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1 Johdanto 

 

Puhe lasten ja vanhempien pahoinvoinnista nousee yhteiskunnassa tasaisin väliajoin 

esille. Vaikka lasten elinolosuhteet ovat parantuneet, on Suomessa edelleen lapsia 

joiden hyvinvointi on uhattuna. Yhteiskunnan muutoksen mukana tulleet haasteet 

koskettavat perheitä monella tavalla ja lapsiperheiden tilanteet ovat monimuotoistuneet. 

Kaikilla perheillä ei ole tarvittavia voimavaroja selvitä yhteiskunnan haasteista. 

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluilla pyritään edistämään ja tukemaan lasten ja 

perheiden hyvinvointia. Lasten ja perheiden palvelujen toimivuus ja asiantuntijoiden 

yhteistyö nähdään vaikuttavana toimintana lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. (esim. 

Sipilä & Österbacka 2013; Salmi ym. 2012; Paananen ym. 2012.) Tässä tutkimuksessa 

moniammatillista yhteistyötä lapsiperhepalveluissa tutkitaan varhaiskasvatuksen 

kokemana. Tutkimusaihe on ilmeisen ajankohtainen, sillä eri politiikkaohjelmat, 

strategiat ja hankkeet puhuvat ehkäisevästä toiminnasta, varhaisesta tuesta sekä 

palvelujen tuottamisesta moniammatillisena yhteistyönä.  

 

Moniammatillisen yhteistyön -käsite on ollut käytössä 1980-luvun lopulta. Kuitenkaan 

käsitteelle ei ole vakiintunut yhtä ainoaa käyttötarkoitusta. Vuonna 1996 sosiaalityön 

vuosikirjan aiheena oli moniammatillinen yhteistyö. Eri alojen asiantuntijoiden välistä 

yhteistyötä todettiin tarvittavan, sillä eri hallintokuntien ja organisaatioiden rajojen 

mukainen sektoroitunut toiminta ei edistä asiakkaan hyvinvointia. (Metteri 1996, 9–10.) 

Myös edelleen 2010-luvulla tavoitellaan lasten ja perheiden palveluiden järjestämistä 

yhteistyönä. Muun muassa Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010) tavoitteena on sitoa lapsen ja nuoren kehitystä edistävät sekä 

ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yhteen yli nykyisten toimialarajojen. Lapsi- ja 

nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012) mukaisesti 

lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä palveluja tulee kehittää kokonaisuutena, joka 

edellyttää hallinnon rajat ylittävää monialaista yhteistyötä. Niin ikään lasten ja 

perheiden palveluja kehitetään Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen 

kehittämisohjelman (Kaste) puitteissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). Eri 

hallinnonalojen ja asiantuntijoiden yhteistyö nähdään toimenpiteenä, joka vahvistaa 

julkisen sektorin palvelujen laatua ja tuottavuutta. Myös varhaiskasvatuslakia työstänyt 
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työryhmä esittää, että varhaiskasvatuslain tulee huomioida monialainen ja 

moniammatillinen yhteistyö sekä varhaiskasvatuksen järjestäminen muiden palvelujen 

kanssa toiminnallisena lasten ja perheiden palvelukokonaisuutena (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014, 39). 

 

Tämän hetken yhteiskunnallisten haasteiden jäsentäjäksi lasten ja perheiden 

palvelusektorilla on siis tarjottu ehkäisevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa. 

Korjaavien ja erikoistuneiden sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittelystä on 

siirrytty ehkäisevään politiikkaan, jossa eri toimijoiden yhteistyö nähdään 

välttämättömäksi. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ehkäisevää työtä pidetään 

merkittävänä resurssina, jolla voidaan vähentää kalliiden erityispalvelujen käyttöä 

(Mäkelä 2013; Sipilä & Österbacka 2013). Ehkäisevä politiikka pyrkii tukemaan 

varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat muodostuvat liian suuriksi ja edellyttävät 

korjaavia toimia. Mirja Määttä sitoo ehkäisevän politiikan kiinteäksi osaksi projekti- ja 

kehittämisyhteiskuntaa, jolloin etsitään sekä kehitetään innovaatioita, hyviä käytäntöjä 

ja vaikuttavuuslaskelmia (Määttä 2007, 23–24).  

 

Tämä suomalaistakin hyvinvointipalvelujärjestelmää koskeva muutos käynnistyi 1980-

luvulla Britanniassa. Usein muutos liitetään uuteen julkishallintoajatteluun (new public 

management, NPM). NPM korostaa keskusvallan hajauttamista, kilpailua, 

julkishallinnon tehtävien ulkoistamista ja sisäistä markkinoistamista sekä hallinnon, 

tutkimuksen, opetuksen ja julkisten palvelujen tulos- ja kustannusvastuuta. (Sulkunen 

2006, 17.) Näin ollen palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuuta on vähitellen siirretty 

valtiolta kunnille, jolloin paikalliset ratkaisut korostuvat. Samalla eri toimijat ovat 

riippuvaisia toisten työstä. Sosiaalisten ongelmien monimuotoisuutta ratkotaan 

yhteistyössä sekä eri politiikkaohjelmat ja –strategiat korostavat moniammatillista 

yhteistyötä. (mm. Rantala & Sulkunen 2006.) Määtän (2006, 570) mukaan 

ammattilaisten yhteistyö on yleisesti hyväksytty tavoite, koska hyvinvointivaltiollista 

toimintaa on haluttu tehostaa, paikallistason vastuu on korostunut ja ammattilaisille on 

asetettu uusia yhteisöllisiä tehtäviä. Leenä Eräsaari (2012) nostaa esiin poliittisten 

ohjelmien ja NPM:n välisen ristiriidan. Eräsaaren mukaan erilaiset poliittiset ohjelmat 

puhuvat yhteisöjen ja yhteistyön tarpeen puolesta, mutta NPM heikentää julkisten 

palvelujen mahdollisuuden toimia yhteistyössä ja tekee mahdottomaksi yhteistyön 
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organisaatioiden välillä. (Eräsaari 2012, 88.) Ohjelmien, strategioiden ja hankkeiden 

lisäksi moniammatilliseen yhteistyöhön on ollut myös tutkimuksellista kiinnostusta.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen on Katariina Pärnän (2012) väitöskirja 

moniammatillisesta yhteistyöstä lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollistajana. 

Tulosten mukaan moniammatillinen yhteistyön käynnistäminen edellyttää 

asiakaslähtöisen yhteistyötarpeen tunnistamista ja yhteistyötahtoa. Kaarina Isoherranen 

(2012) on puolestaan väitöskirjassaan tutkinut moniammatillista yhteistyötä 

sairaalaorganisaation asiantuntijoiden näkökulmasta ja heidän yhteistyössä kohtaamiaan 

haasteita. Sini Eloranta ja Marja Kuusela (2011) ovat esittäneet moniammatillisen 

yhteistyön edellytyksiä hoitotieteellisten opinnäytetöiden kartoituksen kautta. Määtän 

(2007) sosiologian väitöskirja tutki nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä 

poikkihallinnollisia ryhmiä. Paula Määttä ja Anja Rantala (2010) esittävät teoksessaan 

Tavallisen erityinen lapsi yhteisiä toimintamalleja lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. 

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt laajan LapsYTY -hankkeen, jossa 

tutkitaan lapsiperhepalvelujen yhteistoimintaa toimialajohtajien (Perälä & Halme & 

Hammar & Nykänen 2011a), vanhempien (Perälä & Salonen & Halme & Nykänen 

2011b),  johtamisen (Perälä & Halme & Nykänen 2012)  ja työntekijöiden (Halme & 

Vuorisalmi & Perälä 2014) näkökulmista. Uusimmassa raportissa (2014, 7) todetaan, 

että lasten ja perheiden palveluissa tehdään paljon yhteistyötä, mutta ne eivät muodosta 

eheää kokonaisuutta.  

 

Koska yhteiskunnan tasolla on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi lasten ja perheiden 

palvelujen yhteentoimivuus ja asiantuntijoiden yhteistyö, koen sen tutkimisen tärkeänä 

myös varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Pidän varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä 

tärkeänä alueena lapsen hyvinvoinnin edistämisessä ja moniammatillisen yhteistyön 

kehittämisessä. Suuri osa lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä jossain vaiheessa 

ennen koulun aloitusta. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja  joustavalla yhtenäisellä 

palvelujärjestelmällä on hyvät edellytykset edistää lapsen hyvinvointia, joka kantaa 

pitkälle tulevaisuuteen. Tämä tutkimus koskee varhaiskasvatuksen kokemusta 

moniammatillisesta yhteistyöstä yhdessä kunnassa. Tutkimuksen kohteena on 

varhaiskasvatuksen ulkoinen moniammatillinen yhteistyö (ks. Karila & Nummenmaa 

2001, 41–42). Toisin sanoen varhaiskasvatuksen yhteistyö muiden lapsen ja heidän 

perheidensä hyvinvointia tukevien ja edistävien toimijoiden kanssa. 
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Käytän tutkimuksessa pääasiassa käsitettä varhaiskasvatus. Mielestäni on tärkeä 

tiedostaa se valinta, joka tehdään käsitteen kautta. Osaltaan on kyse retoriikasta, jolla 

voidaan vaikuttaa kyseessä olevan ilmiön merkityksellistämiseen. Jotta voidaan siirtyä 

ajatuksesta vanhempien oikeudesta saada lapselle päivähoitopaikka ajatukseen lapsen 

oikeus saada laadukasta varhaiskasvatusta tulee tehdä myös käsitteellinen valinta. 

Päivähoito käsitteenä viittaa tilanteisiin, jolloin vanhempien työskentelyn tai opintojen 

ajaksi tulee lapsen saada päivähoitopaikka. Puhekielessä voidaan myös puhua 

lastentarhasta tai tarhasta. Varhaiskasvatuksen käsite on 2000-luvulla saanut tilaa 

päivähoidolta sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimuksen myötä. Nykyisin 

päivähoito käsitetään palvelujärjestelmänä ja varhaiskasvatus päivähoidon sisältöä eli 

hoitoa, kasvatusta ja opetusta kuvaavaksi käsitteeksi. On esitetty, että lapsen näkökulma 

ja osallisuus eivät näy nykyisessä päivähoitolaissa (36/1973), jossa päivähoito-oikeus 

määritellään vanhempien oikeutena, ei lapsen oikeutena varhaiskasvatukseen. Tämä 

pyritään huomioimaan päivähoitolain uudistamisessa asettamalla lähtökohdaksi lain 

muuttaminen varhaiskasvatuslaiksi. (Petäjäniemi & Pokki 2010, 11–12, 35.)  

 

Tutkimuskysymysten avulla etsin vastauksia siihen, millainen on varhaiskasvatuksen 

kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä. Lisäksi tutkin sitä, mikä edistää ja mikä 

mahdollisesti hankaloittaa moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen kokemana. 

Johtopäätöksissä pyrin tuomaan esiin, mitä kehitettävää varhaiskasvatuksen 

asiantuntijat näkevät moniammatillisessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla yhden kunnan varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoita, konsultoivia erityislastentarhanopettajia ja päiväkodin johtajaa.  

 

Matti Rimpelä (2010) on todennut, että palveluja kehitettäessä on unohdettu lapsen 

kasvun ja kehityksen tutkimuksessa pitkään esillä ollut ekologinen näkökulma, jonka 

mukaan huomion tulee keskittyä lapsen kehitysyhteisöihin. Lasten palveluja 

kehitettäessä keskeistä on työskentely yhdessä koko perheen kanssa lasten 

kehitysyhteisöjen sisällä. (Rimpelä 2010, 10.) Tämän tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä on Bronfenbrennerin (1979) ekologinen teoria. Se antaa kehyksen 

moniammatillisen yhteistyön tutkimiseen varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 

kokemana. Teoria jäsentää ilmiön eri tasoihin, joiden avulla hahmotan, miten nämä eri 

tasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja osaltaan vaikuttavat moniammatillisen 

yhteistyön toteutumiseen ja lapsen hyvinvointiin. Lisäksi teoriaosuudessa käsittelen 
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moniammatillista yhteistyötä käsitteenä sekä siihen liittyvää tutkimusta. Tämän jälkeen 

siirryn luvussa neljä käsittelemään moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja 

lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. 
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2 Ekologinen näkökulma lapsen hyvinvointiin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen on monitasoinen ilmiö, jossa tulee huomioida lapsen 

kasvu- ja kehitysympäristöt kokonaisuutena. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on 

Urie Bronfenbrennerin (1979) ekologinen teoria, joka määrittelee tutkimuksen raamit. 

Bronfenbrenner on analysoinut yksilön, perheen ja yhteiskunnan välisiä 

vuorovaikutusprosesseja. Teoria liittää yksilön osaksi hierarkista neljän tason 

järjestelmää ja nämä tasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Bronfenbrennerin 

mukaan ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja yhteiskunnallisten 

järjestelmien ja kulttuurien kanssa. (Bronfenbrenner 1979, 6–8.) Teoria antaa 

mahdollisuuden lapsen yksilölliseen ja yhteiskunnalliseen tarkasteluun (Härkönen 2008, 

36). Anna-Maija Puroila ja Kirsti Karila (2001) ovat tarkastelleen varhaiskasvatusta 

ekologisen teorian valossa. Tällöin tutkimuskohteen muodostaa eri systeemitasoilla 

tapahtuva kasvatuksellinen vuorovaikutusprosessi ja niissä mukana olevat toimijat. 

(Puroila & Karila 2001, 221–222.) Moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta lapsen 

ympäristön eri toimijat voivat yhteistyöllään edistää lapsen hyvinvointia. Teoria 

mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön tarkastelun eri systeemien tasolla ja sen, 

miten nämä vaikuttavat lapsen hyvinvointiin.  

 

Ensimmäisen tason mikrosysteemin muodostavat lapsen lähiympäristöt, johon kuuluvat 

keskeisesti koti, päiväkoti ja esimerkiksi tukea saavan lapsen kohdalla eri hoito- ja 

kuntoutustahot. Mikrosysteemin voi muodostaa mikä tahansa ympäristö, johon lapsi on 

osallisena. (Bronfenbrenner 1979, 22; Puroila & Karila 2001, 208.) Moniammatilliseen 

yhteistyöhön osallistuvan asiantuntijan mikrosysteemin puolestaan muodostaa tässä 

tutkimuksessa hänen työpaikkansa. 

 

Nämä mikrojärjestelmien väliset suhteet, joissa lapsi on mukana muodostavat toisen 

tason mesosysteemin. Tämä yhteistyö synnyttää sosiaalisia verkostoja, jotka toimivat 

vanhempien tukena kasvatustyössä. Mesosysteemi syntyy mikroympäristön 

keskinäisistä vuorovaikutuksista. Tärkeitä suhteita ovat kodin ja neuvolan sekä kodin ja 

päivähoidon keskinäiset suhteet. (Bronfenbrenner 1979, 25; Härkönen 2008, 30.) 

Mesosysteemi syntyy, kun eri mikrosysteemeissä toimivat aikuiset tekevät yhteistyötä, 

joka vaikuttaa lapsen hyvinvointiin (Rantala 2002, 21; Huhtanen 2004a, 193). 
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Eksosysteemi on kolmas taso. Se muodostuu ihmisistä, joilla on merkitystä lapsen 

lähiympäristöön, mutta joihin lapsi itse ei ole välittömässä vuorovaikutuksessa. 

Eksosysteemit ovat lapsen lähiympäristöä laajempia systeemejä, joiden vaikutus on 

välillinen. Tästä usein esimerkkinä on  vanhempien työ sekä suhteet ystäviin ja 

sukulaisiin. (Bronfenbrenner 1979, 25; Puroila & Karila 2001, 209.) 

 

Kristiina Huhtasen (2004a, 196) mukaan meso- ja eksotason lapsen hyvinvoinnin 

edistäminen on moniammatillista yhteistyötä. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

pääasiassa näille tasoille, jolloin varhaiskasvatuksen yhteistyö muiden lapsen 

hyvinvointia tukevien toimijoiden kanssa on tärkeää lapsen ja perheen hyvinvoinnin 

edistämisen kannalta. Eri alojen asiantuntijat ja vanhemmat muodostavat 

yhteistoiminnallaan mesosysteemin. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen, neuvolan ja 

terapiapalvelujen asiantuntijoiden keskinäinen sekä kodin välinen yhteistyö liittyvät 

mesosysteemiin. Tällä mesosysteemin eri asiantuntijoiden ja perheen välisellä 

vuorovaikutuksella ja yhteistyön toiminnalla on vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Puroila 

ja Karila (2001, 223) toteavat, että varhaiskasvatuksen näkökulmasta siirryttäessä 

mikrosysteemistä mesosysteemiin olennaista tarkastelussa on toimintaan 

samanaikaisesti osallistuvien mikrosysteemien kulttuurien yhteensopivuus. 

  

Tämän tutkimuksen kannalta eksosysteemi käsittää yhteistyön, joka tapahtuu eri 

organisaatioiden ja hallinnonalojen välillä. Tällainen yhteistyö ja vuorovaikutus 

tapahtuu lapsen ulottumattomissa, mutta sillä on vaikutuksia lapsen mikro- ja 

mesosysteemiin. (Huhtanen 2004a, 193–194.) Moniammatillisessa yhteistyössä 

eksosysteemiin liittyykin organisaatio ja sen tarjoama mahdollisuus toteuttaa 

moniammatillista yhteistyötä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tällöin 

moniammatillisen yhteistyön asiantuntijoiden eksosysteemi muodostuu esimerkiksi 

kunnan päättävistä elimistä, jotka määrittävät moniammatillisen yhteistyön resurssit ja 

rakenteet. Eri hallintokuntien edustajat tekevät päätöksiä, joita toteutetaan mesotasolla 

ja jotka vaikuttavat mikrotasolla.  

 

Palvelujärjestelmä, lainsäädäntö, yhteiskuntapolitiikka ja kulttuuriset sekä ideologiset 

näkemykset muodostavat mallin neljännen tason makrosysteemin (Bronfenbrenner 

1979, 8–9, 26). Tässä tutkimuksessa keskitytään makrosysteemiin palvelujärjestelmän 

ja lainsäädännön kautta. Tähän tutkimuskohteeseen sijoitettuna ajankohtaisia 
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makrotasolla vaikuttavia asioita on esimerkiksi valmisteilla oleva varhaiskasvatuslaki 

sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteelliset uudistukset. Ne luovat omalta osaltaan 

edellytykset sille, miten moniammatillista yhteistyötä voidaan toteuttaa, ja millaisia 

sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja lapset ja perheet saavat jatkossa. 
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3 Moniammatillinen yhteistyö 

3.1 Käsitteen tarkennus 

 

Yhteyksissä, jolloin käsitellään ammattilaisten ja asiantuntijoiden toimimista yhdessä on 

käytetty useampaa eri käsitettä riippuen näkökulmasta, kuten moniammatillinen, 

monitoimijainen, monitahoinen ja monialainen.  Arja Veijola (2004) käyttää käsitettä 

moniammatillinen perhetyö tutkiessaan vammaisten lasten varhaiskasvatusta. Paula 

Määttä ja Anja Rantala (2010) perustelevat monitahoisen käsitteen käyttöä perheen 

osallisuuden keskeisellä merkityksellä. Perhekeskuksista Suomessa (2012) tehdyssä 

selvityksessä monitoimijaisuudella tarkoitetaan järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten 

palveluntuottajien välistä yhteistoimintaa. Monialaisuus puolestaan käsittää 

selvityksessä hallinnonalat ylittävän yhteistyön esimerkiksi kunnan eri toimialojen 

välillä. (Halme, Kekkonen & Perälä 2012, 70.)  Nuorisolaki (693/2010) puhuu 

monialaisesta yhteistyöstä, jolloin toiminta laajenee eri sektoreiden ja toimialojen 

yhteistyöksi eikä kyse ole pelkästään eri ammattiryhmien välisestä yhteistyöstä saman 

sektorin sisällä. Käsite sisällyttää sekä toimialat että työntekijät ja heidän 

ammattiosaamisensa. (Lybeck & Wallden 2011, 26 – 27.) Määttä (2007, 15) puolestaan 

on päätynyt väitöskirjassaan eri hallinnonalojen ammattilaisista koostuvista ryhmistä 

käyttämään käsitettä poikkihallinnollinen kuvaamaan organisaatioiden rajoja ylittävää 

luonnetta. Lisäksi hänellä on käytössä myös moniammatillinen- ja monitoimijainen -

käsitteet. 

 

Tässä tutkimuksessa käytän moniammatillisen yhteistyön (interprofessional 

collaboration) käsitettä. Käsitteellä tarkoitan yhteistyötä, jota tekevät eri 

taustayhteisöstä tulevat asiantuntijat lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Se 

voi olla moniammatillisen yhteistyön kehittämistä hallinnon rakenteissa 

(eksosysteemissä) tai eri asiantuntijoiden kohtaamisia (mesosysteemissä) yksittäisen 

lapsen ja perheen tilanteissa. Käsitettä käyttäessäni viittaan sekä organisaation sisäiseen 

saman hallinnonalan tai eri hallinnonalojen asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön tai 

organisaatioiden välillä tapahtuvaan yhteistyöhön. Keskeisenä ajatuksena on, että 

moniammatillisella yhteistyöllä edistetään lapsen hyvinvointia.  
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Moniammatillista yhteistyötä voidaan tarkastella sisäisenä ja ulkoisena toimintamallina. 

Sisäisessä toimintamallissa eri koulutustaustan omaavat henkilöt tuovat oman 

osaamisensa yhteiseen käyttöön luoden samalla uutta osaamista. Tämän tutkimuksen 

kannalta oleellisempi on ulkoinen moniammatillisuus. Ulkoista moniammatillista 

yhteistyötä on muun muassa varhaiskasvatuksen yhteistyö muiden asiantuntijoiden ja 

palveluntuottajien kanssa, jotka työskentelevät samojen lasten ja perheiden kanssa. 

(Määttä & Rantala 2010, 160; Karila & Nummenmaa 2001, 42.) 

 

Moniammatillisen yhteistyön käsitteen käyttö vakiintui Suomessa 1990-luvulla.  Käsite 

pitää sisällään monenlaisia yhteistyömuotoja ja käsitettä käytetään 

monimerkityksellisesti. Se on eräänlainen sateenvarjokäsite. Käsite onkin dynaaminen, 

jonka sisältöä luodaan niin organisaatioiden ja hallintosektoreiden laajoissa 

yhteistyökäytänteissä kuin yksittäisten työryhmien vuorovaikutustilanteissa. 

Englanninkielessä erotetaan multiprofessional ja interprofessional toisistaan. 

Multiprofessional viittaa perinteiseen hierarkiseen yhteistyöhön, jossa perustuu valta-

asemaan ja työnjakoon. Pidemmälle edennyttä moniammatillista yhteistyötä kuvataan 

interprofessional-termillä. Inter-liite viittaa roolien, tietojen, taitojen ja vastuiden 

yhteenjakamiseen, jolloin tärkeänä pidetään yhteistä informaation vaihtoa, yhteisiä 

keskustelun ja päätöksenteon mahdollisuuksia. (Metteri 1996, 10; Payne 2000, 9; 

Isoherranen 2005, 13–17.)  

 

Määtän (2007, 16) mukaan moniammatillisen yhteistyön käsite on laaja-alainen eri 

toimintojen joukko, jossa eri ammattilaiset ja asiantuntijat ottavat toistensa 

olemassaolon huomioon ja kohtaavat toisiaan. Katariina Pärnä (2012, 50) määrittelee 

moniammatillisen yhteistyön (interprofessional collaboration) erilaisen koulutuksen 

saaneiden, eri ammattinimikkeillä ja monenlaisista taustayhteisöistä tulevien 

työntekijöiden (professional) kyvyksi tehdä yhteistyötä (collaboration) asiakkaan 

parhaaksi tuomalla oman ammattinsa erityisosaamisen ja tiedon yhteiseen käyttöön ja 

kohtaamaan joustavasti asiakkaat ja toisten ammattiryhmien edustajat (inter).  

Moniammatillinen yhteistyö lupaa jotain muuta kuin perinteinen ammattinimikkeen 

mukainen työskentelytapa. Se tarjoaa joustavampaa, hierarkiat ja eri ammattinimikkeet 

ylittävää yhteistyömallia. (Pärnä 2007, 50, 53.)   
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Danielle D´Amour, Marcela Ferrada-Videla, Leticia San Martin Rodriguez ja Marie-

Dominique Beaulieu (2005, 118) ovat selvittäneet moniammatillisen yhteistyöhön 

liittyviä käsitteitä meta-analyysissaan. Tutkimuksen tuloksena he kuvaavat 

moniammatillista yhteistyötä viidellä keskeisellä ulottuvuudella, jotka ovat jakaminen, 

kumppanuus, keskinäinen riippuvuus, valta ja prosessi.  

 

Jakaminen (sharing) on keskeistä moniammatillisessa yhteistyössä. Jakamiseen 

voi kuulua jaettu tieto, vastuu, arvot, päätöksenteko sekä ammatillisten 

näkökulmien yhteneväisyys. 

Kumppanuuteen (partnership) sisältyy avoin ja rehellinen kommunikaatio, jota 

edistää keskinäinen luottamus ja toisten osaamisen kunnioitus. Se edellyttää, että 

vähintään kaksi toimijaa liittyy yhteistyöhön ja heillä on toiminnasta yhteiset 

tavoitteet ja päämäärät. 

Keskinäinen riippuvuuden (interdipendency) taustalla on sosiaali- ja 

terveydenhuollon ongelmien monimuotoisuus, joiden selvittämiseen tarvitaan eri 

alojen ammattilaisten yhteistyöllä saatavaa tulosta. Asiantuntijat ovat tietoisia 

yhteistyön merkityksestä asiakkaan kannalta.  

Valta (power) voidaan määritellä kumppanuuden kautta. Kun yhteistyö on 

todellista kumppanuutta, valta jakaantuu tiimissä. Toiminta perustuu 

yhteistyöhön osallistuvien jäsenten tietoon ja kokemukseen joka voimaannuttaa 

jäsenet toimintaan.  

Prosessi (process) kuvaa moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyö ei ole valmis 

toimintamalli vaan kehittyvä ja dynaaminen prosessi. Prosessin muotoihin 

liittyvät neuvottelut ja kompromissit päätöksenteossa sekä yhteinen suunnittelu 

ja toteutus. (D`Amour ym. 2005, 118–119; Isoherranen 2012, 23–24; Pärnä 

2012, 58–61.)  

Käytän kyseistä jaottelua analysoidessani varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 

kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä. 
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3.2 Keskeiset tutkimukset 

 

Moniammatillista yhteistyö on tutkittu runsaasti erityisesti hoitotieteen piirissä, jonka 

lisäksi tutkimusta on tuotettu muun muassa sosiaali- ja kasvatustieteiden taholta. Lisäksi 

sitä voidaan tutkia eri systeemien tasoisesti, kuten organisaatioiden, työyhteisöjen, 

tiimien ja yksilöiden. Moniammatillisen yhteistyön tutkiminen on monialaista ja -

tasoista. Seuraavassa esittelen tämän tutkimuksen kannalta olennaisimpia tutkimuksia. 

 

Pärnä (2012) on väitöskirjassaan  tutkinut lapsiperhepalveluiden edellytyksiä tarjota 

varhaista tukea moniammatillisena yhteistyönä. Pärnän mukaan moniammatillinen 

yhteistyö on prosessi, jonka kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä. Yhteinen kehittäminen 

auttaa yhteistyön toimintakäytäntöjen juurtumista työyhteisöjen 

organisaatiokulttuureihin. Tutkimuksen tuloksia hän kuvaa kuviomallilla (kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Moniammatillisen yhteistyön kehittävän käytännön malli (Pärnä 2012, 218). 

 

Mallissa uloimpana on moniammatillisen yhteistyön edellytykset, varsinaisena 

prosessina moniammatillisen yhteistyön tavoitteellinen ja strukturoidusti johdettu 

yhteistoiminnallisuus, jonka tuloksena syntyy asiakasta ja työntekijää voimavaraistava 

kokonaisuus, joka vahvistaa moniammatillista osaamista ja palvelujen rakennetta. 
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Keskeistä prosessissa on, että asiakkaan tarve synnyttää yhteistyötarpeen sekä se, että 

yhteistyöhön tarvitaan luottamusta ja professioiden rajojen ylityksiä. (Pärnä 2012, 6, 

218.)  

 

Kaarina Isoherrasen (2012) väitöskirja tutki sairaalaorganisaation mahdollisuutta 

toteuttaa moniammatillista yhteistyötä sekä sitä, millaisia haasteita asiantuntijat 

kohtaavat yhteistyössä. Tulosten mukaan haasteiksi muodostuivat joustavat roolit, 

vastuukysymykset, yhteisen tiedon luomisen käytännöt sekä vuorovaikutustaidot. 

Tulosten perusteella Isoherranen muodosti laajan kolmetasoisen mallin 

moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä, jossa edellytetään muutoksia kaikilla 

systeemien tasoilla. Malli koostuu ensimmäisen tason esiedellytyksistä ja edellytyksistä, 

toisen tason muutosprosessista ja kolmannen tason yksilön haasteista. Ensimmäinen 

taso luo pohjan muutokselle ja sen muodostavat esiedellytykset ja edellytykset.  

Esiedellytykset sisältävät koulutus- ja yhteiskuntapoliittiset ratkaisut, 

koska laaja-alaiset muutokset edellyttävät päätöksiä yhteiskunnallisilta ja 

poliittisilta päätöksentekijöiltä.  

Edellytykset muodostuvat organisaatioista, professioista ja koulutuksesta. 

Organisaatioiden tulee mahdollistaa rakenteiden ja prosessien muutokset 

asiakaslähtöisiksi ja tukea näissä muutoksissa. Sen lisäksi tulisi 

professioiden muodostaa riittävän yhtenäinen näkemys muutoksesta ja 

mahdollistaa tarvittavat muutokset. Koulutuksen Isoherranen näkee 

merkittävänä mahdollisuutena moniammatillisen yhteistyön 

kehittämiseen. Koulutuksen kautta voidaan muodostaa riittävän yhteinen 

ymmärrys muutoksesta ja sen edellytyksistä, jolloin muutoksen 

toteutuksessa esiin tulevia ilmiöitä ei koeta uhkana vaan mahdollisuutena 

kehittää yhteistyötä ajan vaatimusten mukaisesti.  

Toinen taso muodostuu muutosprosessin toteutuksesta. Yhdessä 

toimijoiden kanssa kehitetään kontekstiin sopiva asiakaslähtöinen 

moniammatillisen työn malli. Kysymykset yhteistyön rooleista, vastuista 

sekä tiedonkokoamisen käytännöistä sovitaan mallissa. Yksilötason 

haasteet muodostavat mallin kolmannen tason. Yksilötasolla taitavan 

keskustelun ja dialogin taidot ovat tärkeitä vuorovaikutustaitoja 

moniammatillista yhteistyötä kehitettäessä. (Isoherranen 2012, 5, 150–

152.) 
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Sini Eloranta ja Marja Kuusela (2011) ovat tutkimuksen perusteella saaneet 

moniammatillisen yhteistyön toteutumisen edellytyksiksi yhteistyörakenteet ja 

yhteistyöprosessit. Yhteistyörakenteet muodostuivat johtamiskulttuurista, resursseista ja 

koulutuksesta. Yhteistyöprosessi sisälsi: yhteisen päämäärän, toisen työn tuntemisen, 

vuorovaikutustaidot sekä työjaon määrittelemisen. Työnjaon määrittelemiseen liittyi 

roolien selkiinnyttäminen sekä vastuista ja valtuuksista sopiminen ja oman 

asiantuntijuuden sisäistäminen. Tutkimus kohdistui moniammatillista yhteistyötä 

kartoittaneisiin hoitotieteellisiin opinnäytetöihin. (Eloranta & Kuusela 2011, 5–9.)   

 

Määttä (2006) puolestaan on tutkinut lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä 

poikkihallinnollisia ryhmiä. Johtopäätöksenä tutkimuksestaan Määttä esittää, että 

yleinen puhe ehkäisevän työn tarpeesta ei ole riittävä poikkihallinnollisten ryhmien 

yhteistyön käynnistäjä. Tulosten mukaan poikkihallinnollisten ryhmien toiminta vaatii 

käynnistyäkseen selkeän ongelman sekä sen, että yhteistyöhön osallistuvat eri tahot 

näkevät toiminnan hyödyn. Vakiintuakseen poikkihallinnollinen yhteistyö tarvitsee 

jonkun institutionaalisen kontekstin ja tukeutumisen lainsäädäntöön, jolloin vastuut 

voidaan määritellä. (Määttä 2006, 579.) 

 

Veijola (2004) tutki väitöskirjassaan moniammatillisen perhetyön ilmenemistä 

vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä. Tutkimuksessa 

ilmeni, että moniammatillisen perhetyön esteenä on tiedon puute, suvaitsemattomuus, 

asiantuntijakeskeisyys sekä toiminnan pirstaleisuus. Ammattihenkilöiden mukaan 

moniammatillinen yhteistyö tutkimusprosessin aikana ilmeni heidän toiminnassaan 

roolien selkeytenä, suunnitelmallisena yhteistoimintana, reflektiivisyytenä, 

yhteisvastuullisuutena ja avoimena keskusteluna. Moniammatillisen toiminnan 

kehittymistä edesauttaa positiivinen asennoituminen, muutosmyönteisyys ja 

keskusteleva kulttuuri. Veijolan mukaan ammattihenkilöiden tulee oppia 

työskentelemään tasa-arvoisesti ylittäen ammattien ja organisaatioiden rajat. (Veijola 

2004, 108–109.)   

 

Teos Moniammatillinen yhteistyö (Isoherranen 2005, 8–9) tarkastelee moniammatillista 

yhteistyötä käsitteellisellä tasolla ja valottaa niitä muutoksia, joita moniammatillisuus 

edellyttää työyhteisössä sekä yksilön tasolla. Enemmän yhdessä – moniammatillinen 

yhteistyö teos pohjautuu edellä esitettyyn teokseen laajentaen näkökulman 
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moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuuteen, johtajuuteen ja vastuukysymyksiin 

(Isoherranen & Rekola & Nurminen 2008, 3). Anna Metterin (1996, 10–12) toimittama 

Moniammatillisuus ja sosiaalityö on artikkelikokoelmateos, joka pohti lähes 

kaksikymmentä vuotta sitten palvelujärjestelmän ja asiantuntijuuden muutosta, 

työtapojen muutosta ja muuttuvia ammattienvälisiä suhteita. 

 

Anne Edwards, Harry Daniels, Tony Gallagher, Jane Leadbetter ja Paul Warmington 

(2009) ovat tutkineet  Isossa-Britanniassa eri tahoja, jotka työskentelevät lapsen 

hyvinvoinnin edistämiseksi, kuten opetus, terveys ja sosiaalihuollon yhteistoimintaa. 

Rajat eri organisaatioiden välillä osoittautuivat moniammatillista yhteistyötä 

haastaviksi. Osallistujien tulee ylittää nämä rajat, jolloin yhteistyössä muodostuu 

rajatiloja (boyndary spaces). (Edwards ym. 2009, 37–42.) Näissä rajatiloissa voidaan 

jakaa ymmärrystä, ymmärtää toisten osallistujien merkitys yhteistyölle ja lapselle, 

jolloin muodostuu asiantuntijuuksien yhdistämistä. Edwardsin mukaan 

moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus on siihen osallistuvien toimijoiden yhteinen 

oppimisprosessi, jossa asiantuntijuus vahvistuu. (Edwards 2010, 43–45.) 

 

3.2.1 Organisaatio moniammatillisen yhteistyön mahdollistajana 

 

Liitän varhaiskasvatuksen moniammatillisen yhteistyön toimivuuden eri toimijoiden 

kanssa osaksi organisaatiokulttuuria. Tutkimuskohteen varhaiskasvatus on osa 

kuntaorganisaatiota, kuten myös sen yhteistyökumppanit kuuluvat osaksi tiettyä 

organisaatiota tai instituutiota. Suurin osa yhteistyökumppaneista kuuluu myös julkiseen 

palvelujärjestelmään. Moniammatilliseen yhteistyöhön heijastuvat eri organisaatio- ja 

toimintakulttuurit. 

 

Pärnä (2012, 5) olettaa moniammatillisen yhteistyön olevan organisaatiokulttuurinen 

ilmiö, joka joko kannustaa yli ammattirajojen ja organisaatiorajojen tehtävään 

yhteistyöhän tai rajoittaa sitä. Myös Auli Ojuri (1996) tutki moniammatillista 

yhteistyötä organisaatiokulttuurisesta näkökulmasta. Ojuri on esittänyt, että 

moniammatillisen yhteistyön kannalta oleellista on, että toiminnaltaan eriytyneissä 

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa esiintyy yhden yhtenäisen 

organisaatiokulttuurin sijaan useita osakulttuureita. Osakulttuurit voivat luoda 
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jännitteitä organisaatioon, jolloin keskinäinen kilpailu niiden välillä tai suhteessa 

organisaation valtakulttuuriin on mahdollista. (Ojuri 1996, 118.)  Pärnän mukaan 

organisaatiossa vallitseva työkulttuuri määrittelee, keiden kanssa ja miten yhteistyötä 

tehdään. Moniammatillinen yhteistyö ei ole vain yksittäisen ammattilaisen kokemaa tai 

yksittäisten työryhmien keskinäistä toimintaa, vaan samalla se edustaa organisaation 

käytäntöjä. (Pärnä 2012, 29.) 

 

Edwards kumppaneineen on ilmaissut, että asiantuntijat ovat edenneet 

moniammatillisessa yhteistyössä ja he kehittävät uusia toimintatapoja yhteistyöhön, 

mutta he kohtaavat ongelmia organisaatioiden tasolla (Edwards ym. 2009, 42). 

Samankaltaiseen tulokseen on päätynyt John Övretveit tutkijaryhmineen jo vuonna 

1995 kirjassaan Moniammatillisen yhteistyön opas. Heidän mukaan moniammatilliseen 

yhteistyöhön liittyvät ongelmat eivät yleensä johdu henkilöristiriidoista vaan 

pikemminkin organisoitumisen ongelmista ja koordinaation puutteesta. Keskeistä on 

ryhmien rakenne, joiden tulee olla sellaisia että ne takaavat työn jatkuvuuden ryhmien 

jäsenten vaihtuessa sekä mahdollistaa rakentavien voimavarojen esiin pääsyn.  

 

Koska sosiaali- ja terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa, tarvitaan Leena Rekolan 

(2008) mukaan näihin muutoksiin tueksi oppivaa organisaatiota. Oppiva organisaatio 

kykenee vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin joustavasti ja nopeasti.  Rekola esittää, 

että moniammatillisen yhteistyön kehittäminen mahdollistuu oppivassa organisaatiossa. 

Oppiva organisaatio luo toimintatapoja ja -ympäristöjä, joissa totuttujen toimintamallien 

ja rutiinien muuttaminen, uusien toimintamallien syntyminen sekä työntekijöiden 

aktiivisen ja toimivan vuorovaikutuksen tukeminen on mahdollista. Oppivassa 

organisaatiossa työntekijät jakavat toisten kanssa kokemuksiaan, ajatusmallejaan, 

osaamistaan ja tietojaan. Muutosideat voivat lähteä myös työntekijän tasolta ylöspäin. 

(Rekola 2008, 148–149; Isoherranen 2012, 133.) 

 

Isoherranen (2012) on tulkinnut, että käynnissä on laaja ja syvä organisaatiokulttuurinen 

muutosprosessi, jossa vaaditaan muutoksia sekä organisaation sisä- että ulkopuolelta. 

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden koulutusta ja organisaatioiden toimintaa 

säädellään tarkasti. Isoherrasen mukaan, jotta moniammatillinen yhteistyö voi olla 

sosiaali- ja terveysalan toiminnan kehittämisen keinona, edellyttää se muutoksia monilla 

systeemin tasoilla. Niin yhteiskunnan tasolla poliittisilta päättäjiltä kuin organisaation 
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johdolta sekä professioiden ja ammattijärjestöjen puitteissa. (Isoherranen 2012, 159.) 

Ojuri on todennut, että organisaation osakulttuurien ylittämiseksi olennaista on 

moniammatillista yhteistyötä tekevien asiantuntijoiden yhteinen käsitys työstä ja sen 

tavoitteista, vaaditusta asiantuntijuudesta ja asiantuntijoiden yhteistyöstä (Ojuri 1996, 

118). 

 

3.2.2 Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, vastuu ja rajanylitykset 

 

Perheiden elämäntilanteiden muuttuessa yhä moniulotteisemmiksi eri palveluntuottajat 

toimivat yhteistyössä tukiverkostojen rakentamiseksi. Sijoitan varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoiden moniammatillisen yhteistyön yhteistyökumppaneiden sekä lapsen ja 

perheen kanssa työskentelyksi mesosysteemissä, jossa eri asiantuntijoiden 

toimintakulttuurit kohtaavat. Toimiessaan yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa 

työntekijät jättävät oman mikrosysteeminsä ja luovat toiminnallaan uuden 

mesosysteemin. Lasse Lipponen ja Maiju Paananen (2013, 40) kuvaavat tällaisia 

kohtaamisia termillä rajapinta. Rajapinta on vähintään kahden tai useamman toimijan 

välistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Edwardsin (2010) rajatilan käsite (boundary space) 

menee hieman pidemmälle. Rajatilassa eri ammattitaustaisten yksilöosaaminen muuttuu 

yhteistyössä luoduksi yhteiseksi asiantuntijuudeksi. (Edwards 2010, 44.) Jaakko 

Seikkula ja Tom Erik Arnkil (2005) käyttävät samasta ilmiöstä rajasysteemin käsitettä. 

Rajasysteemin he määrittelevät eri toimijoiden kohtaamisiksi yhteisellä alueella ja tällä 

alueella tapahtuvaksi työksi. Työntekijöiden systeemien lisäksi rajasysteemissä on 

mukana asiakkaan systeemi. (Seikkula & Arnkil 2005, 26–27.)   

 

Paula Määttä ja Anja Rantala (2010,160–162) kuvaavat eri tahojen työskentelyä 

yhdessä kolmen työskentelymallin avulla; rinnakkain, yhdessä ja yli ammatillisten 

rajojen. Rinnakkain työskenneltäessä asiantuntijuus on jokaisen ammattilaisen 

yksilöllinen ominaisuus. Tällöin palvelujärjestelmä rakentuu sektoreittain ja kukin 

lapsen kanssa työskentelevä ammattilainen esittelee yhteisissä kokouksissa oman arvion 

lapsen kehityksestä ja taidoista sekä laatii suunnitelman, miten toimii lapsen kanssa 

oman erityisasiantuntemuksen pohjalta. Vanhempien asiantuntijuutta ei juurikaan 

huomioida. Yhdessä työskenneltäessä eri ammattilaiset edelleen arvioivat lasta ja 

perhettä itsenäisesti, mutta kokoontuvat yhdessä laatimaan toiminta- tai 
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kuntoutussuunnitelmaa lapselle. Suunnitelman toteutusvastuu jakaantuu kullekin oman 

erityisosaamisen mukaan. Vanhemmat eivät osallistu lapsen arviointiin ja suunnitelmien 

tekemiseen vaan ovat palavereissa kuuntelijan roolissa ja kertomassa arjesta kotona. 

Lapsiperhepalveluissa moniammatillinen yhteistyö on parhaimmillaan poikkitieteellistä, 

jolloin toimitaan lapsen ja perheen hyväksi yli ammatti- ja tiederajojen (transcliplinary). 

Ryhmän jäsenet ovat tietoisia sekä omasta että toisten rooleista ja erityisosaamisista. 

Työryhmä muotoilee yhdessä toiminnan tavoitteet ja päätökset syntyy yhdessä 

neuvotellen. Kunkin työntekijän erityisosaaminen liitetään yhteiseksi osaamiseksi. 

Lapsen vanhemmat ovat asiantuntijoina mukana päätöksenteossa ja työskentelyn 

kaikissa vaiheissa. (Määttä & Rantala 2010, 160–163.)  

 

Alle kouluikäisten lasten palveluissa työskentelevien ammattilaisten työtavat ja 

tieteellinen perusta eroavat paljon toisistaan. Jokainen ammattikunta ja tieteenala 

tarkastelevat asiakkaan tilannetta omasta näkökulmasta käsin. Nämä näkemykset tulisi 

asettaa rinnakkain asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden ammattilaisten näkökulmien 

kanssa. Moniammatillisen yhteistyön haasteet ilmentävät eri tieteenalojen eroja siitä, 

kuinka asiakasta pyritään auttamaan. Esimerkiksi sosiaalityö, kasvatustiede, hoitotiede 

ja lääketiede perustuvat ihmisen hyvinvoinnin eri aspekteihin.. (Mönkkönen 2007, 133–

135.)  

 

Perinteisesti sosiaali- ja terveysalalla professiot ovat olleet itsenäisiä toimijoita. Koska 

ongelmat joihin professioiden asiantuntijuutta tarvitaan, ovat monimutkaistuneet, ovat 

asiantuntijat erikoistuneet suppeammille alueille ja asiantuntijuus pirstaloitunut kapea-

alaiseksi. On esitetty, että vanha tiukasti määritelty professionaalisuus ei enää päde. 

Synnöve Karvinen (1996) arveli lähes 20 vuotta sitten, että professioden tulee arvioida 

omaa toimintaansa ja muodostaa uudenlainen suhde omaan toimintaan sekä toisiin 

professiohin. Karvisen uudenlaisessa asiantuntijuudessa yhteistoiminnallinen konteksti 

synnyttää asiantuntijuuden. (Karvinen 1996, 39–40.)   

 

Verrattuna perinteiseen kapeaan professionaalisuuteen tämän päivän asiakkaan 

kokonaisuuden huomioimiseksi tarvitaan reflektiivistä, yhteisöllistä ja laajennettua 

asiantuntijuutta. Keskeistä on muodostaa merkityksellisiä suhteita asiakkaisiin, työhön 

ja organisaation yhteistoimintaan. Isoherrasen mukaan tämän asiantuntijuuden 

muutoksen taustalla on sosiaali- ja terveysalan haasteet muun muassa lasten ja 
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perheiden kohdalla.  (Isoherranen 2012, 60, 66.) Rekolan (2008) näkemyksen 

mukaisesti asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla on dynaamista asiakaslähtöistä 

toimintaa. Asiantuntijuutta ei tule tarkastella tietyn profession ominaisuutena, vaan 

asiantuntijuutta muodostetaan yhdessä toimimalla moniammatillisissa työryhmissä ja 

sitä tarkastellaan osana organisaatiota. (Rekola 2008, 145.) Myös Edwards (2010) pitää 

asiantuntijuutta moniammatillisessa yhteistyössä keskeisenä. Moniammatillisen 

yhteistyön asiantuntijuus muodostuu sekä omasta ammatti-identiteetistä että 

yhteistyöstä toisten ammattilaisen kanssa. Eri taustaiset ammattilaiset työskentelevät ja 

neuvottelevat yhdessä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi, jolloin heidän kohtaamisissa 

muodostuu uutta ja yhteistä asiantuntijuutta. Keskeistä näissä kohtaamisissa ja suhteissa 

on oppiminen toisilta ja oman sekä toisten professioiden tietoiseksi tekeminen. 

(Edwards 2010, 2, 13.) 

 

Myös Pärnä (2012) lähestyy moniammattillista yhteistyötä professioiden kautta, jolloin  

hän katsoo, että moniammatillinen yhteistyö vaatii professioiden kehittymistä. 

Professioiden kohtaamiset antavat mahdollisuuden omaksua toisen profession 

vaikutusta tai tietoperustaa. Yhteistyön kokeminen omaa professiota haastavana 

aiheuttaa oman rajan varjelun, jolloin ei voida asettua läheiseen työprosessiin muiden 

kanssa.  Luottamus edesauttaa yhteistyötä ja toisten näkemistä yhteistyökumppaneina. 

(Pärnä 2012, 40.) Isoherrasen (2012, 121) tutkimuksessa luottamus ja vastuu 

kietoutuivat yhteen. Isoherrasen mukaan moniammatillisessa yhteistyössä on keskeistä 

vastuukysymyksen määrittely. Hän muodostaa vastuusta kaksi kategoriaa, jotka ovat 

asiantuntijan ammatillinen vastuu sekä yhteisvastuu. Asiantuntijan ammatillinen vastuu 

on asiantuntijuuteen pohjautuvaa lain sekä työyhteisön määrittelemää vastuuta 

suhteessa asiakkaaseen. Asiantuntijan ammatillisen vastuun yhteydessä esiintyy myös 

jaetun vastuun ajatus, jolloin jokaisella asiantuntijalla on omaan asiantuntijuuteen 

liittyvä vastuualue yhteistyössä. Yhteisvastuulla Isoherranen tarkoittaa vastuun 

ottamista siitä, että kokonaisuus asiakkaan hoidossa toimii ja toteutuu 

yhteissuunnittelun mukaisesti.  Yhteisvastuussa vastuuta otetaan paitsi omasta 

osuudesta myös kokonaisuudesta, jotta päästään suunnitelmien mukaiseen päämäärään. 

Yhteisvastuu edellyttää toimiakseen luottamusta. (Isoherranen 2012, 115–122.) 

 

Kristiina Huhtanen (2004b) puolestaan toteaa, että moniammatillisen yhteistyön 

edellytyksenä on ylittää olemassa olevat rajat eri ammattikuntien välillä. Rajat ovat 



23 
 

näkymättömiä, mutta ilman rajojen ylittämistä toimiva moniammatillinen yhteistyö ei 

ole mahdollista. Rajojen ylittäminen käytännössä merkitsee sitä, että kukaan asiantuntija 

ei koe omaavansa ainoaa oikeaa tietoa. Rajoja ylittävässä työskentelyssä keskeistä on 

asiantuntijoiden välinen vuoropuhelu. ( 2004b, 86.) Pärnä (2012, 6) toteaa luottamuksen 

oleelliseksi rajapinnoilla, jolloin asiantuntijoiden välinen luottamus  mahdollistaa 

rajojen ylitykset. 

 

Kaarina Mönkkönen (2007, 126) on esittänyt, että moniammatillisessa yhteistyössä 

tarvitaan dialogista työtapaa, joka luo mahdollisuuden rakentaa eri asiantuntijoiden 

ajatukset yhteiseksi tarinaksi. Dialogisuudella tarkoitetaan pyrkimystä yhteisen 

ymmärryksen rakentumiseen ja taitoa edesauttaa vuorovaikutuksen kulkua yhteisen 

ymmärryksen suuntaan. Dialogisuudessa keskeistä on vastavuoroisuus. (Mönkkönen 

2007, 86–89.) Esa Eriksson ja Tom Arnkil (2012) esittävät, että moniammatillisissa 

dialogeissa ei tule määritellä yhteistä ongelmaa, koska sellaista ei ole. Jokaisella 

osallistujalla on oma tapaukseen liittyvä ongelma ratkaistavana ja nämä ongelmat 

liittyvät toisiinsa. Olennaista heidän mukaan yhteistyössä on moninäkökulmaisen 

perustan saanti oman arvioinnin tueksi. Dialogisuuden tavoitteena on luoda yhteinen 

uusi ymmärrys, jota yksin ei voi saavuttaa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että 

tavoitteena ei välttämättä ole yhteisymmärrys, vaan se että ymmärretään miten muut 

ajattelevat. (Eriksson & Arnkil 2012, 20, 37.) 
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4 Moniammatillinen yhteistyö lapsen hyvinvoinnin edistämisessä 

 

Varhaiskasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän raportin (2008) mukaan perheiden ja 

lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen edellyttää järjestelmien ja palvelujen 

tasolla yhteistyötä ja moniammatillisuutta. Varhaiskasvatus toimii ympäristössä, jossa 

näkyvät yhteiskunnassa tapahtuvat rakenteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset muutokset 

ja näiden vaikutus lasten ja perheiden elämään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 

30.) Mirja Satka, Leena Alanen, Timo Harrikari ja Elina Pekkarinen (2011) toteavat 

lasten arjen instituutioiden olevan jatkuvassa muutoksessa. Tämän he liittävät 

uudenlaiseen hallinnan tapaan, joka ohjaa yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa. 

Uuden hallinnan tavan käynnistäjänä on huolestuneisuus. (Satka ym. 2011, 11–16.) 

Tutkimuksissa ja selvityksissä huolestuneisuutta on kuvattu muun muassa 

lastensuojeluasiakkaiden määrän nousulla (Heino 2009), lapsiperheiden heikentyneellä 

taloudellisella asemalla (Salmi & Sauli & Lammi-Taskula 2009), sosioekonomisilla 

eroilla (Kaikkonen ym. 2012) sekä lasten ja nuorten syrjäytymisellä (Reivinen & 

Vähäkylä 2013).  

 

On esitetty, että lapsiin kohdistuvan huolipuheen rinnalla tulisi siirtyä arvioimaan lapsen 

kehitysympäristöjen laatua lapsen hyvinvoinnin kannalta (Määttä & Rantala 2010, 102). 

Huoli lasten ja perheiden hyvinvoinnista on lisännyt tarvetta tarkastella eri palvelujen 

yhteistyön toimivuutta. Lapsiperhepalvelujen toimivalla yhteistyöllä tavoitellaan lasten 

ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä. Moniammatillinen yhteistyö nähdään 

vaikuttavana ongelmien ehkäisyssä ja hyvinvoinnin edistämisessä. (Perälä & Halme & 

Kanste 2013, 122.) Tässä tutkimuksessa lapsen hyvinvoinnin edistämisessä ja 

tukemisessa keskeisenä on varhaiskasvatuksen moniammatillinen yhteistyö eri 

asiantuntijoiden kanssa. 
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4.1 Kohti varhaiskasvatuslakia  

 

Yhteiskunnassa muutokset vaikuttavat myös varhaiskasvatuksen toimintaan. 

Varhaiskasvatuksella on sekä merkittävä asema lapsen hyvinvoinnin tukemisessa että 

laajemmin yhteiskunnallisessa kontekstissa. Eri aikoina ovat painottuneet sen eri 

tehtävät yhteiskunnassa, kuten sosiaalipoliittinen, työvoimapoliittinen, perhepoliittinen, 

tasa-arvoa edistävä ja lapsipoliittinen tehtävä. Päivähoidosta on säädetty vuoden 1973 

päivähoitolaissa (36/1973) ja lasten päivähoidosta annetussa asetuksessa (239/1973). 

Lain mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien koteja 

kasvatustehtävässä ja edistää yhteistyössä kotien kanssa lasten persoonallisuuden 

tasapainoista kehitystä. Lakiin on vuosien myötä tehty useita muutoksia ja sen 

uudistamista kokonaisuudessaan on valmisteltu 2010-luvun molemmin puolin. 

Lainsäädännön uudistaminen on ollut esillä Matti Vanhasen toisen hallituskauden 

(2007–2011) ohjelmassa sekä nykyisen Jyrki Kataisen hallituksen (2011–2015) 

ohjelmassa. Uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun asetettu työryhmä sai työnsä 

päätökseen helmikuussa 2014 ja on raportissaan kuvannut esitykset varhaiskasvatuksen 

lainsäädännön uudistamiseksi. Varhaiskasvatus määritellään lapsen hoidon, kasvatuksen 

ja opetuksen muodostamaksi kokonaisuudeksi. (Alila ym. 2014, 8–19.) 

 

2010-luvulla päivähoito ja varhaiskasvatus ovat olleet sekä kunta- että valtiontasolla 

muutoksessa. Vuoden 2013 alussa tapahtui merkittävä muutos, kun päivähoito ja 

varhaiskasvatus siirtyivät hallinnollisesti opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. 

Siirrossa päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n mukainen 

sosiaalipalvelu. Siirron yhteydessä sovittiin kuitenkin, että edelleen lasten päivähoitoon 

sovelletaan sosiaalihuollon lainsäädäntöä. Tämä siitä syystä, ettei uutta 

varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä ole voitu valmistella niin ripeästi. Useissa 

kunnissa päivähoito on jo siirtynyt sosiaalitoimesta opetus- tai sivistystoimeen. 

Kuntaliiton selvityksen mukaan vuonna 2012 päivähoito kuului sosiaalitoimeen 26 

prosentissa kunnista, sivistystoimeen 67 prosentissa ja muunlaisia ratkaisuja oli 

seitsemässä prosentissa kunnista. Tällaisest muutokset edellyttävät yhteistyön 

kehittämistä uudessa hallinnonalassa että yhteistyön jatkamisen suunnittelua 

aikaisemman hallinnonalan kanssa. (Alila ym. 2014, 11, 26.) 
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4.2 Velvoitteita yhteistyöhön lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi 

 

Useassa laissa säädetään lasten ja perheiden parissa toimivien viranomaisten 

moniammatillisesta yhteistyöstä, kuten: Päivähoitolaissa (36/1973), Lastensuojelulaissa 

(417/2007), Perusopetuslaissa (628/1998), Nuorisolaissa (693/2010) ja 

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Vuonna 2011 voimaan astunut 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 12 §) velvoittaa kunnan eri toimialoja yhteistyöhön 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös vuoden 2009 asetuksella 

neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) pyritään osaltaan edistämään 

palvelujen yhteistoiminnallisuutta. (Perälä & Halme & Hammar & Nykänen 2011a, 19.)  

 

Nykyinen lastensuojelulaki (417/2007, 12§) velvoittaa kuntia tekemään lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa tiedot 

lasten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, hyvinvointia edistävistä ja ongelmia 

ehkäisevistä toimista ja palveluista, lastensuojelun tarpeesta kunnassa sekä tämän 

tutkimuksen kannalta keskeistä ovat tiedot yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten 

sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä (417/2007, 

12§). Hyvinvointisuunnitelma on kunnan yhteinen, monialaisen lasten ja nuorten 

hyvinvointipolitiikan ohjausväline. Kunnan lasten hyvinvointiin liittyvän toiminnan on 

oltava tavoitteellista, suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä ja pohjauduttava 

yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. Suunnitelman tavoitteena on käytännön 

asiakastyön tukeminen lapsen näkökulma huomioiden. (Rousu 2008, 5.)  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian (STM 2011:1) tavoitteena on nivoa lapsen ja 

nuoren kehitystä edistävät sekä ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yhteen yli 

nykyisten toimialarajojen. Niin ikään lasten ja perheiden palveluja kehitetään Sosiaali- 

ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste 2012–2015) puitteissa. 

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa lapsiperhepalvelujen monialaista, 

poikkihallinnollista ja yhteensovittavaa johtamista sekä vahvistaa ehkäiseviä ja 

varhaisen tuen palveluja sekä kehittää lastensuojelutyötä (Sosiaali- ja terveysministeriö  

2012, 22–23).  
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Edelleen valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on määritellyt laadukkaan 

varhaiskasvatuksen monimuotoiseksi toiminnaksi, joka edellyttää eri tahojen 

yhteistyötä. Päivähoidossa keskeisimmät yhteistyökumppanit, joiden kanssa tulee sopia 

yhteistyökäytännöistä ovat: opetus-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntatoimi, 

yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat, järjestöt, oppilaitokset ja sosiaalialan 

osaamiskeskukset. Erityisesti mainitaan yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi 

mahdollisimman varhainen puuttuminen riskitilanteissa, jolloin lapsen etua palvelevat 

yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee olla sovittuina lastensuojelun, perhetyön, 

perheneuvolan, kotipalvelun ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 10.) 

 

Varhaiskasvatuslakia valmistellut työryhmä esittää, että varhaiskasvatuspalvelut 

muodostavat muiden opetustoimen palvelujen sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen kanssa monialaisen toiminnallisen lasten ja lapsiperheiden 

palvelukokonaisuuden. Kunnan tulee varhaiskasvatuspalveluja järjestäessään toimia 

yhteistyössä opetuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, 

neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien 

tahojen kanssa sekä luoda selkeät yhteistyön rakenteet. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014, 39.) 

 

Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on lapsen edun toteuttaminen. Yhteistyössä 

haastavaksi on osoittautunut lasta koskevan tiedon jakaminen. Laki sallii yhteistyön 

silloin kun se edistää lapsen etua. Lapsen etu yhteistyössä perustuu YK:n lapsen 

oikeuksien yleissopimukseen (LOS), jonka mukaan lapsella tulee olla oikeus suojeluun, 

oikeus hoivaan ja oikeus osallistumiseen. Tämän lisäksi lapsen edun ensisijaisuudesta 

puhuu esimerkiksi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000), 

joka on toistaiseksi päivähoidon peruslaki yhteistyötä ja salassapitoa määrittävissä 

kysymyksissä. Moniammatillisessa yhteistyössä lapsen etu asettuu tärkeämmäksi kuin 

salaaminen ja tämä koskee sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien että 

varhaiskasvatuksen ja muiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. (Mahkonen 2012, 

127–128.) 
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4.3 Yhteistyön toteutuminen lapsiperhepalveluissa 

 

Kirsti Karila ja Anna Maija Nummenmaa (2001) kuvaavat päiväkodin moniammatillista 

yhteistyötä sisäisenä ja ulkoisena moniammatillisuutena. Ulkoinen moniammatillisuus 

käsittää päiväkodin yhteistyön muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien 

palveluntarjoajien kanssa. Ulkoisessa moniammatillisuudessa toimijat voivat tulla eri 

organisaatioista, hallinnonaloilta ja heidän toimintaa voi ohjata eri säädökset. Tällöin 

siis kohtaa eri koulutustaustaiset asiantuntijat eri toimintakulttuureineen. Lähtökohtana 

ulkoisessa moniammatillisuudessa on oman osaamisen ja asiantuntijuuden riittävyyden 

tarkastelu. Osaaminen ja asiantuntijuus määrittyvät lapsen ja perheen 

hyvinvointitarpeen perustalle. (Karila & Nummenmaa 2001, 146–147.)   

 

Lapsi- ja perhepalvelujen moniammatillista yhteistyötä tutkineet selvitykset tuovat 

esiin, että yhteistyötä tarvitaan lisää. Vuonna 2005 toteutetun valtakunnallisen 

neuvolaselvityksen mukaan moniammatillista yhteistyötä tehtiin enimmäkseen 

tapauskohtaisesti. Neuvoloiden ja päivähoidon sekä sosiaalityön välisen yhteistyötä 

todettiin tarpeelliseksi kehittää. Moniammatillista yhteistyötä hankaloitti ajankäyttö, 

tiedonkulku, työntekijöiden vaihtuvuus ja toisen työn tuntemisen puute.  

(Hakulinen-Viitanen & Pelkonen & Haapakorva 2005, 117–118.)  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014) on tehnyt selvityksen lapsiperhepalvelujen 

yhteistoiminnasta työntekijöiden näkökulmasta. Tulosten mukaan lapsiperheiden 

peruspalveluissa tehdään paljon yhteistyötä muiden terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa 

ja yleisesti yhteistyö arvioitiin hyväksi. Yhteistyössä todettiin puutteita lastensuojelun, 

kasvatus- ja perheneuvoloiden sekä psykiatria- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. 

Yhteistyöstä oli harvemmin sovittu toimialojen välillä tai yksityisen ja kolmannen 

sektorin kanssa. Toimialan sisällä yhteistyötavoista oli sovittu selvästi useammin. 

(Halme & Vuorisalmi & Perälä 2014, 101–102.)  

 

On siis todettu, että lasten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan eri toimijoiden 

yhteistyötä. Lasten palveluissa toimivilla asiantuntijoilla on vahva oma professio ja 

toimintakulttuuri. Tämä voi aiheuttaa esteitä yhteistyölle, vaikka lapsen hyvinvoinnin 

edistämisessä moniammatillisella yhteistyöllä on keskeinen sija. Jotta moniammatilliset 

kohtaamiset eivät muotoudu erilaisten toimintakulttuurien törmäyksiksi, tarvitaan 
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työskentelyssä uudenlaisia toimintamalleja. Tästä ajatuksesta käsin on kehitetty 

varhaisen avoimen yhteistoiminnan -mallia. Mallissa keskeistä on varhainen, avoin ja 

eri toimijoiden välinen vuorovaikutus sekä monialainen yhteistyö jo peruspalveluissa. 

Lähtökohtana on lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen varhain avoimesti ja 

yhteistoiminnalla. Keskeistä on hyvien rajanylityskäytäntöjen luominen. 

Toimintamallin taustalla vaikuttaa huolen vyöhykkeistö, joka on kehitetty lasten, 

perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten yhteistyön välineeksi. 

(Koskimies & Pyhäjoki & Arnkil 2012, 16–18, 66.)  

 

Jotta lapsi ja perhe voivat saada tarvitsemaansa tukea ja apua, on jollakin herättävä huoli 

lapsen tilanteesta. Huolen herätessä työntekijä pohtii oman osaamisen ja voimavarojen 

riittävyyttä. Huolella tarkoitetaan työntekijän subjektiivista kokemusta tilanteesta tai 

lapsesta. Vyöhykkeistön avulla on tarkoitus auttaa työntekijää jäsentämään lasta 

koskevan huolen aste, omien auttamismahdollisuuksien riittävyys ja lisävoimavarojen 

tarpeellisuus. Huolen vyöhykkeistön lähtökohtana on huoleton tilanne. Pienen huolen 

alueella on tekijöitä jotka herättävät pientä huolta, mutta työntekijä luottaa omiin 

auttamismahdollisuuksiin. Tällä alueella on hyvät mahdollisuudet varhaiseen avoimeen 

yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.  Tuntuvassa huolessa usko omiin 

auttamismahdollisuuksiin on vähenemässä ja omat  mahdollisuudet auttaa on käytetty. 

Eri ihmisten työnjako on epäselvää ja muiden toimijoiden työskentelystä ei ole tietoa. 

Tarvittavat yhteistyötahot halutaan mukaan toimintaan. Suuressa huolessa työntekijä 

uskoo, että lapselle tai perheelle käy huonosti, ellei tilanteeseen saada muutosta 

välittömästi. Huolen vyöhykkeistö avulla on tarkoitus auttaa työntekijöitä 

kommunikoimaan rajojen yli. Sitä ei ole tarkoitettu lapsen luokittelun välineeksi. 

(Koskimies & Pyhäjoki & Arnkil 2012, 19–24.)  
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5 Tutkimusasetelma 

5.1 Tutkimuskohteen kuvaus 

 

Tämän tutkimuksen kohde on Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus. Espoossa 

suomenkielinen varhaiskasvatus sijoittuu sivistystoimeen, jonne se on siirtynyt sosiaali- 

ja terveystoimesta 1.1.2010. Kaupunki on jaettu viiteen eri varhaiskasvatusalueeseen, 

joissa toimii 1–2 varhaiskasvatuksen aluepäällikköä, 1–2 asiantuntijaa ja 21 

konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa sekä päiväkodinjohtajat henkilökuntineen. 

Lisäksi hallinnossa ja johdossa toimii varhaiskasvatuksen johtaja, kehittämispäällikkö 

sekä kaksi asiantuntijaa. 

 

Espoon varhaiskasvatussuunnitelmassa varhaiskasvatuksen keskeisiksi 

yhteistyökumppaneiksi määritellään opetustoimi, neuvola, lasten terapiapalvelut, 

lastensuojelu ja vammaispalvelut, seurakunnat sekä yksityiset 

varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat. Yhteistyön tulee olla suunnitelmallista ja 

tavoitteellista. Yhteistyössä toteutuu moniammatillinen työote, jonka tarkoituksena on 

edistää ja vahvistaa monialaisen tiedon hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa lasten 

kanssa toimittaessa. Verkostoyhteistyö toteutuu sekä lapsen kehityksen seurannassa, 

lapsen tarvitseman tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa että työntekijöiden välisessä 

konsultaatiossa. Yhteistyön kautta lapsen kokonaisvaltainen kehitys tulee näkyväksi 

sekä vanhemmille että työntekijöille. (Espoon varhaiskasvatussuunnitelma 2013, 39.) 

 

Espoon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota 

siihen, että monia palveluita saavien perheiden palveluohjauksessa on puutteita, eivätkä 

peruspalvelut pysty tällä hetkellä tarjoamaan riittävästi varhaista tukea perheille. Lisäksi 

hyvinvointisuunnitelmassa todetaan, että Espoossa tehdään hallinnonalat ylittävää 

yhteistyötä, mutta toistaiseksi ei ole lasten ja perheiden palveluja varten pysyvää, 

monialaista vastuuryhmää. Tavoitteena on vähentää palvelujärjestelmän hajanaisuutta. 

Hyvinvointisuunnitelmassa esitetään kaupunkitason rakenteeksi perustettavaa 

monialaista lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmää. (Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2013, 26–28.) 
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Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on vuonna 2011 hyväksytty Kasvun ja 

oppimisen tuen järjestämisen periaatteet. Periaatteet koskevat sekä pedagogisia, yleisen 

tuen muotoja että rakenteellisia, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimia. Periaatteiden 

tavoitteena on ottaa käyttöön niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti aikaisempaa 

tuloksellisempia toimintatapoja ja periaatteita. Tarpeita uudistetuille periaatteille ovat 

luoneet moniammatillinen yhteistyö, palvelujen jatkumo ja uusiutuva lainsäädäntö. 

Periaatteissa määritellään kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen palvelualueilla sekä 

konsultoivien erityislastentarhanopettajien työn painotuksia. (Kasvun ja oppimisen tuki 

varhaiskasvatuksessa – järjestämisen periaatteet 2011.) 

 

Kasvun ja oppimisen tuen periaatteissa on lapsen tuen tarpeen arviointiin kaksi 

moniammatillista ryhmää; Lapsen kasvun ja oppimisen tuen suunnitteluryhmä 

(suomenkielinen varhaiskasvatus) ja Lasten kuntoutustyöryhmä (perhe- ja 

sosiaalipalvelut). Lapsen kasvun- ja oppimisen tuen suunnitteluryhmä toteutuu 

suomenkielisen varhaiskasvatuksen organisoimana, jonka tehtävänä on lapsen 

lievempien tukitoimien suunnittelu. Ryhmän puheenjohtajana toimii konsultoiva 

erityislastentarhanopettaja. Ryhmässä ovat läsnä lapsen huoltajat, lapsen 

lastentarhanopettaja tai omahoitaja. Tarvittaessa mukaan kutsutaan lapsen 

terveydenhoitaja sekä lapsen kehityksen arviointiin ja hoitoon osallistuneet työntekijät, 

kuten lasten terapiapalvelujen tai lastensuojelun työntekijä. Lasten kuntoutustyöryhmät 

ovat perhe- ja sosiaalipalvelujen organisoimia. Lapsi, jonka tuen tarve on laaja-alainen, 

huomattavan vaikea tai pitkäkestoinen ohjataan tutkimusten jälkeen lasten 

kuntoutustyöryhmään. Kokouksessa ovat mukana lapsen huoltajien lisäksi lasta 

tutkineet lasten terapiapalvelujen työntekijät, neuvolan terveydenhoitaja sekä 

päivähoidosta lapsen ryhmän lastentarhanopettaja sekä alueen konsultoiva 

erityislastentarhanopettaja. (Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa – 

järjestämisen periaatteet 2011, 20–21.) 
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5.2 Tutkimuskysymykset 

 

Koska päivähoitopaikka muodostaa lapselle tärkeän kehitysympäristön, on tärkeä tutkia 

miten moniammatillinen yhteistyö toteutuu varhaiskasvatuksen kokemana. 

Tutkimuksen näkökulma on varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoilta 

kerätyssä tiedossa. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millainen on varhaiskasvatuksen kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä? 

2. Mikä moniammatillista yhteistyötä edistää varhaiskasvatuksen kokemana?  

3. Mikä moniammatillista yhteistyötä hankaloittaa varhaiskasvatuksen kokemana?  

 

5.3 Aineiston esittely  

 

Keräsin tutkimuksen aineiston teemahaastatteluilla. Teemahaastattelussa ihmisten 

tulkinnat asioista ja heidän asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä, jolloin 

tutkittavien ääni tulee kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). Halusin saada tietoa 

varhaiskasvatuksen moniammatillisesta yhteistyöstä ja koin, että asiantuntijoita 

haastattelemalla saan parhaiten heidän kokemuksen ilmiöstä esiin. Teemahaastattelussa 

pyritään saamaan merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja 

tutkimustehtävän mukaisesti. Haastattelussa edetään keskeisten etukäteen valittujen 

teemojen varassa, joita tarkennetaan lisäkysymyksillä. Teemat perustuvat tutkittavasta 

ilmiöstä jo etukäteen tiedettyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Tein haastatteluja varten 

haastattelurungon, joka sisälsi kuusi teema-aluetta: moniammatillisen yhteistyön 

käytäntö, yhteistyön toimintatavat, yhteistyön johtaminen, yhteistyön arviointi, 

yhteistyön kehittäminen ja yhteistyön merkitys (Liite 1). Näiden teema-alueiden alle 

hahmottelin teemaan sopivia laajoja kysymyksiä sekä haastatteluun itselleni tueksi 

tarkempia lisäkysymyksiä. Tällaista menettelyä Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme 

(2008, 109) kuvaavat termillä suppilotekniikka, jolloin haastattelija etenee jokaisella 

teema-alueella laajoista kysymyksistä täsmällisimpiin ja rajatumpiin. 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta. Mukana on kolmen 

varhaiskasvatuksen asiantuntijan, kolmen konsultoivan erityislastentarhanopettajan 

(kelto) ja yhden päiväkodin johtajan haastattelut. Nämä henkilöt ovat tutkimuskohteen 
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varhaiskasvatuksessa sellaisia, jotka osallistuvat moniammatilliseen yhteistyön 

kehittämiseen ja toteuttamiseen työssään. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat osallistuvat 

pääasiassa suunnittelu ja kehittämistoimintaan ja keltot konkreettisesti itse 

moniammatillisen yhteistyön toteuttamiseen lapsen ja perheen hyvinvoinnin 

edistämisessä. Lisäksi päiväkodin johtajat tekevät työssään moniammatillista 

yhteistyötä. Tässä tutkimuksessa päiväkodin lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat 

rajattiin haastatteluiden ulkopuolelle, koska tutkimus koskee päiväkodin ulkoista 

moniammatillista yhteistyötä. Myös vanhemmat ja huoltajat rajattiin tutkimuksen 

ulkopuolelle, koska halusin nimenomaan tutkia työntekijöiden kokemuksia 

moniammatillisesta yhteistyöstä. Toki vanhempien kokemus ilmiöstä on myös tärkeä 

yhteistyön kehittämisen kannalta. 

 

Sain tutkimusluvan marraskuussa 2013. Tämän jälkeen olin sähköpostitse yhteydessä 

mahdollisiin haastateltaviin, joiden yhteystiedot etsin kaupungin internetsivuilta. 

Lähetin valitsemilleni henkilöille sähköpostia, jossa kerroin tutkimuksesta ja kysyin 

mahdollisuudesta osallistua haastatteluun. Asiantuntijoiden ja keltojen saaminen 

mukaan tutkimukseen kävi helposti. Päiväkodin johtajien saaminen haastatteluun 

osoittautui vaikeammaksi. Olin yhteydessä yhteensä kymmeneen johtajaan, joista vain 

yhdelle sopi haastatteluun osallistuminen. Johtajat, jotka vastasivat tiedusteluuni, 

kieltäytyivät haastattelusta työkiireistä johtuen. Loput kahdeksan ei vastannut 

sähköpostitiedusteluuni. On mahdollista esittää arvioita, mistä tämä voisi johtua. 

Ovatko päiväkodin johtajat kiireellisiä, ettei haastattelu mahdu heidän aikatauluihin. Vai 

oliko ajankohta vain huono heidän työnsä kannalta. Lisäksi yhtenä syynä voidaan pohtia 

sitä, kokevatko johtajat, ettei moniammatillinen yhteistyö ole heidän työssään 

ensisijaisen tärkeää. Jos on viitteitä jälkimmäisestä vaihtoehdosta, olisi sitä mielestäni 

tärkeä selvittää tutkimuksella.  

 

Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2013 ja tammi–helmikuussa 2014 haastateltavien 

työpaikalla. Haastattelujen ajankohta sovitettiin haastateltavien aikatauluihin. 

Haastattelut kestivät 40 minuutista puoleentoista tuntiin. Haastateltavat puhuivat 

aiheesta mielellään ja heidän vastauksensa kysymyksiin olivat runsaita. Aloitin jokaisen 

haastattelun samalla tavalla, pyytämällä haastateltavaa kertomaan miten 

moniammatillinen yhteistyö näkyy hänen työssään. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 107) 

ohjeistavat, että haastattelu on hyvä aloittaa laajalla ja haastateltavalle tutulla 
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kysymyksellä aiheesta. Moniammatillinen yhteistyö omaan työhön liitettynä aloittikin 

haastateltavissa vuolaan puhevirran, josta oli helppo tehdä tarkentavia kysymyksiä. 

Haastattelut etenivät tehdyn teemahaastattelurungon mukaisesti, kukin haastattelu 

omalla painollaan. Teemahaastattelussa teemat ja niistä johdetut kysymykset tulevat 

esiin siinä järjestyksessä, joka kussakin haastattelutilanteessa tuntuu luontevimmalta 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 104). Haastatteluissa oli hyvä ja rauhallinen tunnelma eikä 

häiriötekijöitä haastattelujen kuluessa ilmaantunut.  

 

Nauhoitin haastattelut käyttämällä kahta puhelinta nauhurina ilmoittamalla 

haastateltaville aluksi asiasta. Tämä sopi kaikille haastateltaville. Litteroin haastattelut 

sanatarkasti heti haastatteluiden jälkeen. Litteroitua tekstiä syntyi aineistoksi yhteensä 

71 A4 liuskaa fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1. 

 

5.4 Aineiston analyysi  

 

Käytin tutkimuksen aineiston analysoinnissa sisällönanalyysia, jota voidaan pitää 

laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91).  

Analysoin aineiston sekä teoriaohjaavasti että aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisessä 

analyysissä aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla ja teorioilla ei tulisi olla vaikutusta 

analyysin toteuttamisen ja lopputuloksen kannalta. Teoriaohjaavassa analyysissa teoria 

toimii apuna analyysin etenemisessä. Siinä on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät 

pohjaudu suoraan teoriaan. Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikasta käytetään 

termiä abduktiivinen päättely, jolloin tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat 

aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.)  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analysoin teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

mukaisesti. Käytin tässä yhteydessä D’Amourin ym. (2005) moniammatillisen 

yhteistyön ulottuvuuksia apuna moniammatillisen yhteistyön ymmärtämisessä ja 

jäsentämisessä. Päädyin tähän, koska halusin jotain konkreettista jolla pystyin 

hahmottamaan kyseistä ilmiötä. Litteraatteja lukiessani huomasin, että aineistossa 

esiintyy kyseisen mallin ulottuvuuksia. Mielestäni malli sopi hyvin tuomaan esiin 

varhaiskasvatuksen kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä. Toisen sekä 

kolmannen tutkimuskysymyksen analysoin aineistolähtöisesti.  
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Laadullisessa tutkimuksessa analyysi alkaa usein jo haastattelutilanteessa (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 136). Tehdessäni haastattelut itse pystyin haastattelujen kuluessa 

tekemään havaintoja ilmiöiden toistuvuudesta haastatteluissa ja haastattelujen 

painopisteistä. Kirjoitin haastattelujen jälkeen tunnelmia ja päällimmäisimpiä ajatuksia 

haastatteluista ylös. Olin kirjoittanut esimerkiksi ylös, että haastattelussa korostui 

varhaiskasvatuksen vastuu tai haastattelusta välittyi yhteistyöhön myönteinen ilmapiiri 

tai toivottiin tukea sujumattomalle yhteistyölle. Tämä helpotti itse analyysin aloittamista 

ja tekemistä, kun minulla oli jonkinlainen käsitys aineiston laadusta ja luonteesta. 

 

Alkuperäinen ajatukseni oli analysoida aineisto suoraan haastatteluteemojen mukaan. 

Tarkastelin aineistoani tältä kannalta, mutta totesin, etten saanut näin mielestäni 

aineistosta kaikkea irti. Joten hylkäsin tämän idean ja lähdin lukemaan litteraatteja 

uudelleen kokonaisuutena. Lähdin Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2009, 109) 

ohjeistuksen mukaan pelkistämään eli redusoimaan aineistoa. Alleviivasin aluksi lauseet 

ja ajatuskokonaisuudet, jotka tuntuivat liittyvän varhaiskasvatuksen kokemukseen 

moniammatillisesta yhteistyöstä. Jotta olennaisia asioita ei tässä vaiheessa jäisi pois, en 

ollut kovin tiukka sen suhteen mitä alleviivasin. Keräsin nämä alleviivatut lauseet ja 

ajatuskokonaisuudet erilliseen tiedostoon. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 110) ohjeistavat, 

että ennen analyysiin ryhtymistä tutkijan tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla 

yksittäinen sana, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikkönä käytin yhden tai 

useamman lauseen ajatuskokonaisuutta. Sekä aineistolähtöisessä että teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta. Ero on siinä, että 

aineistolähtöisessä analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti ja teoriaohjaavassa aikaisempi tieto ohjaa analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 95–110.)   

 

Seuraavassa vaiheessa lähdin lukemaan erillistä aineistoa useaan kertaan läpi pohtien, 

mitä kukin puheenvuoro kuvaa ja mitä vastauksia se antaa tutkimuskysymyksiini. Jari 

Eskola ja Juha Suoranta (1998, 175) opastavat, että analyysin aluksi aineistosta voi 

nostaa esiin tutkimuskysymyksiä avaavia teemoja. Muodostin alleviivatuista 

ajatuskokonaisuuksista kuvaavia ilmauksia marginaaliin, kuten yhteinen vastuu, 

päivähoidon vastuurooli, vastuuhenkilöt, enemmän vastuuta, tiedon hakeminen, tiedon 

antaminen. Keräsin näin muodostuneet alaluokat erilliselle paperille. Tätä vaihetta 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 110) kutsuvat klusteroinniksi. Jatkoin analyysia 
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yhdistelemällä alaluokkia edelleen pääluokiksi. Edellä mainituista alaluokista 

muodostui vastuun jakaminen ja tiedon jakaminen. Tässä abstrahoinnin vaiheessa 

erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja muodostetaan siitä teoreettisia 

käsitteitä. Tässä vaiheessa käytin ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta analyysissa 

teoriaa D’Amourin ym. (2005) moniammatillisen yhteistyön ulottuvuuksista. Tuomi ja 

Suoranta (2009, 97) esittävät, että teoriaohjaavassa analyysissa aluksi edetään 

aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa analyysia ohjataan valitulla teorialla.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen pääluokiksi muodostui: vastuun ja tiedon 

jakaminen, luottamuksellinen ja kunnioittava kumppanuus, keskinäinen riippuvuus, 

valta yhteisvastuuna sekä prosessi. 

 

Toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen luokat muodostuivat aineistolähtöisesti. 

Moniammatillista yhteistyötä edistäviä ja hankaloittavia kuvauksia esiintyi aineistossa 

paljon. Kysyin haastatteluissa aiheesta suoraan, jonka lisäksi haastateltavat puhuivat 

yhteistyön hankaluuksista ja siitä mikä sitä edistää myös haastattelun muissa kohdissa. 

Lukiessani aineistoa näitä kuvaavat ilmaukset nousivat esiin, ja merkitsin niitä jälleen 

marginaaleihin. Moniammatillista yhteistyötä tarkastellessa muodostui alaluokkia muun 

muassa tuttuus edesauttaa, vastavuoroisuus luo luottamusta, toisen työn tunteminen 

helpottaa yhteistyötä, yhteisvastuu, kasvot tutuiksi. Näistä muodostin pääluokan 

luottamus, joka aineiston mukaan edistää moniammatillista yhteistyötä.   

 

Pääluokiksi toisen tutkimuskysymyksen kohdalla muodostui: yhteinen tahtotila ja 

sitoutuneisuus, yhteiset tapaamiset, luottamus, työnjaon määritteleminen, toimivat 

rakenteet. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla pääluokat ovat: tiedon jakamisen 

käytännöt, henkilövaihdokset ja organisaatiomuutokset.  
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Tarkoituksenani on tutkia aineistoa kokonaisuutena, ei vertailla eri haastateltavien 

vastauksia keskenään. Tarkastelin tätäkin mahdollisuutta analyysivaiheessa, mutta 

huomasin haastateltavien puhuvan samoista asioista, joten erojen tekeminen ei 

mahdollistunut. Aineistoesimerkeissä olen kuitenkin jaotellut aineiston kahteen osaan; 

ryhmä1 (R1), joka sisältää kaikki asiantuntijoiden haastattelut ja ryhmä2 (R2) sisältää 

konsultoivien erityislastentarhanopettajien sekä päiväkodin johtajan haastattelut. 

Kaikista haastattelemistani henkilöistä käytän termiä varhaiskasvatuksen asiantuntija 

viitatessani heihin. Asiantuntija viittaa haastateltavien oman alan ja työhön liittyvään 

osaamiseen, asiantuntijuuteen, jota kaikilla haastateltavilla on. Lisäksi päädyin 

tällaiseen käytäntöön haastateltavien tunnistettavuuden välttämiseksi, haastateltavan 

joukon ollessa suhteellisen pieni. Olen tuonut tutkimukseen aineistosta 

haastattelukatkelmia perusteluksi tekemälle tulkinnalle sekä haastateltavien äänen 

esittämiseen. Olen pyrkinyt tekemään tämän niin, että haastateltavien anonymiteetti 

säilyy. Haastattelukatkelmista olen häivyttänyt pois tunnistettavuuteen liittyviä 

ilmaisuja muuttamalla katkelmat puhekielen omaisemmiksi. Lisäksi luettavuuden 

helpottamiseksi olen laittanut välimerkit paikoilleen ja poistanut täytesanoja. Nämä 

toimet olen tehnyt kuitenkin niin, että sisällön merkitys säilyy ennallaan. 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2008) toteavat, että tutkimuksen tulee paljastaa tutkittavien 

käsityksiä ja heidän maailmaansa tutkittavasta ilmiöstä niin hyvin kuin mahdollista. On 

kuitenkin tiedostettava, että kyse on tutkijan tulkinnoista ja käsitteistöstä, joihin 

tutkittavien käsityksiä yritetään sovittaa. Tutkijan on tuotava esiin, miten hän on 

päätynyt kuvaamaan tutkittavien maailmaa tekemällään tavalla. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 189.) Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuskohdetta, aineiston keruuta sekä 

analyysia mahdollisimman tarkasti perustellen. Kuitenkin niin, että haastateltavien 

anonymiteetti säilyy. Olen analyysin tuloksia esitellessä tuonut esiin 

haastattelukatkelmia perustelemaan esittämääni tulkintaa. Analyysin tulokset ja 

johtopäätökset ovat kuitenkin minun tulkintaa kyseisestä ilmiöstä. 

 

Kvalitatiivisessa aineistoanalyysissa reliaabelius koskee tutkijan toimintaa eli sitä, 

kuinka luotettavaa tutkijan analyysi aineistosta on. Onko käytettävissä oleva aineisto 
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otettu huomioon ja onko litterointi tehty huolella. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189.) Pyrin 

tähän litteroimalla haastattelut heti haastattelujen jälkeen. Haastattelunauhat olivat 

laadukkaita, joten litterointi onnistui hyvin. Lisäksi kirjoitin ylös päällimmäisiä 

tunnelmia haastatteluista heti haastattelujen jälkeen ja sen,  mikä niissä mielestäni 

painottui. Tämä helpotti litteroinnin jälkeen analyysiin ryhtymistä, kun minulla oli 

käsitys mistä ja miten haastatteluissa puhuttiin.  

 

Tutkimuksen kannalta olennaista oli selventää haastateltaville, mitä olen tutkimassa. 

Keskeinen oli moniammatillisen yhteistyön käsite. Sekä haastatteluista sovitussa 

sähköpostiviestissä että haastattelujen alussa kerroin, mitä tutkimus koskee. Lisäksi 

määrittelin, mitä tarkoitan moniammatillisella yhteistyöllä. Hirsjärvi ja Hurme (2008) 

tuovat esiin, että tarkalla käsiteanalyysilla tarkennetaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Tällöin voidaan varmistaa, että tutkijan käsitteiden määritelmät ovat lähellä tutkittavien 

käsityksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 187.) Lisäksi haastateltavien käyttämien 

käsitteiden ymmärtämistäni edesauttoi se, että olen taustaltani lastentarhanopettaja ja 

työskennellyt päiväkodissa. Olen huomioinut ja tiedostanut tämän positioni 

tutkimusprosessin aikana, jotta olen voinut suhtautua neutraalisti tutkimaani ilmiöön.  

 

Kun tutkimuksen aineisto on kerätty haastatteluilla, on tutkimuksen laatuun 

vaikuttamassa myös itse haastatteluaineisto. Etukäteen laaditulla haastattelurungolla, 

teemoilla sekä tarkentavilla kysymyksillä tutkija voi vaikuttaa aineiston laatuun.  

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 184.) Laadin teemahaastattelurungon etukäteen ja pohdin 

jokaisen teeman kohdalle lisäkysymyksiä. Testasin haastattelurungon ennen 

ensimmäistä haastattelua, jolloin lisäsin siihen vielä teeman yhteistyön merkitys. Itse 

haastattelutilanteissa halusin vielä lopuksi varmistaa, että haastateltavat olivat tuoneet 

aiheen kannalta kaiken haluamansa esiin.  

 

Tutkimuksen laatua heikentävänä seikkana voi pitää haastateltavien määrän jäämistä 

alhaiseksi, seitsemään. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava Tuomen ja 

Sarajärven (2009) käsitys laadullisen tutkimuksen aineiston koosta. Heidän mukaan 

tiedonantajien määrää tärkeämpänä voidaan pitää sitä, että tutkimukseen osallistuvat 

henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä paljon ja heillä on kokemusta asiasta (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85). Tutkimusta varten haastattelemani henkilöt ovat 

varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja tekevät työnsä yhteydessä moniammatillista 
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yhteistyötä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Heillä oli siis tietoa ja kokemusta 

tutkittavasta aiheesta. Lisäksi huomasin analyysia tehdessäni, että haastateltavat toivat 

esiin samoja asioita ja samantapaisia kokemuksia liittyen moniammatilliseen 

yhteistyöhön. Näin ollen voidaan tulkita, että tulokset kertovat jotain olennaista 

tutkittavasta ilmiöstä. 
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6 Varhaiskasvatuksen moniammatillinen yhteistyö Espoossa 
 

6.1 Varhaiskasvatuksen kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä  
 

Hakiessani vastausta tutkimuskysymykseen varhaiskasvatuksen kokemuksesta 

moniammatillisesta yhteistyöstä, käytin analyysissä apuna Danielle D´Amour, Marcela 

Ferrada-Videla, Leticia San Martin Rodriguez ja Marie-Dominique Beaulieu Danielle 

(2005) jaottelua moniammatillisen yhteistyön ulottuvuuksista. Ulottuvuudet ovat:  

jakaminen, kumppanuus, keskinäinen riippuvuus, valta ja prosessi (ks. kohta 3.2). 

Kyseistä luokittelua on käyttänyt myös Katariina Pärnä (2012) väitöskirjassaan, joka 

käsitteli lapsiperhepalvelujen mahdollisuutta tarjota varhaista tukea moniammatillisena 

yhteistyönä. Aineistossani keskeisemmin tulivat esiin jakaminen, kumppanuus ja 

keskinäinen riippuvuus. Valta ja prosessi eivät nousseet niin merkittävästi esiin.  

 

6.1.1 Vastuun ja tiedon jakamista 

 

Kyseisen D’Amourin ym. (2005) jaottelun mukaan jakamiseen kuuluvat: vastuun 

jakaminen, jaetut arvot ja ammatillisten näkökulmien yhteneväisyys, jaettu tieto, 

päätöksenteko ja jaettu suunnittelu. Aineistossani jakaminen tuli esille pääasiassa 

vastuun ja tiedon jakamisena, jotka molemmat esiintyivät negatiivisessa sävyssä.  

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat moniammatillisen yhteistyön tärkeänä. Vastuu 

koettiin kuitenkin usein olevan varhaiskasvatuksen harteilla. Tähän varhaiskasvatus 

toivoi enemmän vastuunottoa muilta lapsen ja perheen kanssa työskenteleviltä tahoilta. 

Merkittävä, välillä tuntuu että vähän liiankin paljon painotetaan sitä. 

Pitäis olla kuitenki se yhteinen vastuu ja miettiminen, että miten sitä 

toteutetaan siinä arjessa, ja mitä päivähoito pystyy sille perheelle 

antamaan ja mitä se muuten tarvii se perhe sen lisäksi. (R2) 

 

Seuraavassa lainauksessa yhteistyöstä varhaiskasvatuksen kokemana välittyy kuva, että 

pitääkö varhaiskasvatuksen hoitaa ja tehdä kaikki toiminnat yhteistyöhön liittyen. 

 

Välillä tulee semmoinen tunne, että onko se aina päivähoito joka tästä 

kaikesta alkaa sitä vastuuta ja sitä ilmoittamista ja sitä koollekutsumista 

pitämään. Meidän tehtävä on kuitenki jos me ajatellaan sitä perustehtävää 
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niin on siitä pedagogiikasta vastaaminen. Ollaanko me aina niitä jotka 

ottaa yhteyttä. (R1) 

Esimerkeissä ilmenee selvästi turhautuminen varhaiskasvatuksen vastuurooliin 

moniammatillisessa yhteistyössä. Haastateltavat kaipaavat selkeämpää vastuunottoa ja 

vastuun jakamista myös muilta lasten ja perheiden kanssa tekemisissä olevilta 

palveluntuottajilta. Jälkimmäisessä esimerkissä näkemystä perustellaan 

varhaiskasvatuksen pedagogisella perustehtävällä ja oman osuuden tekemisenä. 

Ratkaisuksi varhaiskasvatuksen vastuurooliin tarjottiin vastuuhenkilöitä. Tällöin 

vastuuhenkilöiden nimeäminen jokaisesta toimialueesta voisi helpottaa yhteistyön 

tekemistä ja vastuun jakamista.  

Se että vastuuhenkilöt löytyy varhaiskasvatuksesta, mutta myös esimerkiksi 

neuvolasta, terapiapalveluista ja lastensuojelusta. Nimetään ne 

vastuuhenkilöt, jotka sitten tekee yhteistyötä. (R1) 

 

Seuraavassa otteessa vastuun jakamisen tärkeys merkityksellistyy moniammatillisessa 

yhteistyössä lapsen edun näkökulmasta. Moniammatillinen yhteistyön tärkeys ei esiinny 

tässä työntekijöiden vaan yksittäisen lapsen kannalta. 

Määritellään ne vastuut, koska se yhteistoiminta se yhteistekeminen 

nähdään niin merkittävänä ja tärkeänä. Suhteessa aina kaikki peilataan 

yksittäiseen lapseen. Ja kun tiedetään, että se on tärkeetä lapsen kannalta 

niin siksi siihen pyritään. (R2) 

 

Toisena jakamiseen liittyvänä asiana aineistossani nousi esiin tiedon jakaminen. 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat, että tiedon jakaminen ei ollut aina 

vastavuoroista. Eri toimijat haluavat varhaiskasvatukselta tietoja lapsesta, mutta 

haastateltavat kokivat, että he eivät saa tarvittavia tietoja lapsista.  

Se yhteistyö lähtee siitä, että se on meiltä tiedon hakemista, mutta se ei tuota 

taaksepäin. Siellä saattaa olla tapahtunu hyvinkin moninaisia asioita, jotka 

selittäis ja vähentäis päivähoidossa olevaa huolta, jos me saatais niistä tieto 

joltakin. (R2) 

 

Varhaiskasvatuksen puolelta ollaan enempi antavassa ja kertovassa 

roolissa.  Vaikka sanotaan, että lapsen edun mukaista on, että silloin ei 

mitkään vaitiolovelvollisuudet päde sieltä lastensuojelun puolelta, mutta 

eihän me sieltä puolelta saada mitään tietoja. (R2) 

 

Varhaiskasvatuksen mukaan tiedon jakamista hankaloitti salassapito, erityisesti 

yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Haastateltavat kertoivat usein, ettei heidän tarvitse 
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eivätkä he edes halua tietää kaikkia perheen asioita. Varhaiskasvatukselle riittäisi usein 

sellainen oleellinen tieto, joka helpottaisi toimimista lapsen kanssa. Tällöin tiedon 

jakaminen yhteistyökumppaneiden kesken koettiin konkreettisesti mahdollisuutena 

vähentää päivähoidossa olevaa huolta lapsesta ja perheestä ja mahdollisuudeksi edistää 

lapsen hyvinvointia.  

6.1.2 Luottamuksellinen ja kunnioittava kumppanuus  

 

Kumppanuuteen sisältyy D´Amourin ym. (2005) analyysissä avoin kommunikaatio, 

kumppaneiden luottamus ja toisten osaamisen kunnioitus sekä yhteiset tavoitteet. 

Aineistossani kumppanuus esiintyi varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kokemuksena 

luottamuksena toisiin sekä toisten osaamisen kunnioittamisena. Seuraava esimerkki tuo 

esiin kumppanuus-ulottuvuuden tärkeyden varhaiskasvatuksen moniammatillisessa 

yhteistyössä, jotta päästään vaikeissakin asioissa tekemään lapsen kannalta parhaita 

ratkaisuja. 

Siihen pitää kaikkien olla halukkaita. Sen pitää olla semmoista avointa 

luottamuksellista keskustelua, jossa niistä vaikeistakin asioista voidaan 

ääneen puhua ja miettiä niihin realistisia ratkaisuja. (R2) 

 

Yhteistyö lähtee siitä, että siihen ovat kaikki halukkaita, jolloin se muodostuu avoimeksi 

ja luottamukselliseksi suhteeksi. Tällöin voidaan puhua vaikeistakin asioista ja saada 

moniammatillisella yhteistyöllä aikaan lapsen edun mukaisia tuloksia. 

Kun luottamus on syntynyt, pyritään hyviin yhteisiin suorituksiin, tiedon jakamiseen 

sekä mahdollinen ristiriita ratkaistaan rakentavasti keskustellen. Kumppanuudessa 

moniammatillinen työ nähdään myös omaa työtä rikastuttavana.  

Luottamus eri sektorin ammattitaitoon ja selkeet työnrajaukset kuka tekee 

mitäkin. Meillä on paljon toinen toisillemme annettavaa ja toinen 

toisiltamme opittavaa. (R1) 

 

Toisten osaamisen kunnioitukseen vaikuttaa myös tieto ja ymmärrys sekä omasta että 

toisen työstä. Moniammatillista yhteistyötä edesauttaa ymmärrys siitä, että eri 

ammattilaiset tarkastelevat lasta hieman eri näkökulmista, omasta professiosta käsin. 

Seuraavassa lainauksessa tällainen tilanne näyttäytyy ymmärryksenä siinä, miten 

neuvola ja päivähoito näkevät lapsen puheen kehityksen merkityksen. 
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esimerkiksi opettaja oli laittanut, että selkeesti puheessa epäselvyyttä ja 

vaikuttaa lapsen sosiaalisiin suhteisiin. Neuvola oli todennut kuitenkin, 

ettei syytä huoleen. Mutta tietysti kun heidän kriteerit on erilaiset. Me, 

nähdään, että lapsi jää jo kaverisuhteista ja monesta muusta asiasta 

paitsi, kun ei se vuorovaikutussuhde pääse kehittyyn. (R1) 

 

Luottamuksella, ymmärryksellä toisen ammattitaitoon ja osaamiseen sekä avoimella 

vuorovaikutuksella päästään rakentamaan yhteistyötä, jossa lapsen etu on keskiössä. 

Tässä auttaa myös toisen työn toimintakulttuurin tuntemus. 

 

Arvostaa sitä toisen ammattia ja tavallaan on kiinnostunu ja ymmärtää, 

että jos ei ymmärrä jotain niin on hirveen vaikea niinku tehdä sitä 

yhteistyötä. (R1) 

 

Siinä on hirveen tärkeetä, että me jokainen tiedetään ja tunnetaan toinen 

toistemme työt eli tiedetään, mitä sinä teet kun sinä olet siellä. Eri 

ammattilaiset tuo esiin sen mikä heille on oleellista.  Meille voi olla 

lapsesta oleellinen joku semmonen tieto kun tehdään paljon havainnointia 

ja dokumentointia tulee paljon kirjattua kaikenlaista, mutta sitten jossain 

muualla se tieto näyttäytyykin vähän toisella tavalla. (R1) 

Varhaiskasvatuksen kokemana moniammatillisen yhteistyön kumppanuutta rakennetaan 

luottamukselle, toisten osaamisen ja toimintakulttuurien tuntemiselle ja arvostukselle 

sekä avoimelle vuorovaikutukselle.  

6.1.3 Keskinäinen riippuvuus  

 

Keskinäinen riippuvuus on tietoisuutta ja ymmärrystä yhteistyön merkityksestä. 

Yhteistyö edellyttää enemmän riippuvuutta kuin autonomiaa. (D’Amour ym. 2005.) 

Riippuvuuden taustalla on yhteiskunnalliset haasteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

ongelmien monimuotoisuus, joiden selvittämiseen tarvitaan eri asiantuntijoiden ja 

toimijoiden yhteistyöllä saatavaa tulosta (Pärnä 2012, 142). Määtän (2007) mukaan 

hallinnon rajat ylittävällä moniammatillisella yhteistyöllä tavoitellaan asiakkaiden 

kohtaamista kokonaisina toimijoina. Tämä johtuu sektoroituneen palvelujärjestelmän 

heikkoudesta vastata moniongelmaisten asiakkaiden tarpeisiin taikka tarpeet, jotka 

jäävät perinteisen palvelujärjestelmän katvealueisiin kuten ehkäisevä työ (Määttä 2007, 

28–29). 
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D’Amourin ym. (2005) ulottuvuuksista keskinäinen riippuvuus tuli aineistossani 

selkeimpänä esiin. Analyysin mukaan sekä varhaiskasvatus että muut lasten ja perheen 

hyvinvoinnin edistämiseksi toimivat osapuolet tarvitsevat lasten ja perheiden tilanteisiin 

muita palveluntuottajia ja yhteistyökumppaneita.  

Päivähoito ei tosissaan yksin voi niitä asioita muuttaa eikä pelkästään 

esimerkiksi terapiakaan voi. Vaan siihen tarvitaan meitä kaikkia, että 

pystytään yhteisesti. (R1) 

 

Näen rikkautena, että meillä on eri osapuolia jotka sen lapsen ja perheen 

asioista kantaa vastuuta. Erityisesti jos on monta osa-aluetta, jossa 

tarvitaan tukea niin täytyy olla niitä eri asiantuntijoita. Ei me voida 

yksistään varhaiskasvatuksessa tietää, että me hoidetaan se oma osuus tää 

varhaiskasvatuksen puolelta. (R2) 

 

Varhaiskasvatuksen merkitys yhteistyössä nähtiin yhden osa-alueen kannattelijana. 

Lasten ja perheiden moninaiset ongelmat vaativat yhteistyökumppaneita. 

Moniammatillista yhteistyötä tehdessäänkin on tärkeää muistaa omien roolien merkitys. 

Yhteistyöllä saadaan lisäresursseja, kun huoli lapsen tilanteesta on herännyt ja omat 

voimavarat ja osaaminen ei mahdollisesti enää riitä. 

 

Tietyissä tilanteissa joutunu vain varhaiskasvatuksen näkökulmasta 

peilaamaan ja sehän ei anna kokonaiskuvaa mistään asiasta ei myöskään 

perheelle. Se on kaikille hankalampaa, ja sitä yhteistoimintaa kaivataan 

kokoajan lisää. (R2) 

 

Seuraavassa haastateltava kuvailee, mitä onnistunut yhteistyö vaatii. Haastateltava tuo 

esiin yhteistyön merkityksen ymmärtämisen tärkeyden. Tällöin yhteistyö perustuu 

aidolle kumppanuudelle ja vastavuoroisuudelle. 

 

Se halu ja se että ymmärretään, että tää vaikuttaa. Me ollaan niin tärkeitä, 

että me toimitaan tällalailla niinkö ristissä. Että yks toimija ei voi toimia 

ilman toista, ja onnistuakseen se toinen tarvitsee sitä toista, niin että 

kuullaan toista ja sit kehitetään yhteistyötä niin se on se perusta siinä. 

(R1) 

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat tiedostivat keskinäisen riippuvuuden merkityksen 

lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämisessä. Haastaviksi on koettu tilanteet, joissa on 

jouduttu vain varhaiskasvatuksen näkökulmasta asioita tarkastelemaan. Keskinäinen 
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riippuvuus toisista toimijoista luo turvaa kaikille osapuolille, kun tilannetta käsitellään 

monen eri asiantuntijan osaamisesta käsin.  

 

6.1.4 Valta yhteisvastuuna  

 

D’Amour ym. (2005) määrittelevät vallan kumppanuuden kautta. Kun yhteistyö on 

todellista kumppanuutta, valta jakaantuu tiimissä. Tällöin tiedolla ja kokemuksella on 

enemmän merkitystä yhteistyössä ammattinimikkeiden sijasta. Valta oli aineistossani 

vaikeimmin analysoitavissa. Aineistossa valta esiintyi jaettuna ja positiivisesti 

moniammatillista yhteistyötä edistävänä. Kun yhdessä jaetaan tietoa, sunnitellaan ja 

tehdään päätöksiä, kokee yksittäinen työntekijä olonsa turvallisemmaksi. Yhteistyö 

nähdään positiivisena ja voimaannuttavana, jolloin kukaan ei käytä valtaa väärin. 

 

Itelle tulee myöskin semmonen turvallisempi olo siitä, että kaikki tietää 

tästä asiasta ja se on semmonen yhteisvastuu. Me ollaan kaikki mukana 

tässä asiassa ja mietitään mitä tehdään ja opitaankin toisilta. (R2) 

 

Ymmärrys ja toisen ammatin kunnioittaminen ja hienovaraisuus, että osaa 

ottaa huomioon että ai niin noiden näkökulmasta se on tosiaan näin. Että 

ei vaan jyrää siellä, että kyllä meillä varhaiskasvatuksessa tehdään näin. 

Vaan ymmärtää sitä, että siellä voi olla jokin syy niinku jollekin asialle, 

että miks ne haluu että tehdään näin. (R1) 

 

6.1.5 Prosessi 

 

Moniammatillista yhteistyötä D’Amourin ym. (2005) jaottelussa kuvataan kehittyvänä 

ja dynaamisena prosessina, johon liittyvät neuvottelut ja kompromissit päätöksenteossa 

sekä yhteinen suunnittelu ja toteutus. Aineistossa moniammatillisen yhteistyön prosessi 

varhaiskasvatuksen kokemana ilmeni yhteistyötarpeen syntymisestä yhteistyön 

kehittämiseen. Usein oli koettu, että yhteistyö ei toiminut ja sen jälkeen yhteistyötä 

lähdettiin kehittämään. Alla olevassa lainauksessa haastateltavakin käyttää termiä 

prosessi. 

Se tavallaan lähti siitä, että se prosessi ei toiminut. Sen takia sovittiin, että 

ruvetaan tiiviimmin kokoontumaan. Ja me ollaan hiottu sitä täs pari 

vuotta. Tehty aika tiiviistikin, että mitä kukakin eri toimija tekee. Et meillä 
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se toimii mun mielestä hirveen hyvin nyt, mut se on ollu ihan selkee 

prosessi. (R1) 

Yhteistyön käynnistyminen oli tässä tapauksessa lähtenyt tarpeesta. Toimintaa on parin 

vuoden aikana yhteistapaamisissa hiottu, arvioitu ja tarkennettu. Tämä on tuottanut 

tulosta ja nyt haastateltavan mielestä yhteistyö sujuu hyvin. Yhteistyön käynnistyminen 

edellytti, että tunnistettiin tarve yhteistyölle. Kehittämistyölle on annettu aikaa ja 

pohdittu yhdessä, mitä kukakin toimija tekee. Seuraavassa haastateltava on edellä 

kuvannut yhteistyön prosessia. Prosessi on ollut pitkä ja jäykähkö. Se kuitenkin on 

koettu tärkeäksi, jotta kaikki yhteistyön osapuolet sitoutuvat sovittuihin käytäntöihin.  

Tietyllä tavalla se on hirveen hidasta tää yhteistyön kehitys, mutta kyllä 

mä nään, että siihen ei ihmiset muuten sitoudu, ellei sitä suunnittele ja 

hyväksytä kaikilla osapuolilla. (R1) 

 

Esimerkeistä ilmenee, että moniammatillisen yhteistyön onnistuminen vaatii yhteistä 

suunnittelua ja toteutusta. Se on prosessi, joka syntyy yhteistyötarpeen tunnistamisesta 

ja sitä kehitetään yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa. Pärnä (2012) näkee 

moniammatillisen yhteistyön prosessina, joka vaatii tietoista ponnistelua ja avoimuutta. 

Lisäksi se edellyttää halua ja mahdollisuuksia ylittää professioiden rajoja ja rakentaa 

uudenlainen asiakaslähtöinen yhteistyön työskentelyprosessi. Haastatteluissa 

moniammatillisen yhteistyön prosessimaisuus esiintyi ainoastaan varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoiden haastatteluissa. Luin vielä keltojen ja päiväkodin johtajan haastattelut 

prosessisilmälasien läpi, mutta en löytänyt heidän puheesta prosessiin viittaavia 

kommentteja.Tämän perusteella moniammatillisen yhteistyön prosessi liittyisi enemmän 

yhteistyön hallinnon kehittämisnäkökulmaan kuin itse yhteistyön tekemiseen.  

 

 

Yhteenveto tutkimuskysymyksestä 1: Tutkin moniammatillista yhteistyötä 

varhaiskasvatuksen kokemana D’Amourin ym. (2005) ulottuvuuksien mukaan. 

Keskeisimpinä ulottuvuuksina aineistossa esiintyi jakaminen, kumppanuus ja 

keskinäinen riippuvuus. Nämä ulottuvuudet muodostuivat varhaiskasvatuksen 

kokemana vastuun ja tiedon jakamiseen, kunnioittavaan ja luottamukselliseen 

kumppanuuteen sekä tietoisuuteen keskinäisestä riippuvuudesta. Valta ja prosessi saivat 

aineistossa vähemmän merkityksiä. 
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Varhaiskasvatus kokee oman asemansa moniammatillisessa yhteistyössä merkittävänä. 

Haastatteluista välittyi kokemus siitä, että moniammatillisen yhteistyön vastuu oli usein 

varhaiskasvatuksen harteilla. Aineistossa tuli selkeästi esiin vastuun eri merkitykset ja 

tarve vastuukysymysten selkeyttämiseen yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat 

kokivat olevansa vastuussa yhteistyöstä, jolloin esiintyi vahvasti varhaiskasvatuksen 

vastuurooli. Haastateltavat toivoivat enemmän moniammatilliseen yhteistyöhön jaettua 

vastuuta, jolloin vastuuhenkilöiden nimeäminen jokaisesta toimialueesta edistäisi 

yhteistyön tekemistä ja selkeyttäisi vastuukysymystä. Yhteisvastuuta kokonaisuudesta 

perusteltiin lapsen edun kannalta. Isoherrasen (2012, 115) käyttämät yhteisvastuun, 

asiantuntijan ammatillisen vastuu ja jaetun vastuun käsitteet esiintyivät aineistosta (ks. 

3.2.2). Aineistossa vastuukysymykseen liittyi myös puhe varhaiskasvatuksen 

perustehtävästä. Haastateltavat puhuivat varhaiskasvatuksen oman osuuden tekemisestä 

lapsen hyvinvoinnin kokonaisuudessa ja hyvin suunnitellun pedagogisen päivän 

tarjoamisesta lapselle. Tämä näyttäytyy asiantuntijan ammatillisen vastuun 

merkityksessä. Tiedon jakamisessa varhaiskasvatuksen toimijat kokivat, että sen 

lisääminen vähentäisi päivähoidossa olevaa huolta lapsesta ja edistäisi lapsen 

hyvinvointia.  

 

Varhaiskasvatuksen kokemana vastuun määritteleminen on moniammatillisen 

yhteistyön tärkeä ulottuvuus. Se esiintyi aineistossa moniulotteisena. 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat, ettei kysymys vastuusta ollut selkeä 

yhteistyössä. Myös Isoherranen (2012) esittää, että kysymys vastuusta on oleellinen. 

Yhteisvastuun ja jaetun vastuun käsitteitä moniammatillisen yhteistyön yhteydessä tulee 

selventää kaikille toimijoille. Mikäli vastuuta ei määritellä riittävän selkeästi, voi se 

muodostua moniammatillisen yhteistyön ongelmaksi. (Isoherranen 2012, 120, 154.)   

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mukaan moniammatillinen yhteistyö muodostuu 

kunnioittavalle ja luottamukselliselle kumppanuudelle. Eri asiantuntijoiden välinen 

yhteistyö tarvitsee luottamusta ja vastavuoroisuutta.  Luottamuksen syntymistä edistää 

toisten toimintakulttuurin tunteminen ja osaamisen kunnioitus. Tietämys toisten 

osaamisesta mahdollistaa eri asiantuntijoiden näkemysten huomioimisen ja 

ymmärtämisen yhteistyössä. 
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Lasten ja perheiden tilanteet ovat moniulotteisia. Heidän tukemiseen ja hyvinvoinnin 

edistämiseen varhaiskasvatus tarvitsee vastavuoroista yhteistyötä. Kumppanuudella ja 

keskinäisellä riippuvuudella koettiin saavutettavan parhaita tuloksia haasteellisissa ja 

ongelmallisissa tilanteissa. Myös varhaiskasvatuksen tulevaisuutta käsitellyt selvitys on 

samoilla linjoilla. Perheiden ja lapsien elämään sekä varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristöön heijastuu yhteiskunnalliset muutokset ja haasteet. Lasten ja 

perheiden hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimijoilta yhteistyötä ja 

moniammatillisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 30.)  

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat tiedostavat yhteistyön keskinäisen riippuvuuden ja sen 

merkityksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka varhaiskasvatus koki 

moniammatillisen yhteistyön vastuun olevan usein heillä ja se sai negatiivisen sävyn, 

pyrittiin yhteistyöhön lapsen hyvinvoinnin edistämisen nimissä. Luottamuksellinen 

kumppanuus ja keskinäinen riippuvuus esiintyivät puolestaan varhaiskasvatuksen 

kokemana positiivisessa merkityksessä ja moniammatillista yhteistyötä edistävinä. 

Lisäksi keskinäinen riippuvuus tuo esiin moniammatillisessa yhteistyössä rakentuvan 

asiantuntijuuden. Lapsen hyvinvoinnin onnistuvaan tukemiseen tarvitaan eri 

professioiden yhteistyötä, jossa kuullaan ja arvostetaan toisten professioiden osaamista 

ja kehitetään toimintaa yhdessä. Tästä syntyy moniammatillisen yhteistyön uusi 

asiantuntijuus. Valta merkityksellistyi yhteisvastuuna. Tällöin kaikilla osapuolilla on 

vastuu kokonaisuudesta, jotta lapsen hyvinvointia edistäviin tavoitteisiin päästään.  

Moniammatillinen yhteistyön kehittäminen koettiin prosessina, joka vaatii aikaa sekä 

yhteistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Jos yhteistyö koettiin toimivaksi, oli sitä 

prosessimaisesti kehitetty yhdessä. 
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6.2 Yhteistyötä edistävät tekijät 
 

Haastateltavat toivat moniammatillista yhteistyötä edistäviä tekijöitä laajasti esille. 

Analyysin perusteella näitä ovat: yhteinen tahtotila – lapsen edun nimissä, säännölliset 

yhteiset tapaamiset, luottamus toisten ammattitaitoon, työnjaon määritteleminen sekä 

toimivat rakenteet. 

6.2.1 Yhteinen tahtotila – Lapsen edun nimissä  

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mukaan moniammatillisen yhteistyön 

edellytyksenä on yhteinen tahtotila. Yhteistyöhön osallistuvien tulee haluta toimia 

yhteistyössä ja ymmärtää, että toiminnalla on vaikutusta. Tämä synnyttää 

sitoutuneisuutta yhteistyöhön.  Alla olevissa lainauksissa haastateltavat tuovat asian 

esiin. 

Vaatii yhteistä sitoutumista, ja että kaikki osapuolet haluaa tehdä. 

Halutaan vaikka nyt joku yhteistyökäytäntö kuntoon, että me halutaan 

kuulla ja ne toiset haluaa kuulla meitä. Tavallaan se halu ja se että 

ymmärretään, että tää vaikuttaa lapseen. (R1) 

Käytännön toiminta ja käytännön työntekijöiden sitoutuminen ja 

mielekkääksi kokeminen, että tämä yhteistyö vaatii kaikkien tahtotilaa. 

(R1) 

Jos yhteiseen toimintaan ei olla sitouduttu eikä yhteistä tahtotilaa löydy, ei 

moniammatillista yhteistyötä kokemuksen mukaan koeta onnistuneena.  

Valitettavasti nää kuviot menee, että jotkut ihmiset ei näe sen yhteistyön 

merkitystä, esimerkiksi lapsen kannalta. Eivät sitoudu. Se on kuitenki 

jossain määrässä henkilösidonnaista. (R1) 

Pärnän (2012, 141) mukaan moniammatillisen yhteistyön aloittaminen jäsentyy, kun 

työryhmä löytää ja tunnistaa yhteisen tarvepohjan josta lähdetään liikkeelle. Aineistossa 

moniammatillisen yhteistyön tahtotila esiintyy selkeästi lapsen edun nimissä. 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat määrittelevät moniammatillisen yhteistyön tarpeet ja 

tavoitteet lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Moniammatillinen yhteistyö koettiin 

joskus haastavaksi toteuttaa. Yhteistyökumppanit etsittiin kuitenkin mukaan, koska 

tiedetään sen edistävän lapsen ja perheen hyvinvointia. 

Kyllä minä jotenkin koen, että silloin kun pystyt auttamaan ja tukemaan 

sitä lasta ja perhettä, niin kyllä sinä teet sen eteen kaiken voitavan. Etsit 

ne mahdolliset yhteistyökumppanit, mitä ei sitten siinä ole. Me halutaan 
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tukea perhettä niissä tilanteissa ja antamaan niille se kaikki tarvittava tuki 

ja etsimään muut mukaan auttamaan. (R2) 

Yhteistyön tarpeen tunnistaminen on koettu paikoitellen epäselväksi. Haastateltavat 

pohtivat sitä, milloin oma osaaminen ja toiminta ei enää riitä lapsen hyvinvoinnin 

turvaamiseen. Huolen harmaa vyöhykkeistö –työkaluna on tuonut apua yhteistyön 

käynnistämiseen erään haastateltavan mielestä. 

Silloin kun alettiin puhumaan näistä huolen harmaista vyöhykkeistä niin 

se on madaltanut sitä kynnystä yhteistyöhön. Kyllä me mietitään sitä, että 

jos se huoli on suuri niin ollaan yhteydessä muihin palveluihin. Et kyllä 

me sitä lapsen etua ajatellaan kokoajan, että se ei vaarannu missään 

nimessä. (R2) 

 

6.2.2 Säännöllisillä tapaamisilla alkuun 

 

Merkittävänä yhteistyötä edistävänä tekijänä aineistossa esiintyy yhteiset säännölliset 

tapaamiset. Nämä tapaamiset jakautuivat kahteen osaan; tapaamisiin joissa 

yhteistyökäytännöistä asiantuntijoiden kesken sovitaan ja yhteistoimintaa kehitetään, 

sekä yksittäisen lapsen tilanteisiin kootut ryhmät. Kysyttäessä ratkaisuja 

moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen ongelmiin, vastauksena aineistossani olivat 

säännölliset yhteiset tapaamiset. Yhteisten säännöllisten tapaamisten tarvetta 

perusteltiin usein sillä, että niissä tutustuttaisiin ja voitaisiin yhdessä suunnitella ja 

kehittää yhteistyötä. Näitä yhteisiä asiantuntijatapaamisia ei kuitenkaan riittävässä 

määrin ollut toteutunut.  

Ku ois säännölliset tapaamiset ja kasvot edes tulis tutuiks ja yhdessä 

mietittäis niissä käytäntöjä miten toimitaan. (R2) 

Ne yhteiset tapaamiset, että se verkostoituminen sitä kautta. Pitäis olla 

säännölliset tapaamiset, missä arvioitais ja kehitettäis sitä yhteistyötä ja 

toimintamalleja. Sitten ihmisten kasvot ois tutut, tiedät kenen puoleen 

kääntyä. Mutta mä uskon kuitenki siihen, että jokainen joka tarvii sitä 

yhteistyökumppania niin kyllä se jokatapauksessa ottaa yhteyttä. Mutta se 

helpottaa niissä tilanteissa, kun on nähny ja se toiminto on tuttu. (R2) 

Se auttaa paljon sitä moniammatillista yhteistyötä, jos tuntee ihmisiä. Et 

tietää keneen ottaa yhteyttä, ja kun multa joku kysyy niin mä tiedän 

neuvoa. Et ois jonkinlaista säännöllistä tapaamista niiden muiden kanssa. 

(R1) 
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Lainauksissa tulee esiin tutustumisen tarve, kun yhteistyöhön osallistuvat ovat toisilleen 

vieraita. Tapaamisten kautta tulisi edes kasvot tutuiksi. Yhteiset tapaamiset koettiin 

hyväksi keinoksi edistää moniammatillista yhteistyötä. Tapaamisten toteutuminen oli 

koettu haastavaksi. Eri hallinnonalalla toimiminen oli vaikuttanut siihen, että yhteistä 

aikaa tapaamisille oli paikoitellen ollut vaikea löytää.  

Kun ollaan eri organisaatioiden alla niin se yhteisen ajan löytyminen niin 

se voi olla se problematiikka. (R2) 

Jossain välissä yritin niitä kutsuakin, mutta me ei silloin saatu sovittua 

yhteistä aikaa. (R1) 

Toteutuneissa tapaamisissa oli koettu hyvänä, että jokainen esitteli oman tehtävänsä 

sekä sen, mitä työnkuva sisältää. Tämä edisti tutustumista ja lisäsi tietoa toisen työstä. 

Moniammatillisessa yhteistyötä edistää tieto ja ymmärrys toisten työstä.  

Että me jokainen tiedetään ja tunnetaan toinen toistemme työt eli 

tiedetään, mitä sinä teet kun sinä olet siellä. Että nää on mun mielestä ollu 

hirveen hyvä, että meillä on ollut lyhyet esittelyt että mitä kaikkea työtä 

itse kukin tekee. Eri ammattilaiset tuo esiin sen, mikä heille on oleellista. 

(R1) 

Yhteisiä tapaamisia pidettiin tärkeänä niin asiantuntijoiden välisessä tutustumisessa ja 

yhteistyön kehittämisessä että lapsen ja perheen kanssa työskenneltäessä. Kasvokkain 

tapahtuvien tapaamisten merkitys esiintyi jokaisessa haastattelussa. Tapaamisten avulla 

voidaan tutustua toisiin, jonka jälkeen yhteistyökäytäntöjen sopiminen mahdollistuu 

helpommin. Seuraavassa lainauksessa ilmenee, mitä voi aiheutua, jos yhteisiä 

tapaamisia eri toimijoiden kesken ei järjestetä eikä lapsen ja perheen kanssa 

työskentelevät asiantuntijat ole vuorovaikutuksessa keskenään.  

Kun ollaan keskenään eri paikoissa, kun ei olla saman pöydän äärellä 

keskustelemassa asioista, annetaan keskenään ristiriitaisia vaikutelmia tai 

päätöksiä. Ei päästä edistämään sen lapsen asiaa ja auttamaan, mutta jos 

keskusteltaisiin yhdessä niin päästäis kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. 

(R2) 

 

Lapsen ja perheen tilanteen kannalta on epäedullista, jos heidän kanssa toimivat tahot 

eivät ole kommunikoineet keskenään ja yhdessä asiakkaan kanssa tilanteessa. Tämä 

näyttäytyy perheelle ristiriitaisena ja voi aiheuttaa epäluottamusta asiantuntijoita 

kohtaan. Selkeänä ratkaisuna haastateltava tarjoaa yhteisiä tapaamisia, joissa voidaan 
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asioista keskustella. Tällaisia vahvasti rakenteisiin luotuja moniammatillisia yksittäisen 

lapsen tilanteeseen koottuja ryhmiä on tutkimuskohteessa sekä varhaiskasvatuksen 

organisoimana että perhe- ja sosiaalipalvelujen organisoimana. Nämä  lapsen ja perheen 

tilanteeseen kootut moniammatilliset tapaamiset, joissa perhe on mukana ovat tärkeitä ja 

pääasiassa haastateltavat kokivat tällaiset ryhmät hyvin toimiviksi.  

 

Perheen kannalta yhteisissä tapaamisissa on huomioitava, etteivät ne käy raskaaksi 

perheelle. Tavoitteena on oltava, että tapaamisissa päästään lapsen ja perheen tilanteessa 

konkreettisiin tuloksiin. Seuraavassa esimerkissä kokoontuminen ei perheen kannalta 

tunnu vievän asiaa juurikaan eteenpäin ja tapaamisessa käydään läpi vain 

tutkimustuloksia. Keskustelussa tulee päästä konkreettiselle tasolle. 

 

Mitä konkreettisemmalle tasolle siinä keskustelussa päästään, selkeetä ja 

konkreettisia asioita. Mitä sinä voit tehdä, mitä minä teen ja mihin 

sitoudun, ja mihin joku kolmas. Välillä semmoset moniammatilliset 

kohtaamiset perheiden kanssa,  joissa on useammasta paikasta ihmisiä 

niin niissä päädytään vaan sellaiseen lopputulokseen, joissa toistellaan 

erilaisten tutkimusten tuloksia. Ne on vanhemmille selkeitä, mutta ei 

puhuta ollenkaan siitä, mitä sen jälkeen. (R2) 

 

Vanhemmilta oli tullut palautetta, että joskus he kuulevat tulokset moneen kertaan ja 

kokevat sen raskaaksi. Tutkimuskohteessa pyritään jatkuvasti kehittämään toimintaa 

sekä vanhemmilta että työntekijöiltä saadun palautteen mukaan. 

 

Vanhemmat, kun ne on jo kolme kertaa kuullut samat asiat ja siitä oli 

tullut jossain kyselyssä palautetta. Niin pohditaan sitä, että miten 

pystyttäis hoitamaan niin että vanhemmat ei kuule kolmatta kertaa sitä 

samaa asiaa. (R1) 

   

Tällaisia tilanteita varten pyritään kehittämään uutta käytäntöä, jolloin lapsen ja perheen 

asiantuntijat kokoontuvat ensin jakamaan tietoa keskenään esipalaverissa ja sen jälkeen 

kokoonnutaan perheen kanssa. Tällöin vältytään siltä, että perheen ei tarvitse kuulla 

samoja tuloksia moneen kertaan. Isoherranen (2005, 124) tuo tutkimuksessaan esiin 

kuitenkin huolen siitä, että jos vanhemmat eivät ole läsnä asiantuntijakokouksessa, 

tuleeko heidän äänensä mukaan keskusteluun. Vanhempien ei ole välttämättä helppoa 
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osallistua tasavertaisesti keskusteluun asiantuntijoiden kanssa, erityisesti, jos 

asiantuntijoilla on etukäteen keskusteltu vahva yhteinen näkemys.  

6.2.3 Luottamus edistää yhteistyötä  

 

Luottamus näyttäytyi aineistossa tärkeänä moniammatillista yhteistyötä edistävänä 

tekijänä. Toisiin tutustuminen yhteisissä tapaamisissa edesauttaa luottamuksen 

syntymistä.  Luottamus edistää moniammatillista yhteistyötä. Luottamuksen synnyttyä 

yhteistyössä mahdollisesti esiintyvistä vaikeistakin tilanteista voidaan sopia.  

 

Kun ihmiset tutustuu toisiinsa ja oppii tuntemaan toisiaan. Tietää toinen 

toisistaan ja tulee semmoista luottamuksellisuutta. Kyllähän siinä tulee 

kaikennäköistä kiistaa vastuista ja järjestämisestä ja muusta, mutta sitten 

kun tutustuu ja on niitä kohtaamisia. On kuitenki sitä halua ruveta 

yhteistyöhön, niin että se itsellekin antaa jotakin ja kokee sen että tää 

myös rikastuttaa minun työtä. (R1) 

 

Moniammatillista yhteistyötä edistää se, että ammattilaiset voivat luottaa toistensa 

osaamiseen ja vastavuoroisuuteen. Luottamuksen syntymistä edistää vastavuoroisuus, 

jolloin nähdään että yhteistyöhön osallistuvat ovat sekä antajana että saajana 

yhteistyössä. Yhteistyö ei ole toimivaa, jos osapuolet eivät voi luottaa toistensa 

panostukseen. Joissain tilanteissa varhaiskasvatus toivoi, että luottamus heihin olisi 

suurempaan. Nämä tilanteet tulivat esille yhteistyössä lastensuojelun kanssa.  

 

Sitä enemmän ehkä toivois sitä luottamusta myös tännepuolelle, 

(varhaiskasvatukseen) koska meillähän on vaitiolovelvollisuus kans. (R2) 

 

Moniammatillinen yhteistyö edellyttää välittäväksi tekijäksi luottamusta, jolloin toiset 

nähdään yhteistyökumppaneina. Tällöin yhteistyöstä saatu hyöty ymmärretään 

asiakkuuden kautta. Jos moniammatillisten ryhmien suhteet eivät ole luottamuksellisia, 

ei välttämättä kaikkien asiantuntijoiden näkemykset pääse kuuluviin. Tällaisia 

kokemuksia tuli myös haastatteluissa esiin. 

 

Varsinkin semmosessa moniongelmaisissa tilanteissa, jossa on paljon 

toimijoita niin luottamus on hirveen tärkeetä. Sen kaltaisia kokemuksia on, 

että jotkut näkökulmat on jäänyt täysin ääneen puhumatta jonnekin 

suuntaan. Se on muuttanut sitä kokonaistilanteen käsitystä täysin 

toisenlaiseksi. (R2) 
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Jos ryhmät muodostuvat kovin suuriksi, voi jokin näkökulma jäädä kokonaan 

käsittelemättä. Tämä on huolestuttavaa lapsen tilanteen kannalta. Tapaamisten tulisi olla 

sellaisia, että kaikki osallistujat saavat niissä mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä esittää 

oman näkemyksensä, jolloin tietoa prosessoidaan aidosti yhdessä (Isoherranen 2012, 

129). Kaarina Mönkkösen (2007) mukaan moniammatillista yhteistyötä edistää 

dialoginen työtapa. Se edesauttaa vuorovaikutuksen kulkua yhteisen ymmärryksen 

suuntaan. Dialogisuuden yksi tärkeä elementti on vastavuoroisuus, jossa jokainen 

osapuoli pääsee vaikuttamaan tilanteeseen. (Mönkkönen 2007, 87, 126.)  

 

Omassa aineistossani luottamuksen syntyminen koettiin pitkäjänteistä työtä vaativana. 

Seuraavassa lainauksessa viitataan yhteistyökumppaneiden tuttuuteen, joka on 

saavutettu kun yhteistyötä on tehty kauan. Varhaiskasvatuksella on sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa pitkät perinteet yhteistyöstä. Varhaiskasvatuksen siirtyminen 

sivistystoimeen on helpottanut yhteistyötä koulun kanssa. Moniammatillinen työ on 

edelleen organisaatiokeskeistä ja usein pirstaloitunutta. Hallintoalojen väliset erot 

toimintakulttuurissa ja käytännöissä määrittelevät työskentelyä. Tämä tuli esille myös 

haastatteluissa.   

Meillä on se vankka pohja. Me ollaan niin kauan tehty yhteistyötä 

sosiaali- ja terveystoimen kanssa, että ne yhteistyökumppanit on hirveen 

tuttuja. Sit ku me siirryttiin sivistystoimeen niin se toi hirveesti hyvää, ja 

helpotti just kun me tavallaan tultiin lähemmäksi. (R1)  

Luottamuksen syntymiseen ovat vaikuttaneet tuttuus ja turvallisuus toimijoiden välillä. 

Myös Isoherranen (2005) raportoi, että luottamuksen syntymiseen tarvitaan aikaa. Kun 

on yhteistä historiaa ja luottamusta rakentavia kokemuksia, luottamus perustuu tietoon 

toisen toiminnasta. (Isoherranen 2005, 108.) Anni Liskin (2013, 62) tutkimus on 

samalla kannalla. Toimijat tarvitsevat aikaa, jotta oma paikka löytyy toimijoiden 

verkostossa. Luottamuksen merkitys vuorovaikutuksessa korostuu etenkin 

moniammatillisessa ja hallintorajoja ylittävässä työskentelyssä. (Liski 2013, 53, 62.)  

 

6.2.4 Työnjaon määritteleminen on keskeistä 

 

Aineiston perusteella moniammatillista yhteistyötä edistää työnjaon määritteleminen, 

joka myös Elorannan ja Kuuselan (2011) tutkimuksessa muodostui yhdeksi 

moniammatillista yhteistyötä edistäväksi tekijäksi. Varhaiskasvatuksen kokemana 
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työnjaon määritteleminen yhteistyötä edistävänä sisältää vastuista sopimisen, oman 

tehtävän kirkastamisen ja oman asiantuntijuuden sisäistämisen.  

 

Kenellä on vastuu, että päivitetään esimerkiksi näitä tietoja. Et ois ne 

päivitetyt listat, et kelle kuuluu milläkin sektorilla. (R2) 

 

Oman tehtävän kirkastaminen. Jotenki siinä miettis, et mikä olis se muu 

sektori jonka tähän ottais mukaan. Ollaan tietosia, et mihin me voidaan 

ohjata perhettä. Mikä on sen alan asiantuntija. (R2) 

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat merkittävänä edistävänä tekijänä yhteistyössä 

vastuiden ja rajojen määrittelyn. Tällä tarkoitettiin sekä varhaiskasvatuksen oman 

asiantuntijuuden sisäistämistä, että myös tietoisuutta siitä missä vaiheessa ja keihin 

yhteistyökumppaneihin ollaan yhteydessä. Myös Isoherrasen (2012, 118) mukaan 

moniammatillisen yhteistyön toteuttamisessa tarvitaan toisaalta asiantuntijoiden 

vastuiden selkiinnyttämistä, toisaalta selkeämmin ymmärrettyä yhteisvastuuta. Tämä 

tuli esille myös aineistossani esimerkiksi kahdessa seuraavassa lainauksessa. 

Me voidaan hoitaa vaan sitä yhtä asiaa ja meillä on se pedagoginen 

vastuu lapsista ja me voidaan tarjota se hyvin suunniteltu pedagoginen 

päivä. Et pitäis olla ne rajapinnat, et sitten kun me nähdään perhe, joka 

tarvitsee paljon tukea. Ei meidän osaaminen riitä, mutta meillä on hirveen 

kilttiä henkilökuntaa, joka auttaa perhettä. Että jokainen tietäs sen oman 

alueensa, että millä alueella kukakin toimii. Selkeet työnrajaukset kuka 

tekee mitäkin. (R2) 

  

Kyllä  me niissä rajapinnoissa ollaan kaikki toimijat aika tarkkoja, että 

määritellään ne vastuut kuka mistäkin vastaa. Se vaatii hirveen hyvää 

luottamusta niitten ihmisten välille, jotka sitä työtä tekee. (R2) 

 

Haastateltavat puhuvat käyttäen käsitettä rajapinta.  Tällä he tarkoittavat eri 

ammattilaisten osaamisen rajoja ja rajojen vetämistä yhteistyössä. Rajapinnoissa 

määritellään eri asiantuntijoiden vastuut yhteistyössä. Pärnä (2012) käyttää samassa 

yhteydessä rajatyön käsitettä. Rajatyön käsitteellä hän kuvaa moniammatillisen 

yhteistyön sisällä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Rajatyön tehtävänä on osoittaa, mikä on 

kunkin yhteistyöhön osallistuvan ydinosaamista ja mitä lisäarvoa hän tuo yhteistyölle. 

(Pärnä 2012, 137.)  
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6.2.5 Toimivat rakenteet tukena 

 

Rakenteet välittävät usein negatiivista ja jäykkä vaikutelmaa. Tässä tutkimuksessa 

toimivilla ja selkeillä rakenteilla koettiin olevan positiivinen merkitys moniammatillisen 

yhteistyön toimivuuteen. Haastateltavat kokivat yhteistyön olevan paikoitellen 

henkilösidonnaista. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat esittivät toimivat ja selkeät 

rakenteet ratkaisuna siihen, ettei henkilösidonnaisuus estäisi yhteistyön toteuttamista. 

 

Näähän on pakko sopia, että jos ei oo tehty jotain rakenteita niin se sit 

tavallaan riippuu ihmisistä. Se on henkilösidonnaista se yhteistyö, ja siitä 

huolimatta tahtoo olla. (R1) 

Pitäis olla vaan entistä selvemmät ne rakenteet, että se ei voi olla 

tämmöstä henkilötason yhteistyötä. Vaan ne rakenteet pitäis olla niin 

selkeet. (R2) 

 

Yhteistyö voi olla yksittäisten työntekijöiden kohdalla erittäin hankalaa tai 

erittäin toimivaa ja helppoa, on jossain määrin henkilösidonnaista.(R2) 

 

Alla olevissa lainauksissa haastateltavat ovat kokeneett, että moniammatillisessa 

yhteistyössä on siirrytty henkilösidonnaisuudesta organisaation tasolle. Yhteistyöhön 

luodaan rakenteisiin käytännöt ja toimintatavat yhdessä. Haastateltava on kokenut 

tämän selkeäksi parannukseksi. 

 

Se aiemmin oli henkilöihin perustuvaa suuressa määrin ja nyt se on 

organisaatioon perustuvaa. Siinä on sitoutuneisuus kaikilla organisaation 

tasoilla kasvanut. Tällä hetkellä me puhutaan tiiviimmin rakenteista, mitä 

on puhuttu viimeisen viiden vuoden aikana. Nyt luodaan niitä rakenteita 

pienin askelin lisää ja siitä olen tosi iloinen, koska tää on ollu vähän 

tietyllä tavalla haasteellista. (R2) 

Kehitetään yhdessä toimintaa luomalla yhteisesti rakenteita, että mitä 

tarvitaan ja minkä vuoksi. (R2) 

 

Vahvasti organisaatioon rakennetut toimintamallit näyttävät aineiston perusteella 

tukevan yhteistyötä. Jos tapaamisia ei ole rakennettu organisaation rakenteisiin, oli 

kokemuksia siitä, että niistä jää tärkeitä toimijoita pois. 
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Mitä enemmän mennään sinne ei niin vahvasti rakenteisiin rakennettuihin 

tapaamisiin, sitä helpommin niistä jää jotain merkittäviä 

yhteistyökumppaneita pois. Moniammatillinen verkosto kapenee. (R2) 

 

Kun rakenteet ovat kunnossa ja yhteistyökäytännöt kaikille selvillä, sujuu yhteistyö 

ilman suurempia ponnisteluja. Tämä tulee ilmi seuraavan haastattelun lainauksessa. 

Haastateltavan mielestä yhteistyö on sujuvaa ja rakenteet kunnossa. 

Jos on joku hyvä toimintamalli sovittu, ja kun se lähtee toimimaan niin 

tavallaan sehän on moniammatillista yhteistyötä. Kun se on kerran hyvin 

suunniteltu ja sitä tietenki sit seurataan ja tavataan tarvittaessa. Jos ei ole 

minkäänlaisia prosesseja eikä oikeestaan tiedetä kuka mitäki tekee niin se 

on kaikista hankalin, mut ei meillä kyllä sellaista tilannetta oikeastaan ole. 

(R1) 

Mut heti se kenen kanssa on rakenne, että kyllä me ollaan pohdittu niitä ja 

hiottu niitä. Kyllä se melkeen näin on, että niitä joiden kanssa on rakenne 

niin niitä pohditaan. (R1) 

Vaikka rakenteiden merkitys korostui selkeästi aineistossa, on huomioitava ettei 

rakenteista tule liian jäykkiä. Aino Arponen,  Eila Kihlman ja Sari Välimäki (2004, 48) 

huomauttavat rakenteiden turvaavan ja mahdollistavan, mutta myös estävän ja 

rajoittavan. On pidettävä huolta, ettei luoda sellaisia rakenteita, jotka estävät uudet 

innovaatiot myöhemmin. 

 

Tutkimuskohteessa rakenteita ja moniammatillisen työryhmän prosessia lapsen ja 

perheen kannalta pyritään keventämään ja avun saamista nopeuttamaan. Useat 

haastateltavat toivat esiin, että lapsen tutkimuksiin pääsy on paikoitellen osoittautunut 

liian pitkäksi prosessiksi lapsen ja perheen kannalta. Tähän oli tulossa muutosta. 

Haastatteluiden tekemisen aikana toimintaa oltiin viemässä siihen suuntaan, ettei lasta 

välttämättä aina tarvitsisi lähetettä neuvolaan ja sitä kautta muihin tutkimuksiin. Alla 

kaksi lainausta, joissa asiaa kuvataan. 

 

Jos miettii lapsen näkökulmaa niin mitä aiemmin puututaan, mitä aiemmin 

ne toimenpiteet on oikeen kaltaisia, niin sitä nopeemmin ne vaikuttaa ja 

sitä paremmat on lopputulokset. Kyllähän meillä byrokratia on tätä 

systeemiä estänyt.  Nyt viedään toimintaa niin, että aiemmin voidaan jo 

saada näitä yhteistyökumppaneita mukaan. (R2) 
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Meillä on ollu tää entinen malli, joka on ollu aika kömpelö. Niin ihmiset 

on alkanu toimimaan jo tällä uudella tavalla. Ihan luontaisesti, koska se 

on ollu käytännössä se paras vaihtoehto asiakkaan kannalta. Siitä on 

saatu kokemuksia, että se pitäs tehdä toisin, ja nyt me on sitten katottu, 

että miten se pitäis tehdä toisin. Sillä tavalla on voinut esimerkiksi 

vaikuttaa, miten toimitaan.(R1) 

 

Toimintakäytännöt oli koettu toimimattomiksi erityisesti lapsen hyvinvoinnin kannalta 

ja sen perusteella toimintaa oli lähdetty muuttamaan. Organisaatio on reagoinut 

työntekijöiltä tulleeseen palautteeseen. Edellä esitettyä toimintatapaa Rekola (2008) ja  

Isoherranen (2012) nimittävät oppivaksi organisaatioksi. Oppivassa organisaatiossa 

työntekijät kehittävät jatkuvasti itse arjen yhteistyötään vastaamaan ympäristön 

muuttuviin tarpeisiin. Organisaation ollessa oppiva, sillä on kyky joustaa ja muuttua. 

Merkityksellistä on, että muutosideat lähtevät myös alhaalta ylöspäin. (Isoherranen 

2012, 133.)  

 

Yhteenveto tutkimuskysymykseen 2. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat toivat esille 

monia asioita siihen, mikä moniammatillisen yhteistyötä edistää. Suorimmin tuotiin 

esiin yhteisten tapaamisten ja rakenteiden merkitys. Useissa haastatteluissa tuli esille, 

että yhteistyö on jossain määrin henkilösidonnaista. Tämä on mielestäni huolestuttavaa 

lapsen edun kannalta. Lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeää yhteistyötä ei voida 

rakentaa ja kehittää, jos yhteistyö on riippuvaista henkilöistä ja horjuu 

henkilövaihdoksien myötä. Tähän ongelmaan mahdolliseksi kehityskohteeksi 

haastatteluissa nousi esiin entistä toimivammat rakenteet, jotka eivät murru 

henkilöstövaihdoksien alla. Keskeistä moniammatillisen yhteistyön toteutumisessa ja 

kehittymisessä on luottamus ja työnjaon määritteleminen. Yhteinen tahtotila 

yhteistyöhön syntyy siitä, että ymmärretään sen tarve lapsen ja perheen hyvinvoinnin 

tukemisessa ja edistämisessä. 

 

Varhaiskasvatuksen kokemana moniammatillisen yhteistyön käynnistää ja sitä edistää 

yhteisesti tiedostetut tarpeet. Nämä tarpeet syntyvät lapsen ja perheen tilanteen mukaan. 

Näistä muodostuu moniammatillisen yhteistyön tahtotila ja sitoutuneisuus. 

Haastavissakin tilanteissa moniammatilliseen yhteistyöhön pyritään ja 

yhteistyökumppanit etsitään, koska se on lapsen ja perheen edun mukaista. Myös 
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Pärnän mukaan lapsiperheiden kanssa työskentelyssä korostuu asiakkaan tarpeen 

ymmärtäminen ja sen asettaminen moniammatillisen yhteistyön lähtökohdaksi. Jotta 

moniammatillinen yhteistyön prosessi voi käynnistyä, tulee tiedostaa asiakaslähtöinen 

yhteistyötarve. (Pärnä 2012, 206.) 

 

Säännöllisten tapaamisten merkitystä yhteistyön kehittämisessä pidettiin keskeisenä, 

koska ne luovat areenan tutustumiselle. Tuttuus helpottaa luottamuksen syntymistä, joka 

varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mukaan on keskeinen tekijä yhteistyössä. 

Haastateltavat kokivat, etteivät moniammatilliset säännölliset tapaamiset olleet 

toteutuneet riittävässä määrin. Myös muissa tutkimuksissa yhteisten tapaamisten 

merkitys moniammatilliselle yhteistyölle on tuotu esiin. Isoherranen (2005, 123) puhuu 

tutkimuksessaan tapaamisfoorumeista, jotka ovat tärkeitä yhteisen tiedon prosessoinnin 

ja tavoitteen rakentamisen paikkoja. Myös Arponen ym. (2004, 42) esittää, että 

yhteisten tavoitteiden saavuttaminen moniammatillisena yhteistyönä edellyttää 

foorumeita yhteiselle keskustelulle. 

 

Edelleen moniammatillista yhteistyötä haastateltavien mukaan edistää työnjaon 

määritteleminen. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat haluavat määritellä yhteistyön 

vastuut ja rajat selkeästi. He toivat esiin oman asiantuntijuuden lapsipedagogiikan 

alueella. Pärnän mukaan vahva professionaalinen identiteetti ja perustehtävän selkeys 

ovat hyvä pohja moniammatilliseen yhteistyöhön osallistumiselle. Oma asiantuntijuus 

välittyy yhteistyöhön oman ammattiroolin välityksellä. (Pärnä 2012, 137.) 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden työnjaon määrittely oman tehtävän kautta kuvastaa 

tällaista toimintaa. Haastateltavat määrittelevät sen, millä osaamisella he ovat mukana 

yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen perustehtävä on huolehtia pedagogiikasta ja heillä on 

sen kautta kertynyttä tietoa lapsesta sekä hänen hyvinvoinnistaan ja kehityksestään. 

Lapsen hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan lisäksi eri asiantuntijuuksia ja niiden 

yhdistämistä yhteisessä toiminnassa.   

 

Varhaiskasvatus tiedostaa luottamuksen merkityksen oleelliseksi moniammatillisessa 

yhteistyössä. Luottamuksen syntyminen edellyttää tuttuutta ja toisten työn tuntemista. 

Yhteistyö ei muodostu toimivaksi, jos osapuolet eivät voi luottaa toisiinsa. Vastuu ja 

luottamus kietoutuvat yhteistyössä toisiinsa. Pärnän mukaan luottamuksen syntyminen 

mahdollistaa asiantuntijoiden rajojen ylityksen, jolloin moniammatillinen 
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yhteistyöprosessi voi käynnistyä. Luottamuksen synnyttyä voidaan saada yhteinen 

käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, kuka vastaa mistäkin, ja että vastuu 

kokonaisuudesta on yhteinen. (Pärnä 2012, 6, 152.) Saman toteaa Isoherranen, jonka 

mukaan korkean luottamuksen ryhmissä rajojen ylitykset ovat sallittuja. Jotta 

yhteistyössä päästään yhteisvastuuseen, tulee osapuolten keskinäinen luottamus olla 

hyvää. (Isoherranen 2012, 119–121.) Tällaista tulosta en kuitenkaan havainnut omassa 

aineistossani. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat halusivat määritellä rajat ja vastuut 

selkeästi, jotta yhteistyön toteuttaminen olisi helpompaa. Vastuu nähtiin olevan 

varhaiskasvatuksella, mutta yhteisvastuun mukaista toimintaa kuitenkin toivottiin 

yhteistyöltä. Voiko tämän tällöin tulkita kuvastavan luottamuksen puutetta 

yhteistyökumppaneiden keskuudessa.  

 

Yhteisten tapaamisten lisäksi, jos yhteistyökäytännöt oli luotu rakenteisiin yhdessä 

toimijoiden kesken, kokivat haastateltavat moniammatillisen yhteistyön onnistuneena. 

Jos säännölliset tapaamiset on rakennettu organisaation rakenteisiin yhteisesti eri 

hallinnonalojen kesken, eivät myöskään henkilövaihdokset olleet vallitsevassa määrin 

esteenä yhteistyölle. Haastateltavat toivat vahvasti esiin rakenteiden merkityksen 

moniammatillista yhteistyötä edistävänä tekijänä ja he toivoivat rakenteita tueksi 

yhteistyön kehittämiseen. Tämä onkin huomioitu tutkimuskohteen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa, jossa esitetään kaupunkitason rakenteeksi perustettavaa 

monialaista lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmää. Tätä esitetään 

tarvittavan, jotta lasten ja perheiden palveluita voidaan kehittää systemaattisesti 

kokonaisuutena. (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013, 26–28.) Analyysin 

perusteella organisaation toimintatapa antoi viitteitä oppivasta organisaatiosta. 

Oppivassa organisaatiossa moniammatillinen yhteistyö on mahdollista ja se pystyy 

vastaamaan joustavasti yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin. Oppivassa 

organisaatiossa työntekijät luovat keskinäiselle toimivalla vuorovaikutuksella uusia 

toimintatapoja – ja ympäristöjä. (Rekola 2008, 148–149). 
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6.3 Yhteistyötä hankaloittavat tekijät 
 

Moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mukaan 

hankaloittavat: tiedon jakamisen käytännöt, henkilövaihdokset ja 

organisaatiomuutokset. 

6.3.1 Tiedon jakamisen käytännöt 

 

Haastateltavien kokemuksen perusteella moniammatillista yhteistyötä hankaloittavana 

tekijänä on lasta koskevan tiedon jakaminen. Aineiston edustajien puheessa esiintyi 

vahvasti varhaiskasvattajien kokemus siitä, että heidän oletetaan antavan lasta koskevaa 

tietoa, mutta he eivät saa tietoa muualta. Tämä ilmenee erityisesti yhteistyössä 

lastensuojelun kanssa. Jokaisessa haastattelussa koettiin yhteistyön lastensuojelun 

kanssa haasteelliseksi toteuttaa. Tätä perusteltiin henkilöstön vaihtuvuudella ja 

salassapitovelvollisuudella. Alla olevassa lainauksessa haastateltava pohtii, mikä 

yhteistyötä hankaloittaa. Hän päätyy antamaan esimerkkejä yhteistyöstä lastensuojelun 

kanssa.  

Vaitiolovelvollisuus. He ei saa antaa meille päin tietoa, että me voidaan 

antaa sinnepäin. Se aina yleensä se vaitiolovelvollisuus on se, mihin siinä 

yhteistyössä vedotaan. (R2) 

 

Ehkä se vaikein on lastensuojelu. Lastensuojelu haluaa meiltä tosi paljon 

tietoo, mutta me saadaan hyvin vähän palautetta sitten takaisin 

lastensuojelusta. (R2) 

 

Aineistoesimerkeissä tulee näkyväksi varhaiskasvatuksen kokemus tiedon antajana 

suhteessa lastensuojeluun. Varhaiskasvatus kokee, että he eivät saa tietoa esimerkiksi 

lastensuojelulta, vaikka tämä vähentäisi päiväkodissa olevaa huolta lapsesta. 

Haastateltavat toivat esiin, ettei heidän ole tarpeellista tietää kaikkea perheessä 

tapahtunutta. Se oleellinen tieto riittää, joka voi olla esimerkiksi tieto siitä että 

lastensuojeluilmoitus on johtanut toimenpiteisiin.  

 

Et jos tehään vaikka lastensuojeluilmoitus, niin katotaan tosi tarkkaan, 

että ei oo oikeutta antaa tietoja.  Ja eihän me haluttaiskaan sellasta 

yksityiskohtaista tietoo, että mitä perheessä nyt tapahtuu. Vaan että meille 

riittäis sellanenki tieto, et nyt lapsen asiat on hoidossa ja nyt suunnitellaan 
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tukitoimia. Kyllä se rauhoittais monta kerta, kun tiedettäis et nyt tää 

lastensuojelu on mukana ja tehdään jotakin. (R2) 

 

Välillä tää on semmoista salapoliisityötä. Pitää olla tuntosarvet hyvin 

koholla. Me ei välillä saada mistään tietoa lapsen tilanteesta. Yritetään 

kysyä hienovaraisesti jotain vanhemmilta mutta se on tapauskohtaista 

kertooko ne mitään ja sit kuullaan jotain muuta kautta et tällaista on. Ja 

jos ois tiietty aikasemmin niin oltais voitu auttaa lasta jo aikaisemmassa 

vaiheessa.(R1) 

 

Siellä saattaa olla tapahtunu hyvinkin moninaisia asioita, jotka selittäis ja 

vähentäis päivähoidossa olevaa huolta. Ei me haluta tietää kaikkia 

asioita, se yläkäsite yleensä jo helpottaa. (R2) 

Ei varhaiskasvatus voi auttaa eikä pysty oikeella tavalla tukemaan, jos ei 

oo sitä tietoa. Ja se tieto selittäis monta tilannetta. (R1) 

Aineiston mukaan moniammatillista yhteistyötä hankaloittaa epäselvät tiedon jakamisen 

käytännöt. Varhaiskasvatus kokee jakavansa lasta koskevaa tietoa, mutta he eivät saa 

tarvitsemaansa tietoa. Tätä perusteltiin vaitiolovelvollisuudella. Tällainen toiminta 

esiintyi erityisesti yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Haastateltavat toivat esiin, että 

yhteistyöhön oli toimintamalli olemassa. Tämä malli ei kuitenkaan toiminut ja esitettiin, 

että uutta yhteistyön toimintamallia tulisi rakentaa. 

 

Periaatteessa meillä on olemassa selvä rakenne lastensuojelun kanssa, 

miten toimitaan, mutta se ei jotenki toimi. Se on ehkä jo vähän vanha se, 

kun on ollu kaikenlaisia muutoksia. (R2) 

6.3.2 Henkilövaihdokset 

 

Jokainen haastateltava mainitsi yhteistyötä hankaloittavaksi tekijäksi henkilövaihdokset. 

Henkilövaihdokset vaikuttivat siihen, ettei tiedetä keneen ottaa yhteyttä ja kuka olisi se 

henkilö, jonka kanssa yhteistyötä tulisi tehdä. Jopa yhteystietojen ajan tasalla pitäminen 

koettiin haasteelliseksi.  

 

Tosi jotenki masentavaa ko sit kuulet et eihän tää oo puoleen vuoteen tai 

kahteen vuoteen ollu tää ihminen töissä. Ja ne oikeesti pitäis olla 

päivitetyt listat. Kokoajan ois listat niistä eri alojen työntekijöistä, et niitä 

päivitettäis. Niin sä tietäsit kehen ottaa yhteyttä. (R2) 
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Sit on tosi iso vaihtuvuus lastensuojelutyöntekijöissä, niin se on myös 

sellanen. Kun vaihtuu kokoajan ja siinäkin tulee itelle semmonen olo 

monta kertaa, että ko on tehty lastensuojeluilmoitus ja sitten vaihtuu 

työntekijät. Niin me ei oikeen varhaiskasvatuksessa tiedetä, millä tavalla 

se lastensuojelu on perheen asioissa mukana, ja me saatetaan huolehtia 

turhaankin lapsesta. (R2) 

 

Henkilövaihdokset esitettiin yhteistyötä rajoittavana tekijänä. Yhteistyö koettiin 

henkilövaihdoksista huolimatta mahdolliseksi, jos oli vahvat rakenteet ja toimintamallit 

yhteistyölle. Myös Anne Jyrkiäinen (2007, 126) pitää moniammatillisen yhteistyön 

ongelmana henkilöiden vaihtumista, jos rakenteet osaamisen jakamiseen eivät ole 

riittävän tukevat.   

Niin kyllä sen täytyy sen verkoston ja yhteistyön sujua tosi hyvin niinkö 

riippumatta siitä, ketä siellä on töissä ja vaihtuvuudesta. Se ei saisi olla 

henkilöriippuvainen, vaan sen pitäisi olla toimeenkuvaan liitoksissa. 

Haasteena on ihmisten vaihtuvuudet. Mutta kun on selkeet kumppanit, ja 

tiedetään mihin puoleen kääntyä ja miten toimitaan, niin yhteistyö sujuu. 

(R2) 

Valitettavan usein esimerkiksi lastensuojelussa vaihtuu ihmiset, että siellä 

pitää olla johdon hyvin sitoutunut ja tietää miten toimitaan. Ne 

työskentelytavat ja yhteistyökäytänteet pitää olla kaikille osapuolille 

selvät. (R1) 

 

6.3.3 Organisaatiomuutokset  

 

Organisaatiomuutokset esiintyivät aineistossa yhteistyötä hankaloittavana asiana. 

Haastateltavat esittivät yhteistyötä hankaloittavan, että he eivät tiedä kuka on 

yhteistyökumppani kun tietty organisaatio on muutoksessa.   

Välillä miettii että hetkinen, kukas se nyt tätä hoitaa, mutta se johtuu ihan 

näistä organisaatiomuutoksista. (R1) 

Ihmiset vaihtuu ja ehkä tehtävän kuviakin vaihdetaan ja organisaatiot 

muuttuu, et hirveen vaikeeta saada että kehen otat nyt yhteyttä. (R1) 

 

Mää en tiedä mikä se niitten tän hetkinen rakenne on.  Tää on semmosta 

myllerrystä tällä hetkellä, että nää meijän yhteistyökuviot ei oo oikeen 

selkeet. (R1) 
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Kuntien rakenteita uudistetaan tänä päivänä muun muassa organisaatiomuutoksilla 

vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Julkisten 

organisaatioiden tarve henkilöstövähennyksiin, tuottavuuden parantamiseen ja 

rakenneuudistuksiin vaikuttaa myös varhaiskasvatuksessa (Petäjäniemi & Pokki 2010, 

15). Lapsiperheiden palvelut ovat ajansaatossa hajaantuneet eri sektoreille, 

organisaatioihin ja yksiköihin. Alla oleva lainaus kuvaa, miten haastateltava kokee, että 

toimijoita vedetään nyt lähemmäksi toisiaan ja tämä heijastuu myös yhteiskunnan 

tasolta.  

Moniammatillista yhteistyötä rytmittää aikalailla erilaiset muutokset, niin 

organisaation kuin ajanilmiöihin liittyvät. Me ollaan eletty semmoista 

aikajaksoa, että me ollaan oltu aika erillään näistä meidän 

yhteistyökumppaneista omana toimialanamme ja nyt niitä toimijoita 

vedetään taas lähemmäs myös laajemmin yhteiskunnan päätöksissäkin 

tehdään. (R2) 

Varhaiskasvatuksen moniammatillinen yhteistyö on monialaista ylittäen eri 

hallintosektorit ja toimijat. Eri hallintosektoreiden organisaatiomuutokset haittaavat 

yhteistyön toteutumista, jolloin ei välttämättä tiedetä kuka on se kumppani, kenen 

kanssa yhteistyötä tehdään. Tämä vaikeuttaa myös yhteisen ajan löytymiseen ja 

suunniteltujen tapaamisten toteutumiseen. Lisäksi tiedon kulku oli osoittautunut 

ongelmalliseksi.  

Kun on organisaatiomuutoksia, se on  yks keskeisesti hankalaa tän 

moniammatillisen yhteistyön kannalta. Että esimerkiksi kun perhe- ja 

sosiaalipalvelut kuuluu sosiaali- ja terveystoimeen ja me kuulutaan 

sivistystoimeen, niin me ei kuulla sitä tilannetta, että mitä on muuttunut. 

Ja kun ajattelee, että molemmat on pienten palveluita niin me ei voida olla 

tietämättömiä niistä. Se on satunniasta, miten saa tietoa näistä 

organisaatiomuutoksista. Pitäs olla jotenki rakennettu niin, että kun 

muutos tulee niin sitten siitä informoidaan. (R1) 

Viimeisessä aineistoesimerkissä ilmenee huoli siitä, että tieto eri sektoreiden välillä ei 

kulje vaikka asiakas on yhteinen. Useissa kunnissa niin myös tutkimuskohteessa 

varhaiskasvatus on siirtynyt sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Haastateltavien mukaan 

muutos on ollut pääsääntöisesti hyvä ja lähentänyt yhteistyötä koulun kanssa. Myös 

valtakunnan laajuisesti päivähoidossa ja koulussa on koettu siirtyminen samaan 

hallinnonalaan luoneen uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle ja 
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moniammatillisuudelle. Kuitenkaan tarvittava tieto ei välttämättä kulje 

hallintosektoreiden välillä. (Petäjäniemi & Pokki 2010, 21.)  

 

Yhteenveto tutkimuskysymykseen 3: Moniammatillista yhteistyötä 

varhaiskasvatuksen mukaan hankaloittavat: tiedon jakamisen käytännöt, 

henkilövaihdokset ja organisaatiomuutokset.  

 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat, ettei lasta koskevan tiedon jakaminen ollut 

vastavuoroista. He kokivat olevansa tiedon jakajia, mutta eivät itse saaneet tarvittavassa 

määrin tietoa lapseen liittyen. Usein varhaiskasvatuksen toimijoille riittäisi tieto, joka 

vähentäisi heidän huolta lapsesta. Niin kuin eräs haastateltava totesi: ”usein jo se 

yläkäsite riittää”. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat kuitenkin kokivat törmäävänsä 

salassapitoperusteluun yhteistyöhön liittyen. Ongelma esiintyi erityisesti yhteistyössä 

lastensuojelun kanssa. Tämä on tiedostettu myös valtakunnallisesti. Lastensuojelulain 

toimivuutta ja lastensuojelun toimintakäytäntöjä selvittävän työryhmän mukaan 

viranomaisten välisessä tiedonkulussa ja yhteistyössä on parannettavaa. Selvityksen 

perusteella on havaittu, ettei palautetta siitä onko tehty ilmoitus johtanut toimenpiteisiin 

tarvittavissa määrin saada. Tältä osin tulisi selvittää tarve tehdä lakiin muutoksia niin, 

että tieto toimenpiteistä tulisi ilmoituksen tehdyn viranomaisen tietoon. 

(Sisäasiainministeriö 2012a, 3.) Sami Mahkonen (2012, 129) toteaa, että 

moniammatillinen yhteistyö on vaikeasti hallittavissa salassapidon kannalta, koska 

voimassa oleva lainsäädäntö perustuu yksiammatillisuuden ideaan. Usein kuitenkin 

yhteistyötä rajoittavat muut asiat kuin lainsäädäntö, kuten tämän tutkimuksen mukaan 

toisten toimintakulttuurien tunteminen, luottamuspula sekä rakenteet. 

 

Aineistossa ilmeni, että moniammatillisen yhteistyön toimintakäytännöt eivät olleet 

kaikkien kumppaneiden kesken tarpeellisen selvät. Tällöin voi syntyä epäluottamusta 

toisiin toimijoihin ja yhteistyön mahdollisuus heikkenee.  Tarvitaan siis yhteisten 

toimintakäytäntöjen suunnittelua ja sopimista. Haastatteluissa tuli ilmi, että esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välillä oli olemassa yhteistyöhön 

toimintakäytännöt, mutta niitä ei koettu toimiviksi. Pärnän (2012) rajatyön käsitteen 

mukaan yhteistyö rajatyössä on mahdollista, kun kaikki mukana olevat toimijat ovat 

halukkaita näkemään toiset toimijat niin luotettavina, että lapsen edun mukaiset 

ratkaisut moniammatillisessa yhteistyössä toteutuvat. Pärnän mukaan moniammatillinen 
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yhteistyö perustuu pitkälti rajatyöhön. Yhteistyötä tehdään, mutta osana sitä näyttäytyy 

yhteistyötä hankaloittava raja, vaitiolovelvollisuus. Pärnä kysyykin, onko salassapito 

todellinen este vai vain tilannekohtaisesti käyttöönotettava raja. (Pärnä 2012, 134–136, 

149–152.)  

 

Salassapitovelvollisuudesta säädellään useassa eri laissa ja kaikissa lähtökohtana on 

lapsen etu. Tämä ei kuitenkaan estä yhdessä asiakkaan kanssa sovitusta yhteistyöstä 

muiden toimijoiden kanssa. (Mahkonen 2010, 19–26.) Kristiina Huhtanen (2004b) 

näkee myös salassapitovelvollisuuden moniammatillisen yhteistyön ongelmana. Hän 

esittää, että salassapitoon liittyviä ongelmia voidaan kuitenkin välttää, jos yhteistyön 

osallisilla on selkeät menettelyohjeet salassapitokysymyksissä. (Huhtanen 2004b, 92–

93.)  

 

Myös muissa tutkimuksissa tietoon ja henkilösidonnaisuuksiin liittyvät ongelmat on 

koettu hankaloittavan moniammatillista yhteistyötä.  Elorannan ja Kuuselan (2011, 9) 

selvityksen mukaan moniammatilliseen yhteistyön toteutumiseen tulee varata riittävästi 

yhteistä aikaa, tiedonkulkua on parannettava sekä riittävät henkilöstöresurssit tulee 

turvata. Valtakunnallisen neuvolaselvityksen mukaan moniammatillisessa yhteistyössä 

työntekijöiden vaihtuvuus ja tiedonkulku koettiin ongelmalliseksi (Hakulinen-Viitanen 

& Pelkonen & Haapakorva 2005, 118). Mari Kontio (2010, 18) on tuonut esiin 

moniammatillisen yhteistyön haasteita varhaiskasvatuksessa. Yhteistyötä vaikeuttaa 

useimmiten tiedon heikko kulku, muiden työtehtävien huono tunteminen sekä 

ajanpuute. 

 

Lisäksi organisaatiomuutokset esiintyivät aineistossa yhteistyötä hankaloittavana 

tekijänä. Tämä on liitettävissä laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Julkisen 

talouden säästötoimenpiteet sekä organisaatio- ja rakennemuutokset muokkaavat 

keskeisesti organisaatioita sekä työyhteisöjä. Tämä asettaa haasteen hyvien käytäntöjen 

ja työtapojen löytämiseksi moniammatillisessa yhteistyössä. Yhteistyökäytänteiden 

sujuminen eri tahojen kanssa vaatii aikaa. Asiakkaan ja henkilöstön kannalta yhteistyön 

vastuutyöntekijät vaihtuvat, jolloin uutta pitkäjänteistä luottamuksellista suhdetta on 

vaikea luoda ja ylläpitää. (Heino 2009, 74; Pärnä 2012, 22.) Lasten palveluita 

koskevassa selvityksessä on todettu, että yksittäisten organisaatioiden tuloksellisuuden 

ongelmiin kuuluu vastuiden kaventuminen, jolloin rajapinnat eivät kuulu kenellekään, 
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kokonaisnäkemys hukkuu ja yhteistyö vaatii erityisiä ponnistuksia (Sipilä & Österbacka 

2013, 31). Isoherrasen (2012, 159) tulkinnan mukaan käynnissä on laaja ja syvä 

organisaatiokulttuurinen muutosprosessi, jossa vaaditaan muutoksia sekä organisaation 

sisä- että ulkopuolelta. 

 

7 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen mukaan varhaiskasvatus kokee moniammatillisen yhteistyön merkittävänä 

lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Lasten ja perheiden moninaiset ja haastavat tilanteet 

edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä. Tutkimuksen mukaan lapsen hyvinvointiin 

vaikuttavat moniammatillisen yhteistyön toimintatavat ja päätökset eri systeemien 

tasoilla. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat tiedostavat, että lapsen ja perheen 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan vastavuoroista yhteistyötä 

muiden toimijoiden kanssa. Tätä he myös tutkimuksen mukaan toivovat.  

 

Yhtenä tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että varhaiskasvatus kokee olevansa 

moniammatillisesta yhteistyöstä vastuussa. Moniammatillisen yhteistyön vastuu sai 

varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden haastatteluissa negatiivisen sävyn. Varhaiskasvatus 

toivoo muilta lapsen parissa työskenteleviltä toimijoilta enemmän yhteisvastuuta 

kokonaisuudesta sekä jaettua vastuuta. Moniammatillisessa yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen asiantuntijat haluavat määritellä vastuukysymyksen selkeästi, jotta 

yhteistyö mahdollistuu. Vastuu määriteltiin oman asiantuntijuuden perusteella. Myös 

Isoherranen (2012, 120) on esittänyt, että jos vastuukysymystä ei määritellä selkeästi, 

voi siitä muodostua moniammatillisen yhteistyön kompastuskivi. 

 

Tulosten mukaan moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana on 

pääasiassa asiantuntijan ammatillista vastuuta. Yhteistyö ei toteudu riittävässä määrin 

yhteisvastuuna. Yhteisvastuu edellyttäisi toteutuakseen luottamusta 

yhteistyökumppaneihin. Luottamus puolestaan edellyttää toimintakulttuurien tuntemista  

ja tuttuutta sekä tämän mahdollistavia tapaamisia. Myös muissa tutkimuksissa on 

todettu, että luottamus mahdollistaa asiantuntijoiden rajojen ylitykset ja yhteisvastuun 

(Pärnä 2012, 6; Isoherranen 2012, 121). Tämä herättää pohtimaan, kokeeko 

varhaiskasvatus jonkinasteista luottamuksen puutetta kumppaneihin. Jos näin on, olisi 
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tarvetta selvittää mistä tämä johtuu. Yhdeksi selitykseksi tutkimus antoi toisten työ- ja 

toimintakulttuurien tuntemattomuuden. Kun oltiin oltu tai oltiin saman hallinnonalan 

sisällä, niin yhteistyö oli toimivaa. Tällöin keskinäistä luottamusta oli voitu rakentaa. 

 

Varhaiskasvatuksen kokemana luottamus vaatii tuttuutta ja toisen työn ja osaamisen 

tuntemista. Jotta tämä mahdollistuu, tarvitaan säännöllisiä moniammatillisia tapaamisia. 

Tapaamiset edesauttavat tutustumisissa ja tulosten mukaan tapaamiset osoittautuivat 

selkeimmin moniammatillista yhteistyötä edistäviksi. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat 

kokivat kuitenkin, ettei säännöllisiä yhteisiä moniammatillisia tapaamisia ollut 

toteutunut riittävässä määrin. Tämän tutkimuksen mukaan voidaankin todeta, että 

tarvitaan lisää yhteisten tapaamisten toteutumisia, jotta yhteistyökumppanit ja heidän 

toimintatavat ja -kulttuuri tulevat tutuiksi. Myös joustavan esi- ja alkuopetuksen mallia 

kehittävässä hankkeessa huomattiin, että kasvattajien moniammatilliset suunnittelu- ja 

arviointikokoukset muodostivat keskeisen ympäristön, jossa voitiin neuvotella yhteisistä 

käytännöistä, tavoitteista ja rakentaa yhteenkuuluvuutta (Karila & Kivimäki & 

Rantavuori 2013, 25).  

 

Varhaiskasvatuksen kokemuksen mukaan moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen 

tueksi tarvitaan organisaatioon luotuja yhteistoiminnan rakenteita sekä yhteisiä 

toimintakäytäntöjä. Näyttää siltä, että edellytykset eri hallinnonalojen väliseen 

yhteistyöhön ovat paremmat, kun yhteistyömallit on luotu yhdessä rakenteisiin. Jos 

yhteistoimintaan oli luotu rakenteet ja käytäntöä oli yhdessä hiottu, kokivat 

varhaiskasvatuksen asiantuntijat moniammatillinen yhteistyön onnistuneena. Tulosten 

mukaan moniammatillisen yhteistyön toteutumiseksi tarvitaan vielä selkeämmin 

rakenteiden tukea eri hallinnonalojen välillä. Valtakunnallisessa lasten ja perheiden 

palvelujen toimivuutta koskevassa selvityksessä (2011) on myös todettu, että yhteisesti 

sovitut toimintatavat ja yhteistyötä tukevat rakenteet eivät toteudu lapsiperhepalveluissa 

ja eri toimijoiden välillä parhaalla mahdollisella tavalla. Eri asiantuntijoiden ja 

hallinnonalojen välinen yhteistoiminta edellyttää rakenteita ja yhdessä sovittuja 

toimintaperiaatteita. Hallinnonalojen rajat ylittävään yhteistyöhön tarvitaan yhteisiä 

johtoryhmiä sekä nimettyjä vastuuhenkilöitä vastaamaan kokonaisuuksista. (Perälä ym. 

2011a, 6–7.) Myös varhaiskasvatuslakia valmistellut työryhmä esittää, että kunnan on 

luotava palvelujen väliselle yhteistyölle selkeät rakenteet (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014, 39).  
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Kirsti Karila, Mirka Kivimäki ja Laura Rantavuori (2013, 28) pohtivat, milloin eri 

toimijoiden yhteistyön kohdalla voidaan puhua uuden organisaatioiden rajoja ylittävän 

yhteisön syntymisestä, ja milloin kyse on vain yhteisestä rajapintatyöskentelystä. 

Varhaiskasvatuksen kokemana yhteistyötä tehdään, mutta yhteistyön haasteena esiintyy 

toimintakulttuurien tuntemisen ja osapuolien luottamuksen puutteesta aiheutuvat 

rajapinnat. Yhteistyö näyttäytyy pääasiassa rajapintatyöskentelynä. Jotta yhteistyössä 

päästään Edwardsin (2010, 45) rajatilan mukaiseen yhteistyöhön, edellyttää se 

varhaiskasvatuksen kokemana luottamuksellista, vastavuoroista ja kunnioittavaa 

kumppanuutta. Tärkeää on, että yhteistyön osapuolet tuntevat toisen työ- ja 

toimintakulttuurit, jotta luottamus rakentuu. Tämä edellyttää yhteisiä moniammatillisia 

tapaamisia, jossa yhteistyötä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Tällöin voidaan 

ylittää professioiden ja organisaatioiden rajoja ja luoda uusia yhteisiä 

toimintakäytäntöjä. Tällöin lapsen ja perheen tilanteen äärelle muodostuu yhteistä 

asiantuntijuutta. Yhden vaihtoehdon toiminnalle voisi antaa varhaisen avoimen 

yhteistoiminnan -malli. Se tarjoaa mahdollisuuden luoda yhteinen lapsen tarpeesta 

lähtevä toimintakulttuuri organisaatioon. Malli antaa rajojen ylitykseen tilan, jossa 

yhteisistä tavoitteista ja asiantuntijoiden osaamisesta voidaan neuvotella. (Koskimies, 

Pyhäjoki, Arnkil 2012, 66.) 

 

Tämän tutkimuksen mukaan moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana 

näyttäytyy sekä organisaatiokeskeisenä että asiakaslähtöisenä. Yhteistyön kokemisena 

organisaatiokeskeisenä tärkeäksi muodostuvat rakenteet ja mallit. Toisaalta 

moniammatillinen yhteistyö esiintyy asiakaslähtöisenä, jolloin keskeistä yhteistyössä on 

lapsi sekä lapsen ja perheen tarpeet. Yhteistyötarpeen ja tahtotilan synnyttää kokemus 

siitä, että toiminnalla on merkitys lapsen hyvinvoinnin kannalta. Tämän tutkimuksen 

mukaan sekä organisaatiokeskeistä että asiakaslähtöistä moniammatillisen yhteistyön 

toimintaa tarvitaan, jotta moniammatillinen yhteistyö voi käytännössä toteutua. Pärnän 

(2012, 206) mukaan moniammatillisen yhteistyön kehittymisessä tarvitaan siirtymistä 

organisaatiokeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen. 

 

Yhdeksi keskeiseksi haasteeksi tutkimuskohteessa osoittautui varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoiden kokemuksena yhteistyö lastensuojelun kanssa. Yhteisiä 

toimintakäytäntöjä ja rakenteita oli yritetty luoda, mutta ne todettiin toimimattomiksi.  
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Lisäksi moniammatillista yhteistyötä tässä yhteydessä hankaloitti varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun epätietoisuus lasta koskevan tiedon jakamisesta. Tämä on myös todettu 

valtakunnanlaajuisesti.  On esitetty tarve laatia lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn 

liittyviä tietojen vaihtoa ja salassapitoa koskevaa sääntelyä käsittelevä opas ja toteuttaa 

oppaaseen liittyvä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus (Sisäministeriö 2014, 48). 

Lisäksi on todettu, että Suomesta puuttuu laki moniammatillisesta yhteistyöstä 

(Mahkonen 2010, 23). Lain tasolla olisi tarve säätää viranomaisten keskinäisestä 

tietojen vaihtamisesta, tallentamisesta ja käsittelemisestä sekä siitä, minkälaisia yhteisiä 

tietokantoja viranomaisilla voisi olla (Sisäasiainministeriö 2012b, 27). Mahkonen 

(2012, 138) on myös todennut, että vuoden 1973 päivähoitolaissa (36/1973) on 

puutteita, koska siinä ei säädetä lainkaan moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvästä 

salassapitovelvollisuudesta. Näillä makrotason toimilla voitaisiin selventää ja edistää 

moniammatillisen yhteistyön käytännön toteutumista mesotasolla ja edistää lapsen edun 

ja hyvinvoinnin toteutumista mikrotasolla. 

 

Tutkimuksen perusteella moniammatillisessa yhteistyössä tulee vahvasti esiin 

yhteistyön dynaamisuus ja yhteistyöhän vaikuttavat ajanilmiöt, jotka heijastelevat sekä 

ekso- että makrosysteemistä. Eräs haastateltava toi esiin sen, että ajanilmiöön on 

kuulunut eri toimijoiden etäisyys. Hän koki, että toimijoita vedetään nyt lähemmäksi 

toisiaan ja samalla luodaan yhteistyöhön rakenteita. Moniammatillinen yhteistyö ja eri 

hallintosektorit ylittävä monialainen yhteistoiminta onkin esillä useissa lasten ja 

perheiden palveluja ohjaavissa strategioissa ja ohjelmissa. Isoherrasen (2012) tulkinnan 

mukaan käynnissä on laaja ja syvä organisaatiokulttuurinen muutosprosessi, jossa 

vaaditaan muutoksia myös organisaation ulkopuolelta. Tämä tekee muutoksesta hitaasti 

etenevän ja vaikeasti toteutettavan. (Isoherranen 2012, 159.)  

 

Eri hallintosektoreiden toimintatavat ja organisaatiomuutokset ovat vahvasti 

vaikuttamassa yhteistyöhön. Tutkimuksen mukaan henkilövaihdokset ja 

organisaatiomuutokset vaikuttavat ja vaikeuttavat yhteistyötä. Toimintakäytänteet ovat 

haastateltavien mukaan jatkuvassa myllerryksessä. Tulosten mukaan oli havaittavissa 

ristiriita, jonka Leenä Eräsaari (2012) on tuonut esiin. Eräsaaren mukaan erilaiset 

poliittiset ohjelmat puhuvat yhteistyön ja yhteisöjen tarpeen puolesta, mutta tämän 

hetken julkisjohtamisen periaatteet tekevät mahdottomaksi yhteistyön organisaatioiden 

välillä. (Eräsaari 2012, 88.) Uuden julkisjohtamisen periaatteiden mukaan toiminnan 
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tulee olla taloudellista, tehokasta ja tuloksellista. Palveluja pyritään järjestämään ja 

uudelleen organisoimaan kustannustehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannukset vievät kuntataloudesta huomattavan osan. Taloudellisesti saatavat edut 

riippuvat siitä, miten palvelut organisoidaan, järjestetään ja tuotetaan. Kuntaorganisaatio 

onkin jatkuvassa muutoksessa siirryttäessä kohti palvelutaloutta. (Koskiaho 2008, 168–

172.) Myös Pärnä (2012, 44) on tuonut esiin, että palvelujen tehokkuus, vaikuttavuus ja 

kustannusvastaavuus vaatimukset vaikuttavat lapsiperhepalveluissa toimivien 

ammattilaisten käytäntöihin. 

 

Vaikka varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat yhteistyön paikoin haasteellisena 

toteuttaa, tekivät he yhteistyön eteen kaiken mahdollisen lapsen edun nähden. 

Yhteistyöhön pyritään ja yhteistyökumppanit etsitään, koska sen tiedetään olevan lapsen 

edun mukaista. Tämä luo ravinteikkaan pohjan yhteistyön edelleen kehittämiselle. 

Kaiken kaikkiaan mielestäni tutkimuskohteen organisaatiolla on hyvät edellytykset 

kehittää moniammatillista yhteistyötä lapsiperhepalveluissa. Analyysi antoi viitteitä 

oppivasta organisaatiosta (Rekola 2008,148), jolloin organisaatiolla on kykyä joustaa ja 

muuttua ympäristön muuttuviin tarpeisiin. Pärnä (2012) on todennut moniammatillisen 

yhteistyön olevan organisaatiokulttuurinen ilmiö, joka joko kannustaa yhteistyöhön tai 

rajoittaa yhteistyötä. Avoimen ja joustavan organisaatiokulttuurinmukainen 

suhtautuminen yhteistyöhön antaa moniammatilliselle yhteistyölle mahdollisuuden 

rikastuttaa työtä ja tulkita yhteistyö lisäresurssina. (Pärnä 2012, 144.) 

 

On todettu, että jos lasten ja perheiden palveluissa toimivien asiantuntijoiden 

moniammatillinen yhteistyö ei toimi, vaikeuttaa se lapsen ja hänen perheensä avun 

hakemista sekä eri järjestelmistä saatujen tukien keskinäistä joustavuutta ja jatkuvuutta. 

Toimivat yhteistyökäytännöt edistävät ongelmien varhaista tunnistamista ja tuen oikea-

aikaista järjestämistä. (Halme, Perälä & Laaksonen 2010, 25–26.) Tämän vuoksi lasten 

ja perheiden palvelujen yhteistyön tutkiminen ja kehittäminen on myös jatkossa tärkeää. 

Varhaiskasvatuksen kokemana moniammatillista yhteistyötä tulee edelleen kehittää. 

Tutkimuksella olen pyrkinyt osoittamaan, että moniammatillisen yhteistyön 

toteutumiseen vaikuttaa toiminta monella tasolla ja näiden toimintojen kautta 

muotoutunut yhteistyö vaikuttaa viimekädessä yksittäisen lapsen hyvinvointiin. 

Voidaan todeta, että lapsen hyvinvoinnin toteutumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, 

tarvitaan yhteisvastuullista moniammatillista yhteistyötä mesosysteemissä eri 
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asiantuntijoiden kesken sekä moniammatilliseen yhteistyöhön rakenteita organisaation 

eksosysteemissä että yhteistyön sääntelyä makrosysteemissä.  Myös Isoherrasen (2012, 

150–152) moniammatillisen yhteistyön kehittämisen kolmetasoinen malli on 

osoituksena tästä.  

 

Tutkimustulokset koskevat vain yhden kunnan varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 

kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä. Näin ollen tulokset eivät ole 

yleistettävissä laajemmalle. Tulokset antavat kuitenkin suuntaviivoja siihen, miten 

varhaiskasvatuksessa koetaan eri asiantuntijoiden välinen moniammatillinen yhteistyö. 

Toimintaa kehitettäessä voidaan toimenpiteitä suunnata yhteistyötä hankaloittaviin ja 

edistäviin tekijöihin. Olennaista on, että varhaiskasvatus kokee moniammatillisen 

yhteistyön tärkeänä ja toivoo yhteistyön kehittämistä. Kysymys vastuun jakamisesta on 

mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten muut 

lapsen ja perheen kanssa työskentelevät kokevat moniammatillisen yhteistyön sekä 

yhteistyön varhaiskasvatuksen kanssa. Tällaista laadullista kokemukseen perustuvaa 

tutkimusta ei juuri ole lapsiperheiden moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Varhaiskasvatuksen kokemus on tärkeä tunnistaa muun muassa sen vuoksi, että 

laadukas varhaiskasvatus kantaa pitkälle lapsen tulevaisuuteen. Nähtäväksi vielä jää, 

millaisia edellytyksiä ja toimintatapoja uusi varhaiskasvatuslaki antaa 

moniammatilliseen yhteistyöhön lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Viimekädessä 

kysymys on lapsen edusta.  
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Liitteet 
 

Liite 1: HAASTATTELURUNKO 

KYSYMYKSET TEEMOITTAIN:  LISÄKYSYMYKSIÄ: 

YHTEISTYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ: 
1.Kuvailisitko, miten moniammatillinen 
yhteistyö näkyy työssäsi lapsen hyvinvoinnin 
tukemisessa. 
 

 
● kenen kanssa yhteistyötä? 
● millaisissa tilanteissa yhteistyötä? 
 

2. Kuvailetko työskentelykäytäntöä, kun 
useampi ammattilainen tekee yhdessä töitä 
lapsen eduksi. Konkretiaa. 

● kuka kutsuu koolle / yhdyshenkilö? 
● onko joku konkreettinen tila jossa 
kokoonnutaan? 
● ketä toimijoita mukana? 
● ovatko vanhemmat mukana? 
●kuinka usein tavataan? 
● miten vaihdetaan informaatiota? 
 
 

 

YHTEISTYÖN  TYÖSKENTELYTAVAT: 
3. Millaisin työtavoin ammattilaiset 
työskentelevät yhdessä? 
 

● onko joku tietty työskentelymalli jota 
toteutetaan? 
● millaisia rooleja ammattilaisilla on 
yhteistyössä? 
●millaisena näet päivähoidon roolin 
yhteistyössä? 
● onko omassa työyhteisössäsi 
yhteistyötä edistäviä toimintamalleja? 
● miten eri hallintosektoreiden yhteistyö 
sujuu? 

4. Kuvailisitko eri ammattilaisten 
yhteistyötä lapsen ja vanhempien 
kannalta? 
 

● Millaista on vanhempien / lapsen 
osallisuus     yhteistyössä? 
● Mikä yhteistyön merkitys on lapsen / 
vanhempien kannalta? 

5. Kuvailisitko eri toimijoiden yhteistyötä? 
(jos on kokemuksia) 
 

● esim. järjestöt, seurakunta, tulkki 

 

YHTEISTYÖN JOHTAMINEN: 
6. Kuvailisitko näkemystä siitä, miten 
moniammatillista työtä johdetaan? 
 

● Kenellä on vastuu asioiden eteenpäin 
hoitamisesta? 
● Millaisia rooleja on? 
● Miten määrittyy ryhmän 
puheenjohtajuus? 
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YHTEISTYÖN ARVIOINTI: 
7. Kuvailisitko, miten moniammatillista 
yhteistyötä arvioidaan? 

● Miten yksittäisiä tapaamisia arvioidaan? 
● Miten koko toimintamallia arvioidaan? 
● Miten työskentelyn vaikuttavuutta 
arvioidaan? 
● Kysytäänkö asiakastyytyväisyyttä 
tehtyyn toimintaan? 

 

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN: 
8. Minkälaiset seikat edesauttavat 
yhteistyötä? 
 

 

9. Minkälaiset seikat hankaloittavat 
yhteistyötä? 
 

Miten tämä näkyy omassa työssäsi? 
 

10. Miten näitä hankaluuksia voisi 
vähentää? 
 

 

11. Millaista mielestäsi on onnistunut 
yhteistyö?  

● Mitä se vaatii? 
● Mitä se tuottaa? 
● Mihin se perustuu ja mikä sitä 
kannattelee? 

12. Onko moniammatillisessa yhteistyössä 
tapahtunut muutoksia oman työurasi 
aikana? 

● Millaisia? 

13. Miten yhteistyötä voisi mielestäsi vielä 
kehittää, tuleeko vielä jotain mieleen? 

 

 

YHTEISTYÖN MERKITYS: 
14. Kuvailetko yhdessä työskentelyn 
merkitystä? 

● sinulle itsellesi 
● työyhteisölle 
● lapselle ja perheelle 
●millaisena näet päivähoidon roolin 
yhteistyössä 
 

 

Tuleeko vielä jotain muuta mieleen aiheeseen liittyen? 

 


