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TIIVISTELMÄ 
 

SOS-Lapsikylä on toteuttanut vuosina 2017–2019 yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa 

yhteiskehittämishanketta perustuen Varkauden kaupungissa aloitettuun kehittämiskumppanuuteen. 

Tavoitteena hankkeessa on ollut vahvistaa palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyttä, yhtenäisyyttä ja 

muotoutuvuutta sekä oikea-aikaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. 

Temaattisesti hankkeessa toteutettu työ jakaantui kolmeen osaan: verkostojohtamiseen, yhdessä 

tekemiseen ja vaikuttavaan apuun. Verkostojohtamisessa keskityttiin erityisesti perhekeskusten 

johtamisrakenteen muodostamiseen ja tukemiseen. Yhdessä tekemisessä vahvistettiin 

ammattilaisten välistä yhteistyötä ja vaikuttavan avun alla pohdittiin asiakasnäkökulmaa.  

Keskeiset opit hankkeesta liittyvät johtamiseen. Johtamisen tueksi on uskallettava ottaa käyttöön 

uusia tapoja ja järjestelmiä. Johtamisen tulee mahdollistaa kokeilut ja avoin yhteinen työ. Yhdessä 

tekeminen vaatii uudenlaista asennetta ja uskallusta haastaa totuttuja työnteon tapoja. Ihmisten 

kokemukset autetuksi tulemisesta ja oman hyvinvoinnin muutoksista on otettava vakavasti. Myös 

kehittämiskumppanilta vaaditaan tietoja ja taitoja toimia monimutkaisessa ympäristössä. 

Kehittämiskumppanuutta tarvitaan ja tällaisesta yhteisestä tekemisestä on hyötyä. Ulkopuolinen 

toimija on voinut sekä yhdistää kansallista ja paikallista kehittämistä että haastaa totuttuja 

käytäntöjä ja toiminnan organisointia.  
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1. JOHDANTO 
 

Vuonna 2017 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta varasi 500 000 euroa valtionavustusta 

ennakoivan lastensuojelun ja lapsiperheiden tarvelähtöisen auttamismallin kehittämiseen ja 

levittämiseen vuosiksi 2017–2019. Valtionavustus myönnettiin SOS-lapsikyläsäätiölle 

maaliskuussa 2017. Valtionavustuksella toimintamallia on tässä hankkeessa jatkokehitetty 

Varkaudessa sekä kehitetty edelleen ja levitetty osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa 

kuuden maakunnan alueella.  

 

Tässä loppuraportissa kootaan yhteen koko hankeaikana syntynyttä tietoa koskien lapsiperheiden 

kokonaisvaltaista auttamista. Liitteeseen 1. on koottu hankkeessa saatu teoreettinen ymmärrys. 

 

SOS-Lapsikylän verkkosivuille on koottu kaikki hanketta koskeva materiaali. 
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2. HANKKEEN KÄYTÄNNÖT 

Hankkeessa on työskennellyt kaksi kehittämissuunnittelijaa ja siinä on myös hyödynnetty SOS-

Lapsikylän kehittämispäällikön sekä kehitysjohtajan työpanosta. Lisäksi Varkaudessa on jatkanut 

työtään kehittämiskonsultti Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän yhteistyösopimuksen 

perusteella. Varkauden kehittämistyöstä on koostettu oma raporttinsa. 

 

Hankkeen kehittämissuunnittelijat aloittivat työn vuosina 2017 ja 2018. Syksyllä 2017 SOS-

Lapsikylä kiersi maakunnissa kertomassa hankkeesta ja solmi kehittämiskumppanuuden 

seuraavien maakuntien kanssa: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, 

Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi. Syksyllä 2017 kehittämistyötä suunnattiin Varkaudessa 

tehdyn kehitystyön jäsentämiseen ja analysointiin sekä maakuntien alueellisten lähtökohtien ja 

tarpeiden kartoittamiseen. Vuosina 2018–2019 kehittäminen eteni maakuntakohtaisten 

suunnitelmien mukaisesti. 

 

Vuosina 2018–2019 hankkeella on ollut ohjausryhmä, joka on aktiivisesti tukenut ja ohjannut 

hankkeen toteutumista.  

 

Ohjausryhmän jäsenet: 

• Marjo Malja, STM 

• Arja Hastrup, THL 

• Tuija Åstedt vuonna 2018, Heli 

Kuitunen vuonna 2019, Päijät-Häme 

• Harry Lunabba, Helsingin yliopisto 

 

• Mari Ahlström, Espoon kaupunki 

• Liisa Jokinen, SOS-Lapsikylä 

• Elina Stenvall, SOS-Lapsikylä 

• Kati Palsanen, SOS-Lapsikylä 

 

 

3. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

Tavoitteena hankkeessa on ollut vahvistaa palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyttä, yhtenäisyyttä ja 

muotoutuvuutta sekä oikea-aikaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Tavoitteet ovat kaikilla 

kumppanuusalueilla olleet samanlaiset, mutta toteutustavat ovat vaihdelleet. Tästä johtuen koko 

hankkeelle ei ole asetettu seurattavia tavoitteita, vaan eri alueille kohdistuville teoille on määritelty 

omat tavoitteensa. Hankkeen toteuttamista on alusta lähtien ohjannut myös vahva teoreettinen 
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ymmärrys. Teoreettisesti hanke nojautuu erityisesti ekologiseen systeemisyysteoriaan, 

kompleksisuusteoriaan sekä tunnustussuhdeteoriaan (teorioista enemmän liitteessä 1).  

Temaattisesti hankkeen sisältö ja tulokset jakaantuvat kolmeen osaan: 

1. Verkostojohtaminen 

2. Yhdessä tekeminen  

3. Vaikuttava apu  

 

3.1 Verkostojohtaminen 
Hankkeessa on keskitytty erityisesti muutosta mahdollistavan johtamisotteen kehittämiseen. 

Kompleksisuusteorioihin pohjautuen ohjaava ajatus on ollut se, että kompleksista maailmaa ei voi 

johtaa yksinkertaisen logiikalla. Visiona olevaa eri sektorit ja palvelut ylittävää yhteistyötä kohti on 

pyritty myös pohtimalla, miten johtamisen keinoilla voidaan edesauttaa uudenlaisen työn tekemistä 

(Jokinen, Stenvall & Palsanen 2018, 221). Johtamisen tueksi luotiin yhteisen strategiatyöskentelyn 

toimintamalli, vahvistettiin perhekeskusten johtamisrakenteita sekä luotiin johtamisen tueksi 

keskistetyn resurssien johtamisen malli yhdessä Varkauden kaupungin kanssa.  

 

Käytännössä työ on ollut: 

• yhteisiä koulutuksia 

• tiedon keräämistä asiakkailta 

• yhteistä ymmärrystä vahvistavien työpajojen fasilitointia     

     

Johtamisrakenteiden luominen perhekeskukselle: Pohjois-Karjala 

LAPE-kärkihankkeen aikana Pohjois-Karjalassa valmisteltiin maakuntatasoinen johtamismalli 

perhekeskuksille (Jokinen 2019, 1.) Hankkeessa syntyneen ymmärryksen mukaan on 

olennaista sisäistää, että yhteistyön toimijoiden välisen yhteistyön puuttuminen vaikuttaa 

negatiivisesti palvelun laatuun ja pitkällä tähtäimellä kustannuksen kasvavat, jos toimijat 

”pysyvät omalla tontillaan”. Pohjois-Karjalan kehittämistyössä huomattiin, että uudenlaisen 

työskentelyn kehittämisessä ja johtamisessa on tärkeää, että johtajalla on yhteiseen 

oppimisprosessiin liittyviä taitoja sekä menetelmällistä osaamista. Nämä taidot ja osaaminen 

mahdollistavat eri toimijoiden välisen yhteistyön ohjaamisen ja prosessin järjestelmällisen 

eteenpäin viemisen. Tärkeässä roolissa on myös toimintaympäristön ymmärtäminen ja 

huomioiminen jo kehittämisen suunnittelun vaiheessa, sekä ulkopuolisen kehittäjän 

mahdollisuus tasapainottaa olemassa olevia valtasuhteita.  
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Johtamisrakenteiden luominen perhekeskukselle: Päijät-Häme 

SOS-Lapsikylä teki yhteistyötä vuoden 2018 ajan perhekeskuspilottien ja vuoden 2019 ajan 

perhekeskuksen johtamisen osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja alueen kuntien 

kanssa. Vuoden 2018 perhekeskuspilottien osalta SOS-Lapsikylän tehtävänä oli koordinoida 

pilottialueiden kehittämistyön etenemistä ja huolehtia toimeenpanosuunnitelmien ja kokeilujen 

kirjaamisten toteutumisesta. SOS-Lapsikylän osaltaan luoman loppuraportin mukaan kokeilujen 

avulla on mahdollista löytää uusia keinoja asiakkaiden auttamiseksi (ks. tarkemmin Moisander-

Pohjonen ja Stenvall 2018).  

SOS-Lapsikylän kehittämistyössä hankitun kokemuksen perusteella yhteisen ymmärryksen 

luomiselle tuleekin varata tarpeeksi aikaa ja sen tulee olla jatkuva prosessi. Ymmärrys 

saavutetaan ja säilytetään vain pitämällä yllä keskustelua ja synnyttämällä mahdollisuuksia 

kohdata eri alojen ammattilaisia. Tätä kautta syntyy mahdollisuus myös luottaa toisen ihmisen 

harkintaan ja arviointiin, mikä on olennainen lähtökohta yhteiselle työlle. 

 

Keskitetyllä resurssien johtamisella oikeanlaista osaamista perheiden tueksi 

Hankkeen osana Varkauden kaupungissa on kehitetty toimintamallia, joka mahdollistaa 

perheiden auttamistyön tekemisen ja työn johtamisen yhtenä kokonaisuutena. Kehittämisellä on 

haluttu taata, että perheiden saama apu on kokonaisvaltaista, ja että erilaisten 

osaamisresurssien yhteinen ohjaaminen ja johtaminen on mahdollista. Kysymyksessä on 

ensisijaisesti perheen tukena olevien ammattilaisten uudenlaisen toimintakulttuurin ja työtapojen 

oppimisen ja omaksumisen prosessi. Työtä helpottamaan on kehitetty myös sähköinen 

toiminnanohjausjärjestelmä, joka helpottaa sekä yksittäisten työntekijöiden työtä että 

auttamistyön johtamista.  

 

3.2 Yhdessä tekeminen 

Yhdessä tekeminen liittyy ajatus- ja asennemuutokseen, jonka lapsi- ja perhepalveluissa täytyy 

tapahtua kaikilla toimintakulttuurin tasoilla. Ammattilaisten tulee tehdä yhdessä töitä ja palveluita 

tulee tarjota perheen lähtökohdista ja tarpeista käsin, ei valmiiden ”palvelukonseptien” 

näkökulmasta. Eri sektoreiden ammattilaisten kesken tulee muodostaa jaettu ymmärrys ja löytää 
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yhteinen kieli asioista puhumiseen. Ymmärrystä toisten työstä tulee lisätä ja viestintää 

ammattilaisten välillä parantaa.  

Käytännössä työ on ollut: 

• työpajojen ja työryhmien vetämistä 

• koulutuksia 

• asiakasosallisuutta vahvistavia tekoja 

 

 

Työpajat ja työryhmät 

Työpajoissa luotiin toimijoiden kesken yhteiseksi koettu näkökulma ja visio, jonka perusteella 

jokainen toimija voi sekä tehdä oman perustyönsä että liittyä myös muiden tekemään työhön 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Jo kehittämisprosessit itsessään toivat eri alojen ammattilaisia 

yhteen ja tarjosivat paikkoja kohtaamiselle ja tiedon kasvattamiselle. Tietoisella keskustelun ja 

työskentelyn jäsentämisellä ryhmiä ohjattiin muodostamaan yhteistä näkemystä. SOS-Lapsikylän 

tekemät kirjalliset koonnit ja raportit ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa yhteisen ymmärryksen 

muotoilemisessa eri alueilla. (Tarkemmin työstä ks. liite 1) 

Koulutukset 

Hankkeen aikana SOS-Lapsikylä on järjestänyt runsaasti koulutuksia ympäri Suomen. Koulutusten 

avulla on levitetty myönteisen tunnistamisen, systeemisyyden ja rinnallakulkijuuden ajatuksia, 

pyrkimyksenä luoda onnistuneen yhdessä tekemisen edellytyksiä niin ammattilaisten keskinäiseen 

työhön kuin asiakastyöhönkin. 
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Asiakasosallisuutta lisäävät teot 

Hankkeen aikana SOS-Lapsikylä on tuottanut asiakasymmärrystä mm. Asikkalassa ja Päijät-

Hämeen neuvolapalveluissa ja Arjen tuessa sekä Keski-Suomessa asukkaiden palveluntarpeita 

koskien. Konkreettisesti tämä on tarkoittanut tiedon keräämistä asukkailta haastatteluin ja 

kyselylomakkein, sekä erilaisissa tapahtumissa. Asukkaiden näkemysten ja alueen 

toimintaympäristön analysoinnin pohjalta SOS-Lapsikylä on tuottanut alueille tietoa 

kehittämistarpeista. Lisäksi Pelastakaa Lasten kanssa toteutettu järjestöyhteistyö on tuottanut 

arvokasta kokemustietoa suoraan lapsilta. Tässä yhteistyössä SOS-Lapsikylä oli mukana 

päiväkotien henkilökunnan ja asiakasperheiden kanssa toteutetussa hyvinvoinnin vahvistamisen 

työssä, joka perustui myönteisen tunnistamisen työpajoihin. 

 

 

3.3 Vaikuttava apu 

Lähtökohtana vaikuttavassa avussa on, että perheille tarjottavan avun merkitystä hyvinvoinnin 

kohentumiselle tulee myös pystyä todentamaan erilaisin mittarein. Ennen kuin toiminnan 

vaikuttavuuden mittareita voidaan lähteä kartoittamaan, tulee lähtötilanteesta ja tarpeista olla 

tarkka käsitys, jotta tiedetään mihin mittaustuloksia verrataan. Tämän lisäksi asiakkaiden 

näkökulmat ja kokemukset avun oikea-aikaisuudesta tulee ottaa vakavasti. Asiakkaiden tuottama 

tieto on yhtä relevanttia kuin ammattilaisten. Kenelläkään ammattiryhmällä ei ole käytettävissään 

kattavaa tietoa perheen tilanteesta vaan yhteinen ymmärrys syntyy erilaisten näkemysten 

yhdistämisestä.  

Käytännössä vaikuttavaa apua on kokeiltu: 

• alueellisten lähtökohtien kartoittamisella 

• kokeiluilla ja piloteilla 

 



 

 

8 

 

Alueellisten lähtökohtien kartoittaminen 

Alueittain tehdyt lähtötilanneanalyysit ovat muodostaneet kuvan alueen tilanteesta ja toimineet 

pohjana kehittämistoiminnalle, joka on perustunut kunkin alueen tarpeisiin ja konkreettisiin 

etenemismahdollisuuksiin. Jotta toiminnan kehittäminen ylipäänsä on mahdollista, tulee 

alkutilanteesta muodostaa selkeä käsitys lähtötilanneanalyysein. Vasta tämän kuvan 

perusteella tiedetään mitä kehittää, minkä jälkeen voidaan keskittyä vaikuttavuuteen liittyviin 

asioihin. Alkutilanteen kattava selvitys on myös mittaamisen olennainen lähtökohta ja 

mahdollistaja. 

 

Kokeileminen ja pilotointi 

Omatyöntekijä -malli 

Omatyöntekijä -mallissa vahvistetaan neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajien roolia perheen 

työntekijänä, johon voi ottaa yhteyttä missä vain tilanteessa. Mallia on kehitetty etenkin 

Varkaudessa, mutta se on herättänyt kiinnostusta myös Päijät-Hämeessä.  

Kotiin vietävän perhekuntoutuksen pilotointi KuPerKeikka 

Pohjois-Karjalassa alueellisten tarpeiden perusteella puolestaan kehitettiin pilottitoiminnan avulla 

kotiin vietävän perhekuntoutuksen mallinnus KuPerKeikka, jonka tavoitteena oli vähentää tarvetta 

kodin ulkopuolisiin sijoituksiin ja huostaanottoihin sekä tarjota intensiivistä ja vaikuttavaa palvelua 

lastensuojelun asiakkaana oleville perheille. Toiminnan taustalla on ajatus siitä, että perheen 

elinympäristöön jalkautuva ja asiakaslähtöisiin tavoitteisin perustuva intensiivinen kuntoutus on 

vaikuttava tapa auttaa vahvan tuen tarpeessa olevia lapsia ja perheitä. Pilotoinnin kokemusten 

perusteella tällaisella intensiivisellä kuntoutuksella pystyttiin sekä suojelemaan lasta että estämään 

huostaanottoja aiempaa paremmin. 

 

4. HANKKEESSA SYNTYNEET OPIT KEHITTÄMISTOIMINTAA KOSKIEN  

Hankkeessa kertyneiden kokemusten perusteella on tärkeää huomata, että vaikka yhteisen 

ymmärryksen muodostamiseen olisi jo aiemmin panostettu runsaasti aikaa ja toimia, asia ei tule 

kertaluonteisesti tai ainakaan nopeasti valmiiksi. Ammattilaisilta kerättyjen kokemusten mukaan 

heidän välillään oli runsaasti epätietoisuutta ja erilaisia näkemyksiä, vaikka yhteisymmärryksen 

luomiseen olikin tietoisesti panostettu kehittämisessä aiemmin. Jatkuvuuden takaamiseksi asialle 
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on hyvä luoda pysyvät rakenteet ja viestintäkanavat. Hankkeessa kertyneiden kokemusten 

perusteella yhteinen strategia ja toiminnan taustalla olevan johtamisrakenteen toimivuus on 

olennaista toimivan palvelun luomisessa – pelkkä asiakastyön tason kehittäminen ei riitä 

onnistuneen ja pysyvän lopputuloksen luomiseksi. 

Jotta systeemistä näkökulmaa voidaan käytännössä toteuttaa julkisella sektorilla, johtajan on 

ymmärrettävä politiikan ja hallinnon eri tasojen, julkisen-, yksityisen- ja 3. sektorin toiminnan sekä 

epävirallisten yhteisöjen roolien kytkeytyminen toisiinsa (Jokinen, Stenvall & Palsanen 2018, 222). 

Muodostuvan kokonaisuuden voidaan nähdä olevan yhdenlainen ekosysteemi, ja siksi niin 

ekologinen systeemiteoria kuin sektorit ylittävän yhteistyön johtamisessa huomioitavia osatekijöitä 

jäsentävä malli ovat toimineet johtamista koskevan kehittämistyön tukena kompleksisuusteorioihin 

pohjautuvan ymmärryksen lisäksi. 
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Hankkeessa kertyneet opit tiivistettynä: 

• Monimutkaista maailmaa ei voi johtaa yksinkertaisen logiikalla. 

o On uskallettava kokeilla ja etsiä toimivia ratkaisuja; toimiva apu on eri tilanteissa 

erilaista. 

o On otettava käyttöön uudenlaisia (myös sähköisiä) välineitä johtamisen tueksi; 

oikea-aikainen tieto auttaa toimivien ratkaisujen löytämisessä. 

• Yhteinen työ syntyy yhteisestä ymmärryksestä ja luottamuksesta. 

o Ihmisille, niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin, on luotava kohtaamisen paikkoja 

ja mahdollisuuksia muodostaa yhteistä ymmärrystä. 

o Totuttuja työtapoja on haastettava ja opittava toimimaan toisin. 

o Pysyvä muutos vaatii sitoutumista; perheen tulee sitoutua apuun, työntekijän 

muutokseen ja johtajan yli hallintorajojen tapahtuvan johtamisen vaatimuksiin. 

• Ihmisten kokemukset on nostettava keskiöön. 

o Koettu hyvinvointi ja kokemus palveluiden vaikutuksesta omaan elämään ovat 

relevantteja mittareita. 

o Työskentelyn tulisi kohdistua koko perheeseen, tukea tarjoavalla taholla ei ole 

perheen näkökulmasta merkitystä. 

o Vaikuttavuutta varten täytyy olla selvillä lähtötilanne, muuten on mahdotonta 

sanoa, ovatko asiat muuttuneet. 

o Asiakasosallisuutta on mietittävä ihan uudella tavalla: asiakkaat voidaan ottaa 

mukaan myös työntekijöiden välityksellä (ns. ”välitteinen osallisuus”). 

o ”Lupaa kysyvä -työote” ottaa asiakkaan työntekijän rinnalle työskentelyyn, 

perustuu systeemiseen ymmärrykseen, vuorovaikutukseen ja reflektioon 

työntekijävetoisuuden sijaan. 

 

 

4.1 Kehittämistyötä koskevat opit 
 

Kehittämisprosessit ovat usein hitaita ja hankalia, ja myös kehittäjän täytyy hyväksyä tämä. Koska 

kyse on prosessimaisesta oppimisesta, ei toiminnan muutoksia saada aikaan yksittäisillä 

koulutuksilla tai tilaisuuksilla vaan kehittäjällä tulee olla menetelmällisiä taitoja, joilla rakentaa 

oppimisprosessia. Ajan käyttäminen tutustumisvaiheessa on erittäin tärkeää, sillä tutustumisen 

kautta syntyvä luottamus on edellytys kehittämistoiminnan onnistumiselle. Alkuvaiheessa on syytä 

käyttää aikaa myös alueellisiin erityispiirteisiin tutustumiseen, sillä toimintaympäristön ymmärrys on 
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toinen ehdottomista edellytyksistä onnistuneelle kehittämistoiminnalle. Alueen toimijat myös 

sitoutuvat hankkeessa kertyneiden kokemusten mukaan paremmin kehittämistoimintaan, kun 

kehittämisen tavoite on heidän itsensä määrittelemä ja alueellisista tarpeista nouseva. 

Toimintaympäristöön liittyy myös paikallisten poliittisten päättäjien sekä organisaation johdon 

valjastaminen mukaan kehittämiseen. Yhteisen ymmärryksen ja tahtotilan tulee olla kirkas, jotta 

kehittäminen on mahdollista. Tätä tukee toimiva, kehittämistä koskeva viestintä niin kehittämiseen 

osallistuvien toimijoiden kuin sidosryhmienkin välillä.  

Seuraavaksi listatut opit kuvaavat pitkälti niitä taitoja ja tietoja, joita vaaditaan myös yhteistyötä 

koordinoivalta ja fasilitoivalta kehittämiskumppanilta onnistuneen kehittämistyön edellytyksinä 

(kukin kohta on avattu tarkemmin alkuperäisessä raportissa Jokinen 2019).   

             

     

Yhteistyön onnistumisen edellytyksiä: 

• Ota huomioon toimijoiden väliset aiemmat kokemukset yhteistyöstä.  

• Selkeä rakenne edesauttaa roolijakoa ja luo läpinäkyvyyttä. Varmista yhteistyörakenteen 

ja henkilöiden mandaatti päätöksentekoon. 

• Näytä omalla toiminnallasi esimerkkiä sektorit ylittävästä empatiasta. Viesti aktiivisesti 

yhteistyön visiosta ja tavoitteista. 

• Monialainen yhteistyö haastaa totunnaisia rooleja. Tue ammatti-identiteettiin liittyvää 

reflektiota. 

• Jäsennä toiminnan muutostavoitteiden suhde lainsäädäntöön. 

• Viesti tavoitteista ja toiminnan kehittämisestä poliittisille päättäjille. 

• Varaa riittävästi aikaa yhteisen tilannekuvan ja konkreettisen toimintasuunnitelman 

laatimiselle. 

• Luo eri ammattiryhmille foorumeita tutustua, oppia ja tehdä työtä yhdessä. 

• Aseta laajan vaikuttavuustavoitteen rinnalle pienempiä välietappeina toimivia tavoitteita. 

• Tue dialogia suuntaamalla ajattelua asiakaslähtöiseen perspektiiviin. Sitoudu yhdessä 

tehtyjen päätösten toteuttamiseen. 

• Hyvinvointivaikutusten ohella yhteistyön tärkeä tavoite on yhdessä oppiminen ja 

toiminnan muuttaminen opitun perusteella. 

• Yhteistyön vaikuttavuuden mittaamisen tulee perustua lasten ja perheiden terveyteen ja 

hyvinvointiin. Ota laaja perspektiivi palvelukohtaisen tarkastelun sijaan. 

 



 

 

12 

 

 
4.2 Hankkeen vaikuttavuus 

Yhteistyökumppanit ovat olleet pääosin tyytyväisiä SOS-Lapsikylään kehittämiskumppanina. 

Kehittäminen on vastannut heidän odotuksiinsa ja kehittämistoiminta on koettu hyödylliseksi. 

Ulkopuolisena toimijana SOS-Lapsikylä on toiminut eräänlaisessa välittäjän roolissa 

valtakunnallisten tavoitteiden ja alueellisen kehittämistyön välillä. 

Kerätyn palautteen perusteella SOS-Lapsikylän toiminnassa on arvostettu kykyä toimia 

alueellisista lähtökohdista liittäen toimintaa jäsennellysti myös kansalliseen kontekstiin.  

Rooli kehittämiskumppanuuksissa on muodostunut luontevasti ulkopuoliseksi ”sparraajaksi”, jonka 

tehtävänä on ollut alueellisten toimijoiden tukeminen, pitäen kuitenkin koko ajan mukana haluttu 

tulevaisuuden näkymä. Tämä on ulkopuoliselle toimijalle helpompaa kuin organisaation sisäiselle, 

joskin rooli asettaa toiminnan vaikuttavuudelle toki omat rajoituksensakin alueellisen päätösvallan 

puuttuessa. 

 

4.3 Miten tästä eteenpäin? 

SOS-Lapsikylä haluaa lasten ja perheiden hyväksi toimivana tahona olla jatkossakin mukana 

palveluiden ja auttamisen kehittämisessä entistä paremmaksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

uudistuminen jatkuu ja perustason palveluja tullaan kehittämään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja 
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terveyskeskus -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteisiin kuuluvat muun muassa painotus ennakoivaan ja 

ehkäisevään työhön, yhdenvertaiset ja yhteen sovitetut palvelut sekä kustannusten nousun 

hallinta. (STM:n verkkosivut, luettu 13.12.2019.)  

Tavoitteet ovat pitkälti samoja, joiden parissa tämä SOS-Lapsikylän kehittämishanke on toiminut. 

Hankkeessa syntyneet opit ja ennakoivan lastensuojelun ja lapsiperhelähtöisen auttamismallin 

mallinnus antavat siis arvokkaita kokemuksia siitä, minkä asioiden parissa tulevassa sote-

keskuskehittämisessä on syytä työskennellä.  

SOS-Lapsikylän mallinnukset olennaiset osat: 

• Strategiaan perustuva verkostojohtaminen. 

• Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja moniammatillinen työskentely asiakkaan tarpeista 

lähtien. 

• Asiakasosallisuuden tärkeyden korostaminen sekä avun vaikuttavuuden systemaattinen 

seuranta ja tiedolla johtaminen. 

 

Lapsiperhepalveluiden kehittäminen on kompleksinen kokonaisuus, jonka kokonaisvaltainen 

hahmottaminen on vaikeaa. Kokonaisuutta ja kehitettäviä asioita tulee pystyä tarkastelemaan 

joustavasti niin läheltä kuin kauempaakin, nopeasti perspektiiviä muuttaen. Tällainen näkökulman 

muuttaminen on järjestötoimijalle luontevaa alueen ulkopuolisuuden takia. Jotta 

kehittämistoiminnassa luotavat ratkaisut olisivat toimivia, tulee niiden kuitenkin perustua 

paikallistason ymmärrykseen ja ratkaisuihin, kokonaan ulkopuolelta tuotavien sijaan. SOS-

Lapsikylällä on kokemusta ja osaamista tällä rajapinnalla toimimisesta; niin alueellisten 

edellytysten kuin valtakunnan tason kehityssuuntien tuntemisesta ja näiden yhteensovittamisesta.  

 

Ennen kaikkea lasten ja perheiden palvelujärjestelmän kehittämisessä tarvitaan tekoja. 

Muutoksista ja haasteista huolimatta perheiden paremman tukemisen tahtotilan täytyy olla vahva ja 

ammattilaisten toiminnan muuttua eri tasoilla. Tässä työn tekemisen kulttuurin muutoksessa SOS-

Lapsikylä haluaa olla mukana. Maailman muuttuessa vauhdilla ei järjestelmän ”pienparanteluun” 

ole aikaa, vaan kaikkia toimijoita tarvitaan mukaan muutoksen tekemiseen.  
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Liite 1. Teoreettinen tausta 

 

Systeemisyys 

Systeemisyyden näkökulma liittyy siihen, miten lapset, nuoret ja perheet sekä heihin vaikuttavat 

asiat nähdään palveluissa. Kun asiaa tarkastellaan systeemisestä näkökulmasta, yhtä systeemin 

palaa ei voi erottaa toisista, eikä vastuuta muutoksesta voi myöskään paikantaa yhteen systeemin 

osaan. SOS-Lapsikylän kehittämistyössä systeemisyys onkin ollut läsnä kaikkea työtä 

määrittävänä tausta-ajatuksena; tapana hahmottaa kehittämistyöhön osallistuvien ja kohteena 

olevien ilmiöiden suhteita. Palvelut ja ympäröivä yhteiskunta kuuluvat tähän lasta ja perhettä 

ympäröivään verkostoon. 

Vuorovaikutuksellisuuden ajatus sekä tavoite auttaa koko perhekokonaisuutta yksittäiseen 

jäseneen keskittymisen sijaan ovat olleet keskeisessä roolissa myös SOS-Lapsikylän hankkeen 

kehittämistyössä. Muun muassa tästä syystä yhteistyö maakunnallisten LAPE-hankkeiden kanssa 

onkin ollut varsin samansuuntaista ja kehittämiskumppanuuksia on löytynyt luontevasti. 

Kompleksisuus 

Hankkeen kehittämistyössä on nojauduttu systeemisen ymmärryksen lisäksi etenkin 

kompleksisuusteorioihin johtamiseen liittyviä ilmiöitä jäsennettäessä. Sektoroitunut ja jäykkä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan perheiden tarpeisiin 

sujuvasti varsinkaan tilanteissa, joissa perheet tarvitsevat useita palveluita yhtäaikaisesti. 

Koordinoinnin tarve, asiakaslähtöisyys, resurssien tarkoituksenmukainen yhteensovittaminen ja 

kokonaisvaltaisen avun tarjoaminen ovat kehittämiskohtia, jotka nousevat esiin useita palveluita 

tarvitsevien perheiden kohdalla. Näiden yhteisasiakkaiden auttamiseksi julkisissa palveluissa tulee 

pyrkiä lineaaristen palveluprosessien ja palvelukohtaisen johtamisen sijaan kohti systeemistä, 

monimuotoisten ilmiöiden johtamista niin esimiestyön kuin strategisen johtamisenkin tasolla. 

Johtamisen näkökulmasta olennaista on se, miten edesauttaa sektori- ja palvelurajapinnat ylittävän 

asiantuntijuuden ja työkulttuurin rakentumista. (Jokinen, Stenvall & Palsanen 2018, 221.)  

Kompleksisuusteoriaan pohjaavan Cynefin-mallin sovellusta on käytetty havainnollistamaan sekä 

vaatimusta siirtyä lineaarisesta ajattelutavasta systeemiseen että yhteisasiakkaisiin liittyvää 

johtamisen muutostarvetta. Alun perin johdon apuvälineeksi toimintaympäristön analysoimiseen ja 

johtamisstrategian valintaan kehitettyä mallia on sovellettu erilaisten asiakastilanteiden ja niissä 

tarvittavien työtapojen tunnistamiseen. Apuna on ollut mallin nelikenttä, joka kuvaa toimintakentän 

osa-alueita: yksinkertainen, monimutkainen, vaikeaselkoinen ja kaoottinen (kuva 1). Malli on 

työkalu, joka jäsentää asiakkaiden muuttuvia tilanteita, joiden välillä siirryttäessä muutetaan 
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toimintatapaa. Mallissa olennaista on huomion kiinnittäminen siihen, että ongelmien ratkaiseminen 

vaatii toimintatavat, jotka vastaavat ongelman olemusta. (Jokinen, Stenvall & Palsanen 2018, 222.) 

Yksinkertaisissa asiakastilanteissa toistuvat rutiinit ja palvelutarve on helppoa ratkaista ennalta 

määritetyn toimintaohjeen mukaisesti. Jos ratkaisun pohtimiseen tarvitsee ottaa mukaan eri alojen 

asiantuntijoita, kyse on monimutkaisesta asiakastilanteesta: syy-seuraussuhteet ovat nähtävissä ja 

on mahdollista muodostaa yhteinen systeeminen käsitys tilanteesta sekä asiantuntijoiden välinen 

työnjako, jossa suuntaa-antavat toimintaohjeet perustuvat samankaltaisuuteen aiempien 

prosessien kanssa. Vaikeaselkoisissa eli kompleksisissa asiakastilanteissa kokonaiskuvan ja syy-

seuraussuhteiden hahmottaminen puolestaan on mahdotonta tilanteeseen liittyvien 

tuntemattomien osatekijöiden suuren määrän takia. Hypoteesien testaaminen ja interventioiden 

kokeileminen auttavat löytämään sopivan tuen. Kaoottisessa tilanteessa puolestaan täytyy vastata 

ensin kaikista akuuteimpaan kriisiin ja vasta sen jälkeen tilanteen syvällisempi analysoiminen on 

mahdollista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Cynefin-malli lasten ja perheiden palveluiden toimintatapojen jäsentäjinä (mukaillen 

Snowden & Boone 2007; Salonen 2015,15). Lähde: Jokinen, Stenvall & Palsanen 2018. 



 

 

18 

 

 

Monialainen yhteistyö tapahtuu monimutkaisen ja vaikeaselkoisen kentillä, ja siksi niillä tapahtuva 

työ on ollut kehittämistoiminnan kohteena. Olennaisiksi seikoiksi ovat nousseet systeeminen jaettu 

käsitys, asiantuntijoiden välinen työnjako sekä kokeileminen paremman tilannekuvan saamiseksi. 

Asiakastilanteet vaativat moninaisia työtapoja sekä totutuista rooleista ja työnjaosta luopumista. 

Muutospaineita kohdistuu sekä työntekijän että esimiehen rooliin. (Jokinen, Stenvall & Palsanen 

2018, 223.)  

Työntekijän kohdalla muutospaineet kohdistuvat tiedon tuottamiseen sekä asiantuntijuuteen. 

Ruohonjuuritason työntekijöiden kyvykkyys ja tietopotentiaali jäävät usein hyödyntämättä ja tämän 

hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi tarvitaan sekä paremmin toimivia viestintäkanavia että 

työntekijöiltä aktiivista tiedon tuottamista ja viestimistä. Lisäksi perinteisen selkeärajaisen 

asiantuntijuuden sijaan työntekijän tulee pystyä soveltamaan monen eri alan teoriapohjaa toimien 

”hybridiasiantuntijana”, tarjotun tuen määräytyessä asiakkaan tilanteen vaatimalla tavalla ennalta 

sovittujen toimintatapojen sijaan. Tällainen työskentely edellyttää työntekijältä vahvaa ammatti-

identiteettiä, itseohjautuvuutta, vuorovaikutustaitoja ja on ennen kaikkea asennekysymys. (Jokinen, 

Stenvall & Palsanen 2018, 223-224.)  

Esimies puolestaan toimii uuden suunnan jäsentäjänä ja siksi hänen tuleekin sanoittaa 

työntekijöille organisaation arvot ja toimintaperiaatteet. Lisäksi esimiehen työn orientaation tulee 

muuttua, sillä johtamisen kohteena ovat kompleksiset ja monimutkaiset ilmiöt, toisin kuin aiemmin 

oman ammattikunnan jäsenten johtamisessa. Esimiehen tulee ennen kaikkea jäsentää 

monimuotoisia ilmiöitä, prosessoida eri professioiden näkemyseroja ja tukea keskinäisen 

ymmärryksen rakentumista. Lisäksi työntekijöille tulee taata riittävä autonomia ja 

itseorganisoitumisen mahdollisuus yhteistyökumppaneiden kanssa. (Jokinen, Stenvall & Palsanen 

2018, 223-225.) 

Sektorit ylittävän yhteistyön johtaminen 

Johtamistyössä kehittämistoiminnan tukena on ollut myös Chris Ansellin ja Alison Gashin (2008, 

Jokinen 2019 mukaan) teoreettinen malli, joka jäsentää hallinnonalat ylittävän yhteistyön 

onnistumisen kriittisiä osatekijöitä. Yleisemmällä tasolla sektorit ylittävän yhteistyön onnistumista 

tukeviksi tekijöiksi on tunnistettu monissa tutkimuksissa toimijoiden yhteinen näkemys ja tavoitteet, 

rakenteet yhteiselle suunnittelulle sekä johdon vahva sitoutuminen strategiatasolla. Myös toimivat 

viestintäkanavat ja arviointitavat, riittävät resurssit sekä kyky muuttaa toimintaa oppimisen myötä 

tukevat onnistumista. (Jokinen 2019, 2.) Ansellin ja Gashin malli puolestaan pureutuu syvemmälle 

yhteistyön onnistumisen tekijöihin, jäsentäen onnistumisen elementtejä ulkoiseen 

toimintaympäristöön ja vuorovaikutusprosessiin liittyen (kuva 2). Hankkeessa kertyneen 
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kokemuksen perusteella mallia on täydennetty ulkoisen toimintaympäristön tekijöillä (lainsäädäntö 

ja poliittinen tuki) sekä yhdistetty vuorovaikutusprosessissa luottamus ja sitoutuminen. (Jokinen 

2019, 2.) 

Mallin toimintaympäristöön liittyvät tekijät kiinnittävät huomiota siihen, että lasten ja perheiden 

auttaminen sekä yhteistyön prosessi eivät tapahdu tyhjiössä. Mallissa onkin paljon yhteistä 

systeemisyyden ajatuksen kanssa. Onnistumisen mahdollistumiseksi on tärkeää tunnistaa ne 

monet tekijät, jotka yhteistyöhön ja johtamiseen vaikuttavat. Huomionarvoista on myös se, että 

vaikuttavat tekijät eivät sijaitse vain prosessin ulkopuolella, vaan yhteistyön rakentamisessa on 

kyse ennen kaikkea prosessista, jossa ihmiset kohtaavat ja yhteinen ymmärrys, luottamus, 

sitoutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen ovat läsnä vuorovaikutuksessa. (ks. tarkemmin Jokinen 

2019, 3-8.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Sektorit ylittävän yhteistyön johtamisessa huomioitavat tekijät. Lähde: Jokinen 2019. 
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Tunnustussuhdeteoriat ja myönteinen tunnistaminen 

Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on muodostunut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi 

alueellisissa hankkeissa. Se on edellytys toimivalle yhteistyölle ja muutoksen mahdollistaja, jonka 

eteen on työskennelty aktiivisesti. Jotta kehittämistyö johtaisi muutokseen ja uudet käytännöt ja 

toimintatavat jäisivät elämään hankkeen jälkeen, tulee niiden perustua jaettuun ymmärrykseen ja 

tahtotilaan. Tällaiseen toimintakulttuurin muutokseen ja toimijuuden vahvistamiseen on pyritty 

tunnustussuhdeteoreettisella ymmärryksellä. 

Yksi keskeisistä tunnustussuhdeteoreetikoista, Axel Honneth (1995, ks. Kallio, Kalliomeri, Mettinen 

ja Stenvall, tulossa), lähtee liikkeelle seuraavasta ajatuksesta: ihmisten toimijuus kehittyy 

kamppailussa inhimillisestä arvostuksesta, jossa itsetunto, itsekunnioitus ja itsearvostus 

vahvistuvat tai heikentyvät. Hannah Arendtin (1958, ks. Kallio ym. tulossa) klassista 

demokratiateoriaa mukaillen myönteisen tunnistamisen perusajatus onkin, että ihmisten välisissä 

kohtaamisissa on aina läsnä kaksi ulottuvuutta: mikä minä olen (esim. poika, suomenruotsalainen, 

kolmevuotias, ADHD-diagnosoitu) ja kuka minä olen (ainutkertainen ihminen). Toinen 

tunnustussuhdeteoreettista ajattelua kehittänyt filosofi, Charles Taylor (1994, ks. Kallio ym. 

tulossa), korostaa tässä hengessä, että olennaista on oikeaksi koettu tunnistaminen (kuka minä 

olen), joka ohittaa kategoriset määrittelyt (mikä minä olen). Tämä tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat 

lähtökohtaisesti tasavertaisia keskenään. (Kallio ym. tulossa.)  

Myönteinen tunnistaminen on pitkäjänteiseen perustutkimukseen perustuva käytännöllinen 

näkökulma, jota on kehitetty Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden 

tutkimusryhmässä (SPARG). Näkökulmassa yhdistyvät lapsi- ja nuorisopolitiikan, lapsen 

oikeuksien sekä lasten ja nuorten toimijuuden tutkimus. (Kallio ym. tulossa.) Myönteisessä 

tunnistamisessa ei ole kyse uudesta menetelmästä tai toimintamallista, vaan yhteisölähtöisen 

laajan tuen näkyväksi tekemisestä ja sen merkityksellisyyden perustelemisesta sekä arvokkuuden 

ja osallisuuden kokemusten vahvistamisesta (Kallio, Korkiamäki & Häkli 2015, 11). 

Myönteinen tunnistaminen jakautuu analyyttisesti kolmeen ulottuvuuteen: tutustumiseen, 

tunnustamiseen ja tukemiseen. Henkilökohtainen tutustuminen toimii edellytyksenä myönteiselle 

tunnistamiselle, sillä ilman sitä toimitaan ennakko-oletusten ja muiden tahojen tekemien tulkintojen 

pohjalta. Onnistunut tutustuminen vahvistaa luottamusta ja mahdollistaa tärkeiden asioiden 

ilmenemisen. Tunnustamisessa puolestaan on kyse sosiaalisten suhteiden vakiinnuttamisesta 

erilaisten, mutta samanarvoisten ihmisten välille. Tärkeät asiat saavat itseisarvon toimijoiden 

välisissä suhteissa tunnustamisen myötä. Tukemisen ulottuvuudessa puolestaan olennaista on se, 
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että ihmiset ovat erilaisia ja toimivat omista lähtökohdistaan. Havainnoinnin tulee olla herkkää sille, 

mikä juuri nyt on merkityksellistä sekä huomioida yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan 

näkökulmia yhtä aikaa. (Kallio, Kalliomeri, Mettinen ja Stenvall, tulossa.)  
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