitajaopiskelijat opiskelevat harvoin yhdessä, vaikka he tekevät käytännössä yhteis-
työtä jatkuvasti. (Goble 1997.) Tainio et al. (2004) ovat raportoineet tutkimuksesta, jossa
moniammatillisen yhteistyön oppimista lääketieteen opiskelijoiden ja sairaanhoitajaopis-
kelijoiden välillä harjoiteltiin kirurgian vuodeosastoilla Tampereella. Molempien opiskeli-
jaryhmien kokemukset yhteistyöstä olivat positiiviset.

Moniammatillisuus ymmärretään usein koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden vä-
liseksi yhteistyöksi. Moniammatillisen yhteistyön opetussuunnitelmien tulee sisältää myös
apuhenkilöstön (paraprofessionals) roolien ja vastuuksien selkeyttäminen (Minore & Boon



107

2002). Opiskelijoiden on ymmärrettävä myös kouluttamattomien avustajien merkitys osa-
na kokonaisuutta ja opittava työskentelemään heidän kanssaan. Näitä valmiuksia tulee har-
joitella erilaisisa tilanteissa ja oppimisympäristöissä.

Koulutusten rakenteellinen kehittäminen liittyy koulutuksen sisällölliseen kehittämi-
seen ja metodiseen uudistamiseen (Lohiniva 1999, 147). Moniammatillisen yhteistyötai-
don ja perhetyötaidon oppimisen ohjaaminen edellyttää, että ohjaajalla on asiantuntemusta
yhteistyön ohjaamiseen (vrt. Reeves & Freeth 2002). Yksilökeskeisestä toimintamallista on
siirryttävä kehittämään tiimimallia sekä oppimiseen että työskentelyyn (William & Laun-
gan 1999). Sisällöllisen kehittämishaasteen muodostaakin arvo-osaamisen syventäminen
(vrt. Lohiniva 1999). Monien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden mielestä
moniammatillinen yhteistyö ja työskentely perheiden kanssa ovat itsestäänselvyyksiä ja
kaikkien hallitsemia asioita, joten niiden kehittämiseen ei kannata käyttää resursseja. Mo-
niammatilliseen perhetyöhön osallistuminen tulee nähdä yhtä tärkeänä tehtävänä kuin asi-
akkaiden ja potilaiden hoito, kuntoutus ja kasvatus sekä emotionaalinen ja tiedollinen tu-
keminen. Lisäksi yhteistyöosaaminen tulee mieltää samanlaisena taitona kuin muut hoito-,
kuntoutus- ja kasvatustaidot, joita pitää opiskella ja harjoitella. Aikaisemmissa tutkimuk-
sissa (Ricketts 1996, Goble 1997, 176) on myös raportoitu, että terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden mielestä moniammatillinen yhteistyö ei ole niin tärkeää, että siihen koulut-
tautumiseen kannattaisi käyttää voimavaroja, eikä moniammatilliseen tiimiin osallistumis-
ta pidetä tärkeänä työnä.

Opiskelijoille tulee tarjota oppimistilanteita, joissa selkeytetään eri ammattiryhmien
rooleja ja osaamisalueita sekä yhteisen osaamisen aluetta moniammatillisessa opiskelija-
ryhmissä. Keskusteluryhmissä ja workshopeissa opitaan moniammatillisissa ryhmissä toi-
mimista. Yhteistyöosaamisen ja ammattien rajat ylittävän toiminnan kehittyminen edellyt-
tää, että jokainen ymmärtää oman ja muiden roolit yhteistyössä erilaisissa toimintaympä-
ristöissä. Opetuksessa tulee kehittää yhteistyötaidon kehittymisen ohjaamiseen uudenlaisia
menetelmiä, joista erilaiset toiminnalliset menetelmät ovat keskeisiä. Ryhmäreflektointi
toimii yhtenä yhteistyöosaamisen rakentajana (Paukkunen et al. 2003a). Aikaisempien tut-
kimusten (Connor & Rees 1997, Stanley et al. 1998, Paukkunen et al. 2001) mukaan pien-
ryhmätyöskentely, seminaarit ja roolipelit lisäävät eri ammattiryhmien erityisosaamisen
tuntemusta, toisten näkökulmien ymmärtämistä sekä toisten arvostamista. Videon hyödyn-
tämistä sekä omien vuorovaikutustaitojen kehittymisen arvioinnissa että perheiden ohjaa-
misessa tulee kehittää.

Koulutuksen yhtenä tavoitteena tulee olla sen käsityksen sisäistäminen, että ongelmia
voidaan lähestyä ja ratkaista monesta näkökulmasta. Perheen voimavarojen ja vahvuuksien
tunnistamisen ja hyödyntämisen harjoittelun tulee liittyä opiskeluun. Kaikkien on pystyttä-
vä kommunikoimaan muiden tiimin jäsenten ja asiakkaiden kanssa, mikä edellyttää raken-
tavan ja voimavarasuuntautuneen vuorovaikutuksen harjoittelua. Lisäksi kaikkien on kyet-
tävä vastaamaan omasta erityisalastaan. Toiminnan kehittämiseen tarvitaan sekä perustut-
kintojen että täydennyskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia opiskella moniammatillista
perhetyötä. Tutkinnon jälkeisessä lisä- ja täydennyskoulutuksessa ammattihenkilöillä on
valmiuksia omaksua ja viedä uusia yhteistyötaitoja osaksi käytäntöä (Golledge 1998,
Booth & Hewison 2002). Keskeinen koulutuksellinen haaste on kouluttaa ammattihenki-
löitä, joilla on vankka oman alan erityisosaaminen ja yhteistyöosaaminen sekä kyky työs-
kennellä perhekeskeisesti.
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9.2.7 Yhteenveto tuloksista ja päätelmistä

1. Toimintatutkimuksen alkuvaiheessa perheen rooli moniammatillisessa perhetyössä
oli ristiriitainen. Rooliin kuului aktiivinen osallistuminen, joka ilmeni muun muassa
tiedon antamisena lapsesta ja tiedon hankkimisena lapsen kuntoutukseen liittyvistä
asioista. Vanhemmat pitivät rooliaan myös passiivisena ammattihenkilöiden antami-
nen ohjeiden noudattajana, mukana kulkijana ja alistujana. Ammattihenkilöiden mu-
kaan vanhempien aktiivinen rooli ilmeni keskusteluna lapsen kuntoutuksesta, lapsen
kehityksen arviointina ja palveluiden vaatimisena. Passiivisessa roolissa vanhemmat
olivat kuuntelijoina sekä ohjeiden ja suunnitelmien vastaanottajina. Ammattihenkilöi-
den mukaan vanhemmat odottivat heiltä tukea arjessa selviytymiseen, johon liittyivät
selkeät kotiohjeet. Perheiden mukaan he saivat perheen elämästä irrallisia kuntoutus-
ohjeita. Näin ollen ammattihenkilöt eivät olleet riittävän tietoisia perheen todellisista
tarpeista.

2. Ammattihenkilöiden toiminnassa ilmeni asiantuntija-, lapsi- ja perhekeskeinen toi-
mintamalli sekä vanhempien että ammattihenkilöiden mukaan. Vaikeavammaisten
lasten kuntoutuksen ammattihenkilöiden toimintaan kuuluivat vanhempien ohjaami-
nen ja tukeminen, mutta perheen voimavarojen ja lapsen kasvuympäristöjen tutkimi-
nen ei kuulunut arviointiin. Tällöin toimintaa ohjaa asiantuntijakeskeinen näkemys
perheen mahdollisuuksista ja tuentarpeista. Ekologisessa arvioinnissa määritetään
lapsen kasvuympäristöjen kehitystä tukevan toiminnan luonne, siihen kuuluu van-
hempien voimavarojen sekä kuntoutusohjelman vaikuttavuuden arviointi. Arviointiin
osallistuvat ammattihenkilöiden lisäksi vanhemmat ja muut lapsen toimintaympäris-
töihin kuuluvat henkilöt.

3. Moniammatillisen perhetyön esteenä olivat sekä vanhempien että ammattihenkilöi-
den mukaan tiedon puute ja suvaitsemattomuus, mikä ilmeni keskustelun ja
tasa-arvon puutteena. Ammattihenkilöiden mukaan toiminnan esteenä oli lisäksi toi-
minnan pirstaleisuus. Moniammatillisen perhetyön kehittämisessä on huomioitava,
että lasten kuntoutukseen osallistuvat ammattihenkilöt tarkastelevat asioita oman
perustehtävänsä näkökulmasta tuntematta riittävästi toistensa osaamista. Keskustelun
puuttuminen johtaa moniin ongelmiin vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa.
Ammattihenkilöiden on opittava keskustelemaan ja työskentelemään tasa-arvoisesti
ylittäen ammattien ja organisaatioiden rajat. Tämän jälkeen voidaan kehittää yhteis-
työtä niin, että perheillä on mahdollisuus tasa-arvoiseen kumppanuussuhteeseen
ammattihenkilöiden kanssa.

4. Toimintatutkimuksen loppuvaiheessa moniammatillinen perhetyö näkyi vanhempien
mukaan emotionaalisena ja tiedollisena tukena, perheen aktiivisena osallistumisena ja
perheen tarpeista lähtevänä toimintana. Ammattihenkilöiden mukaan moniammatilli-
nen perhetyö ilmeni kumppanuutena ja voimaantumisen tukemisena. Tiedollinen tuki,
tavoitteellisuus ja tasavertaisuus kuvasivat kumppanuutta. Voimaantumisen tukemi-
nen oli emotionaalista tukea, toisten arvostusta, yksilöllisyyttä ja luottamusta. Sekä
vanhempien että ammattihenkilöiden mukaan perheen tarpeet ohjasivat toimintaa ja
päätökset tehtiin yhdessä. Molempien näkemykset emotionaalisen ja tiedollisen tuen
ilmenemisestä olivat yhtenevät. Emotionaalisessa tuessa korostui vanhemmuuden
tukeminen, keskustelu ja kuuntelu. Tiedollinen tuki oli perheen ohjaamista arjessa
selviytymisessä, tiedon antamista vanhemmille ja vaihtoehtojen tarjoamista. Vanhem-
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mat saivat perusteltuja ohjeita lapsensa kehityksen tukemiseen, jolloin kuntouttavat
asiat liittyivät osaksi perheen arkea. Kumppanuus on erityistä perheen ja ammattihen-
kilöiden välistä yhteistyötä, jossa hyödynnetään kaikkien vahvuudet ja voimavarat.
Se edellyttää tasavertaista keskustelua. Vanhemmat kohtasivat lapsensa kuntoutusasi-
oissa myös ammattihenkilöitä, jotka eivät osallistuneet tähän kehittämistoimintaan.
Heidän mukaansa moniammatillisen perhetyön toteutusmallien erilaisuus toimintatut-
kimukseen osallistuneiden ja osallistumattomien ammattilaisten toiminnassa aiheutti
ristiriitaisuutta.

5. Moniammatillinen yhteistyö ilmeni ammattihenkilöiden toiminnassa heidän
mukaansa roolien selkeytenä, suunnitelmallisena yhteistoimintana, reflektiivisyytenä,
yhteisvastuullisuutena ja avoimena keskusteluna. Kaikki olivat tietoisia omasta ja
toisten toiminnasta, mikä kuvasi roolien selkeyttä. Toiminta suunniteltiin yhdessä, ja
se oli tavoitteellista. Toimintaa ja vanhemmille annettavia ohjeita arviointiin. Vastuu
jaettiin vanhempien ja ammattihenkilöiden kesken. Keskustelun ja kuuntelun myötä
tietoisuus monista asioista oli lisääntynyt, päiväkodin erityisryhmän ilmapiiri muuttui
vapaaksi ja toisia arvostavaksi.

6. Moniammatillisen perhetyön kehittymiseen vaikuttivat ammattihenkilöiden mukaan
keskusteleva kulttuuri ja positiivinen asennoituminen. Keskustelutaito ja tietoisuus
asioista kuvasivat keskustelevaa kulttuuria. Positiivinen asennoituminen ilmeni
myönteisenä ilmapiirinä ja muutosmyönteisyytenä. Ammattihenkilöt kiinnittivät huo-
mion kysymysten asettamiseen, sanavalintoihin ja positiivisuuteen kielessä. Tuntei-
den jakaminen, turvallisuus, positiivisuus ja toiminnan selkeys ilmensivät myönteistä
ilmapiiriä. Uusia asioita kokeiltiin, ja muutokset näkyivät sekä yksilö- että yhteisöta-
solla. Toimintaan kuului kriittinen arviointi.

7. Moniammatillisen perhetyön ilmeneminen vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa
päiväkodin erityisryhmässä muuttui havaittavasti toimintatutkimuksen aikana. Alku-
vaiheessa moniammatillisen perhetyön toteutuksessa oli selvästi piirteitä valinnai-
sesta toimintaa ohjaavasta filosofiasta. Tätä kuvaavat perheen passiivinen rooli,
ammattihenkilöiden asiantuntijakeskeinen toimintamalli sekä keskustelun puute.
Tiimi oli yhteistyötaidoissaan osittain tiimin muotoutumisen vaiheessa ja osittain
myrskyävässä vaiheessa. Tiedon puute ja toiminnan pirstaleisuus kuvaavat muotoutu-
misen vaihetta. Myrskyävästä vaiheesta kertoi se, että yhteinen näkemys tiimin toi-
minnasta puuttui. Loppuvaiheessa moniammatillisen tiimin toiminnassa ilmeni yhdis-
tävän filosofian piirteitä, mitä kuvasi kehittämistoimintaan osallistuneiden halukkuus
neuvotella asioista. Keskeistä toiminnassa oli yhteistyö ammattihenkilöiden ja van-
hempien välillä. Tiimin yhteistyötaidot ilmensivät loppuvaiheessa tiimin normittami-
sen tasoa. Tiimin jäsenet neuvottelivat toimintaansa liittyvistä asioista ja tiimi kehitti
toimintaansa interventioiden avulla. Lisäksi tiimin yhteistyötaidoissa näkyi myös toi-
minnan taso. Tiimin jäsenet olivat kumppaneita keskenään ja päättivät asioista
yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyö kumppaneina, perheen voimaantumisen tuke-
minen sekä perheen tarpeiden huomiointi ja arjen hallintaa lisäävä ohjaaminen heijas-
tavat ekokulttuurisen teorian mukaista toimintaa. Moniammatillisen perhetyön kehit-
tämisessä yhteistyöhön osallistuvan tiimin on kuljettava läpi vaiheittain etenevä kehi-
tysprosessi ennen kuin se voi vakiinnuttaa keskustelevan toimintakulttuurin.
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8. Moniammatillisen perhetyön oppiminen asettaa haasteita lasten kuntoutukseen osal-
listuvien ammattihenkilöiden koulutusten rakenteelliselle, menetelmälliselle ja sisäl-
lölliselle kehittämiselle. Koulutukseen osallistuville on tarjottava moniammatillisen
perhetyötaidon ja yhteistyötaidon oppimiskokemuksia koko koulutuksen ajan. Raken-
teellinen kehittäminen edellyttää, että moniammatillisuus ilmenee opetussuunnitel-
missa koulutuksen alusta loppuun etenevänä prosessina. Tämä edellyttää opetussisäl-
töjen kehittämistä niin, että opiskelijoille tarjotaan oppimistilanteita, joissa selkeyte-
tään eri ammattiryhmien rooleja ja osaamisalueita sekä yhteisen osaamisen alue. Ope-
tuksessa tulee kehittää uudenlaisia menetelmiä yhteistyötaidon kehittymisen ohjaami-
seen.

9.3 Eettiset kysymykset

Tutkimuksen eettiset kysymykset huomioitiin jo tutkimuskohdetta valittaessa ja tutkimus-
aineistojen hankintaa ja käyttöä suunniteltaessa (Mäkelä 1998, Polit & Hungler 1999). Ou-
lun kaupungin päivähoidossa selvisi moniammatillisen perhetyön kehittämistarve. Tarve
moniammatillisen perhekeskeisen toiminnan tutkimiselle lasten kuntoutuksessa nousi ai-
kaisempien tutkimusten ja kuntoutusta ohjaavien lakien, ohjeiden sekä selvitysten pohjalta.
Tutkijan omat intressit eivät yksinomaan johtaneet tämän tutkimuksen toteutukseen. Mo-
niammatillisen perhetyön koulutus takasi, että pääintervention toteutuksessa hyödynnetään
korkeatasoista asiantuntemusta.

Ihmisoikeudet muodostavat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. Tutki-
mukseen osallistujien tulee olla tietoisia tutkimukseen osallistumisesta ja antaa suostumuk-
sensa siihen ennen tutkimuksen alkua. Lisäksi tutkimukseen osallistuvien intimiteetin säi-
lyminen on turvattava. (Schein 1991, Polit & Hingler 1999.) Tutkija selvitti ennen tutki-
muslupien allekirjoitusta tutkimuksen tarkoituksen ja toteutuksen tutkimukseen osallistu-
ville. Kaikki saivat myös kirjallista informaatiota tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta.
Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja kaikki saivat etukäteen tietoa, että heillä
on mahdollisuus keskeyttää mukanaolonsa milloin tahansa tutkimuksen aikana. (Polit &
Hingler 1999.)

Tutkija oli tässä toimintatutkimuksessa osa tutkittavaa yhteisöä. Hän vieraili päiväko-
dissa säännöllisesti, joten hänen toimintaansa ohjasi sama vaitiolovelvollisuus kuin kaikkia
muita ammattihenkilöitä. Kaikkiin interventioihin osallistujat sitoutuivat luottamukseen ja
vaitioloon esimerkkitapauksissa, joita interventioiden yhteydessä käsiteltiin. Mikäli asiak-
kaat eivät olleet itse läsnä interventioissa, niin esimerkkitapaukset esiteltiin anonyymeinä
huolehtien, että kenenkään henkilöllisyys ei paljastu. Tutkija videoi kehittämistoiminnan
alussa kolme kuntoutuksen suunnittelupalaveria, mihin oli lupa kaikilta palaverin osallis-
tujilta. Lisäksi he olivat tietoisia, mihin nauhoja käytettäisiin. Toisen intervention toteutuk-
seen kuului myös kuntoutuksen suunnittelupalaveri, jossa tutkija oli mukana ja jonka hän
videoi. Palaveriin osallistuville vanhemmille kerrottiin etukäteen tutkijan roolista palave-
rissa. Palaverin videointiin ja tallenteen käyttämiseen moniammatillisen perhetyön kehittä-
mistoiminnan yhteydessä pyydettiin kirjallinen lupa.

Tutkija käytti haastatteluissa saamiaan tietoja luottamuksellisesti ja varmisti sen, että ai-
neistot eivät ole kenenkään muun käytössä. Tutkimukseen liittyvät nauhoitetut haastattelut
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hävitettiin sen jälkeen, kun ne oli aukikirjoitettu. Sanatarkat aukikirjoitukset säilytetään ar-
kistolain mukaisesti lukollisessa kaapissa. Keskustelupiirien videonauhoitukset on hävitet-
ty ja niistä kirjoitetut muistiinpanot säilytetään myös arkistolain mukaisesti. Tutkimukseen
osallistuvien anonymiteetin säilyttämiseksi tutkimusaineistosta haettiin pääasiassa saman-
laisia näkökulmia asioihin. Tutkimusraportissa käytettävät haastatteluaineiston suorat lai-
naukset eivät paljasta kuka tiedon on antanut. Suorissa lainauksissa käytettävät lasten nimet
on muutettu. Näin tutkimuksessa noudatettiin voimassa olevan tietosuojasäännöstön mu-
kaisia ohjeita. (Denzin & Lincoln 1998, Polit & Hungler 1999.)

Tutkimusetiikka on huomioitu tutkimuksessa tehdyissä valinnoissa. Tutkijan toimintaa
ohjanneet taustaorientaatiot ja käytetty tutkimusmetodi eivät ole ristiriidassa. Tutkijan nä-
kemys kaikkien tasavertaisesta osallistumisesta on ohjannut tietoisesti tämän tutkimuksen
erilaisia valintoja.

9.4 Jatkotutkimushaasteet

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhden päiväkodin erityisryhmässä toteutetun vaikeavammais-
ten lasten kuntoutuksen kehittymistä moniammatillisen perhetyön suuntaan. Tutkimus to-
teutettiin toimintatutkimuksena, johon liittyi erilaisia interventioita. Jatkossa on tärkeä tut-
kia lasten kuntoutuksen toteuttamiseen osallistuvien tiimien toimintaa muissa päiväkotien
erityisryhmissä sekä päiväkotien normaaliryhmissä ja kouluissa. Näin saataisiin tietoa siitä,
miten moniammatilliset tiimit todellisuudessa toimivat ja minkälaisia interventioita yhteis-
työn kehittyminen edellyttäisi. Tämän hankkeen alussa käynnistettiin yhteistyön kehittämi-
nen kuntoutuksesta vastaavan yksikön kanssa. Moniammatillisen yhteistyön toteutumista
vaikeuttavia tekijöitä voivat olla erilaisten organisaatioiden toimintakulttuurit ja -mallit.
Jatkossa on tärkeä tutkia lasten kuntoutukseen osallistuvien organisaatioiden yhteistyön ke-
hittymistä organisaatioiden rakenteellisten tekijöiden näkökulmasta. Aiheellista on tutkia
tarkemmin moniammatillisen yhteistyön ilmenemistä kuntoutuksen vastuuyksiköiden ja
päiväkotien ammattihenkilöiden sekä lasten kuntoutuspalveluja päiväkodeissa toteuttavien
ammattihenkilöiden välillä. Näin saataisiin tietoa yhteistyön kehittämiseksi yli organisaa-
tiorajojen. Vastuuyksiköissä laadittavan kuntoutussuunnitelman merkitystä lasten kuntou-
tuksen toteuttamisessa tulee jatkossa selvittää. Moniammatillisen perhetyön toteuttamiseen
liittyi pelkoa. Onkin tärkeä selvittää, missä määrin pelko estää tai hankaloittaa yhteistyötä.

Tätä tutkimusta voidaan jatkaa testaamalla kehittämis- ja tutkimushankkeessa kehitettyä
kuntoutussuunnitelmapalaverin mallia muissa toimintaympäristöissä. Lisäksi jatkossa on
tärkeä testata tässä työssä kehitettyä moniammatillisen perhetyön kehittymismallia. Näin
saataisiin lisätietoa moniammatillista yhteistyötä sekä perhetyötä edistävistä ja estävistä te-
kijöistä. Aiheellista on myös tutkia, miten niiden moniammatillisen perhetyön koulutuk-
seen osallistuneiden ammattihenkilöiden, jotka eivät ole mukana tässä tutkimuksessa, toi-
minta on kehittynyt ja mikä merkitys koulutuksella on ollut siihen osallistuneiden toimi-
paikkojen kehittymiseen. Näin saataisiin lisätietoa siitä, mikä merkitys moniammatillisen
perhetyön kehittymisellä on kehittämistoiminnan toteutuksessa hyödynnettävillä erilaisilla
interventioilla.

Jatkossa on tutkittava lasten kuntoutukseen osallistuvien eri ammattihenkilöiden todel-
lisia keinoja perheiden voimavarojen tunnistamisessa ja taitoja voimavarojen arvioinnissa.
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Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten ammattihenkilöt käytännössä hyödyntävät perheen voi-
mavaroja. Näin saataisiin tietoa lasten kuntoutuksen kehittämiseksi perheen resursseja hyö-
dyntävään ja perheen yksilölliset tarpeet huomioivaan suuntaan.



Summary

This action research was part of the educational and developmental project on interprofes-
sional family work organized in Oulu by the Department of Public Health and General
Practice, University of Oulu, and Oulu Deaconess Institute in 2000-2002. The rehabilitati-
on of severely disabled children was studied and developed, and the context of this action
research was a special-needs group is a day care centre. The baseline situation of the action
research was described by six experts of special-needs day care, three physiotherapists, two
speech therapists, a coordinator of community care for developmentally disabled persons
and three experts from the responsible rehabilitation unit. The parents of three children in
day care in the study community also contributed to the description. The actual develop-
ment was carried out by three experts of special-needs day care, three physiotherapists and
a speech therapist, who also contributed to the description of the outcome situation.

The purpose of the study was to describe and analyze the manifestations of interprofes-
sional family work in the rehabilitation of severely disabled children in the special-needs
group of a day care centre before and after a development project from the viewpoints of
the parents and the professionals. At the baseline, the phenomenon under study was also
described and analyzed as activity of the responsible unit of rehabilitation. The activity af-
ter the developmental project was described in the special needs group of the day care cent-
re. Obstacles in the development of interprofessional family work and factors that contri-
buted to development were also described and analyzed. They reflected the process of de-
veloping interprofessional family work.

This action research consisted of three interventions. The first was a interprofessional
family work training programme, which was attended by three professionals participating
in the development project. This intervention was carried out as multi-mode training, which
was started in September 2000 and concluded in May 2002. The second intervention con-
sisted of a discussion circle attended by all people involved in the development project. The
discussion circle met ten times between September 2001 and January 2003, and the group
started by reflecting on the interviews conducted at the baseline of the action research pro-
ject. The participants defined the goals of their activity based on the results obtained at the
early stages of the project. The third intervention was called ”Growing: Birth to Three ”. It
was a three-day training programme on the use of the rehabilitation and educational model
from birth to three years of age carried out in December 2001 and January 2002. The rese-
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archer coordinated the second intervention and served as an educator in the third interven-
tion.

At the early stages of the action research, the role of the family in interprofessional fa-
mily work was controversial. On the one hand, this role was active because the parents were
encouraged to provide information about their child and to acquire information about reha-
bilitation. On the other hand, however, the parents found their role passive: they were ex-
pected to follow the professionals’ instructions, to obey and to be submissive. According
to the professionals, the parents’ active role was manifested as discussion concerning the
child’s rehabilitation, assessment of the child’s development and demands for services. Ac-
cording to them, the passive role was manifested as being a listener and a recipient of plans.
The professionals found that the parents expected from them support for coping in every-
day life, including unambiguous instructions to be followed at home. The families felt that
they were given rehabilitation instructions unrelated to their family life. This means that the
professionals were not sufficiently aware of the families’ real needs.

The professionals’ activities reflected expert-, child- and family-oriented operating mo-
dels according to both the parents and the professionals. In the rehabilitation of severely
disabled children, the professionals’ activities included counselling and supporting of the
parents, but not assessment of the family’s resources and the child’s growing environments.
This means that their activities were guided by an professional-centred notion of the fami-
ly’s potential and need for support. In an ecological assessment, the quality of the activities
supporting the development of the child’s growing environments is defined, including as-
sessment of the parents’ resources and the efficacy of the rehabilitation programme. These
assessments were made by the professionals as well as the parents and other people invol-
ved in the child’s growing environments.

According to both the professionals and the parents, the obstacles of interprofessional
family work consisted of intolerance, which was manifested as a lack of discussion and
equality, and a lack of information. According to the professionals, another obstacle was
the fragmentary organization of activities. Any effort to develop interprofessional family
work should acknowledge the fact that the professionals participating in rehabilitation all
view matters from their own perspectives without sufficient awareness of each other’s
know-how. A lack of discussion results in various problems in the rehabilitation of severely
disabled children. Professionals must learn to discuss and work on an equal basis across the
borderlines between professionals and organizations. After that, it will be possible to deve-
lop co-operation enough to allow families to enter into equal partnerships with professio-
nals.

At the final stages of the action research project, according to the parents, interprofes-
sional family work was manifested as emotional and cognitive support, active participation
by the family and activities tailored to meet the family’s needs. According to the professio-
nals, interprofessional family work was manifested as partnership and support for empo-
werment. Cognitive support, goal orientation and equality were characteristic of partner-
ship. The support of empowerment was manifested as emotional support, reciprocal appre-
ciation, individuality and trust. According to both the parents and the professionals, activi-
ties were guided by the needs of families, and decisions were made together. The views of
both concerning the manifestation of emotional and cognitive support were convergent.
Emotional support mainly consisted of support for parenthood, discussion and listening.
Cognitive support consisted of counselling of the family in everyday life, giving informa-



115

tion to the parents and providing alternatives. The parents received well-grounded instruc-
tions on how to support their child’s development, which meant that rehabilitative actions
became part of the family’s everyday life. Partnership is a special kind of co-operation bet-
ween the family and the professionals to utilize the strengths and resources of all parties.
Such partnership requires equal discussion. In matters related to their child’s rehabilitation,
the parents also met people who did not participate in the development project. They en-
countered some conflicts due the differences in the implementation of interprofessional fa-
mily work by the participants in the action research and the other professionals.

According to the professionals, the impacts of interprofessional co-operation on their
own work included clear-cut roles, systematic co-operation, reflectivity, shared responsibi-
lity and open discussion. All people were aware of their own and other people’s activities,
which indicated that the roles were clear-cut. The activities were planned together, and they
were goal-oriented. The activities and the instructions given to the parents were evaluated.
The parents and the professionals shared responsibilities. Discussion and listening helped
people to become aware of many matters. The atmosphere in the special-needs group be-
came relaxed and mutually appreciative.

According to the professionals, the development of interprofessional family work was
promoted by a discussing culture and the positive attitude. Discussion skills and awareness
of matters were characteristic of a discussing culture. The positive attitude also generated
a favourable atmosphere and acceptance of change. The professionals gave attention to
their way of formulating questions, their choice of words and the use of positive language.
Emotional sharing, safety, positive attitudes and clear division of tasks reflected the favou-
rable atmosphere. People experimented with new things. There were changes at both the
individual and the communal levels. Actions were evaluated critically.

The learning of interprofessional family work poses challenges to the structural, metho-
dological and substantive development of the educational programmes available to the dif-
ferent professionals participating in the rehabilitation of severely disabled children. The
persons attending such education should be provided opportunities to learn interprofessio-
nal family work and co-operative skills throughout the course of education. Structural de-
velopment requires interprofessionality to be manifested as the underlying progressive pro-
cess in the curriculum throughout the educational programme. For this to be possible, cur-
ricular contents must be developed in such a way that students are provided learning situa-
tions where the roles of different professional groups, the different competencies and the
shared expertise are clarified. New methods to encourage the development of co-operative
skills must be generated in the education.
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