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Sosiaalityössä tehdään laajasti yhteistyötä eri toimijoiden, kuten asiakkaan, hänen läheis-

tensä sekä eri ammattialojen ja kolmannen sektorin kanssa. Monitoimijuus on määritetty eri 

laeissa sosiaalityöhön kuuluvaksi työmuodoksi, mikä velvoittaa sosiaalityötä tekemään yh-

teistyötä muiden tahojen kanssa. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää millaisena sosiaalityön 

rooli monitoimijaisessa yhteistyössä näyttäytyy aiempien tutkimusten kautta tarkasteltuna. 

Lisäksi tutkimuksessa huomioidaan sosiaalityön onnistumiseen johtavia menestystekijöitä 

monitoimijaisessa yhteistyössä. Tutkimusaineisto kerättiin kansainvälisistä ja kotimaisista 

kokonaisuudessaan sähköisesti saatavilla olevista artikkeleista aikaväliltä 2008–2018. Tut-

kimusmenetelmänä käytettiin integroitua kirjallisuuskatsausta. 

Tutkimuksen teoreettis-käsitteellisessä osiossa kuvataan miten asiakkaiden, ammattilaisten 

ja muiden eri toimijoiden välinen yhteistyö ymmärretään tässä tutkimuksessa. Tutkimustu-

lokset osoittavat, että sosiaalityön rooli monitoimijuudessa on toimia määrätietoisen toimin-

nan edistäjänä ja koordinoijana. Määrätietoinen toiminta sisältää oman osaamisen tunnista-

misen, päämääräsitoutuneisuuden ja kokonaisuuksien hallinnan, jotka mahdollistavat moni-

toimijuuden onnistumisen. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että sosiaalityöllä on 

osaaminen monitoimijuuteen ja tämä on tärkeää tuoda vahvemmin esille muun muassa so-

siaali- ja terveyspalveluiden muutoksessa.  

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että sosiaalityön rooli monitoimijuudessa rakentuu mo-

nesta eri osa-alueesta sekä osatekijästä.  Monitoimijuus työmuotona haastaa osallisia eri ta-

voin. Sosiaalityön rooli kokoajana edesauttaa monitoimijuuden onnistumista. Onnistumi-

seen vaikuttavat tekijät tulee olla tiedossa, jotta pystytään ylläpitämään jo olemassa olevia 

menestystekijöitä sekä huomioimaan tarvittavat kehittämiskohteet 
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1 JOHDANTO 
 

Sosiaalityön edellytetään tekevän yhteistyötä monien toimialojen kanssa. Monialainen yh-

teistyö on kirjattu eri lakiteksteihin (ks. s. 20), mikä velvoittaa sosiaalialaa toimialojen väli-

seen yhteistyöhön asiakkaan tilanteen mukaisesti. Monitoimijuuden tavoitteena on eri am-

mattiryhmien tuella edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä.  

Mielenkiintoni eri alojen yhteistyöhön tulee työelämästä. Toimittuani sosiaali- ja terveyden-

huollon eri alojen toimipisteissä useammassa eri ammatissa, olen päässyt toteuttamaan mo-

nitoimija- työmallia. Onnistuessaan monitoimijuus antaa asiakkaan hoidolle sekä kuntoutus- 

ja tukisuunnittelulle laajemman osaamisen käyttöön. Monitoimijuuden mahdollisuuksia ei 

kuitenkaan aina päästä hyödyntämään täydessä laajuudessaan. 

Tässä tutkimuksessa haen vastausta siihen, millaisena sosiaalityön rooli monitoimijuudessa 

näyttäytyy aiempien tutkimusten perusteella. Tarkastelen sosiaalityön monitoimijaista yh-

teistyötä onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta ja tavoitteena on huomioida 

ne tekijät, joilla sosiaalityö on saavuttanut toimivan yhteistyön. Näen onnistumisen kertovan 

siitä, että toiminta on johtanut tavoiteltuun päämäärään. Eri ammattialoilla on yhteinen ta-

voite ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Tämä ohjaa kehittämään olemassa olevia toiminta-

malleja ja etsimään parhaat toimintatavat yhteistyön onnistumiseksi. Tutkimuksen aineis-

tona ovat tutkimusaiheeseen liittyvät artikkelit ja tutkimukset Suomessa sekä kansainväli-

sesti. Tutkimusmenetelmänä on käytetty integroitua kirjallisuuskatsausta.  

Monitoimijainen yhteistyö keskittyy eri ammattialojen yhteistoimintaan, kun yhteistyöhön 

on otettu mukaan myös muut yhteistyökumppanit, kuten asiakas ja hänen läheisensä. Tässä 

tutkimuksessa katson kaiken ihmisten välisen tekemisen, yhteistoiminnan, olevan yhteis-

työtä. Yhteistyö on yhdessä tapahtuvaa toimintaa, jossa yhteistyötä tehdään monin eri tavoin 

ja eri syvyyksin. Tietoisuus sujuvan yhteistyön osatekijöistä auttaa jatkamaan toimivien yh-

teistyömallien ylläpitämistä ja toisaalta kehittämään osa-alueita, joilla onnistuminen on ollut 

vähäisempää. Tässä tutkimuksessa ei tuoda esiin monitoimijuuden esteitä tai epäonnistumi-

sia, vaan keskiössä ovat sosiaalityön roolin näkökulmasta onnistumisen elementit monitoi-

mijuudessa. Tutkimuksen aineistossa sosiaalityön määritelmä ei aina ollut selkeä, vaan käy-

tettiin muita käsitteitä kuten sosiaalipalvelu tai viranomaiset sosiaalipalveluissa. Tutkijana 

tulkitsin kyseessä olevan sosiaalipalvelua, joka sisältää sosiaalityön tai sosiaalityöntekijän 

osallisuuden monitoimijaisen yhteistyön kokoonpanoissa.  
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Teoreettis-käsitteellisessä osuudessa lähden liikkeelle toimijuudesta, jonka katson monitoi-

mijuuden määrittelyn lähtökohdaksi. Toimijuudesta etenen avaamaan yhteistyötä, yhdessä 

tehtyä työtä, jota monitoimijuus sisältää. Seuraavaksi kuvaan moniammatillisuutta, joka on 

käsitteenä paljon käytetty ja kuuluu monitoimijuuden määritelmän sisään. Moniammatilli-

suus on laajimmin käytetty käsite kuvattaessa ammattilaisten välistä yhteistyötä. Sekä suo-

men- että englanninkielessä eri ammattien välisestä yhteistyöstä käytetään myös muitakin 

käsiteitä (kt. s. 18). Lopuksi kuvaan monitoimijuutta, joka sisältää edellä mainitut toimijuu-

den, yhteistyön ja moniammatillisuuden käsitteet. Tässä tutkimuksessa käytän muiden kuin 

sosiaalityön alan asiantuntijoista käsitettä muut ammattilaiset, koska katson näiden edusta-

van asiantuntijuutta omalla ammattialueellaan ja olevan ammattilaisia omalla alallaan.  

Tutkimushypoteesini on, että sosiaalityön rooli monitoimijuudessa pohjautuu moneen eri 

tekijään, eikä ole selitettävissä yhdellä tekijällä. Onnistuneeseen monitoimijuuteen vaikutta-

vat monenlaiset menestys- sekä taustatekijät, kun yhdessä toimivat niin asiakkaat kuin am-

mattilaiset. Toiminnassa kohtaavat ”maallikkotieto”, asiantuntijatieto ja tieteellinentieto.  

Sosiaalityön voidaan laajan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valossa nähdä olevan 

murroksessa. Paljon puhutaan siitä, kuinka sosiaaliala jää terveydenhuollon ”jalkoihin” ja 

pohditaan, tuleeko sosiaaliala huomioitua uudistuksessa sen ansaitsemalla tavalla. Sosiaali-

työ tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden, kuten esimerkiksi koulujen, työvoimapalvelui-

den, maahanmuuttopalveluiden ja eri viranomaisten kanssa. Monitoimijaisessa yhteistyössä 

eri ammattialoilla on oma roolinsa ja tämä tutkimus selvittää sosiaalityön roolia siinä ja sen 

onnistumisessa. Sosiaalityön roolin onnistumiseen johtavia tekijöitä monitoimijaisessa yh-

teistyössä on tutkittu vähemmän verrattuna sen sisältämiin haasteisiin, minkä vuoksi tutki-

musaihe on ajankohtainen. Sosiaalityön kontribuutio toimivassa monitoimijaisessa ympäris-

tössä on tärkeä tuoda näkyväksi. Tämä tutkimus tavoittelee sen esiin tuomista.  
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2 TOIMIJUUDESTA MONITOIMIJUUTEEN 
 

2.1 Toimijuuden määrittelyä 

 

Yhteiskuntatieteissä ollaan kiinnostuneita ihmisistä ja heidän toiminnastaan sekä sen laa-

dusta ja tarkoituksesta. Toimijuus nähdään ihmisyyttä määrittelevänä tekijänä. Toimijuuteen 

katsotaan kuuluvan mahdollisuus tehdä asioita toisin sekä pystyä vaikuttamaan ympärillä 

oleviin olosuhteisiin. (Juvonen 2015, 35.) Anneli Pohjolan (2015) mukaan sosiaalityön pre-

missi on ymmärtää ihminen toimijana omassa tilanteessaan ja toimintaympäristössään, mikä 

kuvaa sosiaalityön ymmärrystä nähdä toimijuus sitoutuneena tilanteisiin ja toimintaympä-

ristöön. Asiakkaan arjen toimijuus toteutuu pääsääntöisesti hänen perheessä, työssä tai va-

paa-ajalla eri ryhmissä toimiessaan. (Mt., 17.)  

Toimijuus ei ole vain ulkoisen (muut ihmiset) tai sisäisen (tunteet) vaikutuksen aikaansaa-

maa toimintaa, vaan siinä nähdään tahdonvapauden omaavan ihmisen taitoon toimia järke-

västi. (Kotiranta & Virkki 2011, 114, Barnes 2000, 47–49 mukaan.) Toimijuus sisältää osal-

listumisen ja siten se on aktiivista toimintaa. Kaarina Mönkkönen (2018) kuvaa toimijaiden-

titeettiä, jolla hän tarkoittaa yksilön itselleen ottamaa identiteettiä toimittaessa yhteistyössä 

toisten kanssa. Esimerkkinä hän esittää työttömän. Saadessaan statuksen vaikeasti työllistet-

tävä, yksilö ottaa tämän statuksen osaksi minuuttaan ja identiteettiään ja toimii tämän sta-

tuksen kautta. Yksilön toimijuus muuttuu ja saattaa aiheuttaa passivoitumista sekä koke-

musta, ettei enää ole mahdollisuuksia ja toimimalla tilanne ei muutu. (Mt., 169–170.)  

Sosiologi Georg Herbert Meadin ajatus on ihmisen minän syntymisestä erilaisten sosiaalis-

ten tilanteiden osien ja näistä saatujen käsitysten kautta (mt., 170), mikä kuvaa ihmisen 

muokkaantumista jokaisessa sosiaalisessa kontaktissa. Mead näkee ihmisen aktiivisena toi-

mijana ja huomioi, ettei ihminen ole passiivinen kokija tai yhteiskunnan rakenteiden ar-

moilla. Ryhmässä yksilö sulattaa toimintansa muiden paikalla olijoiden mukaan ja tätä Mead 

kuvaa sosiaaliseksi aktiksi. (Mönkkönen 2018, 54; Weckroth 1992, 88.) Monitoimijaisessa 

toiminnassa tämä tarkoittaa kaikkien läsnäolijoiden mukauttavan omaa toimintaansa muiden 

mukaan, minkä kautta saadaan aikaan yhteistyöllä saavutettava onnistuminen. Meadin ke-

hittämän symbolisen interaktionismin (SI) keskeisiä olettamuksia ovat ihmisen antamat mer-

kitykset objekteille ohjaavat hänen toimintaansa, jota hän symbolisesti tuo esille esimerkiksi 

kielen ja ilmeiden kautta. Toiseksi, ihmiset muodostavat keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
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merkityksiä ja kolmanneksi, objekteille annetut merkitykset eivät ole pysyviä, vaan muuttu-

vat yksilöllisten tulkintojen myötä. (Holopainen 2011, 232–233.)  

Asiakkaan roolin muutos palvelujen kohteena olijasta aktiiviseksi osallistujaksi kuvaa muu-

tosta pois pelkän vastaanottajan roolista. Kuitenkin todellisuudessa asiakkaan toimijaroolin 

prosessi nähdään hitaana ja tasavertainen toimijuus ei toteudu. Asiakkaan mukaan ottaminen 

palvelujärjestelmiin on kirjattu lakeihin ja tavoitteena on edistää palvelujen käyttäjien osal-

listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiakkaan asema kyvykkäänä osapuolena ovat 

muuttuneet eri aikakausina ja vaikuttimina ovat olleet muun muassa yhteiskunnalliset raken-

teet sekä normatiiviset ajattelumallit. (Niskala, Kairala & Pohjola 2017, 7–9, 309.)  

Jyrki Jyrkämä (2008) puolestaan kuvaa toimijuutta kuuden modaliteetin kyetä, osata, haluta, 

täytyä, voida ja tuntea- osien (kuvio 1) kautta. Hän näkee toimijuuden rakentuvan näiden 

osien kokonaisdynamiikasta. Toimijuus on näiden osien kautta katsottuna jotakin, mikä syn-

tyy, muotoutuu ja uusiutuu yhtenäisenä prosessina sekä joita kohdataan arjessa. (Mt., 195.) 

Modaliteettimalli kuvaa toimintakykyä käytössä olevana toimintakykynä, joka on tilanteel-

linen ja kontekstuaalinen. Ihminen toimii eri paikoissa ja tilanteissa eri tavoin, mikä muuttaa 

myös toimijuutta. (Jyrkämä 2007, 215.) 

 

 

Kuvio 1. Toimijuuden modaliteetit (mukaellen Jyrkämä 2008, 195).  

 

Jyrkämän (2008) mukaan kyetä-ulottuvuus sisältää fyysiset ja psyykkiset kyvyt sekä kyke-

nemiset, josta voidaan puhua myös ruumiillis-mielellisestä toimintakyvystä. Osata-ulottu-

vuudessa ovat tiedot ja taidot, joka sisältää elämän aikana hankittua pysyvämpää osaamista 
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sekä myös tulevaa osaamista. Haluta-ulottuvuus sisältää motivaation, motivoituneisuuden ja 

tahtomisen tilat tavoitteisiin sekä päämääriin. Täytyä-ulottuvuuden sisällä ovat fyysiset ja 

sosiaaliset esteet, pakot sekä rajoitukset, joka sisältää normatiiviset sekä moraaliset näkö-

kulmat. Voida-ulottuvuus sisältää mahdollisuudet, jotka liittyvät tilanteeseen sekä rakentei-

siin ja tekijöiden tuottamiin sekä avaamiin osatekijöihin. Viimeisenä on tuntea-ulottuvuus, 

jolla tarkoitetaan ihmisen kykyyn pystyä arvioimaan, arvottaa, kokea ja liittää kohtaamiaan 

asioita sekä tilanteita tunteiden kautta. Toimijuus ei ole sama kuin toimintakyky, vaan toi-

mijuus on modaliteettien kokonaisuus. (Jyrkämä 2008, 195, 199.) Modaliteetit kuvaavat toi-

mijuudessa olevia toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Nämä vaikuttavat yhteistyössä olevien 

toimintaan ja tämän vuoksi tärkeää tuoda esille.  

Toimijuuteen tarvitaan yksilön osallisuutta. Timo Toikon (2011, 104) mukaan osallistumi-

nen ei ole vain asiakkaan voimaantumista, vaan myös valtaantumista palvelujärjestelmään. 

Valtaantumisella tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta viedä omia asioitaan eteenpäin ja olla 

osallisena yhteiskunnantasolla päätöksenteossa sekä toimeenpanossa. Valtaantumiseen tar-

vitaan myös kollektiivista yhdessä tapahtuvaa aktiivisuutta. (Verneri 2019.) 

Riitta Seppänen-Järvelän, Vesa Syrjän, Pirjo Juvonen-Postin, Sanna Pesosen, Maire Laak-

sosen, Matti Tuusan, Minna Savinaisen ja Mikko Henrikssonin (2015) tutkimuksessa, joka 

liittyi kuntoutukseen, mainitaan jaettu toimijuus. Tällä he tarkoittavat eri toimijoiden toimi-

vaa yhteistyötä, joka edistää kuntoutujan prosessin suunnittelua ja etenemistä sekä seurantaa. 

Toimijoiden sitoutuneisuus, vastuunotto ja yhdessä annetun tuen merkitys on prosessissa 

merkityksellinen. (Mt., 181–184.) Toimijuuden laajentuminen tapahtuu yksilön sosiaalisen 

toiminnan kautta. Ihmiset ovat luontaisesti sosiaalisia sekä toimivat yhdessä ja heillä on tarve 

sekä halu toimia organisoiduissa ryhmissä, mitkä lisäävät ryhmässä olijoiden hyvinvointia. 

(Tuomela & Mäkelä 2011, 87–88.)  

Seuraavassa osiossa käsitellään yhteistyötä. Toimijuus kuvaa aktiivisena olemista jossakin 

toiminnassa ja tässä yhteydessä se nähdään osana yhteistyötä. Seuraavaksi kuvaan miten 

yhteistyö, vuorovaikutus ja dialogia ymmärretään tässä tutkimuksessa.  
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2.2 Yhteistyö, vuorovaikutus ja dialogia 
 

Yhteistyö on vuorovaikutusta toimijoiden kesken ja tässä tarvitaan dialogia, jotta yhteistyö 

on toimivampaa. Yhteistyö, vuorovaikutus ja dialogia -käsitteet kuvataan, jotta ymmärretään 

niiden merkitys tässä tutkimuksessa. Laaja-alaisen sosiaalipolitiikan keskeisenä välineenä 

ovat eri toimijat ja niiden välinen yhteistyö. Yhteistoiminnalla on aina jokin tarkoitus, jonka 

tulee olla selvä. (Kanaoja, Niiranen ja Jokiranta 2008, 142.) Sosiaalityö on prosessi, joka 

rakentuu eri kestoisista yhteistyösuhteista. Toisinaan yhteistyösuhteet ovat lyhyitä, asiak-

kaan akuuttiin kriisiin reagoivia, ja toisinaan ne ovat asiakkaan elämänmittaisia.  Sosiaali-

työssä yhteistyö asiakkaan kanssa on pääosassa. Se on yksi työskentelyn väline. Yhteistyöllä 

nähdään olevan useampi merkitys, joita ovat sosiaalinen kokemus ja muutoksen työväline. 

Yhteistyön luominen tai ylläpitäminen eivät ole mutkattomia toimia ja toisinaan voi olla 

erilaisia esteitä toimivan yhteistyön rakentamiselle. Sosiaalityöntekijän tehtäväksi nähdään 

toimiminen asiakkaan ja yhteiskunnan välillä, missä sosiaalityöntekijä edustaa yhteiskuntaa 

hyvine ja huonoine puolineen. (Kanaoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 136–140, 143.) Yh-

teistyön käytäntöjä on kehitetty ja lähtökohtana on ollut eri toimijoiden aidon ja avoimen 

yhteistyön saavuttaminen asiakkaiden kanssa (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 187). 

Yhteistyössä tulee olla yhteinen päämäärä, joka ohjaa toimijaa tavoitetta kohti. Ryhmien 

kohdalla puhutaan jaetusta päämäärästä, joka ilmaisee yksittäisen ryhmässä olevan toimijan 

saavuttavan myös omia kiinnostuksen kohteitaan yhteistyötä tehdessään. (Hallamaa 2017, 

126–127.) Yolaine Jacquelin, Donna Francis ja Ian Devereux (2013) kuvaavat asiakkaan 

kanssa tehtävää yhteistyötä voimaannuttamisen kautta. He katsovat tässä yhteistyössä sosi-

aalityön merkityksen ottaa asiakas mukaan yhteistyöhön ja löytämään keinoja olla osalli-

sena. (Mt., 77.) Hallamaa avaa (2017) Raimo Tuomelan sosiaalisten tekojen teoriaa, joka 

pyrkii kuvaamaan miten ihmiset koostavat yhteiseen toimintaan liittyviä tavoitteitaan. Tuo-

melan käyttämä käsite ”liima” (glue) kuvaa yhteistyötä tekevien sitoumuksesta yhteistyö-

hön, johon liittyy myös luottamus toisiin. (Hallamaa, 98, 125.)  

Yhteistyössä tärkeä elementti on luottamus sekä luottamusta aikaan saava vuorovaikutus. 

Asiakasta osallistava toiminta on tasavertaisen yhteistyön ehto, joka tekee vuorovaikutuk-

sesta vastavuoroista. (Raatikainen 2015, 18.) Kaarina Isoherranen (2012) korostaa luotta-

muksen merkitystä yhteistyössä. Se lisää osapuolten tunnetta asioiden hoitumisesta sovitusti. 

Vastuun jakamiseen tarvitaan keskinäistä sopimista sekä luottamusta yhteistyötä tekevien 
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kesken. Vastuukysymysten avoin läpikäyminen on tärkeää ylitettäessä ammatillisia vastuu-

alueen rajoja. Yhteisvastuun nähdään sitouttavan moniammatillista työryhmää nostamaan 

esille oma näkökulma toisen ammattilaisen tuomaan asiaan. (Isoherranen 2012, 116, 119.) 

Kaarina Sirviön, Kaarina Mönkkösen, Tarja Hoffrénin, Maija Roineen ja Jaana Lappalaisen 

(2011) mukaan yhteistyössä nähdään olevan eri tasoja, joita ovat yksisuuntaisuus, viestintä, 

kilpailu, sopimuksellisuus tai aito yhteistoiminta. Nämä tasot kuvaavat yhteistyötä siitä läh-

tökohdasta käsin, onko yksilöllä mahdollisuutta olla vaikuttamassa tasoihin ja kuinka paljon. 

Yksisuuntaisessa yhteistyössä yksilö jää toimettomaksi, koska hänelle ei anneta mahdolli-

suutta toimia. Toisessa ääripäässä on aito yhteistoiminta, jossa yksilö on mukana tasavertai-

sen ja mahdollisuudet toimijuuteen on olemassa. (Mt., 138.) 

Kaarina Mönkkönen ja Satu Roos (2010) ovat puolestaan kehittäneet työyhteisön sosiaalisen 

vuorovaikutuksen laadullisista malleista viiden tason mallin (kuvio 2), joka kuvaa yhteistyön 

eri tasoja sekä laadullisia eroja. Eri ryhmien tila ei ole vakaa, vaan muuttuu yhteistyön toi-

minnan myötä sekä sen mukaan miten vallan jakautuminen tapahtuu. Ensimmäinen taso 

”kahviryhmä” kuvaa vuorovaikutuksen olevan yhdessä tilanteessa olemista. Toisella tasolla 

”kuittausryhmässä” vuorovaikutus nähdään yksisuuntaisena. Kolmas taso ”ottelu” kuvaa 

osapuolien kilpailusuhdetta toisiinsa ja yhteistyö on jännitteinen. Neljännellä tasolla ”työ-

ryhmä” nähdään osapuolilla olevan yhteinen tehtävä, jossa tapahtuu työnjakoa. Viidennellä 

tasolla ”joukkue” toiminta on yhteistoimintaa, jossa osalliset luottavat toisiinsa ja sitoutuvat 

yhteiseen toimintaan. (Mt., 179–180.) Mönkkösen ja Roosin (2010) kuvaamat tasot tuovat 

esille yhteistyön sisältäviä vaiheita ja kuvaa miten yhteistyö muokkaantuu toimijoiden vai-

kutuksesta.  
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Kuvio 2. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tasot (mukaellen Mönkkönen & Roos 2010, 

180).  

 

Roos ja Mönkkönen (2015) korostavat että yhteistyössä vuorovaikutus ihmisten välillä on 

keskiössä. Yhteistyön luonne vaikuttaa vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin sekä yhteis-

työsuhteiden muotoon sekä onnistumiseen. Vuorovaikutus ei aina ole toimivaa ja toimivuus 

luodaan pienissä kohtaamisen tilanteissa. Toimivassa vuorovaikutuksessa kaikki paikalla 

olevat ovat vuorovaikutuksessa aktiivisesti keskenään ja yhdessä vastaamassa yhteisistä teh-

tävistä. Puhutaan yhteiskyvykkyydestä, joka kuvaa organisaatioiden ja yhteisöjen kyvyk-

kyydestä tehdä yhdessä työtä. Tiedon rakentuessa dialogisen suhteen kautta, tieto ja ymmär-

rys rakentuvat yhdessä. Dialogisessa suhteessa olennaisena ajatuksena on yhteinen tulkinta 

tilanteesta, jossa toisten näkökulmat huomioidaan. (Mt., 30, 35, 37, 43.) 

 KAHVIRYHMÄ 

1. Tilanteessa 
olo 

- muodollisia 
työryhmiä 

- ei asioihin 
paneutumista 

- yksinpuhelua 

- vetäytymistä 

KUITTAUS-
RYHMÄ 

2. Sosiaalisen 
vaikuttaminen 

- osa määrit-
tää tilannetta 

- oikea tieto ja 
epätieto 

- ignorointi 

- yksisuuntai-
suus 

- kerätään pa-
lautetta, ei 
käytetä 

OTTELU 

 3.Kilpailu 

- väittely oike-
assa olemi-
sesta 

-torjutaan tai 
provo-
soidutaan kes-
keneräisistä 
ideoista 

- jännitteitä 

TYÖRYHMÄ 

4. Yhteistyö 

- löydetään 
yhteisiä ta-
voitteita asi-
akkaan saa-
man hyödyn 
kannalta 

- sopimukselli-
suus 

- työnjako 

JOUKKUE 

5. Yhteistoi-
minta 

- luottamus 

- uuden keksi-
minen 

- ideoita uskal-
letaan koetella 

- kukaan ei yk-
sin tiedä 

- tuetaan toi-
sen perusteh-
tävää 

- positiivinen 
riippuvuus 
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Dialogisuus on enemmän kuin keskustelu. Dialogi tarkoittaa yhteiseen ymmärrykseen pyr-

kimistä ja osaamista viedä vuorovaikutusta tähän suuntaan (Mönkkönen 2018, 108). Se on 

yhteisen tiedon rakentamiseen suuntautumista, jossa on kyse vastavuoroisuudesta ja pyrki-

myksenä on yhteisen tietämyksen ja ymmärryksen luomista. Dialogisuudella ei tarkoiteta 

mallia tai metodia, vaan se on asennoitumista ja yksi työote, joka ohjaa kehitystyötä työyh-

teisöissä ja organisaatioissa. (Mönkkönen ym. 2010, 160, 164.) Toimivaan dialogiin näh-

dään tarvittavan paikan, jossa läsnäolijat voivat keskustella turvallisesti ja saada itsensä 

kuulluksi sekä tulla kuulluksi. Dialogia mahdollistaa tiedon siirtymisen. (Koskimies, Pyhä-

joki & Arnkil 2012, 10.)  

Tuomo Lyhdyn ja Vuokko Nietolan (2015) mukaan parasta asiakastarpeisiin vastaavan asia-

kastyön keskiössä on monialainen yhteistyö, jossa huomioidaan asiakkaan osallisuus ja joka 

ohjautuu dialogisuuteen. Dialogilla ei tarkoiteta vain kommunikointia, vaan sillä tarkoite-

taan asettumista työntekijänä samalle epätietoisuuden alueelle löytämään uusia keinoja ti-

lanteeseen. Lyhty ja Nietola painottavat yhteistyön olevan toimintamuoto, joka on velvoit-

tava eikä aina ole työntekijän oma valinta. Lähtökohtana yhteistyössä ovat toisia ammatti-

laisia kunnioittava työskentelyote sekä asiakkaan mukana oleminen toimijana itseään kos-

kevissa asioissa ja päätöksenteossa. Onnistunut vastavuoroinen eri ammattialojen yhteistyö 

vaatii osallistujilta taitoa käydä dialogia, jossa toisten kuunteleminen on tärkeää. Oman sub-

stanssialan osaaminen nähdään tärkeänä. Toimivaan yhteistyöhön tarvitaan aikaa sekä sitou-

tumista. (Mt., 142–145, 155.) 

Jukka Pyhäjoen ja Mimosa Koskimiehen (2015) näkemys toimivasta yhteistyöstä koostuu 

aidosta halusta tehdä yhteistyötä, sitoutumisesta yhteistyöhön, jossa kaikki osalliset tekevät 

osuutensa, kaikilla on kokonaisnäkemys tilanteesta, jota varten on luotu yhteinen tavoite ja 

jokainen tietää roolinsa välttäen päällekkäisyyksiä. Toimiva yhteistyö sisältää selkeät raken-

teet ja osallisina ovat ne ammattiryhmät, joita oikeasti tarvitaan asiakkaan asian ratkomi-

sessa. Keskeistä on toimiminen asiakkaan parhaaksi yhdessä asiakkaan kanssa. (Pyhäjoki & 

Koskimies 2015, 168–169.) 

Ritva Linnakangas, Ullamaija Seppälä, Asko Suikkanen ja Pirjo Lehtoranta (2013) puhuvat 

verkostoyhteistyöstä kuntoutuksen tukena, jossa eri alojen ammattilaiset ja perheet tekevät 

yhteistyötä lapsen kuntoutuksen edistämiseksi. Tässä he tuovat esille toimintatapojen muut-

tumisen hitauden, mikä liittyy eri alojen yhteistyöhön todeten verkostoyhteistyön periaat-
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teista tiedettävän enemmän kuin käytännöstä. Yhteistyössä tulee olla oikea asenne yhteis-

työhön sekä tietoa kuntoutuksesta ja osaamisen jakamisesta. (Linnakangas, Seppälä, Suik-

kanen & Lehtoranta 2013, 300–301.) 

Aulikki Kanaoja, Martti Lähteinen ja Pirjo Marjamäki (2011, 143) kuvaavat asiakkaan 

kanssa tehtävän yhteistyön olevan prosessi, joka ei ole eri toimien kokonaisuus vaan vasta-

vuoroista yhteistyötä. Tony Leiban ja Jenny Weinsteinin (2003) mukaan yhteistyön proses-

sissa sosiaalipalveluiden käyttäjät ovat tärkein osa prosessia ja pohjaavat tämän asiakkaiden 

tietoisuuteen omasta elämästään sekä siitä, mitä tarvitsevat. Ammattilaisten ei tule tehdä 

päätöksiä oletus-pohjalta tai kuulematta asiakasta. Asiakkaat ovat tuoneet esille toiveen eri 

ammattilaisten yhteistyön tiivistämisestä. (Mt., 63–64, 70.)  

Merja Mäkisalo-Ropposen (2016) mukaan asiakkaan mukanaolo yhteistyössä on oleellinen 

osa yhdessä toimimista. Asiakkaan tulee voida olla osallisena suunnittelu, toteutus sekä ar-

viointi vaiheissa. Tällöin puhutaan asiakkaan osallisuudesta, ei osallistumisesta. Nämä kaksi 

käsitettä eroavat toisistaan siinä, että osallistumisessa asiakas on mukana muiden määrittä-

mässä tilanteessa ja osallisuudessa asiakas on vaikuttamassa aktiivisesti toimien ammatti-

laisten rinnalla. Osallisuuden voimistamiseen tarvitaan muutoksia asenteiden sekä työkeino-

jen ja -tapojen muuttamisessa. Osallisuuden kolme kulmakiveä ovat luottamus, sitoutuminen 

sekä kuulluksi tuleminen. (Mt., 15–17, 20, 26–27, 31).  

Monialaisessa yhteistyössä alat ja osallistuva asiakas täydentävät toisiaan yksilön ollessa 

mukana prosessi, kun taas pahimmillaan asiakas kokee jääneensä omien asioidensa hoitami-

sen ulkopuolelle. Verkostotyö ei ole vain ammattilaisten yhdessä toimimista samaan aikaan, 

vaan se toteutuu myös ammattilaisen tehdessä työtä asiakkaan kanssa. (Seikkula & Arnkil 

2013, 13, 34.) Asiakkaan asiaa voi hoitaa useampi eri ammattilainen samanaikaisesti ja yh-

teistyö tapahtuu tiedon välittämisenä konsultaationa toiselle ammattilaiselle. Jaana Halla-

maan (2017) mukaan muiden hyvinvoinnin tukeminen sekä huomioiminen tuovat hyvin-

vointia ja onnellisuutta myös itselle. Yhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna voidaan arvi-

oida tämän olevan osa toimivaa monitoimijuutta. (Mt., 70, 72.)  

Sosiaalityöntekijöiden työssä on vahva autonomia, joka voi vaikuttaa palvelujen kehittämi-

seen. Tämä voi vaikuttaa myös eri ammattien väliseen yhteistyöhön tuoden ”reviiriristirii-

toja”. (Stenvall ja Virtanen 2012, 33.) Toimiva moniammatillinen työ sisältää toimivan vuo-

rovaikutuksen, jossa eri ammattilaiset käyttävät hyödyksi toistensa osaamista. Myönteinen 
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asenne monialaiseen työmuotoon ja selkeys asiantuntija rooleissa edistävät yhteistyön on-

nistumista. Digitalisaation merkitys tulevaisuudessa koskee myös moniammatillisuutta ja 

haastaa työnjakoa, osaamistarpeita erilaisissa toimintaympäristöissä. (Mönkkönen, Kekoni 

& Pehkonen 2019, 138–139.)  

Vuorovaikutus voidaan nähdä sekä positiivisesta että negatiivisesta näkökulmasta. Positiivi-

sena vuorovaikutus on yksilön, yhteisön, organisaation ja kulttuurin välistä keskustelua. Ne-

gatiivisena vuorovaikutus voi olla vallankäyttöä ja tällöin ei voida puhua tasavertaisesta kes-

kustelusta. (Mönkkönen 2018, 18–19.) Parhaimmillaan vuorovaikutus on vastavuoroista, 

jossa otetaan huomioon asiakaslähtöisyys – huomioiden asiakkaan omat tavoitteet ja toiveet. 

Kuitenkaan asiakaslähtöisyys ei ole vain asiakkaan ehdoin etenevää, vaan yhteistyössä py-

ritään kuulemaan molempia osapuolia, niin asiakasta kuin asiantuntijaa. (Mt., 81–83).  

Colin Whittingtonin (2003) yhteistyömallissa nähdään yhteistyön olevan toimijoiden välistä 

työn tekemistä. Yhteistyömallilla hän haluaa havainnollistaa yhteistyön monimuotoisuutta 

ja tuoda esille yhteistyössä olevat jäsenet sekä yhteistyön sisältämät systeemit. Malli on ra-

kennettu kahteen vaiheeseen, jossa ensimmäinen vaihe tarjoaa lähtötilanteen tunnistaa ja tar-

kastella keskeisiä osallisia sekä yhteistyöhön liittyviä systeemejä. Tämä sisältää viisi toi-

siinsa liittyvää osa-aluetta: asiakkaan ja hoitajan osan, omakohtaisen osan, ammatillisen 

osan, tiimiosan ja organisaatio-osan (kuvio 3). (Mt., 39–40.) Toinen vaihe rakentuu ensim-

mäisen vaiheen osallisiin ja systeemeihin näiden ollessa yhteistyössä.  
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Kuvio 3. Keskeiset osa-alueet yhteistyössä (mukaellen Whittington 2003, 41). 

 

Ensimmäisellä osa-alueella ovat asiakkaat ja hoitajat (service-user and carer sphere). He 

muodostavat tässä yhteistyömallissa ryhmän, joiden nähdään olevan keskiössä. Kuitenkaan 

niillä ei nähdä olevan samanlaisia tarpeita tai kiinnostuksenkohteita. Keskiöön sijoittumi-

sella on haluttu tuoda esille, että hoitokäytäntöjen päätarkoituksena on tarjota palveluja asi-

akkaille. Toisena osa-alueena on omakohtaisuus (personal sphere). Tämä kuvaa ihmisten 

tunnistavan kokemuksiaan ja tuovan itseään esille ihmisenä, jolla on ominaisuuksia ja elä-

mäkerta. Tällä pyritään huomioimaan nämä piirteet kaikkien yhteistyössä olevien osalta, 

myös ammattilaisten. Kolmantena osa-alueena on ammatillinen (professional sphere), joka 

kuvaa monen eri alan ammattilaiset olevan osallisena yhteistyöhön. Neljäntenä on tiimi 

(team sphere), joka kuvaa tiimiä tai työryhmää, jossa ammattilainen kohtaa omia omakoh-

taisia ja ammatillisia ominaisuuksiaan. Viidentenä osa-alueena on organisaatio (organizati-

onal sphere). Whittington (mt.) kuvaa organisaatiossa työntekijän pääsevän toteuttamaan 

opiskelemiaan asioita ja joka on välttämätöntä osa työn tekemistä. (Whittington 2003, 41–

45.)  
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Toinen vaihe rakentuu ensimmäisen vaiheen osallisiin ja systeemeihin, kun nämä ovat yh-

teistyössä sekä kumppanuudessa. Osien sisällöt täydentyvät ja tässä vaiheessa viisi osa-alu-

etta ovat: omakohtainen ihmissuhteille, ammatillinen ihmissuhteille, tiimi monitieteiselle 

ryhmälle, organisatorinen organisaatioiden väliseen. Jokaisessa osiossa yhteistyötä tehdään 

myös asiakkaan ja hoitajan kanssa sekä yksittäisen palvelun käyttäjän kanssa.  (Whittington 

2003, 45–46.) Whittingtonin yhteistyömalli kuvaa toimijoiden lisäksi olevan muitakin ta-

hoja, mitkä vaikuttavat yhteistyön toimivuuteen. Sosiaalityössä tehdään yhteistyötä monessa 

eri työympäristössä. Tästä syystä yhteistyömallin esiin tuominen on tarpeellista. 

Toimiva moniammatillinen yhteistyö pohjautuu dialogiin, joka on prosessin omainen koko-

naisuus. Dialogisella otteella yhteistyössä olevat osapuolet nähdään tasavertaisina ja yhdessä 

etsitään tietoa sekä luodaan muutosta. Dialogisuus on asettautumista johonkin, joka on osal-

lisille uutta sekä tuntematonta ja luo epävarmuutta tilanteeseen. Moniammatillinen dialogi 

tarvitsee toisia kunnioittavaa vuorovaikutusta, mikä antaa osallistujille tilaa olla epävarma 

ja esittää asioita rohkeammin. (Lyhty & Nietola 2015, 142–144. ) Moniammatillinen työ 

edellyttää dialogisia työkäytäntöjä ja osaamista yhdistää eri toimijoiden käsityksistä yksi yh-

teinen selonteko. Asiakkaan lähiverkoston aito kuuleminen on tärkeää, jotta saadaan tietoi-

suuteen asiakkaan todellista toimintakykyä sekä myös asiakkaan omaa ymmärrystä tilan-

teestaan. (Mönkkönen 2018, 139, 141.)  

Seuraavassa osiossa kuvaan moniammatillisuus-käsitettä, joka on laajemmin käytetty käsite 

monen eri ammattialan toimijan yhteistyöstä. Moniammatillisuudessa ovat läsnä eri ammat-

tialojen toimijat, jotka tekevät yhteistyötä asiakkaiden asioiden edistämiseksi.  

 

2.3 Moniammatillisuuden määrittelyä 
 

Erja Katajamäki (2012) määrittelee moniammatillisuuden yhteistyönä, jossa on mukana eri 

alojen ammattilaisia sekä asiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä ja työskentelevät yhdessä. 

Perusajatuksena on, ettei yksin pystytä samaan kuin ryhmä yhdessä. Monesti moniammatil-

linen työryhmä nähdään työssä itsestään selvyytenä, mutta moniammatillisuus ei synny it-

sekseen ja toimintaa tulee kehittää. Jotta moniammatillinen tiimi toimii, jokaisen ryhmässä 

olevan tulee huolehtia omasta osaamisestaan ja arvostaa toisen osaamista. (Mt., 25–28.) Mä-

kisalo-Ropposen (2016, 113) mukaan moniammatillisessa yhteistyössä tulee olla taito tehdä 
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yhteistyötä, jolloin yhdessä pohditaan tavoitteita sekä keinoja ja eri näkökulmat täydentävät 

toisiaan.  

John Øvretveit (1995) määrittelee moniammatilliseksi tiimiksi ryhmän, jossa monen eri kou-

lutuksen saaneita sekä eri tahoilla palkattuja ammatti-ihmisiä. He tapaavat toisiaan säännöl-

lisesti ja koordinoivat työtään yhdelle tai useammalle asiakkaalle tietyn alueen sisällä. (Mt., 

29.) Katariina Pärnä toteaa, ettei moniammatillisuus tuota lisäarvoa, mikäli eri ammattilaiset 

toimivat ”yleismiehinä”.  Tarvitaan myös joustavuutta työroolin käytössä, jotta eri ammatti-

roolit tulevat tuloksekkaasti hyödynnettyä moniammatillisessa työryhmässä. (Mt., 137–

138.)  

Pärnän (2010) mukaan moniammatillisuus on monesta eri prosessista koostuva kokonaisuus, 

jossa kehitytään kohti moniasiantuntijuutta. Pärnä löytää useampia eri prosesseja: asiakas-, 

yhteistyö- ja projektihallintaprosessit. Näiden lisäksi löytyy erilaisia moniammatilliseen yh-

teistyön sisältöihin sekä teemoihin yhteydessä olevia prosesseja. Pärnä kuvaa prosessien ole-

van eräänlaisia siirtymiä, kuten organisaatiokeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen tai kilpai-

levuudesta yhdessä oppimiseen. Hän lisää moniammatillisen yhteistyön tavoitteeksi dialo-

gisen suhteen kehittyminen ammattilaisen ja asiakkaan sekä ammattilaisten välille. Ammat-

tilaisen vastuulla on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja valmiudet vuorovaikutukseen. (Mt., 

216–218.)  

Moniammatillista yhteistyötä kuvaavia käsitteitä on englanninkielessä useampia. Interpro-

fessional kuvaa roolin, tiedon, taidon ja vastuun yhteenliittymistä ja tarkoittaa moniamma-

tillisuutta ammattien välisenä. Kun taas transprofessional käsitteellä viitataan tiedon, osaa-

misen sekä taitojen liikkumista yli tieteiden välisiä rajoja ja kuvataan moniammatillisuutta 

poikkiammatillisena. Toisaalta multiprofessional käsitteellä tarkoitetaan moniammatilli-

suutta, jossa eri alojen ammattilaiset tekevät työtä rinnakkain ja eivät välttämättä ole vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Kuitenkin tämä sisältää muilta oppimisen. (Isoherranen 2005, 16, 

Gardner & Orelove 1994 mukaan; Isoherranen 2012, 21; Kivelä, Lilja-Viherlampi, Susi, 

Syvälahti & Linnonsuo 2018, 12; Scholes & Vaughn 2002, 400–401.) Paynen (2000) mu-

kaan multi-sana kuvaa useamman ammattilaisryhmän tekemää yhteistyötä. Agency-sana ku-

vaa vastuita, jotka ovat yhteydessä ammattirooleihin eri ammattilaisten keskuudessa. (Mt., 

9.) Multiagency-käsite suomennetaan monitoimijuudeksi, joka tarkoittaa yhteistyössä asiak-

kaan kanssa toimimista, kehittämistä sekä tutkimista.  
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Kaarina Isoherranen (2012) kuvaa moniammatillisen yhteistyön pitävän sisällään eri viite-

kehyksiä sekä erilaisia määritelmiä, mitkä hankaloittavat käsitteen ymmärrystä sekä avaa-

mista. Isoherranen viittaa Payneen (2005), joka on kuvannut moniammatillista, monitieteistä 

ja monitoimijaista työtä usean eri ammattialan roolien sopeuttamiseksi huomioiden muut 

ammattiryhmät ja yhdistäen taitojaan ja tietojaan tässä kontekstissa. Tärkeää on tiedostaa 

miten ammattilaiselta saa itseltä puuttuvan tiedon. Moniammatillisissa tiimeissä tavoitellaan 

vapaan keskustelun kautta yhteistä näkemystä asiaan. Ilman vapaata keskustelua ei saavuteta 

tavoiteltua tiedonmuodostusta. (Mt., 19, 21, 46, 51–52.) Moniammatillisuuden periaatteena 

on edistää kuntoutujien ja kuntoutujaryhmien laadukkaita kuntoutuspalveluja ja siten olla 

osana vaikuttavaa kuntoutusta. Moniammatillisuuden haavoittuvin kohta on eri ammattilais-

ten työn rajapinnoilla olevien asioiden käsittely ja hoitaminen tarkoituksenmukaisesti. Mo-

niammatillisuus nähdään olevan asioista sopimista sekä oman ja toisten asiantuntijuuden 

tuntemista sekä tunnustamista. (Pikkarainen, 2013, 65–66.) 

Sirkka Alhon (2017) väitöstutkimus keskittyy perheneuvolatyön kautta moniammatillisuu-

teen. Hänen mukaan moniammatillisuutta ei tule nähdä ratkaisuna hankaliin asiakastilantei-

siin, vaan asiakastyöhön lisäarvoa tuovana työmuotona. Moniammatillisuus ei tarkoita aino-

astaan tilannetta, jossa eri ammatteja on paikalla. Moniammatillisuus on erilaisten tiimien ja 

palaverien kautta syntynyttä taustatukea yksilötyöhön. Alho kuvaa moniammatillisuudessa 

liikuttavan rajapinnoilla, jolla tarkoittaa asiantuntijoiden työn tekemistä monenlaisilla ra-

joilla. Perheneuvolan asiantuntijatyössä kohdataan kompleksisia perheongelmia. Tässä tar-

vitaan ammatillisia rajoja ylittävää ja monen eri asiantuntijan yhteistyötä. (Alho 2017, 36, 

91, 209.)  

Englanninkielisessä kirjallisuudessa tieteiden välistä integraatiota esittäviä käsitteitä on ole-

massa useita. Multidisciplinary kuvaa monitieteisyyttä. Tässä eri tieteet tarkastelevat samaa 

ilmiötä, mutta näiden välille ei muodostu keskustelua ja jäävät omiksi erillisiksi oletuksiksi. 

Toisaalta transdisciplinary kuvaa poikkitieteisyyttä ja eri tieteiden rajoja, jotka häviävät ja 

tutkimusongelma sekä tutkimusprosessi menevät tieteenalojen lävitse. Kun taas interdiscip-

linary kuvaa tieteidenvälisyyttä, jossa eri tieteen alojen yhteistyö yhdistyy yhdeksi ja nämä 

eivät kadota kuitenkaan tieteiden rajoja. (Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 63–67; Scholes & 

Vaughn 2002, 400.)  
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Marja Katisko, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkosen (2014) tutkimuksen mukaan aloja 

ylittävä osaaminen on merkityksellistä moniammatillisuudessa. Rajapinnoilla tehtävä yh-

teistyö synnyttää mainittua osaamista, mutta tähän tarvitaan myös eri ammattiryhmiltä omaa 

tahtotilaa sekä mahdollisuudet toimia. Yhteisöllinen osaaminen koetaan tärkeäksi ja toteu-

tuakseen se tarvitsee muun muassa ammattilaisten välistä luottamusta, vertaistukea ja luotuja 

tukiverkostoja. (Katisko & Kolkka & Vuokila-Oikkosen 2014, 53.) 

Alho (2017) nostaa myös esiin lain näkökulman moniammatillisuuteen. Siinä moniammatil-

lisuus nähdään asiakkaan etuna sekä työmuotona, jossa asiakkaat ovat mukana. (Mt., 91, 

165.) Taulukossa 1 ovat koottuna sosiaalityötä ohjaavia lakeja.  

 

Taulukko 1. Sosiaalityötä moniammatilliseen yhteistyöhön velvoittavaa lainsäädäntöä 

(mukaellen Lyhty & Nietolan taulukkoa, 2015, 147). Taulukkoa täydennetty siltä osin 

kuin varhaiskasvatuslain voimaantulo 2018 on sitä muuttanut.  

Laki Lain pykälä/ -t 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
41§  (myös 1§, 8§, 30§,  

39§, 40§) 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2§ 

Vanhuspalvelulaki 980/2012 4§ 

Vammaispalvelulaki 380/1987 12§ 

Päihdehuoltolaki 41/1986 9§ 

Mielenterveyslaki 1116/1990 5§ 

Lastensuojelulaki 417/2007 12§, 14§ 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 7§, 41§ 

Perusopetuslaki 642/2010 17§ 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 5§, 8§, 27§ 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

916/2012 
4§ 

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta 

yhteispalvelusta 1369/2014 
1§, 2§, 3§, 4§, 7§ 
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Asiantuntijaryhmissä eri alan ammattilaisilla on oma käsitteellinen tiedonmuodostuksensa 

sekä hyvin erilainen ajatus lopputuloksesta. Oman ja toisen tiedon yhdistämisessä tulee pys-

tyä suhteuttamaan saatua tietoa omaan tietoonsa. Olemassa olevat yhteiset käsitykset edes-

auttavat tiedon muodostamista, mutta toisaalta tämä voi vähentää keskustelua. Onnistu-

neessa kollektiivisessa tiedonmuodostuksessa yksilön ei tarvitse tietää kaikkea ja muilla läs-

näolijoilla on täydentävää tietoa. Tämä eri asiantuntijoiden tieto- ja taitovaranto on kaikkien 

käytettävissä. (Parviainen 2006, 176, 178, 181.) 

Brian Taylorin (2013) mukaan moniammatillisen ryhmän tulee myös ottaa yhteisvastuu, mi-

käli päätöksen osalta tehdään valitus. Hän tuo esille myös kustannusten teeman moniamma-

tillisuuteen. Eri alojen yhteistyö vaatii siirtymäaikaa ja itse kokoontuminen on aikaa vievää. 

Tästä näkökulmasta katsottuna tulee yhteistyön olla aina perusteltua ja selkeästi kaikkien 

tiedossa, miksi kokoonnutaan. (Taylor 2013, 53, 56.) 

Kaarina Mönkkösen, Taru Kekonin ja Aini Pehkosen (2019, 73) mukaan muiden ammat-

tialojen toimijoiden työalueiden ja työtapojen tunteminen on moniammatillisen yhteistyön 

edellytyksiä sekä muilta oppiminen. Esimerkiksi sosiaalityöntekijältä vaaditaan terveyden-

huollossa osaamista laajasti sisältäen myös terveydenhuollon erityisosaamista. (Mt., 73, 83). 

Moniammatillisessa yhteistyössä toimivien on hyvä havaita läsnä olevien eri alojen rooleja 

ja tätä kautta tunnistaa alojen rajapinnoilla tehtävää työtä. Oman ammattikunnan näkökul-

man ylläpitäminen moniammatillisessa yhteistyössä merkityksellistä, mutta toisinaan astu-

taan toisen ammattikunnan reviirille ja sulaudutaan enemmistön työhön. (Mönkkönen ym. 

2019, 66, 71–72.)  

Isoherrasen (2012) tutkimuksessa pohdittiin onko moniammatillisuus uhka vai mahdolli-

suus. Hän kuvaa moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla sateenvar-

jokäsitteen kautta, mikä sisältää erilaisia määritelmiä sekä viitekehyksiä määritystä tekevän 

orientaatiosta riippuen. Moniammatillinen työ on kontekstisidonnaista ja siinä tarvitaan tai-

toa oman alan asiantuntijuuden esiintuomiseen monenlaisissa yhteistyötilanteissa.  Herrasen 

tutkimuksen tavoitteena oli luoda pelkistetty malli niistä haasteista, joita moniammatillisessa 

työssä tavataan. Tutkimuksessa esitettiin tiimissä tarvittavan reflektiivistä arviointia, osaa-

vaa keskustelua sekä dialogin ja jaetun johtajuuden osaamista. Myös valmius pystyä kon-

tekstikohtaiseen rooliin ja vastuuseen nähtiin tärkeänä. Hyvin toimivien tiimien kohdalla 

huomioitiin osallistujien olevan innostuneita kehittämään ja lisäävän työssä jaksamista sekä 

sitoutumista tiimiin. (Mt., 19–20, 149, 159–160, 163.)  
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Satu Vainisen (2011) tutkimuksessa tutkittiin sosiaalitoimistossa työskentelevien sosiaali-

työntekijöiden ammatillista työtä uusissa ja uudistuvissa toimintaympäristöissä. Tutkimuk-

sen pohjalta hän esittää moniammatillisen työn onnistumisen olevan enemmän kiinni siitä, 

kuinka ammattilaiset ottavat toisen alan työntekijään yhteyden. Tämä ei ole riippuvaista 

työntekijöiden kokemuksesta, vaan enemmän halusta ja ymmärryksestä lähestyä toisen alan 

työntekijää. Mikäli kaikkia asiakkaan tarvitsemia palveluja ei tästä syystä anneta asiakkaalle 

vaihtoehdoiksi, jää asiakkaan saama palvelu suppeaksi. Vaininen kuvaa myös, että sosiaali-

työntekijälle saatetaan monitoimijaisessa yhteistyössä tarjota muita rooleja kuin mitä sosi-

aalityöntekijälle kuuluu. (Mt, 76–77, 83.) 

Vaininen esittelee moniammatillisen tiimimallin, jossa eri alan edustajat kokoontuvat sovi-

tusti tapaamiseen. Tässä mallissa terveydenhoitaja määritettiin ensisijaiseksi perheen tapaa-

jaksi ja muut ammattilaiset toimivat joko konsultoivassa roolissa tai pyydettynä mukaan tu-

levina. Työparityöskentelyssä terveydenhoitajan työparina toimi enimmäkseen sosiaalityön-

tekijä. Moniammatillisessa tiimimallissa sosiaalityöntekijän tehtävänä nähtiin sosiaalisen 

näkökulman tuominen esille, toimia konsulttina sekä työn ohjaajana. (Mt., 181–185.)  

Anna Metteri (2012) kuvaa kohtuuttomuutta moniammatillisessa asiakastyössä, jossa ver-

koston tuottama yhteinen ymmärrys jää ilman huomiota vaikka tavoitellaan asiakkaan elä-

mää laajasti tukevaa toimintaa. Omaan työhön sokeutuminen saattaa heikentää asiakastyön 

tasoa. Siksi toimittaessa moniammatillisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on tärkeää, ettei 

työhön tule liikaa rutiineja, jotka vaikuttavat asiakastyön laatuun. Metteri keskittyy tutki-

muksessaan asiakkaiden tarpeiden, yhteiskunnan antamien lupausten ja sosiaalityöntekijän 

työn muuttuvan toimintaympäristön keskiössä oleviin ilmiöihin. Sosiaalityöntekijät tekevät 

työtään erilaisissa verkostoissa, joissa moniammatillisesti tähdätään yhdessä asiakkaan 

kanssa löytämään paras mahdollinen palvelu. Toimintaa ohjaa yhteiskunnan antamat raamit, 

rakenteet ja politiikka. (Mt., 15, 17.)  

Metterin mukaan moniammatillisessa työssä sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien tiedon 

välittäminen asiakkaille on lakien pohjalta katsottuna muidenkin ammattilaisten vastuulla 

tuoda ne puheeksi asiakkaalle. Sosiaalityön osana voi olla sosiaaliturva-asioista kouluttami-

nen moniammatillisissa yhteistyöryhmissä. (Mt., 211–212.)  
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Seija Koskelan (2013) tutkimuksessa esitettiin moniammatillisuutta yhteistyön kehittämisen 

näkökulmasta, jossa tutkimuskohteena on ammatillinen koulumaailma. Hän kuvaa yhteis-

työhön tarvittavan avointa keskustelua, joka luo luottamuksellisuutta. Kaikkien moniamma-

tillisessa ryhmässä olevien toimijoiden tasavertaisuus ja osaamisen arvostaminen on tärkeää. 

Koskela kiinnittää huomion, että moniammatillisuuden onnistumisen edellytyksenä on yh-

teisen kielen löytyminen sekä yhteinen näkemys mitä yhteistoiminnalla tavoitellaan. Hän 

jatkaa kuvaten esimiehillä olevan iso merkitys osaamisen kehittymisessä sekä keskustelu-

kulttuurin luomisessa työpaikalla. (Mt., 99–101.)  

Laura R. Bronsteinin (2003) kehittämä monitieteellisen yhteistyön malli (A Model for Inter-

disciplinary Collaboration) kuvaa viiden komponentin kautta eri tieteenalojen ammattien vä-

lisessä yhteistyössä olevia osa-alueita, joita ovat: riippumattomuus (independence), uudel-

leen kehitetty ammatillinen toiminta (newly created professional activities), joustavuus (fle-

xibility), tavoitteiden kollektiivisuus (collective ownership of goals) ja prosessin reflektio 

(reflection on process). (Mt., 299.)  

Riippumattomuudella Bronstein viittaa tapahtumiin sekä luottamukseen vuorovaikutuksessa 

muiden alojen kanssa tavoitteita tavoiteltaessa. Uudelleen kehitetty ammatillinen toiminta 

viittaa siihen, kuinka yhteistyössä saavutetaan enemmän kuin kukin ala yksin pystyy saavut-

tamaan. Boronstein katsoo joustavuuden ulottuvan riippumattomuuden ulkopuolelle ja viit-

taavan roolien hämärtymisen tarkoitukselliseen esiintymiseen. Tämä tarkoittaa sen sisältä-

vän myös kompromissien tekemisen tilanteissa, joissa ollaan eri mieltä asioista. Tavoitteiden 

kollektiivisuus Bronsteinin mukaan viittaa jaettuun vastuullisuuteen koko prosessin ajan ja 

sisältää tavoitteiden yhteisen suunnittelun, ehdotukset, kehittämisen ja saavutukset. Tämä 

kaikki vaatii sitoutumista asiakaskeskeiseen työskentelyyn ja aktiivisuutta kaikilta osapuo-

lilta. Kuva prosessista on Bronsteinin mukaan huomion kiinnittämistä yhteistyön tekemisen 

prosessiin ja sisältää osallisien ajatuksia ja puheita toimivasta yhteistyöstä. Tämä sisältää 

myös yhteistyön vahvistamisen sekä vaikuttavuuden näkökulmat. (Mt., 299–302.)  

Bronstein (2003) mukaan tieteiden välisessä yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä ovat: profes-

sionaalinen rooli, rakenteelliset tekijät, persoonalliset tekijät ja yhteistyön historia. Nämä 

tekijät vaikuttavat yhteistyössä eri ammattialojen välillä ja toimivat asioita eteenpäin viejinä 

tai jarruttajina. Professionaalisella roolilla Bronstein (mt.) viittaa ammattilaisen omiin am-

matillisiin ominaisuuksiinsa ja oman ammatillisen identiteetin merkitykseen. Vahva amma-

tillinen identiteetti luo varmuutta monitoimijaisessa yhteistyössä. Rakenteellisilla tekijöillä 
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tarkoitetaan toimijuus kulttuuria monitoimijuuteen tukevia tekijöitä, hallinnollista tukea joh-

don puolelta ja professionaalista autonomiaa. Persoonalliset tekijät viittaavat ammattilaisen 

positiivisiin kokemuksiin yhteistyössä olemiseen, joka sisältää kyvyn ymmärtää ja luottaa 

toisiinsa. Viimeisenä on yhteistyön historia, johon liittyy aiemmat positiiviset kokemukset 

yhteistyön tekemisessä. (Bronstein 2003, 115, 302–304.)  

Moniammatillisessa yhteistyössä, jossa pyritään saamaan yhteinen ymmärrys, tarvitaan 

myös asiakkaan mukanaoloa sekä hänen sitoutumistaan tavoitteisiin. Yhteisymmärrystä tar-

vitaan löytämään eri ammattialojen osaamisalueet ja yhteistyön sekä työnjakamisen tarpeet. 

Yhteisymmärryksen merkitys asiakkaan osallistamiseen ja asiakaslähtöiseen suunniteluun 

sekä toteutukseen on huomattava. Sekä ammattilaisten että asiakkaiden yhteisymmärrystä 

edellytetään eri palvelujen, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien kokoamiseen, jotta saadaan 

asiakkaan osallistumista tukeva kokonaisuus. Myös tämä tukee asiakkaan elämänhallintaa. 

(Lappalainen 2014, 83–84.) Moniammatillisen asiakaspalaverin aikana saattaa olla vaiheita, 

jolloin asiantuntijakeskeisyys on vallitsevana ja tällöin ei asiakkaalla ei ole paikkaa kertoa 

omia näkemyksiään. Toisaalta voi tulla hetkiä, jolloin asiakaskeskeisyys on enemmän esillä. 

Pyrkimys dialogiseen yhteistyöhön on asiakastyössä tärkeää – yhdessä etsitään vaihtoehtoja 

ja suuntaa mihin edetä. (Mönkkönen 2018, 13–14.)  

Moniammatillisuuden ohessa käytetään muitakin käsitteitä monen eri alan ammattilaisen 

yhteistyön kuvaamisessa. Yksi käytetyistä käsitteistä on monitoimijuus. Seuraavaksi kuva-

taan miten monitoimijuus ymmärretään tässä tutkimuksessa.  

 

2.4 Monitoimijuudessa toimien 
 

Monitoimijuudesta on keskusteltu parinkymmenen vuoden ajan moniammatillisuuden rin-

nalla (Pajula 2015, 34). Kuitenkaan näiden kahden käsitteen välille ei ole syntynyt yhden-

mukaista tapaa käyttää niitä eri yhteyksissä. Ritva Linnakangas, Ullamaija Seppälä, Asko 

Suikkanen ja Pirjo Lehtoranta (2013) perustelevat monitoimijuuden käsitteen käyttämistä 

moniammatillisuuden sijaan sillä, että monitoimijuudessa otetaan mukaan myös muut toi-

mijat kuin ammattilaiset (mt., 304, 315.) Monitoimijuudessa toimijoina ovat muun muassa 

julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmassektori sekä asiakkaat. (Pyykönen 2013, 20).  
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Seikkula ja Arnkil (2009) kuvaavat monitoimijaisessa yhteistyössä olevan keskinäisten suh-

teiden määrittelyä asiakkaan asioiden käsittelyn aikana. Ilman keskinäisten suhteiden ym-

märrystä, keskustelu voi johtaa kunkin ammattiryhmän omiksi tulkinnoiksi asiakkaan asi-

aan. (Seikkula & Arnkil 2009, 35–36.) Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen ja Tuulikki 

Vehko (2016, 122) toteavat, että vaikka työntekijät toimivat samassa organisaatiossa tai työ-

tiloissa, ei yhteistyö toimi automaattisesti. Riikka Pyykösen (2013) mukaan toimijoiden 

vaihtelevat toimintaympäristöt sekä toimintakulttuurit kohtaavat monitoimijaisessa yhteis-

työssä. Tämän vuoksi yhteisyössä edellytetään enemmän dialogisuutta. (Mt., 9.)  

Irmeli Järventie (2014) kuvaa toiminnan sisältävän välitysmekanismeja muun muassa ihmi-

sen ulkoisen käytännöllisen (praktisen) toiminnan ja sisäisen psyykkisen toiminnan kesken. 

Hän jatkaa kuvaten ihmisen toiminnan olevan aina intentionaalista, jolloin se sisältää aina 

kohteen. Toimijuus sisältää toiminnan, jonka sisällä on aktiivinen toimija. Toimijuus viittaa 

siten aktiiviseen tekemiseen ja monitoimijuudessa aktiivisia toimijoita on useampi. Toimin-

taan ohjaa motivaatio ja tietoisuus miksi toimitaan, mikä kuvailee Järventien esittämää in-

tentionaalisuutta. Toiminnalla on aina olemassa kohde, joka synnyttää toimijalle motivaa-

tion toimia ja olla aktiivinen. (Mt., 160–161.) Monitoimijainen asiakastyö onnistuu vuoro-

vaikutuksessa, jossa eri aloilta olevat ammattilaiset käyttävät toistensa osaamista hyödyksi 

ja asiakkaan osa on olennainen (Koskimies, Pyhäjoki ja Arnkil 2012, 14). 

Joan Coad (2008, 42) kuvaa monitoimijaisessa työssä olevien tarvetta kehittää taitoja suun-

nitella ja tuottaa yhteisiä palveluita sekä muistaa palveluiden käyttäjät. Coadin kuvaus sa-

noittaa sen, miten monitoimijaisessa työssä tarvitaan taitoja tehdä yhteistyötä sekä näiden 

yhteistyötaitojen kehittämistä edelleen. Hän jatkaa kuvaten monitoimijuudessa tarvittavan 

luottamusta toiseen ja avoimuutta vuorovaikutuksessa, jotta yhteistyö toimii (Coad 2008, 

43). Luottamuksen eri toimijoiden välillä lisää eri toimijoiden välisen toiminnan onnistu-

mista. (Oksman 2017, 35).   
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää sosiaalityön roolia monitoimijaisessa yhteis-

työssä sekä huomioidaan toimivaan yhteistyöhön johtavia menestystekijöitä sosiaalityön 

näkökulmasta.  

 

Tutkimuksessa haetaan vastausta kysymykseen: 

 

Millaisena sosiaalityön rooli monitoimijuudessa näyttäytyy aiempien tutkimusten pe-

rusteella?  

 

3.2 Tutkimusmenetelmänä integroitu kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kehittää ja arvioida teoriaa, joka on jo olemassa sekä 

muodostaa laajempaa kuvaa jostakin asiakokonaisuudesta. Kirjallisuuskatsauksien kautta 

tuodaan esille jo olemassa oleva tieto ja mitä tietoa puuttuu sekä tunnistetaan puutteet tie-

doissa. Tutkijan tulee olla tietoinen siitä mitä tutkittavasta aiheesta tiedetään ja ei tiedetä. 

(Torraco 2016, 413). Kirjallisuuskatsauksella tavoitellaan myös ongelmien tunnistamista 

sekä voidaan esittää jonkin teorian kehittymistä. Kirjallisuuskatsaukset jaetaan kolmeen eri 

tyyppiin: kuvaileva- ja systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-analyysi. Kuvaileva kir-

jallisuuskatsaus nähdään tyypeistä vapaimmaksi, koska siinä ei ole jyrkkiä ja täsmällisiä 

sääntöjä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen yksi orientaatio on integroitu kirjallisuuskat-

saus, jota käytetään haluttaessa tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman monipuolinen kuva. 

Integroitu kirjallisuuskatsaus etenee vaiheina: ensimmäiseksi asetetaan tutkimusongelma, 

jonka jälkeen aloitetaan aineiston kerääminen, kolmanneksi arvioidaan tutkimusaineiston 

laatua ja edetään neljänteen vaiheeseen aineiston analysointiin. Viimeiseksi tehdään tulkin-

taa saadusta materiaalista ja esitetään tulokset. (Booth, Sutton & Papaioannou 2016, 11; Sal-

minen 2011, 3, 6, 8; Suhonen ym, 2016, 13–14; Sulosaari ym. 2016, 107–108, 110.)  

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkimusmenetelmänä on integroitu kirjal-

lisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään tutkimuksessa keskeisimmiksi katsot-
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tuun kirjallisuuteen ja se on tutkimusta tutkimuksista, missä kasataan eri tutkimusten tulok-

sia tutkittavasta ilmiöstä ja vastataan niiden pohjalta valittuihin tutkimuskysymyksiin. Kir-

jallisuuskatsausta kuvataan systemaattiseksi ja täsmälliseksi. Tällä menetelmällä tehdyt tut-

kimukset ovat helposti toistettavissa ja mahdollistavat aikaisemman tiedon koonnin tutkitta-

vasta ilmiöstä. Salminen (2011, 8) toteaa, ettei integroiva kirjallisuuskatsaus seulo aineistoa 

samalla tavalla kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus vaan antaa mahdollisuuden tarkas-

tella kirjallisuutta kriittisemmin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 121; Salminen 2011, 

4–5; Sulosaari & Kajander-Urkuri 2016, 107.)  Kirjallisuuskatsauksen tärkein vaihe on tut-

kimusongelman asettaminen, joka antaa koko tutkimukselle suunnan (Suhonen, Axelin & 

Stolt 2016, 28). 

Ennen integroidun kirjallisuuskatsauksen valintaa tutkimusmenetelmäksi tulee tutkijalla olla 

selkeänä ajatus, mitä tulee tutkimaan. Aiheeseen tulee tutustua ennakkoon ja selvittää mitä 

on jo tutkittu ja tämän jälkeen pohtia, mitä aiheeseen liittyvää uutta tietoa tarvittaan. Tärkeä 

osa on myös ilmaista, miten valittu aineisto on valikoitunut tutkimukseen sekä analysoitu ja 

kirjattu. Aineistossa tulee olla vanhempaa sekä vastaikään julkaistua tuotosta, jotta pystytään 

saamaan aiheesta mahdollisimman laaja kuva. (Torraco 2005, 359–360.) Integroidulla kir-

jallisuuskatsauksella pyritään löytämään uusia havaintoja aiheesta. (Torraco 2016, 416). 

Tässä tutkimuksessa tutkijalla on ollut tavoitteena tutkia sosiaalityön roolia monitoimijuu-

dessa sekä huomioida toimivaan yhteistyöhön johtavia menestystekijöitä sosiaalityön näkö-

kulmasta. Ajatuksena on ollut tutkia moniammatillisuutta yhteistyössä, mutta tämä muutet-

tiin monitoimijuuteen. Perusteena on, että monitoimijuudessa huomioidaan asiakkaan mu-

kana oleminen jo käsitteessä. Kuitenkin teoriaa pohjustettaessa molemmat käsitteet, mo-

niammatillisuus ja monitoimijuus, on otettu huomioon. Tähän on ollut perusteena se, että 

moniammatillisuudesta on tehty enemmän tutkimusta ja tämä käsite on edelleen laajemmin 

käytetty. Richard J. Torracon (2016) mukaan käsitteellinen rakenne (conceptual structure) 

on jäsennettävä tarkasteltavan aiheen pääkäsitteiden ympärille. Aiheen pääkäsitteet tarjoavat 

puitteet, joiden perusteella katsaus voidaan jäsentää. (Mt., 415.) Tässä tutkimuksessa on 

kiinnostuttu sosiaalityön tekemästä monen eri alan ammattilaisen kanssa tehtävästä yhteis-

työstä, jossa asiakkaat ovat huomioituna. Teoriakirjallisuuden käsitteellinen rakenne on jär-

jestetty monitoimijuus-pääkäsitteen ympärille.  
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Tutkittavaan aiheeseen tutustuttiin mahdollisimman huolella ennen tutkimusaineistohakua 

ja saatiin vahvistettua tutkimuskysymys. Teoriaan koottu materiaali löydettiin etsimällä ai-

neistoa toimijuudesta, moniammatillisuudesta, monitoimijuudesta sekä yhteistyöstä. Aineis-

tossa kiinnitettiin huomio siihen, että asiakastyö on sidottu eri ammattilaisten väliseen yh-

teistyöhön. Aineistoon valitut artikkelit ovat kymmenvuosikaudelta 2008–2018, jolloin jul-

kaisuajallisesti se sisältää vanhempaa ja uudempaa aineistoa. Integoidun kirjallisuuskatsauk-

sen nähdään olevan hyvä menetelmä, kun tutkittava aihe on joko ”kypsää” (mature topic) tai 

uusi (Torraco 2005, 357). Tähän tutkimukseen integroitu kirjallisuuskatsaus oli paras mah-

dollinen, koska tutkittavasta aiheesta on olemassa tutkittua tietoa ja siten aiheeseen oli hyvä 

saada kriittisempää katsantokantaa sekä uusia näkökulmia. Torracon (2005, 358–359) mu-

kaan tutkittavaan aiheeseen liittyvät muutokset tai suunta voivat olla myös perusteita kysei-

sen kirjallisuuskatsauksen tekemiselle. Eri alojen yhteistyöstä on puhuttu Suomessa pitkään 

moniammatillisena työnä ja tämän rinnalla samanaikaisesti käytetään monitoimijuuden kä-

sitettä. Käsitteiden painotus on muuttunut vuosien aikana ja niitä käytetään eri tilanteissa 

sekä eri aloilla erilailla. Tämä tukee perustetta, miksi integroitu kirjallisuuskatsaus on tähän 

tutkimukseen oikea menetelmä. 

Integroitu kirjallisuuskatsaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella aineistoa kriittisesti ja saada 

siten uutta näkökulmaa tutkittavaan aiheeseen (Torraco 2016, 405). Integroitua kirjallisuus-

katsausta käytettäessä valittua aihetta arvostellaan, kritisoidaan sekä syntetisoidaan (Torraco 

2005, 356). Kriittinen tarkastelu tarkoittaa huolellista aiheen pääideoihin ja suhteisiin poh-

jautuvaa työskentelyä. Arviointi kohdentuu kriittiseen arviointiin siitä, miten aineisto esittää 

tutkittavaa aihetta tai ilmiötä. Tämän kriittisyys tunnistaa aineiston vahvuudet kuin myös 

puuttuvat näkökohdat aiheesta ja tuottaa jotain tuoretta näkökulmaa. (Torraco 2005, 361–

362; Torraco 2016, 404–405.) Torraco (2016, 423) mainitsee, että annettavan kritiikin muita 

kohtaan tulee olla kohtuullista ja sen ei tule kohdistua tiettyyn kirjoittajaan, vaan kirjoitet-

tuun tekstiin. Myös Lyle Yorks (2008, 140) korostaa integroidussa kirjallisuuskatsauksessa 

tarvittavan huolellisuutta ja kriittisyyttä aineiston valinnassa sekä tuloksien kirjaamisessa. 

Tässä tutkimuksessa aineiston valinnassa käytettiin sisäänotto- ja ulosottokriteereitä, mitkä 

ohjaisivat aineiston valintaa. Aineistoa luettiin moneen kertaan, millä varmistettiin aineiston 

oikeellisuus tähän tutkimukseen.  

Torracon (2005, 356) mukaan integroidun kirjallisuuskatsauksen tekeminen edellyttää tut-

kimuksen tekemisen taitoja sekä taitoa tehdä oivalluksia. Jamie L. Callahanin (2010, 302) 
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mukaan tutkijan tulee olla hyvin selektiivinen tutkimusaineiston valinnassa. Integroidun kir-

jallisuuskatsauksen lukijan tulee saada tietoonsa miten tutkimusmenetelmää on käytetty sekä 

miten synteesi ja tulos ovat syntyneet tutkimusprosessissa. (Torraco 2005, 361.)  Integ-

roidussa kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää, että menetelmä on kirjoitettu mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti, jotta tutkimus voidaan halutessa toistaa. Lukijan tulee myös pystyä nä-

kemään tutkimuksen synteesi ja miten havainnot aineistosta ovat kehittyneet. Aiemman tut-

kimuksen kriittisen tarkastelun kautta tunnistetaan alueet, joilla uutta tietoa tarvitaan. Syn-

teesin tarkoituksena on luoda uusia malleja sekä ajattelutapoja tutkimusaiheesta. (Torraco 

2016, 419–421; Whittemore & Knalf 2005, 549.) 

Torracon (2016) mukaan ennen tutkimusaineiston hakua tulee tutkijan olla tietoinen siitä, 

mitkä käsitteet ja tieto ohjaavat relevanttiin aineistoon sekä mitkä eivät. Tätä varten tutkijalla 

tulee olla käytössä jonkinlainen matriisi, jossa pystyy hahmottamaan aineiston hakuvai-

heessa käytettäviä sanoja. (Mt., 418.) Tässä tutkimuksessa ei tehty ehdotettua matriisia, vaan 

laajan aineiston pohjalta tehtiin mindmap, johon kirjattiin eri hakusanoja.  

Tietojen koonnin ja kasaamisen ensimmäinen vaihe käsittää yleisen luokitusjärjestelmän 

määrittämisen erilaisten menetelmien tietojen hallitsemiseksi, jolloin käsiteltävä aineisto 

jaetaan alaryhmiin. Tässä voidaan käyttää kvalitatiivisen aineistoon käytettäviä analyysime-

netelmiä. (Whittemore & Knalf 2008, 550.) Tässä tutkimuksessa on käytetty aineistoläh-

töistä sisällönanalyysiä aineiston käsittelyssä ja luokittelussa.  

 

3.2.1 Aineiston kokoaminen 

 

 

Tutkimuksen tekeminen on aloitettu tutustumalla taustakirjallisuuteen ja käsitteistöön sekä 

tehty tiedon hakusuunnitelma. Liitteessä 1 on esitetty tutkimuksen hakuprosessin kuvaus. 

Ennen aineiston varsinaista hakua tunnistettiin hakusanat ja tehtiin koehakuja niiden toimi-

vuudesta elokuu–joulukuun 2018 välisenä aikana. Hakusanat valittiin tutkimusaiheen kes-

keisten käsitteiden mukaan. Hakusanat tarkistettiin useaan kertaan ennen koehakua ja varsi-

naista hakua Finton (Suomalainen asiasanasto ja onkologiapalvelu) kautta, jotta hakusanat 

ovat Suomessa yleisesti käytössä olevia. Sosiaalityö ja moniammatillisuus ovat sellaisenaan 

yleiskäsitteinä, mutta monitoimijuus ei ole. Fintosta löytyy monitoimisuus-käsite, joka viit-

taa enemmän kuvailevaan käsitteeseen ja ei siten ollut tässä tutkimuksessa käytettävissä. 
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Toimijuus-käsite on Fintossa yleiskäsitteenä, mikä viittaa toimivaan ja aktiiviseen osallistu-

jaan. Vastaavat hakusanat englanniksi olivat social work, multiprofessional collaboration ja 

multi agency collaboration. Peruste multiprofessional käsitteen käyttämiseen oli, että vaikka 

tämä käsite kuvaa enemmän vain ammattilaisten välistä yhteistyötä, huomioitiin koehaussa 

käsitteen nostavan myös interprofessional-käsitteen sisältäviä artikkeleita. Peruste collabo-

ration- sanan käyttämiseen oli, että se kuvaa enemmän yhdessä tehtyä työtä, jossa haetaan 

yhteistä ymmärrystä sekä sitoudutaan enemmän yhteiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on 

keskittyä kokoamaan tietoa asiakkaiden ja eri ammattialojen välisestä monitoimijuudesta 

sekä yhteistyöstä. 

Aineiston haussa oikeiden hakusanojen löytyminen oli vaikeaa. Alussa hakusanat nostivat 

joko todella paljon tai liian vähän materiaalia tai materiaali ei ollut sisällöltään tutkimusky-

symykseen vastaavaa. Tutkimuksessa haetaan sosiaalityön roolia ja onnistumisia monitoi-

mijaisessa yhteistyössä asiakkaiden sekä eri alojen ammattilaisten välillä.  

Tutkimuksen aineistona ovat vertaisarvioidut kansainväliset sekä suomalaiset tutkimusartik-

kelit, jotka on kirjoitettu englanniksi tai suomeksi. Aineiston hankintaa ohjasi tutkimusky-

symys. Hakusanoina käytettiin sosiaalit*, monitoimijuus, moniammatillisuus, yhteistyö, so-

cial work*, multidisciplinary collaboration ja multi agency collaboration. Aineistoa haettiin 

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden suosittelemista tietokannoista: Social Services 

Abstracts (Proquest), Sociological Abstracts (Proquest), Worldwide Political Science Abst-

racts (ProQuest), Academic Search Elite (Ebsco) ja JYKDOK / Kotimaiset artikkelit 

(ARTO). Academic Search Elite – tietokanta katsottiin olevan tarpeellinen, koska sosiaali-

työn monitoimijuus tapahtuu eri ammattialojen välillä, jolloin työtä tehdään eri tieteenalojen 

kesken.  

Tietokanta Social Services Abstracts on kansainvälinen tietokanta ja sisältää bibliografisia 

tietoja yhteiskuntatieteiden alueelta muun muassa sosiaalityön ja sen lähialueilta 1980-lu-

vulta lähtien tähän päivään. Tietokannasta saa sarjajulkaisuja, tiivistelmiä lehtiartikkeleista 

ja väitöskirjoista sekä viittauksia kirjojen katsauksiin. Artikkelit on mahdollisuus saada ko-

koteksteinä. Tietokannasta haku tehtiin hakusanoilla social work* AND multidisciplinary 

collaboration OR multi agency collaboration.  
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Sociological Abstracts on kansainvälinen sosiologian tietokanta, jossa viitteitä sarjajulkai-

suista, konferenssiesitelmistä, väitöskirjoista sekä kirjoista. Tietoakannasta saa kokotekstiar-

tikkeleita. Hakusanoina käytettiin hakusanoilla social work* AND multidisciplinary colla-

boration OR multi agency collaboration.  

Worldwide Political Science Abstracts tietokanta on valtio-opin sekä politiikan tietokanta, 

josta saa viitteitä, abstrakteja sekä kokotekstiartikkeleita. Tietokanta on kansainvälinen. 

Tämä tietokanta valittiin yhdeksi hakukanavaksi, koska sosiaalityöhön sitoutuu politiikka ja 

siten myös valtio-oppi. Hakulauseina käytettiin hakusanoilla social work* AND multidis-

ciplinary collaboration OR multi agency collaboration.  

Academic Search Elite (Ebsco) on monitieteinen tietokanta, josta saa kokotekstiaineistoja. 

Tämä tietokanta valikoitui, koska sosiaalityössä tehdään monitieteisesti yhteistyötä eri alo-

jen kanssa. Hakusanoina käytettiin hakusanoilla social work* AND multidisciplinary colla-

boration OR multi agency collaboration.  

Haku kotimaisen aineiston osalta tehtiin kotimaisten artikkelien ARTO-tietokannasta.  Tie-

tokannasta on mahdollisuus saada kokotekstiaineistoja. Hakulauseina käytettiin sosiaalit* 

AND monitoimijuus OR moniammatillisuus OR yhteistyö 

Pääaineiston haun rajauksina ovat koko tekstin saatavuus, vertaisarvioitu teksti, tutkimusar-

tikkeli on julkaistu aikavälillä 2008–2018 ja sosiaalityö on osana yhteistyötä. Koehakuja 

tehtiin syyskuusta 2018 lähtien eri hakusanoilla. Oikeiden hakusanojen löytymiseen saatiin 

apua Jyväskylän yliopiston informaatikolta. Aikaväli valikoitui vuosille 2008–2018, koska 

tällöin aineiston määrä pysyi hallittavassa koossa sekä tiedon voidaan katsoa olevan ajanta-

saista. Tässä tutkimuksessa ei haeta vertailua, miten rooli tai yhteistyön onnistumisen näkö-

kulma ovat ajassa muuttuneet. Jotta tutkimusaineiston määrä saatiin asialliseksi, tehtiin ra-

jaus kokonaisille vuosille kymmenen vuoden ajalle. 

 

3.2.2 Aineiston valinta 

 

Tutkimuksen alusta alkaen oli tavoitteena hakea aineistoa sekä kotimaisista että kansainvä-

lisistä lähteistä. Rajaus vain suomen- tai englanninkielisiin materiaaleihin tulee tutkijan 
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mahdollisuudesta käsitellä löytynyttä aineistoa. Aineiston hakusanojen osalta oikeiden ha-

kusanojen löytyminen oli haastavaa ja alkuun aineistoa tuli enemmän eri tieteenalojen väli-

sestä koulutukseen liittyvästä yhteistyöstä. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on asia-

kastyössä tapahtuva monitoimijainen yhteistyö.  

Aineiston valinnassa on käytetty sisäänottokriteereitä ja poissulkukriteereitä. Kriteerit autta-

vat havaitsemaan mahdolliset puutteet aineiston haussa ja vähentävät vääristymän mahdol-

lisuutta (Niela-Vilén & Hamari 2016, 26). Hakusanoilla saatujen artikkelien osalta ensin lu-

ettiin otsikot ja abstraktit, jolloin tehtiin sisäänottokriteerien pohjalta valintaa. Sisäänottokri-

teereinä ovat, onko koko teksti saatavilla, kirjattu joko suomen tai englannin kielellä, säh-

köisesti saatavilla ja sosiaalityö osallisena. Sisäänotto kriteerien jälkeen artikkeleita oli 299.  

 

3.2.3 Aineiston muodostuminen 

 

Seuraavana jatkettiin artikkeleiden otsikoiden ja abstraktien perusteella aineiston käsittelyä. 

Ulosottokriteereinä olivat, ettei sosiaalityö ole mukana yhteistyössä ja tutkimus tai artikkeli 

ei ole vertaisarvioitu. Tämän vaiheen jälkeen artikkeleita oli 115. Nämä luettiin kokonaisuu-

dessaan läpi. Koko tekstin perusteella poissulkukriteerin jälkeen jäi aineistoksi 37 artikkelia. 

Tutkimusaineiston haussa oli alun perin ajatuksena hakea vain länsimaissa tuotettua materi-

aalia. Tätä ei kuitenkaan toteutettu, koska tällöin tutkimuksesta olisi voinut jäädä tutkimuk-

seen sopivaa materiaalia pois. Tässä tutkimuksessa aineistoon valikoitui kaikki tutkimuk-

seen sopivaksi katsottu materiaali.  

Ensimmäisessä varsinaisessa haussa Social Services Abstract:sta nousi 63, joista 57 oli saa-

tavilla ja 8 artikkelia oli kahteen kertaan, joten katsottavaksi jäi 49. Nämä käytiin läpi luke-

malla otsikot ja abstraktit. Lopulliseen tarkasteluun jäi 36 ja aineistoon valittiin 28. Haku-

kone Sociological Abtract:sta nousi 25, joista kaikki oli saatavilla ja kaksi oli kahteen ker-

taan, joten katsottavaksi jäi 23. Otsikoiden ja abstraktin lukemisen jälkeen jäi tarkastelta-

vaksi 10, joista 5 valittiin aineistoon. Hakukone ARTOsta nousi 59 artikkelia, joista osa oli 

pääkirjoituksia, kirjoituksia tai kirja-arvioita, joita ei otettu mukaan materiaaliin. Artikkelit 

käytiin läpi otsikoiden perusteella ja todettiin vain yhden olevan vertaisarvioitu artikkeli. 



33 
 

Tämä artikkeli ei valikoitunut tutkimuksen aineistoon, joten ARTO:sta ei tullut yhtään ar-

tikkelia tutkimukseen. Worldwide Political Science Abtracts ja Academic Search Elite:n 

hauissa ei tullut yhtään artikkelia. 

Lisähaussa Social Service:stä tuli 70, joista yhdeksän oli kahteen kertaan. Nämä artikkelit 

käytiin läpi aiemmin tehtyyn hakuun vertaillen.  Kaikkiaan 11 artikkelia olivat uusia. Näistä 

10 valikoitui mukaan aineistoon otsikon ja abstraktin perusteella. Tarkasteltavaksi jäivät 39 

artikkelia ja lopulliseen aineistoon valikoituivat koko tekstin pohjalta 26. Sociological Abst-

ract:sta tuli 31 artikkelia, joista tarkasteluun jäivät 12 ja lopulliseen aineostoon 7 artikkelia. 

Hakukone ARTO:sta lisähaussa tuli 65 artikkelia. ARTO-hakuvalikkoon ei ollut mahdolli-

suutta asettaa hakuehtoihin vain vertaisarvioidut artikkelit. Tästä johtuen valitusta 19:sta ar-

tikkelista vain yksi oli vertaisarvioitu, mutta tämä hylättiin. Hylkäyksen perusteena oli ulos-

otto kriteerien pohjalta tehty arvio. Worldwide Political Science Abtracts ja Academic 

Search Elite:n lisähaussa ei tullut yhtään artikkelia.  

FinELib-konsortio muodostuu suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten 

kirjastojen kokonaisuudesta, joka neuvottelee suurten kansainvälisten kustantajien kanssa 

laajoista tiedelehtipaketeista. Keväällä 2019 sopimusneuvottelussa ei päästy kaikkien kanssa 

sopimukseen, mikä johti siihen, ettei yhteistyö julkaisija Taylor & Francis:n kanssa jatkunut. 

Tästä johtuen kaikkia e-artikkeleita ei saanut suoraan, vaan haku tehtiin kaukohakuna kir-

jaston kautta. Näitä artikkeleita oli yhteensä 13.  

Lopulliseksi artikkelimääräksi tuli 33. Aineisto koostuu 10:ssä eri maassa julkaistuista tut-

kimuksista. Alla oleva taulukko 2 selventää miten jakauma maiden osalta oli. Yhdistynyt 

kuningaskunta sisältää Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin.  
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Taulukko 2. Aineiston julkaisumaa ja määrä kappaleittain.  

 

 
 

3.2.4 Aineiston analyysi 

 

Integroidussa kirjallisuuskatsauksessa tulee ennen analysointia päättää, mikä on aineiston 

analyysissä käytetty metodi (Evans 2007, 145). Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tämä analyysimenetelmä oli tähän tutkimukseen 

sopiva, koska tutkimuksen aineistossa on erilaisuuksia rakenteessa sekä sisällön esitysta-

vassa. Sisällönanalyysi on toimiva aineiston ollessa vaihtelevaa ja poimittu valmiista doku-

menteista. Sisällönanalyysin katsotaan olevan laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä, 

jonka avulla voidaan tutkia erilaisia aineistoja. Se on tekstianalyysia, jolla dokumentteja py-

ritään analysoimaan systemaattisesti ja objektiivisesti. Tavoitteena on löytää tekstien sisäl-

tämiä merkityksiä ja pyrkiä kuvailemaan dokumenttien sisältöä sanallisesti. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 91, 93, 95, 105–107.) Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu eri maissa tehdyistä 

tutkimuksista ja on sisällöltään moninaista.  

Laadullinen sisällönanalyysi toteutus tapahtuu siten, että tutkittavana oleva aineisto käydään 

läpi ja poimitaan tutkimukseen liittyvät ilmaukset. Tutkimukseen liittyvä aineisto kootaan 

kokonaisuudeksi ja erotetaan muusta aineistosta, jonka jälkeen tutkimusaineisto luokitel-

0

2

4

6

8

10

12

14

Aineiston julkaisumaa ja -määrä

Yhdistynyt kuningaskunta Yhdysval lat Kanada Norja Suomi Austra l ia Belgia Hol lanti Hongkong

Julkaisumaa

M
ä

ä
rä

 k
a

p
p

a
le

in
a



35 
 

laan, teemoitellaan, tyypitellään tai muutoin jaotellaan. Tämän jälkeen voidaan suorittaa var-

sinainen analyysi ja tehdä johtopäätöksiä. Kerätystä aineistosta saadaan sisällönanalyysillä-

järjestettyä tekstiä johtopäätöksien tekoa varten. Näin saadut tiedot eivät ole sellaisenaan 

tuloksia, vaan vaativat jatkojalostamista. (Tuomi ym, 2009, 92–95, 105.) 

Aineistolähtöisen analyysin tavoitteena on tuottaa teoreettista lopputulosta, jossa aikaisem-

missa tutkimuksissa tuotettu tieto kootaan kokonaisuudeksi. Aineistolähtöisen tutkimuksen 

haasteena on objektiivisuudessa pysyminen. Tutkimukseen vaikuttaa aina tutkijan sitoutu-

minen ennakkoluulottomuuteen suhteessa aineistoon ja siinä oleviin ilmiöihin. (Mt., 95–96.) 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin alusta lähtien olemaan ilman ennakko-oletuksia ja antamaan 

aineistolle mahdollisuus tuottaa tutkimusongelmaan vastauksia. Tutkijan lyhyt työhistoria 

sosiaalityössä on ollut vähentämässä mahdollisuutta ennakko-oletuksiin ja siten helpottanut 

tutkimusaineiston käsittelyä sekä ilmiöiden kyseenalaistamista.  

Sisällönanalyysiä käytettäessä tulee asettaa analyysiyksikkö ennen analyysin aloittamista. 

Analyysiyksikkönä voi käyttää yksittäistä sanaa, lausetta, lauseen osaa tai useamman lau-

seen ajatuskokonaisuutta. (Tuomi, ym 2009, 110; Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.) Tässä tut-

kimuksessa aineistosta on käytetty analyysiyksikkönä pääsääntöisesti kokonaisia lauseita, 

mutta myös lauseen osia. Tähän päädyttiin, jotta asiakokonaisuus ei muuttunut tehtäessä 

suomennosta ja varmistettiin ymmärrys valitun lauseen tai lauseen kokonaisuuden kohdalla. 

Mikäli ymmärrys saavutettiin lauseen osalla, otettiin käyttöön tutkimukselle merkitykselli-

nen lauseen osa. 

 

3.2.5 Aineiston luokittelu 

 

Sisällönanalyysin ensimmäisenä vaiheena on alkuperäistiedon pelkistäminen eli redusointi, 

jolloin aineistoa käydään läpi ja seulotaan pois tutkimuksen osalta epäolennaiset. Tällöin 

aineistoa pilkotaan tai tiivistetään osiksi etsien esimerkiksi tutkimustehtävää havainnollista-

via ilmaisuja. Nämä ilmaisut asetetaan listaksi allekkain omaksi kokonaisuudeksi hävittä-

mättä mitään tietoa. (Tuomi, ym 2018, 123.) Tämän tutkimuksen kohdalla pelkistysvai-

heessa aineisto siirrettiin omalle konseptille ja varmistettiin, ettei aineistoa häviä.  
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Taulukko 3. Esimerkki pelkistämisvaiheesta.  

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 

 ... minulle kerrottiin, että sosi-
aalityöntekijä oli kokouksen joh-
taja. 

 Sosiaalityö palaverin johtajana.  

Tiimissä löydettiin kuusi tee-
maa… ja sosiaalinen kysymys. 

Sosiaalityö tuo mukanaan sosiaa-
lisen näkökulman keskusteluun. 

 ... sosiaalityöntekijä tarjosi psy-
kologista ja sosiaalista tukea… 

Sosiaalityö tarjoaa psykologista ja 
sosiaalista tukea ja näkökulmaa. 

Ongelmamme on kuitenkin se, 
että työskentelemme näiden ih-
misten kanssa ja rakennamme 
jotain - he saavat paikan jäädä, 
järjestämme jotain tuloja, mutta 
sitten heillä on ongelmia poliisin 
kanssa ja he menevät vanki-
laan.  
 

Periksi antamattomuus työssä. 

 Idean jakaminen ja neuvottele-
minen antoivat tiimin jäsenille 
enemmän itsevarmuutta teh-
dyistä päätöksistä, esimerkiksi 
interventioiden mukauttami-
sessa. 
 

 Ideoiden jakaminen antaa itse-
varmuutta ryhmän jäsenille. 

 

Sisällönanalyysin seuraava vaihe on ryhmittely eli klusterointi, jolloin aineistosta erotellaan 

tutkimuksen osalta olennainen tieto. Tässä tutkimuksessa aineistosta etsittiin tutkimuskysy-

myksiin vastaavia ilmaisuja lauseina ja nämä eroteltiin taulukkoon. Tämän jälkeen lauseet 

pelkistettiin pyrkien saamaan tutkimuskysymyksiin vastauksia. Tuomi ja Sarajärvi kuvaavat 

pelkistämistä saadun informaation tiivistämiseksi, jolloin saadaan aineistosta olennaisia il-

mauksia esille. Pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään eli klusteroidaan, jolloin aineistosta hae-

taan samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä ryhmitellään alaluokkiin. Koodatut alkupe-

räiset ilmaukset käydään huolellisesti läpi ja alaluokat nimetään sen sisältöä kuvailevalla 

nimikkeellä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–111, 124.) 
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Tästä edetään ryhmittelemään samankaltaisuuksia sisältäviä ilmauksia yhteen, jolloin muo-

dostuu alaluokkia. Ryhmittelyssä luodaan pohjaa tutkimuksen perusasetelmalle ja saadaan 

alustavia ilmauksia tutkittavasta aiheesta. Alaluokkien muodostumisen jälkeen lähdetään 

yhdistelemään alaluokkia saaden yläluokkia ja edelleen pääluokkia. Pääluokka nimetään ai-

neistosta esiin tulevan ilmiön aiheen mukaisesti. (Tuomi, ym 2018, 124–125.) Tässä tutki-

muksessa ryhmittelyvaiheessa saatiin luotua alaluokat aineiston sisällön mukaisesti. Näitä 

alaluokkia yhdistelemällä saatiin yläluokkia ja lopuksi nimettyä pääluokkia. 

 

Taulukko 4. Esimerkki klusteroinnista eli ryhmittelystä alaluokkaan. 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

 

Koulutuksista saatava hyöty. 

Sosiaalityö palaverin johtajana. 

Sosiaalityö tuo mukanaan sosiaalisen näkökulman keskusteluun. 

Sosiaalityö tarjoaa psykologista ja sosiaalista tukea ja näkökulmaa. 

Periksiantamattomuus työssä. 

Ideoiden jakaminen antaa itsevarmuutta ryhmän jäsenille. 

 

 

 

Oman osaamisen tie-

dostaminen.  

 

3.2.6 Aineistoluokkien yhdistäminen  

 

Seuraava vaihe klusteroinnin jälkeen on abstrahointi, jolloin tehdään käsitteellistämistä. 

Tämä tapahtuu erottelemalla tutkimukselle olennainen tieto, josta luodaan teoreettisia käsit-

teitä. Aiemmin kehiteltyjä luokkia yhdistellään niin kauan, kunnes aineiston sisällön pohjalta 

on tarpeen. Tässä on tärkeää huomioida, että yhteys alkuperäistietoon pysyy. (Tuomi, ym. 

2018, 125–126.)  
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Taulukko 5. Esimerkki aineiston abstrahoinnista alaluokista yläluokaksi.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

 

Oman osaamisen tiedostaminen. 

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen. 

Yhteistyöstä saatavan hyödyn ymmärtäminen.  

Työn rajallisuuden ymmärtäminen. 

Tarpeen mukaisesti toimiminen. 

Arvojen merkityksellisyyden tiedostaminen. 

 

 

Oman osaamisen  

tunnistaminen. 

 

Taulukko 6. Käsitteen muodostuminen yläluokista.  

YLÄLUOKKA KÄSITE 

 

Oman osaamisen tunnistaminen. 

Päämääräsitoutuneisuus. 

Kokonaisuuksien hallinta. 

 

 

MÄÄRÄTIETOINEN TOIMINTA 

 
 

3.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

 

Tieteen tekemisessä luotettavuus on keskeinen ominaisuus ja tämän toteutumiseen tarvitaan 

luotettavia tutkimuksia sekä näiden tuloksia. Tutkimuksissa tavoitellaan objektiivisuutta, 

mutta täydellistä objektiivisuutta on mahdoton saavuttaa. Tieteessä objektiivisuudella tar-

koitetaan tutkijan kykyä erottaa itsensä ja omat oletuksensa tutkimuskohteesta siten, etteivät 

nämä vaikuta tutkimustuloksiin. Laadullisen tutkimuksen luonne on, että tutkijan johtopää-

tökset ovat sen pohjana. Tutkijan subjektiivisuus ja taito reflektoida tekevät mahdolliseksi 
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tutkimuksen. Tutkimuksen avoimuus ulkopuolisille arvioitsijalle perusteista tuloksiin kuu-

luvat osana tutkimuksen luotettavuuteen. (Aaltio & Puusa 2011, 153–154.) 

Kuula (2006) kuvaa eettisen ajattelun olevan taitoa pohtia mikä on oikein tai väärin omien 

että yhteisössä olevien arvojen kautta. Tiede ja tieteen tekeminen on inhimillistä toimintaa, 

jossa tutkija on keskeinen väline. Tieteen tekemisessä tutkijaa sitoo tieteen tekemisen liitty-

vät eettiset ohjeet, jotka asettavat tutkijalle velvollisuuksia pidättäytyä vilpistä sekä toimia 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa rehellisesti. Tulosten vääristely ja muiden tekemien tutki-

musten plagiointi ovat kiellettyjä. Tutkimuksen tulokset pitää esittää sellaisina kuin ne ovat 

ja niitä ei tule muokata itselle tai tutkimuksen tilaajalle sopivammiksi. (Mt., 21.)   

Tutkijalla on olemassa tutkimuksen tekemisen alussa jonkinasteinen esiymmärrys tutkitta-

vasta aiheesta, joka pohjautuu omiin kokemuksiin ja aiemmin saatuun tietoon. Tällä nähdään 

olevan vaikutusta tutkimustuloksiin. Kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa tiedostetaan 

tämä ja esiymmärryksen vaikutus hyväksytään. (Aaltio ym., 2011, 159.) Tässä tutkimuk-

sessa tutkijan oma hypoteesi alussa oli, että sosiaalityö tekee laaja-alaisesti monitoimijaista 

yhteistyötä asiakkaiden, heidän läheisten, eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä 

kolmannen sektorin kanssa. Tutkijan tietoisuus yksilöllisten tekijöiden ja aiemman osaami-

sen vaikutuksista onnistumiseen tiedostettiin ennakkoon.  

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus, objektiivisuus ja puolueettomuus tulevat esille. 

Tutkimuksen tekijä on yhtä aikaa tutkimuksen alulle laittaja sekä tulosten tulkitsija. Puolu-

eettomuus liittyy luotettavuuteen. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 158, 160). Tutkijana olen pyr-

kinyt tarkastelemaan aineistoa niin, etteivät omat oletukseni sisälly mukaan tulkitessani ma-

teriaalia. Tutkimuksessa käytin aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä, joka mah-

dollisti laajan aineiston käsittelyn suunnitelmallisesti. Tehdyn analyysin pohjalta rakentui 

pääluokka ja kolme alaluokkaa, mitkä tuovat esille aineiston sisällön mahdollisimman kat-

tavasti. Tutkimuksessa on haettu vastausta tutkimuskysymykseen ja tähän on vastattu aineis-

ton pohjalta tutkimustyötä ohjaavien eettisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi olen kuvannut 

aineiston keruuvaiheen tarkasti sekä mitä hakusanoja olen käyttänyt hakuja tehdessäni. Ha-

kukanavina käytin yhteiskuntatieteille keskeisiä hakukanavia.  

Tutkimusten julkaisu väärään aikaan voi johtaa tutkimuksen kohdalla alhaiseen vaikuttavuu-

teen. Vaikuttavuus nähdään vaikeana, koska sen mitattavuus ei ole helppoa. (Clarkeburn & 
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Mustajoki 2007, 16–17.) Tämän tutkimuksen aihe on ajankohtainen sosiaali- ja terveysalo-

jen ympärillä olevien keskustelujen ja uudistuksien vuoksi. Huoli sosiaalialan jäämisestä 

vähäisemmälle huomiolle sosiaali- ja terveyspalvelu-keskusteluissa on olemassa ja siksi on 

tärkeää tuoda esille tutkimuksissa sosiaalityön osaaminen ja merkitys monitoimijaisessa yh-

teistyössä.   

Tämä tutkimus on toteutettu integroidun kirjallisuuskatsauksen periaatteiden mukaisesti vai-

heittain, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimus tehdään Pro-gradu-tutkimuksena, 

joten tutkija on aloittelija akateemisena tutkijana, mikä vaikuttaa koko tutkimusprosessiin. 

Tässä Pro-gradu tutkimuksessa aineisto valittiin huolellisesti. Vertaisarvioitujen kansainvä-

listen tieteellisten artikkeleiden ja tutkimusten voidaan katsoa olevan luotettavia tietoläh-

teitä, koska ne ovat käyneet läpi laajan vertaisarviointiprosessin ennen julkaisua. Tutkimuk-

sen luotettavuuteen vaikuttaa valittujen artikkelien kieli, joka on tässä tutkimuksessa rajattu 

suomen- ja englanninkielisiin. Rajaus tulee tutkijan kyvystä voida luotettavasti käsittele-

mään aineistoa ymmärtäen tutkimukset oikein. Jotta tutkijana pystyin varmistamaan oikean 

ymmärryksen aineiston sisällöstä käytin tarvittaessa Google-kääntäjää sekä yksittäisten sa-

nojen oikeassa kääntämisessä myös sanakirjaa ja sanojen oikeassa ymmärtämisessä Mer-

riam-Webster-dictionary-sivustoa sekä Cambridge-dictionary-sivustoa.  

Tutkimuksen luotettavuutta heikentää aineistonvalinnan teon yksipuolisuus, jossa valitsijana 

on vain tutkimuksen tekijä. Evansin (2007) mukaan integroitua kirjallisuuskatsausta suosi-

tellaan tehtäväksi kahden tutkijan toimesta. Tällä pyritään minimoimaan tutkimusaineiston 

osalta sen virheellisyys. (Mt., 143.) Tässä tutkimuksessa on yksi tutkija, joten tämä voi olla 

vaikuttamassa tutkimustuloksen luotettavuuteen. Tämän tutkimuksen aineistoa on luettu 

moneen kertaan, millä on tavoiteltu aineiston oikeellisuutta tähän tutkimukseen ja pyritty 

lisäämään luotettavuutta.  
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4 SOSIAALITYÖN ROOLI MONITOIMIJUUDEN OSAPUO-

LENA 
 

4.1 Määrätietoista etenemistä 

 

Sosiaalityön roolia monitoimijaisessa työssä kuvataan monitahoiseksi sekä vastuuta sisältä-

väksi toiminnaksi. Monitoimijuus on työmuotona sosiaalityölle tuttu ja eri laitkin velvoitta-

vat tähän työmuotoon (ks.s. 20). Tämä tutkimus osoittaa sosiaalityön onnistumisen monitoi-

mijaisessa työssä olevan määrätietoisen toiminnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Tutkimuk-

sessa esiin tulleet määrätietoiseen toimintaan johtavat osa-alueet kuvaavat monitoimijaisessa 

työssä tarvittavan oman ammatillisen osaamisen tunnistamista, päämääräsitoutuneisuutta ja 

kokonaisuuksien hallintaa. Nämä kolme ja niiden osatekijät luovat määrätietoisuuden sosi-

aalityön toimintaan sekä mahdollistavat sosiaalityön roolin edistäjänä ja koordinoijana mo-

nitoimijaisessa yhteistyössä.  

   

 

Kuvio 4. Sosiaalityön roolin muodostuminen monitoimijuudessa. 

MÄÄRÄTIETOINEN TOIMINTA

Oman 
osaamisen 

tunnistaminen

Päämäärä-

sitoutuneisuus

Kokonaisuuksien 
hallinta
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Seuraavaksi avataan määrätietoisen toiminnan osa-alueita. Tutkimusaineistosta löydettyjen 

kolmen alueen osatekijät kuvataan tarkemmin. 

 

4.1.1 Oman osaamisen tunnistaminen määrätietoisessa toiminnassa 

 

Oman osaamisen tunnistaminen sosiaalityön tekijänä on yksi kolmesta laajemmasta osa-alu-

eesta määrätietoisessa toiminnassa. Sosiaalityöntekijä tekee työtään omalla persoonallaan, 

koulutuksensa sekä omassa elämässään saatujen tietojen sekä taitojen kautta. Tämä tarkoit-

taa jokaisen työntekijän olevan yksilö, joka työssään hyödyntää henkilökohtaisia tietotaito-

varantojaan. Monitoimijaisessa ryhmässä tapahtuu myös erityistä ryhmäkokoonpanokoh-

taista oppimista. Aineistossa tuotiin esille sosiaalityöntekijöiden jatkuvasti tarkkailevan 

omaa osaamistaan ja käyttävän työssään koko tietotaitovarantoaan. Muilta ammattilaisilta 

otetaan vastaan tietoa sekä osaamista. 

 

 

Kuvio 5. Oman osaamisen tunnistamisen osatekijät. 

 

Oman ammatillisen osaamisen tiedostaminen nähdään tarpeellisena keinona pystyä rajaa-

maan omaa työtään (Day 2012, 64–65). Sosiaalityöntekijät kokevat tarpeen omata laajaa 

•oman osaamisen tiedostaminen

•omien vahvuuksien ja heikkouksien 
tunnistaminen

•yhteistyöstä saatavan hyödyn 
ymmärtäminen

•työn rajallisuuden ymmärtäminen

•tarpeen mukaisesti toimiminen

•arvojen merkityksellisyyden 
tiedostaminen

Oman osaamisen 
tunnistaminen
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osaamista. Duren Banks, Andrea L. Hazen, Jeffrey H. Coben, Kathleen Wang ja Janet D. 

Griffin (2009, 503–504) kiinnittävät huomiota siihen, kuinka osaaminen laajenee niin kou-

lutuksien myötä kuin myös työn tekemisen yhteydessä. Tätä kautta parantuvat sekä omat 

havainnointi-taidot että keinot ilmiöiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen. Yhteiskoulutus-

ten tarjoamaa hyöty nähdään ja niiden todetaan lisäävän yhteisymmärryksen rakentamista. 

Yhteisen kielen saavuttaminen yhteisten koulutusten kautta nähdään mahdollisena, mitä ku-

vataan tärkeäksi. (Banks, Landsverk & Wang 2008, 903, 913.)  Elisabeth Hesjedal, Hilde 

Hetland ja Anette Iversen (2015, 440) näkevät sosiaalityön laajan osaamisen olevan moni-

toimijaisessa yhteistyössä tärkeä taito, jolle myös muut toimijat antavat tunnustusta.  

Monitoimijaisissa ryhmissä muiden ammattilaisten huomio sosiaalityöntekijöiden laajasta 

osaamisesta tuodaan tutkimuksissa esille. Laaja osaaminen tuodaan tapaamisissa näkyväksi 

sosiaalityöntekijöiden tavoissa huomioida ilmiöitä, käyttää apuna erilaisia työmenetelmiä, 

olla asiakkaiden tukena ja apuna, kykynä haarukoida tarvittavat apu ja tuki asiakkaille sekä 

taitona havainnoida asioita asiakkaan tilanteesta. 

Tutkimuksissa kuvataan myös sosiaalityöntekijän taitoa tunnistaa omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa työssään (Kirton & Thomas 2011, 13–14). Näiden tunnistamisen kautta näh-

dään mahdollisuus herkempään oppimiseen muilta sekä halukkuuden kouluttautumiseen 

kasvavana. Sosiaalityön koulutuksen nähdään olevan tärkeässä osassa oman osaamisen tie-

dostamisessa. Koulutus harjaannuttaa sosiaalityöntekijää toimimaan asiantuntijana monitoi-

mijaisessa yhteistyössä. (Rigoni 2015, 290–291.) 

Sosiaalityöntekijällä on koulutusta näihin vuorovaikutuksen ulottuvuuksiin. Ne 

voivat tarjota tiimille asiantuntemusta edetä avoimeen ja yhteistoiminnalliseen 

viestinnän kulttuuriin paineen alla sekä monimutkaisten tarpeiden yhteydessä. 

(Rigoni 2015, 290) 

Sosiaalityö on ihmisten kanssa tehtävää työtä, johon itsensä tunteminen – omien sosiaalityön 

tekemiseen liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen kuuluu kiinteänä osana. Tut-

kimuksissa kuvataan sosiaalityöntekijöiden oppimistilanteita muilta ammattilaisilta, mikä on 

taitona tärkeä. Yhdessä havaitaan ilmiöitä, joita puidaan monitoimijaisesti. Yhteistyön asi-

antuntemus ja yhteistyötaidot ovat välttämättömiä monitoimijaisessa työssä. Omien vah-

vuuksien ja heikkouksien tunnistamisen kautta vaikutukset työhön pystytään havainnoi-
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maan. Vahvuuksista verkostoitumistaidot ja päällekkäisen työn vähentämisen mahdollisuuk-

sien näkeminen etenkin jo aiemmin tutuiksi tulleiden eri alojen edustajien välillä helpottavat 

työntekoa, – ja nämä nähdään sosiaalityössä menestystekijöinä.  

Aineistossa kuvataan sosiaalityöntekijöiden ymmärrystä nähdä monitoimijaisesta työstä 

saatavat hyödyt. Yhdessä tekemällä tapahtuu oppimista ja toiseen ammattilaiseen voidaan 

myös tarvittaessa tukeutua. (Cowley, Maquire, Farewell, Quinn-Scoggins, Flynn & Kemp 

2018, 184–185; McCarthy 2013, 6–7.) Monitoimijuus on sosiaalityön alalla aloittavalle 

myös mahdollisuus saada muiden alojen edustajilta tukea uuden oppimiselle. Samalla lisään-

tyy ymmärrys toista ammattialaa kohtaan ja opitaan heidän toimintamallejaan. (Kim, Persad, 

Erkan, Kirou, Horton & Salmon 2012, 659; Meyer 2013, 672–673; McLean, Sara 2012, 

484–485.) Monitoimijuuden nähdään myös tukevan työssäjaksamista ja työhyvinvointia 

sekä muutoinkin vähentävän stressiä. Lisäksi monitoimijuuden nähdään vähentävän omaa 

työmäärää, mikä osaltaan vaikuttaa työssäjaksamiseen. (Rohan & Bausch 2009, 97–99.) 

”Kun se toimii (tiimi), se todella imee stressin pois.” (Sosiaalityöntekijän ku-

vaus) (Rohan & Bausch 2009, 98) 

Myös oman roolin asemoiminen eri ammattialojen keskellä koetaan tärkeäksi. Pystyvyys 

paikallistaa oma rooli, paranee itsensä asemointi roolissa. Sosiaalityöntekijän kokemus 

oman roolin selkeydestä auttaa monitoimijaisessa työssä. Tällä nähdään olevan yhteyttä 

asiakastyön onnistumiseen. (Davidson, Barry, Curry, Darragh & Lees 2012, 168; Gulati, Dix 

& Klassen 2014, 10.)  

”Luulen, että tiimit eivät toimi hyvin, kun ihmiset sekoittavat roolinsa tai nä-

kevät vaikeuden kommunikoida keskenään tai heillä ei ole aikaa.” (Rohan & 

Bausch 2009, 99) 

Tutkimuksissa kuvataan sosiaalityöntekijän roolia vahvana. Työroolien selkeys helpottaa 

monitoimijaista työskentelyä. Osaamisen vahvuuksissa yhdistyvät toiminnan sisällä olevat 

arvot ja taidot tehdä yhteistyötä. Tutkimuksissa kuvataan myös sosiaalityönroolin asemoin-

nin merkitystä asiakkaiden auttamisessa sekä monitoimijuudessa onnistumisessa.  

Ymmärrys oman työn rajallisuudesta sekä mahdollisuuksista auttaa ja olla tukena, poh-

jautu realistisuuteen. Tähän tarvitaan tutustumista muiden ammattilaisten prosesseihin. 

Myös ymmärrys monitoimijuudelle keskeisen yhteisvastuun ottamisesta tulee huomioida. 
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Tutkimuksissa tuodaan esille sosiaalityöntekijöiden realistista tietoisuutta mahdollisuuksis-

taan auttaa asiakasta tuomalla näkyväksi tämän tilannetta kokonaisuudessaan. (Remke & 

Schermer 2012, 291–292; Rigoni 2015, 506.) 

”Sosiaalityöntekijä tunsi, että perhe tuli toimeen hyvin ja etteivät tarvinneet 

tiimiä sängynreunalle istumaan.” (Remke & Schermer 2012, 292) 

Aineistossa kuvataan sosiaalityöntekijän kyvykkyyttä tehdä työtään laajasti. Kyvykkyys ja 

pystyvyys kertovat kuinka sosiaalityön osaaminen tiedostetaan ja periksi-antamattomuus on 

läsnä työssä. Sosiaalisen tuen tarjoaminen ja esiin tuominen ovat sosiaalityön keskeisiä tee-

moja, jotka muilta ammattilaisilta voivat jäädä vähemmälle huomiolle. (Day 2012, 61–63; 

Firth 2010, 303–305.) Tämän lisäksi psykososiaalisen tuen tarjoaminen nähdään osana sosi-

aalityöntekijän osaamista. 

... sosiaalityöntekijä kertoi asiakkaan psykologisia ja sosiaalisia huolenai-

heita… (Day 2012, 63) 

Sosiaalityöntekijöiden realistisuus omista mahdollisuuksista auttaa ja tukea asiakkaita kuva-

taan tutkimuksissa. Heillä on taito hahmottaa asiakkaan tilannetta ja tuoda tämä oman am-

mattitaitonsa kautta kattavasti esille. Mikäli monitoimijuudessa ilmenee epäselviä asioita, 

niitä kysytään. Sosiaalityöntekijöiden realistinen näkemys työstään, jossa myös virheitä voi 

tapahtua, hyväksytään ja vastuu omista virheistä tiedostetaan.  

Tutkimuksissa tehdään huomioita sosiaalityön muuntautuvuudesta ja tarpeen mukaisesta 

toiminnasta. Monitoimijuudessa eri ammattilaiset oppivat toisiltaan ja yhteistyön nähdään 

lisäävän tietoisuutta sekä työmenetelmiä asiakastapausten selvittämisessä. Sosiaalityönte-

kijä pystyy muokkaamaan omaa osaamistaan ja muuntamaan jo olemassa olevia työmene-

telmiään. Halu kehittää ja kehittyä kuvastuu aineistosta. Sosiaalityön vahvuus toimia tarpeen 

mukaisesti tuodaan myös esille. Asiakkaan tarve tuelle sekä avulle kartoitetaan ja tämän 

pohjalta arvioidaan miten asiassa lähdetään etenemään. (Korazim-Kôrösy, Mizrahi, Bayne-

Smith & Marcia 2014, 253; Rigoni 2015, 503–504.)  

Sosiaalityöntekijät tiedostavat arvojen ja etiikan merkityksen omassa työssään. Eri tutki-

muksissa sosiaalityöntekijät kuvaavat luottamuksen ja tasa-arvon merkitystä monitoimijai-

sessa yhteistyössä. Tasa-arvo tässä kohdin tarkoittaa ammatillista tasa-arvoa yhteistyötä te-

kevien eri alojen välillä. Sosiaalityöntekijöiden kokemusta tarvitaan tasapainon löytymiseen 
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yhteistyössä huomioiden kunkin osallistuvan ammattilaisen osaamisen omalla alallaan. 

(Remke & Schermer 2012, 295.) Outi Kanste, Nina Halme ja Marja-Leena Perälä (2016) 

kuvaavat oikeudenmukaisuuden asiakastyössä merkityksellisenä ja toteavat sen tukevan 

joustavuutta prosesseissa (mt., 72).  

Onkologian lääkärit, sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat antavat erityistä 

asiantuntemusta syöpäpotilaiden hoitoon ja moninaisten tarpeiden ratkaise-

miseen. (Rohan & Bausch 2009, 114) 

Luottamusta omaan osaamiseen ja tämän merkitystä yhteistyöhön asiakkaiden sekä muiden 

ammattilaisten kanssa tuodaan esille. Helena Van den Steene, Dirk van West ja Inge Glaze-

maker (2018) kiinnittävät huomiota siihen, että sosiaalityön antamaan tietoon luotetaan, 

mikä edistää asiakkaan asioiden hoitamista. He huomioivat myös luottamuksen rakentami-

sen merkityksen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toimittaessa, etenkin 

nuorten kanssa työskenneltäessä. (Mt., 31–32.)  

Sosiaalityöntekijöiden nähdään tiedostavan työhön liittyvät eettiset arvot, mikä näyttäytyy 

heidän tavassaan tehdä työtä. Heitä kuvataan yhteistyökumppaneina, joilta saa luotettavaa 

tietoa. Sosiaalityöntekijät toimivat tasavertaisuutta edistäen. Ymmärrys yhteistyön tasapai-

non ylläpidosta sekä tarpeellisuudesta ymmärtää muiden alojen mandaatteja nähdään heille 

keskeisinä taitoina.  

 

4.1.2 Päämääräsitoutuneisuus määrätietoisessa toiminnassa 

 

Sosiaalityössä työtä tehdään kohti jotakin päämäärää, joka sitoo osalliset toimintaan. Toi-

mintaan alkuunpanijoina ovat asiakkaat, asiakkaiden omaiset, muut ammattilaiset tai muut, 

jotka näkevät tarpeen aktivoida prosessi sosiaalityön kanssa. Päämäärä ei tarkoita välittömän 

ratkaisun löytymistä tilanteeseen. Päämäärä ohjaa toimimaan johonkin suuntaan alkutilan-

teesta. Ensimmäisen päämäärän jälkeen tilanne saattaa vaatia seuraavan päämäärän, jota 

kohti lähdetään toimimaan. Päämäärä ei ole prosessin aikana pysyvä, vaan määritellään tar-



47 
 

vittaessa jokaisen väliarvioinnin jälkeen uudelleen ja edetään toimimaan määrätietoisesti ti-

lanteen mukaan. Seuraavaksi kuvaan tutkimusaineistossa esiintyneet päämääräsitoutunei-

suuteen liittyvät osatekijät.  

 

 

Kuvio 6. Päämääräsitoutuneisuuden osatekijät.  

 

Aineistossa kuvataan sosiaalityön sitoutumista yhteisesti sovittuun. Sitoutuminen kuva-

taan sitoutumisena yhteistyöhön, yhteisymmärrykseen, yhteiseen näkemykseen ja yhteisiin 

tavoitteisiin sekä asiakkaan näkökulman esille tuomiseen. Sosiaalityö nähdään vastuullisena 

yhteistyökumppanina, joka sitoutuu sovittuihin linjoihin. Yhteinen päämäärä nähdään tär-

keänä ja sovittuja päämääriä kohti tehdään työtä. Yhteisen päämäärän tavoitteluun tarvitaan 

yhdenmukaisia, asiakkaan tilanteen vaatimia tavoitteita sekä näihin sitoutumista. Sitoutumi-

nen vaatii yhteistyökumppanien välille laajan luottamuksen, jotta kaikki osapuolet pystyvät 

etenemään omalla sarallaan. (Banks, Landsverk & Wang 2008, 926–929; Hesjedal, Hetland 

& Iversen 2015, 440, 442, 444; Hesjedal, Iversen, Bye & Hetland 2016, 849.) Rosalyn Bert-

ram (2008, 11) kuvaa sosiaalityön sitoutumista tavoiteaikatauluihin ja kuinka tämä edistää 

monitoimijuuden onnistumista. 

Kaikkien järjestelmällisten muutosten tärkein perusta on vahva yhteistyöpe-

rusta, johon kuuluvat muiden järjestelmien organisatoristen kulttuurien ja val-

•sitoutuminen yhteisesti sovittuun

•muiden näkökulmien huomioiminen

•asiakkaan näkökulman esiintuomiseen 
sitoutuminen

•tilanteeseen mukautuminen

•annetuista ohjeista vastuun ottaminen

•vaikuttajana oleminen

Päämäärä-
sitoutuneisuus
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tuuksien ymmärtäminen, luottamuksen kulttuuri sekä halukkuus tehdä yhteis-

työtä institutionaalisten esteiden voittamiseksi. (Banks, Landsverk & Wang 

2008, 929) 

Sosiaalityöntekijöiden sitoutuneisuus kohti päämäärää näyttäytyy aineistojen pohjalta yh-

tenä monitoimijuuden menestystekijänä. Menestystekijät selittyvät monen eri osatekijän 

kautta. Sosiaalityöntekijä mukautuu monitoimijuudessa tilanteeseen pyrkien auttamaan sekä 

ammattilaisia että asiakkaita ja heidän läheisiään huomioiden myös kolmannen sektorin 

edustajat ja muut mahdolliset toimijat. Sosiaalityöntekijä näkee auttamisen kautta saavutet-

tavalla yhteistyöllä saatavan lisätietoa, joka edistää edelleen tukemaan ja auttamaan asia-

kasta elämässään. Mukautumiseen liittyy myös joustavuus, joka sisältää yhteistyön haasta-

vuuden tunnustamisen, toisten mielipiteiden ja – eri odotuksien huomioimisen, sekä yhteyk-

sien löytämisen.  

Joustavuus yhteistyössä ilmeni aineistossa sosiaalityöntekijän kyvyssä huomioida muiden 

yhteistyössä olevien näkökulmia, kannanottoja sekä haarukoida muita vaihtoehtoja. Sosi-

aalityöntekijällä on usein laajaa tietoutta siitä, mitä muita vaihtoehtoja tulee tarkastella. Mo-

nitoimijaisissa tapaamisissa muut ammattilaiset tukeutuvat myös sosiaalityön antamaan tie-

toon. Vastuullisuuteen liittyy myös sosiaalityön vastuu kartoittaa, mitä tukitarpeita asiak-

kaalla on jatkossa ja kertoa näistä tarvittaessa muille ammattilaisille. Muiden huomioiminen, 

sekä heidän näkökulmiensa huomioonottaminen ovat sosiaalityön osaamista, joka tukee mo-

nitoimijuuden onnistumista. Monitoimijaisella yhteistyöllä huomioidaan asioiden toistuvuu-

den vähentyminen, jolloin samoja asioita ei tarvitse kysyä asiakkailta uudelleen. Tieto saa-

daan toiselta ammattilaiselta, mikä nähdään hyvänä. Monitoimijuudessa sosiaalityöntekijä 

ottaa huomioon muiden toimijoiden päätökset sekä muovaa omaa ymmärrystään muilta saa-

tujen tietojen pohjalta sekä tekee päätelmiä näistä. Vaikka saatu tieto ei aina ole selkeää, sen 

pohjalta aloitetaan työn tekeminen kohti päämäärää. (Hesjedel ym., 2015, 441; Horswath & 

Morrison 2010, 373–374; Rohan & Bausch 2009, 95–97; Steene, van West & Glazemakers 

2018, 33–34.) 

Sosiaalityön pystyvyys tehdä yhteistyötä haastavissa ja vaikeissa tilanteissa, hakea konsen-

susta, muuntaa toimintaansa sekä tiedostaa pelisäännöt, ja silti pitää kiinni oman alansa ra-

joista, kuvataan yhdeksi sosiaalityön monista menestystekijöistä monitoimijuudessa. 
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Sosiaalityön sitoutumista tuomaan esille asiakkaan näkökulma monitoimijaisissa tapaa-

misissa sekä sitoutuneisuus asiakkaan puolella olemiseen kuvataan tutkimuksissa. Asiak-

kaan näkökulman esille tuomisen kuvataan olevan myös tarvittavan tuen etsimiseen liittyvä 

keino, jossa saadaan yhdessä muiden ammattilaisten kanssa sovittua tuen tarpeet. Monitoi-

mijuus antaa mahdollisuuden löytää asiakkaalle laajempi tuki ja apu. Sitoutuneisuutta näh-

dään ilmentävän myös tiedon jakaminen sekä oman arvion esille tuominen asiakkaan tilan-

teesta. Sosiaalityön toimiminen asiakkaiden ”äänenä” nähdään tärkeänä tekijänä. Tällöin so-

siaalityöntekijä kuvaa muille ammattilaisille asiakkaan tuomaa näkökulmaa käsiteltävään 

asiaan, mikäli asiakas ei ole paikalla. Sosiaalityöntekijä myös pyrkii lisäämään asiakkaiden 

ymmärrystä eri ammattilaisten tuomien asioiden osalta. (Day 2012, 63–65; Remke & Scher-

mer 2012, 292–294.) Day (mt., 64) kuvaa sosiaalityön tukevan muita ammattilaisia kysy-

mään asiakkaiden mielipiteitä eri tilanteissa.  

”Sosiaalityöntekijä arvioi perheen olleen hyvin valmistautunut selviytymään 

tästä tilanteesta. Se aika mitä hänellä oli viime viikkoina heidän kanssaan, he 

olivat pyytäneet perhettä kokoontumaan viimeisten päiviensä ajaksi.”  (Remke 

& Schermer 2012, 292) 

Sosiaalityötä sairaalaympäristössä tutkineiden Emily Petersonin, Wen-Ying Sylvia Choun, 

Angela Falisin, Rebecca Ferrerin ja Michelle A. Mollican (2018) mukaan sosiaalityöntekijä 

toimii potilaiden puolestapuhujina ja tuovat potilaan tilannetta muille ammattilaisille esille. 

He näkevät tämän korostuvan enemmän, kun potilas on toisesta kulttuurista ja hänellä on 

kielellisiä haasteita ymmärtää kerrottua. (Mt., 694–695.)   

... tärkein rooli hänellä on toimia potilaiden ohjaajana tai tulkkina. Tässä roo-

lissa annetaan psykososiaalista tukea ja autetaan heitä käsittelemään tutki-

muksista saatuja tietoja. A22 (Peterson, ym 2018, 692) 

Cowley, Maquire, Farewell, Quinn-Scoggins, Flynn ja Kemp (2018) kuvaavat monitoimi-

jaisen yhteistyön onnistumisen vaativan kaikilta osapuolilta mukautumista tilanteeseen. 

Mukautuminen ei tässä kohtaa tarkoita omien näkökulmien suhteen periksi antamista, vaan 

esimerkiksi valmiutta muokata itsellä olevaa tietoa saadun tiedon mukaan. (Mt., 187–189.) 

… Lastensuojelun sosiaalityöntekijät tukeutuvat lastenlääkäreiden mielipitei-

siin hyväksikäytöstä johtuvista mustelmista. (Cowley, ym 2018, 188) 
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Sosiaalityö nojautuu lakeihin, joiden kautta tuodaan erilaisia ohjeita työn tueksi. Sosiaali-

työntekijät ottavat vastuun näiden ohjeiden jalkauttamisesta ja toteuttavat niiden avulla 

työtään. Ohjeista koetaan olevan apua päätösten tekemisessä. Sosiaalityötä tekevät kuvaavat 

myös kokonaisvaltaista vastuuta ja sen jakamista muiden toimijoiden kanssa. He mainitsevat 

kollektiivisen vastuun, millä tarkoittavat yhteistä vastuuta asioihin. Sosiaalityöntekijät ko-

kevat työnsä tärkeänä ja vastuu asiakkaiden asioiden hoitamisesta otetaan vakavasti. Suun-

nitelmallisuuden merkitys työssä nähdään tärkeänä ja se edesauttaa monitoimijuuden onnis-

tumista. (Webber, McCree & Angeli 2011, 153–155.)  

”Annettu ohjeistus on auttanut minua tekemään päätöksiä lapsen hyvinvoin-

nin turvaamisesta.” (Sosiaalityöntekijä) (Webber, ym. 2011, 155) 

Monitoimijuudessa sosiaalityöntekijät toimivat vaikuttajina ja työhön liittyy myös useita 

muita vaikuttajia, joiden nähtiin tulevan eri suunnilta. Näitä eri suuntia aineistossa esitettiin 

olevan muun muassa asiakkaat, heidän läheisensä, eri viranomaiset, terveydenhuollon edus-

tajat sekä kolmannen sektorin toimijat. Näiden toimijoiden vaikutus sosiaalityön osallisuu-

teen monitoimijuudessa lisää työn vaativuutta sekä kuvaa, kuinka työssä tarvitaan taitoa ot-

taa huomioon muiden tuomat näkemykset asioihin. Vaikuttajien merkitys päämäärän saa-

vuttamiseen nähtiin antavan tienviittoja siihen, mihin suuntaan asiassa on hyvä edetä. 

(McLaughlin 2015, 148–149; Timonen-Kallio, Hämäläinen & Laukkanen 2016, 396–399; 

Rigoni 2015, 508–509.) Vitopoulos, Frederick, Leon, Daley, McDonald, Morales, Kielbur-

ger, Cohen, Eacott, Howes, Gutierrwz, McGavin, Peters, Vanderheul, McKenzie ja Kidd 

(2018) osoittavat yhteistyöllä saavutettavan enemmän asiakkaita ja antaa toimintaan vaikut-

tamisen mahdollisuuden asiakkaan asioiden hoitamiseen. He katsovat vaikuttamisen olevan 

erilaisten asiakashaasteiden kohdalla hyvä, jotta tilanteisiin päästään mahdollisimman 

ajoissa puuttumaan. (Mt., 586–587.)  

Tutkimuksissa tuodaan esille jatkuvuuden merkitys – yhteistyön vaikutuksien ylläpitäminen 

myös erimittaisten taukojenkin aikana. Toisinaan monitoimijaisia kokoontumisia on har-

vemmin ja tauon aikanakin tapahtuu etenemistä sovituissa asioissa. Kuuluminen monitoimi-

jaiseen ryhmään ja siinä vaikuttaminen ei ole sidottu vain perustyöhön, vaan siihen liittyy 

myös mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksiin ja näiden kautta saatavaan tietoon. (Bertram 

2008, 16–18; Kanste, Halme & Perälä 2016, 67, 72; Thom, Herring, Bayley, Waller & Ber-

ridge 2012, 72–75.) 
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Inhimilliset voimavarat, kuten sosiaalituki, oikeudenmukaisuus ja osaaminen, 

ovat välttämättömiä pyrittäessä tarjoamaan laadukasta asiakaspalvelua, jous-

tavia palveluprosesseja sekä vastaamaan lasten ja perheiden tarpeisiin ja 

edistämään palvelujen saatavuutta. (Kanste, Halme & Perälä 2016, 72) 

Banksin, Hazenin, Cobenin, Wangin ja Griffithin (2009, 503–505) mukaan lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöillä on vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteistyön eri vaiheissa ja vaikutta-

misen merkitys yhteistyöhön tunnistettiin.  

Suunnittelu ja toteutus perustuvat siis olemassa oleviin toimintoihin, joilla var-

mistetaan, että ne toteutetaan käytännössä lastensuojeluviranomaisilla. Esi-

merkiksi monitieteinen tiimi oli jo paikalla ja työntekijät olivat yhtä mieltä 

siitä, että lastensuojelu- ja perheväkivaltapalvelujen tarjoajien välillä oli 

koordinointia useiden toimenpiteiden osalta. (Banks, Hazen, Coben, Wang & 

Griffith 2009, 504.) 

Tutkimuksissa sosiaalityön menestystekijäksi kuvataan kuuluminen ryhmään, jossa voi olla 

osana vaikuttamassa. Tämä tuodaan esille haluna olla vaikuttamassa yhteiseen tietovaran-

toon, mikä kertoo halusta tehdä tutkimusta ja vaikuttaa olemassa olevaan sekä tulevaan tie-

toon. Monitoimijaiseen ryhmään kuulumisen keskiössä ovat yhteistyötaidot, yhteistyön toi-

mivuus ja jatkuvuuden merkityksen huomioiminen.  

 

4.1.3 Kokonaisuuksien hallinta määrätietoisessa toiminnassa 

 

Kokonaisuuksien hallinta sisältää monenlaisia osatekijöitä ja tämän vuoksi osaamista tarvi-

taan monimuotoisesti. Kokonaisuuksien hallinta kuvaa sitä, miten laajoista asiakokonai-

suuksista sosiaalityö koostuu ja miten sen hallintaan tarvitaan tietoa sekä osaamista löytää 

tietoa. Seuraavaksi kuvataan tarkemmin kokonaisuuksien hallinnan sisältämät osatekijät 

määrätietoisessa toiminnassa.  
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Kuvio 7. Kokonaisuuksien hallinnan osatekijät. 

 

Monitoimijuudessa sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa yhteistyön rakenteisiin kuva-

taan aineistossa tahtona tehdä yhteistyötä ja suunnitella sekä kehittää yhteistyökuvioita. Ai-

neistossa kuvataan yhteistyösuhteiden rakentuvan muiden osapuolten työn tuntemisesta. So-

siaalityössä yhteistyön nähdään olevan ”itsestään selvyys”, jota ei kyseenalaistettu ja koe-

taan tärkeänä voida tutustua toisen ammattilaisen työhön. Yhteistyön suunnittelun ja kehit-

tämisen kuvataan olevan osa sosiaalityöntekijän työtä. Suunnittelutyötä ja kehittämistä teh-

dään yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja ymmärretään sen vaikutukset omaan työhön. 

Monitoimijuuden vaikuttavuuden ymmärrys tuotiin esille kuvattaessa sen hyödyllisyyttä ja 

sen tuomaa hyötyä asiakastyöhön sekä sen vaikuttavuuden laajuutta. Monitoimijuuden vai-

kuttavuuden nähtiin ulottuvan yhteiskuntatasolle, jolla sosiaalityön merkitys tiedon eteen-

päin viejänä tuotiin esille. Sosiaalityöntekijöiden verkostoituminen ja työn koordinoinnin 

osaaminen ovat vaikuttavuutta lisääviä tekijöitä. (Chun ym, 2010, 45–46; Hesjedal ym. 

2013, 442; Rigoni 2015, 507–508.)  

Tutkimuksissa tuodaan esille sosiaalityön taitoja kiinnittää huomiota yhteistyön rakenteisiin. 

Näitä ovat ymmärrys muita kohtaan, joustavuus aikatauluissa sekä työssä yleensä, keskus-

telutaito, suunnittelutaito ja osaaminen tehdä työtä erilaisissa ympäristöissä. Nämä eri ele-

mentit tuovat monitoimijuuteen keinoja, jotka edistävät yhteistyön onnistumista asiakkaiden 

sekä ammattilaisten kanssa.  

Aineistossa kuvataan sosiaalityön toimijarooli rakentajana, edistäjänä, kokoajana ja 

koordinoijana monelta eri näkökulmalta. Asiakkaan tilanteen kokonaiskuvan rakentaminen 

•yhteistyön rakenteisiin vaikuttaminen

•rakentajana, kokoajana ja 
koordinoijana toimiminen

•esimiestyön johtamisen merkityksen 
huomioiminen

•teknisten ratkaisujen huomioiminen

Kokonaisuuksien 
hallinta
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sisältää tiedon hakemista ja sen jakamista, muiden alojen käytössä olevien menetelmien tie-

toisuutta, olennaiseen asiaan keskittymisen ja raportoinnin merkityksen ymmärtämisen. Ole-

massa olevan tiedon kokoaminen nähdään vahvasti sosiaalityön tehtävänä. Kokoaminen ei 

liity vain tiedon kokoamiseen, vaan myös ihmissuhteiden kokoamiseen perheiden sisällä. 

Sosiaalityön rooli ihmissuhteiden ylläpitämisessä ja perheiden huomioimisessa kokonaisuu-

tena nähdään tärkeänä osana sosiaalityön tehtävää. Monitoimijaisissa tapaamisissa sosiaali-

työn edustaja toimii usein koollekutsujana ja hänelle tarjotaan johtajuutta tapaamisissa. 

(Banks ym. 2008, 903, 927–926; Bertram 2008, 10, 18; Steene ym, 2018, 32–34; Timonen-

Kallio ym, 2017, 399.) Peterson, Chou, Falisi, Ferrer ja Mollica (2018) tutkivat sosiaalityön-

tekijöiden roolia monitoimijaisissa tapaamisissa. Rooleina painottuivat koordinaattorina ja 

ryhmän johtajana toimiminen. (Mt., 692–695.)  

Monitieteisen tiimin jäsenet pitivät sosiaalityöntekijöiden rooleina ensisijai-

sesti koordinaattorina ja tiimin johtajana toimimista. (Peterson ym 2018, 692) 

Tutkimuksissa kuvataan sosiaalityön ottavan monitoimijaisissa tapaamisissa tarvittaessa 

johtajuutta sekä koordinoivan yhteistyötä ja toimintaa. Yhteistyöllä nähdään tällöin olevan 

kokonaisvaltaisempi lopputulos. Koordinoinnin taito kuvataan sosiaalityöntekijöiden vah-

vuudeksi ja koordinointi on monitoimijuudessa tärkeä elementti. Sosiaalityön ymmärrys 

koordinoinnista, verkostoitumisen merkityksen huomioiminen sekä tukeutuminen yhteistyö-

hön tuodaan esille. Sosiaalityöntekijät toimivat rakentajina ja kokoajina monitoimijaisessa 

yhteistyössä. Kokonaiskuvan saamiseksi sosiaalityöntekijän kuvataan hankkivan tietoa ja 

jakavan tietoa yhteistyöhön osallistuville ja siihen osallisille. Sosiaalityön pystyvyyttä kes-

kittyä olennaiseen tuodaan esille ja tämä liittyy monitoimijuuteen. Tiedon hankinnan sekä 

jakamisen keskiössä ovat asiakkaiden asioiden edistäminen sekä siihen liittyvien ihmissuh-

teiden kokoaminen ja ylläpitäminen. Yhdessä voimaannuttaminen tuodaan myös esille, mikä 

liittyy enemmän asiakkaan kanssa tehtävään yhteistyöhön.  

Myös esimiestyön ja johtamisen keskeinen merkitys monitoimijaisen työn onnistumiseen 

näkyy sosiaalityön yhteistoiminnan saaman ja omaksuman roolin kautta. Esimiestyön vai-

kuttavuus ja heijastuminen omaan työhön sekä esimiehen tuki nähdään tarpeelliseksi eri am-

mattilaisten yhteistyön tekemiseen. (Rees &Manthorpe 2010, 524, 526–527; Villumsen & 

Kristensen 2016, 628–631; Webber ym, 2011, 154–155.) 
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Villumsenin ja Kristensenin (2016, 628) mukaan monitoimijuuden onnistumiseen vaikuttaa 

erityisesti eri alojen esimiesten yhteistyö.  Kanste, Halme ja Perälä (2016) kiinnittävät huo-

mion monitoimijaisen yhteistyön johtamisen merkitykseen. Jotta monitoimijuus onnistuu, 

tulee monisektorisessa työssä mitata vaikuttavuutta. (Mt., 71–72.)  

Tällaisen johdon tehtäviä ovat työntekijöiden tietoisuuden lisääminen palve-

luista, palvelupaketeista ja palveluketjuista. Lisäksi ovat sovittujen yhteistyö-

menetelmien rakentaminen eri palveluntarjoajien välillä eri aloilla ja eri alo-

jen välillä, kuntien välillä sekä kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden 

kanssa sekä tukemaan eri osapuolten välistä toimivaa yhteistyötä. (Kanste ym, 

2016, 71)  

Teknisten ratkaisujen merkitystä monitoimijuudessa kuvataan eri tutkimusaineistossa. 

Tekniikan toimiessa pystyttiin työskentelemään joustavammin ja tieto siirtyi ammattilaiselta 

toiselle, mikä helpotti vastapuolen työtä. Teknisten ratkaisujen toimivuus ylläpiti myös osa-

puolten välistä luottamusta. (Banks ym, 2008, 913; Rigoni 2015, 505; Williams 2009, 578; 

Young 2018, 588–589, 593.) 

Teknisten ratkaisujen osuus kokonaisuuksien hallinnassa on kasvavassa roolissa ja tämä ku-

vataan aineistossakin. Aineiston tutkimukset ovat vuosien 2008–2018 väliltä, ajalta jona tek-

nisten ratkaisujen osuus monitoimijuudessa on kasvanut. Tekniikan käyttämisen huomioitiin 

olevan sosiaalityössä työskenteleville olennainen työväline, mikä nähdään yhtenä sosiaali-

työn menestystekijänä.  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 

 

Tässä tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, millaisena sosiaalityön rooli näyttäytyy mo-

nitoimijuudessa aiempien tutkimusten valossa. Tutkimuksen tuloksena sosiaalityön rooli 

monitoimijaisessa yhteistyössä näyttäytyy määrätietoisen toiminnan kautta tapahtuvana toi-

mintana. Tämä kuvaa onnistumiseen tarvittavan toimintaa, joka on määrätietoisesti etene-

vää. Määrätietoiseen toimintaan sisältyy kolme osa-aluetta – oman osaamisen tunnistamisen, 

päämääräsitoutuneisuuden ja kokonaisuuksien hallinnan. Näiden kolmen osa-alueen koko-

naisuuden kautta määrätietoinen toiminta pääsee toteutumaan. Jokaisen osa-alueen sisällä 

on osatekijöitä, jotka kuvaavat miten osa-alueen pääteema saavutetaan. Nämä eri osatekijät 

ovat sosiaalityöntekijän työssä olevia tekijöitä, joilla sosiaalityö tekee työtään – määrätietoi-

sesti eteenpäin edeten.  

Sosiaalityötä tehdään yhdessä asiakkaiden, eri alojen ammattilaisten sekä kolmannen sekto-

rin ja muiden toimijoiden kanssa monitoimijaisesti. Ei ole itsestään selvää, että yhteistyö 

toimii ja saavutetaan tavoitteita. Monitoimijuus haastaa kaikki yhteistyössä olevat ja vaatii 

kaikilta osallisilta sitoutumista. Asiakkaiden mukaan saaminen voi toisinaan olla vaikeaa, 

mutta sen eteen tehdään työtä yhdessä. Sitoutumalla yhteiseen päämäärän, sen saavuttami-

nen on mahdollista ja monitoimijainen yhteistyö onnistuu.  

Ensimmäisenä osa-alueena on oman osaamisen tunnistaminen, joka on sosiaalityöntekijän 

omaan persoonaan ja tietotaitoihin liittyvä kokonaisuus. Tunnistamisella tarkoitetaan ha-

vainnointia ja huomiointia jonkin asian kohdalla. Tässä kohtaa havainnointi ja huomiointi 

liittyvät omaan itseen sekä omaan osaamiseen asiakastyössä. Oman osaamisen vahvuuksien 

ja heikkouksien tunnistaminen on tärkeä osa sosiaalityötä, jotta pystyy tarvittaessa kysy-

mään apua ja neuvoa, mikäli itsellä ei osaamista ole johonkin. Toisaalta taito antaa neuvoja 

ja ohjausta niitä tarvitsevalle. Sosiaalityössä tarvitaan laajasti monenlaista tietoa ja yhden 

työntekijän voi olla mahdoton osata kaikkea, minkä vuoksi taito pyytää neuvoa on vahvuus. 

Oman osaamisen tiedostamisen kautta sosiaalityöntekijä pystyy tarvittaessa täydentämään 

osaamistaan ja hakemaan tietoa. Monitoimijuudessa oppimista tapahtuu myös muiden alojen 

edustajien kautta, mikä ei voi toteutua muualla kuin monitoimijaisessa yhteistyössä. Näistä 

eri oppimistilanteista saatavan hyödyn ymmärtäminen kuvattiin tutkimuksissa ja tämä lisäsi 

monitoimijuuden onnistumista.  
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Tarpeen mukaisesti toimiminen kuvaa tilanteita, joissa toiminta aktivoituu jostakin ja jokai-

nen tilanne arvioidaan ja sen pohjalta toimitaan. Näissäkin tilanteissa sitoutuminen tuoda 

yhteistyöhön mukaan asiakkaan näkökulmaa on sosiaalityön tärkeitä tehtäviä, johon kiinni-

tettiin tutkimuksien pohjalta myös huomiota. Sosiaalityöntekijän tehtävä olla tarvittaessa 

asiakkaan ”ääni”, jolloin tilanteessa joko asiakas pyytää sosiaalityöntekijää tuomaan asioita 

esille tai monitoimijaisissa tapaamisissa sosiaalityöntekijä tuo asiakkaan tilannetta laajem-

min esille. Tutkimuksissa huomioitiin sosiaalityöntekijän olevan asiakkaan puolella ja jaka-

van tietoa muille toimijoille.  

Sosiaalityön sitoutumista yhteistyöhön, yhteisymmärrykseen, yhteiseen näkemykseen ja yh-

teisiin tavoitteisiin kuvattiin tutkimuksissa. Sitoutuminen vaatii sitoutujalta aitoa halua toi-

mia näin. Monitoimijuudessa esille tulleet sitoutumisen kohteet ovat tärkeitä. Ilman niitä 

monitoimijuuden onnistuminen ei tapahdu. Myös arvostaminen tuotiin esille. Sosiaalityön-

tekijöiden osallisuutta arvostettiin heidän tuoman tuen ja tiedon antamisen kautta. Asiakkai-

den ja ammattilaisten huomioiden pohjalta pystyttiin analysoimaan, miten sosiaalityönteki-

jän läsnäoloa arvostettiin monitoimijuudessa. Kokonaisuuksien hallinnassa sitoutuminen ja 

arvostaminen ovat tärkeitä eteenpäin vieviä elementtejä sekä luovat yhteenkuuluvuutta.  

Omat mahdollisuudet auttaa asiakkaita ja ymmärtää auttamisen rajallisuus, on hyvä tiedos-

taa. Aina ei pystytä saavuttamaan asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Tämän ymmärtäminen 

kuvastaa kyvykkyyttä tunnistaa itsessään vahvuuksia sekä heikkouksia sekä tunnistaa oman 

rajallisuuden olla tukena ja apuna asiakkaalle. Tutkimuksissa tuotiin esille sosiaalityönteki-

jöiden kyvykkyyttä tehdä työtään, mikä pohjautuu paljolti tähän oman osaamisen tunnista-

miseen. Sosiaalityön osaaminen tunnistetaan muiden monitoimijuuteen osallistuvien kes-

kuudessa ja luotetaan saatavaan tietoon tai siihen, että sosiaalityöntekijä etsii tietoa.  

Sosiaalityöntekijän omien arvojen tiedostaminen työssään on keskeistä, koska työtä tehdään 

hyvinkin erilaisissa elämän tilanteiden edessä sekä eri elämänvaiheissa olevien asiakkaiden 

ja heidän läheistensä kanssa. Tutkimukset olivat eri puolilta maailmaa ja kaikissa kuvastui 

sosiaalityöntekijöiden ihmisyyden arvostaminen kaikessa toiminnassa. Sosiaalityössä arvo-

jen merkitys korostuu myös työn rajallisuudessa auttaa kaikkia asiakkaita. Rajoja tuovat asi-

akkaat omilla valinnoillaan sekä yhteiskunnan valinnat ja lait.  
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Toisena osa-alueena on päämääräsitoutuneisuus, joka kuvaa sovittua tavoitetta eli päämää-

rää kohti etenemistä ja sitoudutaan etsimään ratkaisuja sekä tarvittavia toimenpiteitä. Yhtei-

siin tavoitteisiin sitoutuminen vaatii sitoutujilta tiukemmin pysymään tavoitteissa ja pyrki-

mystä kohti sovittua. Muiden näkökulmien huomioiminen on tärkeää, jotta saavutetaan yh-

teisesti sovittu tavoite ja päämäärä. Päämäärään sitoutumisessa tarvitaan tilanteisiin mukau-

tumista, jolloin otetaan huomioon muiden näkökulmia ja pystytään muokkaamaan tarvitta-

essa omaa toimintaa.  

Jotta päämääräsitoutuneisuus toteutuu, tarvitaan vastuun ottamista annetuista ohjeista, jotka 

pohjautuvat omaa alaa sekä muita ammattilaisia sitoviin lakeihin. Ohjeiden merkitys etene-

misessä kohti päämäärää, on ohjata toimimaan oikein niissä kohdin kuin laki niitä määritte-

lee. Työ sisältää monia vaikuttajia, joiden huomiointia tarvitaan monitoimijuuden onnistu-

misessa. Vaikuttajia ovat tämän tutkimuksen pohjalta katsottuna asiakkaat ja heidän lähei-

sensä, muut ammattilaiset ja eri viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat sekä monet muut 

toimijat. Sosiaalityön toimiminen vaikuttajana ja tässä kohtaa ihmisoikeuksien ja sosiaalis-

ten oikeuksien esiintuojana tuotiin näkyväksi. Sosiaalityön merkitys vaikuttajana monitoi-

mijaisessa yhteistyössä kuvaa työn merkityksellisyyttä ja sitouttaa toimimaan kohti päämää-

rää.  

Kolmantena osa-alueena on kokonaisuuksien hallinta, joka kuvaa työn laajuutta sekä miten 

työssä tulee ottaa huomioon monia tekijöitä. Kokonaisuudella tarkoitetaan jotain, joka koos-

tuu monesta osatekijästä. Hallinnalla tarkoitetaan taitoa, jolla tavoitellaan asioiden koossa 

pitämistä. Yhteen vedettynä kokonaisuuksien hallinta tarkoittaa taitoa pitää montaa osateki-

jää koossa. Kokonaisuuksien hallinnassa rakenteisiin vaikuttamisella kuvattiin sosiaalityön-

tekijöiden halua olla mukana monitoimijaisessa yhteistyössä, jossa on mahdollista suunni-

tella ja kehittää yhteistyötä. Sosiaalityöntekijän rooli rakentajana, kokoajana ja koordinoi-

jana tuotiin esille merkittävinä. Nämä roolit sisältävät asiakkaan kokonaistilanteen koosta-

misen sekä arjen uudelleen rakentamisen yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä sekä muiden 

ammattilaisten kanssa. 

Kokonaisuuksien hallinnan osalta sosiaalityön sisältä kuvattiin esimiestyön ja eri ammatti-

laisten esimiesten yhteistyön tärkeyttä. Esimiesten tuki omalle työlle tiedostetaan ja siksi 

myös eri alojen, monitoimijaisten ryhmien, esimiesten yhteistyö on tärkeää. Lisäksi teknis-

tyneen yhteiskunnan aikana eri teknisten järjestelmien merkitys monitoimijuudessa tiedos-

tetaan. Sosiaalityön osalta huomioitiin tiedon jakamisen mahdollisuus tekniikan välitykselle 
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olevan monitoimijuuden onnistumista tukevaa toimintaa. Teknisen välineistön käytön osaa-

minen tukee kokonaisuuksien hallintaa monitoimijaisessa työssä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Sosiaalityötä on pitkään tehty monen eri toimijan kanssa yhteistyössä. Tutkimuksessani ha-

luan tuoda esille sosiaalityön roolia monitoimijaisessa yhteistyössä ja huomioida, mitkä ovat 

tässä työmuodossa sosiaalityön onnistumiseen johtavia menestystekijöitä. Aiemmat tutki-

mukset ovat enemmän painottuneet tarkastelemaan monitoimijuuden kehittämisalueita ja et-

simään keinoja näiden parantamiseksi (kts. Isoherranen 2012). Tämän tutkimuksen tulos on 

näkökulmaltaan toisenlainen tuoden sosiaalityön tavan tehdä työtään määrätietoisen toimin-

nan kautta näkyväksi korostaen sosiaalityön onnistumisia vaativassa monitoimijaisessa 

työssä.  

Sosiaalityön roolin osatekijät monitoimijuudessa sisältävät monia osia, pieniä ja suuria, jotka 

kaikki ovat menetystekijöitä kohti onnistumista. Onnistumisen kokemukset ovat niitä, jotka 

kannustavat monitoimijaiseen työmuotoon, tukevat siinä toimimista, sekä ylläpitävät työhy-

vinvointia. Sosiaalityössä on paljon itsenäisesti tehtävää työtä ja monitoimijuus on myös iso 

osa työtä. Onnistuessaan monitoimijuus antaa sosiaalityölle keinoja tehdä työtä yhdessä, jol-

loin asiakkaat ja eri ammattilaiset löytävät mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen.  

Tutkimukseni pääluokaksi muodostunut määrätietoinen toiminta kuvaa laajasti sosiaalityön 

tapaa tehdä työtään. Määrätietoisuus on eteenpäin vievä ominaisuus, joka sisältää tavoitel-

tavan päämäärän. Määrätietoinen toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: oman osaami-

sen tunnistamiseen, päämääräsitoutuneisuuteen ja kokonaisuuksien hallintaan. Nämä kolme 

osa-aluetta sisältävät osatekijöitä, joiden kautta sosiaalityön onnistuminen monitoimijuu-

dessa toteutuu. Monitoimijuudessa luodaan yhdessä eri toimijoiden kanssa päämäärä, jota 

kohti lähdetään kulkemaan. Sosiaalityön sitoutuminen luotuihin päämääriin kuvattiin aineis-

tossa monen eri tekijän summana. Päämäärään sitoutuminen vaatii määrätietoista toimintaa, 

jotta löydetään asiakkaalle tarvittavat tukikeinot.  

Monitoimijuudessa ovat osallisina asiakkaat, heidän läheisensä ja monet eri alojen ammatti-

laiset sekä kolmannen sektorin edustajat. Asiakkaiden tilanteet ovat vaihtelevia ja niihin rea-

goiminen vaatii tilanteen mukaista toimintaa. Sosiaalityössä alkuarvioinnin tekemisen kautta 

lähdetään haarukoimaan, mitä ja miten asian kanssa edetään. Vaininen (2011) kuvaa tutki-

muksessaan, että moniammatillisen työn onnistumiseen ei vaikuta pelkästään työntekijän 
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kokemus, vaan painottaa myös työntekijän halun ja ymmärryksen lähestyä toisen alan edus-

tajaa olevan tärkeitä. Hän lisää, että tästä syystä asiakkaan saamat palvelut voivat jäädä sup-

peammaksi. (Vaininen 2011, 76–77.) Tutkimuksessani oman osaamisen tunnistamisessa ku-

vastuu sosiaalityöntekijän kokemuksen merkitys nousten painoarvoltaan korkeammalle kuin 

Vainisen näkemyksessä. Kokemuksen kautta työntekijä pystyy arvioimaan laajemmin ko-

konaistilannetta ja pystyvyys ottaa puheeksi monitoimijaisessa yhteistyössä kasvaa koke-

muksen kautta. Mönkkösen ja Roosin (2010, 180) kuvaamat sosiaalisen vuorovaikutuksen 

tasot esittävät hyvin yhteistyön muutoksen yhteistyössä olevien välillä. Yhteistyö muuttuu 

toiminnan, toimijoiden ja ajan myötä. 

Asiakkaan roolin muutos toimijaksi omassa asiassaan on muuttanut asiakkaan sosiaalityön 

prosesseissa aktiiviseksi osapuoleksi. Historiaa taaksepäin katsottaessa, asiakas on ollut pit-

kään palvelujen kohteena. Asiakasroolin muutos osaavaksi ja osalliseksi toimijaksi on osal-

taan vaikuttamassa myös työtapojen muuttamiseen. (Niskala, Kairala & Pohjola 2017, 7–8.) 

Sosiaalityöntekijän tulee osata tehdä työtä monitoimijaisessa sekä monialaisessa yhteis-

työssä, mikä tarkoittaa tarvetta monipuolisiin valmiuksiin tehdä työtä erilaisten ihmisten, eri 

ammattialojen ammattilaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa (Malinen 2017, 30).  

Ensimmäisenä osa-alueena on oman osaamisen tunnistaminen, joka kuvaa sosiaalityössä tar-

vittavan itsetuntemusta ja ymmärrystä omien mahdollisuuksien auttaa asiakkaita olevan ra-

jallisia. Kun työvälineenä on oma persoona, se vaatii olemaan tietoinen omista ammatilli-

sista vahvuuksista ja heikkouksista. Tätä taitoa tarvitaan näiden tunnistamiseen oman itsen 

sekä muiden toimijoiden osalta. Metteri (2012, 217) toteaakin, että mikäli asiantuntija ei 

pysty tunnistamaan tai ymmärtämään toisen ammattilaisen osaamista, voi tämä synnyttää 

tilanteen, jossa tietoa jää saamatta.  

Whittingtonin (2003) yhteistyömalli kuvaa toimijoiden välillä olevaa työn tekemistä ja ha-

vainnollistaa siten yhteistyön monimuotoisuutta sekä tuo näkyväksi yhteistyön eri osapuolet. 

Malli on kaksivaiheinen, jossa ensimmäisessä kuvataan yhteistyön lähtötilannetta ja toisessa 

vaiheessa kuvataan tehtävää yhteistyötä ensimmäisen vaiheen pohjalta. (Mt., 39–40, 45–46.) 

Sosiaalityön osa onnistuneessa monitoimijuudessa ovat läsnä eri toimijat, jotka tekevät yh-

dessä työtä kohti päämäärää. Lähtötilanne muovautuu asiakkaan näkökulmasta ja tämän ym-

pärille kootaan tarvittava ammattilaisryhmä. Tässä monitoimijaisessa ryhmässä tehdään yh-

teistyössä työtä kohti asetettuja tavoitteita ja päämääriä. Pärnän (2010, 138) mukaan tässä 

tarvitaan joustavuutta työroolin käytössä, jotta kaikkien osaaminen saadaan hyödynnettyä. 
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Tutkimuksessani tämä tuli esille sosiaalityöntekijöiden tilanteisiin mukautumisena, muiden 

näkökulmien huomioimisena ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisena.  

Oman osaamisen tunnistamisen osalta tutkimuksissa tuotiin esille, kuinka sosiaalityöntekijät 

ymmärsivät monitoimijuudesta saatavan hyödyn omaan työhön. Yhtenä isona hyötynä näh-

tiin, etteivät eri alojen toimijat tehneet päällekkäin samaa työtä. Tämän kuvattiin heijastuvan 

myös asiakastasolle, jolloin asiakkaiden tarve käydä samoja asioita uudelleen läpi toisen alan 

toimijan kanssa vähenee.  

Oman itsen tunteminen on yksi keskeinen tekijä ihmissuhdetyössä. Oman osaamisensa vah-

vuuksien ja heikkouksien tunnistaminen on hyvä lähtökohta tehtäessä monitoimijaista yh-

teistyötä. Tietäen omat rajansa osaamisessaan antaa mahdollisuuden uuden oppimiselle ja 

toisaalta myös muiden opettamiselle. Oman osaamisen tiedostaminen on osa osaamisen tun-

nistamista. Tunnistaessaan oman osaamisen on mahdollista tiedostaa osaamisensa. Pärnän 

(2012,21) mukaan asiantuntijoilla on osaaminen muilta oppimiseen sekä taito jakaa omaa 

osaamistaan muille. 

Jyrkämä (2008) kuvaa toimijuuden rakentuvan kuuden modaliteetti-ulottuvuuden kokonais-

dynamiikasta, jossa jotakin syntyy, muotoutuu ja uusiutuu prosessina. Tätä voidaan peilata 

myös monitoimijuuteen, jossa yhteistyö syntyy eri ulottuvuuksien summana sekä muotoutuu 

monien eri osien kautta tavoitteena olevaksi kokonaisuudeksi. Peilattaessa Jyrkämän moda-

liteetteja tämän tutkimuksen tulokseen voidaan todeta monia yhtymäkohtia. Kyetä-ulottu-

vuus tuli tutkimuksissa esiin sosiaalityöntekijän kyvykkyytenä toimia ja tehdä työtään mo-

nitoimijaisesti. Osata-ulottuvuus esiintyi tutkimuksissa laajemmin, sillä ilmennettiin sosiaa-

lityöntekijöiden tietotaitoa. Haluta-ulottuvuus, joka ilmentää motivaatiota ja tahtotilaa, 

esiintyi tutkimuksissa sosiaalityöntekijöiden olevan motivoituneisuudessa ja tahtotilassa 

tehdä yhteistyötä. Täytyä-ulottuvuus kuvaa muun muassa rajoituksia kuten normatiivisia ja 

moraalisia näkökulmia, joita tutkimuksissa kuvattiin eri tilanteissa.  

Tutkimusaineistossa kuvastuu  lakien ja säädösten vahva läsnäolo sosiaalityössä. Lakien vai-

kutus liittyy sosiaalityön päämääräsitoutuneisuuteen ja sitä kautta monitoimijuuden onnis-

tumista tukevina elementteinä. Voida-ulottuvuus liittyy mahdollisuuksiin, jotka ovat tilan-

teissa ja rakenteissa (Jyrkämä 2008, 195). Tutkimuksissa sosiaalityön osallisuus yhteistyön 

rakenteisiin vaikuttajana tuotiin esille ja tämä on monitoimijuutta edistävä osatekijä. Sosiaa-
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lityössä voida-ulottuvuus tuli esille ymmärryksessä nähdä sosiaalityön voivan vaikuttaa ra-

kenteisiin sekä tilanteisiin. Viimeisenä Jyrkämän (2008, 195) modaliteetti ulottuvuuksista 

on ”tuntea”, joka kuvaa ihmisen kykyä pystyä arvioimaan, kokea ja liittää kohtaamiaan asi-

oita ja tilanteita tunteiden kautta aiempiin kokemuksiinsa. Tutkimuksissa kuvastuu sosiaali-

työn mukautuminen tilanteisiin, mikä tarkoittaa mukautumista, eli muiden toimijoiden tuo-

miin asioihin sisään astumista ja kokemista. Ihmissuhdetyössä tunteet ovat aina läsnä ja 

omien tunteiden tunnistaminen eri tilanteissa on sosiaalityöntekijän omaan osaamiseen liit-

tyvä tekijä.  

Arvot ohjaavat sosiaalityöntekijää työssään ja tähän liittyvät myös ammattiin liittyvät am-

mattieettiset ohjeet. Tutkimuksissa esitettyjen tulosten kautta on huomattavissa sosiaalityön-

tekijöiden tietoisuus arvojen merkityksestä omassa työssään. Arvojen voidaan nähdä olevan 

sosiaalityössä merkittävä tekijä, joka ohjaa sosiaalityöntekijää ihmisten kohtaamissa. Arvot 

vaikuttavat monitoimijaisessa yhteistyössä sosiaalityön onnistumiseen edistävänä tekijänä. 

Metteri (2012, 214) toteaa sosiaalityöntekijöiden arvioivan ihmisten elämää työssään, jolloin 

tilanteissa tarvitaan eettistä ymmärtämystä, käytännön kokemusta sekä suhteellisuudentajua. 

Toinen osa-alue, päämääräsitoutuneisuus, kuvaa miten sosiaalityöntekijä ottaa ”kopin” asi-

akkaistaan ja sitoutuu viemään hänen asiaa niin pitkälle kuin on mahdollista. Monitoimijuu-

dessa luodaan yhdessä asiakkaan ja ammattilaisten kanssa tavoite tai tavoitteet, joita kohti 

tehdään yhdessä työtä. Tämä vaatii kaikilta osallisilta sitoutumista ja toisinaan tehdään työtä 

asiakkaan sitouttamisessa tavoitteisiin. Seppänen-Järvelä, Syrjä, Juvonen-Posti, Pesonen, 

Laakso, Tuusa, Savinainen ja Henriksson (2011, 181–184) kuvaavat sitoutumista yhtenä tär-

keänä tekijänä toimivassa yhteistyössä, johon liittyivät myös vastuunotto ja yhteisen tuen 

merkitys. Sosiaalityöntekijän sitoutuneisuus työhönsä korostuu yhtenä osatekijänä mentä-

essä kohti määrätietoista ja onnistunutta monitoimijuutta. Sitoutuminen on yhteistyössä 

eräänlainen ”sideaine”, joka sitoo yhteen ja vie yhdessä tehtävää työtä kohti päämäärää.  

Päämäärään pääsemiseksi tarvitaan kaikkien osapuolien näkökulmien huomioimista, jossa 

on toimittava muita kuunnellen. Tämä on merkittävä taito, koska monitoimijuus pohjautuu 

ajatukseen, että toisia kuullaan ja kuunnellaan. Metteri (2012, 217) toteaa sosiaalityöntekijän 

ottavan huomioon asiakkaan kokonaisuudessaan, hänen arkensa sujumisen elämän eri osa-

alueilla, vaikka ei  suoraan tee työtään asiakkaan ongelma-alueella. Tutkimuksissa kuvattiin 

sosiaalityön tehtävänä tuoda asiakkaan näkökulmaa monitoimijaisiin tapaamisiin. Tämä 
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rooli on vastuullinen ja vaatii sosiaalityöntekijältä osaamista kuunnella sekä kuulla asiakasta 

ja pystyvyyttä tarvittaessa tuoda näitä näkökulmia esille.  

Tutkimukseni aineistossa luottamus toista toimijaa kohtaan tuotiin esille sitoutumisen yh-

teydessä. Luottamuksen merkitys monitoimijuudessa on tärkeä ja se luo yhteiseen tekemi-

seen ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä toimia. Tähän ovat kiinnittäneet huomion Tuomela 

(Hallamaa 2017, 125), Coad (2008, 43), Isoherranen (2012, 116), Raatikainen (2015, 18), 

Mönkkönen, Kekoni ja Pehkonen (2019, 138) sekä Oksman (2017, 35). He kuvaavat luotta-

muksen tukevan yhteistyön onnistumista ja tämän olevan tärkeä osa monitoimijuutta.  

Tutkimuksissa esille tullut sosiaalityön mukautuminen erilaisiin tilanteisiin ei ole negatiivi-

nen asia. Tämä tulee nähdä pystyvyytenä huomioimaan muita ja toimimaan mukautuen sekä 

etsien vaihtoehtoja päämäärään saavuttamiseen. Mukautumisen myötä sitoudutaan yhteiseen 

päämäärään. Se on taito, joka ilmentää sosiaalityön vastuuta katsoa eri vaihtoehtoja ja sa-

malla puntaroida niiden hyödyt asiakkaan asiaan.  

Puhuttaessa sosiaalityössä olevista vaikuttajista, voidaan todeta näitä olevan monia ja jokai-

sessa asiakastapauksessa näiden määrän vaihtelevan. Vaikuttajat muovaavat monitoimi-

juutta ja tuovat yhteistyöhön tekijöitä, jotka edesauttavat päämäärään sitoutumisessa ja sen 

saavuttamisessa. Asiakkaan asian kautta jokainen toimija on vaikuttamassa päämäärään ja 

sitouttaa muut toimijat kiinni asian hoitamiseen yhdessä. Vaikuttajina toimivat myös eri alo-

jen ohjeet. Ohjeiden osalta monitoimijuudessa haasteena ovat eri toimijoiden erilliset ohjeet, 

jotka pohjautuvat oman erikoisalan lakien ja eettisten ohjeiden pohjalta ja nämä haastavat 

tältä osin monitoimijuutta.  

Sosiaalityön rooli vaikuttajana kuvaa toiminnan suuntautuneisuutta ja halua olla mukana 

kantamassa vastuuta päämäärän saavuttamisessa. Vaikuttajana oleminen on toimintaa, joka 

sisältää tiedon ja taidon yhdistämisen. Alho (2017, 207) kuvaakin sosiaalityöntekijöiden toi-

mivan verkostoissa yhteistyötä edistävinä koordinaattoreina sekä alansa tietotaidon konsult-

teina sekä kouluttajina.  

Kolmas osa-alue, kokonaisuuksien hallinta, kuvaa sosiaalityössä tarvittavan osaamista laa-

jalta alueelta. Sosiaalityön tavoite löytää asiakkaan elämään hänen hyvinvointia tukevia ele-

menttejä vaatii kokonaisuuksien hallintaa. Anita Sipilän (2011) mukaan psykososiaaliseen 
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sosiaalityöhön liittyvät monenlaiset interventiot edellyttävät kokonaiskuvan hahmottamista 

niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilön elämätilanteeseen (Sipilä, 55–58).  

Peilattaessa tämän tutkimuksen tulosta Bronsteinin (2003) määrittelemiin moniammatillisen 

työskentelyn osa-alueisiin, on näissä tehty samansuuntaisia huomioita. Bronsteinin (2003, 

299–304) kehittämän monitieteellisen yhteistyön mallissa kuvataan eri tieteenalojen ammat-

tien välisen yhteistyön osa-alueita viiden komponentin kautta ja yhteistyöhön vaikuttavia 

tekijöitä neljän eri tekijän kautta. Yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä, kuten professionaalinen 

rooli, rakenteelliset tekijät, persoonalliset tekijät ja yhteistyön historia, tulevat esiin tutki-

musaineistossa. Oman osaamisen tunnistamisessa oman ammatti-identiteetin merkitys mo-

nitoimijuudessa korostuu ja tuo varmuutta olla eri ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Tämä 

vahvistaa päämäärään sitoutumista. Rakenteelliset tekijät tulevat esiin osana kokonaisuuk-

sien hallintaa, jossa kuvastuu sosiaalityön osallisuus olla vaikuttamassa yhteistyön rakentei-

siin.  

Tutkimuksissa kuvattu sosiaalityön osallisuuden arvostaminen monitoimijuuden osakkaana 

tuo esille, että sosiaalityön tekemä työ ei ole vähäteltyä. Sosiaalityön arvostaminen osana 

sitoutumista kuvaa sitoutumisen myötä tulevaa arvostamista. Sosiaalityöntekijän persoonal-

liset tekijät, kuten olemassa oleva tieto- ja taito-osaaminen, tulivat esille kaikkein eniten.  

Yhteistyön historia tuli vahvimmin esille niissä tutkimuksissa, jossa oli tutkittu jonkin tietyn 

työyhteisön monitoimijuutta. Historialla on merkitystä. Sosiaalityön rooli olla rakentaja, ko-

koaja ja koordinoija kuvaa sosiaalityöntekijän roolia hallita monenlaisia ”palikoita” yhtä ai-

kaa. Tutkimuksissa kuvattiin sosiaalityöntekijöiden ymmärtävän omat mahdollisuutensa 

auttaa asiakasta. Tämä heijastui monitoimijuudessa siihen, että nähtiin myös muiden alojen 

mahdollisuudet auttaa asiakkaita.  

Tänä päivänä tekniikka on laajeneva osa työtä myös sosiaalityössä. Työn teknistyminen ai-

kavälillä 2008–2018 ilmenee tutkimuksissa ja tällä nähtiin olevan monitoimijuuden onnis-

tumisen näkökulmasta positiivinen vaikutus. Teknisten ratkaisujen ja näiden toimivuuden 

takaaminen on tärkeää monitoimijuuden onnistumiselle. Johtamisen osalta tutkimuksissa 

tuotiin esille eri alojen erimiestyön näkökulmasta, että esimiestason yhteistyö tukee sosiaa-

lityöntekijöiden monitoimijaista yhteistyötä ja edistää monitoimijuuden onnistumista.  

Tutkimustuloksissa voidaan huomata osittain samojen teemojen liikkuvan monissa osiossa. 

Tämä kuvaa kuinka sosiaalityön sisältö on monimuotoista ja asioita menee päällekkäin ja 
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limittäin yhtä aikaa. Monitoimijaisessa työssä tästä on hyötyä ja se edesauttaa kykyä sekä 

pystyvyyttä toimia erilaisissa konteksteissa. Sosiaalityön rooli monitoimijaisessa yhteis-

työssä sisältää haasteita, mutta tutkimukseni pohjalta katsottuna haasteet ovat ylitettävissä 

ja onnistuminen monitoimijuudessa pääsee toteutumaan määrätietoisen toiminnan kautta.  

Tutkimustuloksen yhteenvetona voidaan todeta sosiaalityön roolin monitoimijaisessa yhteis-

työssä olevan laaja ja monipuolinen. Tutkimustuloksien eri osa-alueet ja osatekijät kuvaavat 

määrätietoisen toiminnan sisältävän monia erilaisia tekijöitä. Vaikka tuloksissa osatekijät 

ovat määritetty jonkin osa-alueen sisään, niiden välillä oleva raja on kuitenkin hyvin häilyvä. 

Tässä liikutaan osatekijöiden rajapinnoilla ja toinen osatekijä on lähellä toista. Se mihin osa-

alueeseen osatekijä on liitetty, määrittyy tutkimuksessa tuodun näkökulman mukaan. Kaikki 

esille tuodut osa-alueet ja osatekijät ovat pääluokaksi muodostuneen määrätietoisen toimin-

nan mahdollistajia.  
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7 POHDINTA 

 

Tutkimuksessani pyrin löytämään vastausta siihen, millaisena sosiaalityön rooli monitoimi-

juudessa näyttäytyy aiempien tutkimusten perusteella. Vastaus ei ole yksiselitteinen, vaan 

laaja eri osatekijöistä koostuva kokonaisuus. Liikutaan sosiaalityöntekijän omilla persoonal-

lisilla osaamisalueilla sekä eri työskentelyalueilla. Sosiaalityö on itsessään laaja kokonaisuus 

käsittäen yhteistyön tekemisen eri-ikäisten asiakkaiden sekä eri alojen ammattilaisten kanssa 

yhteistyön tekemisen. Tämä lisäksi on huomioitava asiakkaiden läheiset ja kolmannen sek-

torin edustajat sekä kaikki, jotka liittyvät asiakkaan asiaan liittyvään asiakokonaisuuteen. 

Tänä päivänä halutaan saada asiakkaiden ääni kuuluviin ja onkin aloitettu puhumaan enem-

män monitoimijuudesta, jolloin käsitteen sisään on otettu myös itse asiakas.  

Eri ammattilaisten yhteistyö tarkoittaa samalla eri tieteenalojen olevan läsnäoloa tilanteessa. 

Eri tieteenaloilla on omat näkökulmansa samaan käsiteltävään asiaan ja tämä tekee yhteis-

työstä haastavampaa. Eri alojen teoriataustojen sekä ammattisanaston käyttäminen voi joh-

taa näkemyseroihin, työn päällekkäisyyteen tai asiakkaan pallotteluun yhteiskunnan palve-

lusta toiseen (Lappalainen 2014, 84). Sosiaalityöntekijät voidaan nähdä ammattilaisina, 

jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä sekä halukkaita kehittämään yhteistyötä eri alojen 

edustajien kanssa. Tämä ilmenee aineiston tutkimusten tuloksissa. Joidenkin alojen, kuten 

terveydenhuollon, kanssa yhteistyö oli toisinaan haastavaa erilaisten näkemysten johdosta.  

Alho (2017) kuvaa moniammatillisuuden olevan taustatukea yksilötyöhön. Hän jatkaa tuo-

malla esille lain näkökulman merkitystä moniammatillisuuteen sekä tämän työmuodon ole-

van asiakkaan etu ja asiakkaan mukana olon olevan tärkeää. Alhon huomio yhteistyön mer-

kityksestä yksilötyön tueksi on tärkeä. (Mt., 91, 165.) Sosiaalityössä monitoimijuus on yksi 

osa työtä, mutta pääasiassa työtä tehdään yksilötyönä ja siten monitoimijuus tukee yksilö-

työtä. Tutkimuksissa tämä tulee esille sosiaalityöntekijöiden ymmärryksessä nähdä yhteis-

työn hyödyt omaan työhön. Ammattilaisille yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa usein yksilö-

työnä ja jatkuu monitoimijaisessa yhteistyössä.  

Puhuttaessa eri alojen yhdessä tekemästä työstä, puhutaan monimutkaisesta kokonaisuu-

desta. Eri laeissa käytetään tästä yhdessä tehdystä työstä moniammatillisuus -käsitettä, joka 

jättää asiakkaan sivurooliin yhteistyössä. Toisaalta moniammatillisuus -käsitteeseen sisältyy 

myös asiakkaan mukana olo. Tänä päivänä korostetaan asiakkaan mukana oloa ja käytetään 
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monitoimijuus -käsitettä, kun puhutaan eri alojen yhdessä tekemästä työstä ja asiakas on 

mukana tässä prosessissa. Yhdessä tehty työ on eri toimijoiden sekä asiakkaan välistä yh-

dessä tehtävää työtä. Yhteistyötä on tutkittu eri tieteissä ja tässä tutkimuksessa keskiössä 

ovat sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden alojen ilmentämä yhteistyö eri alojen kesken sekä asi-

akkaiden kanssa. Aineistossa sekä teoriaosan kirjallisuudessa ammattilaisten ja asiakkaiden 

välisestä yhteistyöstä käytetään kirjavasti erilaisia käsitteitä. Suomenkielisissä lähteissä kir-

joitetaan pääsääntöisesti moniammatillisuudesta. Tämän rinnalla käytetään monitoimijuus 

ja monitoimijainen yhteistyö -käsitteitä.  

Tutkijana suurimpana haasteena tämän tutkimuksen tekemisessä on ollut ammattilaisten ja 

asiakkaiden yhteistyön käsitteiden moninaisuus. Tieteellä on voima saada lukijakunta häm-

mennyksiin. Jokainen tutkija tuo oman näkemyksensä asioihin omilla tulkinnoillaan käsit-

teisiin, mutta samalla se voi aiheuttaa epätietoisuutta, mitä käsitettä tulee käyttää. Toki tie-

teen tarkoitus on myös haastaa lukijaa ja saada ajattelemaan sekä kyseenalaistamaan esitet-

tyjä asioita. Englanninkielessä on erilaisia etuliitteitä, joilla erotellaan sanojen merkityksiä. 

Suomenkielessä ei näitä ole, joten joudumme avaamaan enemmän, mitä tarkoitamme käsit-

teillä. Tämän vuoksi näen tärkeänä tehdä jatkotutkimusta moniammatillisuus ja monitoimi-

juus -käsitteiden välillä. Mitä nämä käsitteet sisältävät ja miten ne eroavat toisistaan. 

Mönkkönen, Kekoni ja Pehkonen (2019, 11) kuvaavat asiakkaan voivan olla toimijana ak-

tiivinen moniammatillisen työryhmän osa. Tämä kuvaus tuo esille aiemmin mainitsemani 

ristiriidan käsitteiden välillä ja herättää kysymyksen: onko moniammatillisessa yhteistyössä 

mukana asiakas vai ei? Asiakkaan kuvaaminen toimijana antaa viittausta monitoimijuuteen, 

mutta moniammatillinen työryhmä antaa kuitenkin enemmän kuvaa ammattien välisestä yh-

teistyöstä.  

Tässä tutkimuksessa ei käsitelty laajemmin moniammatillisen tai monitoimijaisen yhteis-

työn käsitteiden haasteellisuutta. Kuitenkin nämä käsitteet toivat oman haasteensa tutkimuk-

seen, koska monissa kirjoissa ja tutkimuksissa mainitaan enemmän moniammatillisuus, jo-

hon oli sisällytetty myös asiakastyö. Moniammatillinen yhteistyö-käsitteen epämääräisyy-

teen on huomion kiinnittänyt myös Alho (2017, 91) väitöstutkimuksessaan.  

Sosiaalityönkoulutuksessa monitoimijaisten työtapojen opintoja on huomioitu vähemmin ja 

tämän voi nähdä huomattavana puutteena. Mahdollisuuksia on olemassa, koska sosiaalityötä 
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opetetaan yliopistoissa, jotka mahdollistavat monitieteisyyden mukaan ottamisen. Monitie-

teiset kurssit ovat mahdollisuus, joiden lisäämistä tulee arvioida. Sosiaalityö perustuu moni-

toimijuuteen, joten sosiaalityön koulutuksessa tulee huomioida vahvan ammatti-identiteetin 

rakentamisen aloittaminen jo koulutuksen aikana.  

Aineistossa tuotiin esille monitoimijuuden olevan asiakkaalle sekä ammattilaisille mahdol-

lisuus ja tuovan monia hyviä asioita mukanaan. Katisko, Kolkka ja Vuokila-Oikkonen 

(2014) nostavat esille kustannus teeman, mikä ei aineistossa ilmennyt lainkaan. Teknisten 

ratkaisujen huomioiminen tuli esille ja tänä päivänä tekniikan hyödyntäminen kasvaa koko-

ajan. Monitoimijuudessa tekniikan mahdollisuuksia ei ole oletettavasti vielä osattu hyödyn-

tää maksimaalisesti, mutta yhteiskunnan paine alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja 

pakottaa miettimään näitä jatkossa. Tiedettäessä monitoimijuuden onnistumisen elementit 

niitä voidaan hyödyntää ja etsiä keinoja teknisistä ratkaisuista, jotka edelleen tukevat näiden 

osatekijöiden läsnäoloa monitoimijuudessa.  

Tutkimusaineiston toisena heikkoutena voidaan nähdä, ettei siinä ilmennyt tietoa sosiaali-

työntekijän kokonaiskokemuksesta. Tutkijana päättelen, että noviisilla sosiaalityöntekijällä 

on erilaiset vahvuusalueet kuin pitkään samassa työssä olleella. Näen myös, että pitkään toi-

sella sosiaalityön osa-alueella työskennellyt on uuteen osa-alueeseen siirtyvänä sosiaalityön-

tekijänä hetken aikaa noviisi uudessa työssään, vaikka kokemusta on useammalta vuodelta. 

Sosiaalityössä eri toimialueilla tarvittava tieto on erilaista ja tarvitaan aikaa ennen kuin saa 

koottua uuteen työhönsä tarvittavan tietotaitopohjan.  

Tutkimukseni keskiössä on ollut tuoda esille sosiaalityön roolin onnistumiseen johtavat me-

nestystekijät monitoimijaisessa työssä. Jokaisessa työssä löytyy kehittämiskohtia tai huo-

nosti toimivia menetelmiä, mutta tässä tutkimuksessa vain onnistumiseen johtavat osatekijät 

tuotiin esille. Halusin tällä tavalla tuoda näkyväksi kuinka sosiaalityöntekijät onnistuvat roo-

lissaan, vaikka toisinaan saavat negatiivista palautetta. Tutkimuksissa esille tulleet onnistu-

miset ovat arkipäiväisiä ja ovat läsnä arjen työssä. Monitoimijainen yhteistyö on rikkaus, 

mutta samalla haastavaa. Sosiaalityötä tekevien oma kunnioitus alaansa kohtaan tulee säi-

lyttää ja tiedostaa omat onnistumiset tehtäessä asiakkaiden sekä muiden alojen kanssa yh-

teistyötä monitoimijaisesti. 

Yllättävänä huomiona itselleni nousi esimiestyön merkityksen tuleminen yhdeksi monitoi-

mijuuden onnistumisen elementiksi (kts. Villumsen & Kristensen 2016). Tämä kertoo siitä, 
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kuinka sosiaalityöntekijät tarvitsevat esimiesten tukea omaan työhönsä ja sitä kautta väli-

neitä toimia. Esimiestyön vaikuttavuus omaan perustyöhön tiedostetaan ja tämä on tärkeä 

ottaa huomioon. Huomiona nousee myös, että monitoimijuuden onnistumisessa myös eri 

alojen esimiesten välistä yhteistyötä tulee olla enemmän. Tämä on yksi tekijä, jonka voidaan 

nähdä sitovan paremmin yhteen eri ammatillisia näkökulmia sekä perustavan yhteistyön va-

kaammalle pohjalle. Esimiesten yhteistyö lisää myös tietoisuutta eri alojen osaamisesta, jol-

loin tätä osaamista pystyttäisiin käyttämään paremmin hyödyksi.  

Lähdettäessä tarkastelemaan tutkimuksessa löydettyjä menestystekijöitä lähemmin, niistä 

monet ovat sosiaalityöntekijään itseensä ”työvälineenä” liittyviä. Se, miten työntekijä tuntee 

itsensä ja tunnistaa itsessään asioita, on merkittävä taito ihmissuhdetyössä. Miten tämä huo-

mioidaan sosiaalityöntekijöiden akateemisessa koulutuksessa, on tarkastelun paikka. Aihee-

seen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota, mutta tämä ei ole kuitenkaan saanut tar-

peeksi painoarvoa koulutuksessa. Ihmissuhdetyössä ihminen itse on työväline, joten siitä 

huolen pitäminen on tärkeää. Itsetuntemus lisää työssäjaksamista ja tästä syytä ei ole vähä-

teltävissä oleva aihe. 

Torraco (2016, 416) toteaa, että integroidulla kirjallisuuskatsauksella pyritään löytämään 

uusia havaintoja tutkittavaan aiheeseen. Tämä tutkimus ei tuottanut uutta tietoa sosiaalityön 

onnistuneesta monitoimijuudesta ja sen menestystekijöistä, mutta tulosten voidaan nähdä 

tuovan toisenlaisen näkökulman sosiaalityön rooliin monitoimijaisessa yhteistyössä ja siihen 

johtavista menestystekijöistä. Sosiaalityön määrätietoisuus monitoimijuudessa kuvastaa 

alan tapaa tehdä työtä ja sitoutuvuutta asioiden eteenpäin viemiseen. Tutkimus tuottaa tietoa, 

joka vahvistaa sosiaalityön olevan tärkeä osa monitoimijuutta ja sen roolin monitoimijai-

sessa yhteistyössä olevan keskeinen. Sosiaalityön menestystekijät monitoimijaisessa yhteis-

työssä kuvaavat työn laaja-alaisuutta sekä miten paljon monipuolista osaamista sosiaali-

työssä tulee olla.  

Integroidun kirjallisuuskatsauksen tehtävänä on stimuloida jatkotutkimuksiin esitetystä ai-

heesta. Provokatiivisuus on tämän menetelmän ”suola” ja tavoitteena on tuottaa uusia ideoita 

sekä suuntia tutkimukselle tutkimusaiheesta. (Torraco 2005, 364.) Tutkimusaineistossa ko-

rostettiin koulutus-teemaa ja koulutuksista saatavan lisätiedon merkitystä yhteistyössä. Jat-

kotutkimuksena on tärkeää tutkia miten monitoimijuuden osaamista tuetaan koulutusten 
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kautta. Tulevaisuudessa yhteistyössä korostuu teknisten ratkaisujen lisääntyminen sekä tie-

don välittäminen. Kehittämistyöhön tarvitaan lisätietoa, jotta pystytään koordinoimaan ope-

tuksen sisältöä tarvittavaan suuntaan.  

Tietoisuus muiden alojen vastuista voi olla tukemassa omaa työtä ja siten ohjata herkemmin 

olemaan yhteydessä toisen alan edustajaan. Alho (2017) sekä Katisko, Kolkka ja Vuokila-

Oikkonen (2014) mainitsevat moniammatillisuudessa liikuttavan rajapinnoilla, millä he tar-

koittavat ammattilaisen yhteistyön tapahtuvan oman alan ylittävän osaamisen alueella. Tut-

kimuksessani sosiaalityön rooli olla kokoaja kokonaisuuksien hallinnassa kuvaa yhteis-

työssä tarvittavan tekijää, joka kokoaa monitoimijaisissa tapaamisissa sovittuja asioita yh-

teen. Aineistossa sosiaalityöntekijä kuvattiin toimivan tässä roolissa ja tämä on yksi onnis-

tuneen monitoimijuuden osatekijä.  

Puhuttaessa yhteistyöstä, kyse ei ole vain ammattien välisestä yhteistyöstä, vaan siinä on 

aina mukana ihminen ominaisuuksineen ja elämänkertoineen. Toimivassa yhteistyössä on 

oltava läsnä toisen ihmisen kunnioitus ja kyky joustaa sekä reflektoida. Yhteistyön keskiössä 

on asiakas, johon yhteistyö useimmiten liittyy ja siinä tavoitellaan asiakkaan asiassa eri alo-

jen näkemyksiä tilanteeseen. Tutkimukseni tuloksena saatu määrätietoinen toiminta kuvaa 

laajasti millaisena sosiaalityöntekijöiden rooli onnistuneessa monitoimijuudessa nähdään. 

Se kuvaa samalla sosiaalityön toimintaa, joka tutkimusaineistossa tuotiin esille määrätietoi-

sesti etenevänä. Tähän tutkimukseen valikoituneet tutkimukset ilmentävät sosiaalityön ole-

van sisällöltään samansuuntaista, jossa keskiössä ovat asiakkaat ja heidän elämässä tarvit-

sema tuki sekä apu. Määrätietoinen toiminta ohjaa sosiaalityöntekijää toimimaan kohti on-

nistunutta monitoimijuutta – edistäen ja koordinoiden yhteistyötä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

LÄHTEET 
 

Aaltio, Iiris & Puusa, Anu (2011) Laadullisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa Puusa, 

Anu & Juuti, Pauli (toim.) Menetelmäviidakon raivaajat – Perusteita laadullisen tutkimus-

lähestymistavan valintaan. Johtamistaidon opisto.  

Alho, Sirkka (2017) Perheiden tukena – Tutkimus kasvatus- ja perheneuvolatyöstä ja kol-

lektiivisesta identiteetistä asiantuntijoiden tulkitsemina. Itä-Suomen yliopisto. Väitöskirja.  

Booth, Andrew & Sutton, Anthea & Papaioannou, Daina (2016) Systematic Approaches to 

a Successful Literature Review. Second edition. SAGE. 

Bronstein, Laura R. (2003) A model for interdisciplinary collaboration. Social Work, 48 (3), 

297–306. Viitattu 23.7.2019 http://psychrights.org/research/digest/CriticalThinkRxCi-

tes/bronstein.pdf  

Callahan, Jamie L. (2010) Constructing a Manuscript: Distinquishing Interactive Literature 

Reviews and Conceptual and Theory Articles. Human Resource Development Review, 9 

(3), 300–304. Viitattu 4.2.2019 https://journals-sagepub-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1534484310371492  

Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto (2007) Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vas-

tapaino.  

Coad, Joan (2008) Bringing together childhealth and social care proviation: challenges and 

oppurtunities for multi-agency working. Teoksessa Morris, Kate (edit.) Social work and 

multi-agency working – Making a difference. UK: The Policy Press. 29–46.  

Evans, David (2007) Intergrative reviews of quantitative and qualitative research. Overview 

of Methods. Teoksessa Webb, Christine & Roe, Brenda (toim.) Reviewing Research Evi-

dence for Nursing Practice: Systematic Reviews. Oxford: Blackwell Publishing. 137–148.  

Hallamaa, Jaana (2017) Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus. 

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2010) Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi. 

Holopainen, Arja (2011) Grounded teoria. Teoksessa Puusa, Anu & Juuti, Pauli (toim.) 

Menetelmäviidakon raivaajat – Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. 

Johtamistaidon opisto.  

Isoherranen, Kaarina (2005) Moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.  

Isoherranen  Kaarina  (2012)  Uhka  vai  mahdollisuus  –  moniammatillista  yhteistyötä  

kehittämässä.  Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18. Väi-

töskirja. Viitattu 20.4.2018  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37493/isoher-

ranen_vaitoskirja.pdf  

http://psychrights.org/research/digest/CriticalThinkRxCites/bronstein.pdf
http://psychrights.org/research/digest/CriticalThinkRxCites/bronstein.pdf
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1534484310371492
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1534484310371492
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37493/isoherranen_vaitoskirja.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37493/isoherranen_vaitoskirja.pdf


72 
 

Jacquelin, Yolaine & Francis, Donna & Devereux, Ian (2013) Collaborative working with 

service users. Teoksessa Koubel, Georgina. Social work with adults. (Toim.) UK: OpenUP. 

61–79.  

Juvonen, Tarja (2015) Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – Nuorten toimijuu-

den rakentuminen etsivässä työssä. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 165. Nuorisotutkimus-

verkosto. Viitattu 25.3.2019 https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojul-

kaisut/sosiaalisesti_kontrolloitu.pdf  

Jyrkämä, Jyrki (2007) Toimijuus ja toimijatilanteet – aineksia ikääntymisen arjen tutkimi-

seen. Teoksessa Seppänen, Marjaana & Karisto Antti & Kröger, Antti (toim.) Vanhuus ja 

sosiaalityö – sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä: PS-kustannus. 

195–217.  

Jyrkämä, Jyrki (2008) Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis-meto-

dologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4, 190–203. Viitattu 20.5.2019. http://elektra.hel-

sinki.fi.ezproxy.jyu.fi/se/g/0784-0039/22/4/toimijuu.pdf  

Järventie, Irmeli (2014) Hyvinvoinnin tuolla puolen. Teoksessa Kuusela, Pekka & Saasta-

moinen, Mikko (toim.) Hyvän elämän sosiaalipsykologia – Toimijuus, tunteet ja hyvin-

vointi. UNIpress. 147–170.  

Kanaoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (2011) Sosiaalityön käsikirja. 

(toim.) Helsinki: Tietosanoma.  

Kanaoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri (2008) Kunnallinen sosiaalipoli-

tiikka – osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Juva: PS-kustannus.  

Katajamäki, Erja (2012) Moniammatillisuus ja sen oppiminen - Tapaustutkimus ammatti-

korkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta. Väitöskirja. Viitattu 2.2.2018. https://tam-

pub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66639/978-951-44-8152-9.pdf?sequence=1  

Katisko, Marja & Kolkka, Marjo & Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014) Moniammatillinen ja 

monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa - 

Malli työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun toteutusta varten. Opetushal-

litus: Raportit ja selvitykset 2014:2. Tampere. Viitattu 20.9.2018 

https://docplayer.fi/2693267-Moniammatillinen-ja-monialainen-osaaminen-sosiaali-ter-

veys-kuntoutus-ja-liikunta-alojen-koulutuksessa.html  

Kivelä, Suvi & Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria & Susi, Marja & Syvälahti, Anne & Linnon-

suo, Outi (toim.) (2018) Momu – moving towards multiprofessional work – moniammatilli-

nen opas. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.8.2019 http://julkaisut.tur-

kuamk.fi/isbn9789522166821.pdf  

Koskela, Seija (2013) ”Mie teen vaan oman työni”Toimintatutkimus moniammatillisen yh-

teistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. http://sa-

kury.fi/tiedostopankki/80-Hyvinvointiverkosto/02%20Verkkojulkaisuja/KOSKELA_Mie-

teen-vain-oman-tyoni.pdf  

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/sosiaalisesti_kontrolloitu.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/sosiaalisesti_kontrolloitu.pdf
http://elektra.helsinki.fi.ezproxy.jyu.fi/se/g/0784-0039/22/4/toimijuu.pdf
http://elektra.helsinki.fi.ezproxy.jyu.fi/se/g/0784-0039/22/4/toimijuu.pdf
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66639/978-951-44-8152-9.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66639/978-951-44-8152-9.pdf?sequence=1
https://docplayer.fi/2693267-Moniammatillinen-ja-monialainen-osaaminen-sosiaali-terveys-kuntoutus-ja-liikunta-alojen-koulutuksessa.html
https://docplayer.fi/2693267-Moniammatillinen-ja-monialainen-osaaminen-sosiaali-terveys-kuntoutus-ja-liikunta-alojen-koulutuksessa.html
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166821.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166821.pdf
http://sakury.fi/tiedostopankki/80-Hyvinvointiverkosto/02%20Verkkojulkaisuja/KOSKELA_Mie-teen-vain-oman-tyoni.pdf
http://sakury.fi/tiedostopankki/80-Hyvinvointiverkosto/02%20Verkkojulkaisuja/KOSKELA_Mie-teen-vain-oman-tyoni.pdf
http://sakury.fi/tiedostopankki/80-Hyvinvointiverkosto/02%20Verkkojulkaisuja/KOSKELA_Mie-teen-vain-oman-tyoni.pdf


73 
 

Koskimies, Mimosa & Pyhäjoki, Jukka & Arnkil, Tom Erik (2012) Hyvien käytäntöjen dia-

logit – opas dialogisen kehittämisen ja kulttuurisen muutoksen tueksi. Opas 24. Helsinki: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 28.7.2019 https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/90856/URN_ISBN_978-952-245-638-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Kotiranta, Tuija & Virkki, Tuija (2011) Toimijuus ja sosiaalisen toiminnan teoria. Teoksessa 

Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (toim.) Sosiaalisen toiminnan perusta. Hel-

sinki: Gaudeamus. 113–132.  

Kuula, Arja (2011) Tutkimusetiikka – Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: 

Vastapaino 

Leiba, Tony & Weinstein, Jenny (2003) A model of collaboration. Teoksessa Weinstein, 

Jenny & Whittington, Colin & Leiba, Tony (toim.) Collaboration in social work practice. 

London: Jessica Kingsley publishers. 39–62. 

Linnakangas, Ritva & Seppälä, Ullamaija & Suikkanen, Asko & Lehtoranta, Pirjo (2013) 

Monitoimijuus lapsen perhekuntoutuksessa. Teoksessa Laitinen, Merja & Niskala, Asta 

(toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino. 299–324.  

Lappalainen, Tiina (2014) Asiakkaiden osallistumisen edellytykset – yhteistä ymmärrystä 

etsimässä. Teoksessa Metteri, Anna & Valokivi, Heli & Ylinen, Satu (toim.) Terveys ja so-

siaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus. 83–94.  

Lyhty, Tuomo & Nietola, Vuokko (2015) Dialoginen moniammatillisuus asiakastyössä. Te-

oksessa Näkki, Pirjo & Sayed, Terttu (toim.) Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Hel-

sinki: Edita. 142–159.  

Malinen, Päivi (2017) Agentti S.O.S – lupa vaikuttaa. Teoksessa Jämsén, Arja (toim.) Sosi-

aalityön vuoro – keskusteluja ajassa. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 28–31.  

Metteri, Anna (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. 

Väitöskirja.  Viitattu 21.1.2018. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66973/978-

951-44-8956-3.pdf  

Mikkeli, Heikki & Pakkasvirta, Jussi (2007) Tieteiden välissä? - johdatus monitieteisyyteen, 

tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen. Helsinki: WSOY. 

Mäkisalo-Ropponen, Merja (2016) Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Helsinki: Draama-

työ.  

Mönkkönen, Kaarina (2007) Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita. 

Mönkkönen, Kaarina (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä – Asiakkaan kohtaaminen sosi-

aali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.  

Mönkkönen, Kaarina & Kekoni, Taru & Pehkonen, Aini (2019) Moniammatillinen yhteis-

työ – Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus. 

Mönkkönen, Kaarina & Roos, Satu (2010) Työyhteisötaidot. UNIpress.  

Niela-Vilén, Hannakaisa & Lotta, Hamari (2016) Kirjallisuuskatsauksen vaiheet. Teoksessa 

Stolt, Minna & Akselin, Anna & Suhonen, Riitta (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 

Turun yliopisto. 23–34.  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90856/URN_ISBN_978-952-245-638-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90856/URN_ISBN_978-952-245-638-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66973/978-951-44-8956-3.pdf
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66973/978-951-44-8956-3.pdf


74 
 

Niskala, Asta & Kairala, Maarit & Pohjola, Anneli (2017) Asiakkaan aseman ja toimija-

roolin muutos. Teoksessa Pohjola, Anneli & Kairala, Maarit & Lyly, Hannu & Niskala, 

Asta (toim.) Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi – Asiakkaiden osallisuuden muutos 

sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino. 7–12.  

Oksman, Erja (2017) Parempi arki-hankkeen loppuraportti. Viitattu 29.8.2019 

https://www.innokyla.fi/documents/1911099/5505632/Parempi+Arki_loppura-

portti.pdf/9157995f-a9f5-45f5-8a32-b318098d091d  

Pajula, Elina (2015) Sosiaalityö kohtaa kansalaisyhteiskunnan. Teoksessa Jämsén, Arja 

(toim.) Sosiaalityön vuoro – keskusteluja ajassa. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 

34–37.  

Parviainen, Jaana (2006) Kollektiivinen tiedonrakentaminen asiantuntijatyössä. Teoksessa 

Parviainen, Jaana (toim.) Kollektiivinen asiantuntijuus. 155–187. Viitattu 28.6.2019 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65372/kollektiivinen_asiantunti-

juus_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Payne, Malcolm (2000). Teamwork in Multiprofessional Care. New York: Palgrave. 

Pikkarainen, Aila (2013) Vinoutunut moniammatillisuus. Viitattu 25.10.2018 https://kun-

toutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2014/1_pikkarainen.pdf 

 

Pohjola, Anneli (2015) Yhteisöt ja yhteisöllisyys monimuotoisena ilmiönä. Teoksessa 

Väyrynen, Sanna & Kostamo-Pääkkö, Kaisa & Ojaniemi, Pekka (toim.) Sosiaalityön yhtei-

söllisyyttä etsimässä. EU: United Press Global. 15–34.  

Pyhäjoki, Jukka & Koskimies, Mimosa (2009) Varhainen puuttuminen ja dialogisuuden 

edistäminen huolten vyöhykkeillä. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sa-

kari & Ahlström, Salme (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. 186–196. Helsinki: THL 

Viitattu 16.1.2019 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80047/0e6f5676-9ccf-

4490-8496-45c7b3acce5f.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Pyhäjoki, Jukka & Koskimies, Mimosa (2015) Hyvine käytäntöjen dialogit sosiaalityön 

osaamisen kehittämisen välineenä. Teoksessa Väyrynen, Sanna & Kostamo-Pääkkö, Kaisa 

& Ojaniemi, Pekka (toim.) Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. EU: United Press Glo-

bal. 155–174.  

Pyykönen, Riikka (2013) Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä. Viitattu 

8.8.2019. http://www.socca.fi/files/3375/Kehra_II_loppuraportti_Riikka_Pyykonen.pdf  

Pärnä, Katariina (2012) Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina – Lapsiperhei-

den varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Turun yliopisto. Väitöskirja. Viitattu 29.1.2018. 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf  

Raatikainen, Eija (2015) Lujita luottamusta – Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja ter-

veysalalla. Jyväskylä: PS-Kustannus.  

Roos, Satu & Mönkkönen, Kaarina (2015) Ihmisiksi työssä – työyhteisötaidoilla yhteistä 

vaikuttavuutta. EU: UNIpress.  

https://www.innokyla.fi/documents/1911099/5505632/Parempi+Arki_loppuraportti.pdf/9157995f-a9f5-45f5-8a32-b318098d091d%20Viitattu%2029.8.2019
https://www.innokyla.fi/documents/1911099/5505632/Parempi+Arki_loppuraportti.pdf/9157995f-a9f5-45f5-8a32-b318098d091d%20Viitattu%2029.8.2019
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65372/kollektiivinen_asiantuntijuus_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65372/kollektiivinen_asiantuntijuus_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2014/1_pikkarainen.pdf
https://kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2014/1_pikkarainen.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80047/0e6f5676-9ccf-4490-8496-45c7b3acce5f.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80047/0e6f5676-9ccf-4490-8496-45c7b3acce5f.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.socca.fi/files/3375/Kehra_II_loppuraportti_Riikka_Pyykonen.pdf
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf


75 
 

Salminen, Ari (2011) Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin 

ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisua 62. Jul-

kisjohtaminen 4. Vaasan yliopisto, Vaasa. Viitattu 15.7.2018 https://www.univaasa.fi/ma-

teriaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf  

Scholes, Julie & Vaughn, Barbara (2002) Cross-boundary working: implications for the 

multiprofessional team. Journal of Clinical Nursing 11. 399–408. Viitattu 29.8.2019 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.jyu.fi/doi/epdf/10.1046/j.1365-2702.2002.00630.x  

Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik (2013) Dialoginen verkostotyö. Tampere: Tammer-

print.  

Seppänen-Järvelä, Riitta & Syrjä, Vesa & Juvonen-Posti, Pirjo & Pesonen, Sanna & Laak-

sonen, Maire & Tuusa, Matti & Savinainen, Minna & Henriksson, Mikko (2015) Yhteistoi-

mintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutuksen polulla – Kelan työhönvalmennuksen kehittä-

mishankkeen tapaustutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 141. Tampere: Juvenes 

Print.  

Sinervo, Timo & Tynkkynen, Liina-Kaisa & Vehko, Tuulikki (2017) Johtopäätökset. Teok-

sessa Sinervo, Timo & Tynkkynen, Liina-Kaisa & Vehko, Tuulikki (toim.) Mitä kuuluu pe-

rusterveydenhuolto? - valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopis-

teessä. Helsinki: THL. 115–124.  

Sirviö, Kaarina & Mönkkönen, Kaarina & Hoffrén, Tarja & Roine Maija & Lappalainen, 

Jaana (2011) Ennakoiva osaaminen – toimintaa ennen erityistä. Malli ennakoivan toimin-

nan arviointiin ja kehittämiseen. Teoksessa Ruuskanen, Petri T. & Savolainen, Katri & 

Suonio, Mari (toim.) Toivo sosiaalisessa – Toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä. 

EU: UNIpress. 118–146.  

Stenvall, Jari & Virtanen, Petri (2012) Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Helsinki: 

Tietosanoma. 

Suhonen, Riitta & Axelin, Anna & Stolt, Minna (2016) Erilaiset kirjallisuuskatsaukset. Te-

oksessa Stolt, Minna & Akselin, Anna & Suhonen, Riitta (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoito-

tieteessä. Turun yliopisto: Hoitotieteenlaitos, Sarja A73. 7–22.  

Sulosaari, Virpi & Kajander-Urkuri, Satu (2016) Integroitu kirjallisuuskatsaus. Teoksessa 

Stolt, Minna & Akselin, Anna & Suhonen, Riitta (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 

Turun yliopisto: Hoitotieteenlaitos, Sarja A73. 107–117. 

Taylor, Brian J (2013) Professional desicion making and risk in social work. (2nd ed.) Lon-

don: SAGE. 

Toikko, Timo (2011) Kokemusasiantuntija palveluiden kehittäjänä. Teoksessa Ruuskanen, 

Petri T. & Savolainen, Katri & Suonio, Mari (toim.) Toivo sosiaalisessa – Toivoa luova 

toimintakulttuuri sosiaalityössä. EU: UNIpress. 103–117. 

Torraco, Richard J. (2005) Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examp-

les. Human Resource Development Review 4 (3), 356–367. Viitattu 20.5.2019 https://doi-

org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/1534484305278283  

https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf
https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.jyu.fi/doi/epdf/10.1046/j.1365-2702.2002.00630.x
https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/1534484305278283
https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1177/1534484305278283


76 
 

Torraco, Richard J. (2016) Writing Integrative Literature Reviews: Using the Past and Pre-

sent to Explore the Future. Human Resource Development Review 15 (4), 404–428. Vii-

tattu 21.5.2019 https://journals-sagepub-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1534484305278283 

Tuomela, Raimo & Mäkelä, Pekka (2011) Sosiaalinen toiminta. Teoksessa Kotiranta, Tuija 

& Niemi, Petteri & Haaki, Raili (toim.) Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gaudea-

mus. 87–112.  

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-

sinki: Tammi. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-

sinki: Tammi. 

Vaininen, Satu (2011) Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina - Sosiaalityöntekijöiden 

ja yhteistyökumppaneiden käsitykset sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta 

toiminnasta 2000-luvun alussa. Acta Universitatis Tamperensis 1664. Väitöskirja. Viitattu 

13.5.2019 https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66803/978-951-44-8591-6.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y  

Verneri (2019) Voimaantuminen. Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta. Viitattu 7.2.2019 

https://verneri.net/yleis/voimaantuminen  

Weckroth, Klaus (1992) Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa. Tampere: Vastapaino. 

Whittemore, Robin & Knalf, Kathleen (2005) The integrative review: updated methodology. 

Journal of Advanced Nursing. Vol. 52 (5), 546–553. Tulostettu 21.8.2019. 

Whittington, Colin (2003) A Model of Collaboration. Teoksessa Weinstein, Jenny & Whit-

tington, Colin & Leiba, Tony (toim.) Collaboration in Social Work Practice. E-kirja. 39–61. 

Yorks, Lyle (2008) What we know, what we don´t know, what we need to know – Intergative 

literature reviews are research. Human Resource Development Review 7. 139–141. Viitattu 

23.5.2019 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1534484308316395  

Øvretveit, John (1995) Moniammatillisen yhteistyön opas. Helsinki: Hakapaino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1534484305278283
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1534484305278283
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66803/978-951-44-8591-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66803/978-951-44-8591-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://verneri.net/yleis/voimaantuminen%20Viitattu%207.2.2019
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1534484308316395


77 
 

AINEISTON ARTIKKELIT 

 

Banks, Duren & Hazen, Andrea L. & Coben, Jeffrey H. & Wang, Kathleen & Griffith, Ja-

net D. (2009) Collaboration between child welfare agencies and domestic violence service 

providers: Rela-tionship with child welfare policies and practices for addressing domestic 

violence. Children and Youth Services Review. Vol. 31, Iss. 5. 487–505. Tulostettu 

23.4.2019. https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/arti-

cle/pii/S0190740908002594  

Banks, Duren & Landsverk, John & Wang, Kathleen (2008) Changing Policy and Practice 

in the Child Welfare System Throught Collaborative Efforts to Identify and Respond Ef-

fectively to Family Violence. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 23, Iss. 7. 903–932.  

Tulostettu 22.4.2019. https://journals-sagepub-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/0886260508314693  

Bertram, Rosalyn M. (2008) Establishing a Basis for Multi-System Collaboration: Syste-

mic Team Development. Journal of Sociology & Social Welfare. Vol. 35, Iss. 4. 9–27. Tu-

lostettu 24.4.2019. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-

load?doi=10.1.1.948.2104&rep=rep1&type=pdf  

Cowley, Laura E. & Maguire, Sabine & Farewell, Daniel M. & Quinn-Scoggins, Harriet D. 

& Flynn, Matthew O. & Kemp, Alison M. (2018) Factors influencing child protection pro-

fessionals decision-making and multidisciplinary collaboration in suspected abusive head-

trauma cases: A qualitative study. Child Abuse & Neglect. Vol. 82. 178–191. Tulostettu 

25.4.2019. https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/arti-

cle/pii/S0145213418302497  

Chun, Roxco P. P. & Chui, Y. H. & Chan, Y.C. & Cheng, Howard C. H. (2010) Police 

work with youth-at-risk: what can social work contribute? The Hong Kong Journal of So-

cial Work. Vol. 44, Iss. 1. 31–48. Viitattu 3.6.2019.  

Davidson, Gavin & Duffy, Joe & Barry, Liz & Curry, Patsy & Darragh, Eithne & Lees, Ju-

dith. (2012) Championing the Interface between Mental Health and Child Protection: Eva-

luation of a Service Iniatative to Improve Joint Working in Northern Ireland. Child Abuse 

Review. Vol. 21, Iss. 3. 157–172. Tulostettu 23.4.2019. https://onlinelibrary-wiley-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1002/car.1164  

Day, Michele Dugan. (2012) Interdisciplinary Hospice Team Processes and Multidimensi-

onal Pain: A Qualitative Study. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care. 

Vol.8, Iss. 1. 53–76. Viitattu 4.6.2019.  

Firth, Malcolm T. (2010) Not Just Talk: What a Psychosocial Primary Care Mental Health 

Service Can Do. Practice: Social Work in Action. Vol. 22, Iss. 5. 293–307. Viitattu 

5.6.2019.  

Gulati, Sonia & Dix, David & Klassen, Anne (2014) Demands and Rewards of Working 

Within Mul-tidisciplinary Teams in Pediatric Oncology: The Experiences of Canadian 

Health Care Providers. The Qualitative Reports. Vol. 19, Iss. 18. 1–15. Tulostettu 

24.4.2019. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss18/2/  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740908002594
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740908002594
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/0886260508314693
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/0886260508314693
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.948.2104&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.948.2104&rep=rep1&type=pdf
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0145213418302497
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0145213418302497
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1002/car.1164
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1002/car.1164
https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss18/2/


78 
 

Hesjedal, Elisabeth & Hetland, Hilde & Iversen, Anette Christine (2015) Interprofessional 

collabo-ration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in 

multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. Vol. 20, Iss.4. 437–445. Tulostettu 

22.4.2019. https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1111/cfs.12093  

Hesjedal, Elisabeth & Iversen, Anette Christine & Bye, Hege H. & Hetland, Hilde (2016) 

The use of multi-disciplinary teams to support child welfare clients. European Journal of 

Social Work. Vol. 19, Iss. 6. 841–855. Tulostettu 22.4.2019. https://www-tandfonline-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1080/13691457.2015.1084268  

Horswath, Jan & Morrison, Tony (2010) Effective interagency collaboration to safeguard 

children: Rising to the challange throught collective develpoment. Children and Youth Ser-

vices. Vol 33, Iss. 2. 368–375. Tulostettu 22.4.2019. https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740910003361  

Kanste, Outi & Halme, Nina & Perälä, Marja-Leena (2016) The Collaboration Manage-

ment and Employee Views of Work and Skills in Services for Children and Families in 

Finnish Municipalities: Colaboration Management and Employee Views of Work and 

Skills. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 6, Iss. 1. 61–81.  Tulostettu 

25.4.2019. https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/26660/23432  

Kim, Su Jin & Persad, Pretima & Erkan, Doruk & Kirou, Kyriakos & Horton, Roberta & 

Salmon, Jane E. (2012) Research Studies and Their Implications for Social Work Practice 

in a Multidisciplinary Center for Lupus Care. Social Work in Health Care. Vol. 51, Iss. 7. 

652–660. Viitattu 11.6.2019.  

Kirton, Derek & Thomas, Cliff (2011) A suitable case? Implementing multimensional 

treatment foster care in an English local authority. Adoption & fostering. Vol. 35, Iss. 2. 5–

17. Tulostettu 23.4.2019. https://journals-sagepub-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/030857591103500202   

Korazim-Kôrösy, Yossi & Mizrahi, Terry & Bayne-Smith, Marcia & Garcia, Martha Lucia 

(2014) Professional Determinants in Community Collaborations: Interdisciplinary Compa-

rative Perspectives on Roles and Experiences Among Six Disciplines. Journal of Commu-

nity Practice. Vol. 22, Iss. 1-2. 229–255. Viitattu 11.6.2019. 

McCarthy, D.J. (2013) Gendering ´Soft` Policing: Multi-Agency Working, Female Cops, 

and the Fluidities of Police Culture/s. Policing and Society. Vol. 23, Iss. 2. 261–278. Vii-

attu 23.5.2019.  

McLean, Sara (2012) Barriers to collaboration on behalf of children with challenging beha-

viours: A large qualitative study of five constituent groups. Child & Family Social Work. 

Vol. 17, Iss. 4. 478–486. Tulostettu 22.4.2019. https://onlinelibrary.wi-

ley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2206.2011.00805.x  

McLaughlin, John (2015) Social work in acute hospital settings in Northern Ireland: The 

views of service users, carers and multi-disciplinary professionals. Journal of Social Work. 

Vol. 16, Iss. 2. 135–154. Tulostettu 22.4.2019. https://journals-sagepub-

com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1468017314568843  

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1111/cfs.12093
https://www-tandfonline-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1080/13691457.2015.1084268
https://www-tandfonline-com.ezproxy.jyu.fi/doi/full/10.1080/13691457.2015.1084268
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740910003361
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740910003361
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/26660/23432
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/030857591103500202
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/030857591103500202
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2206.2011.00805.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2206.2011.00805.x
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1468017314568843
https://journals-sagepub-com.ezproxy.jyu.fi/doi/pdf/10.1177/1468017314568843


79 
 

Meyer, Edgas & Lees, Amanda (2013) Learning to Collaborate: An Application of Acti-

vity to Interprofessional Learning Across Children´s Services. Social Work Education. 

Vol. 32, Iss. 5. 662–684. Viitattu 12.6.2019.  

Peterson, Emily B. & Chou, Wen-Ying Sylvia & Falisi, Angela & Ferrer, Rebecca & Mol-

lica, Michelle A. (2018) The role of medical social workers in cancer clinical trial teams: A 

group case study of multidisciplinary perpectives. Social Work in Health Care. Vol. 57, 

Iss. 8. 688–704. Viitattu 4.6.2019.  

Rees, Paul & Manthorpe, Jill (2010) Manager´s and Staff Experiences of Adult Protection 

Alleg-rations in Mental Health and Learning Disability Residential Services: A Qualitative 

Study. British Journal of Social Work. Vol. 40, Iss. 2. 513–529. Tulostettu 23.4.2019. 

https://academic-oup-com.ezproxy.jyu.fi/bjsw/article/40/2/513/1644543  

Remke, Stacy S. & Schermer, Martha M. (2012) Team Collaboration in Pediatric Palliative 

Care. Journal of Social Work in End of Life & Palliative Care. Vol. 8, Iss. 4. 286–296. Vii-

tattu 25.5.2019.  

Rigoni, Rafaela (2015) Surveillance Cultures, Chains and Holes in Street Level Networ-

king: Dealing with Drug Users in Amsterdam (Netherland) and Porto Alegre (Brazil). Sur-

veillance and Society. Vol. 13, Iss 3/4. 497–511. Tulostettu 25.4.2019.  https://ojs.lib-

rary.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/street_level/streetlevel  

Rohan, Elizabeth & Bausch, Jane (2009) Climbing Everest: Oncology Work as an Expedi-

tion in Caring. Journal of Psychosocial Oncology. Vol. 27, Iss.1. 84–118. Viitattu 

11.5.2019.  

Steene, Helena Van den & West, Dirk van & Glazemakers, Inge (2018) A multi-perspec-

tive exploration of the service needs of adolescent girls with multiple and complex needs. 

Children and Youth Services Review. Vol. 90. 28–37. Tulostettu 21.4.2019. https://www-

sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740918300732  

Thom, Betsy & Herring, Rachel & Bayley, Mariana & Waller, Seta & Berridge, Virginia 

(2013) Partnerships: survey respondents´perceptions of interprofessional collaboration to 

address alcohol related harms in England. Critical Public Health. Vol. 23, Iss. 1. 62–76. 

Tulostettu 22.4.2019. https://eprints.mdx.ac.uk/9376/3/BT_et_al_for_repository.pdf  

Timonen-Kallio, Eeva & Hämäläinen, Juha & Laukkanen, Eila (2017) Interprofessional 

Collaboration in Finnish Residential Child Care: Challenges in Incorporating and Sharing 

Expertise Between the Child Protection and Health Care Systems. Child Care in Practice. 

Vol. 23, Iss. 4. 389–403. Viitattu 26.5.2019.  

Villumsen, Anne Marie & Kristensen, Ole Steen (2016) From management to leadership: a 

shift towards understanding the organizational complexity of multidisciplinary collabora-

tion. Europaean Journal of Social Work. Vol.19, Iss. 5. 616–633. Tulostettu 22.4.2019. 

https://www.researchgate.net/profile/Ole_Kristensen3/publication/281909364_From_ma-

nagement_to_leadership_a_shift_towards_understanding_the_organizational_comple-

xity_of_multidisciplinary_collaboration/links/5694de1608ae820ff0743296.pdf  

Vitopoulos, Nina A. & Frederick, Tyler J. & Leon, Scott & Daley, Mardi & McDonald, 

Carol & Morales, Shaniah & Kielburger, Leysa Cerswell & Cohen, Sue & Eacott, Karen & 

https://academic-oup-com.ezproxy.jyu.fi/bjsw/article/40/2/513/1644543
https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/street_level/streetlevel
https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/street_level/streetlevel
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740918300732
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740918300732
https://eprints.mdx.ac.uk/9376/3/BT_et_al_for_repository.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ole_Kristensen3/publication/281909364_From_management_to_leadership_a_shift_towards_understanding_the_organizational_complexity_of_multidisciplinary_collaboration/links/5694de1608ae820ff0743296.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ole_Kristensen3/publication/281909364_From_management_to_leadership_a_shift_towards_understanding_the_organizational_complexity_of_multidisciplinary_collaboration/links/5694de1608ae820ff0743296.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ole_Kristensen3/publication/281909364_From_management_to_leadership_a_shift_towards_understanding_the_organizational_complexity_of_multidisciplinary_collaboration/links/5694de1608ae820ff0743296.pdf


80 
 

Howes, Carol & Gutierrez, Rose & McGavin, Karen & Peters, Kamika & Vanderheul, Ju-

lia & McKenzie, Kwane & Kidd, Sean A. (2018) Development of a complex tertiary pre-

vention intervevtion for the transsition out of youth homelessness. Children and Youth Ser-

vices Review. Vol. 94. 579–588. Tulostettu 21.4.2019.  https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740918301403  

Webber, Martin & McGree, Chris & Angeli, Paul (2011) Inter-agency joint protocols for 

safequarding children in social care and adult mental health agencies: a crosssectional sur-

vey of practitioner experiences. Child & Family Social Work. Vol. 18, Iss. 2. 149–158. Tu-

lostettu 24.4.2019. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-

2206.2011.00816.x  

Williams, Iestyn (2009) Offender health and social care: a review of the evidence on inter-

agency collaboration. Health and Social Care. Vol. 17, Iss. 6. 573–580. Tulostettu 

23.4.2019. https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-po-

licy/HSMC/publications/2009/Offender-health-and-social-care.pdf  

Young, Teresa L. & Nelson-Gardell, Debra (2018) A Grounded Theory Study of Collabo-

ration in Multidisciplinary Teams. Journal of Public Child Welfare. Vol. 12, Iss. 5. 576–

595. Viitattu 13.5.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740918301403
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S0190740918301403
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2206.2011.00816.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2206.2011.00816.x
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/HSMC/publications/2009/Offender-health-and-social-care.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/HSMC/publications/2009/Offender-health-and-social-care.pdf


81 
 

 

Lopulliseen aineistoon (n=33) 

 

 

 

Liite 1. HAKUPROSESSIN KUVAUS 

 

      Hakusanat 

 sosiaalityö*, monitoimijuus, moniammatillisuus, yhteistyö 

 social work*, multi agency collaboration, multidisciplinary collaboration 

                              

 

 

  Haku tietokannoista (n=299 )            Sisäänottokriteerit: 

1) Kieli (suomi, englanti) 

                  2) saatavuus (sähköisesti saatavia) 

    3) sosiaalityön osallisuus 

    4) koko teksti saatavilla 

    5) julkaisuvuosi 2008–2018

  

  

 

  

 Otsikon ja abstraktin perusteella valitut  Poissulkukriteeri:  

 (n=115)                   1) sosiaalityö ei osa yhteistyötä 

  

 

   

  

Koko tekstin perusteella valitut (n=33)  Poissulkukriteeri: 

    1) laatu (ei ole vertaisarvioitu)
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Liite 2. HAKU TIETOKANNOISTA 

 

 

Tietokanta  11/2018 

 

Aineistoon  3/2019 Aineistoon Koko 

tekstin 

mukaan 

valitut 

Lopulliseen 

aineistoon 

JYKDOK/ 

Kotimaiset 

artikkelit 

(ARTO) 

 59 17 65 1 (vain 1 

ver-

taisarvi-

oitu) 

1 0 

Social Ser-

vices Abst-

ract (Pro-

quest) 

 49 28 70 39 (3 oli 

samaa 

SA:ssa 

ja nämä 

pois-

tettu) 

30 26 

Sociological 

Abstracts 

(SA) (Pro-

quest) 

 25 5 31 7 7 7 

Worldwide 

Political 

Science 

Abtracts 

(Proquest) 

 0 0 0 0 0 0 

Academic 

Search Elite 

(Ebsco) 

 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä  133 50 166 47 38 33 
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Liite 3. TIEDONKERUULOMAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULKAISUN NIMI

TUTKIMUKSEN TEKIJÄT

JULKAISUN VUOSI

TUTKIMUKSEN KOHDEMAA

JULKAISUN KIELI

JULKAISUN TIETEENALA

TUTKIMUSKOHTEEN YHTEISTYÖTEKIJÄT

LAATU Vertaisarvioitu

TUTKIMUSAINEISTO Kvalitatiivinen

Kvantitatiivinen

TUTKIMUKSEN TAVOITE

TUTKIMUKSEN AINEISTO

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET
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Liite 4. TUTKIMUSAINEISTO 

 

 Nro Tutkimuksen 
tekijä(t), artik-
keli ja julkaisu-
maa 

Artikkelin 
julkaisu, 
vuosi ja si-
vut 
 

Tutkimuksen ta-
voite ja metodi 

Tutkimuksessa 
esiintyneet toi-
mijat 
 

Keskeiset tulokset 

1 Banks, Duren & 
Hazen, Andrea L. 
& Coben, Jeffrey 
H. & Wang, 
Kathleen & Grif-
fith, Janet D. 
 
Collaboration 
between child 
welfare agencies 
and domestic 
violence service 
providers: Relati-
onship with child 
welfare policies 
and practices for 
addressing do-
mestic violence. 
 
Yhdysvallat 
 

Children and 
Youth Servi-
ces Review 
Vol. 31, Iss. 5 
 
2009  
 
487–505. 

Tutkia lastensuojelu-
viranomaisten ja 
perheväkivallan uh-
rien palveluntarjo-
ajien välistä yhteis-
työtoimintaa sekä 
onko yhteistyösuh-
teiden ja väkivalta-
politiikan sekä käy-
tännön lastensuoje-
lun välillä yhteyttä. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Lastensuojelu, per-
heväkivallan uh-
rien palveluntarjo-
ajat 

Greenbookin arvioin-
nissa tehdyt pitkittäi-
set tapaustutkimukset 
paljastivat joitakin 
muutoksia lastensuo-
jelupolitiikassa ja -käy-
tännöissä, jotka liitty-
vät lasten hyvinvoin-
nin ja rikollispalvelun-
tarjoajien välisen yh-
teistyön kasvussa. Pa-
rannuksia havaittiin 
lastensuojeluviraston 
selvityksessä ja arvi-
oinnissa, perheväki-
vallan uhrien puolus-
tamisessa ja tapaus-
ten suunnittelun mo-
nitieteisissä lähesty-
mistavoissa. 

2 Banks, Duren & 
Landsverk, John 
& Wang, Kath-
leen. 
 
Changing Policy 
and Practice in 
the Child Welfare 
System Throught 
Collaborative Ef-
forts to Identify 
and Respond Ef-
fectively to Fa-
mily Violence. 
 
Yhdysvallat 
 

 Journal of In-
terpersonal 
Violence. Vol 
Vol. 23, Iss. 7 
 
2008 
 
903–932. 
 

Tutkia Greenbook:n 
suosituksia aiemmin 
tutkituissa ryhmissä 
ja miten nämä 
muuttuvat lasten-
suojelussa sekä mi-
ten nämä aktiviteetit 
ovat yhteydessä ob-
servoituihin muutok-
siin lastensuojelun 
politiikassa ja käy-
tännössä.  
 
Triangulaatio tutki-
mus.  

 Väkivaltatyötä te-
kevät tahot ja oi-
keustahot, lasten-
suojelun työnteki-
jät. 

Esille tuli aktiivisen 
huomioinnin lisäänty-
vän perheväkivaltaa 
kohtaan. Nämä ha-
vainnot yhdessä pai-
kan päällä tehtyjen 
haastattelutietojen 
kanssa viittaavat sii-
hen, että on tärkeää 
koordinoida järjestel-
män muutostoimia 
lastensuojeluviran-
omaisten sekä muiden 
yhteistoimintatoimien 
välillä.  
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3  Bertram, Rosa-
lyn M. 
 
Establishing a Ba-
sis for Multi-Sys-
tem Collabora-
tion: Systemic 
Team Develop-
ment 
 
Yhdysvallat 

 Journal of 
Sociology & 
Social Wel-
fare 
Vol. 35, Iss. 4 
 
2008 
 
9–27. 

Tavoitteena oli tes-
tata teoriapohjaista 
mallia eri alojen am-
mattilaisten sisältä-
män tiimin kehittä-
miseen yhdessä per-
heiden kanssa. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus.  

 Poliisi, lastensuo-
jelu, rikosteknisen 
ja lääketieteellisen 
puolen arvioijat, 
syyttäjä, perheasi-
oiden ja hoitohen-
kilöiden neuvontaa 
täydentävät tahot, 
lapset sekä per-
heet. 

 Tulokset viittaavat sii-
hen, että mallin te-
hokkuus ratkoa toimi-
joiden välisiä ristirii-
toja saattavat edistää 
mallin rakentamista 
monisysteemiseksi yh-
teistyöksi 

4 Cowley, Laura E. 
& Maguire, Sa-
bine & Farewell, 
Daniel M. & 
Quinn-Scoggins, 
Harriet D. & 
Flynn, Matthew 
O. & Kemp, Ali-
son M. 
 
Factors influen-
cing child protec-
tion professi-
onals decision-
making and mul-
tidisciplinary col-
laboration in sus-
pected abusive 
headtrauma ca-
ses: A qualitative 
study. 
 
Iso-Britannia  
 

 Child Abuse 
& Neglect  
Vol. 82 
 
2018 
 
178–191. 

Tutkia moniammatil-
lista yhteistyötä pää-
töksen teossa lapsiin 
kohdistuvien pa-
hoinpitelyiden ja 
epäiltyjen pään vam-
mojen tapauksissa. 
 
Kvalitatiivinen puo-
listrukturoitu haas-
tattelututmus.  
  

Lastensuojelun so-
siaalityöntekijät, 
oikeusalan ammat-
tilaiset, poliisit pa-
tologit ja kliinikot 
(lastenlääkärit, sai-
raanhoitajat, ra-
diologit ja neuroki-
rurgit).    

Saatu ymmärrys miten 
lastensuojelun sekä 
muiden alojen am-
mattilaiset saavat ai-
kaan päätöksiä ja mi-
ten he tekevät yhteis-
työtä. Tulokset viittaa-
vat siihen, että lasten-
suojelun sosiaalityön-
tekijät ja poliisit voivat 
hyötyä lisäkoulutuk-
sesta fyysisen käytön 
lääketieteellisissä nä-
kökohdissa, ja yhtei-
nen koulutus voi aut-
taa ymmärtämään pa-
remmin kunkin toimi-
jan rooleja, odotuksia 
ja rajoituksia. Tämä 
helpottaa tekemään 
tehokkaampaa yhteis-
työtä.  

5 Chun, Roxco P. 
P. & Chui, Y. H. & 
Chan, Y.C. & 
Cheng, Howard 
C. H.  
 
Police work with 
youth-at-risk: 
what can social 
work contribute? 
 
Hong Kong 
 

The Hong 
Kong Journal 
of Social 
Work 
Vol. 44, Iss. 1 
 
2010 
 
31–48. 

Tutkia mitä sosiaali-
työllä on annetta-
vana poliisikoulutuk-
seen, koulutuksen 
suunnitteluun, täy-
täntöönpanoon ja 
vaikutusten arvioin-
tiin.  
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus.  

Sosiaalityö (nuo-
riso), poliisi 

Koulutusohjelmalla 
koulutetut poliisit pys-
tyvät välttämään ste-
reotyyppisiä toiminta-
malleja riskialttiiden 
nuorien kanssa sekä 
yhteistyö sosiaalityön-
tekijöiden ja poliisien 
välillä paranee.  
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6 Davidson, Gavin 
& Duffy, Joe & 
Barry, Liz & 
Curry, Patsy & 
Darragh, Eithne 
& Lees, Judith.  
 
Championing the 
Interface bet-
ween Mental 
Health and Child 
Protection: Eva-
luation of a Ser-
vice Iniatative to 
Improve Joint 
Working in Nort-
hern Ireland. 
 
Iso-Britannia 
 

Child Abuse 
Review  
Vol. 21, Iss. 3  
 
2012 
 
157–172. 

Tehdä arviointi pal-
velualoitteesta yh-
teistoiminnan pa-
rantamiseksi mielen-
terveyspalveluiden 
ja lastensuojelun vä-
lillä. 
 
Kvalitatiivinen kirjal-
lisuuskatsaus.  

Mielenterveys pal-
velut (aikuiset) ja 
sosiaalityö/ lasten-
suojelu 

Tutkimus tarjoaa suh-
teellisen yksinkertai-
sen mallin palvelun 
kehittämisessä koh-
dattuihin vaikeuksiin.  
Tulokseen sisältyy ver-
tailuja mielentervey-
den ja lastenhoitohen-
kilökunnan välillä ja 
ratkaisevan tärkeitä 
näkemyksiä siitä, oliko 
aloitteella ollut vaiku-
tusta yhteistyöhön. 
Edelleen nähdään 
tarve kehittää mielen-
terveyspalveluiden ja 
lastensuojelun yhteis-
työtä. 

7 Day, Michele 
Dugan.  
 
Interdisciplinary 
Hospice Team 
Processes and 
Multidimensional 
Pain: A Qualita-
tive Study. 
 
Yhdysvallat 
 

Journal of So-
cial Work in 
End-of-Life & 
Palliative 
Care  
Vol. 8, Iss. 1 
 
2012 
 
53–76. 

Tutkia kahta proses-
sia, vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä, pal-
liatiivisen kivunhoi-
don tiimissä. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus.  

Lääkärit, sairaan-
hoitajat, avustajat, 
papit ja sosiaali-
työntekijät. 

Tutkimuksessa tuli 
esille, että toisen ym-
märtämisessä oli auk-
koja liittyen ymmär-
rykseen kivusta ja 
tarve yhteiselle kie-
lelle on olemassa. So-
siaalityön osalta näh-
tiin tarpeellisena 
tuoda tiimin jäseniä 
lähemmäksi toisiaan 
kivun hoidon kohdalla.  

8 Firth, Malcolm T. 
 
Not Just Talk: 
What a 
Psychosocial Pri-
mary Care Men-
tal Health Service 
Can Do. 
 
Iso-Britannia 

Practice: So-
cial Work in 
Action 
Vol. 22, Iss. 5 
 
2010 
 
293–307.  

Tutkia sisäisen moni-
tieteisen peruster-
veydenhuollon mie-
lenterveyspalvelun 
kehittämistä.  
 
Kvalitatiivinen ai-
neistotutkimus.  

Sosiaalityöntekijät, 
mielenterveystyön 
sairaanhoitajat ja 
toimintatera-
peutti. 

Tiimin saavutus ja vai-
keudet, johon sekoit-
tuvat tieteiden väliset, 
organisaatioiden ja 
yhteisön perspektiivit, 
voivat toimia suosituk-
sena muille mielenter-
veyspalveluille uudel-
leenjärjestelyssä.  

9 Gulati, Sonia & 
Dix, David & 
Klassen, Anne. 
 
Demands and 
Rewards of Wor-
king Within Mul-
tidisciplinary 
Teams in Pediat-
ric Oncology: The 
Experiences of 

The Qualita-
tive Reports 
Vol. 19, Iss.18 
 
2014 
 
1–15.  

Tutkia ja oppia las-
ten onkologisen mo-
niammatillisen työ-
ryhmän kokemuk-
sista yhteistyöstä.  
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus.  

Lääkärit, sairaan-
hoitajat, sosiaali-
työntekijät, lapsi-
asiantuntijat, far-
maseutit, kuntou-
tusterapeutti ja ra-
vitsemustera-
peutti. 

Terveydenhuollon 
työntekijät kuvasivat 
monialaisessa tiimissä 
työskentelyn palkin-
toja kolmella alueella: 
osaamisen jakaminen 
ja yhteistyö, sosiaali-
sen ja emotionaalisen 
tuen antaminen ja 
vastaanottaminen ja 
arvostetaan tiimin jä-
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Canadian Health 
Care Providers. 
 
Kanada 
 

seniä. Terveydenhuol-
lon työntekijät kiinnit-
tivät huomion neljään 
osa-alueeseen: ihmis-
suhde- ja viestintäjän-
nitteet, ristiriitaiset 
näkemykset hoidon 
tarjoamisesta, sekaan-
nukset, päällekkäisyy-
det ja aliarvioinnin 
sekä sairaalaympäris-
tön.  
 

10 Hesjedal, Elisa-
beth & Hetland, 
Hilde & Iversen, 
Anette Christine. 
 
Interprofessional 
collaboration: 
self-reported 
successful colla-
boration by 
teachers and so-
cial workers in 
multidisciplinary 
teams. 
 
Norja 

Child & Fa-
mily Social 
Work 
Vol. 20, Iss. 4 
 
2015 
 
437–445. 

Tavoitteena löytää 
moniammatillisen 
yhteistyön menes-
tystekijät sosiaali-
työntekijöiden ja 
opettajien välillä.  
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Opettajat ja sosi-
aalityöntekijät. 

Temaattisena tulok-
sena saatiin kolme 
menestystekijää: hen-
kilökohtainen sitoutu-
minen, positiivisen il-
mapiirin ylläpitäminen 
ja yhdessä kohti ta-
voitteita.  

11 Hesjedal, Elisa-
beth & Iversen, 
Anette Christine 
& Bye, Hege H. & 
Hetland, Hilde. 
 
The use of multi-
disciplinary 
teams to support 
child welfare 
clients. 
 
Norja 

European 
Journal of So-
cial Work 
Vol. 19, Iss. 6 
 
2016 
 
841–855.  

Tutkia kuinka opet-
tajat ja sosiaalityön-
tekijät käyttävät tii-
mejä osana vaikeissa 
oloissa asuvien lap-
sien tueksi.  
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Sosiaalityöntekijät 
ja opettajat. 

Tutkimustuloksena 
ovat ratkaisukeskei-
nen työ, lapsen kuun-
teleminen, vanhem-
pien tuki, sosiaaliset / 
ympäristömahdolli-
suudet onnistuneille 
vuorovaikutuksille ja 
koulun osallistumisen 
varmistaminen mu-
kautetun koulutuksen 
ja tuen avulla. 

12 Horswath, Jan & 
Morrison, Tony. 
 
Effective inter-
agency collabora-
tion to safeguard 
children: Rising 
to the challange 
throught collec-
tive devel-
poment. 
 
Iso-Britannia 

Children and 
Youth Servi-
ces Review 
Vol. 33, Iss. 2 
 
2010 
 
368–375. 

Tutkia kehitellyn vä-
lineen kehittämi-
sestä saadut koke-
mukset keskittyen 
kumppanuuksiin, 
jotka käsittelevät 
monimutkaisia on-
gelmia, kuten lasten 
monimuotoiseen 
kohteluun liittyvät 
monitahoiset kysy-
mykset. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Lastensuojelun so-
siaalityöntekijät ja 
muut yhteiskump-
panit. 

Kokemukset osoitta-
vat, että kollektiivinen 
monitieteinen analyysi 
johtaa todennäköi-
semmin yhteiseen ym-
märrykseen asioista ja 
ryhmän omistajuu-
desta sovitusta ratkai-
susta. Tämä varmis-
taa, että kumppanuus 
keskittyy parempien 
tulosten edistämiseen 
palvelukäyttäjille eikä 
pelkästään riskien hal-
lintaan. 
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13 Kanste, Outi & 
Halme, Nina & 
Perälä, Marja-
Leena. 
 
The Collabora-
tion Manage-
ment and Em-
ployee Views of 
Work and Skills 
in Services for 
Children and Fa-
milies in Finnish 
Municipalities: 
Colaboration Ma-
nagement and 
Employee Views 
of Work and 
Skills. 
 
Suomi 
 

Nordic Jour-
nal of Wor-
king Life Stu-
dies 
Vol. 6, Iss. 1 
 
2016 
 
61–81. 

Tutkia miten yhteis-
työhallinta liittyy 
työntekijöiden näke-
myksiin työstä ja tai-
doista terveyden-
huollon, sosiaali- ja 
koulutusalalla, jotka 
tarjoavat palveluja 
lapsille ja perheille 
kunnissa. 
 
Kvalitatiivinen kyse-
lytutkimus.  

Terveydenhuollon 
edustajat, sosiaali-
huollon edustajat 
ja koulutuksen 
edustajat. 

Tulokset osoittivat, 
että yhteistyön hal-
linta liittyy työntekijöi-
den myönteisiin näke-
myksiin työstä ja mo-
nipuolisista taidoista. 

14 Kim, Su Jin & 
Persad, Pretima 
& Erkan, Doruk 
& Kirou, Ky-
riakos & Horton, 
Roberta & Sal-
mon, Jane E.  
 
Research Studies 
and Their Impli-
cations for Social 
Work Practice in 
a Multidiscipli-
nary Center for 
Lupus Care. 
 
Yhdysvallat 
 

Social Work 
in Health 
Care 
Vol. 51, Iss. 7 
 
2012 
 
652–660. 

Tutkia aiemmista 
tutkimuksista SLE-
sairauden osalta mi-
ten sosiaalityön 
osuus moniammatil-
lisessa työssä on tu-
kena potilaan hoi-
dossa. 
 
Kvalitatiivinen seu-
rantatutkimus.  

Sairaanhoitajat ja 
sosiaalityöntekijät. 

Sosiaalityöllä on mo-
nia mahdollisuuksia 
olla potilaan tukena 
ammatillisen osaami-
sen kautta. Näitä ovat 
muun muassa tiedon 
ja ammatillisen osaa-
misen asiakastyössä, 
opiskella asiakkaan 
sairaudesta ja asiak-
kaiden aktivoiminen.  

15 Kirton, Derek & 
Thomas, Cliff. 
 
A suitable case? 
Implementing 
multimensional 
treatment foster 
care in an English 
local authority. 
 
Iso-Britannia 
 

Adoption & 
fostering. 
Vol. 35, Iss. 2 
 
2011 
 
5–17. 

Tutkia moniulottei-
sen hoitotyön ohjel-
maa keskittyen eri-
tyisesti täytäntöön-
panoon. Kokemuksia 
työskentelystä haet-
tiin Oregonin sosiaa-
lisen oppimisen mal-
lin kanssa. Monitie-
teisen tiimityösken-
telyn haasteet ja toi-
mielinten välistä yh-
teistyötä tutkittiin 
suhteessa lastensuo-
jelua koskevaan 
säännökseen. 

Asiantuntija, tera-
peutti, sosiaali-
työntekijä, oh-
jelma suunnittelija 
ja valvoja.  

Lopputuloksena huo-
mioitiin, että MTFC on 
antanut onnistumisia, 
mikä viittaa menetel-
män toimivuuteen.  
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Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 
 

16 Korazim-Kôrösy, 
Yossi & Mizrahi, 
Terry & Bayne-
Smith, Marcia & 
Garcia, Martha 
Lucia. 
 
Professional De-
terminants in 
Community Col-
laborations: In-
terdisciplinary 
Comparative 
Perspectives on 
Roles and Expe-
riences Among 
Six Disciplines. 
 
Iso-Britannia 
 

Journal of 
Community 
Practice. 
Vol.22, Iss.1-2 
 
2014 
 
229–255. 

Tutkimuksen päätar-
koituksena on tutkia 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja, miten kokoon-
tuva ryhmä katsoo 
monitieteellisiä yh-
teistyökokemuksia. 
 
Triangulaatiotutki-
mus, jossa aineisto 
saatu kyselyn 
kautta. 

Lain, sosiaalityön, 
psykologian, kan-
saterveystyön, 
hoito- ja lääketie-
teen edustajat. 

Teoreettisesti porras-
tetuilla palveluilla pi-
täisi pystyä sovitta-
maan erikoistuneita 
interventioita erilaisiin 
tarpeisiin, ja käyttää 
asiantuntijaresursseja. 
Vaihtoehtona on 
suunnitella järjestel-
miä "kysynnän vastai-
siksi", jolloin tarvitta-
vaa asiantuntemusta 
sisällytettäisiin am-
mattilaisten välisiin tii-
meihin, jotka tekevät 
ennaltaehkäisevää 
työtä perheiden 
kanssa. 

17 McCarthy, D.J. 
 
Gendering ´Soft` 
Policing: Multi-
Agency Working, 
Female Cops, 
and the Fluidities 
of Police Cul-
ture/s. 
 
Iso-Britannia 

Policing and 
Society. 
Vol. 23, Iss. 2 
 
2013 
 
261–278. 

Tutkia ja arvioida 
naispoliisien roolia 
toteuttaessaan 
”pehmeää” politiik-
kaa ollessaan yhteis-
työssä sosiaalityön 
ja muiden virastojen 
kanssa.  
 
Kvalitatiiviinen etno-
grafinen tutkimus, 
jossa aineisto saatu 
havainnoin kautta. 
 

Poliisit ja sosiaali-
työntekijät. 

Poliisit eivät vastusta 
”pehmeää” politiikkaa 
työssään, mutta ovat 
varovaisia kanavoides-
saan vastuuta hyväk-
syttävään kulttuurilli-
seen mentaliteettiin.  
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18 McLean, Sara. 
 
Barriers to colla-
boration on be-
half of children 
with challenging 
behaviours: a 
large qualitative 
study of five 
constituent 
groups. 
 
Australia 

Child & Fa-
mily Social 
Work. 
Vol. 17, Iss. 4 
 
2012 
 
478–486. 

Tutkia kodin ulko-
puolella asuvien lap-
sien kokemuksia yh-
teistyöstä eri toimi-
joiden kanssa.  
 
Kvalitatiivinen puo-
listrukturoitu haas-
tattelututkimus. 

Opettajat, sijais-
vanhemmat, las-
tensuojelun sosi-
aalityöntekijät, 
mielenterveyspal-
veluiden ammatti-
laiset ja hoitotyön-
tekijät. 

Tuloksena syntyi eh-
dotuksia miten kehit-
tää yhteisiä tavoitteita 
käyttäytymiseen ja 
monitoimijaiseen työ-
hön.  

19 McLaughlin, 
John. 
 
Social work in 
acute hospital 
settings in Nort-
hern Ireland: The 
views of service 
users, carers and 
multi-disciplinary 
professionals. 
 
Pohjois-Irlanti 
 

Journal of So-
cial Work  
Vol. 16, Iss. 2 
 
2015 
 
135–154. 

Tutkia kahden 
akuuttisairaalan yh-
teisöuudistusten vai-
kutuksia sairaalan 
sosiaalityöhön. 
 
Kvantitatiivinen puo-
listrukturoitu haas-
tattelututkimus. 

Omaishoitajat, ter-
veydenhuollon 
edustajat ja sosiaa-
lityöntekijät.  

Sairaalan sosiaalityötä 
arvostetaan palvelui-
den käyttäjien sekä 
muiden ammattilais-
ten keskuudessa. Sosi-
aalityöntekijöillä näh-
dään olevan arviointi-
taitoja ja sitoutumista 
työhön sekä taidot 
olla moniammatilli-
sessa ja –toimijaisessa 
työssä. 

20 Meyer, Edgas & 
Lees, Amanda. 
 
Learning to Colla-
borate: An Appli-
cation of Activity 
to Interprofessi-
onal Learning Ac-
ross Children´s 
Services. 
 
Iso-Britannia 

Social Work 
Education. 
Vol. 32, Iss. 5 
 
2013 
 
662–684. 

Tutkia mitkä peda-
gogiset ominaisuu-
det tukevat onnistu-
nutta moniammatil-
lista oppimista ja 
myöhempiä muu-
toksia moniammatil-
lisessa yhteistyössä. 
 
Kvalitatiivinen tutki-
mus, fokusryhmä. 

Sosiaalityöntekijät, 
puheterapeutit, 
opetuksen edusta-
jat, mielenterveys-
palveluiden am-
mattilaiset, rehtori 
ja koulun tarkas-
taja.  

Pedagogisesti suunni-
tellut moniääniset 
mallit innostavat oppi-
mista ja käytäntöä. 

21 Peterson, Emily 
B. & Chou, Wen-
Ying Sylvia & Fa-
lisi, Angela & 
Ferrer, Rebecca 
& Mollica, 
Michelle A. 
 
The role of medi-
cal social workers 
in cancer clinical 
trial teams: A 
group case study 
of multidiscipli-
nary perpectives. 
 
Yhdysvallat 

Social Work 
in Health 
Care. 
Vol. 57, Iss. 8 
 
2018 
 
688–704. 

Tutkia miten sosiaa-
lityöntekijät ja mo-
niammatillisten tii-
mien jäsenet käsittä-
vät sosiaalityönteki-
jän roolin kliinisessä 
työssä. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus.  

Lääkärit, sairaan-
hoitajat, onkologi, 
potilashoidon 
koordinoijat ja so-
siaalityöntekijät. 

Sosiaalityöntekijät nä-
kevät roolinsa potilas-
keskeisenä ja toimivat 
ohjaajina, puolesta 
puhujina ja johtona. 
Muut näkivät sosiaali-
työntekijät fokusoitu-
neen johtajiksi ja 
koordinoijiksi. 
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22 Rees, Paul & 
Manthorpe, Jill. 
 
Manager´s and 
Staff Experiences 
of Adult Protec-
tion Allegrations 
in Mental Health 
and Learning Di-
sability Residen-
tial Services: A 
Qualitative 
Study. 
 
Iso-Britannia 

British Jour-
nal of Social 
Work. 
Vol. 40, Iss. 2 
 
2010 
 
513–529. 

Tutkia aikuisten tuki-
palveluiden, mielen-
terveysongelmien ja 
vammaisten osalta, 
miten nämä palvelut 
toimivat. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Yksikön esimiehet, 
sosiaalihuolto ja 
mielenterveyspal-
veluiden edustajat. 

Huomioitiin monitoi-
mijaisen yhteistyön li-
säävän tietoisuutta 
positiivisista ja negatii-
visista kokemuksista 
aikuisten tukipalve-
luista.  

23 Remke, Stacy S. 
& Schermer, 
Martha M. 
 
Team Collabora-
tion in Pediatric 
Palliative Care. 
 
Yhdysvallat  

Journal of So-
cial Work in 
End-of Life & 
Palliative 
Care. 
Vol. 8, Iss. 4 
 
2012 
 
286–296. 

Lasten palliatiivinen 
hoito on lisääntynyt 
ja eri työskentely-
malleja syntynyt. Ta-
voitteena tutkia mi-
ten yhteistyötä eri 
alojen kanssa voitai-
siin kehittää. 
 
Kvalitatiivinen tutki-
mus, joka sisältää 
kirjallisuuskatsauk-
sen ja observoinnin 
kautta aineiston 
hankintaa. 

Sosiaalityöntekijät, 
terveydenhuollon 
edustajat palliatii-
visen hoidon ja 
saattohoidon ryh-
missä. 

Yhteistyö eri ammat-
tien toimijoiden välillä 
tarvitsisi koulutta-
mista, jotta yhteis-
työstä tulisi vaikutta-
vampaa.  

24 Rigoni, Rafaela. 
 
Surveillance Cul-
tures, Chains and 
Holes in Street 
Level Networ-
king: Dealing 
with Drug Users 
in Amsterdam 
(Netherland) and 
Porto Alegre 
(Brazil). 
 
Hollanti 

Surveillance 
and Society. 
Vol.13, Iss. 
3/4 
 
2015 
 
497–511. 

Tutkia kahden maan 
(Hollanti ja Brasilia) 
erilaista tapaa to-
teuttaa huumeiden 
vastaista yhteistyötä 
ja arvioida näitä.  
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Sosiaalihuollon, 
terveydenhuollon 
ja lain valvonnan 
edustajat. 

Hollannissa toimii lä-
heinen yhteistyö ja 
tietojen vaihtaminen 
eri alojen kesken sekä 
huumeiden käyttäjät. 
Brasiliassa on aukkoja 
eri alojen yhteistyössä 
ja siten huumeiden 
käyttäjät saattavat 
jäädä ilman hoitoa 
valvonnan ollessa 
”löysää”.  

25 Rohan, Elizabeth 
& Bausch, Jane. 
 
Climbing Everest: 
Oncology Work 
as an Expedition 
in Caring. 
 
Yhdysvallat 

Journal of 
Psychosocial 
Oncology. 
Vol. 27, Iss. 1 
 
2009 
 
84–118. 

Tutkia miten eri am-
matit näkevät 
työnsä onkologiassa 
sisältäen kokemuk-
set itse työstä (am-
mattirooli, yhteistyö, 
haasteet ja työn pal-
kinnot). 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Sosiaalityöntekijät, 
lääkärit ja sairaan-
hoitajat. 

Ammattilaiset näkivät 
yhteistyön tukevan 
työssä jaksamista. 
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26 Steene, Helena 
Van den & West, 
Dirk van & Gla-
zemakers, Inge. 
 
A multi-perspec-
tive exploration 
of the service 
needs of adoles-
cent girls with 
multiple and 
complex needs. 
 
Belgia 
  

Children and 
Youth Servi-
ces Review. 
Vol. 90 
 
2018 
 
28–37.  

Tavoitteena saada 
moninäkökulmainen 
näkemys moniongel-
maisten ja monen 
avun tarpeessa ole-
vien nuorten tuen 
tarpeesta. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Asuntolan työnte-
kijät, perheiden 
sosiaalityöntekijät, 
psykiatrit, psykolo-
git, tiimin koordi-
naattorit, ravitse-
musterapeutti, 
tuomarit ja muita 
lainedustajia. 

Keskeiset tarpeet 
ovat: 1) kohdistami-
nen nuorten kanssa 
työskentelevien am-
mattilaisten yhteistyö-
hön, 2) toimijuus, 3) 
holistinen ja mukau-
tettu hoito, 4) koordi-
noinnin tehokkuus, 5) 
keskittyminen yksilöi-
hin ja 6) hoidon jatku-
vuus. 

27 Thom, Betsy & 
Herring, Rachel 
& Bayley, Ma-
riana & Waller, 
Seta & Berridge, 
Virginia. 
 
Partnerships: 
survey respon-
dents´percepti-
ons of inter-pro-
fessional collabo-
ration to address 
alcohol-related 
harms in Eng-
land. 
 
Iso-Britannia 

Critical Public 
Health. 
Vol. 23, Iss. 1 
 
2013 
 
62–76. 

Tutkia ammattilais-
ten havaintoja teke-
mästään yhteis-
työstä. 
 
Kvalitatiivinen puo-
listrukturoitu haas-
tattelututkimus.  

Terveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon 
edustajat sekä ri-
kosoikeuden edus-
tajat. 

Kehitystyötä tarvitaan 
vielä ammattilaisten 
väliseen yhteistyöhön, 
jotta saadaan paras 
hyöty irti ja purettua 
jännitteitä eri alojen 
väliltä. 

28 Timonen-Kallio, 
Eeva & Hämäläi-
nen, Juha & 
Laukkanen, Eila. 
 
Interprofessional 
Collaboration in 
Finnish Residen-
tial Child Care: 
Challenges in In-
corporating and 
Sharing Expertise 
Between the 
Child Protection 
and Health Care 
Systems. 
 
Suomi 
 

Child Care in 
Practice. 
Vol. 23, Iss. 4 
 
2017 
 
389–403. 

Tutkia miten eri alo-
jen ammattilaiset 
tunnistavat onnistu-
neen yhteistyön, mi-
ten tekevät yhteis-
työtä. Tavoitteena 
saada tietoa, koke-
muksia ja havaintoja 
lastensuojelun ja 
mielenterveyspalve-
luiden yhteistyön vä-
liltä. 
 
Kvalitatiivinen tutki-
mus. 

Lastensuojelun ja 
mielenterveystyön 
työntekijät.  

Yhteistyössä esiintyy 
epärealistisia odotuk-
sia ja ajatuksia toisen 
alan mahdollisuuksista 
tukea lasta. 
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29 Villumsen, Anne 
Marie & Kristen-
sen, Ole Steen. 
 
From manage-
ment to lea-
dership: a shift 
towards unders-
tanding the or-
ganizational 
complexity of 
multidisciplinary 
collaboration. 
 
Tanska 
 

Europaean 
Journal of So-
cial Work. 
Vol.19, Iss. 5 
 
2016 
 
616–633. 

Saada tietoa mo-
niammatillisesta 
työskentelystä ja 
siinä ilmenevistä 
johtamisrooleista 
sekä näkökulmia ke-
hitystyöstä moniam-
matilliseen yhteis-
työhön. 
 
Kvalitatiivinen tutki-
mus, jossa moniam-
matilliset palaverit 
äänitettiin kahden 
vuoden ajalla, yh-
teensä 18 palaveria. 
 

Lasten päivähoita-
jat ja sosiaalityön-
tekijät. 

Moniammatillista 
työtä ei voida ymmär-
tää organisaatiolli-
sesta ja johtamiskon-
teksteista käsin. Mo-
niammatillinen yhteis-
työ on johtamisen ja 
organisaatioraamien 
kehittämistä eri am-
mattien välillä. 

30 Vitopoulos, Nina 
A. & Frederick, 
Tyler J. & Leon, 
Scott & Daley, 
Mardi & McDo-
nald, Carol & 
Morales, Sha-
niah & Kielbur-
ger, Leysa Cers-
well & Cohen, 
Sue & Eacott, Ka-
ren & Howes, 
Carol & Gutier-
rez, Rose & 
McGavin, Karen 
& Peters, Kamika 
& Vanderheul, 
Julia & McKen-
zie, Kwane & 
Kidd, Sean A. 
 
Development of 
a complex ter-
tiary prevention 
intervevtion for 
the transsition 
out of youth ho-
melessness. 
 
Kanada 
 

Children and 
Youth Servi-
ces Review. 
Vol. 94 
 
2018 
 
579–588. 

Tutkia HOP-C mene-
telmää, jossa tavoi-
tellaan monen orga-
nisaation, eri alojen 
moniammatillista 
yhteistyötä. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Lastensuojelun 
edustajat ja nuori-
sorikoksia käsitte-
levän oikeuden 
edustajat. 

jatkotarpeiksi nähtiin 
yksilötasolla tukea 
nuoria enemmän eri 
elämän osa-alueilla ja 
palvelutasolla tarvi-
taan lisää yhteistyötä, 
monitoimijaista tukea 
annettavaksi nuorille.  



94 
 

31 Webber, Martin 
& McGree, Chris 
& Angeli, Paul. 
 
Inter-agency 
joint protocols 
for safequarding 
children in social 
care and adult 
mental-health 
agencies: a cross-
sectional survey 
of practitioner 
experiences. 
 
Iso-Britannia 
 

Child & Fa-
mily Social 
Work. 
Vol. 18, Iss. 2 
 
2011 
 
149–158. 

Tutkia ammattilai-
sen omia kokemuk-
sia yhteisistä proto-
kolloista. 
 
Kvalitatiivinen poik-
kileikkaustutkimus, 
jossa haastateltu 
mielenterveyspalve-
luiden (aikuisasiak-
kaiden) ja lastensuo-
jelussa työskentele-
viä. 

Lastensuojelun 
(lasten sosiaalityö) 
edustajat ja mie-
lenterveyspalvelu-
jen edustajat. 

Protokollat olivat laa-
jasti hajautettuja ja 
antoivat selkeitä oh-
jeita ammattilaisille. 
Ammattilaiset kokivat 
tietoisuuden lisäänty-
neen lasten suojelussa 
sekä monitoimijuuden 
vahvistuneen. 

32 Williams, Iestyn. 
 
Offender health 
and social care: a 
review of the evi-
dence on inter-
agency collabora-
tion. 
 
Iso-Britannia 

Health and 
Social Care. 
Vol. 17, Iss. 6 
 
2009 
 
573–580.  

Missä määrin rikolli-
suuden vähentä-
mistä koskevissa 
kumppanuuksissa on 
kyetty alentamaan 
yhteisen toiminnan 
esteitä. 
 
Kvalitatiivinen tutki-
mus, kirjallisuuskat-
saus. 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollonpalve-
luiden edustajat. 

Suurimmat esteet oli-
vat eroavaisuuksissa 
eri ammattien eetti-
sissä ja ammatillisissa 
katsannoissa. Arvojen 
ja tavoitteiden väliset 
erot vaikuttavat ole-
van selviä kriminaali-
oikeuden konteks-
tissa.  

33 Young, Teresa L. 
& Nelson-Gar-
dell, Debra. 
 
A Grounded 
Theory Study of 
Collaboration in 
Multidisciplinary 
Teams. 
 
Yhdysvallat 

Journal of 
Public Child 
Welfare. 
Vol. 12, Iss. 5 
 
2018 
 
576–595. 

Tutkia kuinka tiimien 
jäsenet tukeutuvat 
luotuihin yhteyksiin 
jaettujen kokemuk-
sien fasilitoinnin ja 
jaetun tiedon 
kautta. 
 
Kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus. 

Asianajajat, lasten-
suojelun edustajat, 
tapausjohtajat, ri-
kostekniset haas-
tattelijat, lainval-
vonnasta edusta-
jat, lääketieteen 
edustajat ja mie-
lenterveyspalvelui-
den edustajat. 

Moniammatilliset työ-
ryhmät kohtaavat 
haasteita ja yhteis-
työsuhteet voivat lie-
ventää näitä olosuh-
teita. 

 


