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Abstract
The purpose of this study was to analyse transprofessional family work theoretically and
empirically. The aim was to deepen the knowledge regarding factors, which contribute or restrain
transprofessional family work. In this study the family work is the Social and Health Care
collaboration with families with children. The transprofessionality is the jointly agreed assessment
of the family situation and the support they need that has been formed in partnership with the
professionals and the family.
The study was implemented with multiple constituency evaluation with Q Methodology. The
statements (N=212) of the concourse of the transprofessional family work was compressed with
theoretical pattern to the Q sample (N=44), which represents the main dimensions of the study
topic. The participants of the Q sessions (N=34) were selected discretionarily according to
multiple constituency evaluation from all key groups, which had interests to the study topic. The
Q sessions provided the Q sort and the recorded interview, which represented the subjective
perspective of the each participant. Data was analysed with PQMethod-software and the result of
the factor analysis formed further three factors, which illustrated the three different discourses
from the transprofessional family work.
The first discourse emphasized client orientation and the importance of the training and skills
in the partnership between professionals and families. The second discourse highlighted the
significance of the leadership in the assessment of the transprofessional family work. There were
issues in the interaction between people. The third discourse highlighted the structures and
processes of the collaboration, which were managed by the skillful professionals without followup or supervision or any special guidelines for teamwork or networking practice.
According to the consensus from the discourses, a good transprofessional family work is
advanced by the families experience that the encounter has been authentic and they have had the
chance to be heard in an open interaction with professionals. The working practices which
strenghten families´ own resources, advance commitment to common objectives. Family work
must be developed by observing the services as a whole from basic services to special services.
The transprofessional family work is restrained by high turnover of workers, different viewpoints
in customer orientation approach, and interaction difficulties between partners. Confidentiality is
not an obstacle. The increasing of staff or time resources was not seen necessary, however
leadership role needs clarification.
The results of this study can be utilized when developing working practices, methods and an
education of the Social and Health Care transprofessional family work.
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Kuorilehto, Ritva, Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä.
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaista perhetyötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tavoitteena oli syventää tietoa moniasiantuntijaista perhetyötä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tässä tutkimuksessa perhetyö on sosiaali- ja terveystoimessa tehtävää yhteistyötä lapsiperheiden kanssa ja moniasiantuntijuus ammattilaisten ja perheen välisessä tasavertaisessa yhteistyökumppanuudessa syntynyt yhteinen käsitys perheen
tilanteesta, tarvittavasta tuesta ja sen arvioinnista.
Tutkimus toteutettiin monitahoarviointina käyttäen Q-metodologiaa tutkimusmenetelmänä.
Moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden väiteuniversumi (N=212) tiivistettiin teoreettisen mallin avulla tutkimusaiheen pääulottuvuuksia sisältäväksi väiteotokseksi (N=44).
Koetilanteisiin valittiin harkinnanvaraisesti monitahoarvioinnin periaatteita noudattaen osallistujat (N=34) kaikista niistä avainryhmistä, joilla oli intressejä tutkittavaan aiheeseen. Koetilanteissa saatiin jokaiselta osallistujalta hänen subjektiivista näkökulmaansa edustava Q-jaottelu ja
nauhoitettu haastattelu. Aineisto analysoitiin PQMethod-tutkimusohjelmalla, ja faktorianalyysin
tuloksena muodostui kolme faktoria, jotka kuvasivat kolmea erilaista moniasiantuntijaisen perhetyön diskurssia.
Ensimmäinen diskurssi korosti asiakaslähtöisyyttä sekä koulutuksen ja osaamisen merkitystä
yhteistyössä ammattilaisten ja perheiden kanssa. Toisessa diskurssissa korostui johtajuus moniasiantuntijaisen perhetyön seurannassa ja arvioinnissa. Työelämässä nähtiin vuorovaikutuksen
ongelmia. Kolmannessa diskurssissa korostuivat yhteistyön rakenteet ja prosessit, jotka vahvan
ammattiosaamisen omaavat työntekijät hoitavat ilman johdon tehokasta valvontaa ja ohjausta tai
erityistä ohjeistusta tiimi- ja verkostotyön käytännöistä.
Diskurssien konsensuksen mukaan hyvää moniasiantuntijaista perhetyötä edistää asiakasperheiden kokemus aidosta kohtaamisesta ja kuulluksi tulemisesta avoimessa vuorovaikutuksessa
ammattilaisten kanssa. Perheen omia voimavaroja vahvistavat työmenetelmät edistävät sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Perhetyötä tulee kehittää tarkastelemalla palvelukokonaisuuksia
peruspalveluista erityispalveluihin. Moniasiantuntijaista perhetyötä estävät työntekijöiden vaihtuvuus, erilaiset näkemykset asiakaslähtöisyydestä sekä yhteistyökumppaneiden väliset vuorovaikutusongelmat. Salassapitovelvollisuus ei ole este. Henkilöstö- tai aikaresurssien lisäämistä ei
nähty merkittävänä tekijänä, mutta johdon rooli vaatii selkeyttämistä.
Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaisen
perhetyön toimintakäytäntöjä, työmenetelmiä ja koulutusta.

Asiasanat:
moniasiantuntijuus,
terveydenhuolto

perhetyö,

Q-metodologia,

sosiaalipalvelut,

Alexandra Ericalle ja Evelina Victorialle
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen tausta

Tämän tutkimuksen kohteena on moniasiantuntijainen perhetyö osana sosiaali- ja
terveystoimen lapsiperheiden palveluita. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi on perhepalveluiden kehittämisen päätavoite. Toimimalla yhteistyössä perheiden kanssa ja vahvistamalla vanhemmuutta voidaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistää parhaiten. Tämä vaatii kuitenkin tuekseen uudenlaisen integroituneen palvelurakenteen. Sosiaali- ja terveysministeriön strategia edellyttääkin
hallinnonalat ylittävää yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010). Tästä intersektionaalisesta yhteistyökäytännöstä on Suomessa
vielä vähän tutkimustietoa (Halme ym. 2010: 95–96). Myös ruotsalaiset tutkijat
Bejerot ja Hasselbladh (2013) ovat sitä mieltä, että julkisen sektorin uudistuksista
on vähän tutkimusta ja niistä puuttuvat yleiset piirteet ja näin vertailtavuus keskenään. Tutkijat ehdottavatkin, että tutkimusta varten erimuotoiset hallinnolliset
uudistukset tulisi luokitella systemaattisesti ja tutkimuksissa tulisi myös analysoida, miten nämä eri interventiomuodot liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. He ehdottavat julkiselle sektorille viisiluokkaista järjestelmää, johon kuuluvat poliittiset,
laki- ja säädös-, auditointi- ja tarkastus-, johtamisen sekä ammatillisten käytäntöjen tehostamisen interventiot. On myös väitetty, että terveydenhuollon uusi intergotunut toimintamalli ja johtaminen uhkaavat eliittiprofessioiden statusta ja että
myös terveydenhuollon tiedonvälitykselle on luonteenomaista professionaalisen
hierarkian vaikutus. Uudistuneet sosiaaliset rakenteet vaativat kuitenkin laajempia
asiakkaita hyödyttävää tiedonvälitystä, minkä on noustava professionaalisen hierarkian yläpuolelle. (Currie & White 2012, Currie ym. 2012.)
Suomessa on 2000-luvulta alkaen sekä julkisissa palveluissa että kolmannella
sektorilla noussut laaja kehittämistyö lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja koko palveluverkoston yhteistoiminnan uudistamiseksi (Kekkonen ym.
2008). Kansallisten suositusten lisäksi kuntia on yhä enemmän velvoitettu myös
säännöksillä, joiden tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä ennalta ehkäisevään toimintaan (Ristolainen ym. 2013). Meneillään on useita keskeisiä valtakunnallisia lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyviä kehittämisohjelmia, jotka edellyttävät eri hallinnonalojen moniasiantuntijaista yhteistyötä. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 -ohjelman mukaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö tulee toteuttaa erikoispalveluiden tuella ensisijaisesti
13

lapsen omassa arkisessa elinympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa
(Partanen ym. 2010). Valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksyttävässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, Kesu 2011–2016, erityisenä
painopisteenä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen,
julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012a). Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, Lanuke 2012–2015, sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja
paikalliselle ohjelmatyölle. Se toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Ohjelmassa painotetaan lasten ja nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan vahvistamista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012b.) Terveys
2015 -kansanterveysohjelman tavoitteena lasten ja nuorten osalta on hyvinvoinnin
lisääntyminen, terveydentilan parantuminen ja psykososiaalisten oireiden ja sairauksien sekä päihteiden käytön väheneminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001).
Valtioneuvosto vahvistaa myös joka neljäs vuosi kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste). Se on selkeä ja tavoitteellinen pääohjelma, joka toteuttaa hallitusohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.
Ensimmäisellä ohjelmakaudella lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita uudistettiin kokonaisuutena (Hastrup ym. 2013). Kaste 2012–2015 -ohjelman palveluiden uudistamisen toimenpiteitä lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta ovat lasten,
nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja toimintamallien käyttöönottaminen. Palveluilla tuetaan perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja
nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. Toinen toimenpide on vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehittää lastensuojelutyötä. Lasten Kasteohjelman tavoitteena on monipuolistamalla ja tiivistämällä perus- ja erityispalveluiden yhteistyötä turvata lasten ja nuorten oikeus saada apua ja tukea omassa elinympäristössään. Perhekeskukset, hyvinvointineuvolat ja moniammatilliset
palveluverkostot ovat esimerkkejä varhaisen tuen palvelumalleista. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2012.)
Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen liittyy laajempaan sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumallien ja -rakenteiden kehittämiseen ja uudistamiseen.
Terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen ja koko perheen hyvinvointi ovat
edellytys lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Tämä onnistuu vain
kaikkien perheen kanssa toimivien organisaatioiden tavoitteellisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä. (Kaikkonen ym. 2012.) Pelkkä rakenteellinen uudistus ei
riitä, vaan tarvitaan myös taitavaa muutosjohtamista uusien toimintamallien juur14

ruttamiseksi käytännön työhön. (Perälä ym. 2012: 4.) Muutoksen johtaminen
vaatii tietoa substanssista ja kehittämisprosessista. Kokemus muutosprosessista
on perusedellytys onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi. Joskus kaikkein hankalimmaksi osoittautuu yhteisen käsityksen löytyminen varsinaisesta ongelmasta,
johon haetaan muutosta. On valmistauduttava myös muutosvastarintaan, jolloin
keskusteluyhteys ja hyvien vuorovaikutussuhteiden luominen ovat tärkeitä, mutta
muutosareenalla täytyy säilyttää itsenäisyys ja tila kehittää toimintaa. (Loorbach
& Rotmans 2010: 243–244.) Stenvall ja Virtanen (2012: 36) avaavat asiakkuusjohtamisen käsitettä, joka sisältää strategisen johtamisen, prosessien johtamisen,
innovaatioiden johtamisen ja muutosjohtamisen palvelujen tuotannossa. Hyvän
asiakkuusjohtamisen edellytys on nähdä palvelutarpeet hallinnonrajojen ylityksinä ja kokonaisuuksina sekä asiakas- että työprosesseina. Myös Vuori (2005: 27)
viittasi tulevaisuuden tutkimuksen haasteeksi terveydenhuollon organisaatioiden
sisäisiin prosesseihin ja rakenteisiin keskittymisen, mikä tavoitteena on kehittää
terveyteen lisäarvoa tuottavaa johtamista.
Stenvallin ja Virtasen (2012: 15–18) mukaan tarvitaan hallitsemattoman sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyön tehokkuuden ja vaikuttavuuden uudelleenarviointia kipeästi. Kuntakentällä on turhauduttu kehittämiseen kehittämisen
vuoksi; kehittämisaloitteita tulee joka puolelta, mutta käytännön tuloksia on vaikea nähdä. Kehittämishankkeisiin houkuttelee projektirahoitus ja toisaalta pakottaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistus ja poliittiset linjaukset.
Kehittäminen on usein suunnittelukeskeistä, ja uudistusten toimeenpanoon ei enää
panosteta. Hankkeet päättyvät ennen käytännön juurruttamisvaihetta, ja tähän
tarvitaan taas uusia hankkeita. Myös sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ovat
katsauksessaan arvioineet kriittisesti lukuisia lapsiperheiden palveluiden kehittämishankkeita ja suositelleet hankevetoisesta rahoituksesta siirtymään hyvien käytäntöjen pysyvään rahoitukseen (Ristolainen ym. 2013: 55). Leponiemen ym.
(2012: 109) mielestä tiukka sidonnaisuus hankkeisiin ja projekteihin voi estää
koordinoidun kehittämistoiminnan eikä ole enää vaikuttavaa. Toisaalta hankekehittäminen edistää parhaimmillaan nopeaa uudistamista, kunhan se joustaa ja
mahdollistaa käytännön tasolta ja asiakastarpeista lähtevän kehittämistyön.
Millainen kehittämistoiminta on sitten vaikuttavaa, jossa implementointi käytäntöön onnistuu? Keväällä 2005 valtioneuvosto käynnisti Paras-hankkeen kuntaja palvelurakenteiden uudistamiseksi. Tavoitteena alkuvaiheessa oli selvittää, mitä
palveluiden kehittäminen edellyttää palvelurakenteelta tulevaisuudessa. Suunnitteluvaiheen loppuarviointi osoittaa, miten toimintakulttuurien erilaisuus on tuonut
vaikeutta ja haasteita kehittämistyöhön. Luottamus ja toimijoiden väliset suhteet
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näyttivät nousevan tärkeään rooliin osallisuuden ja sitoutumisen näkökulmasta
pyrittäessä uuteen yhteiseen toimintakulttuuriin ja toimintakäytäntöihin. Juuri
tämän vuoksi muutosjohtamisen tulisi olla henkilöstölähtöistä, mikä on vielä
arvioinnin perusteella vähäistä. (Stenvall ym. 2009.) Toisaalta työyhteisölähtöinen
kehittäminen, tukeakseen organisaatiossa tehtäviä uudistuksia, vaatii vahvaa,
aktiivista ja osaavaa henkilöstöä, joka kokee tulevansa aidosti otetuksi mukaan ja
sitoutuu samoihin päämääriin (Vataja 2012: 107). Koska henkilöstölähtöiset kehittämisideat nousevat yleensä arkisen työn tarpeista tai ongelmista ja kehittämishankkeet integroituvat tiiviisti perustehtävään, koetaan niillä olevan hyvät onnistumismahdollisuudet (Leponiemi ym. 2012, Vataja 2012). Työntekijälähtöisessä
kehittämisessä huomioidaan hankealoitteita ja ideoita, kerätään työntekijöiltä
palautetta, osallistetaan ja palkitaan osallistumista kehittämis- ja uudistustyöhön,
kehitetään henkilöstön osaamista ja valmiuksia sekä annetaan palautetta tuloksista
(Stenvall & Virtanen 2012: 192). Parhaimmillaan työyhteisölähtöinen kehittäminen tukee muutosjohtajuutta (Vataja 2012: 107). Loorbach ja Rotmans (2010:
243–244) ovat sitä mieltä, että muutoksen tekijöille, jotka ovat kehittämisen edelläkävijöitä, tulee antaa kaikki mahdollinen taloudellinen, organisatorinen, henkinen ja juridinen tuki.
Henkilöstön osallistamisen lisäksi kaivataan myös palveluiden käyttäjien näkökulmaa. Palveluiden käyttäjien mukanaolo ei tarkoita vain esimerkiksi tietyn
vastausprosentin saamista käyttäjäkyselyyn. Tulevaisuudessa palveluiden käyttäjät täytyy osallistaa monenlaisilla tavoilla terveyspalveluiden kehittämiseen. Tällaisen prosessin luominen yhdessä voi olla jo kehittävää. (Tritter & McCallum
2006: 164.) Jäppisen (2011: 161) mukaan kunnan optimaalinen palvelujärjestelmä
vastaa taloudellisiin haasteisiin, palveluiden saatavuuteen ja tyytyväisyyteen.
Käyttäjälähtöisyyttä tulisi parantaa palvelumuotoilun keinoin, mikä lisää kuntalaisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia. Tasavertainen demokraattinen
yhteistyökumppanuus kehittämistyössä kaikkien toimijoiden, mukaan lukien palveluiden käyttäjät, voi avata uusia innovatiivisia palvelumalleja ja ratkaisuja jopa
yhteiskunnan ilkeisiin ongelmiin. Käyttäjälähtöisyys lisää myös henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työsuorituksia (Paalberg 2007, Jäppinen 2011). Tritter ja McCallum (2006: 159) arvioivat kriittisesti Suomen alueellista demokratiaa, jonka periaatteessa pitäisi taata kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon, mutta sitoutuminen on pääasiassa passiivista ja kuntalaisten valta perustuu pelkästään äänestämiseen. Vaikka esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia, kokoukset ovat yksityisiä
ja potilailla ja yleisöllä ei ole oikeutta osallistua niihin. Potilasjärjestöt sen sijaan
tarjoavat julkista kommunikaatiomahdollisuutta kuntalaisille ja palveluiden tuot16

tajille. Heidän osallistumisensa päätöksentekoon on kuitenkin rajoitettu esimerkiksi vain osallistumiseen työryhmätyöskentelyyn. Suomalaisilla on vain harvoja
mahdollisuuksia haastaa päättäjien ja ammattilaisten valtaa huolimatta alueellisesta demokratiasta.
Erityisiä haasteita sisältyy moniasiantuntijaisen yhteistyön johtamiseen ja kehittämiseen. Epärealistista on kuvitella, että johtaminen sujuu joustavasti ja kuin
itsestään vain tuomalla ammattilaiset yhteen tiimiin tekemään työtä yhdessä.
Ammattilaisten välinen yhteistyö sisältää jakamista, kumppanuutta, keskinäistä
riippuvuutta ja valtakysymyksiä. Vuorovaikutuksen haasteet vielä kasvavat, kun
yhteistyöhön lisätään asiakkaan tai asiakasperheen näkökulma ja rooli. (D’amour
ym. 2005: 126.) Köyhä ammattilaisten välinen yhteistyökumppanuus erilaisuuksineen ja kilpailevine tavoitteineen voi pahimmillaan johtaa targedioihin esimerkiksi lastensuojelupalveluissa (Collins & McCray 2012: 139). Toisaalta Lehtopuun ym. (2012) mukaan henkilöstö näkee moniammatillisen yhteistyön työntekijälähtöisen kehittämisen yhtenä painopistealueena, jossa myös työntekijöillä on
vastuu ”itsensä johtamisesta”. Tarvitaan kuitenkin tutkimusta, koulutusta ja käytännön yhteistyön kehittämistä makro-, meso- ja mikrotasolla päättäjien, kouluttajien, kliinikkojen ja asiakkaiden välillä edistämään moniasiantuntijaista yhteistyötä, jossa myös asiakkaalle annetaan tasavertainen yhteistyökumppanin rooli
(D’amouri & Oandasan 2005: 19). Myös Hoodin (2012: 6, 10) mielestä ammattilaisten välistä yhteistyötä tarjotaan usein ratkaisuksi yhteiskunnan monimutkaisiin
ja ilkeisiin ongelmiin, joita esiintyy usein lasten palveluissa. Tarvitaan kuitenkin
yhteistyön kriittistä arviointia ja monimutkaisten syy-seuraussuhteiden arviointia,
kun eri professiot asettavat tavoitteita ja suunnittelevat vaihtoehtoisia interventioita perheelle. Perheen tuki ei saa olla vain rypäs erilaisia interventioita vaan kokonaisuus, jossa eri toimenpiteiden riippuvuudet on huomioitu. Kiistattomasti moniammatillinen yhteistyö kuitenkin parhaimmillaan vastaa asiakkaiden tarpeisiin
ja palveluiden tehokkuustavoitteisiin. Keskeistä on asiakkaan voimaannuttaminen
olemaan oman elämänsä asiantuntija ja toisaalta ammattilaisten kokemus onnistuneesta yhteistyöstä. (Pärnä 2012: 219.) Isoherrasen (2012: 159) mukaan moniammatillisten resurssien tehokas hyödyntäminen vaatii myös professioiden
reviirikiistoista luopumista ja avointa keskustelua. Hän näkee taustalla laajemman
organisaatiokulttuurillisen muutosprosessin, jonka edistämiseen tarvitaan myös
koulutus- ja yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja.
Kansainvälisessä vertailussa suomalainen hyvinvointi- ja perhepolitiikka
näyttäytyy perheiden useista näkökulmista positiivisena perhedynamiikkana
(White ym. 2010). Kuitenkin, vaikka lasten, nuorten ja perheiden palveluita on
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voimakkaasti kehitetty eri tavoin, resursseja vahvistettu ja koulutusta järjestetty jo
yli kymmenen vuoden ajan Suomessa, näyttävät perheiden ongelmat ja lasten ja
nuorten pahoinvointi sekä terveys- ja hyvinvointierot vain kasvavan (Kaikkonen
ym. 2012). Kuusikko-kunnissa eli kuudessa väkiluvultaan suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku) lastensuojelun asiakasmäärän kehitys on ollut nousujohteista suhteessa kaupunkien asukasmäärään.
Suurin asiakasmäärän kasvu on ollut lastensuojelun avohuollossa, mutta myös
sijais- ja jälkihuollossa. (Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä 2013.) Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimen ja vanhempainnetin kirjepalvelun
vuosiraportti kertoo vuorovaikutusongelmista perheiden ja ammattilaisten välillä.
Kynnys avun pyytämiseen on korkea, vaikka perheet ovat huolissaan jaksamisestaan ja arjen suoriutumisesta. Perheillä oli huonoja kokemuksia ammattiavusta
sekä leimautumisen pelko ja pelko lasten huostaanotosta, jos otetaan yhteyttä. Osa
perheistä koki tuen riittämättömäksi, tylyä ja syyllistävää kohtelua, erimielisyyksiä ammattilaisten kanssa ja varsinkin isät eriarvoisuutta. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2012.)
Alla oleva suora lainaus erään Oulun kaupungin perhetyötä tekevän työntekijän haastattelusta kuvaa mielestäni hyvin suuren kaupungin perheiden näkökulmasta joskus hyvinkin pirstaleista palvelujärjestelmää.
…meillä esimerkiksi ku työntekijät sannoo että ku aina puhutaan siitä moniammatillisuuvesta ja perhetyöstä niin sitähän me tehhään ja me ollaan aina
tehty ja siis tehhään edelleenki ja vielä varmaan tehostettu mutta joku…
semmoset tietyt pulmat siinä varmaan toistuu…se semmonen koordinoimattomuus ja … sitä ei oo sitä tilaa tehdä sitä rauhassa niin sit se on semmosta…jotenki se pirstaloituneisuus…jotenki ne hienot ideat ei realisoidu…totta
kai se sitten turhauttaa että joku siinä vaan on että hyvin helposti tulee sitten
tämä, onko se sitten kiireestä vai eri näkökulmat kun katotaan vähä eri näkökulmista sitä asiaa, senkin oon huomannu...sen ihmisen tilannetta…niin sit
tulee helposti se raja-aita et ei kuulu meille tai saataspa pullauttaa sitte toiselle puolelle…ollaan niin jumissa…
Työntekijän tavoin voidaan kysyä, miksi hienot ideat eivät realisoidu käytännön
työhön? Lukuisat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset aiheesta osoittavat, että
perhepalvelujen kehittämisessä keskeisiä ovat palvelurakenteen kehittäminen ja
palveluketjujen rajapintojen tarkastelu ennakkoluulottomasti, esimerkiksi perusja erityispalveluiden liitoskohta. Tavoitteena tulee olla sosiaali- ja terveystoimen
ja opetustoimen keskinäisen yhteistyön tiivistäminen ja perhepalveluiden moni18

asiantuntijaisten yhteistyörakenteiden, toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen. Tämä julkisen sektorin perustyö tulee myös kytkeä monitoimijaiseen
perhepalveluverkostoon. Näin muodostuvat laajat ja monipuoliset palvelukokonaisuudet vaativat suunnitelmallisuutta ja koordinointia. Perhetyöhön liittyy myös
vahva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä yli sektorirajojen, ja perinteisten käytäntöjen uudistaminen vaatii kaikilta toimijoilta omien asenteiden huomiointia
sekä valmiutta muuttaa toimintatapoja ja johtamisen rakenteita. Myös ammatillinen peruskoulutus ja täydennyskoulutus luovat perustan moniasiantuntijaiselle
yhteistyölle. Laaja organisaatiokulttuurillinen muutos tarvitsee tuekseen myös
koulutus- ja yhteiskuntapoliittisia uudistuksia. (D’amouri & Oandasan 2005, Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Heino 2008, Viitala ym. 2008, Isoherranen
2012, Pärnä 2012.)
Pohtiessani tutkimuksen aihetta mietin, miksi valtakunnallinen kehittämistyö
ja moniasiantuntijaisen yhteistyön laaja tutkimusnäyttö taloudellisesta ja inhimillisestä tehokkuudesta eivät johda kuitenkaan käytännön toimintatapojen muuttumiseen tai jopa pahimmillaan köyhä ammattilaisten välinen yhteistyö vie inhimillisiin tragedioihin ja kustannusten kasvuun. Mielestäni jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen osaa kysyttäessä kertoa itsestäänselvyytenä ammattilaisten välisen yhteistyön ideaalisen sisällön, edut ja hyödyn. Tätä pidän moniasiantuntijaisen yhteistyön niin sanottuna valtadiskurssina, jonka totuutta ei kyseenalaisteta (Jokinen ym. 1993: 76–77, 89). Juuri tämä ulospääsy valtadiskurssista ja itsestäänselvyyksistä sai minut valitsemaan tähän tutkimukseen menetelmäksi Q-metodologian. Tavanomaisilla kyselyillä tai haastatteluilla en mielestäni
olisi päässyt ”murtamaan” valtadiskurssia. Pyrin Q-metodologialla tavoittelemaan
syvällisempää ymmärrystä tutkimusongelmaani ja löytämään niitä diskursseja,
jotka kuvaavat moniasiantuntijaista perhetyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Qmetodologian peruskäsitteitä ovat keskusteluavaruus ja väiteuniversumi, jotka
pitävät sisällään laajan aineiston tutkimusaiheesta. Tästä laajasta aineistosta pyritään löytämään tutkittavan aiheen pääulottuvuudet, joiden avulla tiivistetään ja
kerätään kattava tutkimusaineisto. (Aalto 2003b, Webler ym. 2009.) Tutkimusongelmaa miettiessäni ja tutkimusmetodiini liittyen pohdin moniasiantuntijaisen
perhetyön keskusteluavaruuden pääulottuvuuksia, joita tarkastelemalla voisin
etsiä syitä, miksi perhetyö ei aina näyttäydy strategioiden ja tavoitteiden mukaisena, tuloksellisena toimintana perheiden, työntekijöiden ja johdon näkökulmista.
Tutkimusaiheen kirjallisuuden ja kenttäkokemukseni perusteella valitsin perhetyön keskusteluavaruuden pääulottuvuuksiksi käsitykset ja vuorovaikutuksen,
koulutuksen ja osaamisen sekä rakenteet ja prosessit. Kysymällä perhetyön avain19

ryhmiltä heidän subjektiivista näkemystään näistä keskustelun pääulottuvuuksista
pyrin löytämään vastauksia, mitkä tekijät edistävät tai estävät moniasiantuntijaista
perhetyötä.
1.2

Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaista perhetyötä teoreettisesti ja empiirisesti. Tavoitteena on syventää tietoa
moniasiantuntijaista perhetyötä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Rajaan perhetyön tässä tutkimuksessa sosiaali- ja terveystoimessa tehtävään yhteistyöhön lapsiperheiden kanssa. Näin esimerkiksi koulujen tai järjestöjen perhetyö on tämän
tutkimuksen ulkopuolella. Olen kerännyt tutkimusaineiston Oulun kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Päivähoidon perhetyö on tutkimuksessa mukana, koska aineiston keruuvaiheessa päivähoito kuului vielä Oulun
kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen. Nykyisin se sijaitsee hallinnollisesti sivistys- ja kulttuuritoimessa. En rajaa perhetyötä minkään organisaation yksiköissä
tehtävään perhetyöhön, esimerkiksi lastensuojelun tai neuvolan perhetyöhön.
Perhetyöllä tarkoitan tässä tutkimuksessa kaikkea sitä yhteistyötä lapsiperheiden
kanssa, jota tehdään sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluissa (esimerkiksi neuvola ja kouluterveydenhuolto) ja erityispalveluissa (esimerkiksi lastensuojelu ja
lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut). Moniasiantuntijuudella tarkoitan yhteistyökumppanuudessa syntynyttä yhteistä näkemystä lapsiperheiden ja ammattilaisten välillä, jossa perhe on tasavertainen oman elämänsä asiantuntija ammattilaisten rinnalla.
Tutkimuksen tieteellinen merkitys on monitahoarvioinnin kehittäminen hyödyntämällä tutkimusmenetelmänä Q-metodologiaa kansallisessa terveystieteellisessä tutkimuksessa. Q-metodologian vaiheiden mukaisesti aloitan tutkimuksen
tutkittavan teeman keskusteluavaruuden tarkastelulla. Kokoan sieltä väiteuniversumin, joka sisältää moniasiantuntijaisen perhetyön keskustelun mahdollisimman
laajasti. Tiivistän väiteuniversumin tutkimusteeman pääulottuvuuksia sisältäväksi
väiteotokseksi teoreettisen mallin avulla. Aloitusvaiheessa etsin moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden pääulottuvuudet. Näiksi muodostuivat
käsitykset ja vuorovaikutus, koulutus ja osaaminen sekä rakenteet ja prosessit.
Rajasin taloudellisen ulottuvuuden tutkimuksen ulkopuolelle, koska halusin keskittyä perhetyön sisällöllisiin ja vuorovaikutuksellisiin asioihin.
Monitahoarvioinnin periaatteita noudattaen seuraava Q-metodologian vaihe
oli löytää tutkimuksen osallistujiksi kaikki ne moniasiantuntijaisen perhetyön
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avainryhmät, joilla on intressejä tutkittavaan aiheeseen. Näiksi valikoituivat johdon ja esimiesten edustajat organisaation eri tasoilta sekä työntekijöiden edustajat
eri ammattiryhmistä sosiaali- ja terveystoimen niistä yksiköistä, joissa tehdään
yhteistyötä lapsiperheiden kanssa. Asiakasperheiden edustajia valitsin siten, että
heillä oli mahdollisimman laajasti kokemusta asioinnista sosiaali- ja terveystoimen perus- ja erityispalveluissa. Poliittiset päätöksentekijät rajasin tutkimuksen
ulkopuolelle, koska he eivät tee välitöntä asiakastyötä perheiden kanssa, vaikka
vaikuttavat välillisesti suuresti perhetyön resursointiin.
Tutkimuksen päätavoite on syventää tietoa moniasiantuntijaisen perhetyön
edistävistä ja estävistä tekijöistä. Varsinaiset tutkimustehtävät ovat:
1.
2.
3.

Mitä moniasiantuntijuus on perhetyössä?
Miten moniasiantuntijainen yhteistyö ilmenee perhetyön käytännöissä?
Millaiset tekijät edistävät tai estävät moniasiantuntijaista perhetyötä?

Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaisen perhetyön toimintakäytäntöjä, työmenetelmiä ja koulutusta.
1.3

Tutkimusraportin rakenne

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisen luvun johdannossa esitän
tutkimuksen taustan, tarkoituksen ja rajaukset, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät. Luvussa kaksi avaan moniasiantuntijaista perhetyötä moniasiantuntijaisen yhteistyön lähestymistapojen, tiimi- ja verkostotyön sekä yhteistyökumppanuuden näkökulmista ja perhetyötä osana palvelujärjestelmää sekä kehittämisen
kohteena. Luvun lopuksi esitän yhteenvedon tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. Luvussa kolme selvitän tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja tutkimuksen toteuttamisen, ja luvun lopettaa yhteenveto tutkimuksen toteuttamisesta.
Luvussa neljä kerron tutkimuksen tulokset, joita ovat kolmen faktorin muodostamat erilaiset diskurssit moniasiantuntijaisesta perhetyöstä. Tulososiossa kuvaan
jokaisen diskurssin sisältämän mielipidekokonaisuuden ja diskurssien yhteneväisyyden ja erilaisuuden keskenään sekä kaikkien diskurssien sisältämän konsensuksen tietyistä teemoista. Luvun päättää yhteenveto tutkimustuloksista. Luvussa
viisi pohdin tutkimuksen tuloksia suhteessa teoreettiseen taustakirjallisuuteen
sekä moniasiantuntijaisen keskusteluavaruuden pääulottuvuuksia ja tutkimustehtäviä peilaten. Luku viisi sisältää myös tutkimuseettisen pohdinnan, tutkimuksen
luotettavuuden tutkimusmenetelmän ja luotettavuuden arviointina, johtopäätökset
ja jatkotutkimusehdotukset.
21
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2

Moniasiantuntijainen perhetyö

Moniasiantuntijainen perhetyö on yhteistyötä, jota tehdään perheen tarpeiden
ympärille syntyneissä työntekijätiimeissä ja laajemmissa yhteistyöverkostoissa.
Hyvän yhteistyön edellytys on yhteistyökumppanuus kaikkien osallistuvien tahojen kesken sekä ydin yhteinen käsitys perheen tilanteesta ja tarvittavan tuen ja
avun suunnitelmasta ja arvioinnista. Seuraavaksi määrittelen yhteistyön lähestymistapoja, tiimityötä, verkostotyötä ja yhteistyökumppanuutta. Perhetyötä kuvaan
käytännön toimintatapana ja lakisääteisenä osana suomalaista ja pohjoismaista
sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmää. Moniasiantuntijaisen perhetyön
kehittämishaasteita tarkastelen peilaten tutkimukseni keskusteluavaruuden pääulottuvuuksia, joita ovat käsitykset ja vuorovaikutus, koulutus ja osaaminen sekä
rakenteet ja prosessit. Näihin teemoihin päädyin kenttäkokemukseni ja kirjallisuuden perusteella. Moniasiantuntijaisen perhetyön hyvä laatu ja asiakaslähtöisyys perustuvat yhteistyökumppaneiden hyvään keskinäiseen vuorovaikutukseen,
ammattilaisten laadukkaaseen perus- ja täydennyskoulutukseen ja osaamiseen
sekä selkeisiin organisatorisiin rakenteisiin ja prosesseihin.
Kirjallisuushaut on tehty tietokannoista Medline (Ovid), Cinahl, Sociological
abstracts ja Scopus. Keskeisimmät lähteinä käytetyt tutkimukset olen esittänyt
liitteessä 1.
2.1

Moniasiantuntijainen yhteistyö

Moniasiantuntijaista yhteistyötä voidaan pitää sateenvarjokäsitteenä hyvin monenlaiselle toiminnalle. Usein tämä mielletään asiakastyöhön, mutta se voi tarkoittaa kaikkea ihmisten välistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
(Isoherranen 2005, 14). Moniasiantuntijaista yhteistyötä määritellään useilla englanninkielisillä termeillä: multi-, inter-, trans-, crossdisciplinary working tai collaboration tai multi-, inter- trans-, crossprofessional working tai collaboration tai
multi-agency working. Moniasiantuntijaisen yhteistyön sisältöä kuvaavat myös
englanninkieliset käsitteet sharing, working together, partnership, power, interdependency ja problem-focused process. Termit sisältävät erilaisia määrittelyjä
yhteistyön toiminnallisista tasoista ja sisällöstä. (Watson ym. 2002, D’Amour ym.
2005, Malin & Morrow 2007, Pecukonis ym. 2008, Petri 2010.) Willumsen (2008)
määrittelee tarkemmin vielä ammattilaisten ja organisaatioiden välisiä yhteistyön
eroavuuden ja yhdentymisen asteita, jotka riippuvat muuttuvista ja taustalla olevista tekijöistä. Suomessa puhutaan yleisimmin vain moniammatillisesta yhteis23

työstä. Käytetään myös termejä moniasiantuntijainen, monitoimijainen ja monialainen yhteistyö. Nämä määrittelyt eivät yleensä sisällä toiminnan sisällön ja tason kuvausta, vaan liittyvät lähinnä siihen, ketä toimijoita tai tieteenaloja yhteistyöhön liittyy. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Viitala ym. 2008, Kontio
2010.)
2.1.1 Moniasiantuntijaisen yhteistyön lähestymistavat
Monitieteisessä ja -ammatillisessa yhteistyömuodossa (multidisciplinary/professional working / collaboration) kaksi tai useampi eri ammattilainen tai viranomainen työskentelee yhdessä tai rinnakkain saman esimerkiksi moniongelmaisen perheen kanssa kuitenkin erillään toisistaan (kuvio 1). Toiminta on siis
yksittäisten eri tieteenaloja edustavien asiantuntijoiden tekemää työtä yhdessä
saman toimeksiannon sisällä. Esimerkiksi perheessä oleva monenlaista tukea
tarvitseva lapsi voi olla kaikkien työn kohteena, mutta palvelut tuotetaan erillisinä.
Kukaan ei kuitenkaan keskity kokonaisuutena lapsen tarpeisiin tai muiden perheenjäsenten tarpeisiin eikä asiakasperhe ole mukana palveluiden suunnittelussa.
Tällaisen työn vaikuttavuutta arvioidaan erillisten ammattilaisten asettamien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulokset voivat vaihdella ja riippuvat siitä,
kenestä viranomaisesta tai ammattilaisesta on kysymys. Koko palveluprosessia ei
arvioi kukaan, vaan se on yksittäisten työntekijöiden oman työskentelyn arviointia,
eikä asiakasperhe ole mukana arvioimassa palveluita. Tasavertainen kumppanuus
perheen kanssa on yleensä alhaista. Dokumentointi on yleensä erillistä, korkeintaan voidaan laatia toiminnasta yhteinen tiivistelmä. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on harvinaista, ja se jää yleensä perheen itsensä hoidettavaksi. (Watson ym. 2002, Malin & Morrow 2007, Pecukonis ym. 2008.)
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Kuvio 1. Moniammatillinen yhteistyö (T=toimija, A=asiakasperhe).

Tieteiden tai ammattilaisten välisessä yhteistyön (interdisciplinary/-professional
working / collaboration) lähestymistavassa ammattilaiset ja viranomaiset jakavat
jo informaatiota keskenään ja työskentelevät samojen päämäärien ja tavoitteiden
mukaisesti, mutta vieläkin erillään toisistaan (kuvio 2). Yksittäiset eri tieteenalojen ammattilaiset arvioivat erikseen esimerkiksi lapsen ja perheen tarpeita ja kokoontuvat sitten keskenään keskustelemaan huomioistaan ja asettavat toiminnan
tavoitteet. Palvelun painopisteenä on kokonaisvaltainen tuki lapselle juuri hänen
tilanteeseensa räätälöitynä. On kuitenkin epätodennäköistä, että muiden perheenjäsenten tarpeita huomioitaisiin tai huomioitaisiin perhettä kokonaisuutena. Perhe
voi olla kutsuttuna kokouksiin tai heidän näkökulmansa on huomioitu mahdollisesti palveluiden suunnittelussa. Jossain määrin myös yhteistyötä on koordinoitu
toimijoiden välillä monitoimijaisissa palavereissa tai ryhmissä. Tässä yhteistyömuodossa päätöksiä ja arviointia tuloksista tekevät yleensä johtavat viranomaiset
ja taka-alalle saattaa jäädä toisten hierarkiassa alempien ammattilaisten toiminta.
Perhe ei yleensä ole mukana arvioimassa palveluita. (Watson ym. 2002, Malin &
Morrow 2007, Pecukonis ym. 2008.) Petrin (2010) käsiteanalyysin mukaan terveydenhuollon ammattilaisten ja tieteiden välinen yhteistyö sisältää yhteiset ta25

voitteet, päätöksenteon, vastuun ja vallan työskennellä yhdessä niin, että potilaan
hoito-ongelmat voidaan ratkaista.

Kuvio 2. Ammattilaisten välinen yhteistyö (T=toimija, A=asiakasperhe).

Poikkitieteellisessä ja ammattilaisten keskinäisessä yhteistyössä (trans/crossdisciplinary, trans-/crossprofessional working / collaboration) jaetaan informaatiota ja osaamista yli perinteisten ammattilaisuus- ja viranomaisrajojen
(kuvio 3). Yhteistyössä toimii yksi tai useampia päätyöntekijöitä, jotka saavat
konsultointitukea toisilta ammattilaisilta tai viranomaisilta. Yhteistyön tavoitteena
on rohkaista eri alojen ammattilaisia työskentelemään tarvelähtöisesti yhteisten
tavoitteiden ja yhteisen järjestelmän piirissä niin, että he vapautuvat perinteisistä
ammattilaisrooleista ja hierarkkisista ammattinimikkeistä. Roolien laajentaminen
vaatii perehtymistä toisen ammattilaisen näkökulmiin ja kieleen. Palveluiden
suunnittelun lähtökohtana ovat koko perheen ja lapsen tarpeet ja toiveet – eivät
olemassa olevat palvelut tai yksittäisten ammattilaisten roolit. Keskinäinen yhteistyö laajenee eri asiantuntijoiden osaamisen ja taitojen yhdistämisellä tuottamaan
perheelle kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, joka vastaa perheen vaatimuksia
ja elämäntyyliä eikä toisinpäin. Ydinhenkilö voi olla henkilökohtainen palveluohjaaja, jonka tehtävä on perustaa moniasiantuntijainen perusta ja tuottaa, ohjata ja
koordinoida palveluita lapselle ja perheelle. Perheet nähdään tasa-arvoisina
kumppaneina, jotka asettavat palvelun tavoitteita ja arvioivat haluamiensa ja tarvitsemiensa palveluiden laatua. (Watson ym. 2002, Malin & Morrow 2007.)
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Kuvio 3. Poikkitieteellinen

ja

ammattilaisten

keskinäinen

yhteistyö

(T=toimija,

A=asiakasperhe).

Taulukkoon 1 on koottu moniasiantuntijaisen yhteistyön lähestymistavat ja niiden
toiminnan sisällön eroavuudet. Monitieteinen tai -ammatillinen yhteistyö on ammattilaisten erillistä toimintaa saman asiakaskohteen kanssa. Haasteena on, että
kukaan ei koordinoi kokonaisuutta, ja helposti muodostuu päällekkäistä toimintaa.
Asiakasperhe ei itse ole mukana perhetyön suunnittelussa tai arvioinnissa vaan
kaikkien ammattilaisten työn kohde. Tieteiden tai ammattilaisten välinen työ on jo
tiiviimpää yhteistyötä ammattilaisten kesken. Myös asiakasperhe voi olla mukana
yhteistyökumppanuudessa. Poikkitieteinen tai ammattilaisten ja perheen keskeinen yhteistyö kuvataan kaikkein pisimmälle viedyksi yhteistyökumppanuudeksi,
jossa asiakasperhe on tasavertainen asiantuntija ammattilaisten kanssa. (Watson
ym. 2002, Malin & Morrow 2007, Pecukonis ym. 2008.)
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Taulukko 1. Moniasiantuntijaisen yhteistyön lähestymistavat (mukaillen Watson ym.
2002, Malin & Morrow 2007, Pecukonis ym. 2008).
Määrittely

Perhetyön

Monitieteinen/

Tieteidenvälinen/

Poikkitieteinen/

moniammatillinen

ammattilaisten välinen

ammattilaisten ja perheen

yhteistyö

yhteistyö

keskeinen yhteistyö

Multidisciplinary /

Interdisciplinary /

Trans- / Crossdisciplinary /

Multiprofessional

Interprofessional

Trans- / Crossprofessional

Erillinen

Ammattilaisten yhteinen,

Ammattilaisten ja perheen

asiakasperhe voi olla

yhteinen

suunnittelu

mukana
Perhetyön

Erilliset palvelut

Palveluiden integrointia

palvelut
Yhteistyö-

yhteistyössä perheen kanssa
Erillinen

kumppanuus

Ammattilaisten kesken

arviointi

Ammattilaisten ja

yhteistyötä, asiakasperhe voi asiakasperheen keskeinen
olla mukana

Perhetyön

Palveluiden integrointi

Erillinen

kumppanuusyhteistyö

Ammattilaisten yhteinen,

Ammattilaisten ja

asiakasperhe voi olla

asiakasperheen yhteinen

mukana

Suomessa kaikkia edellä kuvattuja lähestymistapoja kutsutaan yleisesti moniammatilliseksi yhteistyöksi. Tässä tutkimuksessa tarkoitan moniammatillisuudella
vain julkisen sektorin eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä tai viitatessani tutkijan käyttämään käsitteeseen. Monitoimijaisesta (multi-agency) yhteistyöstä Suomessa puhutaan silloin, kun julkisen sektorin ammattilaisten rinnalla verkostoyhteistyössä ovat mukana seurakunta, järjestöt, vapaaehtoistyö ja yksityinen palvelusektori (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Viitala ym. 2008). Monitoimijaista
yhteistyötä kuvataan myös useiden eri perhetyön toimijoiden sitoutuneeksi yhteistoiminnaksi, jossa kumppanuus perheen kanssa on avainasemassa ja perheellä on
yksi keskeinen palveluiden koordinoija (Watson ym. 2002). Myös Pönkkö (2005)
korostaa kokonaisuuden koordinointia ja vastuiden selkeyttämistä. Perhetyössä
monitoimijainen yhteistyö on moniasiantuntijuutta parhaimmillaan, jossa työn
lähtökohtana on asiakasperhe ja jossa monitieteisyys ja moniammatillisuus, vuorovaikutteinen kommunikointi, roolirajojen ylitykset ja verkostoyhteistyö hyödynnetään perheen parhaaksi mahdolliseksi palveluksi. (Watson ym. 2002, Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Malin & Morrow 2007, Viitala ym. 2008.)
Moniasiantuntijaisen yhteistyön haaste perhepalveluissa on vuorovaikutuksellisen ja verkostoituneen kumppanuuskulttuurin luominen. Tämä ei
synny itsestään vaan edellyttää yhteisiä päämääriä ja tavoitteita sekä tasavertaista
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ja luottamuksellista yhteistyötä. Toimintavaatimus on yleisesti hyväksytty, mutta
käytännössä se vaatii vielä paljon kehittämistä. Parhaimmillaan yhteistyö kirkastaa ammattilaisten ydinosaamista ja asiantuntijuutta sekä luo uusia toimintatapoja
ja mahdollisuuksia yhteisiin ratkaisuihin. Perhepalvelutyössä perhekeskeinen
työorientaatio nostaa myös perheen oman asiantuntijuuden esiin omissa asioissaan, minkä pitäisi olla ammatillisten toimintakäytäntöjen lähtökohta. Asiakasperhe voidaan kyllä kutsua mukaan, mutta tämä ei vielä takaa, että toimitaan perhekeskeisesti, ja yhteistyöstä voi muodostua asiakkaalle epämiellyttävä kokemus.
Toiminnan muodon muuttaminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan uudenlaisten, verkostokeskeisten työskentelytapojen oppimista. (Sosiaali- ja terveysministeriö
2005, Viitala ym. 2008, Seikkula & Arnkil 2009.)
Moniasiantuntijuus ei näin ollen ole vain ammattilaisten osaamista vaan
kaikkien asianosaisten rooliin liittyvää asiantuntemusta. Moniasiantuntijuus on
myös poikkitieteellistä yhteistyötä parhaimmillaan, jossa yhteistyön lähtökohtana
on perheen osallistaminen jo palveluiden suunnittelussa sekä kaikkien ammattilaisten osaamisen ja taitojen yhdistäminen perheen tarpeiden mukaisesti. (Isoherranen 2005, Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Viitala ym. 2008, Seikkula &
Arnkil 2009, Isoherranen 2012.)
Moniasiantuntijuudella tässä tutkimuksessa tarkoitan ammattilaisten ja perheen välisessä tasavertaisessa yhteistyökumppanuudessa syntynyttä yhteistä käsitystä perheen tilanteesta ja tarvittavan tuen ja avun suunnitelmasta ja arvioinnista
(kuvio 4).

Kuvio 4. Moniasiantuntijainen yhteistyö (T=toimija, A=asiakasperhe).
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2.1.2 Tiimityö
Moniasiantuntijainen yhteistyö on tiimityötä. Moniammatillinen tiimi määritellään yleisesti ryhmäksi erilaisen koulutuksen saaneita ammattilaisia, jotka ovat
säännöllisesti yhteydessä toisiinsa koordinoidakseen työtään yhteisen päämäärän
saavuttamiseksi (Øvretveit 1995: 29, Isoherranen ym. 2008: 15). Tiimin yhteistyön haasteiksi voi nousta arvojen ja toimintamallien erilaisuus, epäselvä työnjako,
tavoitteiden puuttuminen, koulutuksen ja ammattitaustojen erilaisuus, tiedotuksen
puute ja valtataistelut (Paasivaara & Nikkilä 2010). Delva ym. (2008) luettelevat
edelleen tiimin tehokkuuden esteiksi tiiminjäsenyyteen liittyviä haasteita, kuten
motivaatio, tiiminjäsenten roolien ymmärrys ja hyväksyminen tiimiin, valtakysymykset, kommunikaatio, toisten huomiointi ja tukeminen, toistuvat poissaolot,
liian vähäinen ajankäyttö tiiminmuodostukselle sekä tiimiin sovittelu ja ongelmanratkaisutaidot. Clark ym. (2007: 593) ehdottavatkin keskustelun avaamista
tiimityön eettisistä näkökulmista, jotka tulisi arvioida yksilön, tiimin ja organisaation tasoilla. Näitä pohdittavia teemoja ovat esimerkiksi periaatteet, jotka ohjaavat
yleistä käyttäytymistä, ja vakiintuneet käyttäytymismallit organisaation sisällä
yksilöiden kesken ja yhteistyössä. Myös Irvine ym. (2002: 202–207) nostavat
tehokkaan terveydenhuollon ammattilaisten välisen tiimityön vuorovaikutuksen
esteiksi rakenteelliset ja kulttuurilliset esteet. Isoherrasen (2005: 36) mukaan
tiimejä voidaan luokitella niiden keskusteluilmapiirin mukaan. Ristiriitaisessa
tiimissä keskustelu ei suju tasapuolisesti. Toisten asiantuntijoiden kuunteleminen
puuttuu, ja omien mielipiteiden ilmaiseminen on vaikeaa. Tiimissä voi olla kokonaan vaikenevia asiantuntijoita. Tällainen ilmapiiri voi johtua esimerkiksi tiimin
sisäisestä valtataistelusta. Tiimi voi olla myös keskusteleva, mutta äänessä ovat
vain hierarkiassa korkeammalla olevat asiantuntijat ja alemmalla tasolla olevien
asiantuntijoiden näkökulma ja osaaminen jäävät kokonaan hyödyntämättä. Konformistinen tiimi taas on hyvin yksimielinen keskustelussaan, eikä erilaisia mielipiteitä tai näkökulmia esiinny. Holistisen tiimin keskusteluun osallistuvat kaikki
asiantuntijat. Kaikkien näkökulmat perusteluineen tulevat esille, ja näin asiakkaasta muodostuu mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys.
Freemanin ym. (2000) mukaan tiimien keskinäinen keskustelu on myös oppimista toisilta. Oppimisen kautta moniasiantuntijainen yhteistyö kehittyy ja saadaan paras mahdollinen toimintamalli asiakkaiden parhaaksi. Vaikka tiimin toimintaa ohjaavat organisatoriset ja ryhmädynamiikkaan liittyvät ilmiöt, niin myös
tiimin asiantuntijoiden erilaiset käsitykset tiimityöstä vaikuttavat. Ohjaava filosofia oli yleisimmin vallalla lääketieteellisissä työryhmissä. Tiimiä johti korkeim30

min koulutettu asiantuntija, jonka mukaan kommunikointi ja informaatio tiimissä
etenivät, ja vaikka alemman hierarkian edustajat eivät tätä välttämättä hyväksyneet, he kokivat muutoksen aikaansaamisen liian vaikeaksi. Asiantuntijoiden
roolit nähtiin tehtävinä, ja osaamisen arvostus oli riippuvainen hierarkkisesta
asemasta. Toisilta oppimista koettiin saatavan vain hierarkkisesti saman statuksen
omaavilta jäseniltä. Terapia- ja sosiaalityön alueilla sekä jonkin verran myös hoitotyössä muodostui integroituneita tiimejä. Tämän tiimifilosofian mukaan eri
asiantuntijat sitoutuivat yhteiseen hoito- ja terapiatyöhön ja halusivat olla tiimin
jäseniä. He tunnistivat myös tiiminjäsenten tehtäväkohtaisia laajempia roolitulkintoja, ja heillä oli valmiuksia tehdä roolirajojen ylityksiä. Toisten asiantuntijoiden
työpanosta arvotettiin tasapuolisesti. Keskustelu oli monipuolista ja kaikkien
näkökulmat huomioivaa, mikä tuotti parhaan mahdollisen ymmärryksen potilaasta.
Kaikki asiantuntijat kokivat oppivansa toisiltaan. Elektiivinen filosofia oli yleisimmin vallalla mielenterveyspalveluissa. Tiimityö oli pääasiassa yhteistyötä
tarvittaessa, mutta muulloin asiantuntijat työskentelivät pääasiassa itsenäisesti.
Ilmapiiri oli eristäytynyttä, mikä ei mahdollistanut kokonaisvaltaista potilaan tilan
ymmärrystä. Roolit olivat selviä ja määriteltyjä, mikä teki mahdottomaksi roolirajojen ylitykset. Keskustelu oli suppeaa vain toisten informoimista, ja oppimista
saatiin vain oman hierarkkisen statuksen tasolta tai ylempää.
Tiimityöhön liittyy myös tiiminjäsenten viralliset ja epäviralliset roolit. Isoherranen (2005) näkee rooleissa kaksi ulottuvuutta, tehtäväkeskeinen ja sosioemotionaalinen. Epävirallisilla rooleilla, jotka perustuvat persoonallisuuden piirteisiin, käyttäytymiseen ja tapoihin, on suurempi merkitys sosioemotionaalisella
alueella. Viralliset roolit perustuvat taas tiiminjäsenen koulutukseen ja ammattinimikkeeseen tai tehtävään ryhmässä.
Farrel ym. (2001) esittävät, että tiimin epävirallinen roolirakenne on riippuvainen tiimikulttuurin normittomuudesta. Tiimi kehittyy asteittain muodostumisvaiheen normittomuudesta myrskyvaiheen kautta normittumisen ja toiminnan
vaiheeseen. Alkuvaiheen epävirallisia tiimirooleja ovat esimerkiksi supermies,
ihmenainen, tyranni, syntipukki, rauhanrakentaja ja pelle. Muodostumisvaiheen
normittomuudelle, joka voi johtua uudesta muodostuvasta tiimistä, tiimin johtajuuden vaihdosta tai monen tiiminjäsenen vaihtumisesta, on tyypillistä hämmennys ja yhteisymmärryksen puute tiimin tehtävästä, käytännöistä ja toisten rooleista. Tiimin johtava jäsen, yleensä hyvin koulutettu asiantuntija, voi tässä vaiheessa
ottaa tiiminjohtajan aseman, ja muut ammattilaiset sopeutuvat tähän. Hänestä voi
tulla tiimin ”supermies” tai ”ihmenainen” tai vaihtoehtoisesti ”tyranni” riippuen
hänen persoonallisista ominaisuuksistaan. Tähän vaiheeseen liittyy myös ”johta31

jan apulaisen” rooli, ja siinä henkilö mielistelee johtajaa vähentääkseen jännitteitä.
Myrskyvaiheeseen liittyy tiimin valtataistelut ja erilaiset näkemykset tiimin tehtävästä ja toiminnasta. Konflikteja voidaan vältellä ja jännitteet voidaan ilmaista
passiivisella muutosvastarinnalla tai takanapäin valittamisella. Tyrannin rooli on
erittäin merkittävä tässä vaiheessa, ja itse asiassa konfliktit fokusoituvat paljolti
hänen käyttäytymiseensä. Avoin konflikti nousee pintaan, jos tiimin sisältä nousee
koetun vääryyden ja suuttumuksen ”äänitorvi” haastamaan tyrannin auktoriteettia.
Myös muita epävirallisia rooleja nousee esiin jännitteiden nousemisen myötä. ”Rauhanrakentaja” käyttää paljon aikaa valituksien kuunteluun, sovitteluun ja
tiiminjäsenten itsetunnon korjaamiseen yhteenottojen jälkeen. ”Pelle” yrittää
hälventää jännitteitä huumorilla ja nokkeluudella. ”Kutsujen emäntä” tuo tarjottavaa kokouksiin, järjestää kutsuja ja työympäristöä viihtyisämmäksi estääkseen
henkilöiden yhä kasvavaa vieraantumista toisistaan. Tiiminjäsenenä taitamatonta ”syntipukkia” syytetään tiimin toimimattomuudesta. Normittumisvaiheessa
tehokkaan johtajuuden, konsultoinnin, avoimen keskustelun ja neuvottelun kautta
päästään luomaan tiimille normit ja yhteinen päämäärä, mistä rakentuu tiimin
kulttuurillinen perusta. Viimeisessä toiminnan vaiheessa normittomuus on alhaista, tiimiä ohjaa yhdessä luotu kulttuuri, tiiminjäsenet työskentelevät sykleittäin
välillä kokoontuen tarkastelemaan tiimiprosessia, selvittävät konfliktit, kun niitä
esiintyy, ja juhlivat saavutuksia. Tiimin johtajuus vaihtuu kulloinkin selvitettävänä olevan pulman parhaan asiantuntijuuden omaavalle jäsenelle eikä karisman tai
hierarkkisen statuksen mukaan, ja tiimin jäsenten roolit määräytyvät kunkin
osaamisen ja taitojen perusteella. Aikaisemmista epävirallisista rooleista muodostuu kollegiaalinen yhteenliittymä, jossa tiimin jäsenet ovat suhteellisen tasavertaisia. Huolimatta tästä tiimin kehittymisestä koulutus ja hierarkkinen status voivat
kuitenkin vaikuttaa siten, että korkeammin koulutetut omaavat merkittävämmän
aseman kuin muut tiimin jäsenet.
Myös Isoherrasen (2005: 40) mukaan tiimiin voi kehittyä tiukka normi, joka
estää moniasiantuntijaisen yhteistyön. Hierarkkisessa tiimissä vain pari asiantuntijaa voi olla äänessä muiden kuunnellessa, tai konformistisessa tiimissä kukaan ei
lausu eriävää mielipidettä. Lichtenstein ym. (2012) ovat myös sitä mieltä, että
poikkitieteellisen hierarkkisen tiimin alemman statuksen omaavien jäsenten tukahduttaminen johtaa huonosti toimivaan ja tehottomaan toimintaan. Parhaimmillaan moniammatilliset tiimit mahdollistavat työntekijöiden vahvuuksien ja kiinnostuksen hyödyntämisen, jonka mukaan tehtävät tiimissä tulisi jakaa. Näin tiimityö tuottaa uusia työmenetelmiä, ajatusmaailma laajenee sekä työtavat muuttuvat
ja monipuolistuvat. (Tanninen ym. 2005.)
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Tiimityötä pitää myös johtaa. Vaikka tiimi olisi kuinka itseohjautuva, siihen
muodostuu tiiminjohtaja, vaikka häntä ei olisi muodollisesti valittukaan johtajan
rooliin. Myöskään tiimin kilpailua tai professioiden konflikteja ei voida välttää
sillä, että ei määritellä johtajan roolia. (Fletcher 2008.) Øvretveit (1995: 186–187)
luokittelee tiimien kolmenlaista johtamistyyppiä. Ensimmäisen mallin mukaan
puheenjohtajana toimii usein yksi henkilö vain määräajan ja vaihtuu sitten. Puheenjohtajuutta voidaan myös kierrättää. Tämäntyyppisen johtajuuden tehtävänä
on johtaa tiimikokouksia ja vastuu rajoittuu siihen. Toinen johtajuustyyppi on
tiimin koordinaattori, joka johtaa tiimin kokouksia, mutta on vastuussa tiimin
ulkopuolella omalle esimiehelleen tai muulle ulkopuoliselle ryhmälle. Vastuu
rajoittuu toimimiseen tietyllä toimintaperiaatteella. Kolmas johtajuustyyppi on
tiimin toiminnanjohtaja, joka hoitaa johtajuutta omana työnään ja on vastuussa
omalle esimiehelleen. Hänellä on edellisiin johtajatyyppeihin verrattuna enemmän
valtuuksia, ja hän voi esimerkiksi päättää tiimin toimintaperiaatteista ja hyväksyä
tiimin jäseniä.
Autoritäärinen tiimin toiminnanjohtajuus ei näytä olevan Molyneuxin (2001)
mukaan hyvän tiimityön ominaisuus. Hyvin toimiva tiimityö ei tarvitse jäykkiä
kriteereitä eikä tiukkaa ohjeistusta. Positiivisen hyvän tiimityön edellytykset ovat
hänen mielestään henkilöstön persoonalliset ominaisuudet ja sitoutuminen tiimityöhön. Työntekijöiden saavutettua ”ammatillisen aikuisuuden” he ovat mukautuvia, sopeutuvia, joustavia ja avoimia jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan
muiden kanssa. Ratkaisevan tärkeää on tiimin välinen kommunikaatio, mikä vaatii säännöllisiä kokouksia ja palavereita, joissa keskustellaan paljon, suunnitellaan
työtä koko tiimin sekä myös potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Tiimillä tulee myös
olla mahdollisuus ja vapaus kehittää ja muokata luovasti omia työmenetelmiä
juuri omalle tiimille sopivaksi. Myös Lichtenstein ym. (2012) ovat samaa mieltä
ja ehdottavat organisaatioiden rakenteisiin muutoksia ja perinteisestä tiimin lääkärijohtajamallista luopumista. Tiimin johtajuuden tulisi perustua pätevyyteen eikä
ammattiin. Hyvä tiimin johtaja edistää avointa ja voimaannuttavaa kommunikointia ja ehkäisee hierarkkisia vuorovaikutussuhteita. Tutkijoiden mukaan tällä on
yhteys tiimin vaikuttavuuteen.
2.1.3 Verkostotyö
Verkostomaisessa työssä on työskennelty jo siitä lähtien, kun moniammatillinen
järjestelmä on muodostunut. Verkostoyhteistyö ei kuitenkaan suju useinkaan toivotulla tavalla. Verkostoyhteistyön suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtana on
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koko palveluketjun koordinointi ja tuntemus. Eri alueiden ja asiakkaiden tarpeet
tulee tunnistaa sekä tuntea eri palveluntuottajien tarjoamat palvelut. Koko palveluketjun vahvuus on sitä tukeva yhteistyöverkosto. (Øvretveit 1995, Pönkkö
2004). Seikkulan ja Arnkilin (2009) mielestä koulutus ja hyvät käytännöt edistävät ja tukevat toimintaa, mutta erityisesti yhteistyötä tulisi pohtia monitoimijaisen
kohtaamisen dialogeina ja erityisesti asiakas huomioiden.
Tärkeintä tässä kokonaisuudessa on, että asiakasperheelle olisi nimettynä kokonaisjärjestelyistä vastaava henkilö. Hän hoitaa yhteydet työntekijöihin ja koordinoi palveluita eri vaiheissa, tai koordinaatiohenkilö voi vaihtua palveluketjun
eri vaiheissa. Vastuuhenkilö voi itse osallistua myös palveluiden tuottamiseen, tai
vastuuhenkilöt voivat muodostaa oman erikoistuneen tiiminsä. Ihanteellisinta
hoidon jatkuvuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta olisi, jos perheelle voitaisiin taata oma koordinaatiosta vastaava henkilö koko palveluprosessin ajaksi.
(Øvretveit 1995: 97.) Myös Jaatinen ym. (2003) ovat sitä mieltä, että kokonaisuuden hallinnan ja asiakkaan luottamuksen saavuttamiseksi palveluita tulisi koordinoida yksi keskeinen henkilö. Varsinkin lasten, nuorten ja perheiden hämmentävän monimutkaisiin tai joskus umpikujiin johtaviin tilanteisiin on kehitetty verkostotyön interventiona ennakointidialogi, joka on keino toteuttaa kaikkien yhteisiä verkostokokouksia niin, että osanottajat löytävät tapoja koordinoida yhteistoimintaansa. Verkostokokouksissa käytetään ulkopuolista työparia vetäjinä, joilla
ei ole kytköksiä käsiteltävään asiaan. Tärkeintä työmenetelmässä on positiivien
tulevaisuuteen tähtäävä ote ja kuulluksi tuleminen sekä toisten kuuleminen, mikä
voi vaikuttaa voimaannuttavasti. (Seikkula & Arnkil 2009.)
Tanninen ym. (2005) näkivät moniammatillisella tiimi- ja verkostotyöllä
mahdollistuvan varhaisen puuttumisen perheiden ongelmatilanteeseen. Perhettä
pystyttiin tukemaan kokonaisvaltaisesti ja perhe saatiin nopeasti sen tarpeiden
mukaisiin palveluihin. Avoin vuorovaikutus kaikkien yhteistyötahojen kanssa
osallisti myös perheen itsensä yhteistyöhön.
Verkostoyhteistyössä on myös haasteita, jotka voidaan hoitaa hyvällä suunnittelulla ja yhteisillä toimintaperiaatteilla. Yleisimmin nostetaan yhteistyön esteeksi
ajanpuute. Tällöin ei ehditä suunnitella yhteistyönrakenteita, kuten viestintää,
kirjaamisia ja säännöllisiä kokouksia ja palavereita, jolloin yhteistyö hankaloituu
entisestään. Koko verkoston pitäisi ymmärtää, että yhteistyö helpottaa jokaisen
ammattilaisen työtä ja tuottaa vaikuttavampaa asiakastyötä. Yhteistyön rakenteiden suunnitteluun käytetty aika säästää moninkertaisesti myöhempää työtä. Verkostossa voi toimia useita osa-aikaisia työntekijöitä, jolloin osallistuminen työskentelyyn on vähäisempää kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Näissä tapauksissa
34

on tehtävät jaettava suhteessa käytettävään aikaan ja yhä tärkeämpää on pitää
yhteistyökokouksia, että kaikki pysyvät ajan tasalla tiedostuksessa. Hyvin suuret
verkostot (yli viisitoista jäsentä) eivät enää ole tehokkaita, ja yhteisen ajan löytäminen voi olla haasteellista. Myös asiakasperheen näkökulmasta suurten yhteistyökokousten anti voi jäädä vähäiseksi. (Øvretveit 1995.) Pahimmillaan tämä voi
johtaa siihen, että suuri työryhmä ratkaisee viranomaistyönä asiakkuuden ongelmia, mutta itse asiakkaan ongelma jää ratkaisematta (Kokko 2003).
Palveluketjussa asiakasväestö voi olla erilainen eri ammattilaisilla ja vähentää
yhteydenpitoa. Yleensä suurissa organisaatioissa eri ammattilaisilla on myös erilliset toimitilat, jolloin yhteistyötä varten tarvitaan aina erillisiä järjestelyitä. Näihin ongelmiin ratkaisuna voisi olla esimerkiksi alueellinen työskentely. Suurimpia
esteitä yhteistyölle aiheuttavat epäselvät roolit ja epätietoisuus tapausten koordinoinnista. Yleisimmin selvitetään asiaa kysymällä asiakasperheeltä muiden
ammattilaisten osallisuudesta, mutta tämä on ehkä jo vaatinut turhan ylimääräisen
käynnin tai yhteydenoton asiakkaaseen. Tehokkaampaa olisi sopia vastuuhenkilöstä, joka koordinoisi toimintaa. (Øvretveit 1995: 262–269.) Seikkulan ja Arnkilin (2009) mukaan mitään yhteistyöverkostoa ei tulisi järjestää ilman asiakasperheen läsnäoloa. Pelkkä asiakkaan mukaan kutsuminen ei vielä riitä, vaan ammattilaisten toimintatapa tulee myös olla asiakaskeskeinen. Heidän mielestään myös
asiakkaan läheisverkosto tulee kutsua mukaan tuomaan oma näkemys ja panos
ongelmien ratkaisuun. Näin saavutetaan todellista yhteistä, jaettua moniasiantuntijuutta ammattilaisten ja maallikoiden kesken.
Tärkeää on myös kunkin ammattilaisen tiedotus muille yhteistyökumppaneille omasta toiminnasta. Erilaiset toimintaperiaatteet tuovat ongelmia yhteistyöhön.
Näistä pitäisi pystyä sopimaan verkostossa, koska tehokas työskentely edellyttää
yhteisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Palveluketjun eri ammattilaiset vastaavat myös eri esimiehille toiminnastaan. Tämä edellyttää myös eri toimialojen
johdoilta yhteisiä sopimuksia ja suunnitelmia. (Øvretveit 1995: 262–269.)
Tiimi- ja verkostotyöskentely vastaa aikamme haasteisiin vallan ja vastuun
siirtymisellä organisaation alemmille tasoille kohti tasa-arvoisempaa työkulttuuria.
Suuren organisaation ongelmana voi olla byrokraattisen päätöksenteon hitaus
estämässä joustavaa asiakastyötä. Tiimit ja verkostot mahdollistavat asiakkaan
hoitopolun tarkastelun yli sektori- ja hallintorajojen, mikä vaatii tehokasta tiedotusta, tiedonsiirtoa ja sopimuksia päällekkäisen työn ja resurssien tuhlauksen
välttämiseksi. (Isoherranen ym. 2008: 87.) Verkostomaiset työskentelytavat haastavat myös perinteiset asiantuntijajärjestelmät pohtimaan tasa-arvoisuutta suhteessa asiakasperheisiin. Ammattilaiset ovat olleet korkeammassa asemassa auttamis35

tilanteessa ja valtasuhteissa. Asiakkaan ja ammattilaisen asemat muuttuvat, mutta
peruslähtökohtana on edelleen, että asiakas hakee tai lastensuojelutilanteissa voi
olla pakotettu hakemaan apua pulmiinsa ja ammattilainen vastaa siihen perustehtävänsä tai ammatinharjoittamisensa puitteissa. Dialoginen verkostotyö ei sinällään poista valtasuhteita, mutta kaikkia osapuolia sitouttava tuloksellinen verkostoyhteistyö edellyttää pohtimaan dominoivan hallinnan käyttöä. (Seikkula & Arnkil 2009.)
2.1.4 Yhteistyökumppanuus
Yhteistyökumppanuutta on säännelty Suomessa lailla. Kunnan tehtäviin kuuluu
pyrkimys edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kestävää kehitystä alueellaan (Kuntalaki 365/1995). Yhteistoimintavelvoitteita hallinnonalojen yhteistyölle sekä velvoitteita lasten vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle sisältyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädäntöön (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, VNa 338/2011, Valtioneuvoston
asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989,
Nuorisolaki 72/2006, Liikuntalaki 1054/1998, Perusopetuslaki 628/1998, Laki
lasten päivähoidosta 36/1973, Lastensuojelulaki 417/2007, Lukiolaki 629/1998,
Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, Päihdehuoltolaki 41/1986). Vaikka
nämä lainsäädännön yhteistyövelvoitteet ovat olleet jo vuosikymmeniä olemassa,
rakenteellisia ratkaisuja tai työmenetelmiä käytännön yhteistyön tekemiseen on
painotetummin ryhdytty kehittämään vasta viime vuosina. (Viitala ym. 2008.)
Myös lait ja asetukset terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja potilaan asemasta
ja oikeuksista (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 ja asetus
1994/564, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785) määrittelevät yhteisiä
vastuita ja velvollisuuksia yhteistyökumppanuudessa. Tavoitteena on helpottaa
terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat sekä pitää salassa niihin sisältyviä tietoja. Yhteistyön esteeksi on
usein tarjottu tätä salassapitovelvollisuutta, mikä säilyy ammatinharjoittamisen
päättymisen jälkeenkin. Toimintaan tulee kuulua avoimuus, eikä potilaan selän
takana saa toimia. Mahdollisuuksien mukaan potilaan tulee olla aina läsnä, kun
hänen asioitaan käsitellään. Tiedonsiirtoon on kysyttävä aina lupa (Pennanen
2008: 194–199).
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Myös perhetyön kumppanuuden määrittelyssä kuten yleensä terveydenhuollossa on kyse yhteisestä vastuunotosta ja tähän luoduista yhteisistä toimintaedellytyksistä. Keskeistä on yhteinen visio pyrkimyksille, yhteisesti asetettu tavoite,
sopiminen, yhteistyö ja keskinäinen luottamus. Kumppanuus voidaan nähdä yhteisten voimavarojen kokoamisena ja toiminnan koordinoimisena, mikä edellyttää
verkostoivia yhteistyörakenteita. Kumppanuus-käsite koostaa lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden ja sovittaa yhteen eri toimijoiden tekemän työn ja osaamisen. Kumppanuus-käsite voimistaa myös kansalaisyhteiskunnan merkitystä hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistyösuhteena kumppanuus toimii, kun siitä on
sovittu suullisesti tai kirjallisesti tai se perustuu rakenteellisiin ratkaisuihin. (Viitala ym. 2008: 25, Petri 2010: 79). Kumppanuussopimuksien laatiminen on vielä
kuitenkin harvinaista Suomessa (Halme ym. 2012: 45.)
Yhteistyökumppanuus perheiden kanssa, joiden lapsilla on monenlaisia pitkäaikaissairauksia ja arkielämän ongelmia, on erityisen tärkeää ja haasteellista.
Terveydenhuoltojärjestelmällä on hyvät valmiudet toimia akuuteissa tilanteissa,
mutta pitkäaikaissairauksien hoidossa ja tuessa tarvitaan erityisesti integroituneita
palveluita, jotta yhteistyökumppanuus toimii perheiden kanssa. (Murphy ym.
2011.) Collinsin ja McCrayn (2010) mukaan lasten ja nuorten palveluissa merkittäviksi haasteiksi nousivat erilaisuus ja kumppanuudessa työskentely sekä kilpailevat tarkoitukset ja tavoitteet. Yhteistyölle on myös tärkeää tunnistaa perheen
oma terveyskäsitys huomioiden perheen jäsenten erilaisuus. Perheen kyky käsitellä koko perheeseen liittyviä kysymyksiä, tuen tarpeen tunnistamistaidot ja huolehtimisvastuun jakautuminen voivat vaihdella. (Häggman-Laitila & Pietilä 2007.)
Toisaalta suomalaisessa yhteiskunnassa on lapsiperheiden hyvinvointipalveluiden
rakenteita, yhteistyö- ja toimintamalleja, jotka hyvin toimiessaan mahdollistavat
perheen vaikeidenkin ongelmien, kuten synnytyksen jälkeisen masennuksen tai
perheväkivallan tai lasten kaltoinkohtelun, tunnistamisen (Tammentie ym. 2009,
Inkilä ym. 2013, Tammentie ym. 2013, Paavilainen & Flinc 2013). Tärkein
kumppanuusyhteistyön edellytys on luottamuksellisen suhteen rakentaminen
ammattilaisten ja asiakasperheen välille, mikä vaatii riittävästi aikaa ja ammattilaisten valmiuksia yhteistyöhön sekä asiakasperheen asennetta ottaa apua vastaan.
Silloin vaikeitakin ongelmia uskalletaan rohkeasti ottaa esille ja palvelujen tarve
ja tarjonta kohtaavat vaikuttavaksi tueksi perheelle. (Häggman-Laitila 2002,
Häggman-Laitila & Pietilä 2007.) Tärkeää on myös pohtia, miten ammattilaiset
puhuvat vanhemmille. Yksi tärkeimmistä, mutta vähemmän tutkituista aiheista on
kommunikaatiotaidot, jotka vaikuttavat perheen sitoutumiseen palveluihin ja
ohjauksen vastaanottamiseen ammattilaisilta (Forrester ym. 2007). Blau ym.
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(2010) esittivät keinoja, joilla saadaan aikaan positiivisia tuloksia sijoitettujen
nuorten, heidän perheidensä, palveluntuottajien, virkamiesten ja päättäjien kesken.
Yhteistyökumppanuutta lisääviä tekijöitä olivat perheiden ottaminen kokemusasiantuntijoina mukaan kehittämisohjelmiin, toimintakäytännöt, joissa osallistetaan
perheet ja nuoret mukaan, perheystävällisten olosuhteiden luominen ja koulutusja oppimismahdollisuuksien luominen perheenjäsenille, perheiden tukeminen
pysymään tukipalveluiden piirissä, perheenjäsenten ja nuorten osallistaminen
työryhmätyöskentelyyn, hyvien käytäntöjen tai näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöönotto ja dialogin edistäminen perheiden, nuorten, virkamiesten, sijaisorganisaation, yhteisön ja kansalaisten välillä sekä toimintapolitiikoiden ja käytäntöjen ja rahoitusmuotojen toimeenpano.
Yhteistyösuhde muodostuu organisaatioiden, palveluiden, toimijoiden ja
myös yksilöiden välille. Toimintakulttuurin on silloin muututtava ja uudistuttava
vuorovaikutteiseen yhteistyöhön perustuvaan ajattelutapaan ja ammatilliseen
orientaatioon. Työotteen tulee olla perhelähtöistä ja moniasiantuntijaista. Kumppanuus nimenomaan saa aikaan yhteistä moniasiantuntijuutta, jossa eri ammattiryhmien ammatillisuus ja osaaminen nivoutuvat yhteen muiden toimijoiden
osaamisen kanssa. Kumppanuuden keskeisenä toimijana on itse perhe, joka on
asiantuntija itseään koskevissa asioissa. Näin kumppanuus yhteisöllisyyden rakentamisena korostaa perheiden osallisuutta toimintaan, sen toteuttamiseen ja
kehittämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Viitala ym. 2008.)
2.2

Perhetyö

Perhetyö esiintyy puheessa kaikkien tuntemana ja luonnollisena työskentelytapana perheiden kanssa. Perhetyön käytännöt ovat kuitenkin hyvin kirjavia, ja kuvaus
perhetyöstä voi olla hyvin yleisluontoista tai toisaalta hyvin tarkkaa ja yksityiskohtaista. (Heino ym. 2000.) Perhetyön yhteydessä voidaan puhua myös hoitotyön käsitteistä perhekeskeinen tai perheisiin liittyvä hoitotyö (family focused
care, family-centered care, family-related care) tai perhehoitotyö (family nursing
tai family health care nursing), mutta käsitteet eivät ole tarkkaan määriteltyjä
suomen kielessä. Myös käsite perhe voi saada erilaisia merkityksiä, jos sen määrittelyä laajennetaan biologisen ja lainmukaisen määrittelyn lisäksi esimerkiksi
yksinasuviin, joiden tilanteeseen voivat suuresti vaikuttaa läheiset ystävät tai
naapurit. (Åstedt-Kurki 2010.) Perhehoitotyön näkökulma on myös tärkeä yleensä
hoitotyössä, jossa yksilön terveys ja hoito liittyvät aina taustalla olevaan perheyhteisöön ja päinvastoin (Tomlinson & Åstedt-Kurki 2008, Åstedt-Kurki 2010).
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Friedmann (1989) määrittelee perhehoitotyötä kolmella tasolla. Yksilökeskeisessä
perhehoitotyössä perheenjäsen kohdataan osana perheyhteisöään, joka voi tukea
hoitotyötä. Hoidon kohteena on yksilö, mutta muistakin perheenjäsenistä voi tulla
asiakkaita esimerkiksi hoitotyöhön osallistumisen kautta. Seuraavalla perheenjäsenten välisellä tasolla hoitotyön kohteena on koko perhe, mikä vaatii tietoa
esimerkiksi perheen dynamiikasta, päätöksenteosta ja perheenjäsenten rooleista.
Kolmas perhehoitotyön taso on perhesysteeminen hoitotyö, jossa koko perhe
nähdään rakenteellisena ja toiminnallisena systeeminä osana laajempaa ympäristöään. Duhamel (2010) ehdottaa nimenomaan kehittämään perhesysteemistä hoitotyötä edistämällä ja vahvistamalla teorian, tutkimuksen ja käytännön toiminnan
synkronointia.
Perhetyö on ideologialtaan perhekeskeistä toimintaa, jota voidaan soveltaa
kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Perhekeskeinen toiminta on yläkäsite perhehoitotyölle tai perhekeskeiselle hoitotyölle. (Hakulinen ym. 1999.) Rantalan
(2002) mukaan perhekeskeisen toiminnan ulottuvuudet ovat koko perheen huomioiminen, perheen asiantuntijuuden kunnioittaminen, tiedon ja vastuun jakaminen sekä vanhempien mielipiteen kysyminen. Työn suunnittelulla ja perheen tarpeista lähtevillä yksilöllisillä tavoitteilla ja hoitotyöllä pyritään perheen hyvinvointia lisäävään vaikuttavaan työhön. Perhetyö peruspalveluissa on ennalta ehkäisevää perhetyötä, jossa perhettä autetaan saamaan esille omat voimavaransa ja
tukiverkostonsa, esimerkkinä neuvolan tai päivähoidon perhetyö ja kotipalvelu.
Lapsiperheet tarvitsevat monenlaista terapeuttista ja sosiaalista tukea muun muassa vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen ja hoitoon, parisuhdeongelmiin ja sosiaaliseen verkostoon (Häggman-Laitila 2003, Walker 2003). Pelkonen ja Hakulinen
(2002) määrittelevät voimavaroja vahvistavassa mallissa perhehoitotyöhön perheestä itsestään lähtevää voimaantumisprosessia. Tämä mahdollistuu, kun perhettä tuetaan voimaannuttavilla työmenetelmillä luottamuksellisessa ja kumppanuuteen perustuvassa yhteistyösuhteessa. Prosessin tärkein tekijä on toimiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, minkä ennakkoehtoina ovat sekä perheen että terveydenhoitajan senhetkinen voimavaraisuus kuormittavien ja voimia antavien
tekijöiden suhteessa. Terveydenhoitajien työtilanteen tulee olla riittävästi resurssoitu, jolloin he jaksavat paneutua lapsiperheiden asettamiin haasteisiin. Työhön
tarvitaan ammatillista ja sosiaalista tukea sekä myös arvostusta ja tukea johdolta.
(Kuorilehto & Paasivaara 2008). Perhekeskeinen työ edellyttää syvällistä ymmärrystä perheen terveyden merkityksestä monesta eri näkökulmasta. Terveysnäkökulma perhesysteemissä riippuu perheen biopsykososiaalisista tekijöistä sekä
taustalla vaikuttavista kokemuksista terveydenhuollon kanssa. Perheen sitoutu39

mista ja luottamusta tarjottuun tukeen edistävät työmenetelmät, joissa tunnistetaan perhettä rasittavat tekijät ja jotka lisäävät osaamista perheen luottamuksen
rakentamiseen. (Peden-McAlpine ym. 2004, Tomlinsson ym. 2011.) Organisaatiolähtöiset ja strukturoidut palvelut eivät välttämättä kohtaa perheiden tarpeita
(Rytkönen 2013). Avis (2007) tutki perheiden näkökulmasta syitä, miksi perheet
osallistuivat tai kieltäytyivät tarjotusta tuesta. Yleensä perheet olivat tyytyväisiä
saatuun apuun ja kokivat sen hyödyllisenä, mutta kieltäytyivät esimerkiksi luottamuksen puutteen tai leimautumisen pelon vuoksi. Kohtaamattomuus asiakas- ja
perhetilanteissa sekä työntekijävaihdokset voivat myös johtaa perheiden sitoutumattomuuteen tarjottuun tukeen ja apuun (Rytkönen 2013).
Tässä tutkimuksesssa tarkoitan perhetyöllä kaikkea sitä yhteistyötä lapsiperheiden kanssa, jota tehdään sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluissa (esimerkiksi neuvola ja kouluterveydenhuolto) ja erityispalveluissa (esimerkiksi lastensuojelu ja lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut). Seuraavassa alaluvussa 2.2.1
kuvaan perhetyötä käytännön toimintatapana ja lakisääteisenä osana suomalaista
ja pohjoismaista sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmää. Toisessa alaluvussa 2.2.2 käsittelen perhetyön kehittämistä keskusteluavaruuden kolmen pääulottuvuuden mukaan (käsitykset ja vuorovaikutus, koulutus ja osaaminen sekä rakenteet ja prosessit) ja joiden kehittämishaasteet nousevat tiimi- ja verkostotyöstä
sekä yhteistyökumppanuudesta.
2.2.1 Perhetyö osana palvelujärjestelmää
Suomen lainsäädäntö määrittelee perhetyötä ja sen järjestämisen velvoitetta kunnille, ei tosin selkeästi sen toteuttamistapaa. Neuvola-, koulu- ja opiskelupalveluihin sisältyvät vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen, lapsen ja
nuoren erityisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja lapsen, nuoren tai koko
perheen tukeminen toimien yhteistyössä vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää keskittää
erityisen tuen tarpeessa oleviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiinsä (VNa
338/2011). Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja
monipuoliseen kehitykseen sekä tarvittaessa erityiseen suojeluun. Kunnan on
tarvittaessa järjestettävä erityisen tuen tarpeessa lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja
huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja tarjottava perheille apua riittävän varhain
ja ohjattava tarvittaessa lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007.)
Kunnan on muun muassa edistettävä ja ylläpidettävä perheen sosiaalista turvalli40

suutta ja toimintakykyä ja järjestettävä niitä tukevia palveluita (Sosiaalihuoltolaki
710/1982). Myös päihteitä käyttävälle henkilölle ja hänen perheelleen ja muille
läheisille on järjestettävä palveluita siinä laajuudessa kuin tarve edellyttää (Päihdehuoltolaki 41/1986). Myös lasten päivähoito tukee perheitä niiden kasvatustehtävässä. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito,
kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002) ja sen linjausten pohjalta laaditussa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005) määritellään varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittämisen
suuntaviivat ja toiminnan tavoitteet.
Kuntatasolla perhetyötä voidaan järjestää eri toimialoilta käsin. Sosiaali- ja
terveystoimeen sijoittuvat lastensuojelun ja kodinhoidon perhetyö sekä terveydenhuollon ja perheneuvoloiden perhetyö. Varhaiskasvatuksen perhetyöstä ja
kouluissa toteutettavasta perhetyöstä vastaa puolestaan usein sivistys- ja opetustoimi. Myös seurakunnilla ja järjestöillä on tarjolla erilaisia perhetyön muotoja
erilaisiin tarpeisiin. Tunnetuimpia järjestöjen perhetyön palveluita ovat Ensi- ja
turvakotien liiton Alvari-perhetyö (Niemi 2008) ja Mannerheimin lastensuojeluliiton perhetyö. Järjestöjen perhetyön palveluita kunnat hankkivat ostopalveluina
täydentämään omaa tuotantoa.
Uusimäki (2005) jaottelee selvityksessään perhetyötä osana palvelujärjestelmää, moniasiantuntijaisena verkostoyhteistyönä, perhekeskeisenä tai -lähtöisenä
työotteena ja perhetyön interventioina perheeseen. Kotipalveluksi kutsutaan perhetyötä, jossa tehdään vähiten interventiota. Seuraavat intervention vahvuusalueet
ovat monimuotoinen perhepalvelu tai perhetukipalvelu ilman lastensuojelun asiakkuutta, monitasoinen perhetyö yleensä lastensuojelun asiakkuuden myötä sekä
korjaava perhetyö lähinnä sijaishuollossa. Kaikesta tästä käytetään nykyisin kuitenkin hyvin yleisesti nimitystä perhetyö. Haasteiksi muodostuu, miten perhe itse
tulee huomioiduksi tässä moniammatillisessa verkostossa ja tukehtuuko se joissakin tapauksissa avun alle. Huomioitava olisi myös ne perheet, jotka eivät joistain
syystä pääse minkään perhetyön piiriin. Suunnitelmaa vaatii myös, miten erityispalvelujen ja peruspalvelujen perhetyö kohtaavat toisensa ja miten moniasiantuntijainen yhteistyö onnistuu eri tahojen välillä. Heinon (2008) selvityksessä päädytään jäsennysehdotuksiin, jossa eriytetään perhepalvelun ja perhetyön käsitteet.
Peruspalveluiden yhteydessä järjestetyistä perhepalveluista käytettäisiin esimerkiksi nimityksiä neuvolan perhetyö, varhaiskasvatuksen perhetyö ja koulun perhetyö. Lastensuojelun perhetyön käsite toimisi taas juridishallinnollisena sateenvar41

jokäsitteenä nimenomaan lastensuojelun kontekstissa tapahtuvalle moniasiantuntijaiselle, monimuotoiselle perhetyölle. Perhetyön ja -kuntoutuksen interventioilla
erityispalveluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, pyritään myös ottamaan hoidossa huomioon koko perhe ja vanhemmuus, jolloin voidaan puhua
ennaltaehkäisevästä perhetyöstä korjaavissa palveluissa.
Perhetyö liittyy myös osaksi perhekeskustoimintaa, mikä on ollut viime vuosien valtakunnallinen kehittämiskohde perheiden palveluissa. Kansallisen Kaste
2012–2015 -ohjelman yhtenä tavoitteena lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta
on nimenomaan kehittää perhekeskustyyppistä toimintaa Suomessa. Perhekeskuksiin on koottu monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Monialainen perhekeskus sisältää äitiys- ja lastenneuvolan, avoimen varhaiskasvatuksen
ja ennalta ehkäisevän sosiaalitoimen ydinpalvelut. Muita malleja ovat hyvinvointineuvolatyyppinen perhekeskus, jossa neuvolapalveluita on vahvistettu ehkäisevillä sosiaalipalveluilla. Avoimen varhaiskasvatuksen perhekeskuksessa taas on
varhaiskasvatuksen palveluita vahvistettu ehkäisevillä sosiaalipalveluilla. Erikoistunut perhetukikeskus puolestaan tarjoaa vain erityis- ja erikoispalveluita lapsen,
nuoren ja perheen psyykkiseen ja terveydelliseen hyvinvointiin, kuten lasten- ja
nuorisopsykiatrisia palveluita ja/tai päihde- ja mielenterveyspalveluita. Palvelut
voivat olla keskitettyinä samoihin toimitiloihin, tai ne voivat sijaita omissa toimipisteissään. Perhekeskuksen tavoitteena on yhdistää ammattilaisten ja kolmannen
sektorin toimijoiden osaamista ja asiantuntijuutta. Yhteistyö seurakunnan, lapsija perhejärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa pohjautuu sopimuspohjaiseen kumppanuuteen. Perhekeskuksessa hyödynnetään lapsi- ja perhelähtöisiä
työ- ja toimintakäytäntöjä. Perhekeskuksen tavoitteena on auttaa samassa elämänvaiheessa eläviä pikkulapsiperheitä solmimaan sosiaalisia verkostoja ja toimimaan toisilleen vertaistukena. Perhekeskuksessa ammattilaisten työskentelyä
ohjaa kunnioittava, vanhempia, vanhemmuutta sekä lasta ja lapsuutta arvostava
työote. Työn tavoitteena on vahvistaa vanhempien kykyä ja taitoja toimia lastensa
kanssa. Lapsi- ja perhelähtöisiä hyviä käytäntöjä ovat mm. perhevalmennusmalli,
kotikäyntityö, perhetyö, vanhempien vertaisryhmät ja perhekahvilatoiminta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Viitala ym. 2008, Halme ym. 2010, Sosiaali- ja
terveysministeriö 2012.)
Suomi tekee lapsi- ja perhepolitiikassa yhteistyötä muiden Pohjoismaiden
kanssa. Kaikissa Pohjoismaissa perheiden elinolot ja vanhemmuuden haasteet
ovat samanlaisen muutosprosessin vaiheessa, joten yhteisesti etsitään ratkaisuja
monipuolisesti vanhemmuuden tukemiseen. Ensimmäinen pohjoismainen perhekeskuskonferenssi järjestettiin Ruotsissa vuonna 2005 ja toinen Suomessa vuonna
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2010 ja kolmas Norjassa vuonna 2013. Norjan konferenssi käsitteli yhtenä teemana ammatillisen yhteistyön merkitystä perheiden varhaisessa tukemisessa. Pohjoismainen perhekeskusosaaminen on koottu yhteen skandinaaviseksi julkaisuksi
Familjecenter i Norden - en resurs för barn och familjer, ja suomalaista perhekeskustyötä kuvaa Perhekeskukset Suomessa -raportti. Pohjoismaiden lisäksi perhekeskuksia kehitetään myös Euroopassa ja useissa muissa maissa. (Kekkonen ym.
2011, Halme ym. 2010.)
2.2.2 Perhetyön kehittäminen
Kansainvälisessä kirjallisuudessa perhetyön kehittämistä on tutkittu eri organisaatioiden näkökulmista, usein esimerkiksi lastensuojelussa (Bell 2001, Zimmerman
ym. 2003, Harlow & Shardlow 2006, Forrester ym. 2007, Kemp ym. 2009, Potito
ym. 2009, Blau ym. 2010, Feng ym. 2010, Theakstone-Owen 2010, Wall ym.
2010). Coll ym. (2010) ovat selvittäneet koordinoitujen palveluiden vaikuttavuutta oikeusprosesseissa olevien asiakkaiden ja heidän perheidensä palveluissa ja
Green ym. (2008) lastensuojelun ja oikeuslaitoksen yhteistyötä. Perheiden kanssa
tehdyn yhteistyön kehittämistä on tutkittu myös mielenterveystyön kontekstissa
(esimerkiksi Barnes ym. 2000, Babour ym. 2002, Larkin & Callaghan 2005),
vammaisten, moniongelmaisten ja erityisen tuen tarpeen lasten ja heidän perheidensä parissa (esimerkiksi Watson ym. 2002, Naar-King ym. 2002, Halliday &
Asthana 2004, Morrow ym. 2005, Malin & Morrow 2007, Seden 2008, HingleyJones & Allain 2008) ja tietyn diagnoosin (esimerkiksi Hague & Kovacich 2007)
tai profession (esimerkiksi Frost ym. 2005, Marsh 2006) näkökulmista.
Yhteistyön haasteet näyttävät kansainvälisesti olevan hyvin samankaltaisia
kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin huolimatta palvelurakenteen erilaisuudesta.
Perhepalvelujen kehittämisessä keskeistä on ennalta ehkäisevien palvelurakenteiden, työtapojen ja työmenetelmien käyttöön ottaminen ja kehittäminen. Palvelurakenteessa on syytä tarkastella ennakkoluulottomasti palveluketjujen rajapintoja,
kuten perus- ja erityispalveluiden liitoskohtaa. Perhepalveluiden kehittämiseen
liittyy saumattomasti toimiva yhteistyö eritasoisten palveluiden välillä. Tavoitteena tulee olla sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen keskinäisen yhteistyön
tiivistäminen ja perhepalveluiden moniasiantuntijaisten yhteistyörakenteiden,
toimintatapojen ja työmenetelmien kehittäminen ja uudistaminen. Tämä julkisen
sektorin perustyö tulee myös kytkeä monitoimijaiseen perhepalveluverkostoon.
Moniammattilaisuudesta on kehityttävä moniasiantuntijuuteen ja löyhästä, satunnaisesta verkostotyöstä on päästävä suunnitelmalliseen ja aitoon yhteistyökump43

panuuteen. Näin muodostuvat laajat ja monipuoliset palvelukokonaisuudet vaativat koordinointia, sillä varsinkin ennaltaehkäisevän perhetyön alueella voi muodostua päällekkäistä toimintaa. Perhetyöhön liittyy myös vahva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä yli sektorirajojen, ja perinteisten käytäntöjen uudistaminen
vaatii kaikilta toimijoilta omien asenteiden huomiointia ja valmiutta muuttaa toimintatapojaan sekä johtamisen rakenteita. Myös ammatillinen peruskoulutus ja
täydennyskoulutus luovat perustan moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. (Uusimäki
2005, Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Heino 2008, Viitala ym. 2008.)
Seuraavaksi olen avannut perhetyön kehittämisen haasteita keskusteluavaruuden pääulottuvuuksien, käsitykset ja vuorovaikutus, koulutus ja osaaminen
sekä rakenteet ja prosessit, mukaan.
Käsitykset ja vuorovaikutus
Sosiaali- ja terveydenhuollon perhepalveluiden verkostoyhteistyössä tarvitaan
monenlaista osaamista, johon eri alojen ammattilaiset tuovat oman asiantuntemuksensa ja erityisosaamisensa yhteiseen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan suju
mutkattomasti, mutta on jopa edellytys sille, että yhä vähenevät resurssit saadaan
hyödynnettyä tehokkaasti (Isoherranen ym. 2008, Isoherranen 2012). Ehkä suurimmat vaikeudet jakautuvat monitoimijaisuuden ja erilaisuuden koordinointiin,
kilpaileviin tavoitteisiin sekä ammattilaisten välisiin suhteisiin ja kumppanuuteen
vanhempien ja lasten kanssa. (Harlow & Shardlow 2006, Collins & McCray
2012.) Haasteita ammattilaisten yhteistyön onnistumiselle luovat yksilölliset tekijät, ammattiryhmien arvot ja asenteet, ammatillinen kulttuuri, vuorovaikutukseen
ja ryhmädynamiikkaan liittyvät ongelmat, tiimin jäsenten erilaiset tulkinnat tiimityöstä, toisten työn tuntemus ja luottamus toisten ammattilaisten tekemään työhön
(Freeman ym. 2000, Molyneux 2001, Pönkkö 2004, Tanninen ym. 2005, Häggman-Laitila & Pietilä 2007, Kvarnström 2008). Tosin ei pidä aliarvioida myöskään innostuneiden yksittäisten moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön sitoutuneiden
tiiminjäsenten positiivista vaikutusta. Asiantuntemus ja innokkuus voivat rohkaista muita yhteistyöhön ja nujertaa passiivista ja aktiivista muutosvastarintaa ja
poistaa organisaatiosta johtuvia esteitä suotuisalle kehitykselle. (Freeth 2001,
Molyneux 2001.) Loorbachin ja Rotmansin (2010) mielestä kehittäjien voimaannuttaminen ja tukeminen ovat kaikkein tärkeintä muutoksen läpiviemisessä. Innovatiivisuudelle on annettava tilaa ja mahdollisuuksia.
Käsitykset toisten ammattilaisten rooleista muodostuvat jo peruskoulutuksen
aikana ja vahvistuvat työntekijän aloitellessa työtään. Ammatillinen kilpailu tii44

meissä voi johtaa pahimmillaan lukkiutuneiden ja vääristyneiden käsitysten syntymiseen toisten ammattilaisten rooleista. Tällä on vaikutusta myös oman ammatti-identiteetin syntymiseen. (Lingard ym. 2002.) Suotuisan kehityksen myötä oma
ammatti-identiteetti liittyy omaan ammatilliseen pätevyyteen mutta myös toisten
ammattilaisten kunnioitukseen ja luottamukseen (Pullon 2008). Kaikkien ihmisten
vuosien myötä kerääntynyt tieto ja kokemukset varastoituvat mieliin niin sanotuiksi mielen malleiksi eli skeemoiksi. Joskus nämä tiettyihin tapahtumiin liittyvät
tapahtumaskeemat eli skriptit voivat luoda jo tietyn ennakoidun käsikirjoituksen
esimerkiksi yhteistyökokoukseen. Tällöin jonkun ammattilaisen kuuluu olla vain
hiljaa osallistumatta keskusteluun tai jonkin rooli on autoritäärisesti johtaa keskustelua koko ajan. Työntekijöillä voi olla myös stereotypioita toisistaan, mikä on
eräs skeeman erityismuoto. Näitä voidaan kutsua tiettyihin ryhmiin liitettäviksi
ominaisuuksiksi. Käytännön työssä eri ammattiryhmien stereotypiat muodostuvat
hyvän yhteistyön esteeksi. (Isoherranen ym. 2008, 76–79.) Moniammatillinen
perhetyö edellyttää kuitenkin keskustelevaa kulttuuria, jossa arvo- ja tietopohja
selkiytetään sekä löydetään yhteisen osaamisen alueet ja tunnistetaan omat erityistiedot ja -taidot (Veijola ym. 2006).
Perinteisesti on tutkittu lääkärien ja hoitajien välisiä ristiriitoja. Terveydenhuollon tiimissä tehdyn tutkimuksen mukaan hoitajat halusivat toimia itsenäisemmin, ja vaikka lääkärit halusivatkin hoitajien olevan itsenäisempiä, he samaan
aikaan pitivät tiettyjä rajoitteita hoitajien itsenäiselle työskentelylle välttämättöminä. Lääkärit taas toivoivat hoitajilta aktiivisempaa ongelmanratkaisua ja toivoivat koulutuksellista keskinäistä suhdetta. Hoitajien mielestä kuitenkin lääkärien
käyttäytyminen esti ongelmien ratkaisun ja koulutuksellisen suhteen, jolloin entiset työrutiinit palasivat käytäntöön. (Martin ym. 2008.) Myös Pullon ym. (2009)
korostivat tutkimuksessaan, että moniasiantuntijuuden kunnioittaminen ja sen
seurauksena luottaminen ovat keskeisiä ominaisuuksia onnistuneelle ja kestävälle
sairaanhoitaja-lääkärisuhteille. Kuitenkin myös ulkoiset tekijät, kuten terveydenhuollon järjestelmä, rahoitus ja organisatoriset tekijät, ovat edelleen merkittäviä
esteitä ja koulutus edistävä tekijä tehokkaalle tiimityölle. Ruotsalaisilla terveysasemilla onnistunut tiimityö on jatkunut jo vuodesta 1997. Jos halutaan tiimityön
onnistuvan, on otettava huomioon yleislääkäreiden käsitys itsestään, heidän arvovaltansa ja asemansa suhteessa perinteiseen rooliin sekä tiimityön hyödyt lääkärien ammatilliselle professiolle. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan tiimityö vaatii
ammatillista johtamista ja lääkärit pitää kouluttaa menetelmään jo opiskelun aikana. (Hansson ym. 2008.)
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Vuorovaikutuksen haasteita liittyy myös ammattilaisten ja asiakasperheiden
väliseen yhteistyöhön. Barbour ym. (2002) raportoivat tutkimuksessaan kolmen
moniasiantuntijaisen fokusryhmän tuloksia keskusteluista, jotka liittyivät työskentelyn pulmiin mielenterveysongelmaisten äitien kanssa. Tuloksia käytettiin työkaluina laajempaan surveykyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja
haastatteluihin mielenterveysongelmaisille äideille. Ammattilaisten ja perheiden
vaikeuksiin johti erikoistumisen perintö; sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattilaiset epäilivät kykyään ratkaista perheiden ongelmia, joilla oli sekä
lastenhoidon ja mielenterveydellisiä ongelmia. Ongelmia aiheuttivat myös kommunikointi ammattilaisten välillä. Perheen ympärillä oli suuri joukko asiantuntijoita sekä lasten että aikuisten palveluista, mutta palveluiden koordinaatio puuttui.
Silti yhteen palveluiden koordinaattoriin suhtauduttiin epäilevästi. Eritaustaiset
ammattilaiset suhtautuivat eri tavoin samaan perheeseen, ja heillä oli esimerkiksi
erilaiset käsitykset lastensuojelullisesta riskistä. Ongelmia tuotti tasapainottaminen perheen oikeuksien ja lastensuojelullisen riskin välillä; ammattilaiset olivat
sitä mieltä, että lastensuojelun riskin arviointi asetti perheet huomattavaan paineeseen, mutta toisaalta he kokivat riskin arvioinnin välttämättömänä. Frost ym.
(2005) kartoittivat sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia monitieteisissä tiimeissä työskentelystä. He näkivät yhteistyön haasteina ammattilaisten
työkäytännöt, -mallit, aseman ja vallan. Myös tärkeitä huomioitavia asioita olivat
luottamus ja tiedonvälitys sekä suhteet ulkopuolisiin toimijoihin. Sosiaalityöntekijät kokivat pystyvänsä vastaamaan näihin haasteisiin ja sitoutumaan monitieteiseen yhteistyöhön osaltaan, jos kaikki toimijat kannattavat yhteistyön vaatimuksia. Green ym. (2008) tutkivat lastensuojelun, hoitotyön ja oikeuslaitoksen yhteistyöprojektin työskentelyä päihderiippuvuudesta kärsivien perheiden kanssa. Tuloksena löydettiin kolme pääteemaa: yhteinen arviointijärjestelmä, parempi kommunikointi ja tiimin tuki. Nämä teemat edistivät yhteistyötä perheiden kanssa,
hyödyttivät palvelun tuottajia ja tuottivat onnistuneita yhteistyön interventioita.
Vaikka kaikki tunnistivat nämä edut, niistä tulisi keskustella jatkuvasti. Organisaatioiden toimijat kamppailevatkin jatkuvasti rakentaakseen tehokasta yhteistyötä ja kohtaavat esteitä, kuten syvään juurtunutta epäluottamusta ja jatkuvaa ymmärryksen puutetta toisten järjestelmien arvoista, tavoitteista ja näkökulmista.
Moniasiantuntijaisen yhteistyön näkökulmia mahdollisuuksineen ja rajoitteineen on ehdotettu pohdittaviksi analyyttisen mallin avulla, jolla arvioidaan yhteistyön yhdentymisen astetta (Willumsen 2008). Freetin (2001) mukaan tulee jäsentää tekijöitä, jotka kannustavat tai lannistavat yhteistyötä, ja pohtia tekijöitä, jotka
auttavat pysyvään yhteistyöhön, tai signaaleja, jotka osoittavat, että yhteistyön
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loppuminen on tarkoituksenmukaista. Jotta yhteistyö on pysyvää, näiden tekijöiden täytyy olla siten tasapainossa, että tiimin jäsenet kokevat hyötyä yhteistyöstä.
Tyypillisiä haasteita yhteistyön pysyvyydelle ovat organisaatioiden rakenteelliset
erot, organisatoriset tai ammatilliset konfliktit, resurssivaatimukset, monimutkaisemmat kommunikaatiovaatimukset, entisten tiiminjäsenten korvaaminen uusilla,
uusien tiiminjäsenten perehdyttäminen, säännöllinen arviointi ja yhteinen suunnittelu tiimin yhteisistä tavoitteista ja edistymisestä. Tärkeää on myös ymmärtää
monimutkaisia suhteita, jotka edistävät tiimin vaikuttavuutta ja tekijöitä, jotka
ovat välttämättömiä edistämään tehokkaiden monitieteisten tiimien muodostamista perusterveydenhuoltoon (Delva ym. 2008). Toisaalta vaikka organisaatiosta
johtuvat ja ryhmädynamiikkaan liittyvät ristiriidat ovat merkittäviä tiimien toiminnan esteitä, niin myös suuri vaikutus on eri ammattilaisten erilaisilla tiimityön
tulkinnoilla. Freemanin ym. (2000) tutkimuksen aineiston perusteella löytyi kolme tiimityön filosofiaa: ohjaava, integroitunut ja elektiivinen. Kun tunnistetaan
tiiminjäsenten huonosti yhteensopivien filosofioiden vaikeudet, voidaan suunnitella sisällöllisesti kohdennettu koulutus ongelmien ratkaisuun. On myös ehdotettu keskustelun avaamista moniasiantuntijaisen yhteistyön kohtaamista eettisistä
asioista ja psykodynaamisista näkökulmista, kuten tunteiden vaikutus ja ammatilliset huolenaiheet. Näkökulmat tulisi huomioida yhteistyön malleissa ja kulttuureissa sekä ammattilaisten tuessa ja ammatillisessa kehittämisessä. (Morrow ym.
2005, Clark ym. 2007.)
Koulutus ja osaaminen
Erimuotoinen monitieteinen koulutus on välttämätöntä, jotta tiimien vaikeudet
voidaan hoitaa (Kvarnström 2008). Ammatillinen peruskoulutus ja täydennyskoulutus luovat pohjan moniasiantuntijaiselle verkostoyhteistyölle. Paukkusen ym.
(2002) mukaan koulutus luo arvot ja tietoperustan työntekijöille. Kuitenkin siirryttäessä työelämään kokemukseen perustuvan tiedon merkittävyys ja käyttö
lisääntyivät ja tutkimustiedon merkittävyys väheni. Ammatillisen koulutuksen
haaste onkin korostaa sekä tutkimuksellisen että kokemukseen perustuvan tiedon
lajien integrointia, jotta vahvistetaan koulutuksen pitkäkestoisia vaikutuksia ammatillisen tietoperustan kehittymisessä. Terveydenhuollon ammattilaisten välinen
ideaalinen yhteistyö toteutuu vain yhteisellä koulutuksella, joka edistää vastavuoroista luottamusta ja kunnioitusta, tehokasta ja avointa kommunikointia ja yhteistyökumppaneiden roolien, taitojen ja vastuiden tietoisuutta ja hyväksyntää (Petri
2010: 79).
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Tutkimusten mukaan opiskelijat tiedostavat yhteistyön tarpeen eri ammattiryhmien välillä ja heillä on myönteisiä kokemuksia monitieteisestä asiakasyhteistyöstä opiskelunsa aikana (Jaatinen ym. 2008, Reeves ym. 2002). On todettu
myös, että monitieteinen koulutus ei suinkaan estä oman erityisalan ammattiidentiteetin syntyä vaan vahvistaa ammattiryhmien omaa professiota. Opiskelijoille on tehty useita tutkimuksia monitieteisten kurssien vaikutuksista asenteisiin
ennen heidän pätevöitymistään. Esimerkiksi tutkimus, jonka kohteena oli kymmenen eri tieteenalaa edustavaa, monitieteiseltä kurssilta valmistuvaa opiskelijaa,
paljasti, että he olivat positiivisempia omista ammatillisista suhteistaan kuin opiskelijat, joilla ei ollut monitieteistä kurssia. (Pollard ym. 2006.) Annandale ym.
(2000) tutkivat toimintaohjelmaa, joka oli perustettu kehittämään ja arvioimaan
monitieteisen opiskelun mahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille ennen
ja jälkeen valmistumisen ja johon liittyi projektit vanhusten huollosta, mielenterveystyöstä sekä lapsi- ja perhetyöstä. He määrittelivät monitieteisen oppimisen
prosessiksi, missä eri ammattilaiset oppivat toisiltaan ja toisista kehittääkseen
yhteistyön käytäntöjä ja saavuttaakseen terveydenhuollon parannuksia. Toimintaohjelmat myös demonstroivat, että jokaisen terveys ja hyvinvointi riippuivat tehokkaasta yhteistyöstä yli ammatillisten ja organisatoristen raja-aitojen.
Pollard (2008) tutki sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden kokemuksia
monitieteisestä oppimisesta käytännön opiskelujakson aikana, ennen kuin he valmistuivat ammatteihinsa. Hänen mukaansa ei-muodollinen oppiminen ja tiedostamaton roolimalli käytännön opiskeluympäristössä olivat avaintekijöitä, jotka
kehittivät opiskelijoiden moniasiantuntijaisia taitoja. Opiskelijoilla oli kokemuksia sekä vaikuttavasta että köyhästä yhteistyöstä. Vaikka opiskelijat pitivät moniasiantutijaista yhteistyötä yleensä hyvänä, heidän kuvauksistaan kävi ilmi myös
ei-optimaalisia käytäntöjä. Avaintekijä oli tukea ohjaavaa henkilökuntaa muokkaamaan omia yhteistyötaitojaan, että he saavat valmiuksia tukea opiskelijoiden
moniasiantuntijaista oppimista ja työtä käytännössä. Jotta tehokkaasta yhteistyöstä tulee käyttäytymisstandardi sosiaali- ja terveydenhuollossa, vaatii se moniasiantuntijaista koulutusta sekä ennen pätevöitymistä että valmistumisen jälkeen.
Monitieteisiä opiskelumahdollisuuksia tulisi luoda erilaisille opiskelijaryhmille.
Mielenterveystyön kontekstissa psykiatrisen sairaanhoidon opiskelijat ja kliinisen
psykologian tohtoriharjoittelijat ottivat osaa monitieteiseen koulutukseen. Koulutuksen aikana arvioitiin kokemuksia ja tuloksia ja mietittiin toimenpiteitä. Ammatillisessa identiteetissä ei ollut merkittävää muutosta. Haasteita tunnistettiin liittyen eroihin akateemisella alueella, aikaisemmissa kokemuksissa, odotuksissa,
arvioinnissa, motivaatiossa ja yrityksissä. (Priest ym. 2008.) Monitieteisillä kurs48

seilla voidaan käyttää myös käytännön harjoittelun lisäksi uudenlaisia oppimismenetelmiä. Haines ja Livesley (2008) kuvailevat tutkimuksessaan, miten eräässä
koulutusmoduulissa hoito- ja sosiaalityön opiskelijoilla käytettiin analysoitua,
narratiivista hoitajan tapauskertomusta mallintamaan kriittistä reflektointia ja
rohkaisemaan opiskelijoita pohtimaan heidän omia ja muiden ammattilaisten
tulkintoja. Tutkijoiden mukaan tapauskertomus tekniikkana tarjosi tehokkaan
työkalun, joka rohkaisi opiskelijoita antamaan kritiikkiä tärkeinä pitämistään
asioista, koska opiskelijat pelkäsivät vääriä johtopäätöksiä.
Opiskelijoiden, ohjaajien ja henkilökunnan lisäksi myös potilaat kokevat
myönteisinä ja hyödyllisenä opiskelijoiden monitieteiset harjoittelujaksot osastoilla. Lääketieteen, sairaanhoidon, toimintaterapian ja fysioterapian opiskelijat arvostivat kokemuksellista moniammatillista harjoittelua osastojaksolla, joka valmisti heitä tehokkaasti tulevaan käytännön työhön. Vaikeuksia he kokivat sopeutumisessa itsenäiseen opiskelutyyliin käytännön harjoittelussa. Ohjaajilta tällainen
opiskelumuoto vaatii enemmän kuin perinteiset tavat. (Reeves ym. 2002.) Kumppanuutta suhteessa kulttuuriin, arvoihin, rooleihin ja vastuisiin tutkittiin avomielenterveystyön monitieteisen koulutusohjelman tapaustutkimuksessa, johon osallistui myös palveluiden käyttäjiä. Hyvää näyttöä saatiin tämän kumppanuusohjelman lisäarvosta (Barnes ym. 2000).
Löytyykö todella näyttöä hyödystä opiskella yhdessä, ja millainen monitieteinen koulutus ja minkälaiset koulutusolosuhteet johtavat tuloksiin? Tähän tuottivat tietoa Kilminster ym. (2004) arvioidessaan monitieteistä koulutusprojektia,
johon osallistui kodinhoitaja-, sairaanhoitaja- ja farmaseuttiopiskelijoita. Kurssille
osallistuminen oli hyvää, ja osallistujat korostivat tietoisuuden toisten rooleista
lisääntyneen, mikä lisäsi myös kommunikaatiotaitoja sekä toisten ammattilaisten
että potilaiden kanssa. Näyttöä saatiin yhdessä opiskelun hyödystä erityisesti
liittyen moniasiantuntijaiseen kommunikointiin.
Vaikka monitieteinen koulutus on useissa tutkimuksissa todettu hyödylliseksi
moniasiantuntijaisen yhteistyön lisäämiseksi ja parantamiseksi ammattiin valmistumisen jälkeen, liittyy siihen myös paljon haasteita. Koulutusinstituutiot eivät
useinkaan mukaudu monitieteisiin lähestymistapoihin, ja niillä on erilaisia tieteellisiä koulutustapoja ja arviointeja sekä myös aikataulullisia hankaluuksia eri tieteenalojen ohjelmissa. Kurssien sisältöjen lisäykset jäävät usein irrallisiksi opiskelussa ja työkokemuksessa sekä lisäävät kustannuksia. Opetuksesta ja käytännön
harjoittelusta puuttuvat usein myös toiminnalliset monitieteiset klinikkamallit.
Perinteisen opiskelumallin mukaan etenevään portaittaiseen ammatilliseen koulutukseen ei mahdu monitieteisiä kursseja. Vaikeutta tuovat myös perinteiset amma49

tilliset valta-asettelut, ja usein esiintyy tietoista professionaalista reviirien suojelua sekä toisten tieteiden aliarvioimista. Esteitä monitieteisen koulutuksen muutoksille ovat myös henkilökunnan palkitsemisrakenteiden puuttuminen kehittämiseen ja monitieteiseen työhön, vallitseva joustamattomuuden traditio, vastahakoisuus uudistuksiin ja vastustus yhteisöperustaiseen opiskeluun. Ennakkoasetelmia
ammattiin valmistumiselle tuovat myös sertifikaatti- ja akkreditointivaatimukset.
Ongelmia liittyy myös akateemisiin opetussuunnitelmiin ja opiskelijoiden osaamistasoihin. Uusille organisaatio- ja koulutusmuodoille löytyy hallinnollista vastustusta varsinkin tahoilta, jotka edustavat vakiintuneita koulutusohjelmia. (Gelmon ym. 2000, Baldvin 2007.) Kun Gardner ym. (2002) määrittelivät USA:n
ammatillisten oppilaitosten hallinnon asenteita suhteessa monitieteiseen koulutukseen, huomioivat he lääketieteen, hoitotieteen ja farmakologian laitosten hallinnon edustajilla positiivisia asenteita monitieteisen koulutuksen ohjeistusta kohtaan. Hoitotieteen ja farmakologian edustajilla oli suotuisammat asenteet kuin
heidän kollegoillaan lääketieteessä. Naiset suhtautuivat positiivisemmin kuin
miehet ja julkisten oppilaitosten edustajat positiivisemmin kuin yksityisoppilaitoksien edustajat. Vaikka hallinnon edustajat kannattivatkin monitieteistä koulutusta, he hahmottivat monitieteisen koulutuksen esteitä, joita olivat tiedekunnan
palkitsemisen puute, aikataulu- ja kalenteriongelmat, hyödyn ymmärtäminen,
taloudellisten resurssien puute, jäykkä opetussuunnitelma, hallinnon tuen puute,
reviiritaistelut, tiedekuntien asenteet, opiskelijoiden hyväksyntä, luokkahuoneiden
koko ja kurssien sopivuus monitieteiseen lähestymistapaan.
Pecukonisin ym. (2008) mukaan monitieteisen koulutuksen este on professiokeskeisyys ja tieteiden erilaiset kulttuurit, jotka muokkaavat terveydenhuollon
koulutusympäristöä, mikä on huomioitava edistettäessä monitieteistä koulutusta.
Jokainen terveydenhuollon tieteenala omaa oman ammatillisen kulttuurinsa, mikä
muokkaa koulutusta määräten opetussuunnitelman sisällön. Ammatillinen kulttuuri sisältää ydinarvot, perityt tavat, pukeutumisen, symbolien tärkeyden, sairauksien oireiden merkityksen, aiheuttajan ja etiologian ja määrittää myös, mikä
muodostaa terveyden, hyvinvoinnin ja hoidon onnistumisen. Näin määrittyy myös
kliininen harjoittelu käytännön työssä, moniasiantuntijainen kommunikoinnin
taso ja luonne, konfliktien ratkaisu ja tiimin jäsenten ja vuorovaikutussuhteiden
johtaminen. Professiokeskeisyys rajoittaa moniammatillista harjoittelua. Jos siis
haluamme saavuttaa tehokasta ja täysin integroitua monitieteistä koulutusta, meidän pitää vähentää professiokeskeisyyttä vahvistamalla opetussuunnitelmia, jotka
edistävät moniasiantuntijaista kulttuurista pätevyyttä.
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Hoffman ym. (2008) tarjoavat perustelut, jotka tukevat opiskelijajohtajuuden
olennaista roolia ja suhteellista etulyöntiasemaa moniasiantuntijaisessa koulutuksessa. Opiskelijoiden osallistuminen monitieteisen koulutuksen johtamiseen on
välttämätöntä, koska se parantaa opiskelijoiden yhteistyöhalukkuutta ja helpottaa
koulutuksen pyrkimysten pitkäntähtäimen pysyvyyttä. Opiskelijoiden osallisuus
koulutuksessa ja opiskelijoiden edustus johtamisessa ovat erityisesti tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Onnistunut monitieteisen koulutuksen opiskelijajohtajuus tuottaa merkittäviä hyötyjä kaikille tulevina vuosina. Kuitenkin vaaditaan
kouluttajien, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden tuki edistämään tätä mahdollistava
ympäristö. Opiskelijaosallisuuden lisäksi tarvitaan lisää eri tieteenalojen hallinnon
edustajien keskustelua siitä, miten ylitetään monitieteisen koulutuksen esteet ja
kehitetään monitieteiset opetuskurssit, jotka ovat kustannustehokkaimpia ja edistävät monitieteistä yhteistyötä käytännössä. (Gardner ym. 2002, Hoffman ym.
2008.)
Tärkeää on myös tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja
opiskelijoiden yhteistyötä arvioimalla ne keskeiset tekijät, jotka johtavat onnistuneeseen ja molempia osapuolia hyödyttävään opiskelija-ammattilaisprojekteihin.
Knapp ym. (2000) tunnistivat avaintekijöitä, jotka johtivat onnistuneeseen ja molempia osapuolia hyödyttäviin laadun kehittämisprojekteihin opiskelijoiden ja
kuntaorganisaation välillä. Opiskelijoiden tuli ymmärtää kunnallisen terveydenhuollon sisältöä, koulutuslaitos tuli linkittää yhteen kunnallisen terveydenhuollon
kanssa, kehittämisprojektin kohdeyhteisö tuli määritellä ja kuulla myös heidän
mielipiteitään. Samoin tuli tunnistaa lyhyet tarkoituksenmukaiset projektit sekä
moniasiantuntijaista tiimityötä tuli harjoitella.
Opiskelusta moniasiantuntijaisissa tiimeissä yhdessä opiskelijoiden, ammattilaisten ja kollegojen kanssa voi sinällään jo muodostua yksi kehittämisosaamisen
työkalu (Cleghorn & Baker 2000). Myös palveluiden käyttäjät voivat olla mukana
kehittämistyössä, kuten avoterveydenhuollon ja sosiaalityön opiskelijoiden yhteisessä koulutusmoduulissa, jossa nuoret osallistuivat sosiaalityön koulutuksen
suunnitteluun ja arviointiin. Opiskelijoille tarjoutui tilaisuus tieteidenväliseen
opiskeluun, joka antoi arvokkaita valmiuksia käytännön työhön. Kouluttajille
prosessi oli vaativa ja aikaa vievä. Oli varmistettava, että kaikki osapuolet sitoutuivat jatkuvaan tehokkaaseen arviointiin ja opiskeltava ja opetettava menettelytavat sekä hoidettava jännitteet monimutkaisissa ja dynaamisissa vuorovaikutussuhteissa. (Bennet & Race 2008.)
Kvarnström (2008) oli sitä mieltä, että erimuotoinen moniasiantuntijainen
koulutus on välttämätöntä, jotta tiimien vaikeudet voidaan hoitaa. Ryhmädyna51

miikkaan liittyy vaikeuksia silloin, kun ryhmän jäsenet toimivat toisiaan vastaan
oman ammattilaisuuden edustajina, erilaisiin osaamisalueisiin liittyy vuorovaikutuksellisia ongelmia ja ympäröivä organisaatio voi vaikuttaa tiimeihin haitallisesti. Seurauksena on yhteistyön rajoitteita, mitkä estävät kokonaiskäsityksen potilaan ongelmista ja näin palveluiden tuottamisen halutulla tavalla. Moniasiantuntijainen koulutusinterventio on tehokas keino kehittää ja edistää yhteistyötä perusterveydenhuollossa. Jatkuva moniasiantuntijainen kehittämisohjelma on tehokas
keino myös lisäämään ymmärrystä eri professioiden rooleista, edistämään yhteistyön arvostusta ja positiivisia asenteita sekä kehittämään yhteistyötaitoja ja edistämään organisaatiomuutoksia. (Curran ym. 2005.) Moniasiantuntijaisen koulutuksen ja yhteistyön interventiotutkimuksien kirjallisuuskatsauksen perusteella
Zwarenstein ja Reeves (2006) esittävät toimintatapoja, joiden avulla moniasiantuntijainen koulutus ja yhteistyö voisivat vaikuttaa tiedon sovellukseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan. Hyvä moniasiantuntijainen yhteistyö sallii professioiden välisen tiedonkulun potilaiden parhaan mahdollisen hoidon tuottamiseksi ja
johtaa näyttöön perustuvaan päätöksentekoon. Jos toisaalta yhteistyö on köyhää ja
vuorovaikutus ristiriitaista ja hierarkkista, epäkohtiin on vaikeaa puuttua. Myös
paras mahdollinen kommunikointi ja yhteistyö lisäävät tietysti näyttöön perustuvaa päätöksentekoa organisaatioissa, joissa on jatkuvaa kehittämiskoulutusta.
Erityisesti moniasiantuntijaisten hoitomallien ymmärrys vaatii myös tapauskohtaista koulutusta (Hague & Kovacich 2007).
Osaamisen tarpeita luovat myös uudet näyttöön perustuvat työmenetelmät
ja -mallit. Perhekeskeisillä ja perhettä voimaannuttavilla työmenetelmillä työntekijöiden työtyytyväisyyden ja motivaation on todettu parantuneen (Taanila &
Larivaara 2004, Toikka & Solantaus 2006). Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmiä, joihin kuuluvat Lapset puheeksi -keskustelu, Lapset puheeksi
-neuvonpito, Lapset puheeksi -perheinterventio ja Vertti-ryhmätoiminta, on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe hanketta. Kehittämisohjelmia on arvioitu tutkimuksellisin menetelmin ammattilaisten, vanhempien ja lasten näkökulmista ja todettu ne turvallisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. Tutkimustulosten mukaan työskentelyn vuorovaikutus oli positiivista, perheen tilanteen ymmärrys lisääntyi ja huoli vähentyi. Lapset suosittelivat
toimintamallia muille, ja vanhemmat raportoivat lisääntyneestä itsetuntemuksesta
ja vanhemmuudesta sekä orientoitumisesta tulevaisuuteen. (Toikka & Solantaus
2006, Solantaus & Toikka 2006, Solantaus ym. 2009, Niemelä 2012.)
Moniasiantuntijanen yhteistyö vaatii myös johtamisen kehittämistä. Zimmerman ym. (2003) kuvasivat innovatiivista johtajuuden koulutusmenetelmää,
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mikä perustui laajalle levinneeseen ja testattuun video-ohjattuun työmalliin. Se
fokusoi johtajien vahvuudet ja antoi videoidun palautteen. Koulutuksen sisällöllä
ja laajuudella oli vaikutusta johtamistaitojen kehittymiseen. Tällä taas oli yhteys
tiimien toiminnan parantumiseen heidän arvioidessaan lapsiperheiden palveluiden
tarvetta. Johdon tulisi rohkaista ja tukea tiimin jäseniä ottamaan osaa yhteiseen
opiskeluun jos mahdollista sekä käytännön työssä että virallisissa koulutuksissa.
Näin johtajat voivat ohjata yhteistyön vuorovaikutusta, mikä tuottaa tulosta.
(Priest ym. 2008.) Larivaaran ja Taanilan (2004) tutkimus osoitti, että tarvitaan
tarpeeksi pitkä koulutusprosessi muuttamaan kouluttautujien teoreettista viitekehystä ja käytännön työmenetelmiä. Tutkijat kuvasivat perhe- ja verkostokeskeisen
koulutusohjelman rakennetta, menetelmiä ja ohjelman sisältöä sekä arvioivat
onnistumista. Koulutukseen osallistujien työmenetelmät muuttuivat erillään olevista asiantuntijoista asiakas- ja perhekeskeiseen suuntaan. Työtyytyväisyys parani, ja kouluttautujat alkoivat arvostaa moniasiantuntijaista tiimityötä. He huomasivat, että asiakas- ja perhekeskeiset työmenetelmät tukivat perheitä käyttämään
omia voimavarojaan ratkaistessaan ongelmiaan. Monitieteinen oppimiskulttuuri
vaatii kuitenkin aikaa juurtuakseen jokapäiväisiksi käytännöiksi. Tällaisen kulttuurin saavuttaminen vaatii jaettuja arvoja, tavoitteita ja vastuuta yksilöllisestä
opiskelusta tiimikoulutuksen lisäksi. Koulutusprosessin tulee olla myös riittävän
pitkä ja sisältää käytännön moniasiantuntijaista yhteistyötä jo koulutuksen aikana.
(Larivaara & Taanila 2004, Allan ym. 2005.)
Rakenteet ja prosessit
Tiimien jäsenten yksilöllisten tekijöiden ja moniasiantuntijaisen vuorovaikutuksen lisäksi täytyy tunnistaa organisaation rakenteista johtuvia esteitä yhteistyölle.
Jotta hyvä moniasiantuntijainen yhteistyö saadaan vakiintumaan ja säilymään,
täytyy tunnistaa yhteistyötä vahvistavat ja heikentävät tekijät. Jatkuva yhteistyön
tarve ja jatkuvat mahdollisuudet kehittää yhteistyötä luovat suotuisat olosuhteet
pysyvälle moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. (Freeth 2001.) Tiimi- ja verkostotyölle tulee laatia käytännöt ja toimintaohjeet avun kannalta oleellisista asioista,
esimerkiksi säännöllisistä tiimikokouksista ja palavereista, vuoroittaisesta tiiminvetäjyydestä, parityönä toteutettavista työkäytännöistä, yksilö- ja tiimityönohjauksesta ja työn konsultoinnista (Tanninen ym. 2005, Pönkkö 2004), ja toimintaa
täytyy tukea sähköisillä työvälineillä (Jaatinen ym. 2003). Palveluketjun yhteistyötahot tulee olla tavoitettavissa tarvittaessa ja vastavuoroisesti ja yhteisissä
sopimuksissa täytyy pysyä (Tanninen ym. 2005). Tarvitaan koko hoitoketjun
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koordinointia ja siihen liittyvää asiakas- ja perhekeskeistä sekä monitieteellistä ja
-ammatillista toimintaa sekä valvontavastuuta parantavaa johtamista (Pönkkö
2004, Barr 2005). Vaikka asiakkaiden yhtenäinen hoitopolku johtaa parempiin
tuloksiin, se ei välttämättä mahdollista tehokasta tiedonkulkua ja kaikkien ammattilaisten kommunikointia läpi organisaation (Atwal & Caldwel 2002).
Tärkeää olisi muodostaa kokonaiskäsitys perheen tilanteesta ja perhettä rasittavista tekijöistä, jolloin asiakkaan ääni kuuluisi eivätkä ammattilaiset tarkastelisi
tilannetta vain oman erityisosaamisensa näkökulmasta. Asiakas- ja perhekeskeiset
työskentelytavat tukevat myös asiakkaiden ja heidän perheidensä voimavaroja
ongelmien ratkaisuissa. Ne myös parantavat vuorovaikutusta perheen kanssa ja
lisäävät luottamusta ammattilaisiin. (Peden-McAlpine ym. 2004, Taanila & Larivaara 2004.) Sosiaalityöntekijät esimerkiksi arvioivat lastensuojelullisissa tapauksissa vanhemmuutta. Seden (2008) tarjoaa tutkimuksessaan vanhempien ja lasten
yhteistä lukemista yhtenä vanhemmuuden arviointinäkökulmana. Oikea palveluiden ohjaus, perheitä osallistava preventiivinen työote, matalan kynnyksen palvelut lähellä perheiden toimintaympäristöjä ja yksi keskeinen henkilö koordinoimassa perhepalveluita luovat nopeaa varhaista tukea, avointa vuorovaikutusta ja
luottamusta sekä ammattilaisten että perheen välille. (Jaatinen ym. 2003, Tanninen ym. 2005, Pönkkö 2004, Pönkkö 2005, Pönkkö ym. 2005.) Perheet odottavat
palvelujärjestelmältä asiakas- ja perhekeskeistä toimintaa, mitä estää tiedon puute,
palveluketjun eri organisaatioiden roolien ja yhteistyön epäselvyys, puutteelliset
toimintamallit, tasa-arvon puute, suvaitsemattomuus, keskustelun puute ja toiminnan pirstaleisuus. (Pönkkö 2005, Veijola 2004, Veijola ym. 2006.) Vanhempien lisäksi myös perheen lapsia pitää ottaa enemmän mukaan keskusteluihin heidän hoidostaan ja terveydentilastaan. Haasteita ja perheiden tyytymättömyyttä
palveluihin tuovat hoidon saavutettavuus varsinkin haja-asutusalueilla ja pitkät
odotusajat. Palveluiden henkilöstön tyytyväisyyttä lisäävät koulutus uusista hoitomalleista, hoidon koordinointi samanlaisella ohjeistuksella organisaatiossa ja
kaikkien asiantuntemuksen arvostaminen. (Naar-King ym. 2002.)
Larkin ja Callaghanin (2005) mukaan moniasiantuntijaisen yhteistyön ydinrakenteet ovat yleensä tunnistettavissa tiimeissä, mutta siitä huolimatta tämä ei
vaikuttanut heidän käsityksiinsä moniasiantuntijaisesta yhteistyöstä. Tämä herättääkin tutkijoiden mielestään kysymyksen, miten nämä rakenteet ovat operationalisoitu heidän tiimeissään. Miten esimerkiksi kokouksissa ovat edustettuina eri
ammattilaiset, ja miten he ovat sitoutuneet niihin? Toisaalta tiimin sisäinen keskustelukulttuuri voi olla moniäänisyyden esteenä (Isoherranen 2005). Yhteiset
menettelytavat dokumentoinnissa, uhkatekijöissä ja valvonnassa olivat yhteydessä
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ammattilaisten käsityksiin moniasiantuntijaisesta työskentelystä. Suurin osa ammattilaisista oli selvillä omista henkilökohtaisista rooleistaan, mutta he olivat sitä
mieltä, että muut tiimin jäsenet eivät tunnistaneet tai ymmärtäneet heidän roolejaan. Monitieteisten tiimien jäsenet voivat osallistua kokouksiin, koska heidän
odotetaan tekevän niin, mutta sitoutuminen voi vaihdella paljon. Jokin ammattilaistaho voi myös dominoida kokouksia. Positiivisen tiimityön indikaattoreita
näyttäisi olevan henkilöstön persoonalliset ominaisuudet ja sitoutuminen, tiimin
sisäinen hyvä kommunikaatio sekä mahdollisuus kehittää luovia työmenetelmiä
tiimin sisällä (Bell 2001, Molyneux 2001). Tiimien päätöksenteon demokraattisuudella on myös merkittävä yhteys tiimin yhtenäisyyteen, tuottavuuteen, tyytyväisyyteen, vuorovaikutukseen ja haluun kuulua tiimiin (Coopman 2001).
Theakstone-Owenin (2010) tapaustutkimus valotti yhteistyön alueita peilaamalla
voimassaolevaa lainsäädäntöä. Parannettavaa löytyi dokumentoinnissa, kommunikoinnissa ja harjoittelussa. Ammattilaisten kommunikoinnin ongelmien on jopa
todettu liittyvän hoitoprosessin laatuun ja turvallisuuteen ja yhteistyön kaatumiseen (Lingard ym. 2006, Potito ym. 2009).
Palveluiden käyttäjät ja tuottajat ovat yhtä mieltä siitä, että keskeistä innovatiivisille yhtenäisille palveluille on niiden koordinointi yhdeltä taholta tai yhteystyöntekijää käyttämällä. Jos koordinoijana on keskeisesti yksi työntekijä, on huolehdittava hänen tehtävänkuvansa määrittelystä, vastuista, tuesta ja ajankäytöstä.
Palveluihin tarvitaan myös selkeä palveluohjaus. Perheet ja ammattilaiset korostavat myös palveluiden käyttäjien mukaanottoa suunnitteluun ja kehittämiseen.
Asiakkaiden mielestä palvelun tuottajataho voi vaihdella, kunhan palvelut vain
tuotetaan oikea-aikaisina, kunnioittavina ja oikeudenmukaisina sekä hyväksynnän
palveluihin tekisi yksi taho tai avaintyöntekijä. Myös ammattilaiset näyttävät
hyötyvän selkeiden prosessien muodostamisesta palveluiden välille, mikä mahdollistaa siltojen rakentamisen organisaatioiden välille tavoitteena luoda innovatiiviset yhtenäiset palvelut. (Halliday & Asthanan 2004, Hingley-Jones & Allain
2008.) Yhteisen koordinaattorityöntekijän käytön on todettu myös lisäävän perheiden läheistä suhdetta, lasten hyvinvoinnin lisääntymistä sekä vähentynyttä
vaaraa ja riskiä päihteitä käyttävillä perheillä ja lasten kaltoinkohtelun ja perheväkivallan perheissä (Coll ym. 2010: 76). Eri sektoreiden yhteistyö vaatii sitoutumista ja yhteisiä päätöksiä sekä muutosjohtamista. Kumppanuusyhteistyö voi
kaatua monenlaisiin esteisiin, kuten luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden puuttumiseen, vallan epätasapainoon ja kommunikointiongelmiin. Myös ajankäyttö on
huomioitava, jotta järjestelmän kustannukset voidaan arvioida täsmällisesti. (Halliday & Asthanan 2004, Potito ym. 2009.)
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Baker ym. (2006) ovat tutkineet niin sanottuja korkean luotettavuuden organisaatioita, joissa virheiden seuraukset ovat suuria, mutta joissa virheiden esiintyminen on vähäistä. Tiimityö on olennaisen tärkeä tekijä korkean luotettavuuden
organisaatioissa, jona terveydenhuoltoa pidetään. Heidän mielestään tulisikin
tiimityön tutkimustuloksia yli kahdenkymmenen vuoden ajalta hyödyntää terveydenhuollon organisaatioissa käytännössä ja koulutuksessa, kuten on tehty muissa
organisaatioissa, joissa on saavutettu paras mahdollinen luotettavuus.
2.3

Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista

Moniasiantuntijaisen perhetyön järjestelmän ydin on ammattilaisten ja perheen
välisessä tasavertaisessa yhteistyökumppanuudessa syntynyt yhteinen käsitys
perheen tilanteesta ja tarvittavan tuen ja avun suunnitelmasta ja arvioinnista. Tähän yhteiseen asiantuntijuuteen vaikuttavat ammattilaisten osaaminen ja tietous
perheen tilanteesta sekä perheen oma käsitys terveydestään ja tuen tarpeestaan.
Ammattilaisten väliseen yhteistyöhön vaikuttaa tiimityön laatu, johon vaikuttavat
rakenteelliset ja kulttuurilliset tekijät, kuten ammattilaisten väliset arvot, asenteet,
valtakysymykset, käyttäytyminen ja kommunikointi toisten kanssa, tiimityön aste,
tiimityön toiminnalliset käytännöt, työnjako, kokoukset ja palaverit sekä tiimin
johtajuus. Tiimi ja asiakasperhe työskentelevät perhetyön verkostossa, jonka aito,
avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri synnyttää tasavertaisen yhteistyökumppanuuden. Verkostoyhteistyöhön vaikuttaa perhetyön palvelurakenne, jota sääntelee
lainsäädäntö, valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset ja kehittämisohjelmat sekä
perhetyön johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko. Perhetyön kehittäminen
voi toisaalta lähteä valtakunnallisista ja alueellisista linjauksista ja johtamisesta
käsin tai toisaalta arjen työstä työntekijä- tai käyttäjälähtöisesti. Tässä tutkimuksessa kehittämistyön haasteet nousevat perhetyön keskusteluavaruuden kolmesta
pääulottuvuudesta, joiden sisältö määrittelee tiimi- ja verkostotyön ja yhteistyökumppanuuden laadun ja asiakaslähtöisyyden. Parhaimmillaan käsitykset ja vuorovaikutus, koulutus ja osaaminen sekä rakenteet ja prosessit edistävät asiakaslähtöistä perhetyötä, johon asiakasperhe sitoutuu ja josta saa tukea ja voimavaroja.
Samoin onnistunut yhteistyö perheiden kanssa tuottaa lisääntynyttä työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota ammattilaisille. Johdon näkökulmasta koordinoitu kokonaisvaltainen perhetyön palvelu vähentää päällekkäisiä palveluita ja tuottaa lisääntynyttä lapsiperheiden hyvinvointia. (Kuvio 5).
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Kuvio 5. Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista (T= toimija, A= asiakasperhe).
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3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja
tutkimuksen toteuttaminen
3.1

Tutkimuksen tieteenfilosofiset sitoumukset

Tieteenfilosofiset sitoumukset avaavat tutkimuksen tieteelliset tavoitteet ja menetelmät filosofisesta näkökulmasta (Niiniluoto 1997: 45).
Tämän tutkimuksen tieteellinen tutkimusmenetelmä on Q-metodologia. Qmetodologian on tuonut julkisuuteen amerikkalainen psykologi ja fyysikko William Stephenson artikkelissaan ”Correlating Persons Instead of Tests” vuonna
1935. Hänen päätyönsä metodologiasta subjektiivisuuden tieteellisenä tutkimusmenetelmänä on ”The Study of Behavior: Q-Technique and Its Methodology”
(Stephenson 1953). Q-metodologia on menetelmätriangulaatio, joka yhdistää
kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Q-metodologian voidaan
ajatella myös olevan diskurssianalyysitekniikan eräs muoto, ja se pyrkii etsimään
tiettyjä aihepiirejä määrittäviä erilaisia diskursseja. Q-metodologia korostaa siis
subjektiivisuutta sosiaalisten rakenteiden ilmentymänä ja merkityksellistäjänä
(esim. Dennis 1986, Brown 1996, Brown 1997, Aalto 2003a, Aalto 2003b, Müller
& Kals 2004, Baker 2006, van Exel 2006, Boot ym. 2009, Webler ym. 2009).
Diskurssianalyysin käsitteet diskurssi ja läheisesti samaa tarkoittava tulkintarepertuaari määritellään säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeinä, jotka
rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta. Merkityssysteemi ei ole vain sanojen ja lauseiden muodostama systeemi vaan
käsittää myös ei-sanalliset teot. Diskurssi ja tulkintarepertuaari ovat tutkijan tulkintatyön tuloksia, jotka perustuvat tutkijan ja aineiston väliseen vuoropuheluun.
Käsitteiden käytössä diskurssin ajatellaan sopivan paremmin sosiaalisiin käytäntöihin, ilmiöiden historiallisuuden tarkasteluun ja valtasuhteiden analyysiin, kun
taas tulkintarepertuaari sopii yksityiskohtaiseen arkisen kielen käytön vaihteluun.
(Jokinen ym. 1993.) Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä diskurssi, koska tarkastelen laajempia ilmiöitä kuin vain kielen käytön vaihteluita.
Diskurssianalyysin teoreettinen perusta on sosiaalisen konstruktionismin traditiossa, jonka mukaan meillä ei ole mahdollista kohdata todellisuutta sellaisenaan, vaan aina merkityksellistettynä jostakin näkökulmasta. Tämä vaikuttaa
tulkintakehyksenä tutkimuskohteen valintaan, tutkimuskysymyksiin ja analyyttisten työkalujen kehittelyyn sekä tutkijan ja tutkimuskohteen välisen suhteen ymmärtämiseen. (Jokinen 1999.) Bergerin ja Lucmanin (1998) mukaan sosiaalisen
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konstruktionismin peruskäsite, todellisuus, on ympäröivän elämismaailman ilmiöitä, joita emme voi muuttaa. Toinen peruskäsite, tieto, puolestaan on varmuutta
siitä, että ilmiöt kaikkine ominaisuuksineen ovat todellisia. Tieto-oppi eli epistemologia tutkii tietoa yleensä, ja klassinen ongelma siinä koskee totuutta (Salonen
2007: 117). Pohdinnan tuloksena pitää löytyä perustelut tietona esitettyjen väitteiden objektiivisuudelle ja totuudelle. Jotta todellisuutta koskevaa tieteellisesti
merkittävää tietoa voidaan saavuttaa, täytyy olla jonkinlainen esiymmärrys ja
ennakkokäsitys tutkimuskohteesta. (Raunio 1999, Salonen 2007: 55.) Tämä esiymmärrys liittyy läheisesti ymmärtämiseen ja tulkintaan. Ymmärtävän ihmistieteen lähtökohtana taas on, että inhimillistä toimijaa tai yhteisöä tulisi tutkia heidän
omasta näkökulmastaan ja että tutkittu todellisuus on merkityksellistä. Ihmistieteisiin kuuluu myös ymmärtämisen ja tulkinnan holistisuus, osien merkityksen
sidonnaisuus kokonaisuuteen hermeneuttisena kehänä. (Niskanen 1997: 22–23,
Raatikainen 2004: 86–87.)
Epistemologiselta perustaltaan Q-metodologia sopii sosiaaliseen konstruktivismiin, koska Q-metodologian tavoitteena on ymmärtää, miten ihmiset rakentavat ymmärrystä maailmasta. Q-metodologian kvantitatiivinen vaihe sisältää menetelmiä, joiden avulla tuotetaan havaintoja todellisuudesta ja tarkastellaan erilaisista muuttujista koostuvia lainalaisuuksien järjestelmää (vs. Alasuutari 1997:
115). Ontologia tarkastelee todellisuuden peruselementtejä ja rakennetta. Oleellista on perustella tieteellisesti todellisuutta koskevat käsitykset. Koska tieteelliset
todellisuusväitteet ovat myös avoimia kritiikille ja keskustelulle, saavutetaan
tieteellisen tutkimuksen tuottamana paras todellisuutta itsessään vastaava tulos.
(Raunio 1999: 28–31.) Ontologinen käsitys on siis eräänlainen esiymmärrys tutkimuskohteesta, joka mahdollistaa tieteellisin menetelmin tuotetun tiedon (Raunio
1999: 31). Q-metodologia vastaa hyvin ontologisiin haasteisiin, sillä menetelmässä korostuu tutkijan esiymmärrys tutkittavasta aihepiiristä. Tutkimusmenetelmässä myös siirretään valta ja vastuu tutkijalta tutkittaville. Vaikka tutkija tulkitseekin
faktoreiden sisältöjä, niiden erilaiset diskurssit rakentuvat tutkimukseen osallistujien omien subjektiivisten näkemyksien mukaan. Diskurssit perustuvat näin aina
todellisuuteen, ja kaikkien osallistujien kannanotot tulee huomioitua. (Aalto
2003b: 149.)
Diskurssien sisäisiä valtasuhteita tarkasteltaessa löytyy niin sanottuja hegemonisen aseman saavuttaneita diskursseja, jotka ovat kulttuurillisia itsestäänselvyyksiä eli institutionalisoituneita ja joiden totuutta ei kyseenalaisteta (Jokinen
ym. 1993: 76–77, 89). Q-metodologian etuna pidetään sitä, että se mahdollistaa
valtadiskursseista irtautumisen ”pakottaen” osallistujan rakentamaan oman näke60

myksensä tarkasteltavaan aihepiiriin. Juuri tämä ulospääsy valtadiskursseista ja
itsestäänselvyyksistä sai minut valitsemaan tutkimusmenetelmäksi Qmetodologian. Moniasiantuntijainen perhetyö sisältää mielestäni valtadiskurssin,
jonka sisällön jokainen ammattilainen osaa kertoa, mitä sen tulisi olla ideaalitilanteessa. Valtadiskurssi muotoutuu lainsäädännöstä, kansallisista ja alueellisista
kehittämislinjauksista sekä johtamisesta ja päätöksenteosta. Tavanomaisilla kyselyillä tai haastatteluilla en mielestäni olisi päässyt ”murtamaan” tätä valtadiskurssia. Pyrin Q-metodologialla tavoittelemaan syvällisempää ymmärrystä tutkimusongelmaani ja löytämään niitä diskursseja, jotka syventävät tietoa moniasiantuntijaisen perhetyön edistävistä ja estävistä tekijöistä. Etuna muihin laadullisiin diskurssianalyysimenetelmiin pidetään myös sitä, että vastauksia voidaan sisällöllisesti heti verrata toisiinsa, koska kaikki tutkimukseen osallistujat saavat samat
väitteet, jotka he jaottelevat omalla tavallaan (Webler ym. 2009).
3.2

Monitahoarviointi Q-metodologialla

Monitahoarvioinnin tavoite on hahmottaa tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman
monipuolinen kuva. Arvioinnissa painotetaan eri intressiryhmien merkitystä jo
tutkimuksen suunnittelussa. Tietoa pyritään keräämään avainryhmiltä, joilla tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joilla on intressejä tutkimuskohteeseen. Monitahoarvioinnin periaatteita ovat laaja-alaisuus, neuvottelevuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja evolutionaarisuus. Laaja-alaisuudella tarkoitetaan asiakkaiden ja
yhteistyötahojen näkemystä toiminnasta. Neuvottelevuus tarkoittaa avainryhmien
mahdollisuutta neuvotella arvioinnin kriteereistä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti ns. vähäisimmän hyödynsaaja on määritettävä ja annettava mahdollisuus arviointiin. Evolutionaarisuus tulkitsee arvioitavaa kohdetta
suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. (Vartiainen 1994, Hakuli ym. 1995,
Vartiainen 2001.)
Q-metodologia soveltuu myös hyvin tutkimusmenetelmäksi monitahoarviointiin, mikä korostaa mahdollisimman subjektiivista arviointia kaikilta niiltä
avainryhmiltä, joilla on intressejä tutkittavaan kohteeseen. Tutkijan subjektiivisuus on toissijaisessa asemassa, mutta tutkittavan subjektiivisuus korostuu, sillä
Q-väittämiin vastaavat ihmiset käyttävät jaotteluissaan omia sisäisiä mittapuitaan
tutkittavista teemoista. Tässä tutkimuksessa laaja-alaisuuden periaatetta noudattaen moniasiantuntijaisesta perhetyöstä kerättiin tietoa kaikilta avainryhmiltä, joilla
on intressejä siihen. Tiedonantajiksi valittiin edustajia kaikista niistä sosiaali- ja
terveystoimen työntekijäryhmistä, jotka osallistuvat moniasiantuntijaiseen perhe61

työhön (lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, perus- tai lähihoitajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perheterapeutit, perhetyöntekijät). Myös
sosiaali- ja terveystoimen johdolla on intressejä toimintaan, sillä hyvin sujuva
moniasiantuntijainen perhetyö on sekä asiakaslähtöistä että myös tehokasta ja
kustannuksia säästävää toimintaa. Johdon edustajia valittiin kaikilta johdon tasoilta: ylimmästä johdosta, keskijohdosta ja lähijohdosta, (palvelutuotannon johtaja,
palvelujohtajat, palvelupäälliköt ja palveluesimiehet). Myös asiakasperheiden
edustajia valittiin tiedonantajiksi. Neuvottelevuuden periaate toteutuu hyvin, sillä
jokainen tiedonantaja saa mahdollisuuden esittää oman subjektiivisen käsityksensä arvioitavasta asiasta. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu, kun moniasiantuntijaista perhetyötä arvioidaan sekä palveluntuottajan että asiakkaan näkökulmasta. Evolutionaarisuuden periaatteen mukaisesti tulkitaan arvioinnin tuloksia
suhteessa toimintaympäristön muutoksiin.
Kirjain Q otaksutaan tulevan Stephensonin kutsumasta sanasta quansal units
(QUANtification of SALiency), vapaasti käännettynä ”tärkeyden määrä”.
Stephenson sovelsi ideaa kvanttifysiikasta subjektiivisuuden tutkimukseen, ja
”tärkeyden määrän mittaamisella” on yhtymäkohtia elektronien kapasiteetin mittaamiseen. Q-koetilanteissa osallistujat jaottelevat väittämät eri kategorioille tärkeyden määrän mukaisesti. Ne väitteet, jotka jaotellaan lähelle keskustaa, sisältävät vähän tärkeyttä, kun taas ne väittämät, jotka sijoitetaan ääripäihin, ovat tärkeämpiä ja niistä ollaan joko hyvin samaa mieltä tai hyvin eri mieltä. (Webler ym.
2009.)
Q-metodologiaa on verrattu suurien survey-tutkimusten Pearsonin tulomomenttikertoimeen perustuvaan R-menetelmään (etsitään korrelaatioita vastaajien
välillä). Kuitenkin Q- ja R-menetelmillä on paljon eroavaisuuksia (taulukko 2).
Faktorianalyysiä tarkastelemalla on yksinkertaista erottaa menetelmät toisistaan.
R-menetelmässä vastaajat ovat subjekteja ja kysymykset ovat muuttujia. Tutkijat
hakevat sellaisia rakenteita, miten kukin vastaaja on suhtautunut muuttujiin. He
etsivät sitä, miten yhden muuttujan arvo on suhteessa toisen muuttujan arvoon eli
tukeeko muuttujien arvot toisiaan. (Webler ym. 2009.) Metsämuurosen (2005)
mukaan on huomattava, että korrelaatiokertoimen merkitsevyys riippuu kahdesta
tekijästä: korrelaatiosta ja otoskoosta. Jos otoskoko on pieni, voi seurata, että
suurikaan korrelaatio ei tule tilastollisesti merkitseväksi, ja taas suuressa otoskoossa mitätönkin korrelaatio saa suuren merkitsevyyden. Siis vaikka korrelaatio
on tilastollisesti merkitsevä, se ei välttämättä ole merkittävä.
Q-metodologiassa subjektit ja muuttujat ovat toisinpäin. Menetelmän väittämät ovat subjekteja, ja muuttujia ovat vastaajat tai pikemminkin vastaajien järjes62

tämät Q-jaottelut. Q-menetelmän tutkijat hakevat rakenteita muuttujista eli vastaajien Q-jaotteluista kullekin subjektille eli Q-väittämälle. He etsivät sitä, onko
yhden muuttujan tärkeys (henkilön 1 Q-jaottelu) samansuuntainen suhteessa toisen muuttujan tärkeyteen (henkilön 2 Q-jaottelu) samalle Q-väittämälle. Osallistujat jaottelevat väittämät sen mukaan, miten ne sopivat heidän uskomuksiinsa ja
ymmärrykseen. Q-tutkijat etsivät siis rakenteita, jotka osoittavat osallistujien Qjaottelut. Kun rakenteet löytyvät, voidaan olettaa, että ne ovat subjektien välisiä
mielipidejärjestyksiä, joita ihmiset jakavat. Tämä erityisesti korostaa menetelmän
sosiaalista näkökulmaa. (Webler ym. 2009.)
Taulukko 2. R- ja Q-menetelmien erot mukaillen Webler ym. (2009).
Aihe

R-menetelmä

Q-menetelmä

Muuttuja

Survey-tutkimuksen kysymys

Q-koetilanteeseen osallistujan Q-jaottelu

Subjekti

Vastaaja

Q-väittämä

Yleisö

Kaikki mahdolliset vastaajat

Väittämäuniversumi (kaikki mahdolliset
asiaan liittyvät väittämät)

Tavoite
Esimerkki

Löytää rakenteita, miten vastaajat

Löytää rakenteita, miten Q-väittämät

vastasivat eri kysymyksiin

näyttäytyvät eri Q-jaotteluista

Vastaako asiakaslähtöisyyttä arvostava

Onko näkemys asiakaslähtöisestä

henkilö myönteisesti kaikkiin

perhetyöstä linkittynyt myönteisiin käsityksiin

asiakaslähtöisen toiminnan kysymyksiin? asiakaslähtöisestä toiminnasta?
Faktorianalyysi

3.3

Normaali

Käännetty

Q-metodologia terveystieteellisessä tutkimuksessa

Kuuluisin nykyajan Q-metodologian tutkija Kentin yliopistosta on Steven Brown,
joka uskoo menetelmän kykyyn valaista ihmisten uskomusten ja mielipiteiden
jäsennystä (Brown 1986). Suomalaisia metodologiaa hyödyntäviä tutkimuksia on
muutamia politiikan ja maantieteen tutkimusaloilta (Aalto 2003a, Aalto 2003b,
Remahl 2008, Remahl 2010, Moilanen 2012). Kansainvälisiä julkaisuja löytyy jo
tuhansia kliinisen ja ympäristöpsykologian, kasvatustieteiden, hoitotieteen, terveystieteen, sosiologian, valtiotieteen ja viestintätieteen alueilta sekä markkinatutkimuksessa, poliittisessa mielipide- ja asennetutkimuksessa ja sukupuolitutkimuksessa (Müller & Kals 2004, Sexton ym. 1998, Brown 1997). Qmetodologialla voidaan saavuttaa yksilöllisiä henkilökohtaisia näkökulmia, arviointeja ja oivalluksia tutkittaviin teemoihin (Sexton ym. 1998).
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Tiettävästi Q-metodologisia terveystieteellisiä suomalaisia tutkimuksia ei ole.
Tämän tutkimuksen keskeiset kansainväliset Q-metodologiset terveystieteelliset
tutkimukset olen esittänyt liitteessä 2.
Akhtar-Danesh ym. (2008) toteavat Q-metodologian olevan lupaava tutkimusmenetelmä hoitotieteeseen, ja aikanaan myös Dennis (1986) piti metodologiaa erittäin soveltuvana hoitotieteeseen ja luetteloi seuraavanlaisia tutkimuskysymyksiä erikseen tai yhdistäen Q-metodologisiin sovelluksiin.
–
–

–
–
–

elämänkokemus; eläminen kroonisen sairauden kanssa, selviytyminen, stressi, johtuminen, elämänlaatu, sosiaalinen verkosto
terveysuskomukset; ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kulttuurinen vaikutus ja
terveyshakuinen käyttäytyminen, kulttuurien väliset arvo-orientaatiot, elämäntapamuutokset, esim. ruokavalio ja liikunta, itsehoito
sisäinen henkilökohtainen huolenpito; omanarvontunne, itsekunnioitus, kehonkuva, tehokkuus/vaikutus, ikääntyminen, seksuaalisuus
asiakkaat ja palveluntuottajat; asiakastarpeet potilas-palveluntuottajasuhteissa, hoitotyytyväisyys, hoidon laatu, hoitopalvelumallit
roolit perhe; aviolliset suhteet, sisarukset, vanhemmat -lapset, tiedekunnat;
opetus, käytännönharjoittelu, tutkimus, opiskelija; roolin siirtyminen/muutos,
ammatillinen sosiaalistuminen, hoitaja; imago

Myös Cross (2005a, 2005b) on ehdottanut tutkimusmenetelmää terveystieteisiin
erityisesti koulutukseen ja terveyden edistämiseen, missä ollaan kiinnostuneita
asenteista ja subjektiivisista mielipiteistä. Kansainvälisessä tutkimuksessa onkin
käytetty laajasti Q-metodologiaa terveystieteissä koulutuksen, johtamisen, työntekijöiden, kansalaisten, asiakkaiden ja potilaiden näkökulmista. Opiskelijoiden
kokemuksia ja näkökulmia on hyödynnetty tuottamaan laatua hoitotyön opintoohjelmiin (Barker 2008, Baxter ym. 2009) ja kartoittamaan vetovoimatekijöitä tai
esteitä hakeutumisessa opiskelussa tietyille aloille (Meredith & Baker 2007) sekä
tunnistamaan hoitohenkilökunnan ja hoitajaopiskelijoiden käsityksiä ammattilaisuudesta (Akhtar-Danesh ym. 2013) ja hoitohenkilökunnan käsityksiä simulaation
käytöstä hoitajien koulutuksessa (Akhtar-Danesh ym. 2009). Terveyshallinnollisessa tutkimuksessa Popovich ja Popovich (2000) käyttivät Q-metodologiaa erään
sairaalan strategisessa suunnittelussa kartoittaen johtajien ja omistajien käsityksiä
sairaalan tulevaisuuden visioista. Menetelmää on myös käytetty selvittämään
hyväksyntää tai vastustusta uudelle toimintatavalle, esimerkiksi informaatiotekniikan käyttöön työssä (Valenta & Wigger 1997) tai päivystysyksikön lääkäreiden
suhtautumista tietotekniikkaan ja sen opiskeluun (Barbosa ym. 1998). On tutkittu
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myös seniorilääkäreiden motivaatiota opettaa lääketieteen opiskelijoita (Dahlström ym. 2005) sekä akuutti- ja päivystyssairaanhoitajien käsityksiä terveyden
edistämiseen (Cross 2005a). Tutkimusmenetelmää on käytetty myös selventämään hoitotyöhön liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä, kuten syöpään sairastuneiden nuorten havaitsemaa uupumusta (Lai ym. 2007) tai sitä, miten äänien kuulijat
ymmärtävät kokemuksensa (Jones ym. 2003) tai miksi nuoret eivät sitoudu elämäntavoillaan hoitoon munuaissiirron jälkeen (Bullington ym. 2007, Tielen ym.
2008) tai ymmärtämään päätöksentekoa, mikä liittyy raskaudenaikaisen Downin
syndrooman testaukseen (Bryant ym. 2006). Van Exel ym. (2006) tutkivat nuorten
käsityksiä terveyteen vaikuttavista elämäntavoista. Terveyteen pohjautuvia kahdeksan elämänlaatuun vaikuttavaa aihepiiriä löydettiin Stennerin ym. (2003) tutkimuksessa, missä väittämät haettiin WHO:n elämänlaatututkimuksista. Terveystaloudellinen tutkimus on tehty diabeetikoiden elämäntapavalinnoista (Baker
2006). Asiakkaiden ja potilaiden näkemyksiä on myös kartoitettu menetelmällä.
Boot ym. (2009) tutkivat pitkäaikaissairauteen ja sen tuomiin rajoitteisiin sopeutumista, Risdon ym. (2003) krooniseen kipuun tottumista ja Herron-Marx ja
Hicks (2006) naisten kokemuksia synnytyksen jälkeisen välilihan ja lantionpohjan
sairauksista. Asiakkaiden näkökulmaa hoidon tarpeeseen on tuotu esiin (Papworth
& Walker 2008), potilaiden näkemyksiä yksityisyyden suojaan (Stewart 2007)
sekä nuorten teiniäitien käsityksiä heille tärkeistä asioista (Richards ym. 2007).
Naisnäkökulmaa on valotettu tutkimusmenetelmällä esimerkiksi seuraavissa tutkimuksissa: miten väkivaltaa kokeneet naiset kokivat ja luottivat rikosoikeudelliseen järjestelmään Kanadassa (Barata 2007) ja Snellingin (1999) tutkimuksessa
haettiin naisten erilaisia käsityksiä feminismistä. Tosin Kitzinger (1999) on myös
esittänyt Q-metodologian rajoitteita käytettäessä menetelmää feministisen psykologian tutkimuksissa. Q-metodologialla voidaan toteuttaa hyvin laajojakin tutkimusasetelmia. Euroopan komissio toteutti 2007–2010 European Value of a Quality Adjusted Life Year -hankkeessa laajan verkkopohjaisen kyselyn Qmetodologialla kymmenessä Euroopan maassa tavoitteena kehittää menetelmä
määrittämään rahallinen arvo laatupainotetulle elinvuodelle (Euroopan Komissio,
EuroVaQ 2007–2010).
3.4

Q-metodologian vaiheet

Q-metodologisessa tutkimuksessa edetään tietyillä kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla vaiheilla. Pääasiassa tutkimusmetodi on kvalitatiivista tutkimusta, mutta
menetelmään sisältyy tilastollinen osuus Q-metodologiaa varten kehitetyillä säh65

köisillä tutkimusohjelmilla, joista osa on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa
verkosta.
3.4.1 Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi
Tämän tutkimuksen keskusteluavaruuden tutkimusympäristönä oli Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Oulun kaupungilla oli ydinkunta–palvelukuntaorganisaatiomalli, missä organisaatio oli jakautunut palveluiden järjestäjään ja
tuottajaan. Keräsin tutkimusaineiston kaupungin omasta palvelutuotannosta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoon kuuluivat aineiston keruuvuonna palvelualueet päivähoito, terveyspalvelut, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut sekä vanhuspalvelut. Tässä tutkimuksessa rajasin aineiston keruun kaupungin oman tuotannon päivähoidon, terveyspalveluiden ja mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden
palvelualueille, missä tuotettiin lapsiperheiden palveluita. Tutkimuksessa käytetään organisaatioista ja työyksiköistä aineiston keruuajan mukaisia nimiä. Myöhemmin päivähoito eli varhaiskasvatus siirtyi sivistys- ja kulttuuritoimen piiriin,
ja nimitykset muilla palvelualueilla ja työyksiköissä ovat osittain muuttuneet.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämishaasteita nousee lastensuojelun lisääntyvistä asiakkuuksista myös Oulussa. Vuosien 2008–2012 aikana lastensuojelun asiakkuudessa olleiden alle 18-vuotiaiden lasten määrä on kasvanut 8,3 prosentista 9,5 prosenttiin suhteutettuna samanikäiseen väestöön. Oululaisista 0–17-vuotiaista lapsista ja nuorista 9,5 prosenttia oli lastensuojelun asiakkaana ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna 1,8 prosenttia vuoden 2012 aikana. Nämä
tilastot ovat samaa luokkaa verrattuna kuuden suurimman kaupungin (Kuusikkokunnat) keskiarvoihin. Vuonna 2012 tehtiin lastensuojeluilmoituksia Oulussa
muiden Kuusikko-kuntien tapaan enemmän kuin koskaan ennen, 3060 kappaletta,
mikä on 4,7 prosenttia kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelutarpeen selvitykseen, mutta pidempiaikaiseen lastensuojelun asiakkuuteen Oulussa johti ilmoituksista vain noin puolet. Lastensuojelun
asiakaskunta on muuttunut myös entistä haastavammaksi ja asiakkuudet pitkäaikaisemmiksi. (Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä 2013.)
Oulun kaupungissa kehitetään lapsiperheiden palveluita valtakunnallisten kehittämisohjelmien ja lainsäädännön linjausten mukaisesti. Luottamuselimet ovat
hyväksyneet useita Oulun kaupungin perhetyötä ohjaavia suunnitelmia ja ohjelmia (esimerkiksi Oulun ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma, Oulun kaupugin
lastensuojelun suunnitelma vuosille 2011–2012, Oulun seudun kuntien lapsi- ja
nuorisopolitiikka vuoteen 2025). Oulun kaupungin strategisina tavoitteina on
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päätöksenteolla tukea ja kannustaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia tehdä valintoja tulevaisuudessa, luoda työpaikkansa itse sekä tukea perheitä yhteisöissään
kasvatustehtävässä. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuotannon palveluprosesseja
on kehitetty useiden vuosien ajan eri työryhmissä ja hankkeissa. Viime vuosien
kehittämisen painopiste on ollut koko palveluketjun kehittäminen peruspalveluista erityispalveluihin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja nimenomaan ennaltaehkäisevien ja avohuollon palveluiden vahvistaminen. Kumppanuusyhteistyö
lasten ja nuorten palveluissa on laajentunut myös muille hallinnonaloille, kuten
sivistys- ja kulttuuritoimeen. Myös perhepalveluita ja perhetyötä on uudistettu ja
kehitetty Oulun kaupungissa. (Palveluiden järjestämisohjelma 2013, Kaupunkistrategia Oulu 2020, Oulun palvelumalli 2020.)
Q-metodologinen tutkimus alkaa kvalitatiivisella vaiheella, jossa tutkija kokoaa tutkittavaa aihetta koskevan laajan aineiston eri lähteistä. Q-metodologiassa
tutkija tarkastelee kiinnostuksen kohteena olevaa sosiaalista rakennetta, kuten
tässä tutkimuksessa moniasiantuntijaista perhetyötä, keskusteluavaruuden (concourse) käsitteen avulla. Koska keskusteluavaruus sisältää periaatteessa rajattoman määrän väitteitä, tutkija kokoaa niistä edustavan otoksen. Keskusteluavaruus
operationalistetaan niin sanotuksi väiteuniversumiksi. Tutkijan haasteena on tuntea tutkimusalue niin hyvin, että väiteotoksesta tulee monipuolinen ja se kattaa
laajasti tutkittavan alueen. (Aalto 2003a: 134–135, Aalto 2003b: 119–120.) Tutkija voi työskennellä kohdealueella ja perehtyä saman alueen tutkimukseen saadakseen ”kenttätuntuman” tutkittavaan kohteeseen, mikä on pohjana oman tutkimuksen ratkaisuissa (Amin 2000). Tutkijan tavoitteena on löytää voimakkaasti subjektiivisia, kiinnostavia ja keskenään erilaisia väitteitä, jotka ilmaisevat mielipiteitä,
asenteita tai arvoja. (Aalto 2003a: 138, Amin 2000: 412.)
Tässä tutkimuksessa perehdyin ensin tutkimuksen aihealueen kirjallisuuteen.
Työskentelin myös tutkimusympäristössä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä
muun muassa lasten ja nuorten palveluiden kehittäjänä. Työhöni sisältyi laatu- ja
kehittämispäivien sekä koulutuksien suunnittelua ja toimeenpanoa. Näin minulle
muodostui monipuolinen kuva moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruudesta. Etsin tutkittavaan aihepiiriin liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista,
artikkeleista ja kirjallisuudesta väitteitä. Suunnittelin ja osallistuin sosiaali- ja
terveystoimen kehittämispäiviin, joiden keskusteluista ja ryhmätöistä ja työpajoista kokosin aiheeseen liittyviä väitteitä. Olin myös suunnittelemassa ja kouluttajana mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijöille suunnatussa moniammatillisessa perehdytys- ja kehittämiskoulutuksessa, Yhdessä uudella tavalla
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(YUT). YUT-koulutuksen väliarviointiin kuuluvista kolmesta nauhoitetuista fokusryhmäkeskusteluista kokosin myös väitteitä.
Väiteuniversumista kootaan edustava otos usein teoreettista mallia apuna
käyttäen. Tavallisesti kootaan ensin noin 200–300 väitettä, jotka tiivistetään 40–
60 väitteen väiteotokseen (Q sample). Väitteitä voi olla enemmänkin (Barata
2007, Popovich & Popovich 2000). Väitteet numeroidaan ja tulostetaan korteille.
(Aalto P. 2003a, Aalto P. 2003b). Ennen väitteiden keräämistä väiteotokseksi
voidaan tehdä haastatteluja (esim. van Exel ym. 2007, Baker 2006, Barry &
Proops 1999, Bryanta ym. 2006, Richards ym. 2007, van Exel ym. 2006), tai
sopiva ryhmä kirjoittaa tai keskustelee tutkittavasta aihepiiristä (Popovich & Popovich 2000) ja tuotoksista kategorisoidaan teoreettisen mallin avulla väiteotos.
Väitteitä voidaan kerätä myös potilasjärjestöiltä ja lääketieteellisestä tai yleiskirjallisuudesta (Baker 2006, Barry & Proops 1999, Bryant ym. 2006), aikaisemmista tutkimuksista (van Exel ym. 2008, Bryanta ym. 2006), esite- ja informaatiolehtisistä, yleisistä diskursseista, mediasta, keskusteluista fokusryhmien kanssa tai
asiantuntijoiden konsultaatioista (Jones ym. 2003, Snelling 1999, van Exel ym.
2006, Boot ym. 2009). Mitä tahansa materiaalia voidaan valita ja koota Qjaotteluksi. Tutkittaville voidaan esittää kirjallisten väitteiden sijaan myös kuvia,
esineitä, lehtiartikkeleita tai piirustuksia (Sexton ym. 1998). Tutkija voi kerätä
väitteitä myös vain niiden empiirisen kiinnostavuuden perusteella, mutta riskinä
on, että tutkija kerää vain tietyntyyppisiä väittämiä, joita esimerkiksi esiintyy
eniten keskustelussa. Q-metodologiaa pidetään yhtenä validina menetelmänä
myös pienillä lapsilla käyttämällä visuaalista materiaalia (Storksen & Thorsen
2011).
Tässä tutkimuksessa keskusteluavaruudesta koottu väiteuniversumi sisälsi
aluksi 212 väitettä. Jätin tässä tutkimuksessa väitteistä taloudellisen ja poliittisen
päätöksenteon näkökulman harkinnanvaraisesti pois, vaikka ne ovat tärkeitä teemoja moniasiantuntijaisen perhetyön monitahoarvioinnissa. Tämä tutkimus rajaa
moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden asiakasperheiden ja ammattilaisten sekä heidän esimiestensä ja johdon näkökulmiin, joissa puhutaan sisällöllisistä asioista eikä talouden ja päätöksenteon aiheuttamista vaatimuksista.
Kehitin tutkimuksen pääulottuvuudet sisältävän teoreettisen mallin niiden
haasteiden luokittelun perusteella, jotka nousivat keskusteluavaruudesta esiin
moniasiantuntijaisen perhetyön tiimi- ja verkostotyöstä ja jonka avainryhmiä
olivat työntekijät ja asiakasperheet sekä perhetyötä organisoiva johto. Pääulottuvuuksiksi muodostuivat käsitykset ja vuorovaikutus, koulutus ja osaaminen sekä
rakenteet ja prosessit. Kategorisoin 212 väitettä teoreettisen mallin avulla yhdek68

sään soluun (taulukko 3). Tiivistin sen jälkeen väitteet moniasiantuntijaisen perhetyön pääulottuvuuksia edustavaksi väiteotokseksi, joka sisälsi 42 väitettä. Esitestasin tätä väiteotosta usealla tavalla. Valitsin sosiaali- ja terveystoimesta asiantuntijaraadin, johon kuuluivat laatu- ja kehittämispäällikkö, kolme aluekoordinaattoria, verkostokoordinaattori ja ylilääkäri. Valitsin asiantuntijaksi myös asiakasperheen äidin, jolla oli kokemusta sosiaali- ja terveystoimen perhetyöstä eri yksiköissä. Esittelin väitteet asiantuntijoille, ja he suorittivat Q-koetilanteen mukaisen
jaottelun sekä kommentoivat väitteitä ja tutkimusmenetelmää monipuolisesti.
Pyysin myös ystäviä ja sukulaisia, jotka eivät olleet sosiaali- ja terveydenhuollon
asiantuntijoita, kommentoimaan väitteitä nimenomaan niiden sisällöllisen ymmärrettävyyden kannalta. Sain ohjausta ja kommentointia väitteistä myös tutkimukseni ohjaajilta ja seurantaryhmältä. Esitestauksen jälkeen muokkasin väitteitä
kieliasultaan ymmärrettäviksi, yhdistin vielä samaa asiaa sisältäviä väitteitä ja
jaoin useammaksi väitteeksi kahta tai useampaa asiaa esittäviä väitteitä. Valitsin
näin lopulliseen väiteotokseen väitteet (N=44) teoreettisen mallin mukaan (taulukko 3). Lopullinen väite tiivistetään samaa asiaa käsittelevistä useista väitteistä
(kuvio 6). Numeroin ja kirjoitin väitteet pienille korteille. (Taulukko 18, liite 3.)
Taulukko 3. Moniasiantuntijaisen perhetyön väiteuniversumin teoreettinen malli.
Avainryhmä

A. Johtajat ja

Väitteen tyyppi
a. Käsitykset ja

b. Koulutus ja

vuorovaikutus

osaaminen

c. Rakenteet ja
prosessit

Aa 4 väitettä

Ab 2 väitettä

Ac 9 väitettä

esimiehet
B. Työntekijät

Ba 7 väitettä

Bb 6 väitettä

Bc 4 väitettä

C. Asiakasperheet

Ca 5 väitettä

Cb 3 väitettä

Cc 4 väitettä
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Kuvio 6. Väitteen 15 muodostuminen teoreettisen mallin avulla.

3.4.2 Koetilanteet ja niiden osallistujat
Q-metodologiassa käytetään pieniä osallistujaotoksia (subjects, participants, P
set), tyypillisesti noin 20–40 osallistujaa. Osallistujat valitaan harkinnanvaraisesti
siten, että he edustavat tutkimuskohteen pääulottuvuuksia. Tähän tutkimukseen
valitsin osallistujat myös monitahoarvioinnin periaatteita noudattaen avainryhmistä, joita olivat henkilöstön, johdon ja asiakasperheiden edustajat. Henkilöstön
edustajia pyrin saamaan kaikista niistä ammattiryhmistä, jotka työskentelevät
perhetyössä. Johdon edustajia valitsin ylimmästä, keski- ja lähijohdosta. Asiakasperheiden edustajiksi valitsin henkilöitä, joilla oli kokemusta sosiaali- ja terveystoimen perus- ja erityispalveluiden perhetyöstä. Osallistujia voidaan myös kuvata
teoreettisen mallin avulla. Tutkija antaa kaikille osallistujille samanlaisen jaotteluohjeen (condition of instruction), ja osallistujat lajittelevat väittämät oman subjektiivisen näkemyksensä mukaan tutkimuksessa käytetylle yleensä normaalijakaumaa muistuttavalle jakaumalle. Lopputuloksena syntyy kultakin osallistujalta
Q-jaottelu (Q sort), mikä mallintaa osallistujan subjektiivista näkökulmaa tutkittavaan asiaan. Q-jaottelun jälkeen voidaan suorittaa haastattelu, mikä auttaa tutkijaa ymmärtämään osallistujan käsityksiä tutkittavasta asiasta. (Aalto P. 2003a,
Aalto P. 2003b.)
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Tässä tutkimuksessa Q-metodologian mukaiset osallistujat koetilanteisiin
(N=34) valitsin harkinnanvaraisesti Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
palveluntuottajapuolen työntekijöistä ja johdosta. Henkilöstön edustajiksi valitsin
äitiys- ja lastenneuvolasta, neuvolan perhepalveluista, kouluterveydenhuollosta,
perheneuvolasta, lasten- ja nuorisopsykiatrisesta työryhmästä, avopäihdepalveluista, lastensuojelusta sekä sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksiköstä lääkäreitä (2), terveydenhoitajia (2), sairaanhoitajia (2), perheterapeutteja (2), perhetyöntekijöitä (2), psykologeja (2), sosiaalityöntekijöitä (2), sosiaaliohjaajia (2) ja
perus- tai lähihoitajia (1). Johdon edustajiksi valitsin sosiaali- ja terveystoimen
palvelutuotannon ylimmästä johdosta palvelutuotantojohtajan (1), päivähoidon,
terveystoimen ja mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtajat (3) ja keskijohdosta palvelupäälliköt (5) sekä lähijohdosta palveluesimiesedustajat (3).
Asiakasperheiden edustajia (5) valitsin sosiaali- ja terveystoimen perus- ja erityispalveluiden perhetyön asiakkaista. (Taulukko 4.)
Työntekijöiden edustajat olivat keskimäärin 46,8 vuoden ikäisiä, ja heillä oli
työkokemusta keskimäärin 18,8 vuotta. Johdon ja esimiesten edustajat olivat keskimäärin 53,4 vuoden ikäisiä, ja heillä oli työkokemusta keskimäärin 28,6 vuotta.
Asiakasperheiden edustajat olivat olleet asiakkuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluissa. He olivat perheen äitejä (4) ja perheen nuori
(1). Heillä oli kokemusta perhetyön asioinnista äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluja opiskeluterveydenhuollossa, päivähoidossa, neuvolan perhepalveluissa, perheneuvolassa, lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa,
avopäihdepalveluissa, aikuis- ja perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa. Koetilanteisiin osallistuneiden henkilöiden tietoja ei paljasteta enempää anonymiteetin
suojelemiseksi. Osallistujat saivat ennen koetilannetta samanlaisen suullisen jaotteluohjeistuksen ja kirjallisen tietoisen suostumuksen tutkimukseen allekirjoitettavaksi (liite 5).
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Taulukko 4. Koetilanteisiin osallistujat.
Palvelualue

Keskijohto

Lähijohto

Työn-

Asiakas-

Palvelu-

Palvelu-

Palvelu-

Palvelu-

tekijät

perheiden

tuotanto-

johtajat

päälliköt

esimiehet

Päivähoito

1

1

Terveyspalvelut

1

Työyksikkö

Ylin johto

edustajat

johtaja

Äitiys- ja lastenneuvola

1

Neuvolan perhepalvelut

1

Kouluterveydenhuolto

1

Mielenterveys- ja

1

sosiaalipalvelut
Perheneuvola

1

1

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä

1
1

Avopäihde-

1

palvelut
Aikuis- ja perhesosiaalityö
Lastensuojelu

2
3

5

3
2

1

1

1

4

Järjestin koetilanteet pääosin työntekijöiden ja johdon omilla työpaikoilla ja asiakasperheiden edustajien kanssa omassa työhuoneessani tai muussa rauhallisessa
tilassa. Koetilanteissa osallistujat jaottelivat väitteet (N=44) Q-metodologian
mukaiselle alustalle, joka tässä tutkimuksessa oli normaalijakaumaa muistuttava
niin sanottu pakotettu jakauma (kuvio 7). Osallistujat jaottelivat väitteet alustalle
sen mukaan, olivatko he väitteestä samaa tai eri mieltä. Jaotteluohjeessa korostin,
että väitteitä tuli verrata toisiinsa ja suhteuttaa ne siten jakaumalle. Siis välttämättä kohtaan -4 sijoitetun väitteen kanssa ei tarvinnut olla täysin eri mieltä, vaan
eniten eri mieltä suhteessa +4 kohtaan sijoitetun väitteen kanssa. Osallistujat saivat tarvittaessa kysyä, jos väite oli epäselvä. Koetilanteen jälkeen suoritin nauhoitetun haastattelun, jossa osallistujat kertoivat jaottelunsa perusteita. Haastattelussa
olin erityisesti kiinnostunut perusteluista, joiden mukaan väitteet oli sijoitettu
alustan ääripäihin kohtiin +4, +3, +2, -4, -3 ja -2. Koetilanteet kestivät haastattelut
mukaan lukien keskimäärin noin tunnin.
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Kuvio 7. Q-jaottelun pakotettu alusta.

3.4.3 Aineiston analyysi
Q-metodologian kvantitatiivisessa vaiheessa tutkija analysoi koehenkilöiden väitejaotteluja esimerkiksi faktorianalyysillä, joka on todettu parhaaksi keinoksi
tuottaa uutta tietoa ja antaa myös mahdollisuuden harkinnanvaraiseen faktoreiden
rotatointiin (Aalto 2003a: 122). Q-metodologiaan on kehitetty useita sähköisiä
tutkimusohjelmia, joista osa on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa verkosta.
Analysoin aineiston käyttämällä Peter Schmolckin kehittämää PQMethodtutkimusohjelman uusinta versiota (http://schmolck.org/qmethod/pqmanual.htm).
Tallensin osallistujien Q-jaottelut ohjelmaan numeeriseksi aineistoksi, jonka analysoin sentroidianalyysillä, mikä on käytetyin faktorianalyysin muoto Qmetodologiassa ja jota voidaan jatkaa harkinnanvaraisella faktoreiden rotatoinnilla. Yleensä aineistosta löytyy 3–5 faktoria, joille osallistujat latautuvat. PQMethod-ohjelmalla tulostuvat myös jaotteluiden välinen korrelaatiomatriisi, rotatoidun faktorianalyysin faktorilataukset ja faktoripisteet sekä ideaaliset väitejaottelut. Ohjelmalla voidaan myös vertailla, miten eri faktoreilla väitteet ovat saaneet
pisteitä eli miten ne väitteiden suhteen eroavat tai ovat samanlaisia. Voidaan myös
osoittaa niin sanotut konsensusväitteet, jotka yhdistävät kaikkia faktoreita.
Tein analyysin kaksivaiheisesti käyttämällä ensin suorakulmaista Varimaxrotaatiota ja tarkensin sitä harkinnanvaraisella rotatoinnilla. Näin sain maksimoi73

tua osallistujien suorittamien Q-jaotteluiden latausarvot kullekin faktorille. Latausarvo tarkoittaa voimakkuutta, jolla osallistujan tekemä Q-jaottelu korreloi
faktorin kanssa. Analyysin tuloksena löytyi kolme faktoria (F1, F2 ja F3). Korrelaatiomatriisin perusteella eniten eroavat toisistaan F1 ja F2 ja eniten muistuttavat
toisiaan F1 ja F3. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Faktoripisteiden väliset korrelaatiot.
Faktorit
F1

F2

F3

0.3807

0.5161

F2

0.4462

Kun osallistujia valitaan tietylle faktorille, on kriteerinä riittävän voimakas latauksen raja. Faktorin ideaaliedustajan korrelaatio faktorin kanssa on 1.0. Päinvastainen korrelaatio -1.0 kuvaa edustajaa, joka on täysin eri mieltä faktorin kanssa.
Seuraavalla kaavalla lasketaan niin sanottu osallistujan latauksen merkitsevyyden
vähimmäiskriteeri, jolla osallistuja hyväksytään faktorille.
± 2.58 (SE)
SE = 1/√N(väiteotos) = 1/√44 = 0,15
± 2.58 (0.15) = ± 0,39

(1)
(2)
(3)

Vähimmäiskriteerin perusteella latautui faktoreille yhteensä 26 osallistujaa, joista
F1:lle 12, F2:lle 8 ja F3:lle 6 osallistujaa (taulukko 6). Osallistuja A4 ei latautunut
tarpeeksi voimakkaasti yhdellekään faktorille (null case), ja häntä ei voitu ottaa
mukaan analyysiin. Osallistujat A5, T4, T7, T12, J/E1, J/E5 ja J/E10 taas latautuivat merkittävästi kahdelle faktorille (mixed case), joten hekin jätettiin analyysin
ulkopuolelle. Q-metodologiassa tämän tilanteen oletetaan olevan reaalimaailman
mukaista (Aalto 2003: 122). Vaikka näiden analyysin ulkopuolelle jääneiden osallistujien Q-jaottelut eivät ole mukana faktorianalyysissä, heidän äänensä tulevat
kuitenkin kuuluville niin sanottujen konsensusväitteiden tuloksissa, joissa on
suoria lainauksia myös heidän haastatteluistaan.
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Taulukko 6. Koetilanteisiin osallistujat ja faktorilataukset.
Osallistuja
A1
A2

F1 (N=12)

F2 (N=8)

F3 (N=6)

0.57*

0.25

-0.05

0.54*

0.28
0.31

-0.01

A3

0.58*

0.06

A4

0.08

0.26

0.22

A5

0.44

0.58

-0.11

T1

0.34

0.17

T2

0.15

0.61*

T3

-0.07

0.09

0.51*

T4

0.57

0.15

0.47

T5

0.56*

0.27

0.24

T6

0.68*

0.21

0.29

T7

0.55

0.23

0.48

T8

0.54*

0.01

-0.14

T9

0.77*

0.07

0.08

T10

0.19

0.25

0.68*

T11

0.24

0.28

0.54*

T12

0.42

0.03

0.59

T13

0.47*

0.36

0.03

T14

0.27

0.38

0.48*

T15

0.23

0.52*

0.10

0.79*

0.16

0.17

0.39*

0.08

T16

0.69*
-0.00

T17

-0.04

J/E1

0.48

J/E2

0.32

0.44*

0.32

J/E3

0.57*

0.30

0.34

J/E4

0.29

0.20

0.40*

J/E5

0.60

-0.06

0.42

J/E6

-0.00

-0.08

0.43*

0.43

0.15

J/E7

0.53*

0.36

0.25

J/E8

0.80*

-0.24

0.29

J/E9

0.39*

0.17

0.16

J/E10

0.48

0.15

0.55

J/E11

0.29

0.52*

0.24

J/E12

0.16

0.71*

0.01

A= asiakas T= työntekijä J/E= johtaja tai esimies
Faktorien korkeimmat lataukset lihavoitu ja merkitty tähdellä (*)
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3.4.4 Tulosten tulkinta ja raportointi
Analyysi päättyy löydettyjen faktoreiden kvalitatiiviseen tulkintaan. Tulkintaa
selventävät ideaaliset väitejaottelut, jotka muodostuvat faktoripisteistä. Juuri nämä väitejaottelut profiloivat kutakin faktoria ja kuvaavat yhteenvetoina, millaista
diskurssia tai mielipideperhettä faktori sisältää. Tässä tutkimuksessa analyysin
tuloksena sain kolme faktoria, jotka kuvaavat kolmea erilaista mielipideperhettä
tai diskurssia moniasiantuntijaisesta yhteistyöstä. Väitteiden saamat faktoripisteet
kullekin faktorille eli ideaaliset väitejaottelut olen esittänyt taulukossa 18 (liite 3).
Q-jaotteluaineistosta etsitään siis ensisijaisesti perheyhtäläisyyksiä. Tavoitteena on faktorianalyysin avulla selvittää, ketkä osallistujista ovat lajitelleet väitteet samalla ja ketkä eri tavoin. Analyysimenetelmä ei muuta aineiston operatiivista subjektiivisuutta millään tavoin, vaan faktorianalyysin tarkoituksena on
tutkia, millaisia asenneulottuvuuksia, representaatioita tai diskursseja osallistujat
esittävät Q-jaotteluissaan. Analyysin jälkeen kvalitatiivisessa prosessissa tutkijan
tulkinnan lähtökohtana ovat samalle faktorille sijoittuneiden henkilöiden eri väitteille antamien pisteytysten painotettu keskiarvo, joka vaihtelee samoin kuin Qjaottelussa käytetty asteikko (esimerkiksi -4 - +4). Näistä pisteytyksistä muodostuu faktoripisteiden matriisi eli idealisoitu Q-jaottelu. Tulkintaprosessissa ollaan
yleensä kiinnostuneita väitteistä, jotka saavat faktorilla korkeita positiivisia ja
negatiivisia pisteitä (esimerkiksi -4, -3, -2, +2, +3, +4). Koetilanteiden jälkeisiä
haastatteluja voidaan käyttää apuna tulosten tulkinnassa. Q-metodologiassa ei
sinällään olla kiinnostuneita yksittäisten osallistujien vastauksista sellaisenaan,
vaan niiden pohjalta faktorianalyysissä muodostuneiden yleisimpien faktoreiden
ja asenneluokkien osoittamista tietylle osallistujatyypille ominaisista näkemyksistä ja positioista. (Aalto 2003a, Aalto 2003b.) Jokaisen koetilanteen jälkeen suoritin nauhoitetun haastattelun. Kysyin erityisesti perusteita ääripäihin sijoitetuista
väitteistä (+4, +3, +2 ja -2, -3, -4). Haastattelun lopuksi kysyin myös osallistujien
mielipidettä tutkimusmenetelmästä. Tutkimuksen tulokset on esitetty luvussa 4.
3.5

Yhteenveto tutkimuksen toteuttamisesta

Tämä tutkimus eteni Q-metodologian vaiheiden mukaisesti noudattaen monitahoarvioinnin periaatteita. Tutkimus alkoi kvalitatiivisella vaiheella, jossa operationalistin moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden (Concourse) väiteuniversumiksi (N=212) ja tiivistin teoreettisen mallin avulla tutkimusaiheen
pääulottuvuuksia sisältäväksi väiteotokseksi (Q sample). Esitestasin väiteotoksen
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ja muodostin lopullisen väiteotoksen (N=44). Q-metodologian koetilanteisiin
valitsin harkinnanvaraisesti monitahoarvioinnin periaatteita noudattaen osallistujat (P set) kaikista niistä avainryhmistä, joilla oli intressejä tutkittavaan aiheeseen
(N=34). Koetilanteissa osallistujat jaottelivat väitteet normaalijakaumaa muistuttavalle alustalle pakotetusti siten, että jokainen väitteen sisältävä kortti oli sijoitettava alustalle suhteessa muihin väitteisiin sen mukaan, oliko väitteestä samaa vai
eri mieltä. Tuloksena syntyi jokaiselta osallistujalta hänen subjektiivista näkökulmaansa edustava Q-jaottelu (Q sort). Koetilanteen jälkeen suoritin nauhoitetun
haastattelun, jossa olin erityisen kiinnostunut jakauman ääripäihin sijoitettujen
väitteiden perusteluista.
Tutkimuksen kvantitatiivisessa vaiheessa syötin Q-jaottelut PQMethodtietokoneohjelmaan ja suoritin faktorianalyysin ja harkinnanvaraisen rotatoinnin,
josta aineistona sain kolme moniasiantuntijaisen perhetyön faktoria (F1, F2, F3),
jotka kuvasivat tutkittavasta aiheesta kolmea erilaista diskurssia. Merkitsevyyskriteerin täyttävät osallistujien Q-jaottelut (N=26) jakaantuivat siten, että ensimmäiselle faktorille valikoitui 12, toiselle faktorille 8 ja kolmannelle faktorille 6
osallistujaa. Analyysin ulkopuolelle jäi yksi osallistuja, joka ei latautunut merkitsevästi yhdellekään faktorille (null case), ja 7 osallistujaa, jotka latautuivat merkitsevästi kahdelle faktorille (mixed case).
Tutkimus eteni sen jälkeen kvalitatiivisella vaiheella. Tulkitsin faktoreiden sisältämien ideaalisten Q-jaotteluiden ja koetilanteiden jälkeisten haastattelujen
perusteella moniasiantuntijaisen perhetyön kolmea diskurssia ja niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä kaikille faktoreille yhteisiä niin sanottuja konsensusväitteitä. Tulososiossa luvussa neljä olen esittänyt tulkintojeni perusteiksi osallistujien suoria lainauksia haastatteluaineistosta. (Kuvio 8.)
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Kuvio 8. Tutkimuksen toteuttaminen.
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4

Tutkimuksen tulokset

Moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden mallintamisessa olin jaotellut väitteet pääulottuvuuksien mukaan, joita olivat käsitykset ja vuorovaikutus,
koulutus ja osaaminen sekä rakenteet ja prosessit. Väitteet olivat myös luokiteltu
asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon näkökulmista (taulukko 3). Tutkimukseen
osallistujat eivät luonnollisesti tienneet tätä jaotteluani, ja mielenkiintoista olikin
seurata, miten oma jaotteluni ohjaisi diskurssien syntymistä.
Faktorianalyysissä nousi esiin kolme faktoria (F1, F2, F3), jotka sisälsivät
erilaiset moniasiantuntijaisen perhetyön mielipidekokonaisuudet eli diskurssit.
Diskursseja ei muodostunut selkeästi johdon, työntekijöiden tai asiakkaiden näkökulmista sen perusteella, miten eri henkilöryhmien edustajat latautuivat faktoreille. Ensimmäiselle ja toiselle faktorille latautui kaikkien henkilöryhmien edustajia, mutta kolmannelle faktorille vain työntekijöiden sekä johdon ja esimiesten
edustajia. Ensimmäisen faktorin diskurssi kuvasi kuitenkin eniten asiakaslähtöistä
toimintaa, toisen faktorin diskurssi korosti johtajuutta ja kolmannen faktorin diskurssi ammattilaisuutta.
Myöskään keskusteluavaruuden pääulottuvuuksiksi valitsemani teemat eivät
selkeästi jaotelleet kaikkien faktoreiden sisältämiä diskursseja. Kuitenkin ensimmäisen faktorin diskurssi korosti eniten koulutuksen ja osaamisen näkökulmaa.
Toisen faktorin diskurssi kuvasi paitsi johtajuuden merkitystä, niin myös vuorovaikutuksen ongelmia yhteistyössä. Kolmannen faktorin diskurssi taas nosti esiin
myös yhteistyön rakenteita ja prosesseja, jotka osaavat ammattilaiset hoitavat
ilman johdon tehokasta valvontaa ja ohjausta tai ohjeistusta tiimi- ja verkostotyön
käytännöistä.
Seuraavaksi esittelen nämä kolme analyysin tuloksena syntynyttä faktoria,
jotka sisältävät moniasiantuntijaisen perhetyön kolme diskurssia. Faktorit ovat
nimetty sen mukaan, mikä teema niissä eniten korostuu. Koetilanteiden jälkeisistä
haastatteluista poimin suoria lainauksia selventämään diskurssien tulkintojani.
Haastattelussa keskityin kysymään osallistujan perusteluja väitteille, joita hän oli
sijoittanut Q-jaottelualustan ääripäihin. Osallistujien anonymiteetin suojelemiseksi puhujien suorien lainausten edessä käytän palvelutuotantojohtajan, palvelujohtajien, palvelupäällikköjen ja palvelusesimiesten yhteydessä lyhennettä J/E, henkilöstön yhteydessä T ja asiakasperheiden edustajien yhteydessä A. Suluissa olevat numerot viittaavat väitteisiin (taulukko 18 liite 3).
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4.1

Koulutus ja osaaminen moniasiantuntijaisen asiakaslähtöisen
yhteistyön perustana

Ensimmäiselle faktorille (F1) latautui neljä johdon ja esimiesten, kuusi työntekijöiden ja kaksi asiakasperheiden edustajaa (taulukko 6). Faktorin sisältämää diskurssia kuvaavat kahdeksan väitettä muodostavat tämän faktorin ideaalisen Qjaottelun (taulukko 7). Tähdellä (*) merkityt väitteet kuvaavat merkitsevästi tätä
diskurssia (p < 0.01).
Taulukko 7. Faktoria 1 profiloivat väitteet.
Väitteet

Faktoripisteet

Väitteet, joista diskurssin osallistujat olivat eniten samaa mieltä
18*. Johdon on järjestettävä yhteisiin asiakkuuksiin liittyvää kaikkien toimijoiden yhteistä

3

täydennyskoulutusta, mikä edistää yhteistä näkemystä ja yhteisiä tavoitteita.
26. Mielestäni moniasiantuntijaisen yhteistyön koulutuksissa on hyödynnettävä enemmän

2

asiakkaiden omia kokemuksia palveluista.
33. Johdon on luotava moniasiantuntijaiselle yhteistyölle toimintaperiaatteet. Eri

2

ammattiryhmistä koostuvia yhteistyöryhmiä täytyy johtaa, seurata ja arvioida säännöllisesti,
jotta ne toimisivat jatkuvasti tehokkaasti.
42. Asiakasperheet voivat osallistua palveluiden tuottamiseen esimerkiksi antamalla

2

vertaistukea samassa asemassa oleville perheille.
Väitteet, joista diskurssin osallistujat olivat eniten eri mieltä
5*. Mielestäni työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasa-arvon puutteeseen

-2

työntekijöiden ja asiakasperheiden sekä eri ammattilaisten välillä.
13. Asiakasperhe ei rohkene sanoa ääneen mielipidettään omista tarpeistaan

-3

moniasiantuntijaisissa palavereissa, koska uskoo ammattilaisten tietävän paremmin, vaikka
on kysymys heidän omasta elämästään.
20. Moniasiantuntijaisen perhetyön vaikuttavuutta estävät käsityserot tukimuotojen tai

-2

terapioiden perusteista ja vaikutuksista.

Kaikkien toimijoiden yhteinen täydennyskoulutus ja positiivinen vuorovaikutus
korostuvat tässä diskurssissa. Moniasiantuntijuus on osaamista, johon tarvitaan
johdon järjestämää yhteistä täydennyskoulutusta, jossa hyödynnetään myös asiakkaiden kokemukset (18). Työntekijät painottivat yhteisen täydennyskoulutuksen
merkitystä uusiin työmenetelmiin, koska koettiin, että työ vaatii jatkuvasti uusia
työkaluja monenlaisten perheen ongelmien hoitamiseen. Myös näyttöön perustuvista työmenetelmistä oltiin kiinnostuneita sekä siitä, että osattaisiin hyödyntää
asiantuntijoita.
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T: …tehhään semmosia toitä jotka joihin tarvittas koulutusta elikkä tota että
justiinsa täydennyskoulutusta olisi siihen koska se skaala on paljo laajempi
kuin luuliskaan…eri menetelmiin, nykyään kun tehhään paljo tämmösiä ryhmiä…työkaluja niin ja sitten sekin että yhenlainen koulutushan sekin olis että
osattas ottaa selvää asioista että semmonen että sanottasko että ossaa käyttää niitä asiantuntijoita hyväksi…
Yhteisen koulutuksen koettiin olevan itsestään selvyys ja myös selkeyttävän moniasiantuntijaisen yhteistyön tavoitteita.
T: …no tuo yhteinen koulutus on lähinnä minusta semmonen oikeastaan itsestään selvyys että just tuo nimenommaan että saahaan ne yhteiset tavoitteet
esille…
Merkittäväksi yhteisessä moniasiantuntijaisessa koulutuksessa koettiin suuressa
organisaatiossa toisten ammattilaisten tapaaminen. Kun oppi tuntemaan eri yksiköissä työskenteleviä ammattilaisia, yhteistyö sai ikään kuin ”kasvot”. Tämä edistiä ja helpottia yhdessä toimimista.
T: …ite oon huomannu että kun oon osallistunut niin kaikista eniten hyötyy ja
silloin oon oppinu tuntemaan ihmisiä ja saanu niitä keinoja niin mää nään
niinku omakohtasesti että siitä on ollu apua…
Johdon ja esimiesten edustaja oli myös sitä mieltä, että jos substanssiosaaminen
peruskoulutuksen pohjalta oli puutteellinen, niin täydennyskoulutuksen arvo kasvoi entistäkin tärkeämmäksi.
J/E: …no täydennyskoulutus on tietenkin sitte…jos peruskoulutus on puutteellinen niin sen niinku arvo kasvaa ja tietenki muutenki jatkuvasti vaatii
kouluttautumista tämä maailma mutta tuohon suhteutettuna on tärkiä asia…
Tämän diskurssin edustajat olivat myös sitä mieltä, että asiakasperheen kokemukset pitää huomioida täydennyskoulutuksessa (26). Asiakasperheen edustaja oli
valmis tulemaan esimerkiksi työntekijöiden koulutustilaisuuksiin kertomaan kokemuksistaan.
A: …mää voisin mennä vaikka luennoimaan tai kertomaan jonnekkin teijän
työntekijöitten koulutuksissa tai opiskelijoille tai ihan mihin vaan kertomaan
tietyn luennon tai kurssin tai mikä teillä nyt onkaan niin yhteyvessä näissä et
miten me ollaan koettu ne palvelut ja verkostot niin mää haluaisin olla mukana siinä koska aina löytyy parannettavaa…
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Johdon mielestä hyvien palveluiden perusta on huomioida asiakkaiden näkemykset ja toiveet, koska muuten toiminta on hyvin organisaatio- ja viranomaislähtöistä. Tämä ei vastaa enää nykyajan vaatimuksia.
J/E: …eihän mikkään palvelu oo kestävällä pohjalla jos ei asiakkaita kuulla
ja heijän näkemyksiään siinä että mitä palveluita ne haluaa ja miten se heijän
mielestään pitäs toteuttaa et se ei ois niinku semmosta viranomaslähtöstä tää
meijän toiminta…ehottomasti oon sitä mieltä se on tätä päivää että asiakkaat
on siinä siinä mukana…
Työntekijän edustaja näki yhteisen täydennyskoulutuksen edistävän moniasiantuntijaisen yhteisen kielen löytymistä, mikä parantaa ja kehittää yhteistyötä.
T:… niiden koulutustenkin avulla meille tulisi se yhteinen kieli ja tavallaan se
koulutus siinä rinnalla että tavallaan se johto järjestää meille tämmösiä yhteistyömahollisuuksia ja aikaa ja yhteisiä palavereita että me voijjaan niinku
kehittää tätä meijän yhteistyötä…
Johdon on myös luotava toimintaperiaatteet yhteistyölle ja seurattava ja arvioitava
säännöllisesti toimintaa (33). Tämän diskurssin johdon ja esimiesten edustajat
korostivat erityisesti hallinnon vastuuta moniasiantuntijaisen yhteistyön seurannassa ja arvioinnissa.
J/E:… sittenhän johdon pitää luoda ilman muuta toimintaperiaatteet ja mahollisuus tän tyyppiselle ja sitten seurata ja arvioida sitä säännöllisesti ja se
mun mielestä kannustaa työntekijöitäkin sitten sitten siihen asiaan ja on niinku strategian noudattaminen siinä siinä asiassa jos tälle asialle olisi niinku
tehty oma strategia…
Johdon rooli nähtiin tärkeänä antamassa suuntaviivat toiminnalle, varsinkin kun
uutta toimintaa kehitetään. Johdosta pitää tulla hyväksyntä ja kiinnostus toimintaan, mikä on hyvää palautetta kenttätyöhön ja osaltaan sitouttaa työntekijät uuteen toimintamalliin.
J/E:…mää aattelen että johdon täytyy olla siinä mukana niinku luomassa
puitteita vaikkakin ne työntekijät ite niitä käytännön juttuja on luomassa mutta tavallaan johdon täytyy niinku luoda mahollisuus siihen yhteistyölle ja
niinku yhteiset puitteet ja tavallaan pitäs niinku tämmöisten moniasiantuntijaista yhteistyötä tekevien vielä itekkin miettiä ja arvioida näissä yhteisissä
kokouksissa että missä mennään ja mitä on vielä kehitettävä…kyllä minusta
johdon täytyy olla ja jos ei tämmöiselle moniasiantuntijatyölle oo niinku seu82

rataryhmää tai semmosta luotu niin kuka se varmistaa että pysytään oikeassa
suunnassa ja tavallaan johdonkin täytyy hyväksyä ja olla tämän toiminnan
takana, kyllähän työntekijät aistii jos niinku johto ei oo siinä mukana…se
johdon tuki kuitenkin aktivoi työntekijöitä…
Myös työntekijän edustaja koki, että johdolla pitää olla kokonaisvastuu
ja -koordinaatio toiminnasta, ettei kiireisten työntekijöiden tarvitse huolehtia siitä.
T:…näitä ois hyvä seurata ja arvioida ja mitä ite oon kans ollu noissa moniammatillisissa tai tämmösissä työryhmissä niin justiin se että ko ihmiset
tekkee sitä kiireisen oman työn ohessa niin se on sit vähä semmosta ko miten
minä sanon…se ei oo niinko semmosta jäsentynyttä ja organisoitua että ois
ihan hyvä että jollakin ois se kokonaiskoordinaatio ja vähä niinku katottas että missä mennään…
Asiakkaankin mielestä oli tärkeää, että johto seuraa ja arvioi toiminnan laatua
eikä vain esimerkiksi kustannusten toteutumista.
A:… no ainakin mulle tulee mieleen, musta tää on vähän hankala kun mää
oon asiakas, mutta musta vaan tuntuu että johtajan pitää olla tietoinen ja
tuota ja ja olla sillai mukana että mää en oikeestaan tiiä että mikä se johtajan
merkitys sitte on jos se ei oo mukana siinä sillä tavalla niin täysin ku se siihen pystyy ettei nyt turhia palkkoja makseta ja että miksi se on johtaja ja onko sillä vain budjetti…
Ensimmäisen faktorin osallistujilla oli positiivinen käsitys moniasiantuntijaisesta
vuorovaikutuksesta. Työntekijät ovat ammattilaisia, joilla arvot ja asenne työhön
ovat kohdallaan, yhteistyö on tasa-arvoista, suvaitsemattomuutta ei esiinny ja
tukimuotojen tai terapioiden vaikutuksista ei ole käsityseroja (5, 20). Työntekijän
mielestä tälle alalle hakeutuu suvaitsevaisia henkilöitä.
T:…joo näin mää aattelen kuitenkin että eikö tähän kuulu niinku suvaitsevaisuus, että ois hakeutunutkin niinku suvaitsevaisia ihmisiä…
T:…no en minä kyllä usko, ei oo kyllä tullu vastaan (suvaitsemattomuus)…
Diskurssin mukaan perhetyön vaikuttavuutta eivät estä käsityserot työmenetelmistä, koska työtä tehdään asiakasperheiden kanssa arkipäivän ongelmissa, eikä
sillä sinällään ole merkitystä, millaisia metodeja käytetään.
T:…me tehhään kuitenkin tämmöistä ruohonjuuritasoista työtä perheitten ja
asiakkaitten kesken että tavallaan tällaisia oppiristiriitoja ja tämmösiä teo83

reettisia ristiriitoja niin minun mielestä ne ei oo semmonen ongelma meijän
työssä et mitä metodia käytetään…
Toisaalta oltiin myös sitä mieltä, että käsityseroja eri menetelmistä, esimerkiksi
terapioista, voisi madaltaa niin, että yhteistyöverkostoissa asiantuntijat avaisivat
työmenetelmien perusteita ja vaikutuksia, jolloin ei pääse syntymään ylisuuria
odotuksia tuloksista.
T:…jotenkin minä ajattelen että niitä käsityseroja pitää siinä madaltaa siinä
yhteistyöverkostossa elikkä se joka tietää vaikka jostakin terapiasta ja sen perusteista ja vaikutuksista niin avaa sitä sille yhteistyöverkostolle niin että
myös muille syntyy käsitys siitä ettei ne odotukset oo jotakin semmosta mitkä
ei voi todellisuudessa kohdata koskaan elikkä näin näin mää sen ajattelen…
T:…jos aatellaan nykypäivänä vaikka nuorta sosiaalityöntekijää ja tai nehän
tuntee eri menetelmät, muistan kun kerran yks tuota sosiaalityöntekijä sano
että tuota tuota kun se oli soittanut mtteehen että voisko tälle järjestää niinku
perheintervention niin se työntekijä mteessä kysy että mikä se on niin se oli
sanonu että anti olla et voi olla hyvinkin asiantunteva ja ne tietää aika paljon
näistä tukimuodoista ja psykoterapioista ja tämmösistä interventioista…
Asiakasperheen osallistaminen myös palveluita suunniteltaessa on tärkeää. Työntekijän mukaan heidän kuuluu tuoda perheelle erilaisia vaihtoehtoja toimia ja
perhe yhdessä ammattilaisten kanssa valitsee itselleen sopivia tukimuotoja.
T:…sitä mää aattelen että perhehän se tavallaan miettii ne ja me tuuaan niitä
vaihtoehtoja ja niista sitten valitaan…eihän me välttämättä tiedäkkään kaikista mutta yhessä niinku mietitään ja pohditaan…
Koska tämän diskurssin mukaan asiakasperhe on aktiivinen osallistuja yhteistyössä, perheet uskaltavat tuoda äänensä esille ja kertoa tuen tarpeistaan (13). Tämän
faktorin asiakasosallistujat olivat itsekin vahvasti sitä mieltä, että he uskaltavat
kertoa ääneen omia tarpeitaan yhteistyökokouksissa.
A:…no kyllä mää ainaki sanon jos on jotakin asioita…ja uskallan kertoa niistä…
A:…mää en oo kyllä pelänny koskaan kertoa kun mää oon aina ollu se hankala vanhempi…mää oon kyllä rohkeasti aina kertonu…mää oon kyllä kaikissa näissä, että kissa heti pöyvälle…
Työntekijöiden mielestä pitää luoda hyvä yhteistyösuhde ja luottamuksen
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ilmapiiri, jolloin jokainen uskaltaa tuoda mielipiteensä esille. Tähän liittyy myös
asiakasperheen arvostaminen ja rohkaisu puhumaan asioista.
T:… kyllä musta niissä palavereissa joissa oon ollu niin jokkainen on saanut
äänensä kuuluviin…ja samaten minusta asiakkaat itse osallistuvat hyvin kunhan se luottamuksen ilmapiiri on ensin saatu luotua…
T:…niin kyllä mää aattelen että toi että asiakasperhe ei rohkene sanoa ääneen niin se liittyy tuohon että jos asiakasperheeseen jollain tavalla pystytään
luomaan hyvä yhteistyösuhde niin kyllä se uskaltaa sanoa ääneen mitä he
ajattelevat tilanteestaan…
T:…kyllä jos heitä rohkastaan ja arvostetaan ja on sellanen luottamus…mää
uskon että yllättävän avoimesti…
Asiakasperhe on aktiivinen osallistuja myös palveluiden tuottamisessa esimerkiksi vertaistuen antajana (42). Tämä diskurssi edustikin eniten asiakaslähtöisyyttä ja
asiakkaiden osallistamista yhteistyöhön. Osallistujat olivat sitä mieltä, että asiakasperhe voisi olla palveluiden tuottaja, esimerkiksi vertaistuen antaja. Myös
asiakasperheen edustaja oli vahvasti tätä mieltä.
A: …mää haluaisin osallistua niihin palveluiden kehittämiseen ja mää haluaisin että niitä voitas myös arvioija ja mää haluaisin että asiakkaat sais antaa palautetta siitä mitä hoitoa tai palvelua nyt saa…ja sitte tää vertaistuki
on hirveän tärkeää ja tää on ihan tosi puutteellista tämä vertaistuki…et mitä
meijän lasten sairauksien takia on tullu niin ei niihin löyvä ja ei jaksa ettiä ja
ne voitas tuua jo näissä palavereissa esille että mitä ne on ne maholliset vertaistuet että löytää semmonen ne jos ei tunne ketään…ja niitä ei sitte oo tuotu
että…ja siinä vois niiku ite olla sitten johtamassa vaikka jotakin illanviettoa
jossa kerrotaan näistä ja jaetaan niitä kokemuksia…
Myös johdon edustaja näki erityisen tärkeänä vertaistuen antamisen asiakasperheille. Muiden perheiden samanlaiset kokemukset ja ennen kaikkea selviytymistarinat tuovat sellaista apua perheille, jota ammattilaiset eivät pysty antamaan.
J/E:…sitte mää nään tosi tärkeänä tuon vertaistukiasian…asiakkaat huomaavat tämän vertaistuen kautta et he ei yksin oo näitten pulmien kanssa ja
että muilla perheillä on samoja kokemuksia ja ja moni on niistä selvinnyt ja
sitte ne voi niinku toisilleenkin antaa vinkkejä miten he on toiminu vastaavissa tilanteissa…
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4.2

Vahva johtajuus moniasiantuntijaisen yhteistyön edistäjänä

Toiselle faktorille (F2) latautui neljä johdon ja esimiesten edustajaa, kolme työntekijöiden edustajaa ja yksi asiakasperheen edustaja (taulukko 6). Faktorin sisältämää diskurssia kuvaavat yhdeksän väitettä muodostavat tämän faktorin ideaalisen Q-jaottelun (taulukko 8). Tähdellä (*) merkityt väitteet kuvaavat merkitsevästi tätä diskurssia (p < 0.01).
Taulukko 8. Faktoria 2 profiloivat väitteet.
Väitteet

Faktoripisteet

Väitteet, joista diskurssin osallistujat olivat eniten samaa mieltä
1*. Mielestäni johdon on huomioitava moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön sitoutuneet ja

3

innostuneet työntekijät, joiden avulla motivoidaan kaikki yhteistyöhön.
2. Työntekijöille on osoitettava moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön liittyvät myönteiset

2

puolet, jotta he motivoituvat voittamaan esteet ja oman muutosvastarintansa.
3. Mielestäni moniasiantuntijaista yhteistyötä tukeva organisaatio perustuu tiedon ja

2

asiantuntijuuden valtaan, ei tehtävänimikkeiden mukaisten roolien valtaan.
4. Jos moniasiantuntijainen yhteistyö ei toimi organisaation johdon tasolla, heijastuvat

3

negatiiviset vaikutukset alaisiin ja vaikeuttavat yhteistyötä asiakastyössä
6. Hyvän yhteistyön esteeksi muodostuvat kertyneestä kokemuksesta ja tiedosta

2

koostuneet virheelliset lukkiutuneet käsitykset. Nämä estävät näkemästä
kokonaisvaltaisesti eri asiantuntijoiden tulkinnan yhteisestä asiasta.
16*. Pitkäjänteistä moniasiantuntijaista yhteistyötä vaikeuttaa perheiden splittaaminen

2

(perhe jakaa ammattilaiset ”hyviin ja pahoihin” ja vaihtaa sen mukaan asiakassuhdettaan).
Väitteet, joista diskurssin osallistujat olivat eniten eri mieltä
28*. Organisaation muutokset ja niiden aiheuttamat ristiriidat uhkaavat moniasiantuntijaisen

-2

yhteistyön sujuvuutta.
37*. Moniasiantuntijaista yhteistyötä edistää mahdollisuus soveltaa luovasti erilaisia

-2

työmenetelmiä.
42*. Asiakasperheet voivat osallistua palveluiden tuottamiseen esimerkiksi antamalla

-2

vertaistukea samassa asemassa oleville perheille.

Tämä diskurssi painotti eniten johdon vastuuta ja näkökulmaa. Johdon tulisi
huomioida moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät, jotka innostaisivat kaikki muutkin toimintamalliin. (1, 2). Johdon merkitys
on erityisen suuri isossa julkisessa organisaatiossa. Johtamisen tulee olla myös
pitkäjänteistä.
T:…tuota minä korostan johdon merkitystä kun työ on johdettu linjakkaasti ja
ja selkeästi ja on nämä visiot eteenpäin vuosiksi vuosia eteenpäin niin silloin
on ihan merkitystä millä tavalla töitä tehdään kun tämä on niinku iso laiva
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tämä sosiaalityön systeemi että sen muuttaminen ja kääntäminen niin kyllä
siinä täytyy olla kapteeni talossa laivassa että se homma sujuu…siksi siksi
siellä on tuota johtoa korostettu…
Johdon edustajan mielestä esimiehet voivat vaikuttaa jo rekrytointivaiheessa moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön valitsemalla motivoituneita ja innostuneita työntekijöitä. Samoin sisäiseen työn kehittämiseen luonnollisesti valikoituu yhteistyöhön sitoutuneet työntekijät, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.
J/E…tuossa tulee mieleen semmonen että esimerkiksi rekrytointitilanteessa
työntekijä joka on hakemassa jotakin paikkaa ja joka on semmonen että…
kaikki sosiaali- ja terveystoimen paikat on semmosia… että tämmönen yhteistyökyky ja motivoituneisuus ja innostuneisuus on tärkee niin että esimiehethän ne on eri tasoilla jotka valitsee työntekijät… että mää ajattelin tuossa että semmosessa tilanteessa on jollakin tavalla ajateltava se että semmonen yhteistyösuuntautuneisuus ja motivoituneisuus vois olla yks semmonen kriteeri
jolla valitaan työntekijöitä…ja sitten myöskin semmonen että onhan meillä
tämmösiä niinku prosessityöskentelyt ja tämmöset niinku yhteistyön kehittäminen ja niin semmoseen tietysti että valitaan tai että hakeutuukin, et jos se
annetaan niinku avoimeksi…
Johdon edustajat painottavat myös hyvien käytänteiden ja onnistumisien markkinointia kenttätyöhön. Tämä edistää toimintatavan leviämistä ja sitouttaa myös ne
työntekijät, jotka eivät heti innostu uusista toimintatavoista.
J/E:…mun mielestä tässä vois olla että tunnistettava ja ja sitten se että kun
saahaan myönteisiä kokemuksia niin lähinnä sitä kautta saahaan niinku hyvien käytänteiden kautta motivoitua nekin jotka ei ole tähän vihkiytyneet ja ehkä vastustavat tätä työtapaa…
Vaikka yhteistyön hyödyt ja tärkeys saadaankin markkinoitua työntekijöille, voi
yhteistyön esteenä ja ennakkoluulojen syynä olla tietämättömyys toisten ammattilaisten työstä.
J/E:…jotenkin tään moniasiantuntijaisen työn työn tärkeys että työntekijöille
tuotas aika vahvasti esille et mitä hyötyä ja miten se toimii et että se niinku
tämmösenä asenteena käytännön toiminta niinku leviäis et siinä tuota löydettäis hyöty ja tarve…
J/E…työntekijöillä nään että työtavan edut on tietysti ymmärrettävä ja sitte se
että että eri työntekijäryhmillä on esteitä ja jaa ennakkoluuloja koska ei tun87

neta toisen työn sisältöä ja se on yks sellanen joka voi estää sen hyvän yhteistyön…
Myös asiakkaalle näyttää heijastuvan positiivinen vaikutus omaan työhönsä innostuneelta ja osaavalta ammattilaiselta, joka haluaa kehittää toimintaa.
A:…mun mielestä jos siellä on niinku hyvä tyyppi, joka on innostunut ja esimerkiksi että käy verkostokoulutuksissa ja on käyny ja on hankkinu tietotaitoa
ja osaamista ja haluaa niinku tuoda näitä asioita ja viedä eteenpäin ja hoitaa
niin ainahan se on hyvä että ihminen on innostunut omasta työstäsä ja kokee
sen mielekkääksi, totta kai se positiivisuus heijastuu sitte kentälle ja se heijastuu sitte niihin asiakkaisiinkin…
Moniasiantuntijainen yhteistyö pitää toimia johdon tasolla, ettei mahdollinen
huono ilmapiiri heijastu negatiivisesti alaisiin ja vaikeuta siten asiakasyhteistyötä
(4). Johdolla pitää olla myönteinen asenne moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön, ja
heidän pitää näyttää esimerkkiä alaisilleen.
T:…niin kyllä johdon pitää olla niinku linjassa että jos jotakin vaatii niin aatella sitte et mitä vaatii ja sitte sopimukset siellä johdon tasolla…”
J/E:…moniasiantuntijainen yhteistyö edellyttää että se johdon asenne on aika
keskeinen siinä, että minkälainen minkälainen tuota vaikutus sillä sitten on
alaisiin ja sujumiseen ja minkälainen tavallaan ilmapiiri tai ideologia sitten
toimii että minkälainen viesti tulee johdolta niin sen mukaan toimii, et jos on
myönteinen asenne johdolla niin silloin se heijastuu siihen alaisiin ja työskentelyyn… myös johdon toiminta sillalailla että otetaan huomioon kaikki se
kokonaisuus et esimerkki ja malli sen toiminnan kautta on erittäin tärkeää…
J/E:…johtajat tai esimiehet minun mielestä ovat esimerkkejä ja jos heillä on
negatiivinen asenne ja epäilevä asenne niin kyllä minun mielestä se heijastuu
myös alaisiin käsin koska myös alaiset peilaa sitä omaa työtä ja niitä työtapoja siihen miten se näyttäytyy muiden silmissä ja esimiehellä on siinä minusta tietty roolinsa…
Moniasiantuntijaista yhteistyötä tukeva organisaatio perustuu tietoon ja asiantuntijuuteen eikä tehtävänimikkeiden mukaiseen roolien valtaan (3). Johdon edustajan mukaan tähän liittyy nimenomaan toisen asiantuntemuksen arvostaminen eikä
virkanimikkeen kunnioitus.
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J/E…nimenomaan ja täähän on nimenomaan sitä toisen työn arvostamista ja
jos meillä kootaan moniammatillisia verkostoja niin eiköhän siinä se tieto ja
asiantuntijuus ole se ykkösasia eikä se että onko mikä mikä se virkanimike tai
tehtävänimike…
Tämän diskurssin mielestä virheelliset ja lukkiutuneet käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ja keskinäinen vuorovaikutus vaikuttavat yhteistyön toimivuuteen haitallisesti (6). Nämä voivat johtua vanhoista ja yksittäisistäkin kokemuksista.
J/E:…jostakin syystä tuntuu että tietyt semmoiset hyvin vanhatkin tai yksittäiset kokemukset tai tai asenteet saattaa olla esteenä että vaikka tuota tilanne
jotenkin muuttuu mutta jos on saanu jostain semmosesta omasta kokemuksesta tai jonkun muunkin kokemuksesta, ei kannata tehä yhteistyötä niin se voi
niinku kauheen pitkälle pitkälle niinku estää sitä… tai aatellaan vaikka että ei
ei ne oo alkanu eikä ne ala koskaan…vähän niinku liian pitkälle menevät johtopäätökset jostain yksittäisistä kokemuksista tai toisen kokemuksesta että tää
on vähän se semmonen että aatellaan että niinku huono kello kauas kuuluu
mutta hyvä ei kuulu…
Vuorovaikutuksen ongelmat nähdään paljolti liittyvän toisten työn huonoon tuntemukseen ja kokonaisuuksien hahmottamisvaikeuksiin. Myös työntekijöiden
vaihtuvuus vaikeuttaa hiljaisen tiedon siirtymistä, jolloin vahvat ammattihenkilöt
voivat liikaa ohjata yhteistyötä oman professionsa mukaan ja asiakas- ja perhelähtöisyys katoaa.
J/E:…tää liittyy tähän toisen työn tuntemiseen ja sitten sitä että että tämän
perheen mukana oleminen että jos vaihtuu niin se hiljanen tieto ei siirry ja jos
vaihtuu työntekijät niin kyllä tässä sitten se kokonaisuus häviää ja voi tulla
tällasia niinkun työtaparistiriitoja että eri ammatti…voimakkaat henkilöt
ammattisisältönsä perusteella niin sitten tulee tämmöstä että se tavallaan hajoaa se yhteisnäkemys siitä että mikä on tälle tälle asiakkaalle juuri paras…
Jumiutuminen vain omaan työrooliin ja ammattinimikkeeseen johtaa erään työntekijän edustajan mukaan huonoon perhetyöhön.
T:…elikkä jos jumiudutaan vain siihen omaan työnkuvaan, ei kehitytä eikä
lähetä… olla semmosia avarakatseisia valmiita uutta oppimaan ja ollaan
vaan siinä omassa oman työroolissa… ammattinimikkeessä… ei nähä niinku
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sitä laajemmin niitä asioita sitä perhettä ja tullaan niinku huonommin kohdatuksi perhe sitte…
Pahimmillaan tämä lukkiutunut negatiivinen käsitys näyttäytyy asiakkaalle jo
valmiiksi ennakkoluuloisena yhteistyön esteenä.
A:… elikkä siis yks sosiaalityöntekijä, väliaikainen sosiaalityöntekijä, luki
papereista minun taustoja ja hän sitten päätteli erilaisia asioita minusta…
niin se estää yhteistyötä jos on jo valmiiksi joko positiivinen tai negatiivinen…
Vuorovaikutuksen ongelmia nähdään paitsi ammattilaisten kesken niin myös
asiakasperheiden kanssa. Diskurssin mukaan perheiden splittaaminen vaikeuttaa
yhteistyötä (16). Koettiin, että perheet jakavat helposti työntekijät ”hyviin”
ja ”pahoihin”, ja esimerkiksi sosiaalityö nähdään negatiivisempana kuin terveydenhuolto.
J/E…mulla on se käsitys että tämänhetkisen tiedon perusteella perhe jakkaa
meijät niinku sosiaali- ja terveystoimen puolella hyviin ja pahoihin ja ja sitä
kautta sitte se arvottaa niitten toimijoitten tavallaan tehtäväkuvaakin sitte että haluaako ne meille hyvvää vai haluaako ne pahhaa… no tuota sosiaalityötähän ylleensä niinku katotaan pahaksi ja ja tota jos puhutaan huostaanotoista tai sitte rahan jakamisesta… sitä joko saa tai ei saa että se on kuitenkin
semmonen arvoasia että että sillä pystytään niinku vaikuttaan siihen asiakasperheen elämään tai asiakkaaseen ja sitä kautta tullee se hyvä ja paha…
Työntekijöiden edustaja toivoo, että kaikki toimijat tunnistaisivat splittausilmiön,
mikä edistäisi yhteistyön jatkuvuutta, koska jatkuva asiakkuuden vaihtuminen ei
hyödytä ketään.
T:…siis joo kyllä että perheet on ja meijän asiakkaat on että jos joku aattelee
erilailla kuin mitä se asiakas ite aattelee ja sitten mennee sukset ristiin ja sitte vaihetaan että tuon kans toimii paremmin…no eipä se toimikkaan ja vaihetaan ja…se varmaan niinku jotenkin tiivistää riveja työntekijöitten kesken ja
sitte että kaikki tunnistaa tämän splittauksen ja tietää että mistä on nyt kyse
ja pysäyttäs ja eikä lähteä siihen mukkaan eikä asiakkaat voi niinku aina meitä valita työntekijöitä vaan että etteenpäin pittää mennä…
Johdon edustaja näkee koko palvelukokonaisuuden koordinoinnin ja moniasiantuntijaisen yhteistyön hyvien toimintatapojen ehkäisevän splittausta ja palvelui90

den näyttäytyvän asiakkaalle yhtenä tukimuotojen kokonaisuutena, jolloin asiakkuuden vaihtaminen ei enää ole tarpeellista.
J/E…tämä splittaaminen sehän liittyy tähän palvelukokonaisuuteen ettei sitte
oo tavallaan niinku mahollisuutta niillä perheillä spilitata sillon ku se katotaan se koko prosessi et… mää ehkä sen ajattelin tässä sen näkökulmasta että
niinku jos perheelle annetaan niinku mahollisuus että tavallaan se palvelukokonaisuus on niinku yhtenäinen niin sillon ei niinku tavallaan oo sitä mahollisuutta sitte…koska sitähän sitte voijaan käyttää sillä tavalla et shoppaillaan
sieltä täältä palveluja et mää nään sen niinku yhtenä tuon kanssa…ja siihenhän liittyy myös se että on hyvät nämä tiimi- ja verkostotyön käytännöt että
on tämä moniasiantuntijainen tiimi jossa sitte katotaan niitä perheen asioita
niin silloinhan se perhe ei niinku tavallaan pysty splittaamaan…
Organisaatioiden muutoksia ja niiden aiheuttamia ristiriitoja ei puolestaan nähty
uhkana käytännön moniasiantuntijaiselle yhteistyölle (28). Jos työ on hyvin johdettua, organisaation muutokset eivät vaikuta kenttätyöhön haitallisesti johdon tai
työntekijöiden mielestä.
J/E:…ei nuo organisaation muutoksetkaan välttämättä oo este jos ne ristiriiat…tavallaan kuitenkin se perustoiminta toimii siellä niinku sovittu niin ei
sen pitäs vaikuttaa että sielläpähän taistelkoon johto keskennään…
Toisaalta johdon edustajan mielestä johtamisessa on epäonnistuttu, jos asiakasrajapinnassa näkyy organisaation rakenteiden tai johtamisjärjestelmien muutokset.
J/E:…minusta organisaatiomuutokset organisaatio on oma asiansa ja toimintatavat ja tää toimintatapa moniasiantuntijainen yhteistyö niin niin minun
mielestä asiakkaalle tää että organisaatiossa tapahtuu jotakin niin ei pitäs
näkyä suoraan eli minun mielestä on sillon niinku vähän epäonnistuttu jos
siellä organisaation rakentamiseen ja johtamisjärjestelmään liittyvät ristiriidat tai kuka mitäkin johtaa ja minkälaisessa laatikossa on että se olisi myös
asiakasrajapinnassa niin sillon on on epäonnistuttu…
Työntekijän edustaja korostaa, että selkeä oman yksikön ja henkilökohtainen
perustehtävä auttaa luovimaan nopeissakin organisaation muutoksissa.
T:…kyllä sitä varmasti joitakin semmosia uhkatekijöitä tullee jos organisaatio muuttuu niinku nopeasti mutta minä aattelen että jokaisella niinku tässäkin meijän työyksikössä on se perustehtävä minkä mää niinku tiedän mitä
mää teen että muuttuu minun organisaatio millä tavalla tahansa niin minä
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oon tässä työssä tämän työn tekijänä minä minä pyrin niinku luovimaan siinä
organisaation muutoksessa ja minä oon selkeästi sen oman perustyön tekijä…
Moniasiantuntijaista yhteistyötä eivät diskurssin mukaan edistä työmenetelmien
luova soveltaminen (37). Työtapoihin halutaan tietty struktuuri eikä soveltamista.
J/E… ei jonkulainen struktuuri siinä täytyy olla…
Tämän faktorin osallistujat eivät mieltäneet asiakkaita palveluiden tuottajina (42).
Asiakasperheet nähtiin kyllä oman elämänsä asiantuntijoina sekä arviointia ja
palautetta antavina osallisina yhteistyössä.
J/E:…tuota en…vaan oman asiansa asiantuntijoina ja ja tuota mutta en nää
heitä jos vertaistukeen vertaistukiryhmät ei liity tähän tähän asiakasperheen
tähän asioitten käsittelyyn vaan että se on sitten…joo en en nää ihan tuolla
tavalla…
Myös esimerkiksi vertaistuen antaminen nähtiin voimavaroja vaativana tekijänä,
mitä omalla asiakaskunnalla ei välttämättä ollut.
J/E:…kuitenkin nämähän on niin kuin ongelmaperheitä, että pystyykö ne välttämättä olemaan vertaistukena, pystyyhän ne kyllä antamaan palautetta siitä
omasta ja sitten yleensä siitä suunnittelusta mut se että onko niillä välttämättä sitte voimavaroja olla muita tukemassa…
Käsite palveluiden tuottaminen aiheutti ehkä hämmennystä. Vertaisryhmien vetämistä ei mielletty varsinaisena palveluiden tuottamisena.
T:…toisaalta kyllä joo jos on tämmönen perus vertaistukiryhmä mutta sitte
mää kyllä jotenkin tuo palveluiden tuottaminen…asiakkaat tuottaa palveluja…
4.3

Ammattilaiset avainasemassa moniasiantuntijaisessa
yhteistyössä

Kolmanteen faktoriin (F3) valikoitui yksi johdon ja esimiesten edustaja sekä viisi
työntekijöiden edustajaa, mutta ei asiakasedustajia (taulukko 6). Faktorin sisältämää diskurssia kuvaavat seitsemän väitettä muodostavat tämän faktorin ideaalisen
Q-jaottelun (taulukko 9). Tähdellä (*) merkityt väitteet kuvaavat merkitsevästi
tätä diskurssia (p < 0.01).
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Taulukko 9. Faktoria 3 profiloivat väitteet.
Väitteet

Faktoripisteet

Väitteet, joista diskurssin osallistujat olivat eniten samaa mieltä
5. Mielestäni työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasa-arvon puutteeseen

2

työntekijöiden ja asiakasperheiden sekä eri ammattilaisten välillä.
7*. Ennakkoluuloiset käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ohjaavat kokouksia tietyn

3

kaavan mukaan. Tämä estää moniäänisen avoimen keskustelun ja erilaisuuden
näkemisen positiivisena voimavarana.
37. Moniasiantuntijaista yhteistyötä edistää mahdollisuus soveltaa luovasti erilaisia

2

työmenetelmiä.
Väitteet, joista diskurssin osallistujat olivat eniten eri mieltä
17*. Mielestäni moniasiantuntijainen yhteistyöosaaminen edellyttää kaikkien toimijoiden

-2

arvopohjan selkiyttämistä johdon järjestämien keskustelujen avulla.
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen on järjestettävä

-2

monitieteisiä kursseja, jotka lisäävät eri ammattilaisten välisiä vuorovaikutustaitoja.
29*. Tiimi- ja verkostotyön käytännöt (mm. säännölliset tiimikokoukset ja palaverit,

-2

vuoroittainen tiiminvetäjyys, työparityöskentely, yksilö- ja tiimityönohjaus, työn konsultointi)
edistävät hyvää moniasiantuntijaista yhteistyötä
33*. Johdon on luotava moniasiantuntijaiselle yhteistyölle toimintaperiaatteet. Eri

-2

ammattiryhmistä koostuvia yhteistyöryhmiä täytyy johtaa, seurata ja arvioida
säännöllisesti, jotta ne toimisivat jatkuvasti tehokkaasti.

Tässä diskurssissa moniasiantuntijainen yhteistyö nähtiin vuorovaikutukseen
liittyvänä haasteena. Työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasa-arvon puutteeseen, ja ennakkoluuloiset käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ohjaavat
käyttäytymään kaavamaisesti ja jäykästi (5, 7). Avointa asiakkaan näkökulman
ymmärrystä ja arvostusta ei voi syntyä, jos negatiivinen vuorovaikutus ohjaa yhteistyötä.
T:…käytännössä oon nähny sen että jos on niinku hyvin rigidi ajatus itsellä
siitä miten pitää olla eikä avoimesti kuuntele sitä miten asiakkaat näkee sen
asian ja niin elikkä ei synny sitä…silloin ei voi syntyä ymmärrystä siitä miten
ne asiakasperheet ajattelee että täytys pyrkiä ymmärtämään ja arvostamaan,
se muutos voi mun mielestä tapahtua vaan sen kautta… et jos itellä on hyvin
vankka käsitys siitä miten ne asiat pitää olla ja yrittää väkisin vääntää toiset
siihen muottiin niin ei toimi…
Työntekijän edustaja näkee myös jonkin ulkopuolisen havainnoitsijan tai kokouksen ohjaajan roolin hyvänä keinona luoda moniäänistä keskustelua yhteistyössä.
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T:…minä en tiiä että kuin paljon sitä niinku realistisesti on mutta ainakin riski sille on aina olemassa et jos on semmosta suvaitsemattomuutta niin kyllä
se kauheen helposti sit jotenkin näkkyy ja uskon että semmonen paranee jos
on välineet ja keinot…joku ulukopuolinen voi tulla kyselemään…ihmiset niinku helposti mennee niinku omasta roolista käsin…semmonen niinku jotenkin
moniäänisyys monenlaisten keinojen käyttö luovasti on niinku tärkee asia…
Erään työntekijän mielestä työuupumus tai työntekijän hankala oma elämäntilanne voi olla esteenä moniasiantuntijaiselle yhteistyölle, joka vaatii voimia ylittää
rajoja ja lähteä hakemaan oman sektorinsa ulkopuolelta yhteistyökumppaneita.
T:…en tiiä että onko este mutta mää liitän tuon jollain tavalla niinku työuupumukseenkin että että jollain tavalla sitte on…se ei oo aina helppoo kuitenkaan se yli sektorirajojen tehtävä työ ja sitte jos jollain tavalla on on hankalassa elämäntilanteessa työntekijä henkilökohtasesti tai tai on jollain tavalla uupunu ja liian kovan työtaakan alla niin se kuitenki vaatii voimia lähteä
tekemään niinku yli sektorirajojen töitä…
Työntekijöillä oli jopa kokemuksia jäykän kaavamaisista yhteistyökokouksista,
joissa oli jo käsikirjoitus valmiina ja päätetty ammattilaisten kesken, mikä perheelle on parasta.
T:…oon sitä mieltä että on niinku kokouksia joissa on jo käsikirjotus valmiina…yritän välttää niitä että se ei tietysti ole tavotteen mukasta mutta niitä
on…tavallaan että moniammatillinen työryhmä moniasiantuntijainen työryhmä on etukätteen pitäny kokkouksen jossa he on miettiny että mitkä on tutkimustulokset ja mitkä ne perheen asiat on ja mikä heijän mielestään on hoitosuositus ja sitte ne kerrotaan perheelle ja yritetään taivuttaa se perhe siihen
muottiin…
Tämän diskurssin edustajien mielestä myöskään työmenetelmät eivät saa olla
jäykän kaavamaisia, vaan niitä pitää soveltaa luovasti asiakkaan tarpeiden mukaan (37).
T:…semmoinen moniäänisyys tai monenlaisten keinojen käyttöönotto luovasti
on minusta tärkee asia ja sit jos on on monenlaisia ihmisiä tekemässä yhteistyötä niin sillon se niinku lisää mahollisuutta semmoseen…
Erilaiset perheet hyötyvät erilaisista menetelmistä, ja hyvään lopputulokseen voidaan päästä monenlaisilla työmalleilla. Tärkeinät on asiakasperheen sitoutuminen
sellaiseen tukimuotoon, josta kokee hyötyvänsä parhaiten.
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T:…joo että vuorelle ei oo vain yhtä tietä ja että sinne on monia teitä ja toinen hyötyy toisenlaisesta työmenetelmästä ja toinen toisesta…että mistä tämä
asiakas tai asiakasperhe hyötyy eikä niin että mitä minä ajattelen ja mitä minä osaan…että se mihin asiakas sitoutuu ja mikä hänelle tuntuu…että sitä
minä tarkoitan sillä luovuudella… että en tarkoittanut että kaikkien pitää
maalata tai soittaa tai tanssia mutta tarkotin sitä että on monia eri menetelmiä eikä niin että me tehhään aina näin…
Jos jokin menetelmä ei toimi, pitää uskaltaa myös luopua siitä ja kokeilla jotain
toista työmenetelmää. Pahinta on, jos työtä ohjaa jäykästi aina samanlainen kaava, johon yksikössä on totuttu.
T:…ja sitte se että yksikössä ja yksilöillä on tiettyyn pisteeseen asti oikeus ja
mahollisuus kokeilla erilaisia luovia toiminnallisia menetelmiä ja jos todetaan että ei toimi niin palataan entiseen eikä niin että pitää jotenkin mennä
sillä tavalla niin kuin tässä yksikössä on aikasemminkin tehty…
Moniasiantuntijainen yhteistyö on rakenteita ja prosesseja, joita ennen kaikkea
käytännön ammattilaiset hoitavat. Johdon tiukkaa seurantaa tai keskusteluja arvopohjasta ei vahvojen ammattilaisten mukaan tarvita (17, 33). Riittää kun johto on
luonut edellytykset yhteistyölle, kentällä hoidetaan varsinainen työ.
T:…niin en mää nää siinä jotenkin sitä arvopohjaerilaisuutta ongelmana että
ois jotenkin eri arvopohja että se on enemmänkin jotenkin niitä käytännön
juttuja mitä siellä on esteenä…
Johdonkin edustaja näkee jopa haitallisena, jos johdon taholta aletaan ohjata moniasiantuntijaisen yhteistyön arvokeskusteluja. Ammattilaiset substanssiosaajina
omaavat hänen mielestään parhaan olemassa olevan tiedon. Koulutukset voivat
hänen mielestään sisältää arvokeskusteluja.
J/E…mää vierastan tässä että johto järjestää keskusteluja kun tuota mun mielestä ammattilaiset ja substanssiosaajat parhaan olemassa olevan tiedon ja
tutkimuksien ja muun mukaan niin kuin junailee asioita verkostomaisesti ja
silloin se arvopohjakeskustelu täytyy olla niissä koulutuksissa ja tämänkaltasissa että jos johto alkaa näitä järjestää niin siitä tullee semmonen semmonen
kaupungin visiostrategia…
Tässä diskurssissa korostui ammattilaisten oma vastuu ja osaaminen käytännön
työssä. Ymmärrettiin, että jonkinlainen seurantamenetelmä on hallinnossa oltava,
mutta ennen kaikkea työntekijä on itse vastuussa omasta toiminnastaan.
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T:…vaikka mää paninki että se ei oo välttämätöntä että johto koko ajan seuraa että tehhäänkö tätä niin mun mielestä se on aika tärkeetä että työntekijät
ite seuraa et miten täällä toimitaan…
T:…nii oon mää sitä mieltä että ei sen nyt tiukasti tarvi valvoa onhan nyt tietenki joku systeemi siihen oltava…
Työntekijän mielestä tiimin pitäisi itse saada luoda oma toimintamallinsa, jota
johto ei saa liikaa kontrolloida ja valvoa.
T:…ammattilaiset pystyy itsenäisesti toimimaan ehkä paremminkin, että ei se
johto sählää joka paikassa…niinku tietenki se ajatus se ideologinen ajatus
täytyy olla selkeä ja sille luodaan sille työlle mahdollisuudet mutta sitten sen
jälkeen mä ajattelen että tiimien pitäs aika paljon itse saada luoda se oma
työnsä mutta tietenki on tärkeä että johto jollakin lailla on siinä mukana mutta ei niin että se on jotenkin kontrolloimassa ja niinku määrittelemässä liikaa
niitä asioita…
Kolmannen faktorin edustajat eivät pitäneet kovin tärkeänä moniasiantuntijaisen
yhteistyön tiimi- ja verkostotyön käytäntöjen selkeyttämistä (29). Tämä nähtiin
ehkä niin, että toiminnan sisällöllä on paljon suurempi merkitys vaikuttavalle
yhteistyölle kuin ulkoisilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Ensin pitää löytää yhteistyön tarpeellisuus ja hyöty ja sen jälkeen luoda rakenteet yhteistyölle.
T:…tää tuli ehkä semmosesta ajatuksesta että mää aattelen että jos niinku sovitaan että on niinku työparityöskentely ja sovitaan että aina vaihtuu tiiminvetäjyys ja tehhään tämmösiä niinku rakenteellisia muutoksia niin se ei niinku itessään välttämättä niinku merkitte mittään mut sitten jos on niinku muullaista sisällöllistä ajatusta minkä takia halutaan tehhä yhteistyötä ja minkätakia se on perheelle tärkeää ja sit siihen liitetään tämmösiä rakenteita niin
sitä kautta se tullee…
Vaikka tämän diskurssin edustajat näkivät haasteita moniasiantuntijaisessa yhteistyössä, monitieteisen peruskoulutuksen ei nähty edistävän yhteistyötä lisäämällä
ammattilaisten välisiä vuorovaikutustaitoja (21). Kuitenkin korostui toisten työn
tuntemus ja yhteiset työmenetelmät yhteistyön edistäjinä.
T:…jos se tarkoittaa sitä että koulutuksissa pitää jotenkin käydä paljon läpi
toisten koulutuksia tai että minkälainen se ammatti on, niin siihen en usko,
mutta taas hirveesti uskon siihen että jos tietää toisten työstä ja on yhteisiä
työmenetelmiä niin siihen mää taas uskon…
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Tärkeämpänä kuin peruskoulutusvaiheen monitieteiset kurssit nähtiin yhteiset
työssäoppimisjaksot.
T:…mää mietin sitä että kuinka paljon siinä kohti voidaan vaikuttaa, mä en
oikein tiedä sitä mut tota…paljonko sillä peruskoulutusvaiheella voidaan vaikuttaa, mut voi olla että sillä loppujen lopuksi voidaan vaikuttaa paljon
enemmänkin kuin mitä sitä aatteleekaan…yhteiset vähän myöhemmässä vaiheessa tuossa työssäoppimisjaksoilla yhteisiä…että tota ne on ehkä vielä tärkeempiä…
4.4

Perusta kumppanuusyhteistyölle

Kaikille faktoreille yhteisiä konsensusväitteitä, jotka saivat korkeita faktoripisteitä, löytyi aineistosta viisi (taulukko 10). Tämä yksimielisyys tietyistä teemoista on
vahva perusta moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. Tähdellä (*) merkityt väitteet
kuvaavat konsensusta merkitsevästi (p < 0.01).
Taulukko 10. Faktoreita yhdistävät konsensusväitteet.
Väitteet

F1 F2 F3

Väitteet, joista kaikkien diskurssien osallistujat olivat samaa mieltä
14. Asiakasperheen on vaikeaa luottaa ammattilaisiin ja kertoa vaikeista perhetilanteista,

4

4

3

3

4

4

4

3

3

3

2

2

jos työntekijät vaihtuvat koko ajan.
15. Asiakasperhe sitoutuu perheelle suunniteltuihin yhteisiin tavoitteisiin ja positiiviseen
muutosprosessiin vain, jos on tullut aidosti kohdatuksi ja kuulluksi avoimessa
vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa.
27. Työmenetelmät, jotka auttavat perhettä itseään löytämään voimavaroja ongelmiensa
ratkaisuihin, lisäävät sitoutumista yhteistyöhön.
34*. Moniasiantuntijaisen yhteistyön edellytys on, että asiakkaiden palvelukokonaisuuksia
tarkastellaan ja toimintaa kehitetään koko palveluketjun näkökulmasta, peruspalveluista
erityispalveluihin.
Väitteet, joista kaikkien diskurssien osallistujat olivat eri mieltä
30*. Moniasiantuntijaista yhteistyötä hankaloittaa salassapitovelvollisuus.

-3 -3 -3

Johdon ja työntekijöiden yhteinen mielipide oli, että edellytys joustavalle moniasiantuntijaiselle yhteistyölle on, että palveluketjua tarkastellaan ja kehitetään
kokonaisuutena peruspalveluista erityispalveluihin (34). Työntekijöillä oli jo kokemusta yli sektorirajojen menevästä palveluketjujen kehittämisestä ikäkausittain.
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T:…joo tämähän on tätä meijän palveluketjuajattelua elikkä tuota että yli tavallaan niinku sektorirajojen mietitään ja tuota niinku eri ikäkausien niin minä koen sen tärkeäksi…
Palvelujärjestelmän tarkastelu kokonaisuutena nähdään poistavan turhaa byrokratiaa.
J/E:…tuo byrokratian näkökulma tullee esille että tätä palvelujärjestelmää
pitäs tarkastella kokonaisuutena…
Erään johdon edustajan mielestä ei voida edes puhua moniasiantuntijaisesta palvelusta, jos palveluketjua ei ole tarkasteltu kokonaisuutena.
J/E:…sitte jos niitä palvelukokonaisuuksia ei tarkastella kokonaisuuksina
niin ei voija ajatella että tämmöstä moniasiantuntijapalvelua niinku on oikeasti käytössä olemassa ja se vaatii kaikilta sitoutumista…
Varsinkin suuressa organisaatiossa voi syntyä helposti päällekkäisiä palveluita,
jos niitä ei ole linjattu yhteen.
J/E:…no tuota jos aattelee näin isoa organisaatiota niin niin niin kyllähän se
pittää kattoa se koko koko niinku prosessi ja ne eri toimijat että ku yhen perheen ympärillä saattaa hääriä vaikka kuinka monta eri toimijaa niin varmaan
edistäs sitä hommaa…
Työntekijän edustaja vastuuttaa hallintoa linjaamaan palveluita kokonaisuudeksi,
jotta vältytään ristiriidoilta ja palveluiden pirstaloitumiselta.
T:…tosiaan kun puhutaan siitä että on monta asiantuntijaa ja tehhään sitä
yhteistyötä…et se on tavallaan niinku tietynlainen peli niin siihen täytyy olla
siihen kokonaisuuteen sitten semmonen katse sieltä jostakin sieltä kauempaa
et se nähhään kokonaisuutena…se on oikeasti minusta semmonen edellytys
sille koko asialle et ei tuu sitte semmosta hajaannusta eikä ristiriitoja eikä
törmäyksiä että se kokonaisuuden miettiminen on tärkee juttu…
Myös palveluketjun johtajilta vaaditaan yhtenäisiä päätöksiä ja linjauksia, jotka
heijastuvat kentälle yhtenäisinä työtapoina.
T:…nimenomaan että eihän yksi johtaja voi tuota kaikkea kattoo että se johto
pitää olla samanmielinen jotenkin yhessä miettiä että eri palveluketjujen johdon yhtenäiset linjaukset sitte näkyy yhtenäisenä työskentelytapana kenttäta-
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solla ja silloin sitä ketjua voidaan niinku kehittää peruspalveluista erityispalveluihin saakka…
Palveluketjun arviointi ja kehittäminen kokonaisuutena ovat myös asiakaslähtöistä toimintaa. Jokainen työntekijä arvioi toimintaa helposti vain oman yksikkönsä
näkökulmasta, jolloin on entistä tärkeämpää koordinoida kehittämistoimintaa.
T:…kun meijän järjestelmä on kuitenki aika pirstaleinen ja on erilaisia toimijoita ja sillon ku kehitettään tai halutaan arvioida toimintaa niin musta se on
vält…niinku jokkaiselle työntekijälle käy niinku hirmu helposti että sitä kattoo niinku sieltä omasta laatikosta käsin ja sen takia minusta on tärkeätä et
sitä kehitettään ja arvioijaan kuitenki sen kokonaisuuden kautta…se on mun
mielestä semmonen asiakaslähtönen näkökulma et miten se ehkä näyttäytyy
asiakkaille se näyttäytyy kokonaisuutena…meille työntekijöille se helposti
näyttäytyy sieltä omasta laatikosta…
Konsensuksen toinen merkityksellinen yhteinen mielipide oli, että salassapitovelvollisuus ei ole este moniasiantuntijaiselle yhteistyölle (30). Johdon edustajat
olivat sitä mieltä, että lait jopa edistävät yhteistyötä, koska asioiden käsittelyyn
vaaditaan asiakkaiden läsnäolo tai tietoisuus ja lupa käsitellä perheen asioita.
J/E:…salassapitovelvollisuuden taakse yleensä vaan mennään et ei se hankaloita…lait pikemminki mahdollistavat kaikenlaisen moniasiantuntijaisen yhteistyön kun asiakkaat on läsnä mut tässä tullaan toki myös siihen et kun asiakkaat ei oo läsnä niin sillonhan se salassapito niinku hankaloittaa mutta jos
niinku lähetään siitä tilanteesta että yhteistyötä tehhään asiakkaan läsnä ollessa niin juridiikka ei oo este…
J/E:…salassapitovelvoillisuudenkin voi kiertää kun perhe on ite mukana ja
antaa luvan olla yhteyvessä, että mä en nää ollenkaan sitä ongelmana…
Työntekijöiden mukaan nykyisin ei enää pidetä salassapitovelvollisuutta ongelmana, mihin on auttanut yhteistyön tiivistyminen. Erilaiset asiakastietojärjestelmät tuovat ehkä lisää työtä ja sopimista, mutta yhteistyön esteenä sitä ei nähdä.
Kaiken perustana on sopiminen asiakkaan kanssa, mistä asioista puhutaan.
T:…tässä on päästy niinku hirveen paljo etteenpäin kun ollaan niinku lähellä
toisiaan ja ne kenen kans on tekemisissä niin miten sanotaankaan ehkä tuo on
ollu ongelma jossain vaiheessa mutta ei tänäpäivänä…
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T:…kun asiakkaan kanssa yhessä sovitaan mitä asioita voijaan puhua niin se
ei oo minusta mikkään semmonen este…tietenki siinä mielessä että vois vois
mennä kattoon jostaki tietojärjestelmistä näin niin vois helepottaa mutta asioista voijaan sopia…
Myöskään asiakkaat eivät koe salassapitovelvollisuutta yhteistyön hidastajana.
Asiakkaat ovat kuitenkin hyvin tietoisia oikeuksistaan kieltää tietojensa levittämistä.
A:…mää oon antanu luvan niinku kaikille kertoa, että kun kysytään niin se ei
oo este…”
A:…niinno ei se minun mielestä saa olla este sillai että no totta kai mää tiiän
sen että mää oon aikonaan käyttäny sitä että mää oon esimerkiksi kieltäny
luovuttamasta tietojani ja perheeni tietoja mihinkään ilman että minä ne hyväksyn että kelle ne luovutetaan…minä oon käyttäny erikseen tämmöstä kaavaketta että mä oon vieny kaavakkeen että niitä ei kans luovuteta…kieltokaavakkeen…mutta että jos ne on tarpeellisia niin ammattilainenhan osaa toki ne pyytää siltä…osaa laittaa sähköpostia, tekstiviestiä, soittaa,
kirjoittaa että voisinko mää saada sun tiedot…
Konsensus vallitsee myös yhteisestä huolesta, mitä työntekijöiden vaihtuvuus
aiheuttaa (14). Perhetyön perusta on luottamuksen syntyminen ammattilaisten ja
asiakasperheen välille. Jos työntekijä vaihtuu koko ajan, hoidon ja palvelun jatkuvuus on uhattuna. Asiakkaiden mielestä tämä on turhauttavaa, aikaa vievää ja
estää selkeästi luottamuksellisen asiakassuhteen muodostumista. Erityisen ongelmallisena asikkaat kokevat sen, että uudelle työntekijälle pitää aloittaa aina alusta
asti perheen tilanteen kertominen. Tähän kuluu yhteistä aikaa, eikä asioissa päästä
eteenpäin.
A:…mitä nyt että ku oon kuullu joiltakin että kun aina vaihtuu työntekijä niin
se on vaikiaa kun aina pittää alottaa alusta selostamaan se tilanne…
A:…tämän minä oon kokenu erittäin hankalaksi…että jos vähän väliä vaihtuu
työntekijä, lääkäri vaihtu, sosiaalityöntekijä vaihtu, sairaanhoitaja vaihtu,
niin aloita taas uuvestaan että ettekö te voi lukea niitä edellisen laittamia tietoja tietokoneelta tai jostakin teijän systeemeistä…niin ”eikö minä haluan
kuulla teiltä itseltä puhtaalta pöyvältä teijän itsenne kertomana tämän”…niin
se on aivan hirveän raivostuttavaa, että se pitää aina aloittaa alusta se tarina, johon mennee se tunti tai enemmän tai monta tapaamiskertaa ja sitten
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hups tämä muuttikin tuonne ja nyt teillä on taas uus sosiaalityöntekijä että
tämä on iso puute tämä että kun ne aina vaihtuu…
A:…no jos työntekijät vaihtuu koko ajan niin eihän siinä voi niinku minkäänlaista suhdetta luoda siihen työntekijään kun pitää jatkuvasti tehdä sitä tutustumistyötä että aina on vähä semmonen kosioaika menossa…
A:…siis se luottamus tulee ajan kanssa, hyvin harvoin ihminen niinku luottaa
toiseen hetkessä niin jos työntekijä vaihtuu niin siinä ei tietysti oo hirveesti
aikaa välissä…
Samoin työntekijät kokevat, että yhteistyö vaikeutuu kaikkien osapuolien näkökulmasta, jos yhteistyökumppanit vaihtuvat koko ajan.
T:…joo sen on nähny niiku tässä jo toimiessa moniasiantuntijaisessa työssä
että se vaikeutuu työntekijän näkökulmasta ja se verkoston näkökulmasta ja
se vaikeutuu sen perheen näkökulmasta elikkä kuka se on se työntekijä tulevaisuudessa, se voi olla erittäin oleellinen sen perheen arjessa ja tärkeä että
se niinku aina vaikeuttaa kaikkien näkökulmasta ja hankaloittaa jos vaihtuu…
Myös tiedonkulku vaikeutuu, ja asiakkaat kokevat, että heidän tilanteensa ei ole
kenenkään hallinnassa ja helposti tulee väärinkäsityksiä ja ristiriitoja yhteistyökumppanuuteen.
T:…elikkä ihan selkeästi omassa työssä on tullut tämä että jos työntekijät
vaihtuu koko ajan niin asiakkaat ei niinku…ne ajattelee että kukaan ei niinku
hallihe heidän tilannetta, tiedon kulku on estynyt, sitä tietoa ei mene, tullee
väärinymmärryksiä, väärinkäsityksiä ja myöskin meijän niinku työntekijöitten
vaikea saaha, kun ei tiiä että kuka työntekijä, sitte sieltä kiinni…se yhteistyö
on niinku hankalampaa esim sosiaalityöntekijän ja minun ja perheen kanssa…että jos se niinku koko ajan vaihtuu niin ei niinku tiedä että kenen hanskassa ne tilanteet on…
Toisaalta myös isossa kaupungissa sisäinen muuttoliike voi olla työntekijöiden
vaihtuvuuden syynä. Hoitoprosessi katkeaa ja luottamuksen rakentaminen pitää
aloittaa alusta.
J/E:…tuohan on aivan selvä asia tuo vaihtuvuus on hankala ongelma meillä
johon pitää puuttua…vaikka asiakkaitten muuttaminenkin siis kaupungin si-
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säisen muuttamisen takia vaihtuu…uuteen työntekijäänkin voi luottaa mutta
hoitoprosessi katkeaa…
Konsensusmielipide oli myös, että edellytys luottamukselliselle ja kaikkia yhteistyökumppaneita sitouttavalle yhteistyölle on asiakasperheen aito kohtaaminen ja
kuuntelu, jolloin vuorovaikutus on positiivista ja kaikkia tyydyttävää (15).
J/E…se perhe on siinä keskiössä ja tota ja ammattilaiset toimii sen perheen
tilanteen parantamiseksi kun puhutaan moniasiantuntijuudesta niin niin mää
ajattelin sitä mikä se perheen näkökannalta ja musta nää väitteet on just sen
perheen näkökannalta että näin se on ja mää ajattelen että se yhteistyö perustuu siihen luottamukseen ja tuossa väitteessä on just sitä…
Asiakasperhe pitää kohdata sellaisina ihmisinä kuin he ovat. Varsinkin erityispalveluissa perheet ovat hyvin herkkiä arvostelulle, ja aliarvioiva kohtelu johtaa
helposti yhteistyön katkeamiseen.
T:…elikkä aidosti kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen elikkä se on äärimmäisen tärkeää asia että et jos se perhe kokkee että heitä ei kohdata et he jotenki
ylenkatsotaan tai arvostellaan tai arvioidaan et heitä ei nähä niinku perheenä
ja ihmisinä ja juuri sellaisina kuin he on niin eivät varmasti sitoudu yhtään
mihinkään et he on hyvin herkkiä sille että miten heidät kohdataan et tullaanko sinne kattomaan heidän kotiaan tai miten he toimii lapsen kanssa et se pitää olla semmonen aito välittävä asenne…
Jos kohtaamista ja kuulluksi tulemisen kokemusta ei synny, niin on ehkä turha
odottaa, että perhe sitoutuu mihinkään suunnitelmiin.
J/E:…joo se on aa ja oo…jos ei tuota tapahdu tuota kohtaamista ja kuulluksi
tulemista niin on turha rakentaa mitään hoitosuunnitelmaa…
Asiakas kertoo kyllä tunnistavansa aidon kuulluksi tulemisen ja avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin.
A:…mulla on ainaki joittenkin työntekijöitten kans tullu semmonen että jos
mää koen että mää en oo tullu kuulluksi ja että se vuorovaikutus ei oo aitoa
niin mul on tullu semmonen että mää en todellakaan enää tule seuraavaan
perhe…perhetyön istuntoon…
Perhe pystyy kohtaamaan ja hyväksymään vaikeatkin päätökset ja ratkaisut, kun
ne on perusteltu heille ja keskusteltu kaikissa vaiheissa ja kuultu myös asiakkaan
mielipidettä.
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A:…kuitenkin kun mulla oli sellanen turvallinen olo kun joka kohassa minut
on kuunneltu ja mua on kuultu ja mun mielipiteet on otettu huomioon palavereissa ja mulle annettiin aikaa niinku sisäistää se asia että miksi näin tulee
toimia niin asia on menny hirviän hyvin…
Moniasiantuntijaisessa yhteistyössä tulee käyttää työmenetelmiä, jotka voimaannuttavat perhettä itseään löytämään ratkaisuja arjen ongelmiinsa (27). Tästä teemasta oltiin myös yhtä mieltä. Asiakkaan mielestä on hyvä saada ammattilaisilta
vaihtoehtoja ja he itse päättävät, mikä sopii heidän ongelmiinsa.
A:…koska joskus kun joku on ehottanu jotain ja on tuntunu että ne ehottaa
semmosta mikä ei todella toimi meijän perheessä että ettekö te kuullu mitä
minä sanoin tai miten meillä on menny…niin sitte taas ne semmoset ehotukset
jotka niinku…niinku passaa meijän perheelle ja jotka auttaa meitä niinku ite
löytämään niitä omia keinoja niin se on aina parempi niinku sieltä voi tulla
vaikka yks lause niinku sysäys me hoksataan että joo tuo passaa meille ja me
hoksataan ehkä sen palaverin jälkeen kotona tai viikkojen jälkeen että me
pärjätään tällä menetelmällä…
Perheiden arjen käytännön pulmat vaativat ammattilaisilta konkreettisia, käytännönläheisiä ohjeita ja neuvoja. Sen lisäksi tarvitaan myös keskustelutukea.
J/E:…mää aattelin sitä konkreettista perheessä tehtävää työtä että et ne työmenetelmät pitäs olla semmosia laajoja et siellä on myös semmosta käytännön juttua että pelekkä pelekkä semmonen jutustaminen ei meijän perheitä…perheille riitä et jotain lomakkeita täytetään ja jutellaan siitä perheen
vuorovaikutuksista ja muista vaan siellä on monesti semmosia käytännön
pulmia ja osaamattomuutta hoitaa sitä arkee et niissä tarvitaan apua ja ihan
käytännössä voi tulla niissä tilanteissa… vaikka vuorovaikutukseen lasten
kanssa tilanteita, joissa voi ihan käytännössä ohjata niitä …mutta sitten tietenkin on paikka myös ihan ihan niinku pohtia puhumallakin niitä perheitten
kanssa ja niissä sitten käyttää lomakkeita mutta hyvin paljon se on… perhetyössä että siellä tarvitaan niitä käytännön apuja ja käsiä tekemään niitten
vanhempien kanssa asioita, jotka ei suju tai sitte sitte ei oo voimia tehä niitä…
Joistakin väitteistä muodostui konsensusväitteitä siten, että yhdenkään faktorin
diskurssi ei ollut niistä selkeästi eri mieltä tai samaa mieltä, ja ne saivat pieniä
faktoripisteitä sijoittuen jaottelun keskiosaan (+1, 0, -1). Näiden väitteiden sisäl103

tämät teemat olen tulkinnut asioiksi, jotka ovat kaikkien yhteistyötahojen mielestä
vähemmän merkityksellisiä moniasiantuntijaisen yhteistyön kannalta suhteessa
voimakkaasti mielipiteitä erotteleviin väitteisiin.
Tällaisia asioita olivat oman ammatin tuoman näkemyksen esille tuominen ja
toimiminen sen mukaisesti (11), moniasiantuntijaisen koulutuksen järjestäminen
peruskoulutusvaiheessa (22) ja täydennyskoulutus uusiin tutkittuihin työmenetelmiin, joiden on todettu lisäävän myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä (24). Henkilöstöresurssien lisäämistä ja työnjaon selkeyttämistä (35) tai riittävän ajan resurssoimista (36) ei myöskään nähty erityisen merkittävänä moniasiantuntijaisen
yhteistyön kannalta. Moniasiantuntijaisten kokousten keskustelun tasa-arvon ei
koettu merkittävästi parantuvan, jos kokouksia ohjaavat verkostotyön asiantuntijat
(39). Voimakkaasti mielipiteitä ei myöskään erotellut laajat asiantuntijaverkostot,
joissa vastuukysymykset voivat nousta ongelmallisiksi (40). Merkittäväksi yhteistyön kannalta ei myöskään nähty, että asiakasperheen mielipide huomioitaisiin
erityisesti kutsuttaessa yhteistyötahoja palavereihin (43). Huomioitavaa on, että
osallistujat pitivät haastavimpana väitteiden pakotettua jaottelua ääripäihin, mutta
kun ne löytyivät, niin luonnollisesti loput väitteet jäivät keskiosaan eli tässä tapauksessa vähemmän merkityksellisiksi. Koetilanteisiin osallistujat kertoivat, että
nämä jakauman keskiosaan jääneet teemat olivat myös tärkeitä teemoja moniasiantuntijaisen yhteistyön kannalta, mutta suhteessa ääripäihin jaoteltuihin väitteisiin osallistujat pitivät niitä vähemmän tärkeinä. Tutkimuksen tarkoituksena olikin
juuri löytää selkeästi moniasiantuntijaista yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.
Mielestäni on huomioitavaa, että kenenkään näkökulmasta esimerkiksi ajan puute
ja henkilöstön vähäisyys eivät nousseet moniasiantuntijaista yhteistyötä estäviksi
tekijöiksi. Kaikkien mielestä työnjako ammattilaisten välillä ja oikea oman työajan järjestely selkeyttävät yhteistyötä ja sille löytyy aikaa, kun niin halutaan.
(Taulukko 11.)
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Taulukko 11. Faktoreita yhdistävät vähiten merkitystä saaneet konsensusväitteet.
Väitteet, joita kaikkien diskurssien osallistujat pitivät vähiten merkityksellisinä
11. Mielestäni moniasiantuntijaisessa yhteistyössä on tärkeää tuoda oman ammatin

F1 F2 F3
-1 1 -1

mukainen näkemys esille ja toimia sen mukaisesti.
22. Peruskoulutusvaiheessa on järjestettävä valmistuville sosiaali- ja terveydenhuollon

-1 0 -1

ammattilaisille työssäoppimisjaksoilla yhteisiä kursseja. Tällä estetään lukkiutuneiden
käsitysten syntymistä eri ammattilaisten rooleista.
24. On lisättävä täydennyskoulutusta uusiin tutkittuihin perhettä voimaannuttaviin

0

1

0

työtapoihin, koska niiden on todettu lisäävän työntekijöiden työtyytyväisyyttä.
35. Mielestäni henkilöstöresurssien jatkuva lisääminen ei edistä moniasiantuntijaista

-1 0 -1

yhteistyötä. Tärkeämpää on selkeyttää työnjakoa.
36. Laadukkaasta moniasiantuntijaisesta yhteistyöstä on turha puhua, jos johto ei ole

1

0

0

resurssoinut sille riittävästi aikaa.
39. Keskustelun tasa-arvo paranee, jos verkostotyön menetelmien asiantuntijat ohjaavat

0 -1 0

moniasiantuntijaisia yhteistyökokouksia.
40. Laajoista moniasiantuntijaisista verkostoista ei ole hyötyä asiakasperheelle, koska

0

0

1

vastuu hajoaa ja käy helposti niin että kukaan ei kanna vastuuta.
43. Mielestäni asiakasperheen kanssa pitää pohtia paljon enemmän, ketä he haluavat

1 -1 1

mukaan palavereihin ja verkostoihin.

Kolmen faktorin sisältämät diskurssit erottuivat analyysin jälkeen suhteellisen
helposti. Diskursseille oli kuitenkin pareittain yhteisiä teema-alueita. Korrelaatiomatriisin perusteella (taulukko 5) ensimmäisen ja kolmannen faktorin diskurssit muistuttivat eniten toisiaan. Myös seitsemästä kahdelle faktorille merkittävästi
latautuneista osallistujista (mixed case) kuusi latautuivat juuri ensimmäiselle ja
kolmannelle faktorille. Näitä diskursseja yhdistää vahva asiakaslähtöisyyden
näkökulma. Asiakasperheille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua palveluiden
suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin (41). Yhteistyöhön pitäisi löytyä myös
yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtävät (25). Molempien diskurssien osallistujat
ovat myös sitä mieltä, että kokonaisuuden hallittavuus ja luottamuksen syntyminen vaativat palveluiden koordinointia (44). Moniasiantuntijaista perhetyötä ei
estä tiedon puute perheen tilanteesta (19), ja perheet eivät splittaa (16) sekä perhe
uskaltaa kertoa ammattilaisille vaikeatkin tilanteet (12). (Taulukko 12.)
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Taulukko 12. Faktoreita 1 ja 3 yhdistävät väitteet.
Väitteet, joista diskurssien osallistujilla on samanlainen mielipide

F1 F3

25. Moniasiantuntijainen yhteistyö ei onnistu, jos ei puhuta kieltä, jota kaikki ymmärtävät

2

3

41. Asiakasperheille on annettava mahdollisuus suunnitella ja kehittää käyttämiään palveluita

2

2

3

2

arvioimalla niitä säännöllisesti.
44. Asiakasperheelle on nimettävä yksi työntekijä koordinaattoriksi, jotta vältytään
päällekkäisiltä palveluilta. Silloin myös molemminpuolinen luottamus säilyy ja kokonaisuus
pysyy hallinnassa.
12. Asiakasperhe ei uskalla kertoa moniasiantuntijaisessa verkostossa ammattilaisille vaikeista -2 -2
perhetilanteista, koska pelkää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, esimerkiksi lasten
huostaanottoa.
16. Pitkäjänteistä moniasiantuntijaista yhteistyötä vaikeuttaa perheiden splittaaminen (perhe

-2 -3

jakaa ammattilaiset ”hyviin ja pahoihin” ja vaihtaa sen mukaan asiakassuhdettaan).
19. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää tiedon puute perheen tilanteesta.

-3 -3

Toisen ja kolmannen faktorin diskurssien osallistujien yhteinen näkemys oli, että
moniasiantuntijaiselle yhteistyölle on tärkeää tunnistaa perheen oma käsitys terveydestään ja hyvinvoinnistaan (23). Käytössä olevien erilaisten asiakastietojärjestelmien ei koettu aiheuttavan tiedonkulun esteitä (31). Myöskään johtoa ei
heidän mielestään voinut syyttää tiimien tehottomuudesta eikä johdon tarvinnut
valvoa tiimien toimintaa (32). Diskurssien osallistujat kokivat myös laajat yhteistyöverkostot hyödyllisinä, eikä vastuun koettu hajoavan niissä (38). (Taulukko 13.)
Taulukko 13. Faktoreita 2 ja 3 yhdistävät väitteet.
Väitteet, joista diskurssien osallistujilla on samanlainen mielipide
23. Perhetyön toimijoiden on tunnistettava perheen oma käsitys hyvinvoinnistaan, esimerkiksi

F2 F3
3

4

- perheenjäsenten erilaisuus
- perheen tuen tarve
- huolehtimisvastuun jakautuminen perheessä
- perheen kyky käsitellä koko perheen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä
31. Joustavan tiedonkulun esteitä muodostuu, koska käytössä on erilaisia sähköisiä

-4 -3

asiakastietojärjestelmiä.
32. Mielestäni moniasiantuntijaisten tiimien tehottomuuden syynä on ylempi johto, joka olettaa, -4 -4
että kun ihmiset on nimetty tiettyyn yhteistyömallin mukaiseen toimintaan, he kykenevät ilman
ohjausta toteuttamaan sitä.
38. Laajoista moniasiantuntijaisista verkostoista ei ole hyötyä asiakasperheelle, koska vastuu

-3 -4

hajoaa ja käy helposti niin että kukaan ei kanna vastuuta.

Korrelaatiomatriisin perusteella (taulukko 5) eniten erosivat toisistaan ensimmäisen ja toisen faktorin sisältämät diskurssit. Yhdistäviä näkemyksiä löytyi vuoro106

vaikutuksesta. Molempien faktorien osallistujat eivät uskoneet, että ennakkoluuloisia käsityksiä esiintyy yhteistyökumppaneiden välillä, mikä johtaisi kaavamaisesti eteneviin kokouksiin ja nousisi moniäänisen avoimen keskustelun esteeksi
(7). He eivät myöskään uskoneet, että ammattiluokitus ylläpitää hierarkkista arvojärjestelmää (8). Heidän mukaansa yhteistyökokouksissa kaikki saavat äänensä
kuuluviin ja kokonaiskäsitys asiakasperheen tilanteesta selviää (9). Toisaalta ollaan kuitenkin sitä mieltä, että vaikka olosuhteet yhteistyölle ovat kuinka suotuisat tahansa, niin työntekijän persoonallisuudella on aina merkitystä (10). (Taulukko 14.)
Taulukko 14. Faktoreita 1 ja 2 yhdistävät väitteet.
Väitteet, joista diskurssien osallistujilla on samanlainen mielipide
7. Ennakkoluuloiset käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ohjaavat kokouksia tietyn

F1 F2
-3 -2

kaavan mukaan. Tämä estää moniäänisen avoimen keskustelun ja erilaisuuden näkemisen
positiivisena voimavarana.
8. Ammattiluokitus ylläpitää jäykkää hierarkkista arvojärjestelmää, missä ryhmän jäsenet

-4 -3

toimivat toisiaan vastaan oman ammattilaisuuden edustajina.
9. Vähemmän koulutetun työntekijän on vaikeaa saada äänensä kuuluviin

-4 -3

yhteistyökokouksissa, vaikka olisi ollut eniten tekemisissä perheen kanssa. Tämä estää
kokonaiskäsityksen asiakasperheen ongelmista ja näin palveluiden tuottamisen parhaalla
mahdollisella tavalla.
10. Jos olosuhteet yhteistyön tekemiselle ovat hyvät, työntekijöiden persoonallisuuksien

-2 -2

merkitys moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön liittyvissä ongelmissa on vähäinen.

4.5

Moniasiantuntijaisen yhteistyön haasteita

Moniasiantuntijaisen yhteistyön haasteiksi tulkitsin sellaiset väitteet, jotka jakoivat selkeästi mielipiteitä faktoreiden sisältämien diskurssien välillä. Faktorit 1 ja 2
eroavat sisällöltään eniten toisistaan. Eniten näiden faktoreiden diskursseja erottelivat näkemykset asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaiden osallistamisesta yhteistyöhön. Ensimmäinen faktorin näkökulma painotti eniten asiakaslähtöisyyttä. Yhteistyö perheiden kanssa ja siitä syntyvä luottamus edistävät perheen uskallusta kertoa vaikeistakin perhetilanteista ammattilaisille (12), mikä tuottaa tietoa perhetilanteesta (19). Ensimmäisen faktorin diskurssin mukaan asiakasperheiden osallistuminen palveluiden tuottamiseen oli tärkeää esimerkiksi vertaistukea antamalla,
mutta toisen faktorin diskurssin osallistujat olivat tästä eri mieltä (42). Ensimmäisen faktorin näkemyksen mukaan johdon on järjestettävä yhteisiin asiakkuuksiin
liittyvää kaikkien toimijoiden yhteistä täydennyskoulutusta. Tämä edistää yhteistä
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näkemystä ja yhteisiä tavoitteita (18). Koulutuksessa on myös hyödynnettävä
asiakkaiden kokemuksia (26). Yhteinen koulutus ja näkemys yhteistyöstä estävät
käsityserojen muodostumisen esimerkiksi tukimuotojen tai terapioiden perusteista
ja vaikutuksista (20). Näitä teemoja toinen faktori ei pitänyt merkittävinä. Toisen
faktorin diskurssin osallistujat olivat myös ainoana sitä mieltä, että perheet splittaavat ja jakavat työntekijöitä niin sanotusti hyviin ja pahoihin, josta ensimmäinen
faktori oli päinvastaista mieltä (16). Toinen faktori oli myös vahvasti sitä mieltä,
että organisatoriset muutokset eivät välttämättä estäneet moniasiantuntijaista yhteistyötä ja että johtoa ei voinut syyttää tiimien tehottomuudesta (32). Näitä teemoja taas ensimmäinen diskurssi ei pitänyt kovin merkittävinä. Toisen diskurssin
mukaan työmenetelmien luova soveltaminen ei edistä moniasiantuntijaista yhteistyötä, mitä ensimmäinen diskurssi ei pitänyt merkittävänä asiana (37). Ensimmäisen diskurssin osallistujat näkivät myös keskinäisen vuorovaikutuksen positiivisena eivätkä tunnistaneet suvaitsemattomuutta tai virheellisiä lukkiutuneita käsityksiä yhteistyön esteenä (5). Toisen diskurssin osallistujat kokivat vuorovaikutuksessa ongelmia sekä ammattilaisten että asiakasperheiden välillä (6). (Taulukko 15.)
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Taulukko 15. Faktoreita 1 ja 2 erottelevat väitteet.
Väitteet, joista diskurssien osallistujilla on erilainen mielipide
5. Mielestäni työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasa-arvon puutteeseen työntekijöiden

F1 F2
-2 1

ja asiakasperheiden sekä eri ammattilaisten välillä.
6. Hyvän yhteistyön esteeksi muodostuvat kertyneestä kokemuksesta ja tiedosta koostuneet

-1 2

virheelliset lukkiutuneet käsitykset. Nämä estävät näkemästä kokonaisvaltaisesti eri
asiantuntijoiden tulkinnan yhteisestä asiasta.
12. Asiakasperhe ei uskalla kertoa moniasiantuntijaisessa verkostossa ammattilaisille vaikeista -2 1
perhetilanteista, koska pelkää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, esimerkiksi lasten
huostaanottoa.
16. Pitkäjänteistä moniasiantuntijaista yhteistyötä vaikeuttaa perheiden splittaaminen (perhe

-2 2

jakaa ammattilaiset ”hyviin ja pahoihin” ja vaihtaa sen mukaan asiakassuhdettaan).
18. Johdon on järjestettävä yhteisiin asiakkuuksiin liittyvää kaikkien toimijoiden yhteistä

3 -1

täydennyskoulutusta, mikä edistää yhteistä näkemystä ja yhteisiä tavoitteita.
19. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää tiedon puute perheen tilanteesta.

-3 1

20. Moniasiantuntijaisen perhetyön vaikuttavuutta estävät käsityserot tukimuotojen tai

-2 1

terapioiden perusteista ja vaikutuksista.
26. Mielestäni moniasiantuntijaisen yhteistyön koulutuksissa on hyödynnettävä enemmän

2 -1

asiakkaiden omia kokemuksia palveluista.
28. Organisaation muutokset ja niiden aiheuttamat ristiriidat uhkaavat moniasiantuntijaisen

1 -2

yhteistyön sujuvuutta.
32. Mielestäni moniasiantuntijaisten tiimien tehottomuuden syynä on ylempi johto, joka olettaa, -1 -4
että kun ihmiset on nimetty tiettyyn yhteistyömallin mukaiseen toimintaan, he kykenevät ilman
ohjausta toteuttamaan sitä.
37. Moniasiantuntijaista yhteistyötä edistää mahdollisuus soveltaa luovasti erilaisia

1 -2

työmenetelmiä.
42. Asiakasperheet voivat osallistua palveluiden tuottamiseen esimerkiksi antamalla

2 -2

vertaistukea samassa asemassa oleville perheille.

Eniten erottelevia toisen ja kolmannen faktorin diskurssien välillä olivat vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Kolmannen faktorin diskurssin mukaan ennakkoluuloiset käsitykset ohjasivat kokouksia kaavamaisesti estäen avoimen moniäänisen
keskustelun, mutta toisen faktorin osallistujat olivat tästä päinvastaista mieltä (7).
Toisen diskurssin osallistujat puolestaan näkivät asiakasperheiden splittaamisen
moniasiantuntijaista yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä, mitä kolmas diskurssi ei
tunnistanut (16). Diskurssit ovat myös selkeästi eri mieltä työmenetelmien luovasta käytöstä yhteistyössä (37). Käsityseroja diskurssien välille muodostui myös
työntekijän koulutuksen vaikutuksesta saada äänensä kuuluviin yhteistyökokouksissa (9), asiakasperheen uskalluksesta kertoa ammattilaisille vaikeista perhetilan-
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teista (12), tieto perhetilanteesta (19) ja asiakkaiden osallistuminen palveluiden
tuottamiseen esimerkiksi vertaistukea antamalla (42). (Taulukko 16.)
Taulukko 16. Faktoreita 2 ja 3 erottelevat väitteet.
Väitteet, joista diskurssien osallistujilla on erilainen mielipide
7. Ennakkoluuloiset käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ohjaavat kokouksia tietyn

F2 F3
-2 3

kaavan mukaan. Tämä estää moniäänisen avoimen keskustelun ja erilaisuuden näkemisen
positiivisena voimavarana.
9. Vähemmän koulutetun työntekijän on vaikeaa saada äänensä kuuluviin

-3 0

yhteistyökokouksissa, vaikka olisi ollut eniten tekemisissä perheen kanssa. Tämä estää
kokonaiskäsityksen asiakasperheen ongelmista ja näin palveluiden tuottamisen parhaalla
mahdollisella tavalla.
12. Asiakasperhe ei uskalla kertoa moniasiantuntijaisessa verkostossa ammattilaisille vaikeista 1 -2
perhetilanteista, koska pelkää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, esimerkiksi lasten
huostaanottoa.
16. Pitkäjänteistä moniasiantuntijaista yhteistyötä vaikeuttaa perheiden splittaaminen (perhe

3 -3

jakaa ammattilaiset ”hyviin ja pahoihin” ja vaihtaa sen mukaan asiakassuhdettaan).
19. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää tiedon puute perheen tilanteesta.

1 -3

37. Moniasiantuntijaista yhteistyötä edistää mahdollisuus soveltaa luovasti erilaisia

-2 2

työmenetelmiä.
42. Asiakasperheet voivat osallistua palveluiden tuottamiseen esimerkiksi antamalla

-2 1

vertaistukea samassa asemassa oleville perheille.

Vaikka ensimmäinen ja kolmas diskurssi korreloivat eniten keskenään, niin ne
olivat joistakin väitteistä voimakkaasti eri mieltä. Tällaisia erottelevia tekijöitä
olivat vuorovaikutukseen liittyvät käsitykset. Ensimmäisen faktorin diskurssin
osallistujat kokivat vuorovaikutuksen yhteistyössä positiivisena eivätkä tunnistaneet yhteistyössä ennakkoluuloisuutta tai suvaitsemattomuutta, joita taas kolmannen faktorin diskurssi pitää yhteistyötä vaikeuttavina tekijöinä (5, 7). Ensimmäisen diskurssi oli vahvasti eri mieltä väitteistä, joiden mukaan ammattiluokitus
aiheuttaa hierarkkista arvojärjestelmää ja vähemmän koulutetut työntekijät eivät
saa ääntänsä kuuluviin yhteistyökokouksissa (8, 9). Kolmas diskurssi ei mieltänyt
näitä teemoja merkittäviksi. Myös johdon rooli yhteistyön edistäjänä poikkeaa
näiden kahden diskurssin välillä. Ensimmäisen faktorin diskurssi korostaa johdon
vastuuta yhteistyön toimintaperiaatteiden laatimisessa ja toiminnan seurannassa ja
arvioinnissa. Kolmannen faktorin diskurssi taas näkee, että vahvat ammattilaiset
hoitavat kyllä käytännön yhteistyön ja liiallinen seuranta ja arviointi voivat johtaa
ristiriitoihin ja epäluottamuksen ilmapiiriin ammattilaisten ja johdon välillä (33).
Kolmannen faktorin diskurssin mukaan tiimien tehottomuuden syy ei löydy joh110

dosta (32), he eivät velvoita johtoa järjestämään yhteisiä arvopohjakeskusteluja
(17) eivätkä kaipaa erityisiä tiimi- ja verkostotyön käytäntöjä (29). (Taulukko 17.)
Taulukko 17. Faktoreita 1 ja 3 erottelevat väitteet.
Väitteet, joista diskurssien osallistujilla on erilainen mielipide
5. Mielestäni työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasa-arvon puutteeseen työntekijöiden

F1 F3
-2 2

ja asiakasperheiden sekä eri ammattilaisten välillä.
7. Ennakkoluuloiset käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ohjaavat kokouksia tietyn

-3 3

kaavan mukaan. Tämä estää moniäänisen avoimen keskustelun ja erilaisuuden näkemisen
positiivisena voimavarana.
8. Ammattiluokitus ylläpitää jäykkää hierarkkista arvojärjestelmää, missä ryhmän jäsenet

-4 -1

toimivat toisiaan vastaan oman ammattilaisuuden edustajina.
9. Vähemmän koulutetun työntekijän on vaikeaa saada äänensä kuuluviin

-4 0

yhteistyökokouksissa, vaikka olisi ollut eniten tekemisissä perheen kanssa. Tämä estää
kokonaiskäsityksen asiakasperheen ongelmista ja näin palveluiden tuottamisen parhaalla
mahdollisella tavalla.
17. Mielestäni moniasiantuntijainen yhteistyöosaaminen edellyttää kaikkien toimijoiden

0 -2

arvopohjan selkiyttämistä johdon järjestämien keskustelujen avulla.
29. Tiimi- ja verkostotyön käytännöt (mm. säännölliset tiimikokoukset ja palaverit, vuoroittainen 1 -2
tiiminvetäjyys, työparityöskentely, yksilö- ja tiimityönohjaus, työn konsultointi) edistävät hyvää
moniasiantuntijaista yhteistyötä.
32. Mielestäni moniasiantuntijaisten tiimien tehottomuuden syynä on ylempi johto, joka olettaa, -1 -4
että kun ihmiset on nimetty tiettyyn yhteistyömallin mukaiseen toimintaan, he kykenevät ilman
ohjausta toteuttamaan sitä.
33. Johdon on luotava moniasiantuntijaiselle yhteistyölle toimintaperiaatteet. Eri

2 -2

ammattiryhmistä koostuvia yhteistyöryhmiä täytyy johtaa, seurata ja arvioida säännöllisesti,
jotta ne toimisivat jatkuvasti tehokkaasti.

4.6

Yhteenveto tuloksista

Tutkimuksessa nousi esiin kolme faktoria, jotka sisälsivät erilaiset moniasiantuntijaisen perhetyön mielipidekokonaisuudet eli diskurssit. Ensimmäisen faktorin
(F1) edustajat korostivat koulutuksen ja osaamisen merkitystä yhteistyössä ammattilaisten ja perheiden kanssa. Asiakaslähtöisyys korostui eniten tässä diskurssissa. Myös johtajuudelle asetettiin vaatimuksia täydennyskoulutuksen järjestämisestä ja moniasiantuntijaisen yhteistyön toimintaperiaatteiden luomisesta sekä
seurannasta ja arvioinnista. Toisen faktorin (F2) diskurssissa korostui vahvasti
johtajuusnäkökulma moniasiantuntijaisen yhteistyön seurannassa, arvioinnissa ja
valvonnassa. Johdon merkitys on erityisen suuri isossa julkisessa organisaatiossa.
Johtamisen tulee olla myös pitkäjänteistä. Osallistujat olivat myös sitä mieltä, että
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yhteistyössä korostuvat erityisesti käsitykset yhteistyökumppaneista ja joustava
moniasiantuntijainen yhteistyö perustuu hyvään vuorovaikutukseen, mitä se ei
aina ole käytännön työelämässä. Kolmannen faktorin (F3) diskurssissa korostui
moniasiantuntijaisen perhetyön rakenteet ja prosessit, jotka vahvan ammattiosaamisen omaavat työntekijät hoitavat ilman johdon tehokasta valvontaa ja ohjausta
tai erityistä ohjeistusta tiimi- ja verkostotyön käytännöistä. Tämän faktorin osallistujat näkivät myös vuorovaikutuksen haasteita yhteistyössä. Koulutusta he eivät
kuitenkaan pitäneet merkityksellisenä yhteistyötaitojen edistäjänä.
Huolimatta siitä, että kolme toisistaan poikkeavaa diskurssia löytyi suhteellisen helposti, löytyi myös useita yhteisiä väitteitä, joista oltiin yhteisesti voimakkaasti samaa tai eri mieltä. Näistä konsensusväitteistä muodostui perusta, jolle
hyvä moniasiantuntijainen perhetyö voi rakentua. Kaikki olivat samaa mieltä, että
hyvää moniasiantuntijaista yhteistyötä edistää asiakasperheiden kokemus aidosta
kohtaamisesta ja kuulluksi tulemisesta avoimessa vuorovaikutuksessa ammattilaisten kanssa. Perhetyössä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin edistävät työmenetelmät, jotka auttavat löytämään perheen omat voimavarat käyttöön. Palvelukokonaisuuksia tulee tarkastella ja toimintaa kehittää palveluketjuina peruspalveluista erityispalveluihin. Moniasiantuntijaista yhteistyötä estää työntekijöiden
vaihtuvuus. Salassapitovelvollisuus ei ole este moniasiantuntijaiselle yhteistyölle.
Tuloksena löytyi myös konsensusväitteitä, jotka ovat kaikkien yhteistyötahojen mielestä vähemmän merkityksellisiä moniasiantuntijaisen perhetyön kannalta
suhteessa voimakkaasti mielipiteitä erotteleviin väitteisiin. Tällaisia asioita olivat
oman ammatin tuoman näkemyksen esille tuominen ja toimiminen sen mukaisesti, moniasiantuntijaisen koulutuksen järjestäminen peruskoulutusvaiheessa ja
täydennyskoulutus uusiin tutkittuihin työmenetelmiin, joiden on todettu lisäävän
myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Henkilöstöresurssien lisäämistä tai riittävän ajan resurssoimista ei myöskään nähty erityisen merkittävänä moniasiantuntijaisen yhteistyön kannalta. Moniasiantuntijaisten kokousten keskustelun tasaarvon ei koettu merkittävästi parantuvan, jos kokouksia ohjaavat verkostotyön
asiantuntijat. Voimakkaasti mielipiteitä ei myöskään erotellut laajat asiantuntijaverkostot, joissa vastuukysymykset voivat nousta ongelmallisiksi. Merkittäväksi
yhteistyön kannalta ei myöskään nähty, että asiakasperheen mielipide huomioitaisiin erityisesti kutsuttaessa yhteistyötahoja palavereihin. Mielestäni on huomioitavaa, että kenenkään näkökulmasta esimerkiksi ajan puute ja henkilöstön vähäisyys eivät nousseet moniasiantuntijaista yhteistyötä estäviksi tekijöiksi. Kaikkien
mielestä työnjako ammattilaisten välillä ja oikea oman työajan järjestely selkeyttävät yhteistyötä, ja sille löytyy aikaa, kun niin halutaan.
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Tulokset osoittivat myös perhetyön haasteita, joiksi tulkitsen väitteet, jotka
jakoivat eniten mielipiteitä diskurssien välillä. Faktorit yksi ja kaksi eroavat sisällöltään eniten toisistaan. Eniten näiden faktoreiden diskursseja erottelivat näkemykset asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaiden osallistamisesta yhteistyöhön. Käsityseroja muodostui myös täydennyskoulutuksen järjestämisestä, jossa hyödynnetään asiakkaiden kokemuksia. Eniten erottelevia toisen ja kolmannen faktorin
diskurssien välillä olivat vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Kolmannen faktorin
diskurssi näki ammattilaisten vuorovaikutuksen osittain negatiivisena, mikä estää
avoimen moniäänisen keskustelun, ja toisen faktorin osallistujat taas näkivät vuorovaikutusongelmia myös ammattilaisten ja asiakkaiden välillä. Diskurssit ovat
myös selkeästi eri mieltä työmenetelmien luovasta käytöstä yhteistyössä. Vaikka
ensimmäinen ja kolmas faktori korreloivat eniten keskenään, näyttivät myös vuorovaikutukseen liittyvät käsitykset erottelevan niiden diskursseja. Ensimmäisen
faktorin diskurssin osallistujat kokivat vuorovaikutuksen yhteistyössä positiivisena, eivätkä he tunnistaneet yhteistyössä ennakkoluuloisuutta tai suvaitsemattomuutta, joita taas kolmannen faktorin diskurssi piti yhteistyötä vaikeuttavina tekijöinä. Myös johdon rooli perhetyön edistäjänä poikkeaa näiden kahden diskurssin
välillä. Ensimmäisen faktorin diskurssi korostaa johdon vastuuta yhteistyön toimintaperiaatteiden laatimisessa ja toiminnan seurannassa ja arvioinnissa. Kolmannen faktorin diskurssi taas näkee, että vahvat ammattilaiset hoitavat kyllä
käytännön yhteistyön ja liiallinen seuranta ja arviointi voivat johtaa ristiriitoihin
ja epäluottamuksen ilmapiiriin ammattilaisten ja johdon välillä.
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5

Pohdinta

Tässä luvussa pohdin ensin tutkimustuloksia peilaten niitä tutkimustehtäviin.
Tutkimuksen päätavoite on syventää tietoa moniasiantuntijaisen perhetyön edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tutkimustehtäviin vastaamalla pyrin kuvaamaan, mitä
moniasiantuntijuus on perhetyössä ja miten moniasiantuntijainen yhteistyö ilmenee perhetyön käytännöissä. Kuvaan myös sitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät moniasiantuntijaista perhetyötä moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruuden pääulottuvuuksien näkökulmista, ja vertaan tätä aikaisempiin tutkimuksiin. Pohdin myös tutkimuseettisiä kysymyksiä sekä tutkimuksen luotettavuutta
tutkimusmenetelmän ja tutkimusprosessin luotettavuuden arviointina. Luvun
päättävät johtopäätökset ja ehdotukset jatkotutkimuksista.
5.1

Moniasiantuntijainen yhteistyö perhetyössä ja sen
käytännöissä

Pohdin tutkimukseni tuloksia moniasiantuntijaisen yhteistyön ilmenemisestä perhetyössä ja sen käytännöissä keskusteluavaruuden kolmen pääulottuvuuden näkökulmista ja vertailen niitä aikaisempiin tutkimuksiin.
5.1.1 Käsitykset ja vuorovaikutus
Väitteet 1–16 (taulukko 18, liite 3) kuvaavat johdon, ammattilaisten ja asiakkaiden käsityksiä toisistaan sekä vuorovaikutusta yhteistyön eri tasoilla. Näihin liittyvät muun muassa avoimuus, luottamus, arvot, eettiset periaatteet, kokemushistoria, toimintaa ohjaavat käyttäytymisnormistot sekä asiakkaiden sosiaalinen
vuorovaikutus ja sidoksisuus. Tämä teema-alue näytti sisältävän tärkeitä moniasiantuntijaisen perhetyön ulottuvuuksia, sillä siihen liittyi eniten diskursseja erottelevia väitteitä (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) ja kaksi konsensusväitettä (14, 15). Kaikkien
väitteiden teemat yhtä lukuun ottamatta (11) näyttivät olevan merkityksellisiä
diskursseille.
Toisen ja kolmannen faktorin osallistujat olivat sitä mieltä, että perhetyössä
korostuvat käsitykset yhteistyökumppaneista ja joustavan moniasiantuntijaisen
yhteistyön pitää perustua hyvään vuorovaikutukseen, mitä se ei aina ole käytännön työelämässä. Erityisesti kolmannen faktorin diskurssi kuvasi vuorovaikutuksen haasteita ammattilaisten keskinäisessä yhteistyössä ja toisen faktorin diskurssi
asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Myös Harlow ja Shardlow (2006) arvioivat,
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että yhteistyön suurimmat vaikeudet liittyvät monitoimijaisuuden koordinointiin,
ammattilaisten välisiin suhteisiin ja kumppanuuteen vanhempien ja lasten kanssa.
Vuorovaikutuksen ongelmat nähdään paljolti liittyvän toisten työn huonoon tuntemukseen ja kokonaisuuksien hahmottamisvaikeuksiin. Myös työntekijöiden
vaihtuvuus vaikeuttaa hiljaisen tiedon siirtymistä, jolloin vahvat ammattihenkilöt
voivat liikaa ohjata yhteistyötä oman professionsa mukaan ja asiakas- ja perhelähtöisyys katoaa. Tässä tutkimuksessa kaikkien diskurssien edustajat olivat samaa
mieltä, että työntekijöiden vaihtuvuus on este moniasiantuntijaiselle yhteistyölle.
Monissa tutkimuksissa on todettu yksilöllisten tekijöiden, kuten ammattiryhmien
arvojen ja asenteiden, ammatillisen kulttuurin, vuorovaikutukseen ja ryhmädynamiikkaan liittyvien ongelmien, tiimin jäsenten erilaisten tiimityön tulkintojen,
toisten työn tuntemuksen ja luottamuksen toisten ammattilaisten tekemään työhön, tuovan haasteita ammattilaisten yhteistyön onnistumiselle (Freeman ym.
2000, Molyneux 2001, Pönkkö 2004, Tanninen ym. 2005, Häggman-Laitila &
Pietilä 2007, Kvarnström 2008). Ensimmäisen faktorin osallistujat olivat selkeästi
eri mieltä, ja heidän diskursissaan näyttäytyi positiivinen käsitys moniasiantuntijaisen yhteistyön vuorovaikutuksesta. Heidän mielestään työntekijät ovat yleensä
ammattilaisia, joilla arvot ja asenne työhön ovat kohdallaan, koska sosiaali- ja
terveysalalle hakeutuu suvaitsevaisia ja yhteistyökykyisiä henkilöitä.
Käsitykset toisten ammattilaisten rooleista voivat muodostua jo peruskoulutuksen aikana ja vahvistuvat aloittelevina työntekijöinä. Ammatillinen kilpailu
tiimeissä voi johtaa pahimmillaan lukkiutuneiden ja vääristyneiden käsitysten
syntymiseen toisten ammattilaisten rooleista. Tällä on vaikutusta myös oman
ammatti-identiteetin syntymiseen. (Lingard ym. 2002.) Tämä tutkimus osoitti, että
negatiiviset käsitykset voivat johtua vanhoista ja yksittäisistäkin kokemuksista.
Oltiin myös sitä mieltä, että jumiutuminen vain omaan työrooliin ja ammattinimikkeeseen johtaa huonoon perhetyöhön. Pahimmillaan tämä lukkiutunut
käsitys näyttäytyy asiakkaalle jo valmiiksi ennakkoluuloisena yhteistyön esteenä.
Avointa asiakkaan näkökulman ymmärrystä ja arvostusta ei voi syntyä, jos negatiivinen vuorovaikutus ohjaa yhteistyötä. Myös Isoherranen ym. (2008) ovat tutkineet tapahtumaskeemojen eli skriptien, niin sanottujen mielen mallien ja stereotypioiden negatiivista vaikutusta kokonaisvaltaiseen tulkintaan ja yhteistyöhön.
Jos jäykät skriptit ja stereotypiat ohjaavat yhteistyötä, moniasiantuntijaista avointa keskustelukulttuuria ja asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista käsitystä ei voi
syntyä. Moniasiantuntijainen yhteistyö vaatii työntekijältä voimia ylittää rajoja ja
lähteä hakemaan oman sektorinsa ulkopuolelta yhteistyökumppaneita, jolloin
työuupumus tai vaikea oma elämäntilanne voi olla este yhteistyölle. Työntekijän
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työ tulee olla riittävästi resurssoitu, jolloin jaksaa paneutua lapsiperheiden asettamiin haasteisiin. Työhön tarvitaan ammatillista ja sosiaalista tukea sekä myös
arvostusta ja tukea johdolta. (Kuorilehto & Paasivaara 2008.)
Rekolan ym. (2005) mukaan ammattiluokitus voi ylläpitää hierarkkista arvojärjestelmää. Puutteelliset tiedot yhteistyökumppaneiden työstä, erilaiset ammatilliset toimintamallit, ajattelutavat ja kieli johtavat ammatilliseen eriytymiseen,
mihin liittyy myös yksintyöskentelyn kulttuuri. Tämän tutkimuksen osallistujat
eivät pitäneet ammattiluokitusta esteenä moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. Varsinkin ensimmäisen ja toisen faktorin osallistujia yhdisti näkemys positiivisesta
ammattilaisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Molempien faktorien osallistujat eivät uskoneet ennakkoluuloisten käsityksien vallitsevan yhteistyökumppaneiden välillä. Heidän mukaansa yhteistyökokouksissa kaikki saavat äänensä kuuluviin ja kokonaiskäsitys asiakasperheen tilanteesta selviää. Toisaalta oltiin kuitenkin sitä mieltä, että vaikka olosuhteet yhteistyölle ovat kuinka suotuisat tahansa,
niin työntekijän persoonallisuudella on aina merkitystä.
Varsinkin toisen faktorin diskurssin mukaan moniasiantuntijaista yhteistyötä
tukeva organisaatio perustuu tietoon ja asiantuntijuuteen eikä tehtävänimikkeiden
mukaiseen roolien valtaan. Tähän liittyy nimenomaan toisen asiantuntemuksen
arvostaminen eikä virkanimikkeen kunnioitus. Pullonin (2008) mukaan oma ammatti-identiteetti liittyy toki omaan ammatilliseen pätevyyteen, mutta myös toisten ammattilaisten kunnioitukseen ja luottamukseen. Coopman (2001) tutki hoitokotien moniammatillisten tiimien jäsenten käsityksiä siitä, miten demokratia
toteutuu heidän tiimeissään päätöksentekoprosessissa. Tiimin yhtenäisyyteen,
tuottavuuteen, tyytyväisyyteen ja kommunikointiin sekä haluun pysyä tiimissä
vaikutti positiivisesti ja merkittävästi kaikkien jäsenten osallistuminen päätöksentekoon.
Vuorovaikutuksen ongelmia nähdään paitsi ammattilaisten kesken niin myös
asiakasperheiden kanssa. Toisen faktorin diskurssin mukaan perheiden splittaaminen vaikeuttaa yhteistyötä. Koettiin, että perheet jakavat helposti työntekijät ”hyviin” ja ”pahoihin”, ja esimerkiksi sosiaalityö nähdään negatiivisempana kuin
terveydenhuolto. Toisaalta oikea palveluiden ohjaus, perheitä osallistava preventiivinen työote, matalan kynnyksen palvelut lähellä perheiden toimintaympäristöjä
ja yksi keskeinen henkilö koordinoimassa perhepalveluita luovat nopeaa varhaista
tukea, avointa vuorovaikutusta ja luottamusta sekä ammattilaisten että perheen
välille (Jaatinen ym. 2003, Tanninen ym. 2005, Pönkkö ym. 2005). Perheet odottavat palvelujärjestelmältä asiakas- ja perhekeskeistä toimintaa, mitä estää tiedon
puute, palveluketjun eri organisaatioiden roolien ja yhteistyön epäselvyys, puut117

teelliset toimintamallit, tasa-arvon puute, suvaitsemattomuus, keskustelun puute
ja toiminnan pirstaleisuus (Pönkkö ym. 2005, Veijola ym. 2006). Tässä tutkimuksessa eräs johdon edustaja oli sitä mieltä, että koko palvelukokonaisuuden koordinointi ja moniasiantuntijaisen yhteistyön hyvät toimintatavat auttavat palveluiden näyttäytymistä asiakasperheille yhtenä tukimuotojen kokonaisuutena, jolloin
asiakkuuden vaihtaminen ei enää ole tarpeellista. Myös Larivaara ja Taanila
(2004) näkevät tärkeänä muodostaa kokonaiskäsitys perheen tilanteesta, jolloin
asiakkaan ääni kuuluisi eivätkä ammattilaiset tarkastelisi tilannetta vain omasta
erityisosaamisensa näkökulmasta.
Varsinkin toisen faktorin diskurssi painotti johdon vastuuta ja näkökulmaa
moniasiantuntijaisen yhteistyön edistämisessä. Johdon tulisi huomioida moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät, jotka innostaisivat kaikki muutkin toimintamalliin. Myös Freeth (2001) ja Molyneux (2001)
ovat samaa mieltä, että yksittäisten työntekijöiden innostuneisuus ja asiantuntemus voivat vaikuttaa positiivisesti ja rohkaisevat muitakin yhteistyöhön. Stenvall
ja Virtanen (2012: 192) pitävät organisaation tärkeänä tehtävänä vahvistaa työntekijälähtöistä uudistamis- ja kehittämistoimintaa. Esimiehet voivat vaikuttaa jo
rekrytointivaiheessa moniasiantuntijaiseen perhetyöhön valitsemalla motivoituneita ja innostuneita työntekijöitä. Samoin sisäiseen työn kehittämiseen luonnollisesti valikoituvat yhteistyöhön sitoutuneet työntekijät, jos heille annetaan siihen
mahdollisuus. Moniasiantuntijainen perhetyö pitää toimia myös johdon tasolla,
ettei mahdollinen huono ilmapiiri heijastu negatiivisesti alaisiin ja vaikeuta siten
asiakasyhteistyötä. Johdolla pitää olla myönteinen asenne moniasiantuntijaiseen
yhteistyöhön, ja heidän pitää näyttää esimerkkiä alaisilleen. Tutkimuksessa eräät
johdon edustajat kokivat omaksi vastuukseen tiedottaa ja markkinoida työntekijöille moniasiantuntijaisen yhteistyön hyödyt ja tärkeyden. Johdon merkitys on
erityisen suuri isossa julkisessa organisaatiossa. Johtamisen tulee olla myös pitkäjänteistä.
5.1.2 Koulutus ja osaaminen
Väitteet 17–27 (taulukko 18, liite 3) kuvasivat moniasiantuntijaisen perhetyön
koulutusta ammatillisen peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen näkökulmista
sekä yhteisen oppimisen ulottuvuuksia osaamistarpeiden, kokemuksien ja työmenetelmien kautta. Tämän teema-alueen diskursseja erottelevia väitteitä oli viisi
(17, 18, 20, 21, 26), konsensusväitteitä oli yksi (27) ja kaikille diskursseille mer118

kityksettömiä väitteitä kaksi (22, 24). Tähän aihepiiriin kuului vähemmän väitteitä kuin kahteen muuhun keskusteluavaruuden pääulottuvuuteen.
Väitteet 21 ja 22 (taulukko 18, liite 3) kuvasivat ammatillisen peruskoulutuksen kehittämistä siten, että opetussuunnitelmaan sisältyisi teoriaopintoihin monitieteisiä kursseja ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille yhteisiä käytännön harjoittelujaksoja. Vaikka erityisesti kolmannen faktorin diskurssin edustajat näkivät
haasteita moniasiantuntijaisessa yhteistyössä, monitieteisen peruskoulutuksen ei
nähty edistävän yhteistyötä lisäämällä ammattilaisten välisiä vuorovaikutustaitoja.
Kuitenkin korostui toisten työn tuntemus ja yhteiset työmenetelmät yhteistyön
edistäjinä, ja tärkeämpänä kuin peruskoulutusvaiheen monitieteiset kurssit nähtiin
yhteiset työssäoppimisjaksot. Ensimmäisen ja toisen diskurssien näkökulmissa
peruskoulutukseen liittyvä monitieteinen oppiminen ei näyttänyt olevan merkittävä tekijä moniasiantuntijaisessa yhteistyössä eikä myöskään minkään diskurssin
mukaan opiskelijoiden yhteiset työssäoppimisjaksot. Diskurssien näkökulma
poikkeaa useista tutkimuksista, joissa on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon
peruskoulutukseen sisätyvien monitieteisten kurssien tärkeys valmistumisen jälkeiselle käytännön moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. Hyviä tuloksia on saatu
esimerkiksi Ruotsissa, jossa terveysasemilla onnistuneen tiimityön taustalla on
ammatillinen johtaminen ja yhteistyöhön kouluttaminen jo ammattiin opiskelun
aikana (Hansson ym. 2008). Yhdessäopiskelun hyöty on nähty erityisesti liittyen
ammattilaisten väliseen kommunikointiin (Kilminster ym. 2004). Priest ym.
(2008) mukaan monitieteisiä opiskelumahdollisuuksia tulisi luoda erilaisille opiskelijaryhmille. He tutkivat ammattilaisten välistä koulutusta mielenterveystyön
kontekstissa, ja koulutus tuotti selkeytymistä käytännön yhteistyön rooleissa huolimatta useista esiintulleista haasteista, joita olivat esimerkiksi akateemiset erot,
aikaisempi kokemus, odotukset, arviointi ja motivaatio. Pollard ym. (2006) tutkivat kymmenen eri tieteenalan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden käsityksiä ja vuorovaikutussuhteita kolmivuotisessa yhteisessä koulutusinterventiossa.
Vahvin vaikutus valmistuvien opiskelijoiden asenteisiin näytti olevan omilla ammatillisilla kursseilla. Ammattilaisten välinen koulutus ei estänyt professiokohtaisten asenteiden kehittymistä, sillä monitieteisiltä kurssilta valmistuvat opiskelijat olivat jopa positiivisempia omista ammatillisista suhteistaan kuin opiskelijat,
joilla ei ollut tätä kurssia. Edelleen Pollard (2008) tutki sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden kokemuksia ammattilaisten välisestä yhteistyöstä käytännön
opiskelujakson aikana ennen pätevöitymistä ammatteihinsa. Opiskelijoiden eimuodollinen oppiminen ja tiedostamaton roolimalli käytännön opiskeluympäristössä olivat avaintekijöitä, jotka kehittävät opiskelijoiden moniasiantuntijaisia
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taitoja. Opiskelijoilla oli kokemuksia sekä vaikuttavasta että köyhästä yhteistyöstä.
Siksi henkilöstön omat hyvät yhteistyötaidot tukevat parhaiten opiskelijoiden
moniasiantuntijuuden oppimista käytännössä. Myös asiakkaat ja potilaat kokivat
hyötyvänsä monitieteisistä käytännön harjoittelujaksoista (Reeves ym. 2002).
Diskurssien näkemykseen ammatillisesta peruskoulutuksesta vaikutti ehkä omasta
perusopiskelusta kulunut pitkä aika ja toisaalta opiskelun luonne, johon ei perinteisesti liittynyt monitieteisiä kursseja.
Väitteet 19, 20, 23, 25 ja 27 (taulukko 18, liite 3) kuvaavat moniasiantuntijaisen yhteistyön osaamiseen liittyviä ulottuvuuksia. Diskurssien konsensuksen
mukaan yhteistyöhön sitoutumista lisäävät työmenetelmät, jotka auttavat perhettä
itseään löytämään voimavarat ongelmiensa ratkaisemiseen. Tutkimustulosta tukevat useat kansalliset tutkimukset. Larivaaran ja Taanilan (2004) tutkimus osoitti,
että tarvitaan tarpeeksi pitkä koulutusprosessi muuttamaan ammattilaisten teoreettista viitekehystä ja käytännön työmenetelmiä asiakas- ja perhekeskeiseen suuntaan. Asiakas- ja perhekeskeiset työskentelytavat ja uudet perhettä osallistavat
työmenetelmät tukevat asiakkaiden omien voimavarojen löytymistä (Larivaara &
Taanila 2004, Tanninen ym. 2005, Seikkula & Arnkil 2009), ja myös työntekijöiden työtyytyväisyyden ja motivaation on todettu parantuneen (Larivaara & Taanila 2004, Toikka & Solantaus 2006). Kun perhettä voimaannuttavia työmenetelmiä
on arvioitu tutkimuksellisin menetelmin ammattilaisten, vanhempien ja lasten
näkökulmista, ne on todettu turvallisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. Tutkimustulosten mukaan työskentelyn vuorovaikutus oli positiivista, perheen tilanteen ymmärrys lisääntyi ja huoli vähentyi. Lapset suosittelisivat toimintamallia muille, ja
vanhemmat raportoivat lisääntyneestä itsetuntemuksesta ja vanhemmuudesta sekä
orientoitumisesta tulevaisuuteen. (Toikka & Solantaus 2006, Solantaus & Toikka
2006, Solantaus ym. 2009, Niemelä 2012.)
Toisen ja kolmannen faktorin diskurssit olivat samaa mieltä, että perhetyön
toimijoiden on tunnistettava perheen oma käsitys hyvinvoinnistaan. HäggmanLaitila ja Pietilä (2007) osoittivat, että tässä on vielä kehittämistä. Perheen terveyden määritteleminen huomioiden perheenjäsenten erilaisuus ja kyky käsitellä
koko perheen hyvinvointiin liittyviä asioita sekä perheen asenteet ovat terveyttä
edistävän työn ammatillisia lähtökohtia. Sitä vastoin ensimmäisen ja kolmannen
diskurssien mukaan perhetyön esteenä ei ole tiedon puute perheen tilanteesta.
Ensimmäisen diskurssin asiakaslähtöinen perhettä osallistava toiminta luo luottamuksen ilmapiirin, jolloin perhe uskaltaa kertoa vaikeatkin perheen ongelmat.
Myös kolmannen diskurssin mukaan osaavat ammattilaiset tunnistavat perheen
tuen tarpeet. Barbourin ym. (2002) mukaan ristiriitoja voi tuottaa tasapainoilu
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perheen lastensuojelullisen riskin ja oikeuksien välillä. Veijola (2004: 64) on sitä
mieltä, että yhteistyön esteenä on pikemminkin perheen tiedon puute ammattilaisten rooleista, palvelujärjestelmästä ja eri tukimuotojen kriteereistä. HäggmanLaitilan ja Pietilän (2007) mukaan palveluiden vaikuttavuudesta on vähän tietoa.
Vahvojen asiantuntijoiden näkemyserot (Pönkkö 2004) ja tukimallit ja puutteellinen tieto terapioiden perusteista (Veijola ym. 2006) voivat vaikeuttaa yhteistyötä.
Ensimmäisen diskurssin näkemys oli erilainen. Diskurssin mukaan perhetyön
vaikuttavuutta eivät estä käsityserot työmenetelmistä, koska työtä ohjaavat asiakasperheiden arkipäivän ongelmat ja tärkeintä on löytää ratkaisu pulmiin. Toisaalta, jos käsityseroja ilmenee, voisi yhteistyöverkostoissa avata työmenetelmien
perusteita ja vaikutuksia, jolloin ei pääse syntymään ylisuuria odotuksia tuloksista. Perhekeskeisellä työotteella ammattilaiset myös tuovat erilaisia vaihtoehtoja,
ja perhe yhdessä ammattilaisten kanssa valitsee itselleen sopivia tukimuotoja.
Moniasiantuntijainen yhteistyö vaatii yhteistä keskustelukulttuuria arvo- ja tietopohjan selkeyttämisestä, yhteisistä osaamisalueista ja horisontaalisesta asiantuntijuuden tunnistamisesta, ja tasa-arvoinen keskustelu edellyttää yhteistä kieltä.
Erityisesti tärkeää on löytää yhteinen kieli asiakasperheen kanssa, mutta haasteita
liittyy myös eri ammattilaisten väliseen keskusteluun. (Allan ym. 2005, Tanninen
ym. 2005, Veijola ym. 2006, Isoherranen ym. 2008.) Tässä tutkimuksessa kolmannen diskurssin vahva ammattilaisnäkökulma ei kaivannut johdon järjestämiä
yhteisiä keskusteluja moniasiantuntijaisen yhteistyön arvopohjan selkeyttämiseksi.
Johdon toivottiin järjestävän vain edellytykset yhteistyölle. Diskurssin johdon
edustaja näki jopa ongelmallisina johdon taholta ohjatut moniasiantuntijaisen
yhteistyön arvokeskustelut. Ensimmäinen ja kolmas diskurssi olivat yhtä mieltä
siitä, että on puhuttava samaa kieltä kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ensimmäisen diskurssin edustaja näki yhteisen täydennyskoulutuksen edistävän
moniasiantuntijaisen yhteisen kielen löytymistä, mikä parantaa ja kehittää yhteistyötä. Toisen faktorin osallistujat eivät pitäneet tätä merkittävänä tekijänä.
Moniasiantuntijainen yhteistyökulttuuri edellyttää osaamisen kehittämistä
koulutuksella. Väitteet 18, 24 ja 26 (taulukko 18, liite 3) liittyvät ammattilaisten
täydennyskoulutukseen. Ensimmäisen faktorin diskurssi oli vahvasti sitä mieltä,
että moniasiantuntijuus on osaamista, johon tarvitaan johdon järjestämää yhteistä
täydennyskoulutusta, jossa hyödynnetään myös asiakkaiden kokemukset. Annandale ym. (2000) mukaan ammattilaisten välinen oppiminen on prosessi, missä eri
ammattilaiset oppivat toisiltaan ja toisista kehittääkseen yhteistyön käytäntöjä ja
saavuttaakseen terveydenhuollon parannuksia. Ensimmäisen diskurssin työntekijät painottivat yhteisen täydennyskoulutuksen merkitystä uusiin työmenetelmiin,
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koska koettiin, että työ vaatii jatkuvasti uusia työkaluja monenlaisten perheen
ongelmien hoitamiseen. Myös näyttöön perustuvista työmenetelmistä oltiin kiinnostuneita ja siitä, että osattaisiin hyödyntää asiantuntijoita. Yhteisen koulutuksen
koettiin olevan itsestään selvyys ja myös selkeyttävän moniasiantuntijaisen yhteistyön tavoitteita. Merkittäväksi yhteisessä moniasiantuntijaisessa koulutuksessa
koettiin suuressa organisaatiossa toisten ammattilaisten tapaaminen. Kun oppi
tuntemaan eri yksiköissä työskenteleviä ammattilaisia ja yhteistyö sai ikään kuin
”kasvot”, koettiin sen edistävän ja helpottavan yhdessä toimimista. Myös Kvarnströmin (2008) ja Barrin (1999, 2000) mukaan erimuotoinen moniasiantuntijainen
koulutus on välttämätöntä, jotta tiimien vaikeudet voidaan hoitaa. Moniasiantuntijainen koulutusinterventio on myös tehokas keino kehittää ja edistää yhteistyötä
perusterveydenhuollossa. Larivaara ja Taanila (2004) ja Allan ym. (2005) osoittivat, että tarvitaan tarpeeksi pitkä koulutusprosessi muuttamaan kouluttautujien
teoreettista viitekehystä ja käytännön työmenetelmiä. Curran ym. (2005) ovat
myös sitä mieltä, että jatkuva moniasiantuntijainen kehittämisohjelma on tehokas
keino lisätä ymmärrystä eri professioiden rooleista, edistämään yhteistyön arvostusta ja positiivisia asenteita sekä kehittämään yhteistyötaitoja ja edistämään organisaatiomuutoksia.
Myös ammattiin valmistuvien opiskelijoiden ja käytännön työelämän ammattilaisten välisillä yhteisillä koulutus- ja kehittämisprojekteilla on saavutettu monia
hyviä tuloksia. Terveydenhuollon laatu on parantunut, ammattilaiset ovat perehtyneet uusimpaan tietoon ja työmenetelmiin sekä opiskelijat ovat saaneet opiskella todellisen elämän kontekstissa luokkahuoneiden sijaan. Yhteinen koulutus on
edistänyt muutosta terveydenhuollon koulutuksessa ja, mikä tärkeintä, saavuttanut
kehittämistä ja moniasiantuntijaista osaamista, joka valmistaa paremmin tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaiset työhönsä. (Cleghorn & Baker 2000, Gelmon 2000, Knapp ym. 2000.)
Johdon ja esimiesten edustaja oli myös sitä mieltä, että jos substanssiosaaminen peruskoulutuksen pohjalta oli puutteellinen, niin täydennyskoulutuksen arvo
kasvoi entistäkin tärkeämmäksi. Ensimmäisen diskurssin edustajat olivat myös
sitä mieltä, että asiakasperheen kokemukset pitää huomioida täydennyskoulutuksessa ja asiakasperheen edustaja oli valmis tulemaan esimerkiksi työntekijöiden
koulutustilaisuuksiin kertomaan kokemuksistaan. Naar-Kingin ym. (2002) mielestä vanhempien lisäksi myös perheen lapsia pitää ottaa enemmän mukaan keskusteluihin, jotka koskevat heidän hoitoaan ja terveydentilaansa. He pitävät myös
tärkeänä ja henkilöstön tyytyväisyyttä lisäävänä koulutusta uusista hoitomalleista,
mikä edistää hoidon koordinointia samanlaisella ohjeistuksella organisaatiossa.
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Erityisesti ymmärrys tiettyjen sairauksien moniasiantuntijaisista hoitomalleista
vaatii ammattilaisten yhteistä täydennyskoulutusta, jossa myös potilaiden ja asiakkaiden osallisuus huomioidaan (Hague & Kovacich 2007).
Ensimmäisen diskurssin johdon edustajan mielestä hyvien palveluiden perusta on huomioida asiakkaiden näkemykset ja toiveet, koska muuten toiminta on
hyvin organisaatio- ja viranomaislähtöistä, mikä ei vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Bennet ja Race (2008) valottivat avaintekijöitä ja tuotoksia avoterveydenhuollon ja sosiaalityön opiskelijoiden yhteisestä koulutusmoduulista, jossa
nuoret olivat osallistuneet suunnitteluun. Opiskelijoille tarjoutunut tilaisuus tieteidenväliseen opiskeluun, joka antoi arvokkaita valmiuksia käytännön työhön.
Koulutusmoduuli oli esimerkki mallista, missä palveluiden käyttäjät, itse nuoret,
osallistuivat aktiivisesti sosiaalityön käytännön toimintamallien suunnitteluun ja
koulutukseen. Kouluttajille tällaisen monimuotoisen ja useita erilaisia ryhmiä
koskevan koulutuksen suunnittelu on haastava ja aikaavievä prosessi. Myös Barnesin ym. (2000) tapaustutkimuksessa on esimerkki tieteiden välisestä avomielenterveystyön koulutusohjelman kehittämisestä, toimeenpanosta ja arvioinnista,
johon osallistui myös palveluiden käyttäjiä.
Ensimmäisen ja toisen diskurssin edustajat korostivat johdon vastuuta ja roolia yhteistyön toimintaperiaatteiden luomisessa ja seurannassa ja arvioinnissa.
Tämä vaatii myös johtamisen kehittämistä, mihin tulokseen tulivat myös Zimmerman ym. (2003) tutkimuksessaan. Johdon tulisi rohkaista ja tukea tiimin jäseniä ottamaan osaa yhteiseen opiskeluun jos mahdollista sekä käytännön työssä
että virallisissa koulutuksissa. Näin johtajat voivat ohjata yhteistyön vuorovaikutusta, mikä tuottaa tulosta. (Priest ym. 2008.) Zwarensteinin ja Reevesin (2006)
interventiotutkimusten kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella voidaan esittää
toimintatapoja, joiden avulla ammattilaisten välinen koulutus ja yhteistyö voisivat
vaikuttaa tiedon sovellukseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan.
5.1.3 Rakenteet ja prosessit
Väitteet 28–44 (taulukko 18, liite 3) kuvaavat moniasiantuntijaisen yhteistyön
rakenteita ja prosesseja. Näihin kuuluvat organisaation strategia, yhteistyön rakenteet, tiedonkulku, järjestelmät, prosessien seuranta ja arviointi sekä resurssit.
Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että rakenteet ja prosessit eivät ole
tärkeimpiä teemoja moniasiantuntijaisen perhetyön näkökulmasta, sillä kaikille
diskursseille merkityksettömiä väitteitä (35, 36, 39, 40, 43) oli eniten tällä aihe123

alueella. Konsensusväitteitä oli kaksi (30, 34) ja diskursseja erottelevia väitteitä
viisi (28, 29, 33, 37, 42).
Kaikkien diskursien konsensuksen mukaan moniasiantuntijaisen yhteistyön
edellytys on, että asiakkaiden palvelukokonaisuuksia tarkastellaan ja toimintaa
kehitetään koko palveluketjun näkökulmasta, peruspalveluista erityispalveluihin.
Myös Pönkön ym. (2005), Barrin (2005) ja Stenvallin ja Virtasen (2012) mukaan
tämä on asiakaslähtöistä toimintaa. Perheiden voimavaroja kuluttaa hoitoonohjausmallin puuttuminen tai toimimattomuus, ja vanhemmat odottavat hoitoketjun
kaikissa vaiheissa asiakas- ja perhekeskeistä toimintaa. Myös hoitomallien koordinointi samanlaisella ohjeistuksella ja hoidon saavutettavuus tuo parannuksia
palveluketjuun (Naar-King ym. 2002). Integroituneella hoitopolulla voidaan päästä myös parempiin tuloksiin (Atwal & Caldwel 2002).
Konsensus diskurssien kesken vallitsi myös siitä, että salassapitovelvollisuus
ei ole este moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. Pönkkö (2004) on todennut, että
vaikka kaikki verkoston ammattilaiset ovat salassapitovelvollisia, esiintyy kuitenkin luottamuksen ja vastavuoroisen toiminnan puutetta. Myös Theakstone-Owen
(2010) näki lastensuojelun yhteistyössä olevan parantamisen varaa dokumentoinnissa ja kommunikoinnissa. Toinen ja kolmas diskurssi taas olivat molemmat
vahvasti eri mieltä väitteen 31 kanssa, että erilaiset käytössä olevat sähköiset
asiakastietojärjestelmät aiheuttavat joustavan tiedonkulun esteitä. Ensimmäinen
diskurssi ei pitänyt tätä merkittävänä. Jaatinen ym. (2003) ovat sitä mieltä, että
sähköiset työvälineet tulee tukea verkostoituneita palveluita.
Ensimmäisen faktorin diskurssi kuvasi eniten asiakaslähtöistä toimintaa.
Väitteen 41 mukaan asiakasperheille on annettava mahdollisuus suunnitella ja
kehittää käyttämiään palveluita arvioimalla niitä säännöllisesti. Myös kolmannen
faktorin diskurssi oli tästä samaa mieltä, mutta toisen faktorin diskurssi ei pitänyt
sitä merkittävänä. Ensimmäinen diskurssi oli myös ainoana samaa mieltä väitteen
(42) kanssa, että asiakasperheet voivat osallistua palveluiden tuottamiseen esimerkiksi antamalla vertaistukea samassa asemassa oleville perheille. Toinen diskurssi oli päinvastaista mieltä, ja kolmas diskurssi ei pitänyt sitä merkittävänä.
Hingley-Jones ja Allain (2008) tutkivat vammaisten lasten ja heidän perheidensä
palveluiden yhdistämistä. Palveluiden käyttäjät ja heidän hoitajansa olivat samaa
mieltä tiettyjen erityispiirteiden tärkeydestä onnistuneille yhtenäisille palveluille,
joita olivat selkeät opasteet palveluihin ja palveluissa, luotettavat sekä kunnioittavat vuorovaikutussuhteet ammattilaisten kanssa mukaan lukien palveluiden käyttäjien mukaanotto palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Palveluiden käyttäjät toivoivat myös yhden tahon tai avaintyöntekijän ohjaavan ja hyväksyvän hei124

dän palvelunsa. Ammattilaiset olivat samaa mieltä. Myös ensimmäisen ja kolmannen diskurssin mukaan asiakasperheille olisi nimettävä yksi työntekijä koordinaattoriksi, jotta vältytään päällekkäisiltä palveluilta. Silloin myös molemminpuolinen luottamus säilyy ja kokonaisuus pysyy hallinnassa (44). Toisen diskurssin mukaan tämä ei ollut merkittävää. Jaatinen ym. (2002) korostivat myös verkoston palveluiden koordinoinnin tärkeyttä lapsen psykososiaalisen tuen palveluketjussa. Halliday ja Asthana (2004) pitivät yhdystyöntekijän käyttöä keskeisenä
avainkontakteissa ammattilaisten ja moniongelmaisten lasten ja heidän perheidensä välillä. He korostavat myös, että työntekijän tehtävänkuvan vastuut on määriteltävä ja annettava tarvittava tuki. Ajankäyttö on arvioitava kustannusten määrittelemiseksi. Kun Harlow ja Shardlow (2006) arvioivat lastensuojelun palveluita,
löysivät he suurimmat vaikeudet juuri monitoimijaisuuden koordinoinnissa, ammattilaisten välisissä suhteissa ja kumppanuudessa vanhempien ja lasten kanssa,
joihin he suosittelivat uusia toimintatapoja ja lisäkoulutusta.
Väitteen 28 (taulukko 18, liite 3) mukaan organisaation muutokset ja niiden
aiheuttamat ristiriidat uhkaavat moniasiantuntijaisen yhteistyön sujuvuutta. Ensimmäisen ja kolmannen diskurssin mukaan tämä ei ollut merkittävää moniasiantuntijaiselle yhteistyölle, mutta toisen faktorin edustajat olivat väitteestä vahvasti
eri mieltä. Heidän mielestään hyvin johdettu kenttätyö selkeine perustehtävineen
ei halvaannu organisaation muutoksissa ja toisaalta asiakasrajapinnassa näkyvät
organisaation rakenteiden tai johtamisjärjestelmien muutokset kielivät epäonnistuneesta johtajuudesta. Väitettä 32 (taulukko 18, liite 3) eli johdon ohjauksen
puutetta tiimien tehottomuuden syynä eivät hyväksyneet sitä vastoin toisen ja
kolmannen faktorin diskurssit, ja ensimmäiselle diskurssille tämä ei ollut merkittävää. Ensimmäisen faktorin diskurssi painotti taas puolestaan johdon vastuuta
luoda tehokkaalle moniasiantuntijaiselle yhteistyölle toimintaperiaatteet ja säännöllinen seuranta- ja arviointijärjestelmä (33). Toisen faktorin diskurssi ei nähnyt
tätä merkittävänä, ja kolmas diskurssi oli vahvasti eri mieltä. Pönkkö (2004) arvioidessaan erityisoppilaan psykiatrista hoitoketjua tuli johtopäätökseen, että palveluketjun koordinointia ja siihen liittyvää asiakas- ja perhekeskeistä sekä monitieteellistä ja -ammatillista toimintaa sekä valvontavastuuta tulee parantaa. Malin ja
Morrow (2007) ovat kehittäneet moniammatillisen työn eri näkökulmista mallin,
jolla voidaan arvioida ja kehittää moniammatillisen yhteistyön käytäntöjä. Potito
ym. (2009) ovat sitä mieltä, että kumppanuusyhteistyö vaatii myös muutosjohtamista.
Kolmannen faktorin diskurssi vahvan ammattilaisuuden näkökulmasta oli eri
mieltä väitteestä 29, jonka mukaan tiimi- ja verkostotyön käytännöt edistävät
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hyvää moniasiantuntijaista yhteistyötä. Diskurssin mukaan toiminnan sisällöllä on
paljon suurempi merkitys vaikuttavalle yhteistyölle kuin ulkoisilla rakenteellisilla
ratkaisuilla. Ensin pitää löytää yhteistyön tarpeellisuus ja hyöty ja sen jälkeen
luoda rakenteet yhteistyölle. Teema ei näyttänyt olevan merkittävä ensimmäiselle
ja toiselle diskurssille. Kolmannen faktorin diskurssia tukee avomielenterveystyön tiimeissä tehty tutkimus, miten moniasiantuntijaisen yhteistyön ydinrakenteet vaikuttivat ammattilaisten käsityksiin moniasiantuntijaisesta yhteistyöstä. Tutkimus osoitti, että vaikka ydinrakenteet ovat kunnossa, tulee myös
rakenteet operationalisoida tiimeissä, esim. eri ammattilaisten edustus kokouksissa. (Larkin & Callaghan 2005.) Samanlaiseen johtopäätökseen on tullut Jansen
(2008) kriittisessä kirjallisuusanalyysissään, jossa hän pohti monitieteisten terveydenhuollon tiimien käytännön yhteistyön haasteita. Hänen mielestään monialaisten tiimien rakenteiden luomisen sijaan pitäisi huomioida enemmän, miten
tiimit toimivat, ja harjoitella yhteistyövalmiuksia jo ennen valmistumista. Tanninen ym. (2005) moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön haastattelututkimuksessa
perhetyöntekijöille olivat kuitenkin sitä mieltä, että työaikaiset tiimi- ja verkostotyön käytännöt sekä myös työajan ulkopuoliset yhteiset juhlat, läksiäiset, saunaillat, laivamatkat, virkistymispäivät ja retket paransivat moniasiantuntijaista yhteistyötä. Myös Pullon ym. (2009) korostivat, että moniasiantuntijuuden kunnioittaminen ja sen seurauksena luottaminen ovat keskeisiä ominaisuuksia onnistuneelle
ja kestävälle yhteistyölle. Heidänkin mielestään myös ulkoisilla tekijöillä, kuten
terveydenhuollon järjestelmällä, rahoituksella ja organisatorisilla tekijöillä, on
merkitystä tiimityön onnistumiselle.
Väitteessä 38 (taulukko 18, liite 3) pyydetäänkin ottamaan kantaa, hyödyttävätkö laajat moniasiantuntijaiset verkostot asiakasperhettä ja hajoaako vastuu
niissä. Toinen ja kolmas diskurssi ovat eri mieltä väitteen kanssa, ja ensimmäiselle diskurssille tämä ei ollut merkittävää. Kokon (2003) tutkimus kuntoutuksen
yhteistyöryhmistä asiakkaan näkökulmasta osoitti, että asiakkaat voivat kokea
laajat ammattilaisverkostot hyvin negatiivisina ja työryhmä ratkaisee viranomaisyhteistyönä vain asiakkuuden ongelmia, mutta asiakkaan ongelma jää ratkaisematta. Myös Bell (2001) osoitti tutkiessaan lastensuojelun moniasiantuntijaisia
tiimejä, että tiimityön lopputuloksena ei välttämättä saavuteta tarpeellista kokonaisnäkemystä asiakkaan tilanteesta. Viranomaiset olivat tiimien jäseniä, kun se
kuului heidän tehtävänkuvaansa, mutta kokouksiin osallistuminen vaihteli ja jokin
ammattiryhmä saattoi dominoida kokouksia vaikuttaen näin lopputulokseen.
Øvretveitin (1995) mukaan hyvin suuret verkostot eivät enää ole tehokkaita ja
yhteisen ajan löytäminen voi olla haasteellista. Myös asiakasperheen näkökulmas126

ta suurten yhteistyökokousten anti voi jäädä vähäiseksi. Toisen ja kolmannen
diskurssin näkemyksen mukaan kuitenkin laajojakin asiantuntijaverkostoja tarvitaan perheiden pulmien selvittämiseen ja tukeen. Varsinkin kolmannen diskurssin
mielestä verkosto toimii, kun joku koordinoi palveluita ja asiakasperheelle annetaan mahdollisuus olla palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa
mukana. Diskurssin mukaan työmenetelmät eivät saa olla jäykän kaavamaisia,
vaan niitä pitää soveltaa luovasti asiakkaan tarpeiden mukaan, mikä edistää moniasiantuntijaista yhteistyötä (37). Erilaiset asiakasperheet hyötyvät erilaisista menetelmistä ja monialaiset asiantuntijaverkostot tuovat mahdollisuuden käyttää
luovasti erilaisia työmenetelmiä. Toinen diskurssi oli tästä teemasta päinvastaista
mieltä, ja sen mukaan työmenetelmissä pitää olla tietynlainen struktuuri. Ensimmäiselle diskurssille aihe ei ollut merkittävä. Samaa mieltä ensimmäisen diskurssin kanssa oli Molyneux (2001), joka löysi terveydenhuollon moniammatillista
tiimiä tutkiessaan positiivisen tiimityön indikaattoreiksi henkilöstön persoonalliset ominaisuudet ja sitoutumisen, tiimin sisäisen kommunikaation ja mahdollisuuden kehittää luovia työmenetelmiä tiimin sisällä. Nämä tekijät olivat sellaisia,
mitkä poikkesivat merkittävästi tiimin jäsenten aikaisemmasta tiimityön kokemuksesta.
Moniasiantuntijaisen yhteistyön rakenteita ja prosesseja kuvaavia kaikille
diskursseille merkityksettömiä konsensusväitteitä löytyi myös muutamia (35, 36,
39, 40). Kaikkien mielestä henkilöstöresurssien jatkuva lisääminen ei edistä moniasiantuntijaista yhteistyötä, vaan tärkeämpää on selkeyttää työnjakoa. Useat
tutkijat ovat tulleet samoihin johtopäätöksiin. Ammattilaiset eivät tunnista tai
tiedä toistensa rooleja (Larkin & Callaghan 2005, Veijola ym. 2006, Pullon 2008),
erilaiset tiimityön tulkinnat vaikeuttavat yhteistyötä (Freeman ym. 2000) ja vahvoilla ammattilaisilla voi olla erilaisia näkemyksiä (Pönkkö 2004). Tannisen ym.
(2005) tutkimuksen mukaan uudet tiimin työntekijät hidastivat tiimiytymistä,
mutta toisaalta helpottivat työtaakkaa. Diskurssien näkemyksen mukaan näyttää
myös, että lisäajan resurssoiminen moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön ei tuo siihen laadullista parannusta. Merkittävänä yhteistyön esteenä ei myöskään nähty
toiminnan pirstaleisuutta ja eri toimijoiden yhteisen suunnitteluajan puutetta.
Pönkkö (2004) ja Veijola ym. (2006) ovat eri mieltä, ja heidän mielestään toiminnan pirstaleisuus, selkeiden suunnittelupalaverien ja ammattilaisten yhteistyötapaamisten puuttuminen estivät hyvää yhteistyötä.
Mikään diskurssi ei nähnyt merkittävänä keskustelun tasa-arvoisuutta lisäävänä tekijänä, että verkostotyön menetelmien asiantuntijat ohjaavat moniasiantuntijaisia yhteistyökokouksia. Mikään diskursseista ei myöskään korostanut asiakas127

lähtöisyyttä ja asiakkaan osallisuutta siten, että asiakasperheen kanssa pohdittaisiin paljon enemmän, ketä he haluavat mukaan palavereihin ja verkostoihin. Seikkulan ja Arnkilin (2009) mukaan ennakkodialogeja ohjaavat erityiset kokouksen
vetäjät toimivat strukturoidusti ja sääntelevät sosiaalista tilannetta poistaakseen
epävarmuutta sekä huolehtiakseen toisia kunnioittavasta, kuuntelevasta, keskeyttämättömästä ja moniäänisestä keskustelusta. Dialogisten työmenetelmien näkökulmasta asiakkaan läheisverkostot nähdään voimavarana eikä ongelmien lähteenä tai ylläpitäjinä. Jaettu asiantuntijuus asiakkaiden läheis- ja ammattilaisten verkostojen dialogeissa tarkoittaa laajempaa asiakkaan näkemystä ongelmien ratkaisuissa. Perinteisen ammattilaisasiantuntemuksen näkökulmasta tämä voi olla
huolestuttavaakin, koska yksin ammattilaisten tieto ei riitä. Myös Agarwal ym.
(2008) mielestä interventiot, jotka parantavat suhteita, kuten mentorointi ja kehittämisohjelmat, jotka suosivat reflektointia, dialogia ja luovuutta, tuottavat positiivisia vaikutuksia yhteisön terveyteen, organisaation toimintaan ja henkilöstön
hyvinvointiin. Parempi roolien ymmärrys ja lisääntynyt kommunikointi rakentavat vahvempaa ja vaikuttavampaa vuorovaikutusta moniasiantuntijaisiin terveydenhuollon tiimeihin.
5.2

Moniasiantuntijaista perhetyötä edistävät ja estävät tekijät

Pohdin tutkimukseni tuloksia moniasiantuntijaisen yhteistyön edistävistä ja estävistä tekijöistä tarkastelemalla konsensusdiskurssin sisältöä ja diskursseja erottelevien väitteiden teemoja. Konsensusdiskurssin sisällöstä löytyvät ne teemat,
joista kaikkien faktorien edustajat olivat vahvasti samaa mieltä ja jotka tulkitsen
moniasiantuntijaista yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi ja perustaksi moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. Eniten diskursseja erottelevat asiat tulkitsen moniasiantuntijaista yhteistyötä estäviksi tekijöiksi, joista avautuvat moniasiantuntijaisen yhteistyön kehittämishaasteet.
5.2.1 Moniasiantuntijaisen perhetyön perusta
Tämän tutkimuksen tuloksena löytyi useita kaikille faktoreille yhteisiä konsensusväitteitä, joista oltiin samaa tai eri mieltä (15, 27, 30, 34). Tulkitsen näistä
konsensusväitteistä muodostuvan perustan, jolle hyvä moniasiantuntijainen yhteistyö voi rakentua ja jotka ovat moniasiantuntijaista perhetyötä edistäviä tekijöitä. Jotta hyvä moniasiantuntijainen yhteistyö saadaan vakiintumaan ja säilymään,
täytyy tunnistaa yhteistyötä vahvistavat ja heikentävät tekijät. Jatkuva yhteistyön
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tarve ja jatkuvat mahdollisuudet kehittää yhteistyötä luovat suotuisat olosuhteet
pysyvälle moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. (Freeth 2001.)
Johdon ja työntekijöiden yhteinen mielipide oli, että edellytys joustavalle
moniasiantuntijaiselle yhteistyölle on, että palveluketjua tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena peruspalveluista erityispalveluihin (34). Tämä on hyvä perusta yhteistyökumppanuudelle, sillä perhetyöhön liittyy laaja ja vahva yhteistyö
eri toimijoiden välillä, mikä vaatii palveluiden koordinointia ja suunnitelmallisuutta sekä asiakkaiden palvelutarpeista lähtevien palvelukokonaisuuksien kehittämistä (Heino 2008, Uusimäki 2005, Stenvall & Virtanen 2012: 189). Yhteistyölle on löydettävä myös organisaation rakenteista johtuvat esteet (Freeth 2001).
Palveluketjun yhteistyötahot pitää olla tavoitettavissa tarvittaessa ja yhteisiin
sopimuksiin pitää sitoutua (Tanninen ym. 2005). Eri sektoreiden yhteistyö vaatii
yhteisiä päätöksiä sekä muutosjohtamista. Kumppanuusyhteistyö voi kaatua monenlaisiin esteisiin, kuten luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden puuttumiseen,
vallan epätasapainoon ja kommunikointiongelmiin. Myös ajankäyttö on huomioitava, jotta järjestelmän kustannukset voidaan arvioida täsmällisesti. (Halliday &
Asthanan 2004, Potito ym. 2009.) Palveluihin tarvitaan myös selkeä palveluohjaus. Asiakkaiden mielestä palvelun tuottajataho voi vaihdella, kunhan palvelut vain
tuotetaan oikea-aikaisina, kunnioittavina ja oikeudenmukaisina sekä hyväksynnän
palveluihin tekisi yksi taho tai avaintyöntekijä. Myös ammattilaiset näyttävät
hyötyvän selkeiden prosessien muodostamisesta palveluiden välille. (Halliday &
Asthanan 2004, Hingley-Jones & Allain 2008.)
Konsensusmielipide oli myös, että edellytys luottamukselliselle ja kaikkia yhteistyökumppaneita sitouttavalle yhteistyölle on asiakasperheen aito kohtaaminen
ja kuuntelu, jolloin vuorovaikutus on positiivista ja kaikkia tyydyttävää (15).
Frost ym. (2005) näkivät myös yhteistyön haasteina ammattilaisten työkäytännöt,
-mallit, aseman ja vallan. Asiakasperhe pitää kohdata sellaisina ihmisinä kuin he
ovat. Varsinkin erityispalveluissa perheet ovat hyvin herkkiä arvostelulle, ja aliarvioiva kohtelu johtaa helposti yhteistyön katkeamiseen. Perheen oikeuksien ja
lastensuojelullisen riskin tasapainottaminen voivat tuottaa ongelmia yhteistyökumppanuuteen (Barbour ym. 2002). Toisaalta asiakkaalla voi olla myönteinen
kokemus palveluprosessin vuorovaikutuksesta, vaikka palvelun lopputulos olisikin kielteinen asiakkaan näkökulmasta, kuten lapsen huostaanotto (Stenvall &
Virtanen 2012: 147). Tämän tutkimus osoitti myös asiakkaan äänellä, että perhe
pystyy kohtaamaan ja hyväksymään vaikeatkin päätökset ja ratkaisut, kun ne on
perusteltu asiakkaalle ja keskusteltu kaikissa vaiheissa ja kuultu myös asiakkaan
mielipidettä.
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Kaikkien diskurssien mukaan työmenetelmät, jotka auttavat perhettä itseään
löytämään voimavaroja ongelmiensa ratkaisuihin, lisäävät sitoutumista yhteistyöhön (27) ja edistävät näin moniasiantuntijaista perhetyötä. Asiakas- ja perhekeskeiset työskentelytavat ja uudet perhettä osallistavat työmenetelmät sekä asiakasperheiden läheisverkoston mukaan ottaminen yhteistyöhön tukevat paitsi asiakkaiden omien voimavarojen löytymistä (Larivaara & Taanila 2004, Tanninen ym.
2005, Seikkula & Arnkil 2009, Rytkönen 2013) niin myös sitä, että työntekijöiden
työtyytyväisyys ja motivaatio parantuvat (Larivaara & Taanila 2004, Toikka &
Solantaus 2006). Uudet työmenetelmät vaativat täydennyskoulutusta työntekijöille, mutta tähän kannattaa resurssoida, sillä useiden tutkimusten mukaan niistä
hyötyvät sekä asiakasperheet että työntekijät ja ne on todettu turvallisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi (Toikka & Solantaus 2006, Solantaus & Toikka 2006, Solantaus ym. 2009, Niemelä 2012). Larivaaran ja Taanilan (2004) tutkimus osoitti, että
tarvitaan tarpeeksi pitkä koulutusprosessi muuttamaan ammattilaisten teoreettista
viitekehystä ja käytännön työmenetelmiä asiakas- ja perhekeskeiseen suuntaan.
Moniasiantuntijaista yhteistyötä sanotaan usein vaikeuttavan viranomaisten
salassapitovelvollisuus ja asiakas- ja potilastietojen säilyttäminen eri rekistereissä
ja sähköisissä järjestelmissä. Tämä näyttäytyi kentällä toimiessani keskusteluavaruuden uskomuksena, jonka taakse on helposti piiloutunut toimiva ja joustava
yhteistyökumppanuus. Tässä tutkimuksessa kaikki diskurssit olivat vahvasti eri
mieltä väitteen kanssa (30). Myös Pönkkö (2004) on todennut, että vaikka kaikki
verkoston ammattilaiset ovat salassapitovelvollisia, esiintyy kuitenkin luottamuksen ja vastavuoroisen toiminnan puutetta. Myös Theakstone-Owen (2010) näki
lastensuojelun yhteistyössä edelleen olevan parantamisen varaa dokumentoinnissa
ja kommunikoinnissa. Tämän tutkimuksen mukaan konsensus tästä teemasta on
erittäin hyvä edistävä tekijä asiakaslähtöiselle, moniasiantuntijaiselle perhetyölle.
Jotta lainsäädäntöä noudatetaan, niin se edellyttää, että asiakas on otettava mukaan kaikissa häntä koskevissa neuvotteluissa ja päätöksenteossa. Seikkulan ja
Arnkilin (2009) mukaan mitään yhteistyöverkostoa ei tulisi järjestää ilman asiakasperheen läsnäoloa. Pelkkä asiakkaan mukaan kutsuminen ei vielä riitä, vaan
ammattilaisten toimintatapa tulee myös olla asiakaskeskeinen. Heidän mielestään
myös asiakkaan läheisverkosto tulee kutsua mukaan tuomaan oma näkemys ja
panos ongelmien ratkaisuun. Näin saavutetaan todellista yhteistä, jaettua moniasiantuntijuutta ammattilaisten ja maallikoiden kesken.
Joistakin väitteistä (taulukko 11) muodostui konsensusväitteitä siten, että yhdenkään faktorin diskurssi ei ollut niistä selkeästi eri mieltä tai samaa mieltä, ja ne
saivat pieniä faktoripisteitä sijoittuen jaottelun keskiosaan (+1, 0, -1). Näiden
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väitteiden sisältämät teemat olen tulkinnut asioiksi, jotka ovat kaikkien yhteistyötahojen mielestä vähemmän merkityksellisiä moniasiantuntijaisen yhteistyön
kannalta suhteessa voimakkaasti mielipiteitä erotteleviin väitteisiin. Tutkimuksen
tavoitteena olikin syventää tietoa moniasiantuntijaista perhetyötä edistävistä ja
estävistä tekijöistä. Mielestäni on huomioitavaa, että minkään diskurssin näkökulmasta henkilöstöresurssien jatkuvaa lisäämistä (35) tai riittävän ajan resurssoimista (36) ei nähty merkittävinä tekijöinä edistämässä moniasiantuntijaista
yhteistyötä. Haastattelujen perusteella työnjako ammattilaisten välillä ja oikea
oman työajan järjestely selkeyttävät yhteistyötä ja sille löytyy tarvittaessa aikaa,
jos niin halutaan.
5.2.2 Moniasiantuntijaisen perhetyön kehittäminen
Moniasiantuntijaista perhetyötä estäviä tekijöitä tulkitsen olevan yhden konsensusväitteen sisällössä ja erityisesti diskursseja erottelevien väitteiden teemoissa.
Kaikkien diskurssien yksimielisyys oli, että asiakasperheen on vaikea luottaa
ammattilaisiin ja kertoa vaikeista perhetilanteista, jos työntekijät vaihtuvat koko
ajan (14). Tämä on selkeä huoli ja este moniasiantuntijaiselle yhteistyölle, sillä
perhetyön perusta on luottamuksen syntyminen ammattilaisten ja asiakasperheen
välille. Jos työntekijä vaihtuu koko ajan, hoidon ja palvelun jatkuvuus on uhattuna eikä asiakasperhe sitoudu tarjottuun tukeen ja apuun (Rytkönen 2013). Asiakkaiden mielestä tämä on turhauttavaa, aikaa vievää ja estää selkeästi luottamuksellisen asiakassuhteen muodostumista. Erityisen ongelmallisena asiakkaat kokevat sen, että vaihtuvalle työntekijälle pitää kertoa perheen tilanne aina uudelleen,
johon yhteinen aika kuluu eikä asioissa päästä eteenpäin. Samoin työntekijät kokevat, että yhteistyö ja tiedonkulku vaikeutuvat kaikkien osapuolien näkökulmasta. Asiakkaat kokevat, että heidän tilanteensa ei ole kenenkään hallinnassa, ja
helposti tulee väärinkäsityksiä ja ristiriitoja yhteistyökumppanuuteen. Aina syy ei
ole siinä, että työntekijät vaihtavat työpistettä, vaan isossa kaupungissa laaja sisäinen muuttoliike voi olla asiakassuhteen vaihdon syynä. Toisaalta palveluiden
käyttäjät ja tuottajat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että keskeistä innovatiivisille
yhtenäisille palveluille on niiden koordinointi yhdeltä taholta tai yhteystyöntekijää käyttämällä. Palveluihin tarvitaan myös selkeä palveluohjaus. Asiakkaiden
mielestä palvelun tuottajataho voi vaihdella, kunhan palvelut vain tuotetaan oikea-aikaisina, kunnioittavina ja oikeudenmukaisina sekä hyväksynnän palveluihin
tekisi yksi taho tai avaintyöntekijä. Myös ammattilaiset näyttävät hyötyvän selkeiden prosessien muodostamisesta palveluiden välille. (Halliday & Asthanan
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2004, Hingley-Jones & Allain 2008.) On myös tutkittu, että palveluiden koordinoinnista hyötyvät erityisen tuen tarpeen perheet esimerkiksi rikosoikeudellisissa prosesseissa, joissa yksi koordinaattori vastaa yhteistyöstä eri organisaatioiden
välillä (Coll ym. 2010). Myös ensimmäisen ja kolmannen diskurssin mukaan
asiakasperheille olisi nimettävä yksi työntekijä koordinaattoriksi, jotta vältytään
päällekkäisiltä palveluilta. Silloin myös molemminpuolinen luottamus säilyy ja
kokonaisuus pysyy hallinnassa ja jonkun verkoston työntekijän vaihtuminen ei
kaada koko yhteistyötä. Jaatinen ym. (2002) korostivat myös verkoston palveluiden koordinoinnin tärkeyttä lapsen psykososiaalisen tuen palveluketjussa. Halliday ja Asthana (2004) pitivät yhdystyöntekijän käyttöä keskeisenä avainkontakteissa ammattilaisten ja moniongelmaisten lasten ja heidän perheidensä välillä. He
korostavat myös, että työntekijän tehtävänkuvan vastuut on määriteltävä ja annettava tarvittava tuki. Ajankäyttö on arvioitava kustannusten määrittelemiseksi. Kun
Harlow ja Shardlow (2006) arvioivat lastensuojelun palveluita, löysivät he suurimmat vaikeudet juuri monitoimijaisuuden koordinoinnissa, ammattilaisten välisissä suhteissa ja kumppanuudessa vanhempien ja lasten kanssa, joihin he suosittelivat uusia toimintatapoja ja lisäkoulutusta.
Moniasiantuntijaisen perhetyön este näyttää olevan erilainen käsitys asiakaslähtöisestä yhteistyökumppanuudesta huolimatta siitä, että kolme asiakasnäkökulmasta laadittua väitettä ovat myös diskursseja yhdistäviä konsensusteemoja
(14, 15, 27). Tulkitsen eniten diskursseja erottelevien väitteiden sisällöt moniasiantuntijaista yhteistyötä estäviksi tekijöiksi ja kehittämishaasteiksi. Tällaisia väitteitä on kaksi (26, 42). Häggman-Laitila ja Pietilä (2007) toteavat lapsiperheiden
tuen lähtökohdan olevan perheen oman terveyskäsityksen tunnistaminen ja tieto
perheen tilanteesta. Jos vuorovaikutus ei ole luottamuksellista, asiakasperhe ei
uskalla kertoa tilanteestaan. Ensimmäinen faktorin sisältämä diskurssi korostaa
tässä tutkimuksessa eniten asiakaslähtöisyyttä. Sen edustajat ovat sitä mieltä, että
moniasiantuntijaisessa koulutuksessa on hyödynnettävä enemmän asiakkaiden
omia kokemuksia palveluista (26). Tämä väite ei näytä muille diskursseille olevan
merkityksellinen. Ensimmäinen diskurssi näkee asiakasperheen myös palveluntuottajana antamassa vertaistukea samanlaisissa tilanteissa oleville perheille (42),
josta toinen diskurssi on päinvastaista mieltä ja kolmas ei pidä sitä tärkeänä. Vuorovaikutuksen haasteita on todettu liittyvän ammattilaisten ja perheiden väliseen
kumppanuuteen. Nämä voivat johtua esimerkiksi palveluiden koordinointiongelmista, kommunikointivaikeuksista, ammattilaisten omasta tieteenalataustasta
johtuvista erilaisista käsityksistä perheistä tai lastensuojelullisen riskin aiheuttamista jännitteistä. (Barbour ym. 2002, Harlow & Shardlow 2006.) Asiakaslähtöi132

syyden teema näyttää yhdistävän osittain ensimmäistä ja kolmatta diskurssia. He
ovat samaa mieltä viidestä tämän aihealueen väittämästä (12, 16, 25, 41, 44).
Toisen faktorin diskurssi on näistä väitteistä joko aivan eri mieltä (16), tai ne eivät
ole diskurssille merkityksellisiä (12, 25, 41, 44). Tämä näyttäytyykin tässä tutkimuksessa vähiten asiakaslähtöisyyttä korostavana mielipidekokonaisuutena. Asiakkaiden osallistaminen yhteistyökumppanuuteen näyttää edelleen olevan keskustelua aiheuttava teema. Vaikka asiakasperheet nähdään yhteiskumppaneina, jotka
osallistuvat yhteisiin neuvotteluihin tasavertaisina ammattilaisten kanssa, niin
edelleen heitä ei mielletä osallistumaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen
ja toteuttamiseen. Merkityksellisenä yhteistyötä edistävänä tekijänä ei nähdä
myöskään pohtimista, ketä asiakasperheet haluavat yhteistyöneuvotteluihin mukaan. Kuitenkin on saatu hyviä kokemuksia, kun palveluiden käyttäjiä on otettu
mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen (Barnes ym. 2000, Hingley-Jones & Allain 2008), joskin tämä vaatii kehittämishankkeiden vetäjiltä ponnisteluja koordinoida moniasiantuntijaista kehittämistoimintaa, jossa asiakkaat ovat mukana
(Bennet & Race 2008). Naar-Kingin ym. (2002) mielestä vanhempien lisäksi
myös perheen lapsia pitää ottaa enemmän mukaan keskusteluihin, jotka koskevat
heidän hoitoaan ja terveydentilaansa, sekä erityisen tärkeänä nähdään potilaiden
ja asiakkaiden osallisuus tuomassa enemmän ymmärrystä hoitomalleihin (Hague
& Kovacich 2007). Seikkula ja Arnkil (2009) pitävät itsestäänselvyytenä, että
yhteistyöverkostossa asiakasperhe on mukana. Ammattilaisilta he peräänkuuluttavat myös asiakaskeskeistä toimintatapaa, sillä pelkkä asiakkaan mukaan kutsuminen ei vielä riitä. Heidän mielestään myös asiakkaan läheisverkostoa käytetään
liian vähän verkoston voimavarana.
Eniten diskursseja erottelevia väitteitä sisältyi käsityksiin toisista yhteistyökumppaneista ja vuorovaikutukseen. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää, että
moniasiantuntijaisen yhteistyön esteitä ja kehittämishaasteita liittyy kaikkien
yhteistyökumppaneiden välisiin suhteisiin.
Johdon rooli moniasiantuntijaisessa perhetyössä erottelee diskursseja. Toisen
faktorin diskurssi korostaa eniten johdon asemaa ja vastuuta (1, 2, 4), mutta sitä
sisältävät väittämät eivät näytä olevan tärkeitä ensimmäiselle ja kolmannelle diskurssille. Delva ym. (2008) ovat samaa mieltä ensimmäisen diskurssin kanssa.
Monet tekijät kannustavat ja lannistavat moniasiantuntijaista yhteistyötä. Jotta
yhteistyö on pysyvää, näiden tekijöiden täytyy olla siten tasapainossa, että tiimin
jäsenet kokevat hyötyä yhteistyöstä. Ensimmäisen diskurssin mukaan johdon
vastuulla on yhteisiä tavoitteita ja näkemyksiä edistävä täydennyskoulutus (18),
mutta tämä väittämä ei taas ole merkityksellinen toiselle ja kolmannelle diskurs133

sille. Ensimmäinen diskurssi vastuuttaa myös johdolle yhteisten toimintaperiaatteiden luomisen sekä yhteistyön seurannan ja arvioinnin (33). Ensimmäistä ja
toista diskurssia yhdistää osittain yhteinen käsitys johdon vastuusta (33) kun taas
kolmas diskurssi on johtoon liittyvistä väittämistä eri mieltä (17, 33) tai ei pidä
niitä tärkeinä (18, 28). Johdon rooli on kuitenkin kiistaton luomassa perustaa
moniasiantuntijaiselle yhteistyölle. Tiimityö vaatii ammatillista johtamista ja
koulutusta (Hansson ym. 2008). Baker ym. (2006) pitävät terveydenhuoltoa niin
sanottuna korkean luotettavuuden organisaationa, jossa virheiden seuraukset ovat
suuria, mutta virheiden esiintyminen vähäistä. Tiimityötä he pitävät olennaisen
tärkeänä tekijänä tällaisissa organisaatioissa, ja tiimityön tutkimustulokset tulisi
hyödyntää, jotta paras mahdollinen luotettavuus saavutetaan. Feng ym. (2010)
vertaavat tiimiä lastensuojelussa viestijuoksujoukkueeseen, jossa jokaisen panos
on tärkeä viestikapulan kuljettajana sisältäen luottamuksen ja kommunikoinnin
joukkuetovereiden kanssa.
Kolmannen diskurssin mukaan työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasaarvon puutteeseen kaikkien yhteistyökumppaneiden välillä (5), ensimmäinen
diskurssi on tästä päinvastaista mieltä ja toiselle diskurssille tämä väite ei näytä
olevan merkittävä. Toisen diskurssin mukaan taas hyvän yhteistyön esteeksi muodostuvat kertyneestä kokemuksesta ja tiedosta koostuneet virheelliset lukkiutuneet käsitykset, jotka estävät näkemästä kokonaisvaltaisesti eri asiantuntijoiden
tulkinnan yhteisestä asiasta (6). Ensimmäinen ja kolmas diskurssi eivät pidä tätä
merkityksellisenä. Toinen diskurssi näkee myös yhteistyön esteenä perheiden
splittaamisen (16), mistä ensimmäinen ja kolmas diskurssi ovat eri mieltä. Mikään
diskursseista ei kuitenkaan näe tärkeänä yhteistyöosaamisen lisäämiseksi johdon
järjestämiä arvokeskusteluja (17), kolmas diskurssi on vahvasti eri mieltä eikä
väittämä ole merkityksellinen ensimmäiselle tai toisellekaan diskurssille. Yhteistyökumppanuudesta pitäisi keskustella sekä ammattilaisten kesken, mutta myös
palveluiden käyttäjien kanssa. Keskustelut epäluottamuksesta, toisten roolien
ymmärryksestä, järjestelmien kulttuureista, arvoista, tavoitteista ja näkökulmista
edistävät yhteistyötä perheiden kanssa, hyödyttävät ammattilaisia ja tuottavat
onnistuneita interventioita (Barnes ym. 2000, Green ym. 2008). Moniasiantuntijaisen yhteistyön näkökulmia mahdollisuuksineen ja rajoitteineen on ehdotettu
pohdittaviksi myös analyyttisen mallin avulla, jolla arvioidaan yhteistyön yhdentymisen astetta (Willumsen 2008). On myös ehdotettu keskustelun avaamista
moniasiantuntijaisen yhteistyön kohtaamista eettisistä asioista ja psykodynaamisista näkökulmista, kuten tunteiden vaikutuksesta ja ammatillisista huolenaiheista.
Näkökulmat tulisi huomioida yhteistyön malleissa ja kulttuureissa sekä ammatti134

laisten tuessa ja ammatillisessa kehittämisessä. (Irvine ym. 2002, Morrow ym.
2005, Clark ym. 2007.) Agarwal ym. (2008) ovat sitä mieltä, että interventioilla,
jotka parantavat suhteita, kuten mentorointi, ja ohjelmilla, jotka vaalivat reflektointia, dialogia ja luovuutta, on positiivisia vaikutuksia terveydenhuollon moniammatillisiin tiimeihin.
Myös muutamat moniasiantuntijaisen yhteistyön rakenteisiin ja prosesseihin
liittyvät väitteet erottelivat diskursseja toisistaan (28, 29, 37). Toinen diskurssi oli
eri mieltä väitteestä, jonka mukaan organisaation muutokset ja niiden aiheuttamat
ristiriidat uhkaavat moniasiantuntijaista yhteistyötä. Diskurssin mukaan muutosjohtaminen pitää olla niin laadukasta, että se ei uhkaa käytännön työtä. Ensimmäinen ja kolmas diskurssi eivät pitäneet väitettä merkittävänä. Kolmas diskurssi
taas oli eri mieltä, että tiimi- ja verkostotyön käytännöt edistävät hyvää moniasiantuntijaista yhteistyötä, ja teema ei ollut taas ensimmäiselle ja toiselle diskurssille merkittävä. Mahdollisuus soveltaa erilaisia työmenetelmiä jakoi myös diskurssien mielipiteitä. Kolmas diskurssi oli samaa mieltä väitteen kanssa, että tiimillä
tulisi olla mahdollisuus soveltaa erilaisia työmenetelmiä, koska erilaiset tilanteet
vaativat eri menetelmiä ja asiakasperheen tulee myös itse saada päättää niistä.
Toinen diskurssi oli eri mieltä, ja sen mukaan työmenetelmillä pitää olla jonkinlainen struktuuri. Ensimmäiselle diskurssille väite ei ollut merkittävä. Myös Molyneux (2001) löysi tutkimuksessaan yhdeksi merkittäväksi positiivisen tiimityön
indikaattoriksi mahdollisuuden kehittää luovia työmenetelmiä tiimin sisällä.
5.3

Tutkimuksen eettisyys

Hyvän tieteellisen tutkimuksen eettinen edellytys on, että se on tehty noudattaen
hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu tästä on ensikädessä tutkijalla itsellään. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.) Julkisia palveluja koskeviin arviointitutkimuksiin liittyy myös eettisiä haasteita, sillä palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kohdistuu intressejä monilta tahoilta. Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa
on mukana vahvoja professioita, ja moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön liittyy
monenlaisia asenteita, arvoja ja valtasuhteita. Tutkimuksen arvioinnin kohteena
olevalla perhetyön alueella liikutaan myös osittain erityisryhmien ja erityispalveluiden alueella.
Monitahoarviointi ja Q-metodologia tiedonhankintamenetelminä vastaavat
hyvin tutkimusalueen eettisiin haasteisiin. Monitahoarvioinnin periaatteiden mukaisesti kaikille avainryhmille, joilla on intressejä tutkittavaan kohteeseen, annetaan mahdollisuus osallistua arviointiin. Q-metodologia täydentää monitahoarvi135

oinnin periaatteita, sillä se mahdollistaa jokaisen arviointiin osallistuvan henkilön
muodostamaan oman subjektiivisen käsityksensä arvioitavasta alueesta. Vaikka
tiedonantajia on pieni joukko, anonymiteetti säilyy, sillä Q-metodologiassa ei
varsinaisesti olla kiinnostuneita yksittäisen henkilön vastauksista vaan tietylle
osallistujatyypille ominaisista asenteista ja näkemyksistä. Nimettömyys ja tunnistamattomuus liittyvät olennaisesti ihmistieteiden tutkimusetiikkaan (Kuula 2006).
Koetilanteisiin osallistuneiden henkilöiden haastatteluaineiston käsittelyssä ja
raportoinnissa noudatetaan hyvän tutkimuskäytännön periaatteita siten, että henkilöitä ei voida tunnistaa.
Pyysin luvan tähän tutkimukseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden
palvelutuotantojohtajalta (liite 4). Kaikissa ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa
on myös tietoon perustuva suostumus ehdoton edellytys (Pelkonen & Louhiala
2002). Kaikki tutkimukseen osallistujat allekirjoittivat tietoisen hyväksynnän
tutkimukseen osallistumisesta (liite 5). Kohtelin Q-jaotteluihin osallistujia tasavertaisesti. Annoin heille kaikille suullisesti saman jaotteluohjeen, ja he saivat
samat väittämät jaoteltavikseen. Tutkimuksen jälkeisiä haastatteluja en ole aukikirjoittanut, vaan ne ovat vain sähköisessä muodossa tietokoneellani ja hävitän
tiedoston asianmukaisesti.
5.4

Tutkimuksen luotettavuus

Tässä luvussa pohdin tutkimuksen luotettavuutta tutkimusmenetelmän ja tutkimusprosessin luotettavuuden arviointina. Tutkimus on pääosin laadullinen, mutta
Q-metodologia sisältää yhden määrällisen tutkimusprosessivaiheen, joten luotettavuutta arvioidaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusprosessin näkökulmista. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan myös diskurssianalyyttisen tutkimuksen tulkinnan vakuuttavuudella sekä monitahoarvioinnin periaatteita
peilaten.
5.4.1 Tutkimusmenetelmän arviointi
Valitsin tähän tutkimukseen menetelmäksi Q-metodologian. Suomessa ei tiettävästi ole käytetty menetelmää terveystieteellisessä tutkimuksessa. Kansainvälisiä
Q-metodologisia tutkimuksia löytyy lukuisia.
Q-metodologian etuja on tuoda pienellä otoskoolla esiin asioita, yleistettävyydestä ei voida puhua (Aalto 2003a, Aalto 2003b, Cross 2005). Yleistettävyys
ei tosin ole metodologian tarkoituskaan, vaan tarkoituksena on löytää tiettyjä
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autenttisia mielipiteitä ja näkökulmia. Jos yleistettävyyttä halutaan nimenomaan
etsiä, voidaan mielipideryhmien yleisyyttä ja levinneisyyttä tutkia laajassa populaatiossa survey-tutkimuksella. (Amin 2000: 411.) Tutkimuksen väittämät (Q
sample, Q set) voidaan ajatella olevan tutkimuksen ”n” eikä koeosallistujien lukumäärä (Dennis 1986). Q-metodologia on mielipiteiden kokoonpano, ja mielipiteet voidaan koota monesta eri lähteestä: haastatteluista, uutisista, mediasta, aikakausilehdistä, ammatillisista lehdistä, internetistä tai tutkimusta varten muodostetuista tilaisuuksista (Amin 2000: 412). Q-metodologia sisältää kvalitatiivisen
aineiston pelkistyksen kvantitatiivisella analyysillä. Tutkimusmenetelmä selventää usein henkilökohtaisten asioiden rakennesisällön, ja se kykenee mittaamaan
käsitysten muuttumista ajanoloon (Barbosa ym. 1998: 1040).
Tutkimusmenetelmää voidaan käyttää teorian kehittämiseen ja testaamiseen,
esimerkiksi kun testataan olettamuksia tai hypoteeseja ihmisten uskomuksista tai
asenteiden muuttumisesta ajanoloon. Tulokset ovat jopa herkempiä muutoksille ja
kuvailevampia kuin perinteisillä menetelmillä, koska ne eivät nojata ominaisuuksien tai ulottuvuuksien ryhmien mitattuihin keskiarvoihin, vaan voidaan tutkia Qjaottelujen taustalla olevien näkökulmien rakenteiden muutoksia. (Sexton 1998.)
Dennis (1986: 15–16) pitää Q-metodologiaa erityisen sopivana hoitotieteen tutkimukseen. Tutkimusjoukko voi olla pieni, pyritään subjektiivisuuteen, tutkimusmenetelmä on kustannuksiltaan edullinen ja datan puuttumisen tai sosiaalisen
toivottavuuden ongelmaa ei esiinny. Vajaita vastauksia ei esiinny käytännöllisesti
katsoen ollenkaan, joten data on luotettavaa. Tutkimusmenetelmä on sopiva myös
järjestöjen tai organisaatioiden käyttöön. Tutkimusmenetelmän on hyödyllinen
monikulttuurisissa tutkimuksissa, ja varsinkin silloin, kun kieliongelmat asettavat
esteitä datan keräämiseen, voidaan käyttää esimerkiksi kuvia (Sexton ym. 1998).
Hurd ja Brown (2004) ovat selvittäneet keskusteluavaruudesta nousevia näkökulmia Q-metodologian tulevaisuudesta. He löysivät neljä erilasta näkökulmaa
sisältävää faktoria. Ensimmäisen faktorin mukaan tutkimusmenetelmä tulee säilyttää alkuperäisenä ja oikeaoppisena Stephensonin mallin mukaisena. Toisen
faktorin edustajat kannattivat myös alkuperäistä tutkimusmenetelmää, mutta olivat valmiita sallimaan käytännön sovellukset ja tulosten julkaisut myös muissa
kuin Q-metodologisissa tutkimusasetelmissa. Kolmannen faktorin edustajat haluavat myös säilyttää oikeaoppisuuden, mutta ovat sitä mieltä, että se vaatii vahvaa tukea ja asioista perillä olevaa tutkijajoukkoa. Neljännen faktorin edustajat
haluavat murtaa menneisyyden ja rohkaista Q-metodologiaa mukautumaan nykyaikaisiin tekniikoihin, kuten nettipohjaiseen Q-asetelmaan ja laadulliseen tutkimukseen. Suurin ristiriita näyttää olevan näkemyksien väillä, säilytetäänkö perin137

teinen oikeaoppinen Stephensonin malli vai sopeutetaanko ja kehitetäänkö tutkimusmenetelmä nykyaikaisiksi käytännön sovelluksiksi. Konsensus vallitsi näkökulmasta, että Q-metodologisia tutkimuksia tulisi esitellä enemmän muuallakin
kuin Q-metodologian konferensseissa.
Tutkimusmenetelmä sopi mielestäni hyvin tutkimusasetelmaan. Halusin myös
tietää osallistujien mielipiteitä Q-metodologiasta ja pyysin heitä Q-jaottelun jälkeisissä haastatteluissa arvioimaan tutkimusmenetelmää. Halusin myös tietää,
puuttuiko väiteotoksesta jokin heidän mielestään tärkeä näkökulma tutkittavasta
aiheesta. Pyysin heitä arvioimaan myös tutkimusmenetelmää osallistujan näkökulmasta.
Asiakkaiden arvioinnissa ei tullut esille mitään näkökulmaa, mikä olisi puuttunut väiteotoksesta. Positiivista palautetta annettiin siitä, että asiakasnäkökulma
tuli hyvin esille väitteissä. Asiakasosallistujilla ei ollut aikaisempaa kokemusta
vastaavasta tutkimusmenetelmästä.
A:…minusta hyvä että täällä käsitellään että asiakkaat enemmän mukaan tähän hommaan…kehittämistyöhön jo luennointi ja opiskeluvaiheessa…
Asiakkaan edustaja arvioi myös, että tutkijan kannalta hänestä tämä toi monipuolisemmin esiin tutkittavan näkökulman kuin kysely- tai haastattelumenetelmä.
Toisaalta tutkimukseen osallistujan kannalta tämä menetelmä on haastavampi.
A:…voisin kuvitella tutkijoiden näkökulmasta, että tää on monipuolisempi
kuin esimerkiksi kyselylomake tai jotakin vastaavaa tai haastattelu koska tässä nähdään sen itse asiakkaan tai tutkitun henkilön niinku näkökulma kokonaisuutena asiasta mutta jos katotaan siitä tutkittavan näkökulmasta niin tää
on yllättävän hankala, tää vaatii paljon…tässä joutuu miettii että mitä laittaa
mihinkin…mitä lappuja siirtää…ei työläs, mutta vaatii miettimistä…
Pahin pelkoni oli, että varsinkin asiakasedustajat eivät ymmärrä väittämien vaikeita organisaatioon liittyviä käsitteitä, vaikka niitä oli esitestauksen jälkeen
muokattu ymmärrettävimmiksi. Koetilanteessa oli kuitenkin lupa kysyä aina, kun
väitteen sisältö oli epäselvä. Yllättävän vähän asiakkaiden edustajat kysyivät, mitä
väite tarkoittaa. Tulkitsen tätä niin, että he olivat jo tottuneet verkostoissa asioidessaan virkakieleen ja yleisimpiin käsitteisiin. He kertoivat myös huomanneensa,
milloin väite oli aseteltu organisaation näkökulmasta, mutta jaottelivat väitteen
sen mukaan, miten he asiaa arvottivat. Huomioin, että kaksi asiakasedustajaa
myös sijoittui faktorille kaksi, mikä oli vähiten asiakaslähtöinen ja korosti organisaation johtoa moniasiantuntijaisessa yhteistyössä. Asiakkaat eivät pitäneet väit138

teiden sisältöä vaikeina, mutta sisältö vaati miettimistä ja pohdintaa, mihin väitekortin sijoittaa jaottelualustalla. Olin myös Q-metodologian mukaan valinnut
asiakasedustajat harkinnanvaraisesti, joten oli oletettavaa, että he ovat hyviä tiedonantajia.
Työntekijöiden haastatteluissa pääosin oltiin myös sitä mieltä, että kaikki tutkittavan aiheen näkökulmat, tutkimuksen rajaukset huomioiden, tulivat hyvin
esille väiteotoksessa. Eräs työntekijä huomioi, että palveluista toiseen siirtymisestä olisi voinut laatia väittämän, koska moniasiantuntijaisen yhteistyön kehittäminen on erityisen tärkeää näillä palveluiden rajapinnoilla. Kenelläkään työntekijällä ei ollut aikaisempaa kokemusta tällaisesta tutkimusmenetelmästä. Usea osallistuja kertoi, että vaikeinta oli sijoittaa jaottelualustan miinuspuolelle väitteitä, koska oli samaa mieltä niin monen väitteen kanssa. He olivat kuitenkin huomioineet
tutkimusohjeistuksen, jossa korostettiin, että miinuspuoli ei tarkoita sitä, että niistä väitteistä ollaan täysin eri mieltä. Myös tutkimuksen idea löytää omien mielipiteiden arvotus tuli hyvin esille arvioinneissa.
T:…mulla tuli ensin niinku hätä että apua miten mää saan nämä tähän kartalle kun mulla painottu hirveästi tänne plussapuolelle ja oli vaikea niinku
alakaa priorisoimaan että miten nää niinku sitte mennee…tää nyt vaan niinku
vaatii sitä että pittää panna asiat tärkeysjärjestykseen…ja tässä on sitte niinku silleen kiva että tässä näkkee että mitä mieltä mää sitte niinku oon asioista…
Työntekijöiden mielestä menetelmä on hauska ja muistutti ikään kuin palapelin
tekemistä. Verrattuna perinteisiin kyselytutkimuksiin tätä pidettiin mielenkiintoisempana, kun sai ”tehdä” koko ajan jotain. Osan mielestä väittämiä oli paljon ja
vaarana voi olla väsähtäminen, koska väitettä pitää lukea tarkasti, jotta ymmärtää,
mitä se tarkoittaa. Huomattiin myös, että menetelmää voidaan soveltaa esimerkiksi tiimin arvokeskusteluun.
T:…joo sanotaan, että tämä vois olla hyvä keskustelun perusta ihan jossakin
meijän työjutuissakin…vaikka sillon kun joku tämmönen moniasiantuntijainen, moniammatillinen tiimi vaikka kokoontuu, jos vaikka mietitään
vaikka noita arvoja esimerkiksi ja tämmösiä näin niin tää vois olla hyvä keskustelun perusta semmoselle…ihan mielenkiintoinen…
Johdon edustajilla ei myöskään ollut aikaisempaa kokemusta tutkimusmenetelmästä. Pääosin oltiin sitä mieltä, että tutkimusrajoitukset huomioiden
kaikki näkökulmat tutkittavasta aiheesta tulivat esille. Eräs johdon edustaja piti
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kuitenkin erittäin tärkeänä, että tutkittavan aiheen keskustelussa pitäisi nostaa
esiin taloudellinen näkökulma ja luottamushenkilöiden ja poliittisen tahon näkemykset asiasta. Myös Oulun kaupungissa palveluiden järjestäjän ja tuottajan välisellä sopimusohjauksella on merkittävä rooli kehittämistyössä. Koulutusnäkökulman lisäksi toivottiin väittämää työhön perehdytyksestä. Menetelmää
pidettiin myös mielenkiintoisena ja perinteisiä menetelmiä haastavampana, koska
joutui miettimään tarkemmin väitteiden sisältöä arvottaessaan sen oman näkemyksen mukaisesti jaottelualustalle. Kritiikkiä tuli oikeutetusti myös väittämistä,
joissa oli kaksi asiaa. Hyvin tuli myös huomioiduksi pakotetun normaalijakaumaa
muistuttavan jaottelualustan merkitys sekä mielipiteiden tilannesidonnaisuus.
J/E:…tämä on aika havainnollinen, aluksi kun aloittaa niin ajttelee että mitähän nämä kaikki on mutta sitten kun on nämä kaikki kortit jaotellut tähän
niin huomaa kokonaisuuden että tässä on selekeä logiikka, ei puutu mikään
näkökulma…
J/E:…menetelmä jännä, pakottaa normaalijakaumaan, se positiivinen asia
kun muuten valitsee neutraaleja vaihtoehtoja, nyt on mietittävä äärilaidat mikä vastaa eniten tai vähiten omaa näkökulmaa, toisella kerralla voi tehdä erilailla, tilanteet ja näkökulmat voivat muuttua…
Johdon edustajilla oli myös useita ehdotuksia, miten tätä menetelmää voisi soveltaa tutkimuskäytön lisäksi käytännön johtamistyössä. Johtotiimi voisi käyttää
menetelmää esimerkiksi strategisessa suunnittelussa tai kehityskeskusteluissa
yhteisen diskurssin löytymiseen.
J/E:…tämä on mielekäs ja ei pelkästään tutkimuskäyttöön vaan esimerkiksi
jos tiimi kokoontuu vaikka johtotiimi ja kukin laittaa että mikä positio on
näillä väittämillä ja jos se on samannäköinen niin hyvä on, me olemme seuraavan vuoden suurin piirtein samaa mieltä…tämä on hyvin konkreettinen että tämä ei ole sillä tavalla että mehän kaikki rakastamme perhe- ja verkostotyötä vaan että siitä tulee tiettyjä väittämiä sen sisällä
J/E:… tämähän on jännä tämä voisi olla vaikka meidän johtoryhmän tai sellaisen työkaluna…sopii johtoryhmälle kun tässä on tiettyjä arvoja ja suuntia
miten mennään työyhteisössä…taustakehys työntekijälle…
J/E:…mielenkiintoinen ja ensimmäinen kerta itselle, voisi hyödyntää muussakin asiassa, tässä tuli sovelluksia, supistettuna kehityskeskustelun välineenä,
ei näin laajana…
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Seuraavassa alaluvussa arvioin vielä tutkimuksen luotettavuutta kvalitatiivisen ja
kvantitatiivisen tutkimusprosessin näkökulmista. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan myös diskurssianalyyttisen tutkimuksen tulkinnan vakuuttavuudella sekä monitahoarvioinnin periaatteita peilaten.
5.4.2 Luotettavuuden arviointi
Q-metodologia on menetelmätriangulaatio, joka yhdistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Q-metodologian voidaan ajatella myös olevan
diskurssianalyysitekniikan eräs muoto, ja se pyrkii etsimään tiettyjä aihepiirejä
määrittäviä erilaisia diskursseja. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan diskurssianalyyttisenä tulkinnan vakuuttavuutena. Tulkinnan vakuuttavuus tarkoittaa
ensisijaisesti tutkijan tulkinnan tukeutumista tutkimukseen osallistujien tilanteisesti ilmaisemaan ymmärrykseen (participants’ own understanding). Tärkeämpää
kuin analysoijan ymmärrys on toimijoiden itsensä tulkinta tutkittavasta teemasta.
(Jokinen ym. 1999.) Q-metodologia menetelmänä korostaa nimenomaan tutkittavien omaa subjektiivista näkökulmaa tutkimusaiheeseen, ja tutkijan subjektiivisuus on toissijaisessa asemassa, sillä Q-väittämiin vastaavat ihmiset käyttävät
jaotteluissaan omia sisäisiä mittapuitaan tutkittavista teemoista. Q-metodologia
korostaa siis subjektiivisuutta sosiaalisten rakenteiden ilmentymänä ja merkityksellistäjänä. (esim. Aalto 2003a, Aalto 2003b, Baker 2006, Boot ym. 2009, Brown
1996, Dennis 1986, van Exel 2006, Müller & Kals 2004, Webler ym. 2009.)
Myös Pattonin (2002) mukaan laadullisen tutkimuksen keskeisessä asemassa
on tutkija itse. Suurin haaste on objektiivisuuden säilyttäminen ja suurin huoli
tutkijan subjektiivisuus. Q-metodologian etu on objektiivisuus. Tutkijan subjektiivisuuden vaikutusta vähentää tutkijan uskottavuus, mikä perustuu esimerkiksi
kokemukseen. Q-metodologisen tutkimuksen haasteena on koota monipuolinen ja
tutkimusalueen laajasti kattava väiteotos. Tutkijan on tunnettava tutkimusalueensa
hyvin ollakseen uskottava. Tutkija voi työskennellä kohdealueella ja perehtyä
saman alueen tutkimukseen saadakseen ”kenttätuntuman” tutkittavaan kohteeseen, mikä on pohjana oman tutkimuksen ratkaisuissa (Amin 2000, Aalto 2003b:
148). Tässä tutkimuksessa peruskoulutukseni ja aikaisempi työkokemukseni sosiaali- ja terveystoimen ”kentällä” antoi jo perustan tutkimuskohteen tuntemiselle.
Perehdyin myös tutkimuksen aihealueen kirjallisuuteen. Työskentelin tutkimusympäristössä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä muun muassa lasten ja nuorten
palveluiden kehittäjänä. Työhöni sisältyi laatu- ja kehittämispäivien sekä koulutuksien suunnittelua ja toimeenpanoa. Näin minulle muodostui monipuolinen
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kuva ja esiymmärrys moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruudesta. Etsin
tutkittavaan aihepiiriin liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista, artikkeleista ja
kirjallisuudesta teemoja. Suunnittelin ja osallistuin sosiaali- ja terveystoimen
kehittämispäiviin, joiden keskusteluista ja ryhmätöistä ja työpajoista kokosin
aiheeseen liittyviä väittämiä. Olin myös suunnittelemassa ja kouluttajana mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijöille suunnatussa moniammatillisessa
perehdytys- ja kehittämiskoulutuksessa, jonka väliarviointiin kuuluvista kolmesta
nauhoitetuista fokusryhmäkeskusteluista kokosin myös väittämiä.
Tulkinnan vakuuttavuutta heijastaa myös lukijoiden tekemä arviointi (readers’
evalution). Tätä edistää tutkimusprosessin ja päättelypolkujen huolellinen esittely
siten, että lukijan on mahdollista tehdä oma tulkintansa. Tutkimuksen lukijoiden
tekemä arviointi on tarkoituksellista tutkimuksen altistamista julkiselle kritiikille.
(Jokinen ym. 1999.) Raunion (1999: 28–31) mukaan juuri tämä tutkimuksen
avoin kritiikki ja keskustelu tuottavat parhaimman todellisuustiedon. Olen pyrkinyt esittelemään tutkimusprosessin kaikki vaiheet mahdollisimman tarkasti luvussa 3 ja yhteenvedon tutkimuksen toteuttamisesta olen esittänyt kuviossa 8. Tutkimustulosten tulkinnan vakuuttavuutta lisäävät Q-jaotteluiden jälkeiset osallistujien haastattelut, joista on esitetty suoria lainauksia tuloksia käsittelevässä luvussa
4.
Q-metodologisessa tulkinnassa ei pyritä tekemään ylivertaisia, kaikki muut
vaihtoehdot poissulkevia päättelyjä. Vakuuttavuutta lisää myös poikkeustapauksien analysointi (deviant case analysis). Poikkeuksia voidaan jopa tarkoituksellisesti etsiä, ja tavoitteena on tarkentaa säännönmukaisuuksia (Jokinen ym. 1999).
Tämän tutkimuksen poikkeustapauksina voidaan pitää niiden henkilöiden Qjaotteluja, jotka eivät täyttäneet faktoreiden latautumiskriteeriä tai latautuivat
kriteerien mukaisesti kahdelle faktorille. Vähimmäiskriteerin perusteella latautui
faktoreille yhteensä 26 osallistujaa, joista F1:lle 12, F2:lle 8 ja F3:lle 6 osallistujaa (taulukko 6). Osallistujat A5, T4, T7, T12, J/E1, J/E5 ja J/E10 taas latautuivat
merkittävästi kahdelle faktorille (mixed case), joten heidät jätettiin analyysin
ulkopuolelle. Vaikka näiden analyysin ulkopuolelle jääneiden osallistujien Qjaottelut eivät ole mukana faktorianalyysissä, heidän äänensä tulevat kuitenkin
kuuluville merkittävien konsensusväitteiden tuloksissa (taulukko 10) ja vähemmän merkityksellisten konsensusväitteiden tuloksissa (taulukko 11), joissa on
suoria lainauksia myös heidän haastatteluistaan. Kahdelle faktorille merkittävästi
latautuneet osallistujat todistavat kaikille faktoreille yhteistä diskurssia, joka kuvailee yksimielisyyttä tietyistä teemoista, mikä on vahva perusta moniasiantuntijaiselle yhteistyölle (taulukko 10). Osallistuja A4 ei latautunut tarpeeksi voimak142

kaasti yhdellekään faktorille (null case), joten häntä ei voitu ottaa mukaan analyysiin. Q-metodologiassa tämän tilanteen oletetaan olevan reaalimaailman mukaista.
(Aalto 2003a: 122.) Myös tämä osallistuja antoi arvokasta palautetta tutkimusmenetelmästä ja asiakkaan näkökulmasta, ja myös hänen äänensä tulee esille näitä
teemoja käsittelevissä osissa.
Eräs tulkinnan vakuuttavuutta kuvaava seikka on tulkintojen suhteuttaminen
aikaisempaan tutkimukseen (coherence with previous studies). Tätä pidetään kuitenkin perusteltuna vain teoreettiselta perustaltaan verrannollisissa tutkimuksissa.
Tutkimustulosten kumuloitumista tai tulkintojen yhteen liittämistä ei katsota mielekkääksi erilaisista lähtökohdista olevissa tutkimuksissa. (Jokinen ym. 1999.)
Tutkimusasetelmaltaan, -aineistoltaan ja -menetelmältään vastaavaa tutkimusta ei
ole tehty kansallisella tasolla. Suomessa on tehty muutamia tutkimuksia Qmetodologiaa käyttäen (Aalto 2003a, Aalto 2003b, Remahl 2008, Remahl 2010,
Moilanen 2012). Kansainvälisesti löytyy paljon Q-metodologisia terveystieteellisiä tutkimuksia, joissa on tutkittu samoja teemoja rajatummalla tutkimusasetelmalla kuin tässä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistujat edustavat niissä usein
vain yhtä tiettyä tutkimuksen teeman intressiryhmää tai tutkimusaihetta. Tämän
tutkimuksen tulokset ovat osittain kumuloitavissa näihin aikaisempien tutkimuksien tuloksiin.
Q-metodologiselle tutkimukselle esitetään usein kysymys, kuinka paljon tulkinnan vakuuttavuuden perustaksi pitää olla aineistoa. Täsmällisiä lukuja tai määriä on kuitenkin mahdotonta esittää. Aineiston laajuus on, kuten muissakin tutkimuksissa, määritettävä suhteessa tutkimustehtäviin ja tutkimusasetelmaan sekä
käytettävissä oleviin resursseihin. Elämismaailman ei kuitenkaan katsota muodostuvat selvistä laajoista perusjoukoista ja siitä otoksena poimittavista pienemmistä
yksiköistä. Tutkimusintressi voi ohjata yksittäistapauksen analysointiin, muutaman tapauksen vertailuun tai suuren tapausjoukon analysointiin. (Jokinen ym.
1999.) Tässä tutkimuksessa Q-metodologiaa hyödynnettiin noudattamaan monitahoarvioinnin periaatteita, jotka ohjasivat aineiston keräämistä. Laaja-alaisuutta
tavoitellen tutkittavasta ilmiöstä haluttiin mahdollisimman monipuolinen kuva
(Vartiainen 1994, Hakuli ym. 1995, Vartiainen 2001). Tutkimuksen osallistujien
valinta oli harkinnanvaraista, ja tietoa pyrin keräämään niiltä avainryhmiltä, joilla
oli moniasiantuntijaisen perhetyön intressejä. Myös moniasiantuntijaisen perhetyön keskusteluavaruudesta pyrin löytämään väiteotokseen tutkimuksen pääulottuvuuksia kuvaavat teemat. Tutkimuksen osallistujien arviointien perusteella onnistuin tässä hyvin.
143

Patton (2002) esittää suureksi laadullisen tutkimuksen haasteeksi myös yleistettävyyden varsinkin pienen aineiston olleessa kyseessä. Q-metodologiaa kritisoidaan yleisimmin juuri yleistettävyydestä pienen aineiston perusteella, mikä on
Q-metodologian perimmäisen tarkoituksen väärinymmärrystä. Metodologialla ei
pyritä osoittamaan, kuinka moni ihminen uskoo johonkin, vaan miksi ja miten he
uskovat siihen, mitä tekevät. Q-menetelmä on suunniteltu kokoamaan aineistoa
näkökulmien universumista eikä ihmisiä laajemmasta populaatiosta. Tutkimukseen osallistujien määrä voi olla vähäinenkin, mutta heidän näkökulmansa ovat
aina päteviä eivätkä muutu miksikään, vaikka osallistujien määrää lisätään. (Sexton ym. 1998.) Faktoreiden vallitsevuutta tai yleisyyttä väestössä ei voida suoraan
määrittää. Menetelmän etuja on tuoda pienellä otoskoolla esiin asioita, mutta
yleistettävyydestä ei voida puhua. Q-metodologiassa myös tutkimuksen ”N” on
pikemminkin väitteiden lukumäärä kuin tutkimukseen osallistujien määrä. (Barbosa ym. 1998: 1040, Aalto 2003a, Aalto 2003b, Cross 2005.) Q-metodologiaa on
kritisoitu myös reliabiliteetin näkökulmasta. Q-metodologisen tutkimuksen reliabiliteettia voidaan mitata helposti uusintatesteillä samoilla osallistujilla tai saman aiheen eri väittämillä tai samoilla väittämillä mutta eri osallistujajoukolla.
Tulokset ovat olleet yllättävän samansuuntaisia. (Valenta & Wigger 1997: 504,
Sexton ym. 1998, Amin 2000: 411, Aalto 2003b: 147.)
Kvantitatiivisessa vaiheessa Q-metodologiassa käytetään faktorianalyysiä
tulkitsemaan käsitteellisiä ulottuvuuksia empiirisestä aineistosta, mutta informaatio ei perustu pelkästään tekniseen tuottamiseen. Tilastollisin menetelmin saadaan
havaintoaineistosta esille ulottuvuuksia, joita tutkijan pitää tulkita aihepiirin teoreettisen ja esiymmärryksen perusteella. (Raunio 1999: 210–211.) Tässä korostuu
jälleen Q-metodologian uskottavuus, mikä perustuu tutkijan hyvään esiymmärrykseen ja aihepiirin tuntemiseen. Q-metodologian kvantitatiivinen vaihe avaa
myös menetelmän avoimen ja selkeän esittämisen, jota pidetään kvantitatiivisen
tutkimuksen vahvuutena (Raunio 1999: 217). Käytin tutkimuksessa PQMethodtutkimusohjelmaa ja noudatin tarkasti sen ohjeita analyysiprosessissa, jonka olen
esitellyt tarkasti alaluvussa 3.4.3. Sain myös ohjausta metodin oikeaoppisesta
käytöstä.
Monitahoarvioinnin periaatteita ovat laaja-alaisuus, neuvottelevuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja evolutionaarisuus. Laaja-alaisuudella tarkoitetaan
asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkemystä toiminnasta. Neuvottelevuus tarkoittaa
avainryhmien mahdollisuutta neuvotella arvioinnin kriteereistä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti ns. vähäisimmän hyödynsaaja on
määritettävä ja annettava mahdollisuus arviointiin. Evolutionaarisuus tulkitsee
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arvioitavaa kohdetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. (Vartiainen 1994,
Hakuli ym. 1995, Vartiainen 2001.) Laaja-alaisuus toteutuu tässä tutkimuksessa,
sillä Q-jaotteluihin osallistujat ovat valittu harkinnanvaraisesti kaikista niistä
avainryhmistä, joilla on intressejä tutkittavaan aiheeseen huomioiden tutkimuksen
rajaukset. Neuvottelevuuden periaatteen mukaisesti kaikilla osallistujilla oli jaoteltavanaan samat väitteet, jotka he saivat vapaasti oman näkemyksensä ja kriteeriensä mukaan jaotella Q-jaottelualustalle. He saivat myös mahdollisuuden jaotteluiden jälkeisissä haastatteluissa kertoa päätöksiensä perusteluista. Tässä tutkimuksessa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen vähäisimmiksi hyödynsaajiksi voidaan määritellä osallistujat, jotka eivät täyttäneet faktoreille latautumisen vähimmäiskriteereitä (null case, mixed cases), mutta myös heidän arviointinsa
näkyy tutkimustuloksissa haastattelujen suorissa lainauksissa. Evolutionaarisuuden periaatteen mukaisesti kukin osallistuja on arvioinut väittämiä suhteessa
omaan toimintaympäristöön ja sen muutoksiin. Tulkinnoissani ja suorissa lainauksissa olen pyrkinyt tuomaan esiin näitä osallistujien haastatteluissa nousseita
arvioita ja perusteita.
5.5

Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen perusteella esitän johtopäätöksinä seuraavat moniasiantuntijaista perhetyötä edistävät ja estävät tekijät sekä kehittämistä vaativat toimenpiteet.
1.

2.

3.

Moniasiantuntijaista perhetyötä edistävät asiakkaiden palvelukokonaisuuksien tarkastelu ja koko palveluketjun toiminnan kehittäminen peruspalveluista
erityispalveluihin. Toiminnalla poistetaan turhaa byrokratiaa ja palveluiden
päällekkäisyyksiä. Palveluketjun tarkastelu kokonaisuutena on myös asiakaslähtöistä toimintaa, kun palveluita ei arvioida vain tietyn työyksikön organisaation näkökulmasta.
Moniasiantuntijaista perhetyötä edistävät asiakasperheen aito kohtaaminen ja
kuuleminen avoimessa vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. Moniasiantuntijaisen yhteistyön ydin on ammattilaisten ja asiakasperheen yhteinen
käsitys perheen tilanteesta ja tarvittavan tuen ja avun suunnitelmasta ja arvioinnista, mikä ei voi syntyä ilman avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä.
Moniasiantuntijaista perhetyötä edistävät työmenetelmät, jotka auttavat perhettä itseään löytämään voimavaroja ongelmiensa ratkaisuihin. Näin avautuu
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perhetyön uusia voimavaroja ja resursseja. Myös työntekijöiden työtyytyväisyys ja motivaatio paranevat onnistumisen kokemuksien myötä.
4. Moniasiantuntijaista perhetyötä ei estä salassapitovelvollisuus. Lainsäädännön noudattaminen edellyttää, että asiakasperhe otetaan mukaan kaikissa hänen asioitaan käsittelevissä neuvotteluissa ja päätöksenteossa. Tämä
on asiakaslähtöistä toimintaa parhaimmillaan.
5. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää työntekijöiden vaihtuvuus. Tämä on
selkeä huoli ja este yhteistyölle, sillä perhetyön perusta on luottamuksen syntyminen ammattilaisten ja asiakasperheen välille. Jos työntekijä vaihtuu koko
ajan, on hoidon ja palvelun jatkuvuus uhattuna.
6. Moniasiantuntijaista perhetyötä estävät vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin
ongelmat yhteistyökumppanuudessa, kuten työntekijöiden suvaitsemattomuus,
virheelliset ja lukkiutuneet negatiiviset käsitykset yhteistyökumppaneista sekä ongelmat perheiden kanssa, esimerkiksi perheiden splittaaminen.
7. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää, jos asiakkaiden omia kokemuksia ei
hyödynnetä ammattilaisten täydennyskoulutuksessa eikä asiakasperheille anneta mahdollisuutta tuottaa palveluita esimerkiksi antamalla vertaistukea samassa asemassa oleville perheille.
8. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää johdon roolin epäselvyys henkilöstölle
esimerkiksi seuraavissa asioissa: yhteistyön hyötyjen osoittaminen, johtajien
ja esimiesten oman moniasiantuntijaisen yhteistyön taso, yhteistyön toimintaperiaatteiden luominen, yhteistyön johtaminen, seuranta ja arviointi ja täydennyskoulutuksen järjestäminen.
9. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää, jos ei ole mahdollisuutta soveltaa erilaisia työmenetelmiä. Monenlaiset perhetilanteet vaativat erilaisia toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja asiakasperheen tulee myös itse saada päättää niistä.
Uudet kehittämisideat nousevat yleensä arkisen työn tarpeista tai ongelmista,
ja niillä on todettu olevan hyvät onnistumismahdollisuudet.
10. Moniasiantuntijaisessa perhetyössä on kehitettävä asiakaslähtöistä yhteistyökumppanuutta, jossa asiakasperheet osallistetaan palveluiden suunnitteluun,
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kumppanuusyhteistyön osaamisen lisäämiseksi on järjestettävä yhteisiä arvokeskusteluja ja täydennyskoulutusta.
11. Moniasiantuntijaisessa perhetyössä on kehitettävä palveluohjausta ja yhteistyön koordinointia esimerkiksi käyttämällä yhteystyöntekijää tai –työntekijöitä, jolloin palvelut eivät pirstaloidu ja verkoston työntekijöiden vaihtuvuus ei kaada koko yhteistyötä.
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12. Moniasiantuntijaisessa perhetyössä on selkeytettävä johdon roolia rakenteiden ja prosessien luomisessa, johtamisessa, seurannassa ja arvioinnissa sekä
yhteisiä tavoitteita ja näkemyksiä edistävän täydennyskoulutuksen järjestämisessä.
13. Moniasiantuntijaisen perhetyön peruskoulutuksessa on järjestettävä monitieteisiä teoria- ja käytännön harjoittelukursseja, joissa opitaan toisten ammattilaisten rooleja ja kommunikointia tulevaa työelämää varten.
5.6

Jatkotutkimusehdotuksia

Q-metodologia mahdollistaa rajattoman määrän erilaisia terveystieteellisiä tutkimusasetelmia. Tätä tutkimusta voisi kokeilla uusintatutkimuksena samalla tutkimusasetelmalla ja verrata tuloksina saatuja diskursseja. Samoille osallistujille
voisi myös koota tästä tutkimuksesta uuden väiteotoksen konsensusväitteistä tai
väitteistä, jotka olivat vähemmän kiinnostavia ja sijoittuivat jaottelun keskiosaan.
Samoin väiteotoksen voisi koota erikseen kaikista kolmesta keskusteluavaruuden
pääulottuvuudesta, jolloin saataisiin syvällisempää tietoa näistä teemoista.
Tämän tutkimuksen aihepiirin sisällä voisi kokeilla Q-metodologialla myös
monenlaisia uusia tutkimusasetelmia. Samalla väiteotoksella voisi kerätä aineiston Oulun kaupungin poliittisilta päättäjiltä, luottamushenkilöiltä ja palveluiden
järjestäjän johdolta ja verrata näin saatuja diskursseja tämän tutkimuksen tuloksiin. He päättävät viime kädessä perhetyötä ohjaavat linjaukset, päätökset ja resurssit. Mielenkiintoista olisi myös käyttää samaa väiteotosta sivistys- ja kulttuuritoimen ammattilaisilta, johdolta ja asiakasperheiltä kerättyyn aineistoon ja verrata sen tuloksia tähän tutkimukseen. Saman tutkimusasetelman voisi myös kokonaan rakentaa kolmannen sektorin lapsiperheiden palveluja tuottaville järjestöille
ja heidän asiakkailleen. Tässä tutkimuksessa rajasin myös taloudellisen näkökulman pois, joten väiteotokseen voisi lisätä näitä asioita käsitteleviä teemoja. Samoin palveluiden rajapintoja koskevia teemoja voisi lisätä väiteotokseen. Tutkimusasetelman ja sen mukaisen väiteotoksen voisi myös suunnitella tietyn lapsiperheen palveluketjun ympärille ja saada näin tarkkaa tietoa esimerkiksi palveluiden rajapintojen pullonkauloista.
Väiteotoksen voisi koota myös pelkästään asiakkailta ja tuottaa tietyistä palveluista asiakaslähtöinen koonti teeman ympäriltä esimerkiksi palveluiden suunnittelua, kehittämistä tai arviointia varten. Q-metodologista tutkimusmenetelmää
voisi hyvin käyttää erityisryhmillä, joilla on vaikeuksia terveytensä, ikänsä tai
kielitaidon vuoksi ymmärtää sanallisia väitteitä, kuten lapset, ikäihmiset, maa147

hanmuuttajat tai vammaiset ihmiset. Sanallisten väitteiden tilalla voisi käyttää
esimerkiksi kuvia, hymiöitä, lehtileikkeitä, piirustuksia tai äänitteitä.
Tutkimusasetelman voisi rakentaa myös eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden välille. Tuloksia voisi hyödyntää ammatillisen peruskoulutuksen monitieteisten kurssien järjestämisessä sekä ammattilaisten täydennyskoulutuksessa.
Työyhteisön kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta voisi kerätä väiteotoksen esimerkiksi strategisista tavoitteista, arvoista ja yhteistyöstä ja sen perusteella
koota diskurssit aiheesta ja pyrkiä löytämään yhteinen konsensusdiskurssi tärkeistä teemoista.
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Osallistujia kuudesta sosiaali- ja terveyden-

Kuvata toimintaohjelman (perustettu kehit-

Annandale, McCann, Nattrass, de

NVivo 2.0-ohjelmalla.

15.0-ohjelmalla ja kvalitatiivinen aineisto

Kvantitatiivinen aineisto amalysoitiin SPSS

ja the Quality of Worklife (QWL) Survey.

keskustelujen käytettiin lomakkeita the
Attitudes Towards Health Professionals

ammattilaisten rooleista ja parantaa työtyy-

Ohjelman arviointiin ennen ja jälkeen

työntekijöitä, hallinnon toimisto-virkailijoita,

hoitajia, ravitsemusterapeutteja, sosiaali-

MIME-ohjelmaan osallistui lääkäreitä,

Agarval, Idenouye, Hilts & Risdon

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Kuvata MIME (The McMaster Interprofes-
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1 toimintaterapeutti, 1 hoitotyön johtaja),
moniasiantuntijainen auditointi, yhtenäisen
hoitopolun ristiriitojen analyysi

suunnitelmaa. Tavoitteena oli ymmär-tää,
lisääkö ja kehittääkö yhtenäinen hoitopolku
moniammatillista yhteis-työtä ja mahdollistaako tehokkaan tiedon kulun ja kommuni-

lossa. Korkean luotettavuuden organisaatio vaatii
tiimityötä. Tiimityön tutkimus tuottaa erilaisia näkö-

virheiden esiintyminen on matalaa) tiimityötä

joissa on saavutettu paras mahdollinen luotettavuus.

tuksessa, kuten on tehty muissa organisaatioissa,

denhuollon organisaatioissa käytännössä ja koulu-

lokset yli 20 vuoden ajalta tulisi hyödyntää tervey-

tusta näissä organisaatioissa. Tiimityön tutkimustu-

kulmia ja kokeiltuja tekniikoita parantamaan suori-

tavuuden organisaatioissa, erityisesti terveydenhuol-

Tiimityö on olennaisen tärkeä tekijä korkean luotet-

den seuraukset ovat korkeita mutta joissa

Kirjallisuuskatsaus

viivästyneen kotiutuksen avaintekijät näyttivät

suhteet ja kommunikointi eivät parantuneet. Lisäksi

johti parempiin tuloksiin, ammattilaisten väliset

of High-Reliability Organizations

Kuvailla korkean luotettavuuden organisaa-

verbaali ja ei-verbaali kommunikointi paran-

Teamwork as an Essential Component tioiden (vaarallinen ympäristö, jossa virhei-

Baker, Day & Salas (2006)

Osallistujien haastattelu (4 sairaan-hoitajaa, liittyvän organisaatioon eikä ammattilaisiin.

Potilailla käytettiin moniammatillista hoito-

collaboration?

koinnin läpi ammattilaisten ja organisaation.

tuisi ja yhteistyö lisääntyisi.

potilailla, joilla oli reisiluun kaulan murtuma.

pathways improve interprofessional

Tutkimushypoteesi: Ammattilaisten välinen

Arviointi paljasti että vaikka yhdistynyt hoitopolku

noa eräässä Lontoon opetussairaalassa

Tulokset ja johtopäätökset

Do multidisciplinary integrated care

Toimintatutkimus

Atwal & Caldwel (2002)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Arvioida yhtenäisen hoitopolun toimeenpa-
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nary and interprofessional education

Tulokset ja johtopäätökset

mia, joilla oli lastenhoidon ja mielenterveydellisiä
ongelmia. Kommunikointiongelmat ammattilaisten
välillä. Suuri joukko ammattilaisia perheen ympärillä,
sekä lasten että aikuisten palveluista, mutta ei
palveluiden koordinaatiota, yhteen koordinaattoriin
suhtauduttiin kuitenkin skeptisesti. Eritaustaisten

työskentelyssä mielenterveysongelmaisten
äitien kanssa. Fokusryhmäkeskusteluiden
tavoite oli kehittää työkaluja laajempaan
tutkimusprojektiin, jossa käytetään surveykyselyä sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille ja haastattelua äideille, joilla
on mielenterveysongelmia.

tives on work involving mental health

and child care services

ja ongelmia lasten hoidossa.

välillä.

perheen oikeuksien ja lastensuojelullisen riskin

lastensuojelullisesta riskistä. Tasapainottaminen

perheeseen. Ammattilaisten erilaiset käsitykset

ammattilaisten erilainen suhtautuminen samaan

laiset epäilivät kykyään ratkaista perheiden ongel-

den kanssa, joilla on mielenterveysongelmia sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammatti-

tilaisten ja perheiden välillä. Erikoistumisen perintö;

luista, jotka liittyivät haasteisiin, joita oli

Assessing risk: professional perspec-

joilla on kokemusta työskentelystä perhei-

fokusryhmäkeskustelun tuloksia keskuste-

(2002)

Löydettiin tekijöitä, jotka johtivat vaikeuksiin ammat-

Raportoida kolmen moniasiantuntijaisen

10. Vastustus vakiintuneiden ohjelmien tahoilta

9. Uusien ohjelmien alkukustannukset

nitelmiin ja opiskelijoiden osaamistasoihin

8. Vaikeudet jotka liittyvät akateemisiin opetussuun-

doille ja koulutukselle

7. Hallinnollinen vastustus uusille organisaatiomuo-

6. Perinteiset ammatilliset valta-asettelut

vaatimukset

5. Ennakkoluuloiset sertifikaatti- ja akkreditointi-

suus

4. Ammatilliset, tieteiset hylkäämiset ja reviiritietoi-

tuksen mallin rajoitteet

3. Perinteisen ”lukkoon lyödyn” ammatillisen koulu-

puute opetuksessa ja käytännön harjoittelussa

2. Toiminnallisten monitieteisten klinikkamallien

1.Kurssien sisältöjen rajoitteet

Esteitä monitieteiselle koulutukselle:

Barbour, Stanley, Penhale & Holden

Kolme moniasiantuntijaista fokusryhmää,

toimintaan terveydenhuollossa.

Some historical notes on interdiscipli-

and practice in health care in the USA

ja moniasiantuntijaiseen koulutukseen ja

Baldwin D. C. Jr. (2007)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Historiallinen katsaus USA:n monitieteiseen Kirjallisuuskatsaus
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Kumppanuudesta keskusteltiin suhteessa kulttuuriin

yhdessä.

nary child protection teams in New

monitieteisiin kokouksiin vaihtelee huomattavan

Process Analysis) käyttäen.

ethical issues in health care teams

saatioon

ethics: A framework for understanding

matillisen yhteistyön eettisiä asioita

taan kunnalliseen terveydenhuollon organi-

Theory and practice in interprofessional organisoida ja analysoida erilaisia moniam-

Kehittää käsitteellinen rakenne, jolla voidaan Tapaustutkimus: Uusi tiiminjäsen sopeute-

käytäntöön ja koulutukseen.

Clark, Cott & Drinka (2007)

millä nuoret voivat osallistua aktiivisesti sosiaalityön

opettajien kokemuksia.

etiikasta esiin nousevana alueena.

perusta keskustelulle ammattilaisten välisestä

yhteistyön kohtaamista eettisistä asioista ja luoda

Tavoitteena aloittaa keskustelu moniammatillisen

vuorovaikutussuhteissa.

hoitaa jännitteet monimutkaisissa ja dynaamisissa

tuminen, opiskella ja opettaa menettelytavat sekä

la aikataulut, tapahtumat, varmistaa kaikkien sitou-

Kouluttajille vaativa ja aikaavievä prosessi suunnitel-

valmiuksia käytännön työhön. Moduuli antaa mallin,

opiskeluun, jonka toivotaan antavan arvokkaita

ovat osallistuneet suunnitteluun sekä

seen ja nuorten arviointiin yhteistyöstä.

Arviointi perustunut opiskelijoiden palauttee- Opiskelijoille tarjoutunut tilaisuus tieteidenväliseen

sia.

suudessaan tai joku sen jäsenistä dominoi kokouk-

osallistui jokaiseen kokoukseen ja toimija kokonai-

children’s rights approach

veydenhuollon ja sosiaalityön opiskelijoiden

Exploring young people’s participation

tulokset osoittavat kuitenkin, että osallistuminen

seurantamenetelmää (Bales’ Interaction

paljon. Erityisesti syyttäjän viraston henkilökunta

jatkotyöskentelyn suunnitteluun. Tämän tutkimuksen

kohtelutapauksien selvittämiseen ja tapausten

koska heidän odotetaan osallistuvat lasten kaltoin-

nauhoitettiin ja analysoitiin strukturoitua

Jerseyssä. Tiiminjäsenten keskustelu

tiimin kokouksia (1 kokous/tiimi) New

in interprofessional education, taking a yhteisestä koulutusmoduulista, jossa nuoret

Valottaa avaintekijöitä ja tuotoksia avoter-

Bennet & Race (2008)

Jersey

jäsenet lastensuojelussa työskentelevät

Patterns of interaction in multidiscipli-

den aikana
Seurattiin 15 monitieteisen lastensuojelun

Ammattilaiset ovat monitieteisten tiimien jäseninä,

Ymmärtää kuinka monitieteisen tiimin

Bell (2001)

kanssa kahden ensimmäisen ohjelmavuo-

Ryhmähaastattelut kurssille osallistujien

Surveykysely palveluiden käyttäjäryhmille

myös palveluiden käyttäjien edustajat

ja arvoihin ja rooleihin ja vastuisiin. Saatiin hyvää

Haastattelut avainosallistujille, joihin lukeutui näyttöä tämän kumppanuusohjelman lisäarvosta.

arviointi

Tulokset ja johtopäätökset

nista, johon osallistui palveluiden käyttäjiä.

Partnerships with service users in

Dokumenttianalyysi, koulutusohjelma ja

Aineisto ja menetelmät

nity mental health: a case study

avomielenterveystyön koulutusohjelman

Barnes, Carpenter & Bailey (2000)

interprofessional education for commu- kehittämisestä, toimeenpanosta ja arvioin-

Tutkimuksen tarkoitus
Esittää tapaustutkimus moniammatillisen
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dun“kehittämisteoria” ja kuvata joitakin
tapoja, miten sitä on opetettu ja opiskeltu 10 opiskelutapojen kuvaaminen kuuden vuoden 2. Vaihtelu ja mittaaminen
moniammatillisessa henkilökunnan ja

What faculty need to learn about

improvement and how to teach it to

others

tällä kohderyhmällä vaikuttavia tuloksia. Perheen

kaikkien palveluiden välillä, näytetään saavutettavan

Yhdellä palvelukoordinoijalla, joka tekee yhteistyötä

tiimeissä.

lutyökaluja itsessään, erityisesti moniammatillisissa

tijat, kollegat, opiskelijat ja muut) voivat olla opiske-

3. Yhteistyön kokemukset muiden kanssa (asiantun-

nen hoidon tulosten lähde

2. Informaatio hoitopalveluiden käyttäjiltä on edulli-

luokkahuoneessa

opiskella todellisen elämän kontekstissa kuin

1. Järjestelmän osaaminen on tehokkaampaa

ta ja antoi taloudellista apua.

erityisesti vaarat ja konfliktit perheessä vähenevät.

oikeusprosesseissa, koordinoi hoitopalvelui- tuntemus lisääntyy, lasten hyvinvointi kasvaa ja

työskenteli perheiden kanssa ja ohjasi heitä

den ja heidän perheidensä palveluissa

8. Ammatillinen substanssiosaaminen

with Court-Referred Clients and Their

kehittäminen

sille.

vuutta oikeusprosesseissa olevien asiakkai- oli tapauskeskeinen koordinaattori, joka

7. Uuden paikallisesti hyödynnettävän osaamisen

tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilai-

The Value of Coordinated Services

6. Sosiaalinen konteksti ja vastuu

sisällyttää ne työhönsä ja opettaa ne

Arvioida koordinoitujen palveluiden vaikutta- Kehittämisohjelman keskeinen menetelmä

5. Yhteistyö

kunta voi tehdä oppiakseen nämä metodit,

Luennot moniammatillisille ryhmille

4. Johtaminen, seuranta ja muutosten teko

vuoden aikana. Lisätä tietoa, mitä henkilö-

3. Tieto terveydenhuoltopalveluiden käyttäjiltä

1. Terveydenhuolto järjestelmänä

opiskelijoiden ryhmässä viimeisen kuuden

aikana.

joiden muodostamien ryhmien (n=10)

Coll, Stewart, Morse & Moe (2010)

Families: An Outcome Study

Tulokset ja johtopäätökset

Moniammatillisten henkilökunnan ja opiskeli- Kehittämisosaamisen kahdeksan aluetta.

Cleghorn & Baker (2000)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Esittää terveydenhuollon laa-
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sisälsi 16 väittämää. Tutkimuskysymykset ja yhteydessä tiimin yhtenäisyyteen, tuottavuuteen,

prosessissa.

Tutkia Barr ym. (2007) laatiman viitekehyksen avulla perusterveydenhuollon moniammatillisen yhteistyön kehittämisohjelman
oppimistuloksia

Tutkia osallistujien käsityksiä tiimeistä ja
tiimien vaikuttavuudesta ja tekijöistä, jotka
vaikuttavat tiimin toimintaan. Ymmärtää

Teams

Curran, Sargeant & Hollet (2005)

Evaluation of an Interprofessional

Continuing Professional Development

Initiative in Primary Health Care

Delva, Jamieson & Lemieux (2008)

Team effectiveness in academic

primary health care teams

denhuollossa.
Johtopäätöksenä todettiin että jatkuva moniammatillinen kehittämisohjelma on tehokas keino lisäämään
ymmärrystä eri professioiden rooleista, edistämään
moniammatillisen yhteistyön arvostusta ja positiivisia
asenteita, kehittämään yhteistyötaitoja ja edistä-

aloittamista fokusryhmähaastattelut, etukäteissurvey-tutkimus koulutusintervention
alussa ja lopussa, survey 3 kk:n kuluttua
koulutusinterventiosta, fokusryhmähaastattelu 6 kk:n kuluttua koulutusinterventiosta

terveydenhuoltoon.

antuntijaisten tiimien muodostamista perus-

näkökulmasta, tiimin jäsenyys ja tiimin toimivuus

kaksoistavoite sekä kliinisen hoidon että koulutuksen

mättömiä edistämään tehokkaiden moniasi-

että koulutuksessa. Kolme keskeisintä teemaa ovat
ohjelmalla teemaviitekehyksen mukaan

vaikuttavuutta ja tekijöitä, jotka ovat välttä-

tehokkaaseen tiimityöhön sekä potilaiden hoidossa

miten tiimit toimivat ja tekijöihin, jotka vaikuttivat

Esiin nousi useita teemoja, jotka liittyivät siihen

monimutkaisia suhteita, jotka edistävät tiimin Laadullisen aineiston analyysi NVivo-

(n=42).

yliopiston perhelääketieteen osaston tiimille

mään organisaatiomuutoksia.

edistää moniammatillista yhteistyötä perustervey-

viitekehyksen alueelta. Ennen ohjelman

Fokusryhmäkeskustelut kuudelle Queensin

arvioitiin myös olevan tehokas keino kehittää ja

neistoa erityisesti neljältä Barr ym. (2005)

sestään työpaikoillaan ohjelman jälkeen. Ohjelman

raportoivat moniammatillisen yhteistyön lisääntymi-

Osallistujat olivat tyytyväisiä koulutusinterventioon ja

Tämä ei kuitenkaan ratkaise kaikkia tiimin ongelmia.

ja rohkaistuakseen osallistumaan päätöksentekoon.

on tärkeää saada harjoitusta kehittää menettelytapo-

koon on yksi merkittävä osallisuuden tekijä. Tiimien

väliin tuleva muuttuja. Osallistuminen päätöksente-

desta oli tiimin osallisuuden ja työtyytyväisyyden

haluun pysyä tiimissä. Havainnointi tiimin tuottavuu-

tiimin tyytyväisyyteen, tiimin kommunikaatioon ja

päätöksentekoon oli positiivisesti ja merkittävästi

riagulaatio; kvantiat. ja kvalitat. arviointiai-

Atlantic Canadan provinssista. Menetelmät-

ammattilaisten edustajia (n= 3725) neljästä

Osallistujat perusterveydenhuollon eri

hypoteesit. Tilastollinen analyysi.

mästä hoitokotitiimistä. Survey-kysely, mikä

toteutuu heidän tiimeissään päätöksenteko-

comes in Interdisciplinary Health Care

oletettiin. Tiimin kaikkien jäsenten osallistuminen

toistyöntekijöitä 3 eri organisaation seitse-

jäsenten käsityksiä siitä miten demokratia

Democracy, Performance, and Out-

Tulokset ja johtopäätökset

Osallistujat (n=52) ammattilaisia ja vapaaeh- Hoitokotien tiimit eivät olleet niin demokraattisia kuin

Coopman (2001)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia hoitokotien moniammatillisten tiimien
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ten haastattelut, dokumenttianalyysi.
Analyysi grounded theory-menetelmällä

on rakenteet ja prosessit vaikuttavat tiimin
toimintaan

tice and the implications for education

näiden tekijöiden täytyy olla siten tasapainossa että
tiimin jäsenet kokevat hyötyä yhteistyöstä. Tyypillisiä
haasteita yhteistyön pysyvyydelle ovat organisaati-

jotka auttavat pysyvään yhteistyöhön tai
singaaleja jotka osoittavat että yhteistyön
loppuminen on tarkoituksenmukaista.

tion

edistymisestä.

yhteinen suunnittelu tiimin yhteisistä tavoitteista ja

jäsenten perehdyttäminen, säännöllinen arviointi ja

tiiminjäsenten korvaaminen uusilla, uusien tiimin-

semmat kommunikaatio-vaatimukset, entisten

liset konfliktit, resurssivaatimukset, monimutkai-

oiden rakenteelliset erot, organisatoriset tai ammatil-

tuntijaista yhteistyötä. Jotta yhteistyö on pysyvää

lannistavat yhteistyötä ja pohtia tekijöitä,

Sustaining interprofessional collabora-

at St Bartholomew’s) esimerkistä

Jäsentää tekijöitä, jotka kannustavat tai

Monet tekijät kannustavat ja lannistavat moniasian-

löydetään koulutuksen sisällöt.

yhteensopivien filosofioiden vaikeudet tunnistamalla

ohjaava, yhdistävä ja valitseva. Yksilöiden huonosti

tiimityön filosofiaa;

tulkinnoilla. Aineiston perusteella löytyi kolme

vaikutus on eri ammattilaisten erilaisilla tiimityön

suuresti käytännön toimia, niin myös yhtä suuri

ryhmädynamiikkaan liittyvät ristiriidat rajoittavat

yksilön tasoilla. Vaikka organisaatiosta johtuvat ja

vaikeuksia kolmella tasolla; organisaation, ryhmän ja

Yhteistyön käytäntöjen kehittämisessä tunnistettiin

joukkueeseen.

Lastensuojelutiimin ammattilaisia verrataan viesti-

Tulokset ja johtopäätökset

Freeth (2001)

Tapaustutkimus (The Clinical Skills Centre

Tiimien havainnointi kentällä, tiimien jäsen-

käytäntöjä. Tutkia tapaa, miten organisaati-

teamwork on multi-professional prac-

Tapaustutkimus, osallistujat 6 eri erityisalu-

Tutkimusmenetelmänä grounded theory
eiden moniammatillista tiimiä.

Tutkia ammatillisessa vuorovaikutuksessa

The impact of individual philosophies of tekijöitä, jotka estävät tai tukevat yhteistyön

Freeman, Miller & Ross (2000)

Henkilökohtaiset haastattelut

omaistaholta: 5 lääkäriä, 5 hoitajaa, 6
sosiaalityöntekijää, 5 opettajaa

(2010)

Osallistujat 21 ammattilaista neljältä viran-

Aineisto ja menetelmät

child abuse: A grounded theory study

tyksiä viranomaisyhteistyöstä lapseen

Feng, Fetzer, Chen, Yeh & Huang

Multidisciplinary collaboration reporting kohdistuvissa väkivaltatapauksissa

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia ammattilaisten kokemuksia ja käsi-
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luottamusta ja tiedonvälitystä sekä
suhteita ulkopuolisiin toimijoihin. Tutkijat ovat sitä

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta,
englantilaisesta projektista, jossa monitieteiset tiimit työskentelivät lapsiperheiden
palveluissa yhdessä oppien yhteistyötä

Social workers in multidisciplinary

teams: issues and dilemmas for

professional practice

Tulokset ja johtopäätökset

hallinnon asenteita suhteessa monitieteiseen koulutukseen,

Stowe (2002)

Interdisciplinary Didactic Instruction at

heidän kollegoillaan lääketieteessä. Naiset suhtautuivat positiivisemmin kuin miehet ja yleisten oppilaitosten edustajat positiivisemmin kuin yksityisoppilaitoksien edustajat. Vaikka hallinnot kannattivat
monitieteistä koulutusta, he hahmottivat monitietei-

tä koulutusta on akateemisissa terveydenhuollon oppilaitoksissa ja tunnistaa ne
kurssit, joihin monitieteinen malli opetuksellisesti sopii parhaiten

tä käytännössä.

nustehokkaimpia ja edistävät monitieteistä yhteistyö-

tään monitieteiset opetuskurssit, jotka ovat kustan-

ylitetään monitieteisen koulutuksen esteet ja kehite-

lisää eri tieteenalojen hallinnon keskustelua, että

monitieteiseen lähestymistapaan erilailla. Tarvitaan

sen koulutuksen esteitä ja kurssien sopivuutta

gian edustajilla oli suotuisammat asenteet kuin

esteet, tutkia missä laajuudessa monitieteis-

States: Attitudes and Barriers

sen ohjeistusta kohtaan. Hoitotieteen ja farmakolo-

noilla oli positiiviset asenteet monitieteisen koulutuk-

Lääketieteen, hoitotieteen ja farmakologian hallin-

yhteistyön vaatimuksia.

yhteistyöhön osaltaan, jos kaikki toimijat kannattavat

maan haasteisiin ja sitoutumaan monitieteiseen

todetaan että sosiaalityöntekijät pystyvät vastaa-

teemojen tuomista haasteista. Johtopäätöksenä

mieltä että työntekijät ovat huolissaan näiden

mallia, asemaa ja valtaa,

sesta selvitetään ammattilaisten työkäytännön

Academic Health Centers in the United tunnistaa havaitut monitieteisen koulutuksen (n=40) ja farmakologian dekaaneille (n=23)

Kysely lääketieteen (n=30), hoitotieteen

tilastollinen analyysi

Määritellä USA:n ammatillisten oppilaitosten Kuvaileva ja vertaileva tutkimusasetelma,

Gardner, Chamberlin, Heestand &

tekijöiden kokemuksia

Laadullinen aineisto, erityisesti sosiaalityön- Sosiaaalityöntekijöiden näkökulmasta ja kokemuk-

Frost, Robinson and Anning (2005)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tuoda esiin tutkimustuloksia, erityisesti
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kokemuksia.

(2000)

Making organizational change to

Laadulliset haastattelut 104 edustajalle

Esitellä tulokset lastensuojelun, hoitotyön ja

oikeuslaitoksen yhteistyöprojektista työsken- lastensuojelusta, hoitotyöstä ja oikeuslaitok- yhteinen arviointi-järjestelmä, parempi kommunikointelyssä päihderiippuvuudesta kärsivien
perheiden kanssa.

Green, Rockhill & Burrus (2008)

The Role of Interagency Collaboration

for Substance-Abusing Families

Involved with Child Welfare

sesta.

muista paikallisista kehittämistiimeistä.

health professions educators

tavoitteista ja näkökulmista. Näistä tulisi keskustella.

ymmärryksen puute toisten järjestelmien arvoista,

esteitä kuten syvään juurtunut epäluottamus, jatkuva

rakentaakseen tehokasta yhteistyötä ja kohtaavat

kussakin järjestelmässä kamppailevat jatkuvasti

tioita. Huolimatta näistä eduista, kaikki toimijat

tuottajia ja tuottavat onnistuneita yhteistyön interven-

työtä perheiden kanssa, hyödyttävät palvelun

ti ja tiimin tuki. Kaikki nämä tekijät edistävät yhteis-

Tuloksien mukaan löydettiin kolme pääteemaa:

ammattilaiset työhönsä.

valmistaa paremmin tulevaisuuden terveydenhuollon

kehittämistä ja moniammatillista osaamista, joka

sessa koulutuksessa ja mikä tärkeintä saavuttaa

edistää muutosta terveydenhuollon moniammatilli-

arvokasta kuvausta onnistunesta toiminnasta

Monitieteisen ammatillisen yhteistyön koulutus tuotti

sia hankaluuksia eri tieteenalojen ohjelmissa.

koulutustapoja ja arviointeja sekä myös aikataululli-

lähestymistapoihin ja niillä on erilaisia tieteellisiä

Instituutiot eivät useinkaan mukaudu monitieteisiin

ja vastustus yhteisöperustaiseen opiskeluun.

traditio, vastahakoisuus uudistuksiin

yliopisto ja referoidaan myös kokemuksia

sional learning: perspectives from

työhön puuttuvat, vallitsee joustamattomuuden

sekä Etelä-Karoliinan lääketieteellinen

misrakenteet kehittämiseen ja/tai monitieteiseen

monia esteitä muutoksille. Henkilökunnan palkitse-

Korkeamman asteen oppilaitoksissa on luontaisesti

Tulokset ja johtopäätökset

achieve improvement and interprofes-

ton yliopisto ja George Mason yliopisto)

min työtä (Washingtonin George Washing-

lisen yhteistyön koulutusta ja osallistujien

Gelmon, White, Carlson & Norman

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Kuvata yliopistollisen monitieteisen ammatil- Kuvataan kahden paikallisen kehittämistii-
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yhteistyön ohjelmaa terveydenhuollon
ammattilaisten ja potilaiden fokusryhmä-

A Needs Assessment for Health Care

Professionals in the Detection, Inter-

Kaikille bulimia nervosan osa-alueille tarvittiin

Tulokset ja johtopäätökset

practice in integrated children’s ser-

taan yhdystyöntekijän roolia.

study in collaboration

nukset voidaan arvioida täsmällisesti.

gelmaisille lapsille ja heidän perheilleen.

terveysasemat, missä onnistunut tiimityö on terveysasemalla yleislääkäreille (n=9).
jatkunut vuodesta 1997.

Two sides of the coin – General

Practitioners’ experience of working in

multidisciplinary teams

asenteita tiimityöhön, esimerkkinä Ruotsin

Mattsson (2008)

Laadullinen sisällön analyysi

menetelmään jo opiskelun aikana.

ammatillista johtamista ja lääkärit pitää kouluttaa

lääkärien ammatilliselle professiolle. Tiimityö vaatii

suhteessa perinteiseen rooliin sekä tiimityön hyödyt

huomioon sekä heidän arvovaltansa ja asemansa

yleislääkäreiden oma käsitys itsestään on otettava

kaikkitietävä. Jos halutaan tiimityön onnistuvan,

asiantuntija-yleinen asiantuntija, jaettu osaaminen-

ajan säästö, jaettu vastuu-päävastuu, lääketieteen

seuraavissa vastakkaisissa teemoissa: ajan kulutus-

nenä. Yleensä asenteet ovat suotuisia tiimityölle

Puolistrukturoitu haastattelu neljällä Ruotsin saan tasavertaisena ja demokraattisena tiiminjäse-

Ymmärtää syvällisemmin yleislääkäreiden

Hansson, Friberg, Segesten, Gedda &

Lääkäreillä on ambivalentti tunne uudessa roolis-

ajankäyttö on huomioitava jotta järjestelmän kustan-

tua arviointimenetelmää ja hoitoa monionTapaustutkimus

kuvansa määrittelystä ja vastuista sekä tuesta. Myös

avoterveydenhuoltoa tuottamaan koordinoi-

välillä. On huolehdittava kuitenkin hänen tehtävän-

avainkontakteissa ammattilaisten ja perheiden

hankkeen arviointia ja sen tuloksia. Kuva-

saarelta, jossa on kehitetty sosiaali- ja

Yhdystyöntekijän käyttöönotto on ollut keskeistä

Artikkeli sisältää paikallisen kehittämis-

Halliday & Asthana (2004)

The emergent role of the link worker: a muutoksen aloitetta Cornwallista ja Scillyn

Selostaa strategisen ja toiminnallisen

semaan opiskelijoita pohtimaan heidän omia sessa koulutusmoduulissa hoito- ja sosiaalija muiden ammattilaisten tulkintoja.

explore and model critical reflective
työn opiskelijoilla.

mallintamaan kriittistä reflektointia ja rohkai- tomusta käytetty eräässä moniasiantuntijai-

Telling tales: using storytelling to

vices

Kuvailla miten tapauskertomusta käytetään

Haines & Livesley (2008)

Analysoitua narratiivista hoitajan tapausker-

vosasta

ammatillisessa hoidossa.

interventioissa, arvioinnissa ja moni-

ta, mikä lisäisi heidän osaamistaan bulimia ner-

olivat kiinnostuneita tapauskohtaisesta koulutukses-

moniasiantuntijaisesta hoitomallista. Osallistujat

Methodology

analyysi.

jia. Haastattelujen litteroinnin temaattinen

of Bulimia Nervosa Using Focus Group tarpeita bulimia nervosan tunnistamisessa,

vention and Interdisciplinary Treatment haastattelujen avulla ammatillisten taitojen

Neljä fokusryhmähaastattelua, joissa

Hague & Kovacich (2007)

kaikissa ammattilaisten ja potilaiden edusta- ammatillista koulutusta. Erityisesti puuttui ymmärrys

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia osana laajempaa moniammatillisen
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palveluiden käyttäjien mukaanottoa suunnitteluun ja
kehittämiseen. He pitivät myös palveluihin hyväksy-

huollosta ja koulutuksesta sekä vanhempihoitaja ryhmien edustajille ja vapaehtoistoimijoille. Vammaisia lapsia ei haastateltu.
Sisällön analyysi

omaisyksikössä Englannissa, joissa on
kahdenlainen historian ja maantieteen
vaikutus.

English local authorities

ammattilaiselle sosiaali- ja terveyden-

tavoitteena luoda innovatiiviset yhtenäiset palvelut.

siltojen rakentamisen organisaatioiden välille

tamisesta palveluiden välille, mikä mahdollisti

hyötyvän selkeiden prosessien ja rajojen muodos-

Ammattilaiset olivat samaa mieltä. He näyttivät

taho tai avaintyöntekijä.

mukaisina ja hyväksynnän palveluihin tekisi yksi

tuotettu oikea-aikaisina, kunnioittavina ja oikeuden-

tuottaja voi olla mistä vain, kunhan ne vain olisi

jättää pois jos palvelut yhtenäistetään. Palvelun

misprosessia ikään kuin este-juoksuna, minkä voisi

suhteet ammattilaisten kanssa. He korostivat

luohjaus, luotettavat ja kunnioittavat vuorovaikutus-

jotta yhtenäiset palvelut onnistuvat; selkeä palve-

samaa mieltä tiettyjen erityispiirteiden tärkeydestä

kahdessa paikallisessa kaupungin viran-

Palveluiden käyttäjät ja heidän hoitajansa olivat

children and their families in two

Puolistrukturoidut haastattelut kuudelle

heidensä palveluiden yhdistymisprosessia

Integrating services for disabled

huomio toimintatapoihin ja lisäkoulutukseen.

Tapaustutkimukset (2)

Tutkia vammaisten lasten ja heidän per-

Hingley-Jones & Allain (2008)

uksien tunnistamisen jälkeen pitäisi kiinnittää

perheiden kanssa.

sesti. Arviointi kohdistui toimijoiden väliseen välisiin suhteisiin ja kumppanuuteen vanhempien ja

monitoimijaisuudeen koordinointiin, ammattilaisten

Lastensuojelutyöryhmän vaikeudet jakaantuivat

lasten kanssa. Näiden teemojen sisältämien vaike-

the effective operation of core groups

jeluyksikön arviointi teoreettisesti ja empiiri-

Tulokset ja johtopäätökset

suhteisiin ja kumppanuuteen lasten ja

avulla jännitteitä ja vaikeuksia, jotka voivat

Safeguarding children: challenges to

Pohjois-Englannin erään alueen lastensuo-

Aineisto ja menetelmät

lapsille ja heidän perheilleen.

suojeluyksikön työryhmän arviointiraportin

Harlow & Shardlow (2006)

estää laadukkaiden palveluiden tuottamisen koordinointiin, ammattilaisten välisiin

Tutkimuksen tarkoitus
Selvittää erään Pohjois-Englannin lasten-
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parantaa opiskelijoiden yhteistyöhalukkuutta ja
helpottaa monitieteisen koulutuksen pyrkimysten

etulyöntiasemaa moniammatillisessa
koulutuksessa.

Student leadership in interprofessional

education: benefits, challenges and

sen koulutuksen opiskelijajohtajuus tuottaa merkittä-

and policymakers

miota moni-asiantuntijaisten tiimien toimintaan ja
harjoitella yhteistyötä. Tarvitaan myös hyvää suun-

ammattilaisuuden haasteista liittyen yhteistyöhön perustuviin käytännön toteutuksiin.

Health Care Teams: Ready or Not?

valmistamaan viranomaisia yhteistyöhön.

nittelua ja moniasiantuntijaisia koulutusohjelmia

toimeenpannaan, pitäisi kiinnittää enemmän huo-

ta, poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista

Collaborative and Interdisciplinary

Kirjoittaja väittää että ennekuin laaja-alaisia tiimejä

Kriittinen analyysi moninaisista historiallisis- Kirjallisuuden analysointi

Jansen (2008)

listavaa toimintaympäristöä

jöiden tuki edistämään opiskelijajohtajuutta mahdol-

vaaditaan kouluttajien, tutkijoiden ja päätöksenteki-

viä hyötyjä kaikille tulevina vuosina. Kuitenkin

pitkäntähtäimen pysyvyyttä. Onnistunut monitietei-

implications for educators, researchers

tuksen johtamiseen on välttämätöntä, koska se

sen opiskelijajohtajille (n=37)

johtajuuden olennaista roolia ja suhteellista

Oandasan (2008)

Tulokset ja johtopäätökset

Kysely Kanadan moniammatillisen koulutuk- Opiskelijoiden osallistuminen monitieteisen koulu-

Hoffman, Rosenfield, Gilbert3 &

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tarjota perustelut, jotka tukevat opiskelija-
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parantavat vanhempien sitoutumista lastensuojelun palveluihin

Vesneski (2009)

Engaging Parents in Child Welfare

Services: Bridging Family Needs and

(n=10) ja farmaseutteja ennen rekisteröity-

Puolistrukturoitu haastattelu osallistujille
ennen työpajoja ja n kuukausi ja 2-3 kuu-

laatua oleviin kysymykseen moniasiantuntijaisesta koulutuksesta: Onko näyttöä
hyödystä opiskella yhdessä? Millainen
moniasiantuntijainen koulutus ja missä
olosuhteissa johtaa tietynlaisiin tuloksiin?

(2004)

Learning for real life: patient-focused

interprofessional workshops offer

added value

lasesimerkkejä valitessa

5 puolistrukturoitua haastattelua poti-

Ryhmäkeskustelut

kautta niiden jälkeen.

Projektiin kuuluvien työpajojen havainnointi

mistä (n=12)

mistä (n=6), sairaanhoitaja-opiskelijoita

Roberts, Stark, Sowter & Thistlethwaite tia ja tuottaa tietoa kahteen perustavaa

Kilminster, Hale, Lascelles, Morris,

Kirjallisuus

Aineisto ja menetelmät

Arvioida moniasiantuntijaista koulutusprojek- Osallistujat kodinhoitajia ennen rekisteröity-

tutkimuksiin perustuvaa ydinteemaa, jotka

Kemp, Marcenko,Hoagwood &

Child Welfare Mandates

Tutkimuksen tarkoitus
Tunnistaa ja kuvata kuusi interventioihin ja

Tutkimus

Tulokset ja johtopäätökset

sesti liittyen moniasiantuntijaiseen kommunikointiin.

Saatiin näyttöä yhdessä opiskelun hyödystä erityi-

tietoisuutta toisten rooleista.

ammattilaisten että potilaiden kanssa ja lisääntynyttä

korostivat hyviä kommunikaatiotaitoja sekä toisten

Kurssille osallistuminen oli hyvää. Osallistujat

hallinto

pätevää käytäntöä tukeva politiikka, organisaatio ja

(6) syrjimätöntä, perhekeskeistä ja kultuurillisesti

päätöksentekoon ja palveluiden tuottamiseen

(5) konsultaatio ja osallistaminen suunnitteluun,

välillä

sijaisvanhempien ja lastensuojelun työntekijöiden

käytettävissä olevat yhteydet synnyinvanhempien,

(4) tukevat, kunnioittavat, kulttuurillisesti pätevät ja

minen (koulutus ja empatia)

monimutkaisten asioiden ymmärtäminen ja luotsaa-

(3) osaaminen, tieto, taidot, sitoutumisen vaikutus,

(2) käytännön apu

asioiden tunnistaminen ja hyväksyminen

(1) vanhempien tarpeiden ja etusijalla olevien

Teemat:
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ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyötä

Knapp, Bennett, Plumb & Robinson

(2000)

vaikeudet liittyen ympäröivän organisaation vaiku-

moniasiantuntijaisessa yhteistyössä. Tutkia

mielipiteitä ja päätöksiä, jotka mahdollistavat Incident Techique, aineiston laadullinen
keskustelun moniasiantuntijaisesta koulu-

incident study of interprofessional

healthcare teamwork
tuksesta.

eisiin liittyvät vuorovaikutukselliset ongelmat ja

ammattilaisten kohtaamia vaikeuksia

Difficulties in collaboration: A critical

sisällön analyysi.

yksilöhaastattelut, viitekehyksenä Critical

tiimin ammattilaisia. Puolistrukturoidut

Tunnistaa ja kuvata terveydenhuollon

Kvarnström (2008)

Osallistujat (n=18) 4 moniasiantuntijaisen

minen

vaikeudet voidaan hoitaa.

matillinen koulutus on välttämätöntä, jotta tiimien

Kokemukset osoittavat, että erimuotoinen moniam-

näin palveluiden tuottamisen halutulla tavalla.

estivät kokonaiskäsityksen potilaan ongelmista ja

tukseen. Seurauksena yhteistyön rajoitteet, mitkä

ammattilaisuuden edustajina, erilaisiin osaamisalu-

ryhmän jäsenet toimivat toisiaan vastaan oman

Ryhmädynamiikkaan liittyvät vaikeudet silloin kun

6. moniasiantuntijaisen tiimityön harjoittelu

tunnistaminen

5. tarkoituksenmukaisten lyhytaikaisten projektien

4. palveltavien ihmisten ymmärtäminen

3. kohdeyhteisön määrittäminen

yhteen liittäminen

2. koulutuslaitoksen ja kunnallisen terveydenhuollon

1. kunnallisen terveydenhuollon asioiden ymmärtä-

kuntayhteisö projekteihin

hin:

opiskelija-kuntayhteisö- laadun parannusprojektei-

onnistuneeseen ja molempia osapuolia hyödyttäviin

Tunnistettiin kuusi avaintekijää, jotka johtavat

Tulokset ja johtopäätökset

students

johtavat onnistuneeseen ja molempia

paraannusprojektia

kunnallisen terveydenhuollon laadun

Arvioitiin kahta laajaa opiskelijoiden ja

Aineisto ja menetelmät

balancing benefits for communities and osapuolia hyödyttävään opiskelija-

education for the health professions:

Community-based quality improvement arvioimalla ne keskeiset tekijät, jotka

Tutkimuksen tarkoitus
Tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon
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käyttämään omia voimavarojaan ratkaistessaan

yhteistyö tapahtuu käytännössä jo koulutuksen

sähköpostin välityksellä muiden koulutuk-

esim. kokouksissa ovat edustettuina eri ammattilaiset. Yhteiset menettelytavat dokumentoinnissa,

yhteistyöstä heidän tiimeissään

ymmärtäneet heidän roolejaan.

että muut tiimin jäsenet eivät tunnistaneet tai

henkilökohtaisista rooleista, mutta olivat sitä mieltä

lystä. Suurin osa ammattilaisista oli selvillä omista

laisten käsityksiin moniasiantuntijaisesta työskente-

riskeissä ja valvonnassa olivat yhteydessä ammatti-

ovat operationalisoitu heidän tiimeissään, miten

ten käsityksiin moniasiantuntijaisesta

ohjelmalla.

tiimienmuodostus) vaikuttavat ammattilais-

selkeys, yleinen politiikka ja aktiivinen

Tämä herättää kysymyksen, miten nämä rakenteet

sään. Siitä huolimatta ne eivät vaikuttaneet heidän

Yli 60% vastaajista tunnisti ydin-rakenteet tiimeis-

viitekehystä ja käytännön työmenetelmiä.

käsityksiinsä moniasiantuntijaisesta yhteistyöstä.

sen mielenterveystyön työntekijöitä Itä-

Survey-kysely, osallistujat (n=244) kunnalli-

Koko aineiston sisällön analyysi.

tuotti keskustelusta kirjallisen yhteenvedon.

seen osallistujien kanssa. Kuusi osallistujaa aikana, muuttamaan kouluttautujien teoreettista

pitkä koulutusprosessi, jossa moni-asiantuntijainen

teemat, joista he keskustelivat etukäteen

vapaaehtoisesti. Heille annettiin keskustelu- ongelmiaan. Tutkimus osoitti, että tarvitaan tarpeeksi

kolme kouluttautujaa ja kolme kouluttajaa

health teams

työn ydinrakenteet (toimintapolitiikka,

Professionals’ perceptions of interpro-

Kouluttautujat alkoivat arvostamaan moniasiantuntijaista tiimityötä ja huomasivat että asiakas- ja

fessional working in community mental kokoukset, yhteiset tilat, roolien ja vastuiden Lontoon alueelta. Analysointi SPSS-

Tutkia, miten moniasiantuntijaisen yhteis-

Larkin & Callaghan (2005)

kustelun tuloksilla, mikä pidettiin Kuopion

gramme

keskeiseen suuntaan. Työtyytyväisyys parani.

perheterapia-kongressissa ja tähän osallistui perhekeskeiset työmenetelmät tukivat perheitä

58. Aineistoa täydennettiin fokusryhmäkes-

eri ammattialalta. Avoin kysely kouluttautujil- erillään olevista asiantuntijoista asiakas- ja perhele koulutusohjelman lopussa ja sen palautti

Towards interprofessional family-

Tulokset ja johtopäätökset

Koulutukseen osallistui 76 kouluttautujaa 13 Koulutukseen osaliistujien työmenetelmät muuttuivat

Aineisto ja menetelmät

the evaluation of an education pro-

tusohjelman rakenne, menetelmät ja ohjel-

Larivaara & Taanila (2004)

oriented teamwork in primary services: man sisältö sekä arvioida onnistumista.

Tutkimuksen tarkoitus
Kuvata perhe- ja verkostokeskeisen koulu-
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Osallistujat jaettiin 14 fokusryhmään (11 eimonitieteistä ja 3 monitieteistä ryhmää).

tions of the ‘other’ in the operating

room

nousee strukturoiduista leikkausalin tiimin

raporteista ennen yleisiä kirurgisia toimenpi- hoitajia (41), anestesia-lääkäreitä (28) ja
teitä.

Towards safer interprofessional

communication: Constructing a model

of ‘‘utility’’ from preoperative team

informaatio-lausekkeella, selvällä vahvistuksella,

tiimin tietoisuutta tai osaamista parannettiin uudella

nallinen hyöty. Informaatiohyöty esiintyi silloin kun

Analyysien hyötyteemat; informaatiohyöty ja toimin-

identiteetin muodostumiseen.

tamisilla voi olla seuraamuksia heidän ammatillisen

Näillä harjoittelijoiden toistamilla roolien yksinkertais-

työyhteytenä; monet raportit tunnistivat ongelmia,

Raporttien kenttämuistiinpanojen analyysi.

tietoisuuteen ja käyttäytymiseen.

joilla muuttunut kommunikointi vaikuttaa tiimin

vaarat liittyen tiimien nykykommunikointiin ja tavat

Kun tämä polku mallinnetaan, löydetään piilevät

toiminnallisen hoitoprosessin laatua ja turvallisuutta.

tuksellisen toiminnan välillä sekä yhteis-

väliprosessin kuten tiedon lisääntymisen ja tarkoi-

teista polkua konkreettisen kommunikointitoiminnan,

toimintaan. Mallin ydin on tutkia tarkemmin syysuh-

jotka johtivat päätöksentekoon ja seuraus-

hyöty esiintyi suorana kommunikointina-

noitiin leikkaussalin tiimiraportteja (n=302).

anestesialääkäri-harjoittelijoita (24). Havain- muistutuksella tai koulutuksella. Toiminnallinen

geja (11), kirurgiharjoittelijoita (24), sairaan-

leikkausosastolla. johon osallistui yleiskirur-

anestesialääkäreiden keskustelua, mikä

Doran (2006)

Koulutuksellinen interventio sairaalan

Analysoida kirurgien, sairaanhoitajien ja

kaatiojännitteitä. Tällaiset yksin-kertaistamiset ovat

laadullisen aineiston analyysiohjelmaa.

retorisia ja heijastavat tiimin ammatillista kilpailua.

yksinkertaistaa ja vääristellä toisten jäsenten rooleja
ja motivaatiota tulkitessaan kommuni-

theory-mentelmällä ja käyttäen NVivo-

sä. Tiimin jäsenet, erityisesti harjoittelijat yrittivät

kointi-skenaariota. Keskustelut nauhoitettiin
ja litteroitiin sekä analysoitiin grounded

Lingard, Whyte, Espin, Baker, Orser &

briefings

ammattilaisten rooleista, arvoista ja motivaatiosta

tiimin monitieteisistästa rooleista. Käsitykset toisten

Tulkinnat myötäilivät osallistujien omia kuvauksia

skenaarioiden tulkinnoista löytyi merkittäviä eroja.

Kaikki ryhmät keskustelivat kolme kommuni- olivat ristiriitaisia verrattuna heidän omiin käsityksiin-

(11).

health care team: discursive construc-

(9) ja kirurgi- ja anestesialääkäriharjoittelijat

aloittelevien harjoittelijoiden näkökulmasta.

Forming professional identities on the

Eri professioiden (kirurgit, sairaanhoitajat, anes-

tiimin kommunikoinnin jännitteistä erityisesti usalin sairaanhoitajat (19), anestesialääkärit tesialääkärit ja harjoittelijat) kommunikaatio-

(2002)

Tulokset ja johtopäätökset

Lingard, Reznick, DeVito & Espin

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia tiimin jäsenten tulkintoja leikkaussalin Osallistujat leikkausalin kirurgit (13), leikka-
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kehittämisohjelmassa, joka perustuu määrityksille moniasian-tuntijaisista käytännöistä
(multi, inter- and trans-disciplinary practice)

Analysoida ristiriitoja lääkäreiden ja sairaan- Laadullinen tutkimus, analyysiviitehoitajien välillä, jotka työskentelevät yhdessä terveydenhuollon tiimissä.

Models of interprofessional working

within a Sure Start ‘‘Trailblazer’’

Programme

Martin, O’Brien, Heyworth & Meyer

(2008)

Point Counterpoint: The Function of

voidaan arvioida ja kehittää moniammatillisen

Malli moniammatillisen työn eri näkökulmista, jolla

Tulokset ja johtopäätökset

sisällön analyysi

Osallistujat tiimin jäsenet (2 toiminta-

Tutkia miten ja miksi yhteistyöhön ja positiiviseen vuorovaikutukseen perustuvat

Health Care Team

Molyneux (2001)

Interprofessional teamworking:what

makes teams work well?

tön persoonalliset ominaisuudet ja sitoutuminen,
tiimin sisäinen kommunikaatio, mahdollisuus kehittää luovia työmenetelmiä tiimin sisällä. Nämä tekijät
olivat sellaisia, mitkä poikkesivat merkittävästi tiimin
jäsenten aikaisemmasta tiimityön kokemuksesta.

strukturoidut haastattelut tiimin jäsenille.
Haastattelujen sisällön analyysi, joiden
tuloksista fokusryhmäkeskustelu tiimin
jäsenten kanssa

jaisessa terveydenhuollon tiimissä koillisEnglannissa.

olevan positiivisen tiimityön indikaattoreita: henkilös-

Tutkimus toi esiin kolme tekijää, jotka näyttävät

suudet.

lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämismahdolli-

Edellisten vastakohtaisuuksien arvioinnin perusteella

vahvistavat siten ennustettavia työrutiineja.

sun ja näin rajoittavat koulutuksellista suhdetta ja

lääkärien käyttäytymisen estävät ongelmien ratkai-

suhdetta koulutukselliseksi. Hoitajat taas arvioivat

ongelmien ratkaisijoita ja toivovat keskinäistä

lääkärit toivovat että hoitajat olisivat aktiivisempia

Ristiriita 2: Ainutlaatuisuus vs. ennustettavuus;

syydelle

välttämättömyyden mikä oli este hoitajien itsenäi-

samaan aikaan arvioivat toiminnan rajoitteen

lääkärit toivoivat hoitajien olevan itsenäisempiä, he

hoitajat halusivat toimia itsenäisemmin ja vaikka

Ristiriita 1.:Autonomia vs. keskinäinen riippuvuus;

käytännöt kehitettiin eräässä moniasiantunti- terapeutti ja sosiaalityöntekijä), puoli-

terapeuttia, 2 fysioterapeuttia, puhe-

Puolistrukturoitu haastattelu, aineiston

Contradictions on an Interdisciplinary

tiimin 5 lääkäriä ja 8 sairaanhoitajaa.

kehyksenä dialektinen teoria. Osallistujat

sisällön analyysi

opettajat, perheterapeutit). Haastattelujen

kärit, sosiaalihoitajat, psykologit, esi-

lasten sairaanhoitajat, kunnalliset lastenlää- yhteistyön käytäntöjä.

haastattelut 26 tiimin jäsenelle (kotihoitajat,

Laadullinen tapaustutkimus. Yksittäiset

Malin & Morrow (2007)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Arvioida moniasiantuntijaista yhteistyötä

Tutkimus
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Arvioida vanhempien, lapsien ja henkilökun- Osallistujat vanhemmat (n=345), henkilö-

Naar-King, Siegel & Smyth (2002)

väisyys ei saavuttanut 80%:n kriteeriä, tyytyväisim-

saavuttanut 80%:n kriteeriä. Henkilökunnan tyyty-

täyttänyt 80%:n kriteeriä. Lasten tyytyväisyys ei

käytetty aika oli sen arvoista, mutta hoitoon pääsy ei

Yli 80% vanhemmista oli tyytyväisiä hoitoon ja että

ravitsemusterapeutit.
Parannuksia ohjelmaan; hoidon saavutettavuus
haja-asutusalueille, perheiden odotusajan hyödyn-

pääsystä, lasten käsitykset sekä henkilökunnan yleinen tyytyväisyys ja tyytyväisyys
tiimiin (kriteeri tyytyväisyydelle 80%).

temuksen arvostus.

koordinointi samanlaisilla ohjeilla, kaikkien asintun-

koulutus ja harjoittelu henkilökunnalle, hoitomallin

taan ja tieto terveydentilasta, uusien hoitomallien

täminen, keskustelu lasten kanssa heidän hoidos-

tiimiin lääkärit ja molempiin vähiten tyytyväisiä

ja käsitykset arvostuksesta ja hoitoon

reinä olivat vanhempien yleinen tyytyväisyys piä eri ammattilaisista olivat ohjelmaan psykologit ja

yhdistäen useita mittareita). Analyysikritee-

makkeen (kehitetty tässä tutkimuksessa

yhteistyöohjelmassa.

Program for Children With Special

kunta (n=67) ja yli 8-vuotiaat lapset (n=63)

tämistä

sessa kehittämisessä. Myös lasten palveluiden lakija asetusuudistukset korostavat palveluiden yhdis-

ta, psykologeja ja vapaaehtoisia.

denhuollon tarpeiden moniasiantuntijaisessa täyttivät tyytyväisyyttä mittaavan kyselylo-

Needs

huolestuneisuuden. Näkökulmat tulee huomioida

koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluis-

rative, Interdisciplinary Health Care

Consumer Satisfaction With a Collabo- nan tyytyväisyyttä lasten erityisten tervey-

tuki.

programme

näkökulmia kuten tunteiden vaikutus ja ammatillisen

Tutkimus nostaa erityisesti esiin psykodynaamisia

Tulokset ja johtopäätökset

Kehittämisohjelmaan otti osaa ammattilaisia kokousmallissa ja harjoittelukulttuurissa ja ammatilli-

muodostetun kehittämisryhmän tuotokset.

moniasiantuntijainen perheiden ohjaus ja

and family referral in a Sure Start local

Säännöllinen kehittämisohjelman seuranta,

Aineisto ja menetelmät
haastattelut perheille, ammattilaisista

Morrow, Malin & Jennings (2005)

Interprofessional teamworking for child eräästä kehittämisohjelmasta, johon sisältyi

Tutkimuksen tarkoitus
Tuottaa kuvaileva arviointi Koillis-Englannin

Tutkimus
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kulttuurista pätevyyttä terveydenhuollon
koulutusympäristössä

Pecukonis, Doyle & Bliss (2008)

Reducing barriers to interprofessional

training: Promoting interprofessional

Tulokset ja johtopäätökset

vasta että köyhästä yhteistyöstä. Vaikka opiskelijat
pitivät moniammatillista yhteistyötä yleensä hyvänä,
heidän kuvauksistaan kävi ilmi ei-optimaalisia

collaborative behaviour in practice

placements

jälkeen

sekä ennen pätevöitymistä että valmistumisen

huollossa, vaatii se moniammatillista koulutusta

tulee käyttäytymis-standardi sosiaali- ja terveyden-

Jotta tehokkaasta moniammatillisesta yhteistyöstä

moniammatillista oppimista ja työtä käytännössä.

taitojaan voidakseen taas tukea opiskelijoiden

henkilökunnalle, että voivat muokata omia yhteistyö-

moniammatillisia käytäntöjä. Avaintekijä on tuki

taitoja. Opiskelijoilla oli kokemuksia sekä vaikutta-

interaction on student learning about

jotka kehittävät opiskelijoiden moniammatillisia

käytännön opiskeluympäristössä ovat avain-tekijöitä,

Ei-muodollinen oppiminen ja tiedostamaton roolimalli

moniammatillista kulttuurista pätevyyttä.

voimistamalla opetussuunnitelmia, mitkä edistävät

tusta, meidän pitää vähentää professiokeskeisyyttä

tehokasta ja täysin integroitua moni-tieteistä koulu-

professio-keskeisyys. Jos haluamme saavuttaa

kaikkea toimintaa. Monitieteistä harjoittelua rajoittaa

omaa oman ammatillisen kulttuurin, mikä määrittää

suunnitelmiin. Jokainen terveyden-huollon tieteenala

täysin integroituna näkökulmana opetus-

monitieteinen koulutus hyväksytään arvostettuna ja

huomioitava, että olisi mitään toivoa siitä että

ympäristöjä. Tämä kulttuurinen viite-kehys on

siin, jotka ohjaavat terveydenhuollon koulutus-

monitieteisesti, liittyy erilaisiin kulttuurisiin rakentei-

Pääsyy siihen, että opiskelijat eivät harjoittele

care: the influence of the quality of staff aikana ennen pätevöitymistä ammatteihinsa.

(n=52). Aineiston temaattinen analyysi.

terveydenhuollon 10 eri alan opiskelijoille

joiden kokemuksia moniammatillisesta

Non-formal learning and interprofes-

sional collaboration in health and social oppimisesta käytännön opiskelujakson

Tutkia sosiaali- ja terveydenhuollon opiskeli- Puolistrukturoidut haastattelut sosiaali- ja

Kirjallisuus

Aineisto ja menetelmät

Pollard (2008)

cultural competence

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia miten edistetään moniammatillista

Tutkimus
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Kysely moniammatillisen kurssin suoritta-

moniammatillisen kurssin vaikutuksia
opiskelijoilla10 eri ammatillisesta opiskeluohjelmasta

(2006)

A comparison of interprofessional

perceptions and working relationships

siin näyttää olevan omilla ammatillisilla kursseilla.

Vahvin vaikutus valmistuvien opiskelijoiden asentei-

Tulokset ja johtopäätökset

kurssia. Moniammatillisella kurssilla on vaikutuksia

Ammatillinen identiteetti liittyy ammatillisen pätevyy-

moniammatilliseen luottamukseen

moniammatilliseen kunnioitukseen ja pysyvään

den osoitukseen, kääntäen liittyy keskinäiseen

moniammatillisiin suhteisiin kehittyy luottamus.

julkisella sektorilla.

muodostavat pohjan teorialle, missä hoitaja-lääkäri

terveydenhuollossa sekä yksityis- että

minen ja ammatillisen identiteetin kehittyminen

nurse-doctor relationships

(n=18) 9 yksittäiselle sairaanhoitajalle ja 9

muutosjohtaminen.
Ammatillisen ja liikeroolien tunnistaminen ja erotta-

lääkärille, jotka työskentelivät perus-

suhteita perusterveydenhuollossa

Competence, respect and trust: Key

Kvalitatiivinen tutkimus, syvähaastattelut

sitoutumista ja päätöksiä sekä sisua. Tarvitaan myös

nellä läheisesti yhdessä, mutta se vaatii molempien

rajapintaa löytyy näille kahdelle sektorille työsken-

features of successful interprofessional

Tutkia lääkäreiden ja hoitajien roolia ja

palveluille. Luottamus, yhteiset tavoitteet, vallan

palveluita sekä naisille että lapsille.

Pullon (2008)

lähestymistapaa lastensuojelun ja perheväkivallan

lan sektoreille tuottamaan korkealaatuisia

tion: Partnerships and Collaboration

epätasa-paino, kommunikointi. Paljon yhteistä

sovellettavia aloitteita, joilla saavutetaan yhtenäistä

jota tarvitaan lastensuojelun ja perheväkival- peilattu yhteistyön teoriaan.

Domestic Violence and Child Protec-

Löydettiin monia esteitä kumppanuus-yhteistyölle ja

Perehtyä yhteistyön kehittämis-prosessiin,

heidän omista ammatillisista suhteista.

varsinkin suhteessa heidän positiivisiin käsityksiinsä

Potito, Day, Carson, & O’Leary (2009)

Katsaus australiaiseen tutkimukseen,

kuin opiskelijat, joilla ei ollut moni-ammatillista

luvuoden lopussa

opiskelijoiden asenteisiin heidän pätevöityessään,

positiivisempia omista ammatillisista suhteistaan

lista kurssia, kysely heille viimeisen opiske-

valmistuivat moniammatilliselta kurssilta, olivat

opiskelijoista (n=250), joilla ei moniammatil-

the results of a 3-year intervention

ten asenteiden kehittymistä. Opiskelijat, jotka

opiskeluvuoden lopussa. Vertailuryhmä

among health and social care students:

toisen opiskeluvuoden aikana ja viimeisen

neille opiskelijoille (n=468) opiskelun alussa, Moniammatillinen koulutus ei estä professiokohtais-

Määrällinen pitkittäistutkimus (3 v)

Pollard, Miers, Gilchrist & Sayers

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia ennen valmistumista toteutettavan

Tutkimus
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Uudessa Seelannissa perusterveydenhuollossa.

Tutkia ammattilaisten välisiä asenteita, jotka Psykiatrisen sairaanhoidon opiskelijat ja
nousevat yhteisestä opiskelusta mielenterveystyössä

Primary health care in New Zealand:

the impact of organisational factors on

teamwork

Priest, Roberts, Dent, Blincoe, Lawton

& Armstrong (2008)

Interprofessional education and

nen ja sen seurauksena luottaminen ovat keskeisiä

Sisäiset tekijät: moniasiantuntijuuden kunnioittami-

Tulokset ja johtopäätökset

odotukset, arviointi, motivaatio ja tavoitteet. Huolimatta haasteista on tärkeää tarjota yhteistyötä

tuloksia ja mietittiin toimenpiteitä ammattilaisten väliseen yhteistyöhön.

sessa.

käytännön yhteistyössä että virallisessa koulutuk-

jäseniä ottamaan osaa yhteiseen opiskeluun sekä

tiimeissä. Johdon tulisi rohkaista ja tukea tiimin

on tarve työskennellä tehokkaasti moni-tieteisissä

opiskelijaryhmille. Mielen-terveystyön ammattilaisilla

välisiä opiskelumahdollisuuksia tulisi luoda erilaisille

perustaksi tehokkaalle tiimityölle. Ammattilaisten

tulevaisuudessa mielenterveystyön oppilaitoksiin

akateemisten alojen erot, aikaisemmat kokemukset,

koulutuksen aikana arvioitiin kokemuksia ja

the evidence base

Monia yhteistyön haasteita tunnistettiin, kuten

koulutukseen. Kyselyillä useita kertoja

sa identiteetissä ei ollut merkittävää muutosta.

sekä käytännön yhteistyö selkeytyivät. Ammatillises-

working in mental health: in search of

ottivat osaa ammattilaisten yhteiseen

kliinisen psykologian tohtoriharjoittelijat

Ammattilaisten roolit, lähestymistavat ja resurssit

koulutus edistävä tekijä tehokkaalle tiimityölle.

toriset tekijät ovat edelleen merkittäviä esteitä ja

Terveydenhuollon järjestelmä, rahoitus ja organisa-

koulutus

organisaatio, terveydenhuollon ammattilaisten

perusterveyden-huollon rahoitusmallit, praktiikkojen

Ulkoiset tekijät: ajankohtainen terveyspolitiikka,

hoitaja-lääkärisuhteille

sisällön analysointi NVivo-ohjelmaa käyttäen ominaisuuksia onnistuneelle ja kestävälle sairaan-

sairaanhoitajaa ja 9 lääkäriä, haastattelut,

ta, tiimityöstä ja yhteisestä potilashoidosta

Pullon, McKinlay & Dew (2009)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia käsityksiä moniammatillisista suhteis- Laadullinen tutkimus. Osallistujat (n=18) 9

Tutkimus
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telua osastojaksolla.

future…’: interprofessional learning on

käytännön harjoittelussa. Harjoittelun ohjaajat olivat

ryhmän potilaat.

potilaat nauttivat olivat tyytyväisempiä kuin vertailu-

stressaavista roolivaatimuksista. Kohderyhmän

myös tyytyväisiä, mutta huolissaan vaativista ja

kokivat sopeutumisessa itsenäiseen opiskelutyyliin

kaasti tulevaan käytännön työhön. Vaikeuksia he

py students

ti, tutkimus-asetelma ennen-aikana-jälkeen

Kyselylomakkeet, haastattelut ja havainnoin- kokivat että osastoharjoittelu valmisti heitä tehok-

ja henkilökunnalta (n=11) ja potilailta (n=23). muksellisen oppimisen, jota he saivat osastolla ja

occupational therapy and physiothera-

a training ward for medical, nursing,

pian opiskelijoiden moniammatillista harjoit-

‘It teaches you what to expect in

Kaikki osallistujat suhtautuivat positiivisesti osasto-

sairaanhoidon, toimintaterapian ja fysiotera- ryhmiltä; opiskelijoilta (n=36), ohjaajilta (n=8) harjoitteluun. Opiskelijat arvostivat korkealle koke-

Tulokset ja johtopäätökset

(2002)

Aineistoa kerättiin kaikilta osallistuja-

Reeves, Freeth, McCrorie & Perry

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Arvioida monitahoisesti lääketieteen,

Tutkimus
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tutkimalla lastensuojelun käytäntöä ohjaavaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja
käyttämällä tapaustutkimusta.

Theakstone-Owen (2010)

How can information sharing and

collaboration between agencies be

improved when there are child protec-

yhteistyön näkökulmia, jotka pohjautuvat
kontingenssiteoriaan (tilanneteoria, soviteteoria) sekä myös eriytymisen ja yhdentymi-

tion? Theoretical reflections based in

the context of Norwegian childcare

mahdollisuuksia ja rajoitteita.

yhteistyön eri asteiden välillä sekä tunnistettaessa

analyyttisenä työkaluna osoitettaessa linkkejä

yhteistyön yhdentymisen astetta ja mikä voi olla

Esitetätään pohdintamalli, millä voidaan analysoida

työntekijältä tai palveluohjaajalta.

ku, esimerkiksi yhdeltä palvelun-tuottajalta, avain-

Perheille tulee olla yhtenäinen koordinoitu hoitopol-

minen.

Keskeistä on palveluiden ja ammattilaisten sitoutu-

Avaintekijä on kumppanuus perheiden kanssa.

Monitoimijainen yhteistyö sisältää kaksi, kolme tai

Hyvä yhteistyö on monitoimijaista

vaikutusta johtamis-taitojen kehittymiseen. Tällä taas
arvioidessaan lapsiperheiden palveluiden tarvetta.

oli yhteys tiimien toiminnan parantumiseen heidän

laajuudella (interventioryhmä ja vertailuryhmä) oli

työkalunaan.

antoi videoidun palautteen. Koulutuksen sisällöllä ja

käyttämään video-ohjasteista SPIN-mallia

Leadership Guidance Model

menetelmään. Se fokusoi johtajien vahvuudet ja

kyselyt, tilastollinen analyysi

ten tiimien johtajia tuettiin ja koulutettiin

Wellfare Setting Using the SPIN

mikä perustui laajalle levinneeseen ja testattuun

Interventioryhmä ja vertailuryhmä, survey-

ta, missä lastensuojelun moniasiantuntijais-

sesetin sosiaalipalveluiden yhteistyöhanket- otettiin SPIN-malli käyttöön.

Training Team Leaders in a Child

Kuvata Bostonin yliopiston ja Massachus-

Clay (2003)

Arviointitutkimus johtajakoulutuksesta, jossa Innovatiivinen johtajuuden koulutus-menetelmä,

Kirjallisuuskatsaus

Zimmerman, Amodeo, Fassler, Ellis &

sen käsitteisiin.

poja, mitkä selventävät moniasiantuntijaisen

matter of differentiation and integra-

pojen avulla saavutetaan lapset ja perheet.

Interprofessional collaboration – a

ja miten erilaisten yhteistyön lähestymista-

families

Esittää valikoima teoreettisia lähestymista-

Palvelut tulee olla perhe- ja lapsikeskeisiä

Pohtia monitoimijaisen yhteistyön konseptia

complex healthcare needs and their

Willumsen (2008)

neljä palvelu- ja rahoitusvaihtoehtoa

tarvetta.

services to disabled children with

strategiset komponentit:

raja-aitoja ja monitoimijaisen yhteistyön

kehittämishanketta

Selvittää kirjallisuudesta vammaisten lasten

Hyvä käytännön yhteistyö sisältää seuraavat

suojelullisista seikoista.

Vastasyntyneiden hoidossa oltava tietoisia lasten-

kommunikoinnissa ja harjoittelussa.

Yhteistyössä on parannettavaa dokumentoinnissa,

Tulokset ja johtopäätökset

Exploring multi-agency working in

Arvioidaan monitoimijaisen yhteistyön

Tapaustutkimus

Aineisto ja menetelmät

Watson, Townsley & Abbott (2002)

tion concerns?

Tutkimuksen tarkoitus
Valottaa monitoimijaisen yhteistyön alueita

Tutkimus
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yhteistyön interventioiden vaikutusta moniasiantuntijaisiin suhteisiin, terveydenhuollon muksiin.
prosesseihin (sisältäen näyttöön perustuvan Kuvaus tiukasti kokeellisen tutkimuksen
toiminnan) ja potilastuloksiin.

Knowledge Translation and Interpro-

fessional Collaboration: Where the

Rubber of Evidence-Based Care Hits

the Road of Teamwork

5 torontolaisessa opetussairaalassa.

yleislääketieteen yksikössä, jotka sijaitsivat

lisen ja laadullisen aineiston keruu 20

suunnitelmasta; satunnaistettu koe, määräl-

koulutuksen ja yhteistyön interventiotutki-

Kirjallisuuskatsaus moniasiantuntijaisen

Zwarenstein & Reeves (2006)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia moniasiantuntijaisen koulutuksen ja

Tutkimus

sovellukseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan

linen koulutus ja yhteistyö voisivat vaikuttaa tiedon

Esitetään toimintatapoja, joiden avulla moniammatil-

Tulokset ja johtopäätökset
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Keskusteluavaruus muodostui mielenterveystyön

tietokoneohjelman avulla valittiin teemat, jotka

parhaiten edustivat mielenterveyshoidon osaamista. näkökulma

perusteita ja sen soveltamista tutki-

musmenetelmänä sairaanhoitajakoulu- nykysestä katsauksesta perustuen viralliseen ja
yleiseen näkökulmaan. Laadullisen tutkimuksen

Tutkia Q-metodologian teoreettisia

tuksessa ja tuottaa lyhyt kuvaus sen
käytöstä mielneterveystyön koulutuksessa.

Q-methodology: An alternative

approach to research in nurse

education

tarjoaa vahvan ja arvokkaan lisän sairaanhoitajien
koulutuksen tutkimukseen ja vain mielikuvitus

osalistujat olivat 41 sairaalassa työskenteleviä
mielenterveystyön hoitajia.

rajoittaa mahdollisuuksia sen käytössä.

Johtopäätöksenä todetaan, että Q-metodologia

Näistä muodostettiin 66 väittämää. Q-jaotteluihin

näkökulma 3) johtamisnäkökulma 4) suojeleva

1) kontrolli- ja valvontanäkökulma 2) terapeuttinen

näkökulmia:

hoitajien koulutuksen ja osaamisen historiallisesta ja jotka kuvasivat mielenterveyshoitajien osaamisen

Faktorianalyysin tuloksena saatiin neljä faktoria,

ongelmista

sa, tervehtymisensä ja oikeuden vuoksi huolimatta

käyttää rikosoikeusjärjestelmää oman turvallisuuten-

voi tehdä asiat vielä pahemmiksi, 5) naisten pitää

4) rikos-oikeusjärjestelmä ei voi suojella naisia ja se

telmään ja varmistaa että he haluavat käyttää sitä,

mys uhreille, 3) uhrien pitäisi tulla rikosoikeusjärjes-

mahdollisuuksia, mutta se on pohjimmiltaan petty-

telmään voi luottaa, 2) rikos-oikeusjärjestelmällä on

Barker 2008

osallistujat olivat 58 perheväkivaltaa kokenutta
naista, pieni osajoukko naisia myös haastateltiin.

rikosoikeudellisesta järjestelmästä

system’s response to domestic

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 5 faktoria, jotka

Rationaalisuuden laajempi malli antoi laajempaa

joita verrattiin rationaalisuuden viitekehykseen.

lopullinen väiteotos sisälsi 72 väitettä, Q-jaotteluihin edustivat naisten kokemuksia: 1) rikosoikeusjärjes-

Keskusteluavaruus muodostettiin kirjallisuudesta,

sairastavaa henkilöä.

jaotteluihin osallistujat olivat 27 tyypin 2 diabetesta

lasesitteistä, lääketieteellisestä kirjallisuudesta ja

ta sairastavien henkilöiden haastatteluista, poti-

violence

uhriksi joutuneiden naisten käsityksiä

rationaalisuuden instrumentaalinen muoto.

taalinen, prossesuaalinen ja ekspressiivinen. Q-

instrumentaaliselle rationaalisuudelle.

perspectives on the criminal justice

tieteellinen näkökulma tai perinteinen taloudellisen

visen rationaalisuuden täydennyksenä muodostettiin käyttämällä teoreettisena viitekehyk-

diabetes

Ymmärtää paremmin pahoinpitelyn

elämäntapoihin kuin pelkkä kapea-alainen biolääke-

sisältää prosessuaalisen ja ekspressii- artikkeleista. Lopullinen väiteotos (46 väittämää)
senä rationaalisuuden kolmea tyyppiä; instrumen-

suuden viitekehyksen merkitystä, joka

lifestyle choices for people with

Barata 2007, Abused women’s

ymmärrystä tyypin 2 diabeetikoiden terveyteen ja

laajemman käsitteellisen rationaali-

Economic rationality and health and

Tulokset ja johtopäätökset

Keskusteluavaruus muodostettiin tyypin 2 diabetes- Faktorianalyysin tuloksena saatiin kolme faktoria,

Baker 2006

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Arvioida terveyden kontekstissa

Tutkimus
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ensiavun lääkäreitä ja lopullisen arvioinnin jälkeen

suhtautumisessa tietokoneohjelmien
koulutukseen.

Mrtek (1998)

Statistical Methodology: VII. Q-

näkökulmia simuloitujen hoitotyön
ohjelmien käyttöön.

Stanyon, Sproul (2009)

Simulated experiences: Nursing

tai keuhkoahtaumaa.

it’s There to Stay’’: Profiles of Adap-

Q-jaotteluihin osallistujat olivat 34 astmaa tai
keuhkoahtaumaa sairastavia työntekijöitä.

tation to Functional Limitations in

Workers with Asthma and COPD

valittiin 42 väittämää.

seen soputumista käsittelevään väiteotokseen

työntekijöillä, jotka sairastavat astmaa

‘‘My Lung Disease Won’t Go Away,

sairautensa kanssa työssään.

keuhkoahtaumaa sairastavat työntekijät selviytyvät

syvällisempää tietoa eri tavoista, miten astamaa tai

tuneet työntekijät. Sopeutumisprofiilit antavat

innostuneet 2) sopeutuneet 3) varovaiset 4) huoles-

Löydettiin neljä erilaista sopeutumis-profiilia:1)

taan simulaatio-opiskeluun.

kuulumattomia sopeutumisen merkkejä muksista ja tieteellisestä kirjallisuudesta. Lopulli-

vaativat hyviä menettelytapoja, joilla heidät sitoute-

collegesta.

(2009)

denhakuiset 4) teknisesti järkevät. Kaikki ryhmät

osallistujat olivat 24 opiskelijaa 17 yliopistosta tai
Keskusteluavaruus kerättiin aikaisemmista tutki-

1) Reflektoijat 2) skeptiset realistiset 3) mukavuu-

väiteotokseen valittiin 49 väittämää. Q-jaotteluihin

Tutkia asiaankuuluvia tai asiaan-

kulma:

3 yliopistossa. Induktiivisella prosessilla lopulliseen

opiskelijoista neljä ryhmää, joilla oli erilainen näkö-

simulaatiokokemukset tukevat opiskelua, löytyi

Vaikka kaikki opiskelijat olivat sitä mieltä, että

tuottaa usein uusia oivalluksia.

aiheiden asenteiden määrittelyssä ja menetelmä

metodologiaa voidaan käyttää henkilökohtaisten

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Q-

4) oppimiskyksyisiä ja itsenäisiä opiskelijoita.

halukkaita käyttämään minimaalisia ponnistuksia

epäluuloisia 3) kiinnostuneita lähinnä hyödyistä ja

oppimaan 2) turhautuneita ja kiinnostuneita mutta

koulutusta kohtaan: 1) kiinnostuneita ja innokkaita

kuvasivat lääkäreiden asenteitä tietokoneohjelmien

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 4 faktoria, jotka

Tulokset ja johtopäätökset

henkilökunnasta ja opiskelijoista 4 eri collegessa ja

vassa tutkimuksessa, johon kuului fokusryhmiä

tutkimuksen laajempaan tutkimusohjelmaan kuulu-

Keskusteluavaruus muodostettiin aikaisemmassa

jat olivat 87 ensiavun lääkäriä.

Boot, van Exel & van der Gulden

students share their perspectives

Tutkia sairaanhoitajaopiskelijoiden

Baxter, Akhtar-Danesh,Valaitis,

Approach to Medical Subjectivity

Methodology, a Structural Analytic

Keskusteluavaruus muodostettiin haastattelemalla

Tutkia ensiavun lääkäreiden asenteita

Barbosa, Willoughby, Rosenberg &
muodostettiin 34 väittämää. Q-jaotteluihin osallistu-

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus

193

Tunnistaa Downin syndrooman

Bryant, Green & Hewison (2006)

yksi muoto vs.vakavan epänormaalisuuden muoto 2)
Downin syndrooma vastoinkäymisenä 3) Downin
syndrooma vanhemmuuden hoitotaakkana 4)
vammainen perhe 5) erityiset lapset tarvitsevat
erityiset vanhemmat. Tutkimus osoitti että ihmisillä
on hyvin monimutakaisia ja nähtävästi ristiriitaisia
näkemyklsiä Downin syndroomasta ja tämä vaikuttaa heidän päätöksiinsä raskaudenaikaiseen testaukseen. Ennen synnytystä on myös vähän tilaisuuk-

yhtymäkohta Downin syndroomaan, aikaisempien
tutkimusten aineisto naisilta, joilla oli Downin
syndroomaa sairastava sisarus, laajasti kirjallisuudesta, joka käsitteli Downin syndrooman raskaudenaikaista testausta ja tunnistamista ja naisille
jaetuista informaatio-esitteistä ennen raskaudenaikasta testausta. Lopulliseen väiteotokseen valittiin
50 väittämää. Q-jaotteluihin osallistujat olivat 76

Faktorianalyysissä saatiin kolme faktoria, jotka

sopimusta noudattavan potilasryhmän kanssa.

menettelytavalla työskennellään parhaiten tietyn ei-

jotka vaikuttavat niihin, on helpompi tunnistaa millä

Ymmärtämällä näitä erilaisia näkö-kulmia ja tekijöitä,

huomiohakuisuus, erehtymätön asenne)

tietoisesti ei- sopimusta noudattavat (esimerkiksi

potilasta.

ys, aikataulu) 2) Ongelmalliset nuoret (esimerkiksi

liittyvät asiat (esimerkiksi maku, koko, toistumistihe-

viewpoint

Lopulliseen väiteotokseen valittiin 33 väittämää. Q-

tä ja tieteellisistä artikkeleista.

jaotteluihin osallistujat olivat 9 nuorta munuaissiirto- köyhät kotiolot, masennus, musertava tilanne) 3)

lääkitystä

adherence factors in adolescent

transplant patients: The patient’s

siitä miksi he eivät käytä määrättyä

Identification of medication non-

nuorten elinsiirtopotilaiden mielipiteitä, potilaiden haastatteluista, asiantuntijoiden väittämis- kuvasivat nuorten erilaisia mielipiteitä: 1) Lääkkeisiin

Briars & John (2007)

Keskusteluavaruus muodostettiin nuorten elinsiirto-

Tunnistaa, luokitella ja ymmärtää

syndroomaan.

ja lopuilla 22 henkilöllä ei mitään yhteyttä Downin

henkilökohtainen yhtymäkohta Downin syndrooman desta.

henkilöä, joista 38 henkilöllä oli joko ammatillinen tai sia keskustella ja perehtyä käsityksiin vammaisuu-

synroomaan: 1) Downin syndrooma normaaliuden

niiden ihmisten haastatteluista, joilla oli jokin

ja erilaisia teemoja.

kuvasivat kokemuksia tai näkökulmia Downin

Faktorianalyysin perusteella saatiin 5 faktoria, jotka

Tulokset ja johtopäätökset

tarinoita ja korostaa tarinoiden yhteisiä konsultoivan synnytyslääkärin syvähaastattelusta,

fokusryhmältä, jonka muodosti kätilöopiskelijat,

Keskusteluavaruus koottiin useista eri lähteistä:

Aineisto ja menetelmät

Bullington, Pawola, Walker, Valenta,

A Q methodological investigation

Understandings of Down’s syndrome: keskenään kilpailevia samanarvoisia

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus
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tutkimusmenetelmänä terveydenhuol-

Exploring attitudes: the case for Q

methodology

Tutkia akuuttiosastojen ja ensiavun
sairaanhoitajien asenteita terveyden
edistämiseen

Cross (2005b)

Accident and Emergency nurses’

attitudes towards health promotion

asenne- ja subjektiiviseen mielipidetutkimukseen

kohtaisten mielipiteiden tutkimista.
Löydettiin kolme erilaista faktoria, mutta kahdessa

miseen ovat positiivisia. Kaikki olivat sitä mieltä, että
sairaanhoitajilla on iso rooli ohjatessaan ihmisiä
käyttämään omaa osaamistaan ja henkilökohtaisia

33 väittämää
Q-jaotteluihin osallistujat olivat 11 akuuttiosastojen
ja ensiavun sairaanhoitajaa.

taitoja itsehoidossa.

mukaan (9 osallistujaa) asenteet terveyden edistä-

ta tutkimuksista. Lopulliseen väite-otokseen valittiin

liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta ja julkaistuis- faktorissa oli vain 1 osallistuja. Ensimmäisen faktorin

Keskusteluavaruus muodostettiin aiheeseen

tutkimuksiin, jotka käsittelevät asenteiden ja henkilö-

denhuollon koulutukseen ja terveyden edistämiseen

töksenä ehdotetaan tutkimus-menetelmää tervey-

kuin tavanomaiset tutkimusmenetelmät. Johtopää-

sessa. Q metodologia on vahvempi menetelmä

etenee.

sen asennetutkimuksessa

valintaa terveydenhuollon kentän asennetutkimuk-

asennetutkimuksessa ja erityisesti Q metodologian

Tutkimus perustelee Q metodologian käyttöä

Tulokset ja johtopäätökset

lon koulutuksen ja terveyden edistämi- metodologia tarkoittaa ja miten tutkimusprosessi

logian lyhyt historiallinen katsaus ja selitys, mitä

asennemittauksen ongelmia. Kerrotaan Q metodo-

mukaisena ja merkityksellisenä

Cross (2005a)

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tarkoitus
Korostaa Q metodologiaa tarkoituksen- Käsitellään asenteiden määrittelyn vaikeuksia ja

Tutkimus
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den motivaatiota opettaa lääketieteen
opiskelijoita

Dahlström, Dorai-Raj, McGill, Owen,

Tymms & Watson (2005)

What motivates senior clinicians to

teach medical students?

Tutkimuksen tarkoitus
Arvioida lääketieteen seniorikliinikoi-

Tutkimus

ohjata lääketieteen opiskelijoita: Ensimmäisen

jotka kuvasivat seniori-kliinikoiden motivaatiota

Faktorianalyysin tuloksena saatiin neljä faktoria,

Tulokset ja johtopäätökset

kliinikkoa, jotka ohjasivat lääketieteen opiskelijoita

osallistua opettamiseen klinikan työkuorman vuoksi.

kurssien suunnitteluun, ei-nautinto opettaa ja pelko

opettamiseen, suurimpina syinä osallistumattomuus

Kolme muuta faktoria suhtautui negatiivisesti

opettaminen oli tylsää, vailla tukea ja ajanhukkaa.

halusivat esiintyä yleisölle ja olivat eri mieltä että

ymmärtää opiskelijoita. He eivät opettaneet, koska

ta, tuntivat vastuuta opiskelijoista ja halusivat

opettajiltaan, pitivät erilaisten näkökulmien haasteis-

saaneet inspiraatiota mentoreiltaan ja aikaisemmilta

lyä, nauttivat pienen ryhmän opettamisesta, olivat

haasteesta, arvostivat oman erityisalueensa esitte-

hyviksi lääkäreiksi, nauttivat vaikuttavan opetuksen

seen, koska halusivat auttaa opiskelijota tulemaan

väittämää. Q-jaotteluihin osallistujat olivat 75 seniori faktorin osallistujat suhtautuivat positiivisesti opetuk-

suudesta. Lopulliseen väiteotokseen valittiin 69

liittyvästä tutkimusryhmän keskustelusta ja kirjalli-

Keskusteluavaruus muodostettiin aiheeseen

Aineisto ja menetelmät
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tekniikkaan ja määrittää erityisiä
hoitotieteen tutkimuskohteita Q

Dennis (1986)

Q Methodology: relevance and

application to nursing researce

syys lantionpohjan sairauden vuoksi

sairauden vuoksi

naisten kokemuksia välilihan tai lantionpohjan

faktorianalyysin tuloksena 5 faktoria, jotka edustivat

jaottelujen analysointi PQMethod-ohjelmalla,

sairaus, 4) normalisoituva sairaus, 5) eristäytynei-

osallistujien väitteiden jaottelut Q-alustalle, Q-

palvelut, 3) tabu aiheesta välilihan ja lantionpohjan

teemojen tiivistäminen väiteotokseksi (Q-set),

neiston (keskusteluavaruus) analysointi teemoiksi,

naisten kokemuksia

experience of enduring postnatal

perineal and pelvic floor morbidity

haastattelu 20 synnyttäneelle naiselle haastatteluai- sairaus vähäisin vaivoin, 2) puutteellinen tuki ja

ja lantionpohjan sairauksista kärsivien

A Q methodology study of women’s

5 erilaista kokemuskertomusta: 1)lantionpohjan

ammatillinen sosiaalistaminen sekä hoitajien imago

tutkimusroolit, opiskelijoiden roolien siirtymä ja

pi-lapsisuhteet, henkilöstön opetus-, toiminta- ja

Roolit; Perheen aviosuhteet, sisaruudet ja vanhem-

syys, hoidon laatu, hoitotyön mallit

palveluntuottaja vuorovaikutuksessa, hoitotyytyväi-

Asiakkaat ja tuottajat; asiakkaiden tarpeet potilas-

vaikutus, ikääntyminen, seksuaalisuus

Henkilökohtaiset käsitykset; itsetunto, vartalonkuva,

itsehoito

poikkikulttuurilliset arvot, elämäntapamuutokset,

teet, kulttuurin vaikutus terveyskäyttäytymiseen,

Terveysuskomukset; Ehkäisevät terveystoimenpi-

sosiaalinen tukiverkosto

kanssa, selviäminen, ominaispiirteet, elämänlatu,

Elämänkokemus; eläminen kroonisen sairauden

alueilta

näkökulmat erikseen tai yhdistettynä seuraavilta

musaiheista: Asenteet, tunteet, uskomukset, arvot,

Esimerkkejä Q metodologisista hoitotieteen tutki-

Tulokset ja johtopäätökset

Henkilökohtainen puolistrukturoitu nauhoitettu

osallistujien (P set) muodostumisesta.

varuuden, väiteuniversumin, väiteotoksen (Q set),

Q metodologian esittely, esimerkkejä keskustelua-

Aineisto ja menetelmät

Herron-Marx, Williams & Hicks, 2006, Tutkia synnytyksen jälkeisen välilihan

metodologialla

Tutkimuksen tarkoitus
Esittää katsaus tutkimusmenetelmän

Tutkimus
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mediasta ja keskusteluista 16 äänten kuulijan

sairaus näkökulma

seksi (45), 20 osallistujaa jaottelivat väitteet, jaotte-

vat äänten kuulijoiden kokemuksia

analyysin tuloksena saatiin 6 faktoria, jotka edusti-

luaineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja faktori-

voimakeinoihin näkökulma, 6) yleinen psykiatrinen

psykologisiin ja hengellisiin, tiivistettiin väiteotok-

experiences

käytännöllinen vaste näkökulma, 5) passiivisuus

kanssa. Väitteet (350) jaoteltiin biolääketieteellisiin,

kulma, 3) alistunut pessimistinen näkökulma, 4)

näkökulma, 2) persoonallinen asiaankuuluva näkö-

6 erilasita näkökulmaa: 1) positiivinen hengellinen

Tulokset ja johtopäätökset

voice hearers’ understanding of their

miten he järkeilevat kokemuksensa

voices: A preliminary exploration of

Keskusteluavaruuden muodostaminen kirjallisuu-

Aineisto ja menetelmät
desta, opaslehtisistä, yleisestä keskustelusta,

Ymmärtää, miksi äänten kuulijat

Jones, Guy & Ormrod, 2003

A Q-methodological study of hearing uskovat, että he kuulevat äänia ja

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus
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Tutkimuksen tarkoitus

Tulokset ja johtopäätökset

tä psykologiasta:
1)Hyvä työ 2) Ideaali, mitä tavoitella 3) Vastahakoista liittyä niin valkoiseen ammattikuntaan 4) Vaikeuksista huolimatta 5) Vaikeudet eivät ole sen arvoisia
6) Menettely vastoin perhettä 7) Onnistuminen

vähemmistölle hakeutua ammatilliseen etniseen vähemmistöön kuuluvan kliinisen psykoloLopulliseen väiteotokseen valittiin 40 väittämää.
Osallistujat Q-jaotteluihin olivat 37 etniseen vähemmistöön kuuluvaa psykologiopiskelijaa.

johtuvaa mahdollisuutta etniselle
kliiniseen psykologiaan.

Meredith & Baker (2007)

Factors Associated with Choosing a

Career in Clinical Psychology—

Undergraduate Minority Ethnic

Perspectives

Tutkia vetovoimasta tai muusta syystä Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi muodostettiin Faktorianalyysin tuloksena saatiin 7 faktoria, jotka

gin puolistrukturoiduista syvä-haastatteluista.

käyttämällä Q metodologiaa

lescents with cancer

aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja kolmen

saanutta potilasta.

jat Q-jaotteluihin olivat 15 nuorta syöpähoitoa

palvelujen toimittamisen välillä.

ominaisten tarpeiden ja enemmistölle ominaisten

sällöltään esiintyy ristiriitaa etniselle vähemmistölle

identiteettiongelmia. Ammatillisella tasolla ja asiasi-

seen nähden. Etnisellä tasolla voi provosoitua

sella tasolla työ ei tarjoa riittäviä resursseja tarpee-

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että henkilökohtai-

työssäni, väärin-ymmärretty yhteisössäni

kuvasivat psykologiopiskelijoiden käsityksiä kliinises-

yhdistettynä ainoastaan anemiaa ja/tai hoitoihin

seen väiteotokseen valittiin 37 väittämää. Osallistu-

liittyen psykososiaaliseen toimintaan, uupumus

fysioterapeuttinen kanssa sopiviksi nuorille. Lopulli-

aktiivisuus liittyen fyysiseen toimintaan, uupumus

vien lääkärien, sairaanhoitajien, psykologien ja

tiin nuoria syöpää sairastavien kanssa työskentele-

uupumusta:

vaikuttavat heidän käsityksiinsä

perceived fatigue reported by ado-

kuvasivat nuorten syöpää sairastavien hahmottamaa

tutkia mahdollisia tekijöitä, jotka

sairastavien uupumuksesta. Näitä väitteitä muokat-

nuoret hahmottavat uupumuksensa ja

Using Q-methodology to understand

oli kehitetty eri tutkimuksessa aikuisten syöpää

Väiteuniversumi muodostettiin 72 väittämästä, jotka Faktorianalyysin tuloksena saatiin 3 faktoria, jotka

Aineisto ja menetelmät

Goldman (2006)

Lai, Kupst, Cella, Brown, Peterman & Ymmärtää kuinka syöpää sairastavat

Tutkimus
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hin 3) leimautuneita ja psykologisesti eristäytyneitä
4) Inforomoituja ja hyväksyvät erilaisia hoitovaih-

sisälsi 64 väittämää. Q-jaotteluihin osallistui 28
perusterveydenhuollon psykologisten palveluiden
käyttäjää.

huollon psykologisiin palveluihin.

voidaan vaikuttaa hoitoon sitoutumiseen.

tunnistamalla asiakkaiden tarpeita ja näkökulmia,

Johtopäätöksenä todetaan että erottelemalla ja

antajia

toehtoja 5) sosiaalisesti orientoituneet, vertaistuen

1) Vanhempia henkilöitä ja sitoutuneita palveluihin 2)

kuvausta:

1) yhdistäjät 2) itsenäiset 3) edunvalvojat

roolista nauttiminen, tulevaisuuden toiveet, suhteet
lapsen/lapsien isään ja tyytyväisyys isän rooliin.

Lopulliseen väiteotokseen valittiin 48 väittämää.
Osallistujat Q-jaotteluihin olivat 23 nuorta äitiä.

minen partnerin kanssa, taloudellinen tuki, äitiyden

logien ja nuorso-työntekijöiden keskusteluista.

työllisyys, sosiaalinen tuki, selviäminen, yhteisasu-

laisten äitien, kotikäyntihoitajien, kätilöiden, psyko-

tärkeiksi elämässään

Psychological and Social Outcomes

jotka erosivat toisistaan seuraavilla ulottuvuuksilla:

kirjallisuudesta ja haastattelemalla nuoria äitejä

asenteitaan asioihin, joita he kuvaavat heille tärkeistä asioista elämässään sekä monen-

Methodological Re-Evaluation of

(2007), Adolescent Motherhood: A Q- näkökulmasta, tutkimalla heidän

henkilökunnan ja johtokunnan edustajaa.

mää. Q-jaotteluihin osallistujat olivat 56 sairaalan

tulevaisuudesta:

kaista. Lopulliseen väiteotokseen valittiin 77 väittä-

jotka kuvasivat näkökulmia ja käsityksiä sairaalan

sairaalan henkilökunnasta, johtokunnasta ja osak-

ryhmäkeskusteluissa, jossa oli mukana edustajia

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi muodostettiin Faktorianalyysin tuloksena saatiin kolme faktoria,

työkaluna.

Richards, Papworth, Corbett & Good, Tutkia nuorten äitiyttä äitien omasta

käyttää strategisen suunnittelun

Strategic Planning: A Case Study

Esittää miten Q metodologiaa voidaan Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi koottiin ensin Faktorianalyysin tuloksena saatiin kolme ryhmää,

Use of Q Methodology for Hospital

Popovich & Popovich (2000)

leimautuneita ja vastahakoisia sitoutumaan palvelui-

käyttäjien haastatteluista. Lopullinen väiteotos

tarpeita, jotka liittyvät perusterveyden-

health service users: a Q-sort study

perusterveydenhuollon psykologisten palveluiden

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 5 erilaista tarve-

veysongelmista kärsivien ihmisten

Tulokset ja johtopäätökset

The needs of primary care mental

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi koottiin

Papworth & Walker (2008)
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tieto että parannuskeino on epätodennäköinen,

verkkosivujen keskusteluista sekä seuraamalla
yleistä mediaa ja televisiota. Lopulliseen väiteotok-

sen hyväksyminen, enemmän elämää kuin kipua,

Lopulliseen väiteotokseen valittiin 50 väittämää. Q-

A Q-Methodological Study

1) radikaali, lesbolainen, antirasistinen feminis-

kulmaa feminismiin, tutkimus kuvailee niistä vain 5:

haastateltiin.

tuneena yhteiskunnassa

tasa-arvoisuus suku-puolten välillä nähtiin jo vakiin-

näkökulma, joka ei nähnyt tarvetta muutokselle,

erilaisuus nähtiin positiivisena 5) postfeministinen

antifeminismisiä piirteitä, sukupuolien välinen

4) konservatiivinen näkökulma, joka sisälsi myös

korostaneet sukupuolien välistä tasa-arvoa

on omat feministiset ja maskuliiniset roolit, eivät

3) humanistinen näkökulma, jossa naisilla ja miehillä

uudistaa avio-liittoa ja perhettä säilyttäen ne

edistää naisten ja misten välistä tasa-arvoa ja

2) liberaalinen feministinen näkökulma, joka haluaa

avioliitosta, perheestä ja lastenhankinnasta

jaotteluihin osallistui 59 naista, joista 36 naista myös minäkökulma, vastustaa perinteisiä mielipiteitä

asiaankuuluvasta kirjallisuudesta ja artikkeleista.

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi koottiin

jaottelua.

Osallistujia oli 33, joista analyysiin valittiin 30 Q-

pois ihmisiä, jotka kärsivät kroonisesta kivusta.

osallistujia. Tarkoitus ei ollut rekrytoida tai sulkea

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 6 erilaista näkö-

että kipu on merkki henkilökohtaisesta heikkoudesta.

termistä hyväksyntä ja he ehdottivat edelleen

näkökulmiin elämässä, vastustaminen ehdotusta,

valittiin lumipallo-otannalla. Ensin kutsuttiin ihmisiä,
joilla saattoi olla toisistaan poikkeavaa ymmärrystä

seen valittiin 80 väittämää. Osallistujat Q-jaotteluihin muutos keskittymisestä kivun näkökulmista ei-kivun

Women´s Perspectives on Feminism käsityksiä feminismistä

Tunnistaa ja kuvata naisten erilaisia

voima. Yleiset piirteet hyväksyä krooninen kipu ovat

mattilaisten julkaisuista, potilaiden ja hoitajien

ceptance of chronic pain

Snellingin (1999)

älä taistele taistelua, jota et voi voittaa ja hengellinen

tietosanakirjoista, historiallisista teksteistä ja am-

tunnustaminen, voimaantuminen, itsensä menetyk-

sesta kivusta kärsiviä ihmisiä, hakemalla tietoa

diverse understandings of ac-

kivun hyväksymisestä muodostettiin haastattelemal- kroonisen kivun hyväksymistä. Nämä olivat hal-

Faktorianalyysissä saatiin 8 faktoria, jotka kuvasivat

Tulokset ja johtopäätökset

la kipupoliklinikoiden kliinikoita ja tutkijoita ja krooni- tuunotto, eläminen päivästä päivään, rajoitteiden

McCracken (2003)

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi kroonisen

Aineisto ja menetelmät

Q-methodological analysis of the

krooninen kipu

Risdon, Eccleston, Crombe &

How can we learn to live with pain? A

Tutkimuksen tarkoitus
Ymmärtää erilaisia tapoja hyväksyä
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psyykkinen terveys ja oman elämän hallinta
3) ”emotionallinen riippumattomuus”, jossa korostui

mukana.

henkinen hyvinvointi

perhettäsi”, jossa korostui ystävyyssuhteet ja

le”, jossa korostui fyysinen terveys 8) ”et voi valita

terveenä, jotta pystyy hankkimaan elannon perheel-

voimaan ja johdatukseen 7) ”pysyminen tarpeeksi

Jumalaan”, jossa korostui luottamus korkeampaan

raha ja taloudellinen huolettomuus 6) ”luottaminen

5) ”elämä positiivisena haasteena”, jossa korostui

näkökulma, jossa korsotui kaikenlainen aktiivisuus

eikä toisista riippuvaista 4) ”heti toimiva” aktiivinen

henkinen tasapainoisuus, mikä oli omissa käsissä

nen omilla jaloilla”, jossa korostui henkinen ja

man monenkirjava joukko terveitä ihmisiä oli

tö ja –suhteen elämänlaadun tekijöinä 2) ”seisomi-

1) ”Onnelliset perheet”, jossa korostui perheympäris-

kuvausta:

using Q methodology

elämänlaatu 100 mittaria. Lopullinen väiteotos

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 8 elämänlaadun

valittiin lumipallo-otannalla siten että mahdollisim-

Putting the Q into quality of life; the

useista tutkimuksista, joissa oli käytettu WHO:n

Tulokset ja johtopäätökset

tions of health-related quality of life

elämänlaadun kuvauksia

(2003)

Keskusteluavaruun ja väiteuniversumi koottiin

Aineisto ja menetelmät

sisälsi 52 väittämää. Q-jaotteluihin osallistujat (90)

ihmisjoukon erilaisia subjektiivisia

Stennerin, Cooper & Skevington

identification of subjective construc-

Tutkimuksen tarkoitus
Tunnistaa monipuolisen terveen
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valittu satunnaisotannalla avo-hoidosta ja yliopistol- 1) ”rangaistus lainrikkojille”-näkökulmassa korostuu
lisen sairaalan infektioklinikalta varmistamalla HIVpotilaita mukaan.

muut pitävät luotettavina ja koota
henkilökohtaisia näkökulmia, mitä
ominaispiirteitä tai keinoja pidetään
vähiten ja eniten vaikuttavimpina

Health Information

Johtopäätöksenä todetaan, että Q-metodologialla

Q-jaotteluihin osallistujat olivat 26 nuorta munuaissiirtopotilasta.

nuorten aikuisten riskiä sitoutumattomuuteen.

kelpoiselta ja on hyödyllinen apu kun tunnistetaan

toteteutettu asenne-luokittelu näyttää toteuttamis-

mukautuvaisia

Lopullinen väiteotos sisälsi 37 väittämää.

Risk for Nonadherence

1) huolestuneita ja kontroolloivia 2) ulkonäköpainotteisia 3) jääräpäisiä ja sitoutumattomia 4) rentoja ja

sitoutumiseen

Adult Renal Transplant Recipients at ron jälkeisiin elämäntapoihin

4:

munuaisen siirron jälkeisistä elämäntavoista saatiin

tutkimalla heidän asenteitaan elinsiir-

Q-Methodology to Identify Young

kirjallisuudesta, WHO:n ulottuvuuksista liittyen

havainnoimalla kenttäympäristössä, tieteellisestä

sitoutumattomaan käyttäytymiseen

Weimar (2008)

tietoa ja koulutusta potilasryhmille ja henkilöstölle.

mahdollisuuksia suojella yksityisyyttä, mutta vaatii

Johtopäätöksenä todetaan että uusi laki antaa

sanktiot ja rangaistukset.

määräyksiä kohtaan mutta hyväksyivät vahvat

jista tuntsi jossain määrin epäluottamusta lain

mahdollisuuden. Suurin osa tutkimukseen osallistu-

luovuttamisessa ja luottamus lakiin, joka antaa tähän

näkökulmassa korostuu oma valvonta tietojen

lakiin, joka suojelee yksityisyyttä 3) ”itsevaltuutus”-

korostui luottamus sekä virkamiehiä kohtaan että

miehet suojelevat yksityisyyttä”-näkökulmassa

rikkovat yksityisyyden suojamääräyksiä 2) ”virka-

vaatimus tiukoista sanktioista niitä kohtaan, jotka

epäluottamus omien tietojen luovuttamisesta ja

suojan vaatimuksista ja sanktioista:

kuvasivat potilaiden näkökulmia yksityisyyden

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi muodostettiin Nuorten munuaissirrtopotilaiden asenneprofiileja

sanktioista, jotka sisältyivät lakiin yksityisyyden

Tielen, van Staa, Jedeloo, van Exel & Tunnistaa nuorten aikuisten riskiä

yksityisyyden suojaamisessa.

suojasta (HIPAA). Q-jaotteluihin osallistujat (40) oli

tietosuojakeinoja, joita HIV-potilaat ja

Protective Measures for Private

Tulokset ja johtopäätökset

25 väittämää koottiin yksityisyyden vaatimuksista tai Faktorianalyysin tuloksena saatiin 3 faktoria, jotka

Stewart (2007)
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lääkäriä ja 25 lääketieteen opiskelijaa.

perusterveydenhuollon lääkäreiden ja

teiset hyväksyjät
Tutkimus ehdottaa organisaation järjestelmien

terveydenhuollon työpaikoissa.

erakot. Nuoret eivät juurikaan olleet kiinostuneita
omasta terveydestään mutta eri syistä. Suurimmalle
osalle näistä nuorista nykyinen tai tuleva terveys ei

kohderyhmän 25 nuorelle ja sen tuloksena syntyneestä väiteuniversumista valittiin lopulliseen
jat olivat 120 nuorta.

terveyteen ja ylipainoisuuteen.

olevan vähän tietoa ja paljon kysymyksiä liittyen

yksinkertaisesti välittäneet. Monilla nuorilla näytti

sesti terveitä, tyytyväisiä ja onnellisia tai eivät

väiteotokseen 37 väittämää. Q-jaotteluihin osallistu- ollut huolenaihe, koska he tunsivat olevansa fyysi-

tomat, tyytyväisiltä näyttävät ja välinpitämättömät

Näistä teemoista tehtiin strukturoidut haastattelut

set, huolestuttavat riippuvaiset, kilpailevat riippumat-

kuvasivat nuorten asenteita: huolettomat urheilulli-

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 5 faktoria, jotka

informaatiotekniikkaa työpaikoillaan.

heidän sopeutumisessaan hyväksyä ja hyödyntää

ymmärtää lääkäreiden persoonallisia näkäkulmia

non/lihavuuden asiantuntijoiden haastatteluista.

soalan, käyttäytymisen, terveyden ja ylipai-

about their health lifestyle

kirjallisuudesta sekä nuorisotutkimuksen, nuori-

ylipaino.

have fun!’’ Attitudes of Dutch youths

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi muodostui

musta omaavat ja huolestuneet 6) liiketoimintamyön-

sopeutuminen informaatiotekniikkaan

Löytää nuorien asenteita terveyteen

4)itsenäisesti ajttelevat ja huolestuneet 5)ei koke-

heidän syitään hyväksyä tai vastustaa

toimeenpanijoille Q metodologiaa menetelmänä

tuneet hyväksyjät 3)teknologiakriittiset hyväksyjät

jotka myötävaikuttivat ymmärtämään

1) täysimääräisesti hyväksyjät 2) taidoistaan huoles-

heidän terveydenhuollon työpaikoillaan:

opiskelijoiden sopeutumista informaatiotekniikkaan

lääketieteen opiskelijoiden mielipiteitä,

‘‘Everyone dies, so you might as well liittyviin elämäntapoihin fokuksena

Van Exel, Graaf & Brouwer (2006)

väittämää. Osallistujat Q-jaotteluihin olivat 34

tunnistamaan ja luokittelemaan

ics

mää, jotka kuvasivat lääkäreiden ja lääketieteen

alueella. Q metodologiaa käytettiin

Application in Health Care Informat-

teluista. Lopulliseen väiteotokseen valittiin 30

tieteellisestä kirjallisuudesta ja ryhmähaastat-

menetelmänä terveysinformatiikan

Q-methodology: Definition and

Tulokset ja johtopäätökset

Keskusteluavaruus ja väiteuniversumi muodostettiin Faktorianalyysin tuloksena saatiin 6 mielipideryh-

Esitellä Q metodologia tutkimus-

Valenta & Wigger (1997)
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29 Q-jaottelua.

omaishoitajaa, mutta lopulliseen analyysiin valikoitui mutta eivät pyydä lomitushoitoa 3) eivät tarvitse

tajille että hoidon saajille.

sa ryhmässä vaikutuksia tulisi ohjata sekä omaishoi-

kahden ensimmäisen ryhmän omaishoitajat. Toises-

Lomitushoito-ohjelmien kohderyhmiksi tulisi saada

lomitushoitoa

tarvitsevat ja pyytävät lomitushoitoa 2) tarvitsevat

valittiin 39 väittämää. Q-jaotteluihin osallistuivat 33

respite care using Q-methodology

Faktorianalyysin tuloksena saatiin 3 faktoria, jotka

Tulokset ja johtopäätökset

informal caregivers’ attitudes toward

Väiteuniversumi koottiin omaishoitajien struktu-

Aineisto ja menetelmät

roiduista haastatteluista ja lopulliseen väiteotokseen kuvasivat omaishoitajien asenteita lomitushoitoon: 1)

Van Exel, Graaf & Brouwer (2007)

Care for a break? An investigation of lomitushoitoon

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia omaishoitajien asenteita
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Liite 3 Faktoreiden 1-3 ideaalinen Q-jaottelu
Taulukko 18. Faktoreiden 1-3 ideaalinen Q-jaottelu
Väite
1. Mielestäni johdon on huomioitava moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön sitoutuneet ja

F1 F2 F3
0

3

0

0

2

0

0

2

1

1

3

1

-2 1

2

-1 2

1

innostuneet työntekijät, joiden avulla motivoidaan kaikki yhteistyöhön.
2. Työntekijöille on osoitettava moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön liittyvät myönteiset puolet,
jotta he motivoituvat voittamaan esteet ja oman muutosvastarintansa.
3. Mielestäni moniasiantuntijaista yhteistyötä tukeva organisaatio perustuu tiedon ja
asiantuntijuuden valtaan, ei tehtävänimikkeiden mukaisten roolien valtaan.
4. Jos moniasiantuntijainen yhteistyö ei toimi organisaation johdon tasolla, heijastuvat
negatiiviset vaikutukset alaisiin ja vaikeuttavat yhteistyötä asiakastyössä.
5. Mielestäni työntekijöiden suvaitsemattomuus johtaa tasa-arvon puutteeseen työntekijöiden
ja asiakasperheiden sekä eri ammattilaisten välillä.
6. Hyvän yhteistyön esteeksi muodostuvat kertyneestä kokemuksesta ja tiedosta koostuneet
virheelliset lukkiutuneet käsitykset. Nämä estävät näkemästä kokonaisvaltaisesti eri
asiantuntijoiden tulkinnan yhteisestä asiasta.
7. Ennakkoluuloiset käsitykset toisista yhteistyökumppaneista ohjaavat kokouksia tietyn

-3 -2 3

kaavan mukaan. Tämä estää moniäänisen avoimen keskustelun ja erilaisuuden näkemisen
positiivisena voimavarana.
8. Ammattiluokitus ylläpitää jäykkää hierarkkista arvojärjestelmää, missä ryhmän jäsenet

-4 -3 -1

toimivat toisiaan vastaan oman ammattilaisuuden edustajina.
9. Vähemmän koulutetun työntekijän on vaikeaa saada äänensä kuuluviin

-4 -3 0

yhteistyökokouksissa, vaikka olisi ollut eniten tekemisissä perheen kanssa. Tämä estää
kokonaiskäsityksen asiakasperheen ongelmista ja näin palveluiden tuottamisen parhaalla
mahdollisella tavalla.
10. Jos olosuhteet yhteistyön tekemiselle ovat hyvät, työntekijöiden persoonallisuuksien

-2 -2 -1

merkitys moniasiantuntijaiseen yhteistyöhön liittyvissä ongelmissa on vähäinen.
11. Mielestäni moniasiantuntijaisessa yhteistyössä on tärkeää tuoda oman ammatin mukainen

-1 1 -1

näkemys esille ja toimia sen mukaisesti.
12. Asiakasperhe ei uskalla kertoa moniasiantuntijaisessa verkostossa ammattilaisille vaikeista -2 1 -2
perhetilanteista, koska pelkää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, esimerkiksi lasten
huostaanottoa.
13. Asiakasperhe ei rohkene sanoa ääneen mielipidettään omista tarpeistaan

-3 -1 -1

moniasiantuntijaisissa palavereissa, koska uskoo ammattilaisten tietävän paremmin, vaikka on
kysymys heidän omasta elämästään.
14. Asiakasperheen on vaikeaa luottaa ammattilaisiin ja kertoa vaikeista perhetilanteista, jos

4

4

3

3

4

4

työntekijät vaihtuvat koko ajan.
15. Asiakasperhe sitoutuu perheelle suunniteltuihin yhteisiin tavoitteisiin ja positiiviseen
muutosprosessiin vain, jos on tullut aidosti kohdatuksi ja kuulluksi avoimessa
vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa.
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Väite

F1 F2 F3

16. Pitkäjänteistä moniasiantuntijaista yhteistyötä vaikeuttaa perheiden splittaaminen (perhe

-2 2 -3

jakaa ammattilaiset ”hyviin ja pahoihin” ja vaihtaa sen mukaan asiakassuhdettaan).
17. Mielestäni moniasiantuntijainen yhteistyöosaaminen edellyttää kaikkien toimijoiden

0 -1 -2

arvopohjan selkiyttämistä johdon järjestämien keskustelujen avulla.
18. Johdon on järjestettävä yhteisiin asiakkuuksiin liittyvää kaikkien toimijoiden yhteistä

3 -1 0

täydennyskoulutusta, mikä edistää yhteistä näkemystä ja yhteisiä tavoitteita.
19. Moniasiantuntijaista perhetyötä estää tiedon puute perheen tilanteesta.

-3 1 -3

20. Moniasiantuntijaisen perhetyön vaikuttavuutta estävät käsityserot tukimuotojen tai

-2 1 -1

terapioiden perusteista ja vaikutuksista.
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen on järjestettävä

0

0 -2

monitieteisiä kursseja, jotka lisäävät eri ammattilaisten välisiä vuorovaikutustaitoja.
22. Peruskoulutusvaiheessa on järjestettävä valmistuville sosiaali- ja terveydenhuollon

-1 0 -1

ammattilaisille työssäoppimisjaksoilla yhteisiä kursseja. Tällä estetään lukkiutuneiden
käsitysten syntymistä eri ammattilaisten rooleista.
1

3

4

0

1

1

25. Moniasiantuntijainen yhteistyö ei onnistu, jos ei puhuta kieltä, jota kaikki ymmärtävät.

2

0

3

26. Mielestäni moniasiantuntijaisen yhteistyön koulutuksissa on hyödynnettävä enemmän

2 -1 1

23. Perhetyön toimijoiden on tunnistettava perheen oma käsitys hyvinvoinnistaan, esimerkiksi
-perheenjäsenten erilaisuus
-perheen tuen tarve
-huolehtimisvastuun jakautuminen perheessä
-perheen kyky käsitellä koko perheen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä
24. On lisättävä täydennyskoulutusta uusiin tutkittuihin perhettä voimaannuttaviin työtapoihin,
koska niiden on todettu lisäävän työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

asiakkaiden omia kokemuksia palveluista.
27. Työmenetelmät, jotka auttavat perhettä itseään löytämään voimavaroja ongelmiensa

4

3

3

ratkaisuihin, lisäävät sitoutumista yhteistyöhön.
28. Organisaation muutokset ja niiden aiheuttamat ristiriidat uhkaavat moniasiantuntijaisen

1 -2 0

yhteistyön sujuvuutta.
29. Tiimi- ja verkostotyön käytännöt (mm. säännölliset tiimikokoukset ja palaverit, vuoroittainen 1

0 -2

tiiminvetäjyys, työparityöskentely, yksilö- ja tiimityönohjaus, työn konsultointi) edistävät hyvää
moniasiantuntijaista yhteistyötä.
30. Moniasiantuntijaista yhteistyötä hankaloittaa salassapitovelvollisuus.

-3 -3 -3

31. Joustavan tiedonkulun esteitä muodostuu, koska käytössä on erilaisia sähköisiä

-1 -4 -3

asiakastietojärjestelmiä.
32. Mielestäni moniasiantuntijaisten tiimien tehottomuuden syynä on ylempi johto, joka olettaa, -1 -4 -4
että kun ihmiset on nimetty tiettyyn yhteistyömallin mukaiseen toimintaan, he kykenevät ilman
ohjausta toteuttamaan sitä.
33. Johdon on luotava moniasiantuntijaiselle yhteistyölle toimintaperiaatteet. Eri
ammattiryhmistä koostuvia yhteistyöryhmiä täytyy johtaa, seurata ja arvioida säännöllisesti,
jotta ne toimisivat jatkuvasti tehokkaasti.
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1 -2

Väite
34. Moniasiantuntijaisen yhteistyön edellytys on, että asiakkaiden palvelukokonaisuuksia

F1 F2 F3
3

2

2

tarkastellaan ja toimintaa kehitetään koko palveluketjun näkökulmasta, peruspalveluista
erityispalveluihin.
35. Mielestäni henkilöstöresurssien jatkuva lisääminen ei edistä moniasiantuntijaista

-1 0 -1

yhteistyötä. Tärkeämpää on selkeyttää työnjakoa.
36. Laadukkaasta moniasiantuntijaisesta yhteistyöstä on turha puhua, jos johto ei ole

1

0

0

resurssoinut sille riittävästi aikaa.
37. Moniasiantuntijaista yhteistyötä edistää mahdollisuus soveltaa luovasti erilaisia

1 -2 2

työmenetelmiä.
38. Laajoista moniasiantuntijaisista verkostoista ei ole hyötyä asiakasperheelle, koska vastuu

-1 -3 -4

hajoaa ja käy helposti niin että kukaan ei kanna vastuuta.
39. Keskustelun tasa-arvo paranee, jos verkostotyön menetelmien asiantuntijat ohjaavat

0 -1 0

moniasiantuntijaisia yhteistyökokouksia.
40. Moniasiantuntijaista yhteistyötä estää toiminnan pirstaleisuus, jossa yhteiselle eri

0

0

1

toimijoiden väliselle suunnittelulle ei ole aikaa
41. Asiakasperheille on annettava mahdollisuus suunnitella ja kehittää käyttämiään palveluita

2 -1 2

arvioimalla niitä säännöllisesti.
42. Asiakasperheet voivat osallistua palveluiden tuottamiseen esimerkiksi antamalla

2 -2 1

vertaistukea samassa asemassa oleville perheille.
43. Mielestäni asiakasperheen kanssa pitää pohtia paljon enemmän, ketä he haluavat mukaan 1 -1 0
palavereihin ja verkostoihin.
44. Asiakasperheelle on nimettävä yksi työntekijä koordinaattoriksi, jotta vältytään

3

0

2

päällekkäisiltä palveluilta. Silloin myös molemminpuolinen luottamus säilyy ja kokonaisuus
pysyy hallinnassa.
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Liite 5 Tietoinen suostumus
Informed Consent
Hyvä tutkimukseen osallistuja
Tähän on kerätty tietoa tutkimukseen osallistumisesta
Tutkimuksen nimi, tarkoitus ja tavoitteet
Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon lapsiperheiden
palveluissa – Perhetyön monitahoarviointi Q-metodologialla.
Interprofessionality in a Social and Health Care Services for Families with
Children – Multiple Constituency Evaluation of Family work with Qmethodology.
Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida sosiaali- ja terveystoimen
moniasiantuntijaista perhetyötä teoreettisesti ja empiirisesti.
Tavoitteena on syventää tietoa moniasiantuntijaista perhetyötä tukevista ja
estävistä tekijöistä.
Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2012.
Osallistuminen Q-metodologian koetilanteeseen
Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.
Koetilanteessa osallistuja lajittelee 44 väitettä oman subjektiivisen
näkemyksensä mukaan normaalijakaumaa muistuttavalle alustalle.
Koetilanteen voit keskeyttää koska tahansa.
Jo antamasi aineiston käytön voit kieltää missä tutkimuksen vaiheessa
tahansa. Antamasi tieto käsitellään luottamuksellisesti ja henkilöllisyytesi
ei tule paljastumaan.
Q-metodologian koetilanteen jälkeinen haastattelu
Q-koetilanteen jälkeen suoritan haastattelun, joka nauhoitetaan.
Antamasi tieto käsitellään luottamuksellisesti ja henkilöllisyytesi ei tule
paljastumaan. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen nauhoitukset ja
muistiinpanot
tuhotaan.
Tutkija
voi
tarvittaessa
täydentää
uusintahaastattelulla aineistoa.
Tietoja tutkijasta
Jatko-opiskelija, suoritettava tutkinto terveystieteiden tohtori (TtT)
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta/terveystieteiden laitos
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