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Pro  gradu  tutkielmani  tarkastelee  Tampereen  yliopistollisen  sairaalan  päihdepsykiatrian
poliklinikan  vauvaperhetyötä,  hoitoketjua  ja  sairaalan  sisäistä  verkostoyhteistyötä  tapauksena.
Vauvaperhetyön  asiakkaat  ovat  raskaana  olevia  päihdeongelmaisia  tai  vauvaperheitä,  jossa
vanhemmalla  on  päihdeongelma.  Avaan  päihdepsykiatrian  poliklinikalla  kehitettyä
päihderaskauden  hoitoprosessia  tutkielmassani.  Vauvaperhetyö  perustuu  diagnosointiin,  hoidon  ja
tuen  tarpeen  selvittämiseen  sekä  moniammatilliseen  verkostotyöhön  ja  verkostokokouksiin.
Verkostotyötä  tehdään  yhteistyössä  mm.  asiakkaan,  hänen  läheistensä,  erikoissairaanhoidon  eri
toimipisteiden, kuntatoimijoiden sekä kolmannen  sektorin  toimijoiden kanssa. Rajasin  tutkielmani
koskemaan  sairaalan  sisäisiä  yhteistyötahoja  ja  näiden  työntekijöitä.  Yhteistyötahoista  ovat
tutkielmassani  edustettuina  synnyttäneiden  vuodeosastot,  äitiyspoliklinikka,  pikkulapsipsykiatrian
työryhmä sekä vastasyntyneiden tarkkailuosasto.

Tutkielma  jakautuu  teoriaosioon  sekä  empiiriseen  osioon.  Teoriaosuudessa  tarkastelen
verkostotutkimusta,  verkostotyötä  sekä  moniammatillisuutta.  Käsittelen  myös  verkostotyön
kokoavia  teemoja:  päihde  ja  mielenterveysongelmia  suhteessa  vanhemmuuteen  sekä  varhaista
puuttumista.  Aineistoni  käsittelee  työntekijöiden  kokemuksia  ja  käsityksiä  verkostotyöstä.
Sekundääriaineistonani  olen  käyttänyt  vauvaperhetyöstä  kirjoitettua,  osin  julkaisematonta
materiaalia  sekä  harjoittelukokemuksiini  pohjautuvaa  tietoa,  jotka  toimivat  tapauksen
”todistusaineistona”. Varsinainen aineisto on kerätty puolistrukturoidulla kyselylomakkeella,  jonka
alussa  kartoitetaan  vastaajien  taustatietoja.  Lomakkeen  avoimissa  kysymyksissä  käsitellään
työntekijöiden  kokemuksia  ja  käsityksiä  verkostotyöstä.  Analyysissä  olen  hyödyntänyt  laadullista
sisällönanalyysiä, jonka avulla olen teemoitellut vastaukset.

Olen  jakanut  aineiston  kolmeen  vastaajaryhmään:  verkoston  ydin,  jäsen,  ja  ulkoryhmään.
Ryhmäjako  oli  välttämätön  vastaajien  erilaisen  kokemuspohjan,  vastausten  sekä  taustatiedoista
ilmenevien  erojen  takia.  Joidenkin  teemojen  osalta  olen  käsitellyt  vastaajia  yhtenä  ryhmänä.
Vastaajaryhmien  erot  osoittivat,  että  verkostotyön  kokonaisuudessa  tulisi  huomioida  sen
osanottajien  erilaiset  lähtökohdat,  jotta  verkostotyötä  ja  kokouksia  voitaisiin  hyödyntää  parhaalla
mahdollisella  tavalla.  Vastaajien  erot  liittyivät  nimenomaan  kokemukseen,  eikä  toimipisteillä  tai
ammateilla  ollut  suurta  merkitystä.  Kokeneille  työntekijöille  oma  rooli,  asiakkuus  sekä  muiden
toiminta  näyttäytyivät  selkeinä.  Kokemattomilla  työntekijöillä  nämä  tekijät  olivat  epäselviä.
Kokemus  auttoi  myös  verkostotyön  vahvuuksien  ja  kehittämistarpeiden  jäsentämisessä.  Muut
tutkimustulokset  koskevat  verkostotyön  kokonaisuutta,  kokousten  vaikutusta  sekä  toimijarooleja.
Suurin  osa  kyselyyn  vastanneista  koki  vauvaperhetyön  organisoimien  verkostokokousten



selventävän  raskaana  olevan  päihdeongelmaisen  tai  vauvaperheen  kokonaistilannetta.
Verkostotyöhön oltiin  suurimmassa osassa vastauksia  tyytyväisiä. Työnjako koettiin  toimivaksi  ja
yhteistyöhön  suhtauduttiin  myönteisesti.  Vauvaperhetyön  nähtiin  toimivan  hyvin  kokonaisuutta
koordinoivana  ja  strukturoivana  tahona.  Aineistossa  kehittämisideoista  merkittävimpiä  olivat
resurssien  lisääminen  sekä  asiakkaan  nostaminen  entistä  enemmän  verkostotyön  keskiöön.
Vastaajat,  joilla  oli  enemmän  kokemusta  verkostotyöstä,  kokivat  verkostotyön  vaikuttavan
merkittävällä  tavalla  paitsi  omaan  asiakastyöskentelyyn,  myös  laajemmin  yhteistyöhön
asiakasperheiden sekä yhteistyötahojen kanssa.

Avainsanat: verkostotyö, moniammatillisuus, tapaustutkimus, varhainen puuttuminen,
vanhemmuus, päihderaskauden hoitoprosessi
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My Master’s thesis examines an addiction psychiatric clinic’s infantfamily unit, a line of treatment
and  networking  between  different  domains of  treatment  at  the Tampere  University  Hospital  as  a
case. The  clients of  the  infantfamily unit  are  substanceusing pregnant women or  infant  families
where  the  parent  has  a  substance  addiction.  I  will  open  the  treatment  process  that  addiction
psychiatric  clinic  has  developed.  The  infant  family  unit’s  work  is  based  on  diagnostics,  the
clarification of the care and the support that the family needs and on multiprofessional networking
and network meetings. Network collaboration for example includes the client, client’s bereaved, the
workers of different domains of treatment at special health care, local authorities and the workers of
the  nonprofit  organisations.  I  examine  networking  inside  the  Tampere  University  Hospital  and
collected the data from the hospital workers. These workers come from a maternal clinic, postnatal
wards, an infant psychiatric clinic and a neonatal infant observation ward.

My  thesis  is  divided  into  a  theory  part  and  an  empirical  part.  The  theory  part  examines  network
research, networking and multiprofessionalism. It also examines substance abuse and metal health
issues  related  to  parenthood  and  early  interventions.  My  data  examines  the  experiences  of  the
hospital  staff  and  the  conceptions  they  have  on  networking.  I  have  used  as  a  secondary  data  the
written, partly unpublished,  materials and  experiences  from  my practical  training at  the addiction
psychiatric unit. I use this information as an “evidence” of the case. The actual data was collected
with  a  partly  structured  questionnaire.    At  the  beginning  of  the  questionnaire,  I  examined  the
background information of the respondents. At the open questions of the questionnaire I examined
the respondent’s experiences and their conceptions of networking. I have analyzed the data by using
content analysis and found contentual themes.

I have divided the data into three groups namely: a nuclear group, a member group and an external
group. The division was necessary because the respondents had different kind of experience of the
network  and  their  responses  were  very  different.  Also  the  background  information  showed  their
difference. For some themes I have not used the group division. The divergence of the respondents
showed  that  the  network  should  take  notice  how  different  backgrounds  the  participants  have  in
order  to  use  networking  and  network  meetings  efficiently.The  difference  relates  to  experience
whereas the workplace or the profession were not as significant factors. The roles of the actors were
clear for the experienced workers whereas the inexperienced ones could not describe these factors
so clearly. Experience also helped to analyse all the elements of network meetings and networking.
The other results include the wholeness of the network, the impact of networking, networking and
the roles of the actors. The most of the respondents thought that the network meetings organised by



the  infantfamily  unit  clarified  the  overall  situation  of  the  pregnant  women  with  substance  abuse
and their  families. The most of the respondents  thought that the content of networking was good,
the  distribution  of  work  was  efficient  and  they  were  overall  satisfied  with  the  collaboration.  The
respondents  thought  that  the  infantfamily  unit  worked  well  at  their  coordinating  and  structuring
role.  They  also  had  some  ideas  about  developing  the  collaboration  and  networking.  The  most
significant development ideas included adding resources and highlighting client to the centre of the
network.  The  most  experienced  respondents  thought  that  networking  contributed  significantly  to
their  own  work  with  the  clients  and  more  widely  to  the  collaboration  between  the  actors  of  the
network.

Key words: networking, multiprofessionalism, case study, early prevention, parenthood, treatment
process for the pregnant women with substance abuse
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1. JOHDANTO

Kiinnostuin  verkostotyöstä  ollessani  sosiaalityön  syventävien  opintojen  harjoittelussa  Tampereen

yliopistollisessa  sairaalassa  aikuispsykiatrian  alueella.  Harjoittelustani  puolet  suoritin

päihdepsykiatrian  poliklinikalla.  Sairaalamaailmassa  moniammatillisuus  on  itsestään  selvä  osa

työskentelyä  ja  verkostotyötä  tehdään  entistä  enemmän  potilaiden  ja  asiakkaiden  auttamiseksi.

Moniammatilliset  tiimit  toimivat  sairaaloiden  toimintayksiköissä  hyödyntäen  eri  alojen

ammattitaitoa  muun  muassa  potilaan  hoitoa,  kuntoutusta  ja  sosiaalista  tilannetta  koskevissa

kysymyksissä.  Päihdepsykiatrian  poliklinikalla  moniammatillisuus  korostui  paitsi  poliklinikan

omassa  toiminnassa,  myös  erilaisten  yhteistyökumppaneiden  kanssa  tehtävässä  työssä.

Moniammatillisuus  ja  verkostoituminen  näkyi  erityisesti  päihdepsykiatrian  poliklinikan

vauvaperhetyössä,  jossa  oli  kehitetty  yhteistyössä  sairaalan  muiden  toimintayksiköiden  kanssa

päihderaskauden  hoitomalli.  Hoitomalli  tarkoitti  päihdeongelmaisten  raskaana  olevien  naisten

sairaalan  sisäistä  hoitoketjua,  jossa  jokaisella  toimijalla  oli  oma  osuutensa.  Päihdepsykiatrian

poliklinikalla oli myös laadittu päihderaskauden hoidon prosessikaavio, jonka avulla hoidon ja tuen

järjestämistä  sekä  verkostotyön  monitahoisuutta  voidaan  tarkastella  poliklinikan  toiminnan  ja

verkostokokousten  näkökulmista.  Päihderaskauden  ja  vauvaperheiden  hoito  on  pitkä,

monimuotoinen,  asiakkaiden  auttamisen  sekä  hoidon  ja  tuen  järjestämisen  kannalta  toimiva

prosessi, jossa tarvitaan laajaalaista yhteistyötä.

Vauvaperhetyötä  tehdään  aikuispsykiatrian  puolella,  mutta  aikuisten  päihdepsykiatrisen  hoidon

lisäksi  siinä keskitytään  lasten hyvinvointiin sekä hoidon  ja tuen  järjestämiseen perheen  tarpeiden

mukaan. Vauvaperhetyössä keskitytään päihde ja mielenterveysongelmien kautta vanhemmuuteen.

Toiminta  on  varhaista  puuttumista  perheiden  tilanteisiin.  Diagnostiikka  ja  verkostotyö  ovat

toiminnan keskiössä ongelmien ollessa monimuotoisia aina raskauden ensivaiheista  ja seurannasta

syntyneen  lapsen  ja  vanhemman  päihdehoidon  ja  psykiatrisen  hoidon  järjestämiseen.  Yhteistyötä

tehdään  asiakkaiden  kanssa  sairaalan  sisällä,  kuntien,  järjestöjen  sekä  asiakasperheiden  läheisten

kanssa.  Hoitoprosessin  aikana  voidaan  käynnistää  esimerkiksi  lastensuojelun  avohuollon

tukitoimet, päihdehoito ja psykiatrinen hoito perheille.

Vauvaperhetyön  verkostotyö  näyttäytyy  minulle  hedelmällisenä  tutkimuskohteena  sen

monimuotoisuuden  takia.  Monimuotoiset  ongelmat  koskettavat  työntekijöitä  ammatista  tai

organisaatiosta riippumatta, sillä verkostotyössä liikutaan eri toimintojen rajapinnoilla. Asiakkaiden
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tai  potilaiden  tilanteet  ja  ongelmat  ovat  yhteistyötä  vaativia  ja  verkostoitumisen  tarve  on  suuri.

Rajojen veto ja toisaalta rajojen ylittäminen ovat tarpeen monimuotoisten ongelmien, eri ammattien

ja eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä.

Vauvaperhetyössä  minua kiinnosti  työn sisältö, mutta  sisällöllisten  teemojen  lisäksi  halusin oppia

myös  verkostotyöstä  ja  moniammatillisuudesta.  Verkostotyöhön  vaikuttavat  monet  tekijät  ja

tavoitteenani oli tarkastella tutkielmassani näitä tekijöitä yksityiskohtaisemmin. Tutkielman aihetta

rajatessani  minulle  oli  selvää,  että  tulisin  tutkimaan  vauvaperhetyön  teemoja  suhteessa

verkostotyöhön, moniammatillisuuteen ja työntekijärooleihin.

1.1 Tutkimusongelma, kysymysten asettelu ja aineisto

Koin  tutkimusongelman  rajaamisen  hankalaksi,  sillä  verkostotyötä  voisi  lähestyä  monesta  eri

näkökulmasta  ja  aiheesta  löytyisi  loputtomiin  uusia  tutkimuskysymyksiä.  Alasuutarin  (2001,  35)

mukaan  tutkijan  tulee  päättää  mitkä  ovat  tutkimuksen  kannalta  olennaisia  havaintoja.

Yhteiskuntatutkimukseen  sovellettuna  tämä  tarkoittaa  tutkimusongelman  asettelua  ja

tutkimusaiheen rajausta.

Koska  vauvaperhetyötä  toteutettiin  ensimmäisinä  vuosina  projektitoimintana,  sen  aikana  luotiin

toimintakäytäntöjä,  uusia  yhteistyösuhteita,  työn  tekemisen  tapoja  ja  lujitettiin  olemassa  olevia

yhteistyösuhteita. Tämä merkitsi myös sitä, että projektitoiminnan aikana vauvaperhehanke toteutti

yhteistyökumppaneilla  mm.  työmenetelmiä,  verkostotyötä  ja  yhteistoimintaa  kartoittavia  kyselyjä

osana hankkeen arviointia ja kehittämistä. (Ollila ym. 2005, 67.) Kyselyjä tehtiin neuvoloille sekä

sairaalan sisäisille yhteistyötahoille. Näistä kyselyistä nousi ajatus toteuttaa verkostotyössä mukana

olevilla  ja verkostokokouksiin osallistuvilla työntekijöillä kysely,  jossa kartoitettaisiin kokemuksia

ja  käsityksiä  vauvaperhetyön  kanssa  tehtävästä  verkostotyöstä,  verkostokokouksista  ja  sekä

moniammatillisesta  yhteistyöstä  yleisemmin.  Näkökulma  olisi  hieman  erilainen  aiemmin

toteutettuihin kyselyihin nähden.

Rajasin  tutkimukseni  käsittelemään  ennen  kaikkea  sairaalan  sisäistä  verkostotyötä  ja  sairaalan

työntekijöitä,  jotka  osallistuvat  vauvaperheyksikön  järjestämiin  verkostokokouksiin.  Myös  muita

verkostokokouksiin  osallistuvia  tahoja  olisi  ollut  mielenkiintoista  tutkia.  Esittelen  näitä  tahoja

lyhyesti  luvussa  5,  sillä  ne  vaikuttavat  verkostotyön  käytäntöön  ja  kokonaisuuteen  merkittävällä
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tavalla.  Kuitenkin  myös  sairaalan  sisällä  useat eri alat ovat edustettuina  ja  toimipisteestä  riippuen

työntekijöiden  tehtäväkuvat vaihtelevat hyvinkin  paljon  sekä  ammattien  välillä että  niiden  sisällä.

Myös päihderaskauden  hoitoketju  oli  kehitetty  sairaalan  sisäisenä  yhteistyönä.  Vauvaperhetyö  on

siis ollut alusta alkaen monialaista ja verkostoitunutta.

Tutkimuskysymykseni ovat:

 Miten  vauvaperhetyön  järjestämät  verkostokokoukset  jäsentävät  päihdeongelmaisen  raskaana

olevan hoitoprosessia?

 Millaisena  verkostoyhteistyössä  mukana  olevat  työntekijät  kokevat  vauvaperhetyöryhmän

organisoimat verkostokokoukset?

 Miten verkostotyö vaikuttaa eri alojen työntekijöiden käsityksiin asiakasperheiden tilanteista ja

miten se heijastuu asiakkaiden kohtaamiseen?

Tutkimukseni  tehtävänä  on  siis  kartoittaa  vauvaperhetyön  verkostotyötä,  päihdeongelmaisen

raskaana  olevan  hoitoprosessia  sekä  eri  alojen  työntekijöiden  kokemuksia  verkostotyöstä  ja  sen

vaikutuksista  asiakkaiden/potilaiden  kohtaamiseen.  Tarkastelen  myös  sitä,  miten  kyselyyn

vastanneiden  käsitykset  verkostotyöstä  vastaavat  sosiaali  ja  terveystieteellisessä  sekä

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä verkostotyön ideoita.

Päihdepsykiatrian  poliklinikan  vauvaperhetyö  ja  sairaalan  sisäinen  verkostotyö  päihderaskauden

hoitoprosessissa  näyttäytyvät  minulle  tapauksena,  erityisenä  toimintana  suuressa  organisaatiossa.

Valitsin  lähestymistavaksi  tapaustutkimuksen,  sillä  sitä  voidaan  soveltaa  hyvin  esimerkiksi

organisaation tai toimintaprosessin tutkimiseen. Tapaustutkimus on tutkimusstrategiana kattava. Se

tarjoaa  minulle  mahdollisuuden  tarkastella  sekä  yllä  määrittelemääni  tapausta  että  sen

organisatorista  kehystä,  mutta  myös  verkostotyötä,  joka  on  osa  mallinnettua  toimintaprosessia  ja

laajaa  hoitoketjua.  (  vrt.  Laine  ym.  2007,  12,  Yin  2003,  9.)  Ensimmäiseen  kysymykseeni  haen

vastausta  päihdepsykiatrian  poliklinikan  vauvaperhetyöstä  kirjoitetusta  materiaalista;  esitteistä,

tiedotteista  ja  julkaisemattomasta projektikuvauksesta. Käyttämäni materiaali on organisaation  itse

tuottamaa  tietoa  aiheesta.    Nämä  toimivat  taustaaineistonani  tapauksen  esittelyyn.  Ne  toimivat

ikään kuin tapauksen todisteina (Gillham 2000, 20).

Varsinaisena  aineistonani  toimivat  sairaalan  sisäiseen  verkostotyöhön  osallistuneiden

työntekijöiden  vastaukset.  Kyselyyn  vastasivat  synnyttäneiden  vuodeosastojen,  äitiyspoliklinikan,

pikkulapsipsykiatrian  ja  vastasyntyneiden  tarkkailuosaston  työntekijät.  Keräsin  aineistoni
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kyselylomakkeella,  jossa painopiste on avoimilla kysymyksillä. Lisäksi  lomakkeessa on kartoitettu

vastaajien  tietoja  tausta  ja  monivalintakysymyksillä.  Aineiston  analyysissä  hyödynnän

sisällönanalyysiä. Pyrin vastaamaan aineiston avulla kahteen jälkimmäiseen tutkimuskysymykseeni

ja  liittämään  työntekijöiden  näkemykset  ja  kokemukset  päihderaskauden  hoitoprosessiin  ja

verkostotyön  kokonaisuuteen.  Tarkastelen  millaisina  verkostoyhteistyö,  verkostokokoukset,

työnjako  ja moniammatillisuus näyttäytyvät työntekijöille  ja millaisia merkityksiä he  sille  antavat.

Analyysissäni  on  vaikutteita  sosiaaliseen  konstruktivismiin  perustuvasta  sisällön  analyysistä  ja

kategorisointiin  pohjautuvasta  etnografisesta  sisällön  analyysistä.  Uskon,  että  asiakkuus  muuttuu

verkostotyön  prosessin  aikana  ja  että  sitä  rakennetaan  ja  määritellään  uudelleen  verkoston  eri

jäsenten toimesta. Uskon, että aineistostani löytyy erilaisia tapoja rakentaa työn todellisuutta ja että

verkostokokoukset sekä verkostoyhteistyö saavat erilaisia merkityksiä eri toimijoilta. Verkostotyön

käynnistää asiakkaan/potilaan tai hänen perheensä tuen ja avun tarve ja häntä pyritään auttamaan eri

alojen  ja  organisaatioiden  yhteistyönä.  Yhteistyön  tarkastelu  tarjoaa  oivan  mahdollisuuden

tarkastella  sitä,  millaisia  merkityksiä  toimijat  toiminnalle  tai  vaikkapa  asiakkaiden  /potilaiden

tilanteille  antavat  ja  rakentuuko  yhteistyössä  uusia  tulkintoja  tai  jaettuja  näkemyksiä  erilaisista

tulkinnoista.

Tutkimus  etenee  siten,  että  alussa  tarkastelen  tutkimukseen  liittyvää  teoreettista  käsitteistöä:

verkostoja,  verkostotyötä,  sekä  moniammatillisuutta.  Tämän  jälkeen  nostan  esiin

tutkimuskirjallisuuden  avulla  verkostotyön  kokoavia  teemoja,  joita  ovat  päihde  ja

mielenterveysongelmat, varhainen puuttuminen  ja vanhemmuus. Teoreettisen osion  jälkeen siirryn

tarkastelemaan  tutkimuksen  toteuttamista.  Tämän  jälkeen  esittelen  tutkittavan  tapauksen.

Tapauksen  esittelystä  siirryn  aineistoa  analysoiviin  lukuihin  ja  viimeisessä  luvussa  käyn  läpi

tutkimustuloksia ja pohdin tutkimuksen merkitystä muun muassa käytännön työn kannalta.

2. VERKOSTOTYÖ JA MONIAMMATILLISUUS

Tässä  luvussa  tarkastelen  verkostotyötä  ja  moniammatillisuutta  tutkimuskirjallisuuden  avulla.

Ennen  tätä  kartoitan  lyhyesti  verkostotyöhön  vaikuttanutta  verkostotutkimusta.  Verkostotyö  ja

moniammatillisuus kulkevat useimmiten käsi kädessä. Käyn  läpi moniammatillisuuskeskustelua  ja

erittelen moniammatillista tiimityötä.
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2.1 Verkostotutkimuksen taustaa

Verkostoja ja verkostotyötä on määritelty eri tavoin tutkijasta ja tieteenalasta riippuen. Jotta voisin

paremmin  ymmärtää  moniammatillisen  verkostotyön  lähtökohtia,  tarkastelen  seuraavassa  erilaisia

näkökulmia  verkostoihin.  Verkosto  käsitteenä  viittaa  yhteyksiin  ja  yhteistyöhön.  Verkoston

toimijoiden  käsitykset  yhteyksistä  ja  yhteistyöstä  voivat  kuitenkin  poiketa  toisistaan.  Myös

verkostotutkimuksessa lähestymistapoja on ollut monenlaisia.

Verkostokäsite  tuli  tunnetuksi  yhteiskuntatieteellisessä  tutkimuksessa  1930luvulla,  jolloin

verkostojen  tutkimusta  kutsuttiin  sosiometriseksi  analyysiksi.  Sosiometriset  verkostot  ja  niiden

tutkimus  1930  luvulta  1960  luvulle  käsittivät  mm.  ihmisten  välisen  vuorovaikutuksen  sekä

sosiaalisten laitosten välisen vuorovaikutuksen. Näitä kuvattiin muodollisesti sosiogrammin avulla.

Sosiometrisen metodin  ja sosiogrammin kehittäjänä pidetään Jacob Levy Morenoa. Sosiometrinen

metodi  on  kysely  ryhmätoiminnasta,  jonka  perusteella  voidaan  piirtää  henkilösuhteista  kartta,

sosiogrammi. Sosiogrammin avulla  voidaan kuvata  esimerkiksi  sosiaalisia  siteitä,  ihmisten  välisiä

suhteita  ryhmätilanteissa  sekä  vuorovaikutusta  ryhmissä.  Henkilöiden  välistä  yhteyttä  kuvataan

kuviossa  nuolilla.  (Helkama,  Myllyniemi  &  Liebkind  1998,  218.)  Sosiometristen  verkostojen

tutkimuksessa tarkasteltiin myös sosiaalisten ryhmien ja niiden ympäristön välistä vuorovaikutusta,

jota  oli  mahdollista  kuvata  ja  tutkia  matemaattisten  kaavioiden  avulla.  Sosiogrammin  avulla  oli

mahdollista perehtyä vuorovaikutukseen työyhteisössä ja eritellä sitä. (Karjalainen 1996, 25–27.)

Yhdysvalloissa  kehitettiin  matemaattista  sosiaalisten  verkostojen  analyysimenetelmää,  kun  taas

Englannissa  keskityttiin  löytämään  merkityksiä  vuorovaikutussuhteisiin,  niiden  ristiriitoihin  sekä

muutoksiin  ja  antamaan  niille  sosiologiset  käsitteet.  Englantilaisessa  perinteessä  sosiaalisten

verkostojen  merkitysten  tutkimus  oli  keskeistä  ja  tähän  perinteeseen  nojautuen  on  tutkittu

esimerkiksi  sosiaali  ja  terveydenhuollon  asiakkaiden  sosiaalisia  verkostoja  ja  niiden  merkitystä

asiakkaiden tilanteiden auttamisessa. (Mt. 1996, 25–27.)

Verkostotutkimus  keskittyi  1980luvulla  Yhdysvalloissa  kommunikaatioverkostojen  analyysiin,

toimijoiden  suhteisiin  ja  toimijoiden  väliseen  tiedonvaihtoon.  Vuorovaikutuksellisuus  ja

kontekstuaalisuus korostuivat tutkimuksessa. Kommunikaatiota alettiin tarkastella monimuotoisena,

ja  sen  tutkimuksessa  keskityttiin  vuorovaikutuksen  vastavuoroisuuteen  ja  verkoston  kontekstiin.

Sitä  tarkasteltiin  konvergenssimallin  avulla.  Sen  keskeisinä  ajatuksina  oli  informaation  vaihto
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verkostossa ja yhteinen ymmärrys sekä informaation rakentaminen. Kun toimijat kommunikoivat ja

vaihtavat yhteistä informaatiota, siitä voi syntyä jaettua ymmärrystä asioista sekä tilanteen yhteistä

hyväksymistä.  Konvergenssilla  tarkoitetaan  lähenemistä,  ja  jos  kommunikaatioprosessissa  syntyy

jaettua  ymmärrystä,  se  muodostaa  verkostoyhdistelmiä,  joissa  on  mahdollista  tuottaa  yhteistä

todellisuutta.  Konvergenssimallin  avulla  on  mahdollista  tarkastella  ketkä  ja  minkälaisin

kokoonpanoin verkostossa vaihtavat tietoa. (Rogers & Kincaid 1981, ref. Karjalainen 1996, 27–28.)

Karjalainen  (1996,  30–33)  on  tarkastellut  uutta  verkostotutkimusta  ja  toteaa  nykytutkimuksen

tutkivan  kokonaisuutta  eriytyneiden  osien  kautta.  Sen  tarkoituksena  on  osoittaa  ilmiöiden  välisiä

suhteita  ja  ymmärtää  niiden  sisältöjä.  Tämänkaltainen  tutkimus  on  laadullista  ja  tuottaa

subjektiivisia  merkityksiä.  Hän  pohjaa  näkemyksiään  Reijo  Miettisen  ajatuksiin,  jonka  mukaan

verkostojen  tutkimisessa  oleellista  on  toimijoiden  mielenkiinnon  kohteiden,  merkityksellisten

asioiden sekä voimavarojen ja tiedonvaihdon mahdollisuuksien selvittäminen. Verkostojen toiminta

perustuu  johonkin  yhteiseen,  jaettuun  teemaan.  Teeman  ympärille  rakennetaan  ja  sen  ympärillä

keskustellaan  merkityksistä  ja  jaetaan  käsityksiä.  Verkosto  tarjoaa  mahdollisuuden  uusien

tulkintojen rakentamiselle  ja pitää sisällään sosiaalisen konstruktivismin ajatuksia. Yhteinen teema

toimii ”rajakohteena”,  ja  siitä  verkostossa neuvotellaan. Verkostossa kohtaavat erilaiset käsitykset

yhteisestä  teemasta  ja  siitä  tehdyt  uudelleentulkinnat  tiivistyvät.    (Miettinen  1993,  14,  ref.

Karjalainen 1996, 30.) Miettisen ja Karjalaisen tavoin näen verkostojen toiminnan ja verkostotyön

pohjautuvan  löyhästi  sosiaaliselle  konstruktivismille.  Verkostoissa  jaetaan  käsityksiä  ja  näistä

tiivistyneistä käsityksistä rakennetaan uutta yhteistä tapaa ajatella.

2.2 Verkostotyö

Verkostotyö  on  myös  käsitteenä  laaja  ja  sillä  tarkoitetaan  esimerkiksi  ammattialat  ja

organisaatiorajat  ylittävää  työskentelyn  muotoa.  Yhtäältä  verkostotyö  voi  olla  esimerkiksi

hoitoprosessin  rakenteeseen  kuuluvaa.  Tällöin  se  voidaan  nähdä  hoitoprosessin  eri  vaiheissa

toistuvina  yhteistyötapaamisina  tai  verkostokokouksina,  joissa  toimijat  sopivat  työnjaosta,

suunnittelevat  hoitoa  ja  kertovat  omasta  toiminnastaan.  Toisaalta  verkostotyötä  voidaan  pitää

moniammatillisena työskentelyn muotona, jossa jaetaan ja tuotetaan yhteisiä merkityksiä asiakkaan

tilanteesta. Verkostotyö voi näyttäytyä eri ammattien ja tutkimuksen teon näkökulmista erilaisena ja

tähän  saattaa  vaikuttaa  tieteenalojen  erilaiset  käsitykset  tai  se  millaista  kirjallisuutta  eri  alojen
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asiantuntijat  ovat  lukeneet.  Koska  tutkielman  alana  on  sosiaalityö,  sosiaalitieteellinen  kirjallisuus

painottuu eniten tässä osiossa ja siitä näkökulmasta peilaan verkostotyön kokonaisuutta.

Verkostoitumisen  tasot  voivat  olla  hyvin  monimuotoisia  ja  rajaaminen  on  tarpeen.  Tarkasteluni

kohteena  ovat  formaalit,  viranomaisaloitteiset  verkostot  ja  verkostoyhteistyö,  joiden  toimintaa

määrittävät  yksilön  tilanteesta  lähtevä  tarve  ja  johon  viranomaisten  lisäksi osallistuvat  myös muu

toimijat  kuten  yksilö,  hänen  läheisensä  ja  esimerkiksi  järjestötaustaiset  auttajatahot.  (Jalava  &

Virtanen 1995, 31.)

Seikkula  (1994,  16)  määrittelee  sosiaalisen  verkoston  käsitteeksi,  jonka  avulla  on  mahdollista

kuvata  ihmissuhteiden  kokonaisuus.  Sosiaalisen  verkoston  käsitteellä  voidaan  kuvata

”...vuorovaikutussuhteita,  joiden  kautta  yksilö  ylläpitää  sosiaalista  identiteettiään.”  Sosiaalinen

verkosto voi merkitä yksilölle erilaisia tuen muotoja, kuten henkistä tukea, tietoja, taloudellista tai

aineellista apua, palveluja sekä uusia  ihmissuhteita.  (Marsella & Snyder 1981, ref. Seikkula 1994,

16.) Viranomaisaloitteinen verkosto voi parhaimmillaan pitää sisällään sosiaalisen verkoston idean.

Apua  ja  tukea  määritellään  ja  toteutetaan  yhdessä  viranomaisten,  asiakkaiden  sekä  heidän

läheistensä kanssa.

Verkostotyöllä  on  psykososiaalisessa  työssä  verrattain  pitkät  perinteet  Suomessa  ja  käsite  on

vakiintunut  jo  1970      luvulta.    Vaikka  terapia  ja  sosiaalityössä  verkostotyö  on  tuttua,  se  on

kuitenkin  jatkuvasti  muuttuvaa,  sillä  ihmisten  tilanteet,  läheis  ja  asiantuntijaverkostot muuttuvat.

Myös  eri  alojen  ammattilaisten  työnjaot  ja  toimintatavat  ovat  muutoksessa.  Yhteistyön  tarve

korostuu useassa tilanteessa. (Seikkula & Arnkil 2005, 910.)

Verkostotyöksi  voidaan  kutsua  erilaisia  työmuotoja,  joissa  toimitaan  yhdessä  sekä  asiakkaan

läheisverkoston  että  viranomaisverkoston  kanssa  ja  joissa  hyödynnetään  jokaisen  toimijan

näkemystä asiakkaan tarvitsemasta tuesta. Verkostotyöhön olennaisesti kuuluvia verkostokokouksia

voidaan  toteuttaa  eri  tavoin  kuten  asiantuntijakeskeisesti,  asiakaskeskeisesti  tai  dialogisesti.

(Mönkkönen  2007,  130).  Asiakkaan  tilanne  sekä  tuen  ja  avun  tarve  määrittävät  sitä  millaiseksi

yhteistyö muodostuu.

Folgheraiter  (2004,  16)  määrittelee  puolestaan  verkostotyötä  sosiaalityön  metodina

tarkoitukselliseksi  suhdeperustaiseksi  toiminnaksi,  jonka  tarkoituksena  on  parantaa  työn  laatua  ja

kapasiteettia  ammattilaisten  ja  verkoston  muiden  jäsenten  kannalta.  Moniammatillisuuden  ja

verkostotyön  tarpeen  on  nähty  nousevan  mm.  ihmisten  ongelmien  monimuotoistumisesta  ja
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palvelujärjestelmän pirstoutumisesta. Monimutkaiset ongelmat kaipaavat monimuotoisia ratkaisuja,

joihin eri ammattialat ja organisaatiot eivät kykene yksin.  (esim. Seikkula & Arnkil 2005 910.)

Verkostotyön  nähdään  vastaavan  näihin  monimuotoisiin  ongelmiin.  Verkostot  eivät  itsessään  ole

kuitenkaan  ongelmattomia.  Verkostot  toimivat  pirstaloituneessa  palvelujärjestelmässä,  jossa  eri

organisaatiot  ja  eri  alojen  ammattilaiset  eivät  välttämättä  ole  tietoisia  toistensa  tekemästä  työstä.

Verkostotyön  tarkoituksena  on  lisätä  yhteistyötä  organisaatioiden,  ammattilaisten,  auttajien  ja

asiakkaiden  välillä  ja  näin  auttaa  asiakasta  toimimaan.  Ilman  järjestäytynyttä  verkostoyhteistyötä

asiakasta helposti pallotellaan luukulta luukulle, toimitaan päällekkäin tai pahimmassa tapauksessa

jokin  asiakkaan  tarvitsema  apu  tai  tukitoimi  jää  toteutumatta.  Mikäli  asiakkaiden  verkostojen

toimijat eivät tee järjestäytynyttä yhteistyötä asiakkaan asioissa, toimijat voivat jäädä epätietoisiksi

siitä mitä muut tekevät ja voivat ainoastaan arvailla mistä asiakkaan muut palvelut koostuvat. Ilman

verkostoyhteistyötä  verkoston  toimijat  tekevät  työtä  toisistaan  erillisinä  ja  kukin  tahoillaan

määrittelee  asiakkaan  tilanteen  ja ongelmat omista  lähtökohdistaan.  Yhteinen  ongelmanmäärittely

asiakkaan  ja  hänen  elämässään  toimivien  tahojen  kanssa  voi  jäädä  irralliseksi  ja  epämääräiseksi.

Verkostoissa toimitaan siis paitsi asiakkaan ongelmien, myös verkoston ongelmien kanssa.(Arnkil

1989, 11–19.)

Toimijoilla on keskeinen rooli  sosiaalisten ongelmien määrittelyssä  ja niitä määritellään suhteessa

toimijan  omaan  asemaan,  professioon  ja  intresseihin  (Jokinen,  Juhila  &  Pösö  1995,  13).

Verkostojen  toiminnassa  tämä  näkyy  siten,  että  eri  organisaatiot  ja  ammattilaiset  tulkitsevat

ongelmia omista lähtökohdistaan ja antavat asiakkaan ongelmille merkityksiä. Näitä merkityksiä on

mahdollista  jakaa  ja  tehdä  ne  tunnetuiksi  verkostotyöllä.  Verkostotyötä  tarkastelemalla  on

mahdollista tavoittaa se, miten asiakkaiden ongelmia rakennetaan käytännön työssä. (Mt. 1995, 13.)

Sosiaalisten  ongelmien  parissa  tehtävää  verkostotyötä  tehdään  laajalti,  sillä  ongelmat  koskettavat

erilaisia  ammattilaisia  ja  organisaatioita.  Asiakkaiden  monimuotoisia  ongelmia  tulkitaan  näistä

ammateista  ja  organisaatioista  käsin  ja  verkostotyö  tarjoaa  mahdollisuuden  avata  näitä  tulkintoja

yhteisesti  ja  rakentaa  uusia  tulkintoja.  Asiakkuuden  ja  ongelmanmäärittelyn  kategorisointi  on

kuitenkin lopulta aina neuvottelua, sillä asiakkuus ja ongelma(t) kulkevat käsikkäin eikä niitä voida

täysin erottaa toisistaan (Jokinen, Juhila & Pösö 1995, 17).
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Kategorisointi  on  välttämätöntä  asiakkuutta  ja  ammattilaisten  toimintaa  perusteltaessa.  Ongelma

tulee määritellä siten, että siihen puuttuminen on oikeutettua ja että työntekijöiden ammattitaidolla

on  mahdollista  ratkaista  ongelmia.  Myös  työnjakoon  liittyvissä  kysymyksissä  kategorisointi  on

tarpeellista,  sillä  kullekin  ongelmalle  on  omanlaisensa  auttamisjärjestelmä  ja  avun  antamiseksi

ongelma  on  määriteltävä  kuuluvaksi  tietylle  alueelle.  Myös  asiakkuuden  rakentuminen  lähtee

kategoriasta. Asiakkuutta ei  synny, ellei  jotakin ongelmaa ole. Asiakkuutta määritellään  jatkuvasti

ja se on muuttuvaa koko asiakkuusprosessin ajan. (Emt. 1995, 18–19.)

Verkostotyössä  ja  verkostokokouksissa  kategorisointia  on  mahdollista  tehdä  yhdessä  tai  ainakin

perustella  muille  verkoston  toimijoille  sitä,  miksi  toimija  on  päätynyt  kyseiseen  kategorisointiin.

Myös työnjaon, työnkuvien selkiyttämisen, asiakkaan sekä toimijoiden kannalta yhteinen ongelman

määrittely  ja  ratkaisujen  etsiminen  on  kannattavaa.  Asiakkuus  voidaan  sijoittaa  prosessiin,  joka

alkaa  alun  ongelmien  määrittelystä  ja,  johon  verkostotyön  kuluessa  haetaan  yhteisiä  ratkaisuja.

Lopulta  yhteistyö  asiakkaan  ja  ainakin  joidenkin  verkoston  toimijoiden  osalta  voi  päättyä,  jos

tarvetta asiakkuudelle ja yhteistyölle ei enää ole.

Yhteinen  ongelmanmäärittely  ei  kuitenkaan  merkitse  toimijoiden  yhteisiä  ongelmia.  Seikkulan  ja

Arnkilin  (2005,  32–34)  mukaan  verkostopalaverit  lähtevät  usein  väärille  urille,  kun  yritetään

määrittää  yhteistä  ongelmaa  tilanteissa,  joissa  se  ei  ole  mahdollista.  Verkoston  toimijoiden

ongelmat  voivat  liittyä  toisiinsa  ja  niille  on  mahdollista  antaa  nimet,  mutta  lopulta  kuitenkin

jokaisella  toimijalla  on  omat  ongelmansa.  Eri  alojen  ammattilaiset  tarkastelevat  asioita  eri

näkökulmista tehtäviensä mukaan  ja asiakas tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan. Ongelmat

ovat  vuorovaikutuksessa  keskenään,  mutta  ne  eivät  ole  täysin  sama  asia.  Näkökulmia  voidaan

kuitenkin  jakaa  ja  näin  oppia  uusia  näkemyksiä.  Ongelmia  määritellään  yhdessä,  jotta  verkoston

toimijat voisivat löytää yhdessä parhaita ratkaisuja omiin ongelmiinsa.

Verkostoon  vaikuttavat  useat  eri  tekijät.  Jalava  ja  Virtanen  tiivistävät  Saarelaisen  näkemyksen

verkostoon  vaikuttavista  tekijöistä.  Saarelainen  toteaa,  että  verkostoon  vaikuttavia  tekijöitä  on

seitsemän ja ne tulisi ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä  ja analysoitaessa. Näitä tekijöitä ovat

verkoston  toimijoiden  lukumäärä,  verkoston  funktionaalisuus,  verkoston  rakenne,  verkoston

institutionaalistumisen  aste,  verkoston  ohjaussäännöt,  verkoston  valtasuhteet  ja  verkoston

toimijoiden strategioiden arviointi. Esimerkiksi funktionaalisuus, rakenne ja institutionalisoitumisen

aste  arvioivat  verkoston  toimintaa  järjestelmänä,  kun  taas  valtasuhteet  strategiat  ja  toimijuus

viittaavat yksilötason toimintaan. (Saarelainen 1993, ref. Jalava & Virtanen 1995, 31–32.)
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Verkostotyötä tarkasteltaessa on huomioitava myös muita sosiaaliseen vuorovaikutukseen  liittyviä

tekijöitä. Verkostojen ja eri organisaatioissa tehtävässä ammattien välisessä yhteistyössä kohtaavat

ammattilaiset  ja  maallikot,  auttajat  ja  autettavat.  Näihin  tilanteisiin  liittyy  aina  myös  jännitteitä.

(Irvine ym. 2002, 3.) Niissä  neuvotellaan muun muassa valtaan, vastuuseen, arvoihin  ja etiikkaan

liittyvistä  asioista.  Näillä  asioilla  on  moniammatillisen  työn  tekijöille  ja  verkoston  osanottajille

erilaisia  merkityksiä.  Tarkastelen  seuraavaksi  näitä  vuorovaikutustekijöitä  moniammatillisuuden

näkökulmasta.

2.3 Moniammatillisuus

Verkostotyö  liittyy  moniammatillisuuskeskusteluun,  sillä  sen avulla on  haettu  ratkaisua eri alojen

ammattiosaamisen  hyödyntämiseen  ja  yhdistämiseen  ongelmien  ratkaisemiseksi.

Hyvinvointivaltion  palvelujärjestelmässä  edustettuina  ovat  paitsi  erilaiset  organisaatiot  myös

erilaiset  ammatikunnat  ja  tavat  tehdä  töitä.    Järjestelmässä  toimivat  ns.  vahvat  professiot  kuten

esimerkiksi  lääkärit  sekä  semiprofessiot  kuten  sosiaalityöntekijät.  Professiot  perustuvat

koulutuksella  hankittuun  tietoperustaan  ja  selkeästi  rajattavaan  ammattiosaamisen  alueeseen  ja

työllä  on  sitä  vahvasti  ohjaava  ammattieettinen  normisto.  Esimerkiksi  sosiaalityö  määritellään

semiprofessioksi  vakiintumattoman  tietopohjan  vuoksi,  vaikka  työllä  on  sitä  ohjaava  vahva

ammattieettinen normisto. (Jalava & Virtanen 1995, 25, 29–30.)

Eräsaari  (1991,  159–163)  kuvaa,  sosiaalityöntekijöiden  toimintakentän  laajentamiseen  liittyen,

muualla  kuin  sosiaalityön  perinteisissä  toimintaympäristöissä  tehtävää  sosiaalityötä

apuprofessioksi.  Nimitys  on  käypä  niissä  organisaatioissa  tai  toimintaympäristöissä,  joissa  on

valmis  vahva  muiden  ammattikuntien  professionaalinen  pohja.  Tällaisia  organisaatioita  ovat

esimerkiksi  sairaalat  ja koulut.    Ammatillinen sairaalan sosiaalityö kehittyi 1920luvulla entisestä

hyväntekeväisyys ja almujenjakotyöstä vakiintuneeksi osaksi sairaaloissa tehtävää työtä. Toimintaa

leimasi  kuitenkin  tietynlainen  valmiissa  professionaalisessa  maailmassa  tai  vieraskentällä

toimiminen  ja  tämä  sai  sosiaalityöntekijät  vahvistamaan  omaa  ammatillista  kuvaansa

välttämättömänä osana sairaalan työtä.

Myös  muilla  ammattikunnilla  on  omat  professionaalistumispyrkimyksensä  ja  niitä  peilataan

suhteessa  toisiin  ammatteihin.  On  kuitenkin  olennaista  huomata  myös  ammatin  professioaseman
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voivan  vaihtua  myös  riippuen  siitä,  minkälaisessa  organisaatiossa  työtä  tehdään.  Verkostotyön

tekemisen tarve sosiaali ja terveysalalla ylittää kuitenkin professio tai semiprofessioiden rajat eikä

nykyyhteiskunnassa  ole  mahdollista  tehdä  aina  selvää  rajanvetoa  työntekijän  oman  vastuu  ja

toimialueen ja muiden ammatillisen toiminnan välille.  Kuitenkin professionaalistumispyrkimykset,

ammattialojen  keskinäinen  kilpailu  tai  hierarkiatavoittelu  voi  vaikuttaa  etenkin  tiedostamattomina

negatiivisesti yhteistyöhön.  (kts. esim. Seikkula & Arnkil 2005,31–32.)

Irvine ym.  (2002, 2) näkevät  terveydenhuollon ammattienvälisen yhteistyön  ideologian syntyneen

1970luvulla,  kun  potilas/asiakas  alettiin  nähdä kokonaisuutena.    Tämän  myötä  tuli  myös  ajatella

uudelleen työntekijöiden väliset suhteet, sillä ymmärrettiin, että asiakkaiden/potilaiden uudenlaiset

monitahoiset  ongelmat  kaipasivat  useiden  toimijoiden  työpanosta,  eivätkä  mitkään  ammatit

selviytyneet  tehtävästä  yksin.  Syntyi  ajatus  ”laajasta”  hoivasta,  jossa  huomioitiin  ihminen  sekä

lääketieteen  että  sosiaalisen  näkökulmista.  Vähitellen  ajatus  laajempialaisesta  yhteistyöstä  eri

toimijoiden ja professioiden välillä nähtiin ratkaisuna monitahoisiin ongelmiin. Nämä tahot olisivat

riippuvaisia toisistaan, mutta kuitenkin erillisiä hallinnon ja johdon suhteen.

Moniammatillisuuden  merkitys  painottuu,  sillä  viime  vuosikymmeninä  sosiaali  ja

terveydenhuollon  asiantuntijatyötä  on  ohjannut  erikoistuminen.  Toisaalta  ammattitaitoa  on

kerrytetty  omalta  alalta  ihmisten  auttamiseksi,  mutta  samalla  myös  asiantuntijuus  on  kaventunut

eikä  ihmisten tilanteita osata välttämättä katsoa muusta kuin omasta ammatillisesta näkökulmasta.

Moniammatillisuuden  ja  monitieteisyyden  on  nähty  toimivan  ratkaisuna  tälle,  sillä

”moniammatillisuus  edellyttää  asiantuntijuuden  horisontaalisen,  rajoja  ylittävän  näkökulman

nostamista  yhdeksi  tärkeäksi  kehittämisen  perustaksi”.  Asiantuntijuutta  yhdistämällä  ja  yhdessä

kehittämällä on mahdollista löytää uusia ratkaisuja. (Launis 1997, 124–126)

Eri  ammattialojen  roolit  voivat  ammatillisen  eriytymisen  seurauksena  olla  konfliktin  aiheuttajia

moniammatillisessa  työskentelyssä.  Irvine  ym.  (2002,  3)  näkevät  Launiksen  (1997)  tapaan

terveydenhuollossa  muiden  konflikteja  aiheuttavien  tekijöiden  lisäksi  suurimpana  jännitteiden

aiheuttajina  nimenomaan  toimintojen  eriytymisen.  Ammattilaiset  erikoistuvat  entistä  enemmän  ja

keskittyvät  yhä  eriytyneemmille  asiantuntemuksen  aloille,  jossa  työskennellään  vain  tietynlaisten

asiakas/potilasryhmien kanssa. Asiantuntemus on ydinosaamista tietyltä alueelta ja sen seurauksena

työntekijöiden ammattiroolit määrittyvät hyvin spesifeiksi.
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Moniammatillinen tiimityö on ollut laajasti käytössä esimerkiksi mielenterveystyössä. Se on koettu

tehokkaimmaksi  tavaksi  hyödyntää  eri  alojen  osaamista,  kokemuksia  ja  ammatillista

asiantuntijuutta.  Tiimityö  tarjoaa  mahdollisuuksia,  mutta  sen  tekemisen  vaikeudet  on  myös  syytä

tiedostaa. Moniammatillisissa tiimeissä ovat läsnä eri alojen asiantuntijat ja heillä on mahdollisuus

oppia  toisistaan  ja  toisten  tekemästä  työstä.  Haasteena  onkin  se,  miten  erilaiset  näkemykset

saataisiin  parhaiten  hyödynnettyä  ja  kohtaamaan  moniammatillisessa  työssä.  (Newbigging,  2004

145.)

Moniammatillinen  tiimi  on  tyypillisesti  eri  ammattien  ryhmä,  joka  työskentelee  yhdessä  samassa

paikassa saavuttaakseen saman päämäärän. Esimerkiksi mielenterveyspalveluissa edustettuina ovat

yleensä  psykiatriset  sairaanhoitajat,  sosiaalityöntekijät,  terapeutit,  psykologit  ja  psykiatrit.

Moniammatillinen  tiimityö  toimii  sateenvarjokäsitteenä  erilaisille  työskentelytavoille.  Se  pitää

sisällään  jaetun  kiinnostuksen,  ”riippuvuuden  toisistaan”  sekä  jaetun  vastuun  tuloksista.

(Newbigging, 2004 146.) Nämä tekijät auttavat osaltaan hyvien tulosten syntymisessä.

Jalava ja Virtanen (1995, 83) määrittelevät tiimin samaan tapaan

”pieneksi ihmisryhmäksi”, joka eroaa ”tavallisista ihmisryhmistä siten, että

1. sen jäsenet ovat sitoutuneet johonkin yhteiseen päämäärään tai perustehtävään

2. jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin suoritustavoitteisiin

3. jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan ja

4. jäsenillä on toisiaan täydentäviä taitoja”

Tiimien kokoaminen työorganisaatioissa ei kuitenkaan automaattisesti tuota moniammatillisuutta tai

rajojen  ylittämistä.    Launis  (1997,  129)  toteaa  yhteistyön  perinteisessä  muodossa  perustuvan

yksilöasiantuntijoiden  kohtaamiseen.  Tällä  hän  tarkoittaa  sitä,  että  eri  alojen  asiantuntijat

kokoontuvat  yhteen  ja  tarkastelevat  asioita  oman  asiantuntijuuden  ja  ammattialan  näkökulmasta.

Tällöin rajoista pidetään kiinni, eikä niitä yritetä ylittää.

Moniammatillinen  tiimityö  tähtää kuitenkin kokonaisvaltaiseen  hoitoon  ja  tarjoaa mahdollisuuden

tehdä  työtä  yhdessä  ja  hyödyntää  monien  alojen  asiantuntemusta.  Työn  ja  päätösten  tekeminen

yhdessä  mahdollistaa  sen,  ettei  työssä  tule  tarpeettomia  viivästymisiä,  päällekkäisyyksiä  ja  niin

edelleen.  Se  takaa  myös  pääsyn  sekä  käytännön  että  paikallisen  tiedon  äärelle.  Näin

moniammatillisen  tiimityön  tekijät  saavat  informaatiota palveluista  ja  yhteyksistä. Hoitoa voidaan
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ohjata tarpeen mukaan ja kustannustehokkaasti, sillä resursseja käytetään yhdessä työskentelyyn ja

palveluja ja yhteyksiä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. (Newbigging 2004,147.)

Moniammatillisuudessa  ja tiimityössä on omat vaikeutensa. Näitä voivat olla esimerkiksi tehtävän

määrittely,  asiakkaan  tilanteessa  pysyminen  sekä  omien  ja  tiimin  tarpeiden  välillä  tasapainottelu.

Myös  ammattilaisten  erilaiset  tyylit  ja  lähestymistavat  työn  tekemiseen,  päätöksenteon  laatu,

johtamisen  tyyli  ja  suhde  tehtävään,  tiimityön  organisatorinen  konteksti,  tehoton  palaute  ja

tiedonvälitys sekä muutosvastarinta saattavat vaikeuttaa yhdessä työskentelyä.  (Newbigging 2004,

148.)

Ongelmiksi  voivat  muodostua  myös  tehoton  suunnittelu,  koherentin  ja  jaetun  näkemyksen

puuttuminen,  selkeyden  puute,  erimielisyys  siitä  mitä  yhteistyö  merkitsee  ja  epäkunnioittava

suhtautuminen  toisen  työhön,  suuret  työmäärät  ja  hallinnollinen  työ,  johtajuuden  puute,

ammatillisen  luotettavuuden  jännitteisyys  sekä  keskeisenä  moniammatilliseen  työhön

harjaannuttavan koulutuksen puute. Keskeisenä moniammatillisen työn onnistumisen takaamisessa

olisikin  se,  että  asiantuntijat  oppisivat  toisistaan,  toistensa  aloista  ja  näin  onnistuisivat  myös

ylittämään  ammatillisia  rajoja  tarpeen  tullen.  Moniammatillisten  tiimien  toimivuuteen  vaikuttavat

siis  yllämainitut  seikat.  Tiimien  toimivuus  on  taattu,  kun  yhteistyössä  on  selkeä  fokus,  yhteiset

tavoitteet,  keskinäistä  arvostusta  ja  roolien  vastuiden  selkeyttä,  johdon  yhtenäisyys,  tehokasta

johtajuutta sekä työn arviointia. (Newbigging 2004, 149, 153.)

Newbigging  kuvaa  moniammatillista  tiimityötä  mielenterveystyössä,  mutta  samat  teemat  ovat

nähtävissä  kaikessa  moniammatillisessa  verkostotyössä.  Moniammatillinen  verkostotyö  merkitsee

usein paitsi eri ammattien välistä yhteistyötä, myös eri organisaatioiden välistä yhteistyötä. Näissä

korostuvat paitsi asiantuntijarajat toimipisteen sisällä, myös niiden välillä. Launis (1997, 132) näkee

asiantuntijatyön  rajoina ”1.asiantuntijan  ja  asiakkaan  väliset  rajat,  2.  sisällöllisen

asiantuntemuksen  väliset  reviirirajat  ja  3.  organisaatioiden  hierarkkiset  rajat”. Näiden  rajojen

ylitykset  vaativat  konkreettisia  tekoja,  joissa  on  kyettävä  muodostamaan  uusia  yhteisiä  keinoja

luoda käsitteitä.

Rauni  Korkealaakso  on  jäsentänyt  pro  gradututkielmassaan  (2006)  lääkäreiden  käsityksiä

sosiaalityöntekijän  tehtävästä  ja  asiantuntijuudesta  sekä  yhteistyöstä  aikuisten  psykiatrisessa

sairaanhoidossa  haastattelemalla  heitä.    Moniammatillisuutta  käsittelevässä  osiossa  lääkäreiden

vastauksissa  korostui  lääkärin  johtajuus  tiimissä,  ja  tätä  perusteltiin  mm.  erikoissairaanhoitolailla,
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jonka mukaan lääkäri päättää hoitoon liittyvistä asioista. Sosiaalityöntekijät ja psykologit nostettiin

lääkäreiden  ohella  erityisasiantuntijoiksi,  mutta  joissakin  tapauksissa  sosiaalityöntekijät  nähtiin

osana  hoitohenkilökuntaa.  (Korkealaakso  2006,  81–83.)  Osa  vastaajista  piti  roolijakoa  ja  siinä

pysyttäytymistä tärkeänä, toiset taas näkivät roolit väljempinä, tilanteiden ja työntekijän persoonan

mukaan muokattavina.

Toimenkuvan  ja  roolin  tarkkaa  omaksumista  sekä  tiimin  näkemistä  asiantuntijoiden

kohtaamispaikkana  eikä  yhteisen  työn  muotona  Korkealaakso  (2006,  84–85)  kutsuu  rajatuksi

tiimirooliksi.    Hän  kutsuu  yhteistyörooliksi  roolia,  jossa  työntekijällä  on  näkemys  omasta

tehtävästä,  mutta  jossa  ei  sitouduta  liikaa  rooleihin.  Lääkärit  tiimien  johtajina  vaikuttivat  eniten

tiimikäytäntöjen  muodostumiseen.  Vastauksista  löytyi  molempia  näkemyksiä

moniammatillisuuteen ja rooleihin.

Roolit  moniammatillisessa  tiimityöskentelyssä  voivat  vaihdella,  mutta  keskeinen  ajatus  on

Newbiggingin (2004, 150–152) mukaan kuitenkin siinä, että moniammatillisen työskentelyn pitäisi

muuttaa ammatillisten suhteiden  luonnetta. Roolit voivat olla käytännössä hämäriä  ja roolin käsite

on  hyvin  moniulotteinen.  Roolien  omaksuminen  vaatii  ymmärrystä  ja  kunnioitusta  eriytyneitä

tehtäviä  kohtaan.  Moniammatillisessa  työssä  tulisikin  nähdä  työntekijöillä  useita  erilaisia

roolimahdollisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi ammattilais tiimi ja sosiaalinen rooli.

Myös  Seikkula  ja  Arnkil  (2005,  910)  löytävät  verkostotyöstä  samankaltaisia  piirteitä,  joiden

mukaan erityisosaamista vaativissa tehtävissä rajojen veto olisi tarpeen, mutta tilanteissa  joissa on

monia ongelmia,  rajojen  vetäminen on  hankalaa. Asiakkailla,  joilla  on  monitahoisia  ongelmia, on

usein  monia  eri  auttajatahoja.  Auttajatahojen  ja  asiakkaan  sosiaalisten  verkostojen  kokoontuessa

rajojen  ylitykset  voivat  olla  tarpeellisia.  Rajanylityksiä  tehdään  ammattilaisten  välillä  sekä

ammattilaisten  ja  ”maallikoiden”  välillä.  Verkostokokouksissa  voi  muodostua  jaettua

asiantuntemusta,  jollaista  yksittäisen  toimijan  ei  olisi  mahdollista  saavuttaa.  Moniammatillinen

yhteistyö ja verkostoyhteistyö ovat monessa suhteessa sisällöltään samankaltaisia, olivatpa ne sitten

moniammatillista  tiimitoimintaa  jonkin  toimipisteen  sisällä  tai  organisaatio  ja  ammattirajat

ylittävää toimintaa. Tiimityö rajoittuu kuitenkin usein tiettyyn organisaatioon, aikaan tai paikkaan,

kun  taas  verkostotyön  voidaan  nähdä  ylittävän  nämä  rajat  ja  toimivan  esimerkiksi  kokouksesta

toiseen jatkuvana prosessina.
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3. VERKOSTOTYÖN KOKOAVAT TEEMAT

Tässä  luvussa  esittelen  vauvaperhetyön  organisoiman  verkostotyön  kokoavia  teemoja  alan

kirjallisuuden  avulla.  Kokoavina  teemoina  nostan  esiin  näkökulmia  päihde  ja

mielenterveysongelmiin,  jotka  ovat  hoitoprosessin  ja  verkostotyön  käynnistäviä  tekijöitä.  Nämä

nivoutuvat  raskauden  myötä  osaksi  vanhemmuuden  teemoja.  Varhainen  puuttuminen  liittyy

käsitteenä  olennaisesti  vauvaperhetyöhön  ja  laajentaa  yhteistyötarpeen  sekä  vanhemmuuden

koskemaan  myös  raskausaikaa.  Tarkoitukseni  ei  ole  käsitellä  tyhjentävästi  laajoja  aiheita  vaan

osoittaa  miksi  nämä  teemat  ovat  keskeisiä  verkostotyössä  ja  millaisina  ne  verkostotyöhön

osallistuville  näyttäytyvät.    Käsittelen  siis  päihde  ja  mielenterveysongelmia,  vanhemmuutta  ja

varhaista puuttumista suhteessa verkostotyöhön.

3.1 Päihde ja mielenterveysongelmat suhteessa vanhemmuuteen

Päihde  ja  mielenterveysongelmat  ovat  päihdepsykiatrian  poliklinikan  vauvaperhetyön

organisoiman  verkostotyön  käynnistämisen  kannalta  keskeisimpiä  tekijöitä,  minkä  vuoksi  pidän

tärkeänä näiden käsittelyä  lyhyesti  myös  tutkielmassani. Keskityn kuvaamaan  raskaana olevien  ja

pienten  lasten  vanhempien  päihde  ja  mielenterveysongelmia  juuri  verkostotyön  käynnistämiseen

liittyvinä  tekijöinä,  perusteina  varhaiselle  puuttumiselle,  vauvaperhetyölle  ja  moninaiselle  tuen

tarpeelle.  Päihteillä  tarkoitan  tutkielmassani  alkoholia  ja  huumausaineita  sekä  lääkkeiden

päihdekäyttöä.    Päihde  ja  mielenterveysongelmat  ovat  vanhemmuuden  tarkastelun  pohjana,  sillä

vanhemmuus  on  usein  päihdeongelmaiselle  tärkeä  motivoiva  tekijä  hoitoon  lähtemiselle  (Hilte  &

Laanemets  2000,  166  ref.  Ruisniemi  2006,  172).    Myös  Taipaleen  (2006,  190)  mukaan

”päihderiippuvaisen naisen raskaus on otollista aikaa saada hänet palveluiden piiriin”.

Tarkoitukseni ei ole kattavasti käsitellä vanhemmuutta vaan käydä  läpi nimenomaisesti päihde  ja

mielenterveysongelmien  suhdetta  vanhemmuuden  syntyyn  ja  vanhemmuuteen.  Suomalaisessa

vanhemmuuskeskustelussa ajatellaan että hyvän vanhemmuuden ainekset koostuvat huolenpidosta,

turvallisuudesta,  läheisyydestä, hyvästä vuorovaikutussuhteesta, sitoutumisesta sekä rakkaudesta  ja

rajoista.  Meillä  on  vahva  lastensuojelulaki,  jonka  avulla  vanhemmuutta  ja  sen  ongelmia  voidaan

tarkastella  ja  puuttua  niihin.  Esimerkiksi  vanhempien  päihdekäyttö  on  yleinen  huostaanoton  syy.

(Mäkelä & Samuelsson 2003, 24–29, 43.)
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Vanhemmuuden  kysymykset  ovat  haasteita  paitsi  vanhemmille,  myös  vanhempien  elämässä

mukana oleville viranomais ja auttajatahoille. Vanhemman vastuu ja hyvä vanhemmuus mietityttää

varmasti  kaikkia  vanhemmiksi  tulevia.  Vanhemmuuteen  valmistautuminen  tilanteissa,  joissa

vanhempi  on  itse  joutunut  kaltoinkohdelluksi  tai  kärsii  päihde  ja  mielenterveysongelmista,  on

haastavaa sekä hänelle itselleen, mutta myös vanhempien ja lasten elämässä toimiville työntekijöille

ja  läheisille.  Auttamisen  tapoja  on  erilaisia  riippuen  vanhemman  ongelmien  laadusta  sekä

auttajatahoista.

Terveydenhuollon ja lääketieteen näkökulmat päihdepsykiatrisiin tekijöihin saattavat olla keskenään

erilaisia  tai  erota  muiden  tieteenalojen,  kuten  kasvatus  ja  yhteiskuntatieteiden  vallitsevista

käsityksistä.  Päihdeongelmat,  kuten  muutkin  sosiaaliset  ongelmat  määrittyvät  hyvin  erilaisiksi

puhujasta  riippuen.  Esimerkiksi  tieto  päihdekäytön  haitoista  muodostuu  erilaiseksi  päihteiden

käyttäjän  tai  vaikka  sosiaali  ja  terveydenhuollon  työntekijän  puheissa.  (Kaukonen  2000,  40.)

Käsitykset  voivat  olla  myös  toisiaan  täydentäviä  ja  osoittaa  sen,  että  päihde  ja

mielenterveysongelmiin  voi  olla  useita  erilaisia,  eri  vaiheissa  tärkeitä  ja  yhtä  arvokkaita

lähestymistapoja.  Lääketieteen  ja  diagnostiikan  näkökulmasta  päihteet  ja  psyykkiset  sairaudet

kulkevat  usein  rinnakkain  ja  on  tärkeää  tunnistaa  mistä  potilaiden  erilaiset  ongelmat  johtuvat.

Hoitosuhteessa  tai perheiden kanssa  työskenneltäessä  voidaan painottaa erilaisia  lähestymistapoja.

Potilaille/asiakkaille  sekä  heidän  kanssaan  työskenteleville  voi  olla  tärkeää  saada  tieto  ja  nimi

omalle  sairaudelle  tai  käytökselle.  Diagnoosin  antaminen  toimii  alkusysäyksenä  monitasoiselle  ja

monitahoiselle hoidolle ja tuelle. (Nätkin 2003, 107.)

Äitiyshuolto  ja  neuvolatoiminta  ovat  Suomessa  kaikille  tarkoitettuja  peruspalveluita,  joita  on

aktiivisesti kehitetty 1930  luvun lopulta lähtien. Nämä palvelut ovat aina olleet tekemisissä myös

ongelmallisen  äitiyden  ja  raskauden  riskitekijöiden  kanssa  sekä  määrittäneet  näitä  ongelmia  ja

etsineet  niihin  ratkaisuja.  Ongelmien  määrittely  ja  niiden  ratkaiseminen  eivät  ole  olleet

ristiriidattomia.  Esimerkiksi  kätilöiden,  neuvolan  työntekijöiden  ja  lääkäreiden  käsitykset  ovat

poikenneet  toisistaan  ja  yhtenäisten  käytäntöjen  löytäminen  on  ollut  haasteellista.

Medikalisoitumisen  on  katsottu  hallitsevan  äitiyshuoltoa  ja  äitiydestä  käytyjä  keskusteluja.

Ongelmallisissa  kysymyksissä  myös  ammattikuntien  sisällä  on  ollut  erimielisyyttä  ratkaisujen

löytämisestä.  Osittain  rinnakkaiset  käytännöt  toimivat  edelleen  ja  tarjoavat  erilaisia  vaihtoehtoja

vaikkapa  synnyttämiseen.  Äitiyden  ongelmat  ovat  muuttuneet  aikojen  kuluessa  ja  esimerkiksi

neuvolatoiminta on laajentunut koskemaan vanhemmuutta kokonaisvaltaisemmin huomioiden äidin,

syntyvän tai syntyneen lapsen sekä isän tarpeet. Äitiyshuollon ongelmakeskustelujen teemat olivat
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1940, 1950, ja 1960 luvuilla abortti, kuppa, syntyvyyden säännöstely sekä keskosten hoito. 1970

luvulla näitä seurasivat keskustelut vierihoidosta, imetyksestä sekä riskiraskauksista. (Nätkin 2003,

95  103.)

Nykykeskustelussa  äitiyden  (vanhemmuuden)  sekä  raskaus  ja  pikkulapsiajan  keskusteluissa

korostuvat  sikiöseulonnat,  äidin  tupakointi  ja  terveystottumukset  sekä  äidin  (vanhempien)

päihteiden  käyttö  ja  mielenterveysongelmat  (Nätkin  2003,  103–106,  vanhemmuus  lisäys  S.W.).

Äitien  päihdeongelmat  ovat  nousseet  esiin  1980  luvulta  lähtien  ja  niiden  on  todettu  aiheuttavan

sikiövaurioita  ja  vieroitusoireita  vastasyntyneille  lapsille.  Suomalaisista  raskaana  olevista

päihdeongelmaisista  suurin  osa  on  alkoholiriippuvaisia,  mutta  myös  huumeiden  käyttö  on

yleistynyt.  Huumeiden  käyttäjistä  suurin  osa  käyttää  myös  suuria  määriä  alkoholia.  Sekakäytön

takia  päihdekäyttöä  on  vaikea  mitata.  (Pajulo  2001,  22.)  Äitien  päihteiden  käyttöön  ei  ole  ollut

puuttumiskeinoja  ja  1980  luvulla  esiin  nousseeseen  ongelmaan  on  pyritty  löytämään  ratkaisuja

(Nätkin 2003, 103–106).

Raskaudenaikaisen  päihdekäytön  laajuudesta  ei  ole  riittävästi  tietoa,  mutta  päihteiden  vakavista

vaikutuksista  ja  niiden  vaihtelevuudesta  lapsilla  on  selvää  näyttöä  (Pajulo  2001,  12).  Suomessa

syntyy  joka vuosi  noin 3000  lasta,  jotka kärsivät päihteiden  seurauksista. Alkoholille  altistuneilla

lapsilla noin 600: lla on erilaisia kehitysmuutoksia. (Raskaana olevien päihde...2009, 17.) Osa lasten

ongelmista  voi  ilmentyä  kehitysviivästyminä  tai  oppimisvaikeuksina  tai  niihin  saadaan  varmuus

vasta vauvaiän jälkeen.

Kysymys  keskusteluttaa  äitiyshuollon  työntekijöiden  ohella  myös  laajalti  muiden  alojen

ammattilaisia ja maallikoita, jotka ovat tekemisissä päihteiden, vanhempien, lasten sekä esimerkiksi

terveydenhuollon  kanssa.  Äidin  runsas  raskaudenaikainen  alkoholin  käyttö  on  voinut  vaurioittaa

sikiön  ja  syntyvällä  lapsella  voidaan  todeta  FAS  (fetaalialkoholisyndrooma)  tai  lievempänä  FAE

(fetaalialkoholiefekti).    Alkoholin  tuhoisa  vaikutus  sikiölle  johtuu  siitä,  että  alkoholi  läpäisee

istukan esteettä. Sikiöaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa myös muita kehitysviivästymiä tai jopa

sikiön  kuoleman.  Sikiöaikaiselle  alkoholin  käytölle  altistuneilla  lapsilla  on  todettu  syvää

kehitysvammaisuutta ja lievimmillään erilaisia neuropsykologisia häiriöitä. (Koponen 2005, 10.)

Alkoholin  lisäksi  huumausaineiden  käyttö  raskausaikana  vaarantaa  sikiön  terveyden.  Huumeiden

käytön vaikutusta sikiöihin ja vastasyntyneisiin on ollut vaikea tutkia ja niiden vaikutuksia ei vielä

tarkasti  tiedetä,  sillä  huumausaineiden  kirjo  on  laaja.  Opiaateille  sikiöaikana  altistuneista  lapsista
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käytetään  ulkomaisissa  tutkimuksissa  diagnoosia  NAS  (neonatal  abstinence  syndrome)  ja  sillä

tarkoitetaan  vastasyntyneen  vieroitusoireita.  Suomessa  tämän  kaltaista  diagnoosia  käytetään

harvoin.  Huumeet,  samoin  kuin  alkoholi,  kulkeutuvat  istukan  läpi  sikiöön,  mutta  vaikutukset

vaihtelevat  riippuen  käytetystä  aineesta,  käyttötavasta,  määrästä  ja  käyttökertojen  tiheydestä.

Huumeet  vaikuttavat  sikiön  kasvuun  sekä  lisäävät  ennenaikaisen  synnytyksen,  erilaisten

komplikaatioiden  sekä  sikiön  kuoleman  riskiä.  Huumeiden  käytölle  altistuneet  vauvat  kärsivät

tyypillisesti  vieroitusoireista.  (Koponen  2005,  10.)  Pahimmissa  tapauksissa  vauvojen

vieroitusoireita joudutaan hoitamaan morfiinilla. Lapsilla voi olla erilaisia kognitiivisia vaurioita ja

keskushermoston  toimintahäiriöitä,  jotka  ilmenevät  mahdollisesti  vasta  myöhemmin.  (Koponen

2005, 10–11.)

Lääketieteen  ja  diagnostiikan  ohella  tarvitaan  puuttumiskeinoja  ja  välineitä  päihdeongelmaisten

kohtaamiseen  ja  päihdeongelmista  toipumiseen.  Päihdeongelmaisen  äidin  tilanne  vaatii  aina

puuttumista. Päihdeäidin  raskaus on aina  riskiraskaus  ja  taustalla vaikuttavat  sekä  lääketieteelliset

että  sosiaaliset  tekijät.  (Nätkin  2003,  106.)  Monet  päihdeongelmaiset  vanhemmat  ovat

lapsuudessaan  kaltoinkohdeltuja  ja  heidän  vanhempana  ovat  voineet  olla  päihteiden  käyttäjiä.

Lapsen  syntymää  seuraa  usein  toive  paremmasta,  päihteettömästä  elämästä,  mikä  vaatii

vanhemmilta oman menneisyyden, päihdekäytön ja parisuhteen sekä vanhemmuuden arvioimista ja

läpikäymistä.  Huumeille  altistuneiden  lasten  kohdalla  psykososiaalisilla  tekijöillä  voi  olla  jopa

suurempi  merkitys  lapsen  kehityksessä  ja  elämässä  kuin  äidin  raskausaikaisella  päihdekäytöllä.

(Koponen  2005,  10.)  Esimerkiksi  sosiaalitieteissä,  psykologiassa  sekä  psykiatriassa  kiinnitetään

huomiota  lapsen  syntymän  jälkeiseen  aikaan  ja  perheen  arjessa  selviytymiseen.  Neuvoloilla  on

keskeinen merkitys tukemisessa, valistamisessa ja kontrolloimisessa.  Äitien hoitoon tulee kiinnittää

huomiota lapsen/sikiön hoidon ohella. Äitejä huomioidaan nykyään entistä paremmin ja esimerkiksi

neuvolat  painottavat  myös  äidin  jaksamisen  ja  masennuksen  tarkkailua  vauvan  kehityksen

seuraamisen ohella. (Nätkin 2003, 107.)

Akuutista  päihdeongelmaista  kärsivän  vanhemman  käyttäytyminen  voi  olla  epäjohdonmukaista.

Päihteiden käyttö vaikeuttaa tunnesiteen syntymistä vanhemman ja lapsen välille. Vanhemmuuden

kehittyminen  päihdeperheissä  vaatii  erityisseurantaa  ja  paljon  apua,  tukea  sekä  kontrollia  eri

toimijoiden  tahoilta.  (Lastenneuvola  lapsiperheiden  tukena  2004,  242.)  Päihteitä  käyttävien  äitien

(ja isien) elämäntilanne on usein vaikea ja monet heistä kärsivät päihdeongelmien ohella erilaisista

mielenterveysongelmista. Vuorovaikutustaidoissa voi olla ongelmia, mikä heijastuu myös vauvan ja

äidin väliseen vuorovaikutukseen. On todettu, että päihteitä käyttävien äitien on vaikeampi toimia
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vauvan  kanssa  vuorovaikutussuhteessa  ja  tämä  on  olennainen  psykososiaalinen  tekijä  turvallisen

kiintymyssuhteen syntymisen kannalta. (Koponen 2005, 11–12.)

Vanhempien  psyykkinen  sairastaminen  vaikuttaa  myös  laajasti  mm.  perheen  toimintatapoihin  ja

parisuhteeseen.  Näin  ollen  on  tärkeätä,  että  koko  perhettä  tuetaan  ja  autetaan

mielenterveysongelmien  varjostaessa  arkea.  (Lastenneuvola  lapsiperheiden  tukena  2004,  234.)

Vanhemmuuden  kehittymiseen  vaikuttavat  useat  eri  tekijät  ja  tekijät  vaihtelevat  yksilö  ja

perhekohtaisesti.  Vanhemman  omia  voimavaroja  pidetään  keskeisimpänä  tekijänä  hyvän

vanhemmuuden  kehitykselle.  Voimavaroihin  ja  vanhemmaksi  kasvamiseen  voivat  vaikuttaa  mm.

ihmissuhteet,  koulutus,  työura,  tiedot  ja  taidot.  Vanhemmaksi  kasvamiseen  vaikuttavat  myös

aiemmat kokemukset, oma  lapsuus,  mielikuvat  vanhemmuudesta  sekä  yhteiskunnalliset odotukset

vanhemmuudesta. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 80–83.)

Päihdeongelmaisia  raskaana  olevia  tai  vauvaperheitä  tulisi  hoitaa  monelta  taholta  ja

samanaikaisesti.  Hoidossa  tulisi  huomioida  psykiatrinen  hoito,  päihdehoito  vanhempien  ja  lasten

välinen  vuorovaikutushoito.  Hoidossa  tulee  huomioida  äidin  lisäksi  vauva  (sikiö)  ja  isä  eli  koko

perhe. (Taipale 2006, 192.) Näin hoitotahoja tulee olla väistämättä monia ja kokonaisvaltainen hoito

mahdollistaa toipumisen.

Keskusteluissa  on  noussut  esiin  erilaisia  ratkaisuja  päihderaskauksien  hoitoon.  Varhainen

puuttuminen,  moniammatillinen  verkostotyö  sekä  pakkohoito  ovat  korostuneet  keskusteluissa.

Lastensuojelun näkökulmasta vanhempia ei voida vielä velvoittaa eikä lasta suojella lastensuojelun

toimenpiteillä  raskausaikana.  Usein  lastensuojelu  on  kuitenkin  mukana  perheiden  elämässä  heti

lapsen  syntymän  jälkeen.  Ongelmana  on  kuitenkin  ollut  raskaana  olevan  äidin  päihde  ja

mielenterveyshoito  ja  lapsen  suojelu  sikiövaiheessa.  Ruotsissa  ja  Norjassa  vaikeasti

päihdeongelmaisten  raskaana  olevien  äitien  ja  sikiön  hoitoon  ja  suojeluun  on  sovellettu

pakkohoitoa. Ruotsi ja Norja toteuttavat pakkohoitoa keskenään eri tavalla. Aiheesta on keskusteltu

Suomessakin  vuosia.  Nätkinin  mukaan  lääkärit  suosittavat  usein  päihteitä  käyttäville  pakkohoitoa

sosiaalitieteilijöiden sitä vastustaessa.  (Nätkin 2003, 107.) Tämä karkea  jako ei varmasti ole ainoa

jako  näkemyseroissa  pakkohoidon  puolesta  tai  vastaan.  Keskustelussa  ovat  olleet  vastakkain

vapaaehtoisuuteen  perustuva  tuloksellinen  auttaminen  sekä  vaikeissa  tapauksissa  pakkoon

perustuva hoito, jota perustellaan äidin ja syntymättömän lapsen suojelulla.
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Päihdeongelmaisille raskaana oleville naisille on suunniteltu Ruotsin mallin mukaista pakkohoitoa.

Asiaa käsittelevä työryhmä esitteli suunnitelman helmikuussa 2009 ja siinä tehtiin ehdotus päihteitä

väärinkäyttävien tahdonvastaisesta hoidosta yhtenä hoitovaihtoehtona. Pakkohoidon on suunniteltu

koskevan vain vaikeimpia tapauksia, kun samanaikaisesti tulisi kehittää myös vapaaehtoisen hoidon

muotoja.  Aiemmin  todetun  vastustuksen  perusteina  on  myös  se,  että  päihdeäidit  pelästyisivät

pakkohoidon  mahdollisuutta  ja  jättäisivät  neuvolakäynnit  väliin  raskausaikana.  Vastustavien

mielipiteissä  korostuu  ajatus  siitä,  että  päihdeongelmat  voitaisiin  hoitaa  vapaaehtoisuuteen

perustuen,  jos  hoitopaikkoja  olisi  riittävästi.  (Yle  uutiset  kotimaa,  2009.  Päihdeäideille

suunnitellaan pakkohoitoa.) Seuraavaksi nostan esiin  varhaisen puuttumisen kokoavana käsitteenä

raskaana olevien päihdeongelmaisten ja vauvaperheiden tukemiselle ja erilaisille interventioille.

3.2 Varhainen puuttuminen

Edellisessä  alaluvussa  käsiteltiin  päihde  ja  mielenterveysongelmia  suhteessa  vanhemmuuteen  ja

todettiin  päihderaskauden  olevan  riskiraskaus,  johon  täytyy  puuttua  erilaisin  keinoin.  Näissä

tilanteissa korostuu varhainen puuttuminen. Varhaisen puuttumisen käsitteellä tarkoitetaan Bardyn

ja  Öhmanin  (2007,  7)  mukaan kahta  asiaa.  Vauvaperheitä  koskevissa  interventioissa  varhainen  –

termi  merkitsee  lapsen elämänkaaressa  sikiövaiheeseen,  syntymään  ja ensi vuosiin  liittyvää aikaa,

kun  taas  aikuisella  varhainen  viittaa  uuteen  vanhemmuuden  aikaan  saamaan  elämänvaiheeseen.

Bardy  ja  Öhman  käyvät  läpi  varhaista  puuttumista  osana  vaativaa  vauvaperhetyötä.  Heidän

määritelmänsä  varhaisesta  puuttumisesta  on  mielestäni  osuva  myös  tarkasteltaessa

päihdepsykiatrian poliklinikan vauvaperhetyötä ja sen organisoimaa verkostotyötä.

Vaativan vauvaperhetyön tarkoituksena on puolestaan tukea ja auttaa niin sanottuja korkean riskin

vauva  ja  pikkulapsiperheitä,  luoda  pohjaa  valtakunnalliselle  tuen  ja  avun  linjaamiselle,  jotta

voitaisiin  ehkäistä  pitkäkestoisen  lastensuojelun  tarvetta.  Korkean  riskin  vanhemmuus  käsittää

alkoholi  ja  huumeriippuvuuden  sekä  mielenterveydelliset  ongelmat  tai  muut  kuormittavat

riskitekijät,  jotka  heijastuvat  perheen  olosuhteisiin.  Näihin  tekijöihin  pyritään  vaikuttamaan

erilaisilla  interventioilla,  jotta  lapsen  kehitys  ja  terveys  turvattaisiin.  Interventioissa  on  kyse

varhaisesta  ehkäisystä  tai  puuttumisesta.(Bardy  &  Öhman  2007,  4,8.)  Myös  vauvaperhetyötä

koskeva määritelmä vastaa hyvin päihdepsykiatrian poliklinikan vauvaperhetyön  ideoita (kts.  luku

5.2 päihdepsykiatrian poliklinikka ja vauvaperhetyö).
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Varhainen  puuttuminen  tulee  myös  lastensuojelun  näkökulmasta  ulottaa  aikuisten  palveluihin.

1.1.2008  voimaantullut  uudistunut  lastensuojelulaki  toteaa  pykälässä  10  (Lapsen  huomioon

ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa), että:

Kun  aikuiselle  annetaan  sosiaali  ja  terveydenhuollon  palveluita,  erityisesti
päihdehuolto  tai  mielenterveyspalveluja,  ja  kun  aikuisen  kyvyn  huolehtia  lapsen
hoidosta  ja  kasvatuksesta  arvioidaan  tällöin  heikentyneen,  tai  kun  aikuinen  on
suorittamassa  vapausrangaistustaan,  on  selvitettävä  ja  turvattava  myös  hänen
hoidossaan  ja kasvatuksessaan olevan  lapsen hoidon ja tuen tarve. Terveydenhuollon
ja  sosiaalihuollon  viranomaisten  on  tarvittaessa  järjestettävä  välttämättömät  palvelut
raskaana  olevien  naisten  ja  syntyvien  lasten  erityiseksi  suojelemiseksi.
(Lastensuojelulaki (417/2007) 10§)

Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  terveydenhuollolla  on  erityisiä  velvollisuuksia  myös  raskaana  olevien

päihdeongelmaisten  sekä  syntymättömien  lasten  suojelussa.  Terveydenhuollon  puuttumisen

tarkoituksena  on  sikiövaurioiden  ehkäiseminen.  Puuttumisen  välineenä  pidetään  vaativaa

vauvaperhetyötä,  jota  tulisi  kehittää  siten, ”että  sitä  on  tarjolla  kaikille  tarvitseville  ja  siihen

kykeneville.”(Taskinen 2007, 24–25.)

Taskisen  (2007,  18)  mukaan  varhaisessa  puuttumisessa  tai  varhaisessa  tukemisessa  on  kolme

vaihetta.  Ensimmäinen  vaihe  merkitsee  huolen  tunnistamista  ja  näin  puuttumisen  tarpeen

heräämistä sekä työntekijöiden vastuuta toimia huolen aiheen suhteen. Toiseksi huolenaiheista tulisi

kyetä  keskustelemaan  vanhempien  ja  lapsen  kanssa.  Tämän  jälkeen  tulisi  kolmannessa  vaiheessa

suunnitella  ja  toteuttaa  perheen  tilanteen  tarvitsemia  korjaavia  toimenpiteitä.  Mielestäni  Taskinen

kuvaa  varhaisen  puuttumisen  keskeistä  ja  asiakaslähtöistä  ajatusta  osuvasti  toteamalla,  että

”ihmisten elämään puuttuminen on samalla lupaus tehdä jotain”.

Avun  ja  tuen  tarjoaminen  yli  ammattialojen  ja  organisaatioiden  rajojen  mahdollistaa  sen,  että

tulevan  vanhemman  omat  vaikeudet  kohdataan  ja  niitä  pyritään  ratkaisemaan  yhteistyössä.  Näin

voidaan myös katkaista  joskus jopa sukupolvien mittainen lasten kaltoinkohtelun ketju. Aina tämä

ei  ole  kuitenkaan  mahdollista.  Vanhemmuus  ei  välttämättä  kehity  vanhemman  ja  auttajien

yrityksistä  huolimatta  hyväksi  vanhemmuudeksi,  joka  takaisi  lapselle  turvallisen  ja  hyvän

kasvuympäristön. Myös näissä tilanteissa varhainen puuttuminen on tärkeää ja mm. lastensuojelun,

terveydenhuollon  ja  perhetyön  toimenpiteiden  avulla  lapsen  elämä  ja  kehitys  voidaan  turvata  jo

raskausajasta lähtien.
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Bardy  ja  Öhman  (2007,  11)  kiteyttivät  varhaista  puuttumista  tarkastelleessa

kirjallisuuskatsauksessaan  kolme  temaattista  ydinaluetta,  joilla  voidaan  arvioida  puuttumisen

onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta. Näitä ydinalueita ovat: suhdeperustaisuus, ajoitus  ja kesto sekä

moniulotteisuus monitahoisissa pulmissa.

Suhdeperustaisuus  viittaa  suhteissa  oloon,  niiden  luomiseen  sekä  suhteissa  ja  suhteiden  välillä

työskentelyyn  useilla  eri  tasoilla.  Puuttuminen  toteutetaan  suhteissa  työntekijöiden  ja  asiakkaiden

välillä.  Suhteissa  luodaan  perusta  yhteistyölle.  Suhde  on  myös  intervention  kohde,  koska  sillä

pyritään  vaikuttamaan  vanhemman  ja  lapsen  väliseen  suhteeseen.  Jotta  puuttumisella  saataisiin

aikaan muutosta, on huomioitava myös sukupolvien välinen suhde ja sen mahdollisesti aiheuttama

emotionaalisen  kohtaamattomuuden  ketju.  Puuttuminen  tapahtuu  myös  läheissuhteissa.

Läheisverkostojen sitouttaminen mukaan interventioon on merkittävää. Suhdeperustaisuutta on siis

tarkasteltava monesta näkökulmasta. (Mt. 2007, 11–13.)

Puuttumisen  ajoitusta  ja  kestoa  koskevat  kysymykset  ovat  jatkuvasti  esillä  tutkimuksessa.

Varhainen puuttuminen on hyödyllisintä. Raskaana olevat riskiäidit tulisi saada avun ja tuen piiriin

jo  ennen  lapsen  syntymää.  Ajoituksessa  korostuu  ennaltaehkäisy  ja  tutkimusten  mukaan

parhaimmat tulokset puuttumisen onnistumisesta saadaan kun työskentely aloitetaan ennen vauvan

syntymää, syntymän  jälkeen tai vielä taaperoiässä. Puuttumisen oikea ajoitus  ja riittävä kesto ovat

tärkeitä,  sillä  asiakkaiden  tilanteet  muuttuvat  ja  sekä  raskaus  että  vauvaaikaan  liittyy  uusia  ja

haastavia  tilanteita.  Vaikka  lyhyt  interventiokin  voi  saada  aikaan  myönteisiä  tuloksia

vauvaperheiden  tilanteisiin,  on  korkean  riskin perheiden  kohdalla  varmistettava,  että  puuttumisen

kesto ja seuranta on riittävää. (Bardy & Öhman 2007, 14.)

Moniulotteisuus  monitahoisissa  pulmissa  merkitsee  tässä  puolestaan  sitä,  että  korkean  riskin

vanhemmilla  voi  olla  ongelmia  kaikilla  elämänalueilla.  Moniongelmaisuus  vaatii  tutkimusten

mukaan riittävän pitkään kestäviä ja tiiviitä sekä monelta tasolta tulevia tukitoimia. (Mt. 2007, 15.)

Nämä  kolme  temaattista  ydinaluetta  ovat  mielestäni  myös  Taysin  päihdepsykiatrian  poliklinikan

vauvaperhetyön  organisoiman  verkostotyön  kannalta  keskeisiä  teemoja.  Verkostotyön  kokoavina

teemoina  näyttäytyvät  vanhemmuus,  päihde  ja  mielenterveysongelmat  sekä  niiden  myötä

varhainen  puuttuminen,  joka  määritellään  kunkin  asiakasperheen  kohdalla  yhteistyössä  verkoston

osapuolten kanssa.
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4. TAPAUSTUTKIMUS, AINEISTO JA ANALYYSI

Tässä  luvussa esittelen  tutkimuksen  toteuttamistavan, aineistonkeruu  ja analyysimenetelmän sekä

primääriaineiston  pääpiirteissään.  Määrittelen  alaluvuissa  tapaustutkimusta  ja  sisällönanalyysiä,

pohdin  kyselylomakkeen  käyttöä  aineistonkeruutapana  sekä  tutkimuksen  tekemiseen  ja  aineiston

keruuseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

4.1 Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä

Keräsin tutkimusaineistoni Taysin työntekijöille suunnatuilla kyselylomakkeilla, joissa kartoitetaan

heidän  käsityksiään  päihdepsykiatrian  poliklinikan  vauvaperhetyön  organisoimasta  verkostotyöstä

ja kokemuksia työstä verkostotahojen ja raskaana olevien päihdeongelmaisten kanssa. Tutkimustani

varten  olen  valikoinut  seitsemän  toimipistettä  ja  pyytänyt  toimipisteistä  vastaajia,  jotka  ovat

osallistuneet  verkostotyöhön  ja  työskennelleet  päihdeongelmaisten  raskaana  olevien  kanssa.

Toimitin 35 kappaletta kyselylomakkeita näihin toimipisteisiin.

Yleisimmät  laadullisen  tutkimuksen  aineistonkeruumenetelmät  ovat  havainnointi,  haastattelu,

kysely  sekä  erilaisiin  dokumentteihin  perustuva  tieto.  Näitä  voidaan käyttää  yksin,  rinnakkain  tai

yhdisteltyinä eri tavoin tutkimusresurssien ja tutkimusongelman mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002,

73.)  Haastattelu  ja  kysely  ovat  ideoiltaan  yksinkertaisia.  Niitä  voidaan  käyttää  menetelminä  kun

halutaan  tietää, mitä  ihminen ajattelee  tai  miksi  hän  toimii  niin kuin  toimii.  Kysely  ja  haastattelu

eroavat toisistaan erityisesti siinä, että kyselyssä esitetyt kysymykset ovat paperilla, eikä tutkija ole

välttämättä  paikalla  seuraamassa  niihin  vastaamista.  Haastattelussa  tutkija  puolestaan  esittää

kysymykset suullisesti haastateltavalle. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74–75.)

Päädyin käyttämään kyselylomaketta aineistonkeruumenetelmänä, sillä tutkin vauvaperhetyöhön ja

päihderaskauksien  hoitoon  keskittyvää  verkostotyötä  ja  työntekijöiden  näkemyksiä  siitä.  Tämä

tarkoittaa  sitä,  että  tutkittavien  määrä  on  haastattelujen  tekemistä  ajatellen  suuri.  Halusin  tutkia

aihetta  laadullisin  menetelmin,  joita  määrittelen  tarkemmin  alaluvussa  4.3.  Haastattelun  aineiston

keruumenetelmänä  hylkäsin  heti,  sillä  en  aikatauluni  ja  tutkittavan  aiheen  laajuuden  takia  olisi

kyennyt haastattelemaan tarvittavaa määrää ihmisiä. Kuitenkin halusin kysyä työntekijöiltä  laajasti

heidän näkemyksiään verkostotyöstä ja heidän käsityksiään omasta roolistaan verkostossa. Päädyin
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keräämään aineistoni kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen painopiste on kuitenkin avoimissa

kysymyksissä,  jotka  antavat  mahdollisuuden  arvioida  verkostotyötä  eri  näkökulmista  ja  sen

vaikutusta tutkittavien omaan työhön. Avoimiin kysymyksiin perustuvalla kyselylomakkeella pyrin

yhdistämään perinteisen kyselyn ja haastattelun parhaat puolet.

Aineistonkeruumenetelmälläni  on  huomattavia  etuja  esimerkiksi  haastatteluun  nähden.

Kyselylomakkeeseen voi vastata nimettömänä, jolloin on mahdollista kirjoittaa myös asioista, joista

ei  välttämättä  haastattelutilanteessa  kertoisi.  Myös  kyselyyn  vastaamisajan  voi  määrittää  itse  ja

täyttää lomakkeen itselleen parhaiten sopivana aikana. Kyselylomakkeella on mahdollista tavoittaa

useampia  ihmisiä  kuin  haastattelemalla  ja  kysymysten  ollessa  epäselviä,  tutkijaan  on  mahdollista

ottaa puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä ja tarkentaa asiaa. Tutkija ei välttämättä jää tutkittaville

etäiseksi, vaikka tutkittavia ei haastateltaisikaan henkilökohtaisesti, sillä kyselylomakkeet voi viedä

henkilökohtaisesti työntekijöille ja esitellä tutkimusaihetta heille. Omaa työhistoriaani ajatellen koin

eduksi myös sen, etten haastatellut työntekijöitä,  joiden kanssa olen itse mahdollisesti tehnyt työtä

tai tulen tekemään töitä. Tällä hetkellä uskon profiloituvani tutkittaville ennen kaikkea sosiaalityön

opiskelijana ja uskon työntekijöiden kohdistaneen vastaukset opiskelijalle eikä sosiaalityöntekijälle,

jonka  kanssa  tehdään  verkostoyhteistyötä.  Lisäksi  Taysin  työntekijät  ovat  yliopistosairaalan

henkilökuntana  tottuneet  tutkimuksen  tekemiseen  ja  tutkijoihin  suhtaudutaan  myönteisesti.  Tämä

vaikuttaa  varmasti  myös  siihen,  että  tutkittavat  ovat  tottuneet  vastaamaan  kyselyihin,  vaikka

sosiaalityön tutkimus ei olisikaan heille entuudestaan kovin tuttua.

Kysely ei ole aineiston keräämisen muotona ongelmaton. Se ei ole vastaustilanteessa yhtä joustava

kuin  haastattelu,  jossa  voidaan  käydä  keskustelua  haastateltavan  kanssa  ja  esittää  kysymyksille

jatkokysymyksiä.  Kysymyslomakkeen  avoimet  kysymykset  voivat  olla  vaikeita  vastata,  eivätkä

kaikki välttämättä osaa ilmaista itseään kirjallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.)

Kyselylomakkeen  laatiminen  oli  ongelmallista,  sillä  kysely  on  suunnattu  hyvin  erilaisilla

toimialueilla  työskenteleville  ihmisille  ja  haasteena oli  saada kysymykset muotoiltua siten, että ne

olisivat  kaikille  yksiselitteiset.  Koska  minulla  ei  ole  aiempaa  kokemusta  kyselylomakkeen

laatimisesta,  kävin  läpi  kyselytutkimuksia  ja  muiden  tekemiä  kyselylomakkeita.  Aineistostani

metodologisesti haastavan tekee se, että painopisteeni on avoimissa kysymyksissä,  jotka analysoin

kvalitatiivisesti, enkä ole löytänyt juurikaan ohjeita tällaisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkimukseni

teemat ovat  luonteeltaan sellaisia, että ne avautuisivat myös haastattelujen kautta. Aihe on laaja  ja
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verkostotyö  monimuotoista,  enkä  usko  rajatulla  määrällä  haastatteluita  pystyväni  vastaamaan

tutkimuskysymyksiini.

Lopulta  rakensin  kyselylomakkeeni  melko  nopealla  aikataululla,  sillä  sen  piti  olla  valmis  ennen

tutkimuslupien  hakemista.  Testasin  lomakkeen  itse  ja  luetutin  sen  läpi  vauvaperhetyöryhmän

työntekijöillä. Olisi ollut hyödyllistä testata lomake myös vastaajaryhmään kuuluvalla työntekijällä,

mutta ajan puutteen vuoksi tämä jäi toteuttamatta. Lisäsin ennen kyselyiden lähettämistä lomakkeen

loppuun  vielä  mahdollisuuden  kommentoida  kyselylomaketta  tai  antaa  kehittämisideoita

tutkimukseen tai verkostotyöhön liittyen.

Toivoin  saavani  mahdollisimman  paljon  vastauksia,  mutta  myös  palautetta  siitä,  miten

tutkimuslomakkeeni käytännössä toimi. Ongelmana oli joidenkin vastausten osalta se, että avoimiin

kysymyksiin  oli  vastattu  vain  muutamalla  sanalla,  jolloin  analyysi  on  vähintäänkin  vaikeaa.

Kyselylomake avoimine kysymyksineen vie myös työntekijöiden työaikaa ja siihen on helppo jättää

vastaamatta.  Toisaalta  taas  kyselyyn  oli  mahdollista  vastata  vaikka  erissä  ajan  antaessa  myöten.

Epäselvien  kysymysten  osalta  minuun  oli  mahdollisuus  olla  yhteydessä  puhelimitse  tai

sähköpostitse. Myös pitkä vastausaika antoi työntekijöille mahdollisuuden osallistua  itse parhaaksi

katsomanaan ajankohtana.

4.1 Tapaustutkimus ja sisällönanalyysi

Tapaustutkimus on laaja käsite ja sen määrittely on koettu hankalaksi, sillä tapaustutkimus on

lähestymistapana monipuolinen  ja tapaustutkimuksen tekemisen tavat voivat vaihdella esimerkiksi

tieteenaloittain. Yleisellä  tasolla  määriteltynä  tapaustutkimus  on  empiiristä  tutkimusta,  joka  tutkii

nykyajan  ilmiöitä  (vrt.  historian  tutkimus)  todellisissa  elämäntilanteissa:  ja/tai  kun

elämäntilanteiden rajat eivät ole selvät; ja/tai jossa käytetään monia todistuksen lähteitä.  (Laitinen,

1998, 19, Yin 1987, 23.)

Tapaustutkimuksen  määrittelystä  tekee haasteellista  se,  että  tutkimuksen  kohde  ei  ole  välttämättä

yleisesti  määriteltävissä  vaikkapa  tutkimusyksiköksi  vaan  tutkimuskohde  voidaan  määritellä

esimerkiksi  käsitteiden  väliseksi  suhteeksi.  Yhteiskuntatieteissä  kuitenkin  tutkimuskohteet

määritellään  siten,  että niillä on  vastineet  todellisessa  maailmassa  eivätkä käsitteet  jää  irrallisiksi.
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Tutkimuksen  kohteina  voivatkin  olla  todellisen  maailman  osien  väliset  suhteet.  Tämän  kaltaista

näkemystä pidetään teoreettisena tai systeemisenä. ( Laitinen 1998, 33.)

Yinin  (2003,  12)  mukaan  tapaustutkimus  tutkimusstrategiana  toimii  erilaisissa  tilanteissa  ja  sitä

käytetään saavuttamaan tietoa yksilöistä, ryhmistä, organisaatioista sekä sosiaalisista  ja poliittisista

ilmiöistä. Se  tarjoaa  mahdollisuuden  tarkastella  merkityksellisesti  ja  kokonaisvaltaisesti  todellisen

elämän  ilmiöitä  ja  tapahtumia. Laine  ja kumppanit (2007, 9.) ovat Yinin kanssa samoilla  linjoilla.

Myös  he  näkevät  tapaustutkimuksen  laajasti,  jolloin  tutkimuksen  kohteina  voivat  olla  ilmiöt,

yksilöt,  yhteisöt,  organisaatiot  tai  jokin  tapahtumakulku,  jota  voidaan  tarkastella  osissa,  pienenä

joukkona tapauksia tai pelkästään yhtä tarkasti rajattua tapausta. Keskeistä on ilmiön monipuolinen,

tarkka ja läpiluotaava kuvaus.

Laine ym. (2007, 10) luonnehtivat tapaustutkimusta voidaan seuraavien seikkojen kautta:

1. holistisuus eli kokonaisvaltainen analyysi luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta,
2. kiinnostus sosiaaliseen prosessiin,
3.   useiden aineistojen ja menetelmien käyttö
4.   aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen ja
5.   tapauksen ja kontekstin rajan hämäryys.

Tapaustutkimus  oli  tyypillinen  tutkimusstrategia  1900luvun  ensimmäisinä  vuosikymmeninä

etenkin  liiketalouden,  lääketieteen, psykologian sekä  jopa sotien  ja  sotilaallisuuden tutkimuksessa.

Sosiaalitieteissä  tapaustutkimuksia  tehtiin  erityisesti  kaupunkiekologisen  tutkimuksen  parissa.

(Laitinen  1998,  11.)  Vaikka  tapaustutkimusta  on  tehty  läpi  1900luvun,  vuosisadan

alkuvuosikymmenten  jälkeen  tapaustutkimus  jäi  sosiaalitieteissä  taustalle  erityisesti  tilastollisten

menetelmien  kehittyessä.  Myös  paikallistutkimuksen  ja  sosiaalisten  ongelmien  selvittelyn

väheneminen sekä makroteorioista kiinnostuminen vaikuttivat tapaustutkimuksen suosion  laskuun.

(Laitinen 1998, 12, ref. Stoecker 1991, 90.)

1900 luvun lopulla ja 2000 luvun alkupuolella tapaustutkimusta on jälleen alettu nostaa esiin. Sitä

pidetään  eri  tieteenaloilla  hyväksyttynä  tutkimuksentekotapana.  Vaikka  tapaustutkimusta  on

perinteisesti  pidetty  etnografian  ja  antropologian  sovellutusalueina,  se  on  ollut  käytössä  myös

lääketieteessä,  hoitotieteessä  sosiologiassa,  sosiaali  ja  kehityspsykologiassa,  kauppatieteissä,

kasvatustieteissä,  kriminologiassa  sekä  sosiaalityössä.  (Laitinen,  1998,  17.) Sovellutusalue  on  siis

varsin laaja ja joillakin tieteenaloilla on tapaustutkimuksessa jo pitkät perinteet.
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Tapaustutkimukselle  on  Laineen  ym.  (2007,  9)  mukaan  ominaista  se,  että  tutkimuksessa  voidaan

käyttää  useitakin  tutkimusmenetelmiä.  Se  ei  itsessään  ole  metodi  vaan  enneminkin  tutkimustapa,

jonka  toteuttamiseen  voidaan  käyttää  erilaisia  aineistoja  ja  menetelmiä.  Gillham  (2000,  13)

puolestaan näkee tapaustutkimuksen päämetodina,  jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia metodeja

kuten  haastatteluja,  havainnointia  tai  erilaisten  dokumenttien  analyysiä.  Tätä  hän  kutsuu

monimetodiseksi lähestymistavaksi.

Kuten  muutkin  tutkimustavat,  myös  tapaustutkimus  saa  osakseen  kritiikkiä.  Tapaustutkimuksen

kritiikki  kohdistuu  mm.  objektiivisuusvaatimuksen  toteutumiseen,  falsifiointikriteeriin  ja

yleistämisen  ongelmaan.  Sisäinen  validiteetti  voi  olla  tapaustutkimuksessa  ongelma,  sillä  tutkija

vaikuttaa  väistämättä  tutkimukseen  ja  voi  näin  johtaa  harhaan.  Tutkijalla  voi  olla

tutkimusaiheeseensa  tunneside,  eikä  tapaustutkimuksen  tekijällä  ole  kokeellista  kontrollia

kohteeseen.  (Laitinen  1998,  85.)  Nämä  ovat  tosiseikkoja,  jotka  tapaustutkimuksen  tekijän  on

tiedostettava.    Toisaalta  myös  esimerkiksi  tilastollisessa  tutkimuksessa  tutkijalla  on  vaikutusta

siihen  miten  aineistoaan  koneelle  ajaa,  mitä  muuttujia  käyttää  ja  millaisina  haluaa  tulosten

näyttäytyvän.  Kriittisyys  suhteessa  sisäiseen  validiteetin  kohdistuu  näin  varmasti  kaikenlaisen

tutkimuksen tekemiseen.

Sisäisen  validiteetin  ongelman  lisäksi  kritiikkiä  on  kohdistettu  siihen,  ettei  tapaustutkimuksessa

mitata tarkasti riippuvia ja riippumattomia muuttujia ja että tapaustutkimus toimii retrospektiivisesti

ja  näin  erheellisesti  tukeutuen  mielivaltaiseen  tulkintaan.  Kuitenkin  eri  tieteenalat  tekevät

tutkimusta  hyvin  erilaisista  lähtökohdista  ja  esimerkiksi  luonnontieteissä  tarkkuus  on  keskeistä.

Laadullisen  sosiaalitutkimuksen  tunnusmerkki  on  puolestaan  johtopäätöksiin  vievän  prosessin

kuvaus.  Tapaustutkimukseen  sovellettuna  tämä  tarkoittaa  sitä,  että  tutkimusprosessi  on  kyettävä

toistamaan  ja  osoitettava  miten  tutkimuksen  johtopäätös  voidaan  tehdä  uudelleen.  Vaikka  tutkija

olisikin  subjektiivinen  menettelytavoiltaan,  tapaustutkimuksen  tavoitteena  on  saavuttaa  validi

tulkinta tutkimuskohteesta. (Laitinen, 1998, 85.) Tapaustutkimuksen tekijän tulee kerätä analyysiä

ja tapauksen raportointia varten useita erilaisia todisteita, joiden avulla tapausta voidaan perustella.

Erilaisia  todisteita  voivat  olla  esimerkiksi  dokumentit,  tallenteet,  haastattelut  sekä  havainnointiin

perustuvat todisteet. (Gillham 2000, 20–21.)

Oman  lähestymistapani  tapaustutkimukseen  on  Gillhamin  kanssa  samoilla  linjoilla.  Näen

tapaustutkimuksen  päämetodinani,  jonka  sisällä  teen  laadullista  sisällönanalyysiä  keräämästäni

kyselyaineistosta.  Hyödynnän  tapauksen  esittelyssä  ja  tutkimuksessa  erilaisia  aineistoja.
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Primääriaineistoni  koostuu  keräämästäni  kyselyaineistosta,  mutta  käytän  tapauksen

hahmottamisessa  ja  kuvaamisessa  apunani  sekundääriaineistonani  organisaation  itse  tuottamaa

materiaalia,  josta  osa  on  julkaisematonta.    Sekundääriaineistonani  käytän  päihdepsykiatrian

poliklinikan  vauvaperhetyöstä  tehtyä  kirjallista  materiaalia,  joita  ovat  esitteet,

projektitoimintakuvaus  sekä  Pirkanmaan  sairaanhoitopiirin  internetsivut.  Nostan  esiin

vauvaperhetyön  keskeisiä  teemoja,  joita  käsittelen  tutkimuskirjallisuuden  valossa.

Tutkimuskirjallisuuden  liittäminen  osaksi  tapauksen  kuvausta  on  mielestäni  perusteltua,  sillä  se

kytkee yksittäisen tapauksen osaksi laajempaa yhteiskunnallista ja tutkimuksellista kontekstia.

Oman tapaukseni kuvaamiseen käyttämäni kirjallinen materiaali on organisaation itsensä tuottamaa

ja  esimerkiksi  projektitoimintakuvaus  ei  ole  kaikkien  saatavilla.  Kuitenkin  tapaustutkimuksessa

nämä  ovat  arvokasta  tietoa,  osa  ”todistusaineistoa”,  vaikka  niiden  käyttö  ei  olisikaan  yhtä

yksinkertaista  kuin  julkaistun,  kaikkien  saatavilla  olevan  kirjallisuuden.  Tämän  kaltaisen

todistusaineiston  tarkoituksena  ei  ole  tarjota  suoraa  ratkaisua  tutkimuskysymyksiin  vaan

pikemminkin toimia todistusaineistona tutkittavalle ilmiölle. (Gillham 2000, 42–43.)

Tutkielmani arvioi kokemuksia ja ajatuksia vauvaperhetyön organisoimasta verkostotyöstä ja tässä

mielessä  se  voidaan  nähdä  tapauskohtaisena  arviointitutkimuksena  (Nyqvist  2006).  Mielestäni

tutkimuskohteenani  on  kuitenkin  selkeästi  tapaus  ja  työntekijöiden  kokemukset  ovat  näkökulmia

tutkimaani  tapaukseen.  Aineiston  analyysissä  pyrin  nostamaan  esille  kokemuksia,  käsityksiä  ja

verkostotyön  hyödyllisyyttä  työntekijöiden  näkökulmasta  ja  luomaan  käsitteitä  työntekijöiden

kokemuksille.  Tutkimuksessani  tarkastellaan  siis  tapausta  ja  arvioidaan  sitä.  Siinä  on  kyse  tietyn

”mallinnetun”  toiminnan  tai  työmuodon  arvioinnista  ja  arviointi  paikantuu  erikoissairaanhoidon

organisaatioon.  (Jokinen  &  Kuronen  2006.)  Aineistonkeruuta  suunnitellessani  minulle  oli  selvää,

että  tulen  tekemään  laadullisen  analyysin  kyselylomakkeen  avoimista  kysymyksistä.

Kyselyaineiston laadulliseen analyysiin soveltuu parhaiten sisällönanalyysi.

Sisällönanalyysin  voidaan  ajatella  olevan  perusanalyysimenetelmä,  joka  soveltuu  kaikkiin

laadullisen  tutkimuksen  perinteisiin.  Sen  voidaan  ajatella  olevan  myös  väljä  teoreettinen  kehys

tutkimuksen tekemiseen.  (Tuomi  & Sarajärvi 2002, 93.) Sen avulla  voidaan  tehdä  tekstianalyysiä

dokumenteista  systemaattisesti  ja  objektiivisesti.  Tarkoituksena  on  siis  saada  tutkittava  ilmiö

tiivistettyyn  ja  yleiseen  muotoon.  Sisällönanalyysi  toimii  apuvälineenä  aineiston  järjestämisessä.
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Sisällönanalyysiä  on  kritisoitu  siitä,  että  analyysi  auttaa  jäsentämään  aineiston,  mutta  jättää  itse

analyysin keskeneräiseksi, vailla johtopäätöksiä olevaksi. (Mt. 105.)

Sisällönanalyysistä käytetään usein termiä sisällön erittely. Tuomen ja Sarajärven (2002, 107–109)

mukaan  nämä  eivät  ole  kuitenkaan  synonyymejä.  Sisällön  erittely  merkitsee  dokumenttien

analyysia,  jossa  kuvataan  kvantitatiivisesti  tekstin  sisältöä.  Sisällönanalyysi  puolestaan  pyrkii

kuvaamaan  dokumentteja  sanallisesti.  Sisällönanalyysin  käsitettä  voidaan  kuitenkin  nähdä

tarkoittavan sekä sisällön erittelyä että sisällön analyysiä. Analyysista syntynyt tieto voidaan myös

kvantifioida  eli  jatkaa  analyysiä  muuttamalla  sanallisesti  kuvattua  aineistoa määrälliseksi.  Tällöin

erittelyä ja analyysiä ei ole tarpeellista erottaa toisistaan.

Sisällönanalyysiä  on  mahdollista  toteuttaa  aineistolähtöisesti  (induktiivisesti),  teoriaohjaavasti  tai

teorialähtöisesti  (deduktiivisesti).  Aineisto  kuvaa  tutkittavaa  ilmiötä  ja  analyysin  tavoitteena  on

kuvata  sanallisesti  ja  selkeästi  sitä.  Sisällönanalyysin  avulla  aineisto  järjestetään  tiivistettyyn  ja

selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Selkeyttämisen avulla on mahdollista

tehdä johtopäätöksiä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110.)

Gillhamin  (2000,  71)  mukaan  sisällönanalyysin  keskeisin  tarkoitus  on  identifioida  aineiston

oleelliset väittämät. Nämä  väittämät erottuvat muun tekstin  joukosta,  sillä niissä sanotaan,  jotakin

oleellista tutkittavasta ilmiöstä.

Krippendorff  (2004,16)  toteaa  laadullista  sisällönanalyysiä  voitavan  toteuttaa  esimerkiksi

diskurssianalyysin,  sosiaaliseen  konstruktivismiin  perustuvana  sisällön  analyysinä,  retorisena

analyysinä,  etnografisena  sisällönanalyysinä  tai  keskustelun  analyysinä.  Omassa  analyysissäni  on

vaikutteita  sosiaaliseen  konstruktivismiin  perustuvasta  analyysistä,  jossa  esimerkiksi  tarkastellaan

sitä, miten todellisuutta rakennetaan ja käsitteellistetään kielessä ja kirjoitetussa tekstissä. Siinä on

myös  vaikutteita  etnografisesta  sisällön  analyysistä,  jota  käytetään  sekä  kategorisointiin  että

narratiiviseen  kuvaukseen.  Analyysi  perustuu  tekstien  lukemisesta  nouseviin  kategorioihin  ja

narratiiveihin ja keskittyy muun muassa tilanteisiin, merkityksiin ja nyansseihin. (Mt. 2004, 16.)

Gillham  (2000,  72.)  tiivistää  analyysin 11  kohtaiseen  ohjeeseen,  jonka  mukaan analyysi  tapahtuu

käytännössä  siten,  että  aineistosta  korostetaan  merkittävät  osiot  ja  jätetään  merkityksetön  pois.

Merkitykselliset,  korostetut  ilmaukset  yritetään  saada  kategorisoitua  ja  niiden  tulisi  vastata

esitettyihin  kysymyksiin.  Pyrkimyksenä  on  johtaa  tekstiaineistoista  kategorioita.  Kategorioista
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muodostetaan lista, jonka avulla kategorioita on mahdollista verrata. Vertailu voi johtaa siihen, että

osa kategorioista voidaan yhdistää tai vastaavasti jakaa vielä erillisiin kategorioihin. Kun keskeisille

teemoille  on  annettu  nimet,  niistä  on  helpompi  havaita  mitkä  ovat  tutkimuksen  kannalta

välttämättömiä tai sopivia.

Tämän  jälkeen  auki  kirjoitettu  aineisto  käydään  läpi  kategorialuettelon  kanssa  ja  niitä  verrataan

oleellisiin väittämiin. Kategorioita voidaan tässä vaiheessa muokata väittämiin paremmin sopiviksi

ja  tarpeen  mukaan  lisätä  kategorioita.  Jokaiselle  oleelliselle  väittämälle  tulisi  osoittaa  oma

kategoriansa.  Mikäli  aineistosta  löytyy  väittämiä,  joille  ei  löydy  kategoriaa,  ne  tulisi  käsitellä

erikseen määrittelemättöminä, mutta tärkeänä osana aineistoa. (Mt. 2000, 73–74.)

Kyselyaineistooni  ei  ollut  mahdollista  soveltaa  mitään  yksittäistä  analyysiohjetta  tai

etenemiskaavaa. Analyysissä on vaikutteita erilaisista tavoista toteuttaa analyysiä, mutta en löytänyt

yksittäistä  mallia  jonka  mukaisesti  olisin  toiminut.    Valokivi  (2008,  4041)  kuvaa  omaa

analyysitapaansa otteeltaan laadullisen sisällön analyysin kaltaiseksi, sillä hän on saanut vaikutteita

siitä. Hän on käyttänyt  tutkimuksessaan analyysiyksikkönä  lausumaa tai ajatuskokonaisuutta,  joita

hän  kutsuu  asiaa  kommentoivaksi  kokonaisuudeksi.  Olen  hyödyntänyt  omassa  analyysissäni  tätä

ajatusta.

4.3 Aineistolähtöisyys ja teoriasidonnaisuus

Aineiston  käsittelyyn  vaikuttaa  ennen  kaikkea  tutkijan  suhtautuminen  teoriaan.  Tutkielmaa  voi

tehdä  monella  tavalla,  kuten  aineistolähtöisesti,  teoriasidonnaisesti  tai  teorialähtöisesti.

Aineistolähtöisessä  analyysissä  teoria  rakentuu  aineistosta.  Teoriasidonnaisessa  analyysissä  teoria

kulkee  rinnalla,  mutta  analyysi  ei  perustu  teoriaan.  Teorialähtöinen  analyysi  on  kyseessä,  kun

tutkimuksessa  lähdetään  liikkeelle  teoriasta.  Empiria  on  sivuosassa  teorian  näytellessä  pääroolia

tutkimuksessa. ( Eskola 2001, 137.)

Aineiston  avulla  pyrin  vastaamaan  tutkimuskysymyksiini.  Aineiston  tehtävänä  ei  ole  kuitenkaan

toimia  pelkästään  tutkijan  olettamusten  ja  tutkimuskysymysten  testaajana,  vaan  se  voi  toimia

pohjana  uuden  keksimiselle.  Aineiston  avulla  aiheesta  voi  löytyä  täysin  uusia  näkökulmia  ja

hypoteeseja vanhojen rinnalle tai tilalle. (Eskola 2001, 136.)
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Aineistolähtöinen kehys on laadulliselle tutkimukselle tavallinen. Tapaustutkimukseen sovellettuna

tämä  voidaan  nähdä  siten,  että  tutkijalle  ei  ole  tutkimuksen  alkaessa  välttämättä  selvää  ”mistä

tapaus on tapaus”. Tapaustutkimuksen lähtökohtana on silloin tuntuma ja kiinnostus. Tutkimuksen

edetessä lisääntyy myös tietous tapauksesta. (Laine ym. 2007, 20.)

Eskolan  (2001,  137–138)  määritelmän  mukaan  oman  tutkimukseni  analyysi  etenee

aineistolähtöisesti,  mutta  se  on  myös  teoriaohjaavaa.  Kuten  jo  aiemmin  on  todettu,

aineistolähtöisyys  on  tapaustutkimukselle  tyypillistä.  Tutkimukseni  alussa  tarkastelen  yleisellä

tasolla  verkostotyötä  ja  moniammatillisuutta  ja  aiempia  tutkimuksia.  Tutkielmassani  on  siis  alun

teoriaosuus  kirjallisuuskatsauksen  omaisena  ja  sen  tarkoitus  on  toimia  käsitteitä  taustoittavana

osiona. Tällainen teoriaosuus saattaa Eskolan (2001 137–138) mukaan olla ongelmallinen, sillä  se

näyttäytyy lukijalle vain luettuna materiaalina, joka on koottu samaan lukuun. Sen suhde aineistoon

jää  helposti  irralliseksi,  eikä  siitä  saa  koottua  kokonaisuuden  kannalta  mielekästä  kokonaisuutta.

Tällöin teoria ja empiria jäävät toisistaan irralliseksi.

Teoriasidonnaisessa  analyysissä  teoria  voi  toimia  analyysin  apuna.  Aineistolähtöisen  analyysin

tapaan analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta erona on se, että aiempi tieto tai teoriaosuus voi

ohjata analyysiä. Aikaisempi tieto vaikuttaa aineistoon siten, että se mahdollistaa uusien ajatusten

esiin  tuomista.  Analyysissä  kulkevat  rinnakkain  aineistolähtöinen  ajattelu  sekä  aikaisempi  tieto.

(Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  98–99.)  Aikaisempi  tieto  ja  työkokemukseni  sekä  käsitykseni

verkostotyöstä  ovat  ohjanneet  myös  kyselylomakkeen  laatimista.  Teorian  ja  työkokemuksen

perusteella tavoittelin kysymyksillä tietyntyyppisiä vastauksia. Aiempi tieto ja kokemus ovat myös

apunani jäsentäessäni aineistoa ja vaikuttavat siihen, millä tavoin valitsen oleellisia väittämiä.

Mielikuvilla  on  tärkeä  rooli  aineiston  jäsentämisessä  ja  ne  auttavat  luomaan  kokonaiskuvaa

aineistosta. Ne voivat myös osoittaa  syyyhteyksiä  tai  toimijoiden motivaatioperustaa.  (Laine ym.

2007, 20–21.)  Verkostotyön ollessa tapauksena, täytyykin siis tarkastella mielikuvia verkostotyöstä

ja  liittää  kyseinen  verkostotyön  muoto  osaksi  aiemmin  kirjallisuuskatsauksen  avulla  taustoitettua

verkostotyön  kehystä.  Näin  vauvaperhetyön  organisoimaa  verkostotyötä  voidaan  tarkastella  sekä

verkostotyön kehyksessä että siitä itsestään käsin analyysin avulla.

Aineistolähtöistä  analyysiä  voidaan  kuvata  kolmivaiheiseksi  prosessiksi,  johon  sisältyy  aineiston

pelkistäminen, aineiston ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen (Miles & Huberman 1984

ref.  Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  110).  Koska  aineistoni  analyysi  etenee  teoriaohjaavasti,  analyysiä
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toteutetaan  aluksi  aineistolähtöisen  analyysin  tapaan  pelkistämällä  käsitteitä  ja  ryhmittelemällä

niitä.  Kuitenkin  käsitteellistämisessä  käytetään  aineistolähtöisestä  analyysistä  poiketen  aiempia

teoreettisia  käsitteitä.  (Mt.  2002,  116)  Aineiston  ryhmittelyssä  olen  käyttänyt  apunani  myös

kyselylomakkeeni  taustakysymyksiä  ja  monivalintakysymyksiä.  Näiden  perusteella  olen  jakanut

kyselyvastaukset kolmeen ryhmään.

4.4 Aineiston esittely

Kyselylomakkeeni  on  suunnattu  Taysin  työntekijöille,  jotka  ovat  osallistuneet  päihdepsykiatrian

poliklinikan vauvaperhetyön  järjestämiin verkostokokouksiin  ja verkostotyöhön päihderaskauksien

hoidossa.  Toimipisteiksi  valikoituivat  synnyttäneiden  vuodeosastot,  äitiyspoliklinikka,

vastasyntyneiden tehoosasto, akuuttipsykiatrian osasto sekä pikkulapsipsykiatrian työryhmä. Nämä

toimipisteet  ovat  tavallisimmin  mukana  verkostoyhteistyössä  ja  sijoittuvat  raskaana  olevien

päihdeongelmaisten  koko  erikoissairaanhoidon  piirissä  tarjottavan  hoidon  eri  vaiheisiin.

Toimipisteitä  on  siis  kaikkiaan  seitsemän  ja  päädyin  lähettämään  kuhunkin  toimipisteeseen  viisi

kyselylomaketta.  Tavoitteenani  oli  saada  35  vastausta  kustakin  toimipisteestä.  Joissakin

toimipisteissä verkostotyöhön osallistujia on enemmän ja toisissa taas vähemmän, mutta jokaisesta

toimipisteestä löytyy vähintään kolme henkilöä, jotka ovat yhteistyöhön osallistuneet.

Kyselylomakkeen  ensimmäisessä  osiossa  kysymyksissä  15  kartoitin  taustatietoja,  joita  ovat  ikä,

sukupuoli,  ammatti,  toimipiste  ja  työssäoloaika  nykyisessä  työpaikassa.  Valitsin  taustatiedoiksi

nämä  tekijät,  sillä  ne  auttavat  tulkitessani  avointen  kysymysten  vastauksia  verkostotyöstä  ja

työntekijöiden  kokemuksista.  Esimerkiksi  työkokemus  Taysissa  sekä  ikä  saattavat  vaikuttaa

näkemyksiin  verkostotyöstä  ja  eri  aikoina  opiskelleilla  on  varmasti  eri  tavoin  huomioitu

koulutuksessa  moniammatillisuus  ja  verkostotyön  tekeminen.  Nämä  taustatiedot  heijastuvat

varmasti myös tietoihin päihde ja mielenterveysongelmaisista potilasryhmänä.

Kysymyksissä 68 kartoitin  monivalintakysymyksillä  osallistumista päihdepsykiatrian poliklinikan

vauvaperhetyöryhmän verkostokokouksiin.  Kysymyksiä ovat:

6.  Kuinka  kauan  olet  ollut  mukana  päihdepsykiatrian  poliklinikan  vauvaperhetyöryhmän

verkostokokouksissa?  Kysymykseen  on  neljä  vastausvaihtoehtoa:  alle  vuoden,  12  vuotta,  23

vuotta ja yli 3 vuotta. Tällä kysymyksellä pyrin kartoittamaan sitä, ovatko työntekijät olleet mukana
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verkostoyhteistyössä  vauvaperhetyön  ollessa  päihdepsykiatrian  poliklinikan  vakinaista  toimintaa

vai ovatko he olleet mukana yhteistyössä jo vauvaperhehankkeen aikana.

7.  Kuinka  monta  kertaa  olet  osallistunut  vauvaperhetyöryhmän  järjestämiin  verkostokokouksiin

viimeisen kahden vuoden aikana (1.1.2006 alkaen)? Kysymykseen on viisi vastausvaihtoehtoa: 02,

24, 46, 68 ja yli 8 kertaa. Tällä kysymyksellä kartoitan sitä kuinka paljon työntekijät itse asiassa

ovat olleet mukana verkostotyössä.

8.  Mihin  verkostokokouksiin  yleensä  osallistut?  (Voit  valita  useamman  kuin  yhden  vaihtoehdon)

Vastausvaihtoehtoja  on  neljä:  hoidon  suunnitteluverkosto,  synnytysverkosto,  hoidon

seurantaverkosto  ja  muu  verkosto,  joka  voi  olla  esimerkiksi  lastensuojelullinen  verkosto  vauvan

syntymän jälkeen. Eri toimipisteiden työntekijät osallistuvat eri vaiheiden verkostokokouksiin ja he

voivat  osallistua  useampaan  verkostokokoukseen  raskauden  eri  vaiheissa  tai  vauvan  syntymän

jälkeen.

Kysymykset  914  ovat  avoimia  kysymyksiä  ja  ne  ovat  tutkimukseni  kannalta  keskeisimmässä

roolissa.  Avoimilla  kysymyksillä  pyrin  kartoittamaan  työntekijöiden  kokemuksia  ja  näkemyksiä

verkostotyöstä  sekä omasta  työstä  suhteessa  verkostotyöhön  ja  työskentelyyn  päihdeongelmaisten

raskaana  olevien  kanssa.  Kuvasin  perheet  kysymyksissä  vauvaperheinä,  joissa  vanhemmalla  on

päihdeongelma  tai  raskaana  olevina  päihdeongelmaisina.  Koska  suuntasin  kyselyt

erikoissairaanhoidon  työntekijöille,  pohdin  potilas/asiakas  termin  käyttämistä.

Tutkimuskysymyksissä  käytän  asiakas  –  termiä,  sillä  sosiaalityön  näkökulmasta  he  näyttäytyvät

asiakkaina. Kyselylomakkeessa päädyin kuitenkin käyttämään asiakas/potilas – termiä rinnakkain,

jotta  vastaajat  voisivat  itse  valita  haluamansa  termin.  Päädyin  käyttämään  termejä  vain  yhdessä

kysymyksessä lomakkeen lopussa. Avoimia kysymyksiä ovat:

9.  Miten  ja  milloin  työskentelet  raskaana  olevan  päihdeongelmaisen  /  vauvaperheen  kanssa?

Kysymyksen  tavoitteena  oli  saada  vastaajat  kuvaamaan  omaa  asiantuntijuuttaan  ja  toimijuuttaan

työskenneltäessä  asiakasperheiden  kanssa.  Kysymyksen  tarkoitus  oli  selvittää  minkälainen

toimenkuva  vastaajalla on,  ja  millaisella  työotteella  työntekijä  työtänsä  tekee. Pyrin kysymyksellä

myös  saamaan  selville  sen,  kuinka  paljon  vastaajat  ovat  ylipäänsä  tekemisissä  kyseisen

asiakasryhmän  kanssa.  Aloitin  omaa  työtä  koskevalla  kysymyksellä  myös  siksi,  että  ajattelin
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vastaajien  saavan  aloittaa  laajoihin  avoimiin  kysymyksiin  vastaamisen  helpolla,  omaan  työhön

liittyvällä kysymyksellä, johon jokaisella olisi sanottavaa.

10.  Kuvaile  vauvaperhetyön  järjestämiä  verkostokokouksia  ja  vertaa  miten  ne  vastaavat  aiempia

käsityksiäsi  verkostotyöstä.  Kysymyksen  tavoitteen  oli  selvittää  minkälaiseksi  vastaajien  kuva

vauvaperhetyöryhmän organisoimista  verkostokokouksista  oli  muodostunut. Tavoitteena  oli  myös

selvittää  oliko  vastaajilla  muunlaista  kokemusta  (esimerkiksi  opinnoista  tai  työelämästä)

verkostotyöstä.

11.    Minkälainen  rooli  sinulla  on  näissä  verkostokokouksissa?  Kysymyksen  tarkoitus  oli  jatkaa

verkostotyön  teemalla,  jota  yleisellä  tasolla  selvitettiin  edellisessä  kysymyksessä.  Kysymyksen

tavoitteena  oli  saada  vastaajat  pohtimaan  omaa  rooliaan  verkostokokouksissa  ja  sen  kautta

osallisuuttaan  verkostotyöhön.  Toivoin  oman  roolin  ja  paikan  hahmottamisen  toimivan  pohjana

myös toisten työntekijöiden ja asiakkaan roolien hahmottamiselle.

12.  Minkälaisena  koet  eri  ammattialojen  välisen  yhteistyön? Työnjakoa  käsittelevässä

kysymyksessä  tavoitteena  oli  nähdä  aiemmin  määritelty  oma  rooli  suhteessa  muiden  rooleihin.

Kysymyksessä  pyrittiin  myös  kartoittamaan  sitä,  miten  eri  toimijoiden  työ  määrittyy  osaksi

päihderaskauden  hoitoprosessia  ja  miten  laajaksi  työnjako  eri  ammattialojen  välillä  koettiin.

Tavoitteenani oli ammattialoja koskevalla kysymyksellä selvittää myös sitä, minkälaisiksi eri alojen

edustajat toistensa työt mieltävät ja onko työssä päällekkäisyyksiä. Myöhemmin olen todennut, että

kysymyksessä olisi voinut painottaa ammattialojen lisäksi myös toimipisteiden välisyyttä.

13.  Miten  yhteistyö  asiakkaan/potilaan,  hänen  läheistensä  ja  eri  alojen  välillä  mielestäsi  toimii

verkostokokouksissa? Kysymyksen  tavoitteena  oli  saada  selvitettyä,  minkälainen  kokemus

vastaajilla  on  yhteistyöstä.  Kysymyksessä  on  myös  huomioitu  toiminnan  keskiössä  oleva

asiakas/potilas. Vastaajilla oli tässä kysymyksessä mahdollisuus pohtia myös sitä, minkälaisena he

kokevat asiakkaan aseman verkostokokouksissa.

14.  Vaikuttaako  verkostoyhteistyöstä  saatu  tieto  omaan  työskentelyysi  raskaana  olevien

päihdeongelmaisten  ja  heidän  perheidensä  kanssa?  Millä  tavoin?   Viimeisen  kysymyksen

tavoitteena  oli  palauttaa  taas  vastaajien  ensimmäisessä  kysymyksessä  esiteltyyn  omaan

työskentelyyn.  Tavoitteena  oli  saada  vastaus  siihen,  millaisena  verkostotyön  prosessi  näyttäytyy
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vastaajille  ja  minkälaisia  merkityksiä  se  antaa  heidän  omalle  työlleen  raskaana  olevien

päihdeongelmaisten ja heidän perheidensä kanssa.

Valitsin  tutkimukseeni  seitsemän  sairaalan  sisäistä  toimipistettä,  joihin  toimitin  kuhunkin  viisi

kyselylomaketta.  Yhteensä  kyselylomakkeita  oli  35  kappaletta.  Valitsemistani  toimipisteistä

yhdestä,  akuuttipsykiatrian  osasto  5:stä  ei  tullut  lainkaan  vastauksia.  Jatkoin  vastausaikaa  heidän

kohdallaan, mutta pidennetystä vastausajasta huolimatta minulle ei palautunut lomakkeita.

Palautuneiden kyselylomakkeiden vastaajat ovat siis äitiyspoliklinikalta, synnytysosastoilta 2A, 2B

ja 4A, lasten tarkkailuosastolta sekä pikkulapsipsykiatriasta. Vastausten määrä näistä toimipisteistä

vaihteli.  Yhden  toimipisteen  pois  jääminen  merkitsi  sitä,  että  aineistoni  vastaajat  toimivat

raskauden, äitiyden,  syntymän,  sekä pienten  lasten  hoidon parissa. Päihde  ja  mielenterveyshoitoa

toteuttava taho jäi kyselyn ulkopuolelle. Tämä varmasti näkyy analyysissani sekä esiin nousseissa

teemoissa.    Aineistoni  muodostui  lopulta  19  kyselylomakkeesta.  Minulle  palautui  20  lomaketta,

mutta yhtä niistä en voi käyttää, sillä sen kysymyksiin ei ole vastattu.

Olen numeroinut kyselylomakkeet saapumisjärjestyksessä. Tämä on helpottanut aineiston käsittelyä

puhtaaksikirjoitusvaiheessa.  Kirjoitan  kaikki  avointen  kysymysten  tekstit  auki  sellaisina  kuin  ne

ovat  alkuperäisessä  muodossaan.  Taustatietojen  ja  monivalintakysymysten  osalta  olen  kerännyt

kaikkien vastaajien tiedot yhteen. Tässä vaiheessa olen merkinnyt kaikki  lomakkeet ja kysymykset

siten,  että  lomakkeet  yläreunasta  näkee  lomakkeen  numeron  ja  lomakkeen  sivunumeron.

Ensimmäisen  sivun  taustatiedot  olen  kerännyt  toimipisteittäin  ja  näin  olen  pystynyt  seuraamaan

mistä  vastaukset  ovat  tulleet.  Kaikkien  vastaajien  taustatiedot  ovat  siis  Excel  –  lomakkeella.

Lomakkeessa  on  sarakkeittain  toimipiste,  lähetetyt  kyselyt,  palautetut  kyselyt  sekä  numeroituina

kaikki  kysymykset  ja  mahdolliset  vastaajat.  Olen  merkinnyt  Exceliin  aina  palautetun  lomakkeen

kaikki  tiedot  sekä  sen  mitä  ja  mihin  kysymyksiin  on  vastattu.  Avointen  kysymysten  osalta  olen

merkinnyt vain sen onko kysymykseen vastattu.

Olen  jakanut  tekstit  kysymysten  alle  ja  kirjoitan  ne  auki.  Pilkoin  lomakkeiden  vastaukset

kysymysten  alle,  mutta  koska  kaikki  lomakkeet  on  merkitty,  voin  koota  ne  tarvittaessa  takaisin

yhteen.  Puhtaaksi  kirjoittamisen  jälkeen  merkitsin  ja  teemoittelin  kiinnostukseni  kohteena  olevat

asiat  ja  pelkistin  keskeiset  teemat  kategorioiksi.  Analyysissä  olen  käyttänyt  kyselylomakkeiden
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numerointia  kuvaamaan  vastaajia  eli  vastaajat  on  numeroitu  119.  Olen  merkinnyt  vastaajan

lainauksen perään sulkeisiin (13).

4.5 Tutkimuseettisiä kysymyksiä

Tutkittavia tulee informoida tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimusaineiston käytöstä ennen heidän

osallistumistaan  tutkimukseen.  Tämä  on  osa  hyvää  tutkimuskäytäntöä,  mutta  myös  tae  siitä,  että

tutkittavat  osallistuvat  tutkimukseen.  Tutkittavia  on  informoitava  tutkimuksen  tekijästä,

tutkimuksen  tavoitteesta,  tutkimukseen  osallistumisen  vapaaehtoisuudesta,  aineistonkeruun

toteutustavasta,  luottamuksella  annettujen  tietojen  suojaamisesta,  tutkittavilta  kerättävien  tietojen

käyttötarkoituksesta,  käyttäjistä  ja  käyttöajasta  sekä  tutkittavia  koskevista  mahdollisista  muista

tiedonlähteistä. (Kuula 2006, 101–102.) Myös tutkimuksen mahdollisista rahoittajista on kerrottava

tutkittaville, sillä tämä saattaa vaikuttaa heidän osallistumishalukkuuteensa (Mt. 104).

Tietoon perustuva suostumus  tutkimukseen osallistumisesta on  tärkeää kaikissa  ihmisiä  tutkivissa

tieteissä.  Tämä  on  tärkeää,  jotta  tutkittavat  ymmärtäisivät,  mihin  tutkimukseen  osallistuessaan

suostuvat.  Tutkittavia  tulee  informoida  tutkimuksesta  joko  suullisesti  tai  kirjallisesti  ja

varmistettava, että tutkittavat ovat ymmärtäneet informaation sisällön. (Kuula 2006, 104.)

Omana aineistonani toimivat Taysin henkilökunnalle osoitetut nimettömät kyselylomakkeet. Vaikka

lomakkeet täytettiin nimettöminä, varmistan tutkittavien anonymiteetin myös taustatekijöiden kuten

iän, toimipisteen tai ammatin osalta. Analyysissäni ei tule esiin tutkittavien vastausten tietoja siten,

että  heitä  olisi  mahdollista  tunnistaa.  Kyselyyni  vastasivat  ainoastaan  työntekijät,  jotka  ovat

osallistuneet  vauvaperhetyön  järjestämään  verkostotyöhön,  jolloin  tutkittavien  joukko  on  rajattu.

Koska  tutkittavan  henkilökunnan  määrä  on  rajattu  ja  työntekijät  ovat  toisilleen  todennäköisesti

verkostokokouksista  tuttuja,  tunnistamattomuus  on  ensisijaisen  tärkeää  analyysissä.

Kyselylomakkeet  säilytän  itselläni  ja  ne postitettiin  minulle kotiin. Mahdollisen  tunnistettavuuden

takia en voi näyttää lomakkeita päihdepsykiatrian poliklinikan työntekijöille.

Kyselylomakkeen  liitteeksi  toimitin  vastaajille  tiedotteen,  jossa  kerroin  omien  yhteystietojeni  ja

kyselyajankohdan  lisäksi  tutkimuksen  tarkoituksesta,  keitä  tutkimukseen  osallistuu,  tutkimukseen

osallistumisen  vapaaehtoisuudesta  ja  anonymiteetistä,  myönnetyistä  tutkimusluvista,  aineiston
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säilytyksestä,  kyselylomakkeen  sisällöstä  ja  annoin  ohjeet  kyselyn  palauttamisesta.  Keräsin

kyselyaineistoni  reilun  kahden  viikon  aikana  ajalla  20.2–7.3.08.  Kyselylomakkeet  vein

toimipisteisiin  ja  annoin  vielä  osastonhoitajille  ohjeet  kyselyyn  vastaamisesta  ja  kerroin

tutkimukseen  osallistumisen  tärkeydestä.  Pyysin  osastonhoitajia  toimittamaan  kyselylomakkeet

verkostotyöhön osallistuneelle henkilökunnalle. Tässä  minua  auttoi päihdepsykiatrian poliklinikan

sosiaalityötekijä sekä Taysin johtava sosiaalityöntekijä.

Aloitin tutkimuslupien hakemisen 14.12.07 ja viimeinen tutkimuslupa myönnettiin 13.4.08. Koska

tarvitsin  tutkimusluvat  usealta  alueelta,  prosessi  kesti  melko  pitkään.  Teen  tutkimusta

aikuispsykiatrian,  naistentautien,  lastentautien  sekä  lastenpsykiatrian  alueilla  ja  kaikilta  alueilta

tarvitsin oman  erillisen  vastuu/toimialuejohtajan  luvan  tutkimuksen  tekemiseen. Yhtä  toimialuetta

lukuun ottamatta hain tutkimusluvat kirjallisesti toimittamalla johdolle tutkimuslupahakemuksen ja

tutkimussuunnitelman  tarvittavine  liitteineen.  Liitteiksi  vaadittiin  kyselylomake,  tiedote  kyselyyn

osallistujille, viestintäsuunnitelma sekä tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta. Viestintäsuunnitelmassa

sitouduin  toimittamaan  kyselyyn  osallistuville  tahoille  tiivistelmän  valmiista  tutkielmasta  sekä

menemään  tarvittaessa  osastoille  kertomaan  tutkimuksestani  sen  valmistuttua.  Lastentautien

alueella käytäntönä oli se, että tutkimuslupaa hakevat käyvät esittelemässä tutkimussuunnitelmansa

johtoryhmässä  ennen  luvan  myöntämistä.  Valmistelin  siis  kirjallisten  hakemusten  lisäksi  vielä

suullisen esityksen tutkimuslupia varten.

Koska  tutkimuskohteenani  ovat  vauvaperhetyön  verkostotyö  ja  verkostotyöhön  osallistuvien

työntekijöiden  näkemykset  siitä,  ei  eettisen  toimikunnan  lupaa  tutkimukselle  tarvittu.  Eettisen

toimikunnan  lupa  tutkimukselle  tarvitaan,  mikäli  tutkimus käsittelee potilaita  tai  heidän  tietojaan.

Omassa  tutkimuksessani  kiinnostuksen  kohteena  ovat  ensisijaisesti  päihderaskaudet  ja  niiden

hoitoprosessissa käytetty verkostokokouksiin perustuva työmuoto sekä työntekijöiden kokemukset

niistä.

Yhteiskuntatieteellistä  tutkimusta  tehdään  erikoissairaanhoidon  alueella  melko  vähän,  mutta

sairaalalla  on  selkeät  käytännöt  lääke  ja  hoitotieteelliselle  tutkimukselle.  Esimerkiksi  hoito  ja

lääketieteellisessä  tutkimuksessa  tutkimuksen kohteina ovat usein potilaat  ja  tutkimuskäytäntöihin

kuuluu kerätä suostumuslomake  tutkittavilta. Oman  tutkimukseni kohdalla suostumuslomaketta ei

tarvita, sillä kyselyyn vastaaminen  ja sen palauttaminen ovat suostumuksen merkkejä. Kuitenkaan

tällaisesta  ei  ollut  ohjeita,  joten  vastaukset  täytyi  hakea  ja  perustella  tutkimusetiikkaa koskevasta

kirjallisuudesta  ja  lainsäädännöstä.  Organisaatioissa  on  omat  toimintakäytäntönsä  tutkimuksen
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tekemiseen,  mutta  huomasin,  että  erikoissairaanhoidossa  tutkimuseettisissä  kysymyksissä  ollaan

tutkijan ja tutkittavien onneksi erityisen tarkkoja.

Teen  tutkimusta  yhteistyössä  päihdepsykiatrian  poliklinikan  kanssa  ja  tähän  liittyy  useita

tutkimusetiikan kannalta huomioitavia asioita. Olen käynyt läpi omaa positiotani tutkijana. Vaikka

olen toiminut vauvaperhetyössä itse sekä harjoittelijana että sijaisena, olen pyrkinyt irrottautumaan

suhteestani  käytännön  työhön.  Oma  työhistoriani  liittyy  tutkimaani  vauvaperhetyöhön  ja

verkostotyöhön, mutta se ei kuitenkaan saa olla este aiheen objektiiviselle tarkastelulle. Koen myös

työkokemukseni  olleen  tutkielman  tekemisen  kannalta  rikastuttavaa,  sillä  pohjatiedot  tutkittavasta

aiheesta olivat osittain olemassa ja tutkimusaihetta oli helpompi lähestyä kuin täysin itselle vierasta

aihetta.  Aiheen  tutkittavuus  oli  minulle  myös  alusta  asti  selvä,  sillä  niin  vauvaperhetyöstä  kuin

verkostotyöstä löytyy paljon tutkimusaiheita. Ongelmana oli lähinnä valtavan alueen rajaaminen ja

keskittyminen tutkielman kannalta olennaisiin seikkoihin.

Myös  kyselylomakkeen  tekemisessä  omasta  työkokemuksesta  oli  hyötyä,  mutta  oma  kokemus

saattoi tehdä myös sokeaksi sille, miten muut kysymykseni mieltävät. Kyselylomakkeessa varmasti

näkyy se, mistä näkökulmasta itse olen aiheeseen perehtynyt, mutta pyrin laatimaan sen siten, että

kyselyyn  vastaajat  toimipisteestä  riippumatta  ymmärtäisivät  kysymykset  samalla  tavalla.

Vastauksista  päätellen  kysymykset  oli  ymmärretty  eri  tavoin,  mutta  tämä  ei  johtunut  niinkään

toimipisteestä  kuin  siitä,  miten  pitkään  ja  tiiviisti  vastaajat  olivat  osallistuneet  verkostotyöhön.

Pohdin myös kysymyksiä ja saatekirjettä laatiessani sitä, ovatko ne liian johdattelevia. Tähän olisin

voinut keskittyä vielä enemmän  lomaketta ja saatetta laatiessani. Pohdin myös oman työhistoriani

vaikutusta aineiston keräämiseen ja siihen kuinka työntekijät kyselyyn vastaavat.

Oma  työkokemukseni  on  kuitenkin  niin  lyhyeltä  ajalta,  etten  usko  sen  vaikuttaneen  tutkittavien

vastauksiin  enkä  siihen,  että  he  olisivat  suunnanneet  päihdepsykiatrian  poliklinikalla  toimineelle

sijaiselle  ennemmin  kuin  opiskelijalle.  Kuitenkaan  vastauksissa  ei  näy,  että  vastaajat  olisivat

vastanneet tietyllä, ennalta määrätyllä tavalla, vaan vastauksissa näkyi selkeästi vastaajien oma ääni

ja  kysymyksiin  oli  vastattu  työntekijöiden  omista  ammatillisista  ja  toimipisteeseen  liittyvistä

lähtökohdista.  Minua  ei  liitetty  päihdepsykiatrian  poliklinikan  työntekijäksi  vaan  vastaukset  oli

osoitettu opiskelijalle. Toisaalta  vastauksissa näkyi  myös se, että vastaajat käyttivät  termejä,  joita

täysin  ulkopuolinen  henkilö  ei  välttämättä  ymmärtäisi.  Esimerkiksi  kysymykseen  numero  11  oli

vastattu tällä tavoin. Eräässä lomakkeessa vastaaja kuvaa rooliansa verkostokokouksissa ja käyttää

ammatillista termiä vastauksessaan:
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Kerron osastomme toiminnasta, ja mitä heidän lapselleen tullaan tekemään (mainitaan
tietenkin, että riippuu heidän lapsensa voinnista mitä tehdään). Finnegan pisteytystä
selvennetään… (13)

Osa  vastaajista  oli  huomioinut  tämän  selittämällä  käyttämäänsä  termiä  jälkikäteen.  Valitsin  tästä

esimerkiksi  vastauksen,  jossa  oli  käytetty  samaa  termiä.    Eräässä  vastauksessa  vastaaja  selventää

käyttämäänsä ammatillista termiä seuraavalla tavalla:

… Perhe voi tehdä kysymyksiä. Vien osaston esitteen ja Finnegan – pisteytys
kaavakkeen (mitä vieroitusoireita seurataan ja pisteytetään)...(14)

Osassa  vastauksista  ammatillisesta  toiminnasta kerrottiin  hyvin ammattimaisella  kielellä, kun  taas

osa selvensi käyttämäänsä kieltä  ikään kuin asiasta tietämättömälle. On mahdotonta arvioida onko

kyse  siitä,  että  työntekijät  tulevat  usein  sokeiksi  työkielelle  eivätkä  tiedosta  käyttävänsä

”normaalista” poikkeavaa kieltä vai siitä, että  työntekijät arvelivat minun tutkimuksen tekijänä (ja

harjoittelijana/sijaisena)  tietävän  mistä  heidän  käyttämissään  ammattisanoissa  on  kyse.    Lähes

kaikissa vastauksissa käsiteltiin tietenkin vastaajien omia ammatteja ja niiden suhdetta vauvaperhe

ja  verkostotyöhön.  Tällaisia  tekijöitä  on  mielestäni  pohdittava,  vaikka  ne  eivät  vaikuttaisikaan

oleelliselta osalta tutkimusta.

5. TAYSIN  PÄIHDEPSYKIATRIAN  POLIKLINIKAN

VAUVAPERHETYÖ JA SAIRAALAN  SISÄINEN VERKOSTOTYÖ

TAPAUKSENA

Tässä  luvussa  esittelen  tutkittavan  tapauksen:  Taysin  päihdepsykiatrian  poliklinikan

vauvaperhetyön  ja  sairaalan  sisäisen  verkostotyön.  Esittelen  lyhyesti  aluksi  tapauksen

kehysorganisaation Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan

(TAYS). Tämän  jälkeen kuvailen  vauvaperhetyötä osana päihdepsykiatrian poliklinikan  toimintaa

sekä  sen  roolia  mallinnetussa  päihderaskauden  hoitoprosessissa.  Erittelen  päihderaskauden

hoitoprosessin  eri  vaiheita  ja kuvaan  mitä näissä vaiheissa  tapahtuu. Tapauksen esittelyssä käytän

apunani  päihdepsykiatrian  poliklinikan  vauvaperhetyön  projektikuvausta,  esitteitä  sekä  PSHP:n

internetsivuilta  löytämääni materiaalia. Käytän myös omaa työkokemustani  tapauksen kuvaamisen

apuvälineenä.  Tapauksen  kuvaamisen  apuvälineet  toimivat  tutkielmani  sekundääriaineistona.
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Lopuksi  esittelen  raskaana  olevan  päihdeongelmaisen  hoitoon  eri  vaiheisissa  paikantuvat

verkostoyhteistyötahot.

5.1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja TAYS

Pirkanmaan  sairaanhoitopiiri  (PSHP)  on  kuntayhtymä,  johon  kuuluu  23  kuntaa.  Siihen  kuuluvat

Tampereen  yliopistollinen  sairaala  Tays,  Valkeakosken  ja  Vammalan  aluesairaalat  sekä  Ylä

Pirkanmaan terveydenhuoltoalue. Yhteensä sairaanhoitopiirin alueella on 470 000 asukasta. PSHP:n

tuottamien  palveluiden  määrää  ja  valikoimaa  määrittävät  kuntien  ja  sairaanhoitopiirien  kanssa

tehdyt  palvelusopimukset.  Tampereen  yliopistollinen  sairaala  tuottaa  myös  palveluja  Kanta

Hämeen,  EteläPohjanmaan  ja  Vaasan  sairaanhoitopiireille  sekä  PäijätHämeen  sosiaalija

terveysyhtymälle,  jotka  ovat  sen  erityisvastuualuetta.    Nämä  alueet  mukaan  lukien,  Tays  tuottaa

erikoissairaanhoidon  palveluja  yli  miljoonalle  suomalaiselle.  Sairaanhoitopiiri  hoitaa  vuosittain  n.

445 000 potilasta,  joista 75 000 hoidetaan vuodeosastoilla  ja 370 000 poliklinikoilla.  (Pirkanmaan

sairaanhoitopiirin kotisivut 2009d.)
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KUVIO1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: organisaatiokaavio (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kotisivut

2009e).

Sairaanhoitopiirin  ylin  päätösvalta  on  valtuustolla.  Se  valitsee  toimikaudekseen  sairaanhoitopiiriä

johtavan  hallituksen,  jonka  alaisuudessa  toimii  yhtymähallinto.  Yhtymähallintoa  johtaa

sairaanhoitopiirin  johtaja  ja  se  jakaantuu vastuualueisiin  sekä  vastuuyksiköihin. Sairaanhoitopiirin

sairaanhoitotoiminnan johdosta vastaa johtajaylilääkäri.

Valkeakosken  ja  Vammalan  aluesairaalat  sekä  YläPirkanmaan  terveydenhuoltoalue  muodostavat

omat toimialueensa ja ne jakaantuvat vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin. Aluesairaaloiden hallintoa

johtaa  hallintojohtaja  ja  sairaanhoitotoimintaa  johtava  lääkäri.  Terveydenhuoltoalueen  hallintoa

johtaa puolestaan terveydenhuoltoalueen johtaja ja sairaanhoidosta vastaavat perusterveydenhuollon

ja  erikoissairaanhoidon  vastaavat  johtajat.  Sairaanhoitopiirissä  toimii  myös  kolme  liikelaitosta.

(Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kotisivut 2009f.)

Tays jakaantuu seitsemään toimialueeseen:

• Toimialue 1 sisältää sisätautien vastuualueen sekä keuhkosairauksien ja iho ja sukupuolitautien vastuualueen.
• Toimialue 2 sisältää kirurgian, gastroenterologian ja syövänhoidon vastuualueet
• Toimialueella  3  ovat  neurologian  ja  kuntoutuksen  vastuualueet,  silmä  korvaja  suusairauksien  vastuualueet

sekä TULESvastuualueen
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• Toimialueella 4 ovat naistentautien ja synnytyksen vastuualue, lastentautien vastuualue sekä lastenpsykiatrian
vastuualue.

• Toimialueella 5 ovat aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastuualueet

Sairaanhoitopiirin uudet toimialueet ovat 6 ja 7

• Toimialueella 6 on kehitysvammahuolto sekä vastuualueen hoivaja kuntoutuspalvelut
• Toimialueella 7 ovat perusterveydenhuolto Ylöjärven osalta sekä Acutan erikoissairaanhoito

(Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kotisivut 2009e)

Keskityn tutkielmassani tarkastelemaan toimialueiden 4 ja 5 toimintaan, sillä niiden vastuualueiden

työntekijät  ovat  mukana  vauvaperhetyön  verkostotyössä  ja  he  ovat  olleet  mukana  kehittämässä

päihdeongelmaisten  raskaana  olevien  naisten  hoitoketjua  Taysissa.  Vauvaperhetyö  on  osa

päihdepsykiatrian poliklinikan toimintaa, joka puolestaan kuuluu aikuispsykiatrian vastuualueeseen

ja laajemmin toimialue 5:n.

5.2 Taysin päihdepsykiatrian poliklinikka ja vauvaperhetyö

Päihdepsykiatrian poliklinikka on osa yleissairaalapsykiatrian poliklinikkaa. Poliklinikalla  tehdään

päihdepsykiatrisia arvioita ja eri alojen konsultaatioita sekä esimerkiksi päihdepsykiatrisia osuuksia

työkykytutkimuksista.    Päihdepsykiatrian  poliklinikan  tehtäviin  kuuluvat  mm.  korvaushoidon

aloittamisen  arviointi,  korvaushoitopäätökset  sekä  raskauteen  liittyvien  päihdeongelmien  hoito.

Päihdepsykiatrian  poliklinikka  tekee  yhteistyötä  sairaalan  muiden  erikoisalojen  kanssa

päihdeongelmia  ja  niihin  liittyviä  sairauksia  koskevissa  kysymyksissä.  (Pirkanmaan

sairaanhoitopiirin  kotisivut  2009b.)  Se  myös  koordinoi  ja  koolle  kutsuu  tarvittaessa  arvioinnin

jälkeen verkostokokouksia, jossa suunnitellaan potilaan tarvitsemat hoito ja tukimuodot.

Vauvaperhetyö  alkoi  Taysin  päihdepsykiatrian  poliklinikalla  projektina  2.6.2002.  Projektin

päävastuu  oli  aikuispsykiatriassa  yleissairaalapsykiatrian  poliklinikalla,  jonka  osa

päihdepoliklinikka  (nyk.  päihdepsykiatrian  poliklinikka)  oli.  Toiminnalla  pyrittiin  tavoittamaan

raskaana  olevia  ja  heidän  puolisoitaan  sekä  vauvaperheitä  huumeongelmien  arviointia,  hoidon  ja

kuntoutuksen  suunnittelua,  kuntoutuksen  käynnistämistä,  koordinointia  ja  seurantaa  varten.

Projektiin  otettiin  siis  perheitä,  joissa  nainen  oli  raskaana  ja  joko  toisella  tai  molemmilla  lapsen

vanhemmilla oli päihdeongelma. Tämän  lisäksi mukaan voitiin ottaa vanhempien päihdeongelman
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takia perheitä, joissa oli alle vuoden ikäinen lapsi. Aluksi hanke keskittyi huumeongelmaisiin, mutta

toiminta laajeni toisena vuonna koskemaan myös muita päihdeongelmia. (Ollila ym. 2005, 6.)

Vauvaperhehanke  toteutettiin  käytännössä  eri  erikoisalojen  välisenä  yhteistyönä.  Projektin  aikana

kehitettiin yhteistyötä luomalla uusia yhteistyösuhteita tai lujitettiin jo olemassa olevia suhteita. Sen

aikana  laadittiin  neuvolaan  lähettämiskriteerit  päihdeongelmaisille  raskaana  oleville  ja

vauvaperheille sekä sairaalan sisäisenä yhteistyönä päihdeongelmaisen raskaana olevan hoitoketju.

Hoitoketju  laadittiin  yhdessä  äitiyspoliklinikan,  synnytyssalin,  synnyttäneiden  osastojen,

vastasyntyneiden  tarkkailuosaston  ja  lastenpsykiatrian  pikkulapsityöryhmän  kanssa.  (Ollila  ym.

2005, 4, 7.)

Päihdepsykiatrian poliklinikan vauvaperhetyö  perustuu yhteistoimintaan ja verkostoneuvotteluihin

potilaan, hänen perheensä, sairaalan muiden erikoisalojen, neuvoloiden,  lastensuojelun sekä hoito

ja  tukipalveluiden  kanssa.  Vauvaperhetyötä  tekevät  lääkäri,  sairaanhoitaja  ja  sosiaalityöntekijä.

Myös  päihdepsykiatrian  poliklinikan  muut  työntekijät  osallistuvat  vauvaperhetyöhön.

Vauvaperhetyöryhmään lähettämisen perusteet ovat:

• mielenterveyden ja päihteiden käytön rinnakkaishäiriöt (kaksoisdiagnoosipotilaat)
• opioidiriippuvuus, hoidon tarpeen ja toteutumisen arviointi
• huumeiden käyttö raskausaikana tai edeltävän vuoden aikana
• lääkeriippuvuus tai lääkkeiden päihdekäyttö
• raskausaikana alkoholin viikkokulutus   8 annosta tai kertakulutus   5 annosta
• ennen raskautta alkoholin suurkulutus ( 16 annosta viikossa tai   5 annosta kerralla tai AUDITpisteet   8)
• vanhemman päihdepsykiatrinen tutkimus lastensuojeluperustein

(Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kotisivut 2009a)

5.3 Vauvaperhetyö ja päihderaskauden hoitoprosessi

Päihdepsykiatrian  poliklinikalla  on  kehitetty  päihderaskauden  hoitomalli.  Poliklinikan

vauvaperhetyö perustuu verkostokokouksille  ja  moniammatilliselle  yhteistyölle. Useat eri  toimijat

ovat  läsnä  raskaana olevan päihdeongelmaisen  tai vauvaperheen elämässä. Seuraavaksi  selvennän

päihderaskauden  hoitoprosessikuviota  (KUVIO2)  vauvaperhetyön  näkökulmasta  ja  osoitan  miten

muut  toimijat  asettuvat  prosessin  eri  vaihesiin.  Avaan  aineistoani  päihdepsykiatrian  poliklinikalta

saamieni tietojen, keskustelujen, lomakkeiden, esitteiden sekä omien harjoittelu ja työkokemusteni

avulla.  Aineistoosiossa  tarkastelen  päihderaskauden  hoitoprosessin  etenemistä  Taysin

verkostoyhteistyötahojen näkökulmasta.



44

KUVIO 2 TAYS, Päihdepsykiatrian poliklinikka: päihderaskauden hoitoprosessikaavio

Vauvaperhetyö  jakaantuu konsultaatiotyöhön,  hoidon  tarpeen arviointiin,  hoidon koordinointiin  ja

seurantaan  sekä  koulutukseen.  Päihderaskauden  hoitoprosessin  käynnistämisen  syynä  on  tulevan

vanhemman raskausajan päihdekäyttö tai sitä edeltävän vuoden aikainen akuutti päihdeongelma tai

muu  aiemmin  esitelty  lähettämisen  peruste. Potilaasta  tehdään  lähete  joko  neuvolasta  tai

äitiyspoliklinikalta  päihdepsykiatrian  poliklinikalle,  jossa lääkäri  hyväksyy  lähetteen.

Vauvaperhetyö ja päihderaskauden hoito perustuvat potilaan vapaaehtoisuuteen.

Potilas ja kumppani

Neuvola tai äitiyspoliklinikka

Sairaanhoitaja

Sosiaalityöntekijä

Verkosto

Psykologi

Lääkäri

PÄIHDERASKAUDEN HOITOPROSESSI 2006
Tays, päihdepsykiatrian poliklinikka

Päihdeongelma vaarantaa
raskautta

Hyväksyy lähetteen ja päättää
päihdepsykiatrisen
arviointitutkimuksen

suorittamisesta

Perhe on saanut hoidon raskausajan
päihdeongelmiin ja jatkaa päihtteettömyyttä

peruspalveluiden tuella

Kartoittaa
perheen taustan

ja
elämäntilanteen

Tekee päihde
psykiatrisen
tutkimuksen.

Määrää
lisätutkimukset,

määrittää
diagnoosit sekä

anntaa
hoitosuosituksen

Verkostokokous:
Laatii

hoitosuun
nitelman

Suorittaa potilaan
alkuhaastattelun ja antaa

tietoa hoitoprosessista
työparinaan äitiyspoliklinikan

sairaanhoitaja

Toteaa hoidon
tarpeen ja tekee

lähetteen

Saa tutkimusajat
päihdepsykiatrian

poliklinikalle

Toteuttaa lääkärin
määräämät
tutkimukset

Tukee ja arvioi
tulevaa

vanhemmuutta
1 4 kertaa

Laaja
verkostokokous:

Suunnittelee
synnytyksen ja
sen jälkeisen

hoidon

Verkostokokous
1  3 kk:n
kuluttua

synnytyksestä:
Arvioi hoidon

toteutumista ja
suunnittelee

jatkotoi
menpiteet.

Saa ohjausta
ja neuvontaa

Arvioi perheen
selviytymistä

vauvan kanssa
kotona

Osallistuu
arviointiin

synnyttäneiden
vuodeosastolla

Antaa
tarvittaessa

konsultaatioapua
synnyttäneiden

oasatolle

Arvioi
kiireellisyyden,

sopii
tutkimuskäynnit

ja kutsuu
potilaan

Saapuu
äitiyspoliklinikalle ja
kertoo ongelmistaan

sairaanhoitajatyöparille

Osallistuu omaan
arviointiitutkimukseensa 23 käyntiä

Siirtää hoitovastuun
peruspalveluihin sekä

laatii lähetteet ja
lausunnot

Vastaanottaa lähetteet
ja loppulausunnon
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Päihderaskauden  hoitoprosessi  etenee  yksinkertaistetusti  tavallisesti  siten,  että  työryhmän

sairaanhoitaja tapaa potilasta ensimmäisen äitiyspoliklinikkakäynnin yhteydessä. Hänelle on tehty

äitiyspoliklinikalta  konsultaatiopyyntö,  jossa  häntä  pyydetään  tulemaan  poliklinikalle  tapaamaan

potilasta  yhdessä äitiyspoliklinikan  työntekijän  kanssa.  Tapaamisessa  sairaanhoitaja  tekee

alkuhaastattelun  potilaan  tilanteen  kartoittamiseksi  ja  tiedottaa  vauvaperhetyöstä,  hoitoprosessista

sekä päihteiden vaikutuksista sikiöön.

Tapaamisen  jälkeen potilaan tilanteesta keskustellaan vauvaperhetyöryhmässä  ja mikäli  tarkempaa

arviointia  ja hoidon koordinointia tarvitaan,  suunitellaan ensitapaaminen. Työryhmässä arvioidaan

kiireellisyys  ja etenemisjärjestys. Jos potilaalla on akuuttia päihdekäyttöä,  lähete ohjataan suoraan

päihdepsykiatrian  poliklinikalle,  jossa lääkäri  ja  työpari  tapaavat    potilaan.  Mahdollisuuksien

mukaan lääkäriaika pyritään järjestämään lähipäiville, jolloin  tehdään tarkempi päihdepsykiatrinen

arvio. Mikäli potilaan  tilanne  ei ole kiireellinen,  voivat sairaanhoitaja  ja  sosiaalityöntekijä  aluksi

tavata  potilasta  ja  keskittyä  potilaan  kokonaistilanteen  arviointiin,  jolloin  lääkärin

arviointitilanteessa keskitytään päihde ja psyykeongelmiin sekä riippuvuusasteen arviointiin.

Tavallisesti lääkärin  diagnostisella  arviointikäynnillä  tapaamisessa  ovat  mukana potilas,  hänen

läheisensä  sekä  lääkärin  työparina  tilanteesta  riippuen sosiaalityöntekijä  tai  sairaanhoitaja.  He

käyvät  yhdessä  läpi  potilaan  psykososiaalista  elämäntilannetta  (mikäli  sitä  ei  ole  aikaisemmin

selvitetty), päihdekäyttöä  ja psyykkistä  tilannetta. Tässä  vaiheessa käydään  läpi  myös raskauteen,

vauvaan  ja  vanhemmuuteen  liittyviä  asioita.  Ennen  arviointia  potilas  täyttää  Short  Alcohol

Dependance  Data kyselyn  (SADD), Severity of  Dependence Scale kyselyn (SDS),  sekä  tarpeen

mukaan  erilaisia  psyykkistä  tilannetta  mittaavia  kyselyjä.  Myös  puhallutus  ja  tarvittaessa

huumeseulat  ovat  osa  arviointia.  Arvioinnin  apuna  käytetään  puolistrukturoitua

haastattelulomaketta.  Arvioinnissa  selvitetään  potilaan  taustatietoja  koulutukseen,  työhön,  sekä

asumiseen  ja  toimeentuloon  liittyen.  Tämän  selvittämisen  jälkeen  keskitytään  potilaan  ja

perheenjäsenten  päihdekäytön  sekä  psyykkisten  ongelmien  sekä  potilaan  aikaisempien  päihde  ja

psykiatristen  hoitojen  kartoittamiseen.  Tämän  jälkeen  kartoitetaan  mahdollisia  liitännäisongelmia

kuten  rikollisuutta  ja  velkoja  sekä  muun  muassa  päihde  ja  psyyketilanteen  vaikutusta

ihmissuhteisiin. Arvioinnissa kartoitetaan myös muita terveydentilaan liittyviä asioita. Poliklinikalle

ohjatuista äideistä n. 2/3:lla on päihdeongelman lisäksi psykiatrisia ongelmia, joita on saattanut olla

lapsuudesta tai nuoruudesta saakka (Päihdepsykiatria poliklinikka 2009, ohje neuvoloille).
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Tapaamisissa  potilaan  kanssa  sovitaan yhteistyötahoista,  joita  otetaan  mukaan  hoidon  ja  tuen

suunnitteluun.  Potilaalta  pyydetään  lupa  yhteistyötahojen  koolle  kutsumiseen  ja  ilman  sitä

verkostokokouksia  ei  järjestetä. Potilaan  tai perheen  läheiset  ovat  myös  tervetulleita

yhteistyötapaamisiin.  Hoitoa  suunniteltaessa  arvioidaan  päihdehoidon  tarve,  psykiatrisen  hoidon

tarve sekä vanhemmuuteen  liittyvä  tuen  tarve. Arviointiin osallistuu  tavallisesti koko  työryhmä  ja

sen perusteella määritellään potilaan diagnoosi ja tehdään hoitosuositus. Joissakin tilanteissa lääkäri

voi lähettää potilaan tarvittaessa psykologin tutkimuksiin lisäkartoitusta varten.

Kun yhteistyötahot ovat selvillä, päihdepsykiatrian poliklinikan työntekijä kutsuu koolle raskauden

alussa  toteutettavan  verkostokokouksen, jossa  hoitoa  suunnitellaan  yhteistyötahojen  kanssa.

Kokoukseen  kutsutaan  yhteisesti  potilaan kanssa  sovitut tahot,    jotka  toteuttavat  hoitoa  ja  tukea.

Verkostokokousten  välillä sosiaalityöntekijä  ja  sairaanhoitaja  tukevat  potilasta  ja  käyvät  läpi

vanhemmuuteen  ja  vauvaan  liittyviä  asioita  vanhempien  kanssa.    Päihdepsykiatrian  poliklinikan

vauvaperhetyön  osuus  hoidon  kokonaisuudessa  liittyy  diagnostiikkaan,  hoidon  suunnitteluun    ja

verkostoneuvotteluissa  toteutettaviin  hoidon  toteutumisen  arvioihin  sekä  synnytyksen  jälkeen

perheen  tulevaisuuden  suunnitteluun.  Diagnoosi  ja  alkututkimus  ovat  käynnistäviä  toimintoja

muissa palveluissa toteutettavalle hoidolle. (Päihdepsykiatrian poliklinikka 2009, ohje neuvoloille.)

Vaikka  päihdepsykiatrian  poliklinikka  on    tavallisimmin  hoitoa  arvioiva  ja  koordinoiva  taho,  on

joidenkin  äitien  kohdalla  kuitenkin  on  mahdollista  tarjota  myös  polikliinista  hoitoa

päihdepsykiatrian  poliklinikalla  sovitun  jakson.  Toisinaan  vanhemmat  voivat  käydä

seurantakäynneillä  poliklinikalla,  jolloin  keskitytään  päihteettömyyden  ja  vanhemmuuden

tukemiseen. Hoitoa voidaan toteuttaa päihdepsykiatrian poliklinikalla, jos hoitokontaktia ei ole vielä

olemassa muualle tai sitä ei saada järjestymään riittävän nopeasti muualta.

Viimeistään  kuukautta  ennen  vauvan  syntymää  järjestetään synnytysverkostokokous,  jonka

tarkoituksena  on  käydä  läpi  vauvan  syntymään  ja  hoitoon  liittyviä  asioita  ja  sopia  perheen

tarvitsemista  tukitoimista  sekä  työnjaosta  äidin  ja  vauvan  kotiuduttua.  Oleellista  kokouksissa  on

päihdekäytön  ja  psyyketilanteen  kartoittaminen  sekä  hoidon  järjestäminen  näiden  tekijöiden

mukaan.  Synnytysverkostokokous  on  usein  laaja,  sillä  toimijoita  on  tässä  vaiheessa  perheiden

elämässä  paljon.  Synnytysverkostokokous  järjestetään  muun  muassa  tilanteissa,  joissa  äidillä  on

ollut raskauden aikaista päihdekäyttöä,  raskauden kannalta merkittäviä  lääkkeitä tai korvaushoitoa

tai psyykkinen vointi on huono.
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Vauvan  syntymän  jälkeen sosiaalityöntekijä  ja  sairaanhoitaja tapaavat  tavallisesti  vanhempia

synnyttäneiden  vuodeosastolla. Näissä  tilanteissa  konsultoidaan  tarvittaessa  vauvaperhetyöryhmän

lääkäriä. Tapaamisissa arvioidaan yhdessä potilaan, kumppanin sekä osaston henkilökunnan kanssa

perheen selviytymistä vauvan kanssa kotona.  Joissakin tilanteissa, ennen kuin vauva voi kotiutua,

sairaalassa  järjestetään lastensuojelullinen  verkostokokous,  johon  kutsutaan  tilanteen  edellyttämät

tahot.  Lastensuojelullinen  verkostokokous  on  tarpeen,  jos  esimerkiksi  synnyttäneiden

vuodeosastolla  otettu  huumeseula  on  positiivinen  tai  huolena  on  perheen  selviytyminen  ja

jaksaminen.  Näissä  tilanteissa  arvioidaan  uudelleen  tukitoimet  ja  tarvittaessa  lisätään  niitä  ja

selvitetään perheen ja läheisten valmiudet tilanteen auttamiseksi.

Muutama kuukausi vauvan syntymän jälkeen järjestetään hoidon seurantaverkosto,  jossa seurataan

suunnitellun  hoidon  ja  tukimuotojen  toteutumista  ja  perheen  kuulumisia.  Näissä  keskitytään

vanhemmuuteen, vauvan vointiin, äidin  jaksamiseen  ja psyykkiseen tilanteeseen sekä vanhempien

päihteettömyyteen/päihdekäyttöön  sekä  perheen  mahdollisten  muiden  lasten  tilanteeseen  ja

nykyisten  tukimuotojen  arviointiin.  Joidenkin  perheiden  kanssa  yhteistyö  jatkuu  vielä  tämän

jälkeenkin.  Lopulta  päihdepsykiatrian  poliklinikalta  siirretään  hoito  ja  koordinointivastuu

perusterveydenhuoltoon,  asiakkaan  omalle  alueelle  ja  varmistetaan  riittävien  tukitoimien

järjestyminen  peruspalveluissa.  Päihdepsykiatrian  rooli  perheiden  elämässä  häviää  ja  tilanteen

koordinointi  sovitaan  muualle.  Ihannetilanteessa  perheet  ovat  saaneet  hoidon  raskausajan

päihdeongelmaan  ja  voivat  jatkaa  päihteetöntä  elämää  peruspalveluiden  tuella.  Hoitoa  ja

koordinointia  on  tärkeää  kuitenkin  jatkaa  peruspalveluissa,  sillä  vanhemmilla  on  riski  päätyä

uudelleen  päihteiden  käyttäjiksi,  psyykkinen  vointi  voi  heikentyä  ja  perhe  saattaa  tarvita

lastensuojelun tukea.

Verkostokokouksia  järjestetään siis  raskauden aikana  ja  lapsen syntymän  jälkeen yhteensä ainakin

kolme  kertaa:  hoidon  suunnitteluvaiheessa,  ennen  synnytystä  ja  vauvan  syntymän  jälkeen.

Tarvittaessa  kokouksia  voidaan  järjestää  enemmänkin.  Verkostotyö  ei  keskity  pelkästään

verkostokokouksiin  vaan  on  huomattavasti  monisyisempää.  Tahosta  riippuen  verkostotyö  ja

yhteydenpito  voi  olla  hyvinkin  tiivistä.  Kuvaan  alaluvussa  5.4  päihderaskauden  hoitoprosessiin

osallistuvia yhteistyötahoja tarkemmin. Aineistoni koostuu hyvin pienestä osasta työntekijöitä, jotka

osallistuvat  verkostotyöhön  eikä  minulla  ollut  mahdollisuutta  saada  kaikkia  tahoja  tutkimukseeni

mukaan.  Kaikki  yhteistyötahot  ovat  tietysti  merkittäviä  ja  vaikka  minulla  ei  ole  vastaajia  kuin

sairaalan sisältä, verkostotahot ovat olennainen osa tutkittavaa tapausta ja sen kuvaamista.
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Päihdepsykiatriset  tekijät  sekä  joissakin  tapauksissa  lisäksi  myös  mm.  tulevan  vanhemman  oma

kaltoinkohtelutausta  ovat  syinä  vauvaperhetyön  ja  päihderaskauden  hoitoprosessin

käynnistämiseen.  Vanhemmuuden  rakentuminen,  vanhemmuuden  tukeminen  ja  arviointi  vaativat

asiakkaiden ja eri alojen yhteistyötä. Yhteistyö mahdollistaa sellaisten ratkaisujen löytämisen, joita

kenenkään ei olisi ollut mahdollista löytää yksin. (Mäkelä & Samuelsson 2003, 6.)

Yhteiskuntamme  palvelujärjestelmä  on  pirstaloitunut  ja  aikuisten  ja  lasten  palvelut  ovat  usein

erillään  toisistaan  (Mäkelä  &  Samuelsson  2003,  10).  Kuten  aiemmasta  päihdepsykiatrian

poliklinikan  vauvaperhetyötä  esittelevästä  luvusta  kävi  ilmi,  vauvaperhetyötä  tehdään

aikuispsykiatriassa  päihdepsykiatrian  poliklinikalla.  Tämä  mahdollistaa  varhaisen  puuttumisen

tilanteissa,  joissa  tulevalla  vanhemmalla  on  päihdepsykiatrisia  ongelmia.  Usein  ongelmana

esimerkiksi  lastensuojelussa  on  se,  ettei  vanhempien  psyyke  tai  päihdeongelmista  ole  tietoa.

Vauvaperhetyön  taas  käynnistää  tieto  näistä  ongelmista,  jolloin  yhteistyötä  voidaan  lähteä

rakentamaan  jo  varhaisessa  vaiheessa.  Perheen  tarpeiden  mukaan  voidaan  jo  raskausvaiheessa

käynnistää yhteistyössä toimia, jotka tukevat vanhemmuutta ja suojelevat syntyvää lasta.

5.4 Verkostoyhteistyö ja yhteistyötahot

Vaikka  tutkielmani  on  rajautunut  käsittelemään  sairaalan  sisäistä  verkostoyhteistyötä

päihderaskauksien  hoidossa,  on  hoitoprosessin,  hoitoketjun,  verkostotyön  laajuuden  ja

kokonaisuuden hahmottamisen kannalta välttämätöntä esitellä myös aineiston ulkopuolelle jääneitä

verkostotahoja. En käy kattavasti läpi eri alojen toimintaa, mutta pyrin kuvaamaan millä tasoilla ja

minkälaisia  toimijoita  perheiden  elämässä  mahdollisesti  on.  Toimijat  voivat  olla  mukana

verkostoyhteistyössä läpi raskaus ja pikkulapsiajan tai rajatusti tiettyihin vaiheisiin liittyen.

Äitiyspoliklinikka

Äitiyspoliklinikalla keskitytään riskiraskauksien seurantaan ja se toimii lähetepoliklinikkana.

Poliklinikalle  lähetetään  tavallisesti  neuvolasta  tai perusterveydenhuollon  yksiköstä. Lähettämisen

syitä  ovat  mm.  raskauden  aikainen  diabetes,  kaksosraskaus,  synnytyspelko  sekä  lasketun  ajan

ohittaminen.  (Pirkanmaan  sairaanhoitopiirin  kotisivut  2009c.)  Äitiyspoliklinikalle  lähetetään

neuvoloista  ja  perusterveydenhuollosta  myös  päihdeongelmaisia  raskaana  olevia  ja  lähettämisen

syynä  voi olla pelkästään päihdeongelma  tai  siihen  liittyvä synnytysopillinen  syy. Päihdeongelma

saatetaan  havaita  myös  muusta  syystä  äitiyspoliklinikalle  lähetetyllä  raskaana  olevalla.
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Äitiyspoliklinikalla seurataan (yhteistyössä muiden tahojen kanssa)  läpi raskausajan äidin ja sikiön

tilannetta  ja  mm.  informoidaan  raskauden  seurannan  ja  hoidon  periaatteista,  päihdekäytön

vaikutuksista sekä päihdepsykiatrian poliklinikan tarjoamasta tuesta, kartoitetaan potilaan tilannetta,

otetaan  huumeseulat  tarvittaessa  säännöllisten  käyntien  yhteydessä,  lähetetään  potilaan  luvalla

sairauskertomukset  päihdehoitotaholle  ja  neuvolaan  sekä  valmistaudutaan  synnytykseen  ja

päihdekäytön  mahdollisesti  mukana  tuomiin komplikaatioihin.  Äitiyspoliklinikalla  laaditaan  myös

suunnitelma  synnytyksen  ja  lapsivuodevaiheen  varalle. Myös  tarvittavat  laboratoriokokeet otetaan

(sukupuolitaudit  ja esimerkiksi chepatiittitartunta testataan tarvittaessa) (Ollila ym. 2005,  liite 10:

4,5). Äitiyspoliklinikan kanssa verkostoyhteistyötä voidaan tehdä lähes koko raskausajan.

Synnytyssali

Synnytyssalin  työntekijät  eivät  ole  mukana  kyselyaineistossani,  mutta  on  loogista  esitellä  tässä

yhteydessä  heidän  toimintansa  myös  lyhyesti  suhteessa  päihderaskauksiin.  Synnytyssalissa

huomioidaan esimerkiksi se, mikä kipulääkitys äidille soveltuu päihdekäytön takia. Synnytyssalissa

huomioidaan  myös  mahdolliset  chepatiitti  ja  HIVtartunnat.  Synnytyksen  jälkeen  katsotaan

jatkohoitopaikka  vauvan  tilanteen  mukaan.  (Ollila  ym.  2005,  liite  10,  56.)  Synnytyssalin  rooli

verkostoyhteistyössä  sijoittuu  synnytysverkostokokoukseen  ja  synnytykseen.  Synnytyssalin

työntekijät osallistuvat siis myös synnytystä edeltävään verkostokokoukseen.

Synnyttäneiden vuodeosastot

Synnyttäneiden vuodeosastojen työntekijät ovat aineistossani suurin ryhmä, sillä osastoja on kolme

2A, 2B sekä 4A. Synnyttäneiden vuodeosastolla päihdeongelmaisia synnyttäneitä hoidetaan samalla

tavalla kuin muitakin äitejä. Vanhempia ohjataan vauvan hoidossa, vuorokausirytmissä ja pyritään

toteuttamaan  normaalia  vierihoitoa.    Hoidossa  keskitytään  varhaiseen  vuorovaikutukseen

vanhempien  ja  vauvan  välillä,  imetykseen  sekä  keskustellaan  kotiutumiseen  liittyvistä  asioista.

(Pirkanmaan  sairaanhoitopiirin  kotisivut  2009g.)  Äidin  kipuja  hoidetaan  myös.  Mikäli  äiti  on

korvaushoidossa,  hoito  toteutetaan  synnyttäneiden  vuodeosastolla  valvotusti.  Päihdetilannetta

tarkkaillaan  osastolla  ja  synnytyksen  jälkeen  ollaan  yhteydessä  päihdepsykiatrian  poliklinikkaan,

josta  käydään  tapaamassa  vanhempia.    Myös  psykiatria  on  mahdollista  konsultoida  näissä

tilanteissa.  4A toimii osin synnyttämättömien vuodeosastona, osin synnyttäneiden vuodeosastona.

Synnyttämättömien  vuodeosastolla  hoito  liittyy  yleensä  muuhun  kuin  päihdeongelmaan,  mutta

siellä huomioidaan myös päihdekäyttö ja päihdehoito osana muuta hoitoa. (Ollila ym. 2005, liite 10,

7.)  Tavallisesti  synnyttäneiden  vuodeosastot  ovat  verkostoyhteistyössä  mukana  synnytystä

edeltävästä verkostokokouksesta synnytyksen jälkeisiin ensimmäisiin viikkoihin asti.
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Vastasyntyneiden tarkkailuosasto (neonatologinen yksikkö, LO5/VTO)

Jos  vastasyntynyt  viedään  tarkkailuosastolle,  siellä  aloitetaan  vauvan  hoito  ja  elintoimintojen

tarkkailu.  Vanhemmille  annetaan  tietoa  lapsen  voinnista  ja  vanhemmat  voivat  osallistua  lapsen

hoitoon.  Vanhemmilla  on  mahdollisuus  keskustella  lääkärin  kanssa  päivittäin.  Vauvalta  otetaan

lääkärin  määräämät  tulonäytteet  ja  mikäli  vanhemmalla  epäillään  olleen  päihdekäyttöä,  lapselta

otetaan  huumevirtsanäytteet  ja  lapsenpihkanäyte  sekä  tarkkaillaan  lapsen  mahdollista

huumeoireilua.  Mikäli  lapsella  on  vieroitusoireita,  niitä  tarkkaillaan  ja  tarvittaessa  aloitetaan

morfiinihoito.  Jos  lapsen  meno  vastasyntyneiden  tarkkailuosastolle  on  ollut  jo  tiedossa  ennen

vauvan  syntymää,  vauvalle  on  jo  ennalta  yleensä  määrätty  omahoitaja(hoitajia),  joka  on  ollut

mukana verkostokokouksissa. Hoitajat kannustavat vanhempaa hoitamaan lastaan mahdollisimman

paljon  ja  vanhemmuutta  tuetaan  sekä  seurataan  vuorovaikutusta.  Tarkkailun  avulla  pystytään

osaltaan  määrittämään  yhdessä  vanhempien  kanssa  perheen  kotona  tarvitsemia  tukimuotoja.

Yhteistyötä  tehdään  eri  tahojen,  kuten  päihdepsykiatrian  poliklinikan  ja  lastenneuvolan  kanssa.

(Ollila  ym.  liite  10,  8.)  Tarkkailuosasto  on  mukana  verkostoyhteistyössä  useimmiten

synnytysverkoston ja vauvan ensimmäisten elinviikkojen tai kuukausien välisenä aikana.

Lastenpsykiatria, pikkulapsipsykiatria

Pikkulapsipsykiatria  käsittää  alle  neljävuotiaat  lapset.  Lastenpsykiatriaa  konsultoidaan  raskaana

olevien tapauksessa jo odotusaikana mm. tapauksissa, joissa äidistä on nähtävissä, ettei hän ajattele

vauvaa, suhtautuu vauvan tuloon vihamielisesti tai välinpitämättömästi, ei valmistaudu syntymään,

ei  huolehdi  itsestään,  vaikuttaa  masentuneelta  tai  on  kovin  huolissaan  tai  peloissaan.  Myös  jos

sikiöllä  on  havaittu  poikkeavuutta  tai  vammaisuutta  odotusaikana,  tulisi  lastenpsykiatrian  olla

mukana  äidin  ja  vauvan  hoidossa  jo  ennen  syntymää.    Lastenpsykiatria  voi  olla  mukana  myös

synnytyksen jälkeen esimerkiksi tapauksissa, joissa äiti ja vauva joutuvat olemaan erossa toisistaan,

äiti  ei  hoida  lasta  tai  käy  katsomassa  häntä  sairaalassa,  äiti  ei  halua  hoitaa  lasta  kotona  tai  jos

vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksesta on huolta. (Ollila ym. 2005, 20–21.) Lastenpsykiatria voi

olla siis mukana verkostoyhteistyössä päihdeongelmaisen raskaana olevan asioissa  jo paljon ennen

lapsen  syntymää  ja  yhteistyö  voi  jatkua  lapsen  neljänteen  ikävuoteen  asti.  Pikkulapsipsykiatria

tekee laajalti yhteistyötä eri tahojen kanssa.
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Pitkäniemi, Kaivannon sairaala ja yleissairaalapsykiatrian osasto YSP1

Raskaana  olevien  päihdeongelmaisten  tai  pikkulapsiperheiden,  jossa  vanhemmalla  on

päihdeongelma,  elämässä  ovat  mukana  useat  erilaiset  toimijat  myös  erikoissairaanhoidossa.

Vanhemman  päihde  ja  mielenterveyshoidosta  vastaa    Pitkäniemen  sairaalassa  akuuttipsykiatrian

osasto APS5,  jossa keskitytään mm.  vieroittautumiseen  ja korvaushoidon aloitukseen.  (Ollila  ym.

2005, 17.) Myös muut osastot voivat  tulla kyseeseen,  jos päihdekäyttö ei ole akuuttia. Päihde  ja

mielenterveyshoidosta vastaavat  myös osastot Kaivannon  sairaalassa,  jossa  niin  ikään keskitytään

vieroitukseen  ja  korvaushoidon  aloitukseen.  Edellä  mainitut  osastot  ovat  tekemisissä  akuutin

päihdekäytön  ja  psyykkisten  sairauksien  kanssa  ja  potilaat  ovat  useimmiten  ns.

kaksoisdiagnoosipotilaita.  Kaivannon  sairaalan  perhekuntoutusosastolle  hakeudutaan  kunnan

sosiaalitoimen  kautta.  Vauvaperhetyö  tekee  yhteistyötä  myös  keskussairaalan  alueella  toimivan

yleissairaalapsykiatrian  osaston  kanssa,  jossa  on  äitilapsipaikka  esimerkiksi  synnytyksen

jälkeisestä masennuksesta kärsivälle äidille ja lapselle. Nämä tahot ovat mukana verkostoyhteistyön

eri vaiheissa päihdehoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Kuntayhteistyö

Kuntatasolla on paljon toimijoita,  jotka ovat mukana verkostoyhteistyössä esimerkiksi  lähettävänä

tahona, koko hoitoprosessissa mukana olevana tahona, verkostokokousten  jäseninä tai esimerkiksi

verkoston yhteistoiminnassa suunnitellun hoidon ja tuen toteuttajina.

Neuvolat

Neuvolat  ovat  tärkeitä  verkostoyhteistyökumppaneita  päihdepsykiatrian  poliklinikan

vauvaperhetyölle kuten  myös monelle muulle verkostoyhteistyötaholle. Neuvolat ovat keskeisessä

asemassa antamassa tietoa, tukemassa ja myös kontrolloimassa päihteitä käyttävien tai psyykkisesti

sairastavien äitien raskausaikaa sekä lapsen syntymän jälkeistä pikkulapsiaikaa. Neuvolatoiminnalla

kaikkia  koskevana  peruspalveluna  on  merkittävä  rooli  myös  raskauteen  liittyvien  riskien  tai

vanhemmuuteen  liittyvien  ongelmien  tunnistamisessa.  Neuvolat  ovat  vauvaperhetyöryhmälle

merkittäviä lähettäviä tahoja ja neuvolayhteistyöhön on panostettu paljon esimerkiksi alkoholin  ja

huumausaineidenkäytön tunnistamisen suhteen.(Ollila ym. 2005, 18.)

Sosiaalitoimi, lastensuojelu ja perhetyö

Usean  perheen  kohdalla  lastensuojelun  tukitoimet  ja  perhetyö  ovat  merkittävässä  asemassa.

Verkostoyhteistyöllä  on  ehkäisevän  lastensuojelun  kannalta  merkittävä  rooli,  sillä  varhainen

puuttuminen  aloitetaan  useimmiten  jo  raskausvaiheessa.  Lastensuojelun  mukaan  tulo  lapsen
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syntymästä alkaen ja liittäminen osaksi verkoston toimintaa voi ehkäistä huostaanottoja, kun tuen ja

avun  tarpeet  ja  hoito  on  suunniteltu  yhteistyössä  jo  ennakoidusti.    Taloudelliset  ja  sosiaaliset

ongelmat varjostavat useiden perheiden elämää  ja näissä asioissa  tarvitaan tukea. Lastensuojelu  ja

perhetyö  auttavat  mm.  vanhemman  omien  selviytymiskeinojen  löytämisessä  sekä  selviytymään

erilaisista  perheitä  koskettavista  riskitekijöistä  ja  arjen  ongelmista.  Esimerkiksi  perhetyö  järjestää

perheitä  ja  vanhemmuutta  tukevia  ryhmiä.  Sosiaalitoimi  voi  olla  mukana  verkostoyhteistyön  eri

vaiheissa  mm.  päihdehoidon  suunnittelussa  tai  taloudellisten  asioiden  hoidossa.  Lastensuojelun

tukitoimia  ja perhetyötä voidaan alkaa suunnitella synnytyksen  lähestyessä tai  lapsen kotiutumista

suunniteltaessa. Nämä palvelut ovat olemassa perheen lähellä.

Mielenterveystoimistot, kuntien päihdetyö ja perusterveydenhuolto

Verkostotyö  kuntien  mielenterveystoimistojen,  päihdehoitopaikkojen,  päihdeohjauksen  ja  mm.

terveyskeskusten kanssa on  merkittävää  ja  sekä vanhempien  että perheiden hoito tapahtuu näissä.

Yhteistyötä  tehdään  raskausaikana  ja  vauvan  syntymän  jälkeen.  Äidin/vanhempien  tarpeiden

mukaan hoito järjestetään (mikäli sitä ei vielä ole) näissä tahoissa ja näiden tahojen organisoimana.

Nämä  tahot  voivat  olla  mukana  verkostoyhteistyön  eri  vaiheissa  päihde  ja  mielenterveyshoitoa

suunniteltaessa  ja  toteutettaessa.  Esimerkiksi  korvaushoitoa  toteutetaan  tavallisesti  oman  kunnan

terveyskeskuksessa tai päihdehoitopaikassa. Ne voivat käsittää yksilöhoitoa tai koko perheen hoitoa

(esim. Päiväperho Tampereella). Päihdehoitopaikat  järjestetään useimmiten kunnan sosiaalitoimen

kautta maksusitoumuksella. Esimerkiksi Mainiemi ja Kankaanpää ovat kuntien kautta järjestettäviä

päihdehoitopaikkoja.

Muita palveluja ja kolmannen sektorin toimijoita

Perheiden tuen ja avun tarve on yksilöllistä  ja sitä kartoitetaan yhdessä heidän kanssaan. Yllä olen

maininnut osan perheiden  tavallisesti käyttämistä palveluista. Ollila  ym.  (2005,12) ovat  listanneet

lukuisia muita vanhempien/perheiden käyttämiä palveluja ja näin ollen myös verkostotahoja. Näitä

ovat  päihdepuolella  mm.  Aklinikka  (nuorisoasema),  AA,  NA,  Turvaverkko,  Ankkuri  ja  Matala.

He käyttävät myös mm. Ensi ja turvakotien, naisten suojakotien tai kriminaalihuollon palveluita ja

nämä  toimijat  voivat  olla  mukana  verkostokokouksissa  ja  verkostoyhteistyössä  raskaus  ja

pikkulapsiaikana.  Myöskin  erilaiset  kohtaamispaikat  kuten  Mannerheimin  lastensuojeluliiton

perhekahvila,  seurakuntien  masukahvila  ja  kaupunkilähetyksen  kimpassa  ryhmä  voivat  olla

perheille merkittäviä.
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Luvun lyhyt katsaus moninaisiin toimijoihin osoittaa sen, että perheiden elämässä saattaa olla useita

toimijoita ja verkostoitumisen tarve on suurta. Verkostoitumisen tavoitteena on onnistua karsimaan

päällekkäiset, mutta kuitenkin turvata tarvittavat palvelut, tuki ja apu.  Tilanteet ovat yksilöllisiä ja

kunkin  verkoston  toimijoita  on  mahdotonta  esitellä  kattavasti.  Vauvaperhehankkeen

projektikuvaukseen  sisältyi  kattavampi  kuvaus  erilaisista  toimijoista.  Oman  katsaukseni  tarkoitus

on  antaa  käsitys  siitä  miten  monimuotoinen  verkosto  voi  olla  ja  miten  monenlaisten  ongelmien,

ratkaisujen, käsitysten ja ajatusten kanssa asiakas/potilas ja hänen verkostonsa toimii.

6. VERKOSTOTYÖ JA VERKOSTOKOKOUKSET

Tässä  luvussa  etenen  varsinaiseen  analyysiin.  Luvussa  keskitytään  kyselyyn  vastanneisiin

työntekijöihin,  verkostotyöhön  ja  verkostokokouksiin.  Esittelen  aluksi  kyselyyn  vastanneet

työntekijät  ja  jaan  heidät  aineistoryhmiin,  joissa  tarkastelen  heidän  vastauksiaan.    Tämän  jälkeen

käyn  läpi  vastaajien  näkemyksiä  ja  kokemuksia  verkostotyöstä.  Alakategorioiksi  nousivat

analyysissä verkostotyön sisältö, verkostokokousten kulku, työnjako ja yhteistyö sekä verkostotyön

vaikutus.

6.1 Vastaajat ja verkostoon osallistuminen

Kyselyyn vastanneissa oli eri ammattiryhmien edustajia. Näitä ammatteja olivat: sosiaalityöntekijä,

lääkäri,  psykologi,  lastenhoitaja,  sairaanhoitaja,  osastonhoitaja,  kätilö  sekä  lasten  sairaanhoitaja.

Vastaajista suurin osa oli  kätilöitä (8kpl). Kyselylomakkeeseen vastanneet työtekijät ovat kuudesta

toimipisteestä,  joita  ovat  synnyttäneiden  vuodeosastot  2A,  2B  ja  4A,  äitiyspoliklinikka,

vastasyntyneiden  teho  ja  tarkkailuosasto  (VTO/LO5)  sekä  lastenpsykiatrian  pikkulapsityöryhmä.

Nämä  vastaajat  ovat  työntekijöitä,  jotka  työskentelevät  vauvaperheiden  kanssa  raskausaikana,

synnytyksen aikaan sekä synnytyksen jälkeen. Kyselyyn vastanneet työntekijät ovat siis tekemisissä

äitiyden,  raskauden  ja  vanhemmuuden  kanssa.  Päihdehoidon  ja  aikuisten  psykiatrisen  hoidon

työntekijöiltä ei tullut palautunut kyselylomakkeita.

Kyselyyn  vastanneiden  työntekijöiden  keskiikä  on  41v  6kk  ja  he  kaikki  ovat  naisia.  Vastaajista

seitsemän  on  25  40vuotiaita  ja  yksitoista  40  60vuotiaita.      Työntekijöiden  työssäoloaika
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kyseisessä toimipisteessä oli 2 28 vuotta. Yhdeksällä vastaajalla oli yli 10 vuoden työkokemus  ja

yhdeksällä 2 5 vuoden työkokemus kyseisestä työstä. Yhdessä vastauksessa työssäoloaikaa ei ole

merkitty.

Verkostokokouksiin  osallistumiskertoja  kartoitettiin  kysymyksessä  7  viimeisen  kahden  vuoden

ajalta.  Vastaajat  ovat  siis  voineet  osallistua  verkostokokouksiin  aiemminkin  päihdepsykiatrian

poliklinikan  vauvaperhetyön  ollessa  projektitoimintaa,  mutta  halusin  rajata  verkostokokouksiin

osallistumisen  aikaan,  jona  vauvaperhetyö  on  ollut  vakinainen  osa  päihdepsykiatrian  poliklinikan

toimintaa. Vauvaperhetyö on muotoutunut ja vakiintunut osaksi sairaalan toimintaa 1.1.2006 alkaen

ja  tänä  aikana  verkostotyöhön  osallistuneet  ovat  osallistuneet  samanrakenteiseen  verkostotyöhön.

Kaksi  vastaajaa  oli  osallistunut  yli  8  kertaa,  yksi  68  kertaa,  kaksi  46  kertaa  ja  viisi  24  kertaa.

Vastaajista  yhdeksän  ilmoitti  osallistuneensa  verkostokokouksiin  02  kertaa  viimeisen  kahden

vuoden  aikana.  Kolmella  vastaajista  on  siis  paljon  kokemusta,  seitsemällä  melko  paljon  ja

yhdeksällä vähän kokemusta verkostotyöstä viimeisen kahden vuoden ajalta.

Vaikka  osallistumiskertoja  kysyttiin  vain  viimeisen  kahden  vuoden  ajalta,  kysymyksessä  6

kartoitettiin  myös  verkostotyöhön  osallistumisvuosia.  Tällä  kysymyksellä  kartoitetaan  myös  sitä

kuinka  monella  työntekijällä  on  kokemusta  verkostotyöstä  myös  ennen  kuin  toimintaa  oli

vakinaistettu.  Yhdellä  vastaajalla  oli  alle  yksi  osallistumisvuosi,  10  vastaajalla  oli

osallistumisvuosia 12, neljällä 23 vuotta ja neljällä yli kolme vuotta. Vastaajista yhdellätoista oli

siis  kokemusta  vauvaperhetyön  verkostotyöstä  vakinaistetun  toiminnan  ajalta  ja  kahdeksalla

kokemusta oli myös projektitoiminnan ajalta.

Kysymyksessä  8  kysyttiin  verkostokokousta,  johon  työntekijä  yleensä  osallistuu.  Suurin  osa

vastanneista  (13  kpl)  osallistui  synnytysverkostoon,  joka  on  vauvaperhetyön  järjestämistä

verkostokokouksista  suurin.  Kolme  näistä  vastaajista  ilmoitti  osallistuvansa  tämän  lisäksi  myös

muihin  verkostokokouksiin,  joita  ovat  hoidon  seurantaverkosto  ja  esim.  lastensuojeluverkosto

vauvan syntymän jälkeen. Kolme vastaajaa merkitsi osallistuvansa hoidon suunnitteluverkostoon ja

kaksi  ilmoitti  osallistuvansa  hoidon  seurantaverkostoon.  Yksi  vastaaja  ilmoitti  osallistuvansa

synnytyksen jälkeiseen tapaamiseen osastolla.

Vastaajat osallistuvat siis verkostokokouksiin eri vaiheissa: raskauden alussa, synnytystä edeltäen ja

synnytyksen  jälkeen  järjestettäviin  verkostokokouksiin.  Päihderaskauden  hoitoprosessikaaviossa

kuvattujen  hoidon  suunnittelu,  synnytys  ja  hoidon seurantaverkostojen  lisäksi  vastaajat ovat  siis
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osallistuneet  myös  yhteistyöpalavereihin,  lastensuojeluverkostokokouksiin  sekä  synnytyksen

jälkeisiin tapaamisiin osastolla.

6.2 Vastaajaryhmät

Vastauslomakkeita  läpi  käydessäni,  kävi  nopeasti  ilmi  se,  että  vastaukset  olivat  keskenään  niin

erilaisia,  että  niitä  on  mahdotonta  analysoida  yhtenä  kokonaisuutena.  Vastauksissa  kaikkien

kysymysten  kohdalla  korostui  se,  miten  vastaajat  kuvasivat omaa  jäsenyyttään  ja  rooliaan.  Nämä

vaihtelivat vastaajien välillä niin suuresti, että päädyin jakamaan vastaajat kolmeen ryhmään koetun

jäsenyyden  ja  rooliselkeyden  mukaan (KUVIO 3). Lisätietoja  vastaajista  sain  taustakysymyksistä,

jotka  osaltaan  selittävät  vastaajien  eroavaisuuksia  ja  näin  myös  sitä,  miksi  avointen  kysymysten

vastaukset  olivat  niin  erityyppisiä.  Seuraavaksi  esittelen  verkostotyön  jäsenryhmät  avointen

kysymysten ja taustakysymysten perusteella.

KUVIO 3 Verkostotyön jäsenyyden kuvaaminen kategoriaryhmittäin

Verkostotyön ulkopuoliset jäsenet – verkoston ulkoryhmä

Ensimmäisen  vastaajaryhmän  muodostavat  viisi  vastauslomaketta,  joista  olen  muodostanut  oman

ryhmän. Näistä vastauksista kävi  ilmi,  että työntekijöillä oli vain vähän kokemusta verkostotyöstä

tai  verkostokokouksista,  joihin  he  olivat  osallistuneet  02  kertaa.  Yhdellä  vastaajalla  oli  24

osallistumiskertaa.  Vastaajat  eivät  osoittaneet  vastauksissaan  olevansa  varmoja  omasta

jäsenyydestään  tai  roolistaan  verkostoyhteistyössä.  Nimesin  tämän  luokan  vastaajat  verkostotyön

ulkopuolisiksi  jäseniksi,  verkoston  ulkoryhmäksi,  sillä  työntekijöiden  vastauksista  kävi  ilmi,  että

työntekijät  eivät  vastausten  perusteella  olleet  verkostotyön  ytimessä  eivätkä  verkostokokousten
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aktiivisia  jäseniä.  Verkoston  ulkoryhmän  jäsenet  olivat  vastanneet  kysymyksiin  enimmäkseen

ainoastaan  muutamalla  sanalla,  eikä  kaikkiin  kysymyksiin  ole  osattu  vastata.  Esimerkiksi  omaa

roolia  käsitelleessä  kysymyksessä  suurin  osa  tämän  ryhmän  vastaajista  kuvasi  olevansa

sivustakuuntelijana  tai  kuuntelijana  ennemmin  kuin  aktiivisena  toimijana.    Ryhmän  vastauksissa

esitettiin kuitenkin myös ajatuksia verkostotyöstä, sen vaikutuksista asiakkaan/potilaan tilanteeseen

sekä toiveita mahdollisuudesta osallistua verkoston yhteistyöhön. Muutamasta vastauksesta välittyi

myös aktiivisuus verkoston toiminnassa vaikka kokemusta olikin vähän. Näiden vastaajien kohdalla

sijoittaminen  verkoston  ulkoryhmään  analyysissä  johtuu  ennen kaikkea  vähäisestä  kokemuksesta,

jonka suhteen he eroavat muiden vastaajaryhmien vastaajista.

Verkostotyön jäsenryhmä

Toisen  vastaajaryhmän  muodostivat  viisi  vastauslomaketta,  jonka  olen  luokitellut  omaksi

ryhmäkseen.  Näistä  vastauksista  kävi  ilmi,  että  työntekijöillä  oli  kiinnostusta  verkostotyöhön  ja

tietoa  siitä,  mutta  osalla  kokemus  oli  vähäistä.  Työntekijöillä  oli  paljon  mielipiteitä  aiheesta  ja

kehittämisehdotuksia  työn  parantamiseksi.  Heidän  vastauksissaan  näkyi  se,  että  oma  rooli

verkostokokouksissa ei välttämättä ollut aivan selkeä ja osallistumiskerrat olivat satunnaisia. Näillä

vastaajilla oli 04 osallistumiskertaa viimeisten kahden  vuoden ajalta. Vastaukset olivat kuitenkin

pitkiä ja verkostotyöstä oli paljon sanottavaa. Nimesin tämän ryhmän verkostotyön jäsenryhmäksi,

sillä  vaikka  heillä  oli  vain  vähän  kokemusta  verkostokokouksista,  heillä  näytti  olevan  kuitenkin

selkeä  käsitys  verkostotyöstä;  sen  puutteista  ja  eduista  sekä  omasta  jäsenyydestä  verkostossa.

Näiden  työntekijöiden  vastauksissa  näkyi  halu  kehittää  työtä  edelleen  ja  osallistua  enemmän

verkoston toimintaan.

Verkostotyön ydinryhmä

Suurimman luokan vastauksista muodosti ryhmä, jonka olen nimennyt verkostotyön ydinryhmäksi.

Näitä vastaajia oli yhteensä yhdeksän kappaletta. Jaoin tämän luokan vastaukset alun perin kahdeksi

erilliseksi luokaksi, mutta koska yhdistäviä tekijöitä oli paljon, päätin yhdistää ne samaksi luokaksi.

Ydinjäsenten  vastauksille  oli  tyypillistä  vastauksen  pituudesta  riippumatta  se,  että  vastaajat

ilmaisivat  olevansa  työssä  sisällä  ja  kertoivat  osallistuneensa  verkostotyöhön  useita  kertoja

viimeisen kahden  vuoden aikana. Osallistumiskertoja oli  28  tai enemmän. Vastaajista usealla oli

myös  yli  kolmen  vuoden  kokemus  verkostotyöstä  eli  he  ovat  olleet  mukana  työssä  jo

vauvaperhetyön  ollessa  projektitoimintaa.  Vastauksia  yhdisti  myös  varmuus  omasta  ja  muiden

roolista verkostotyössä sekä verkostotyön sisällön tarkka kuvaus. Vastaajilla oli selkeät mielipiteet

siitä mikä työssä toimii ja mitä voitaisiin edelleen kehittää.
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Vastaajien  jako  ryhmiin  oli  analyysin  kannalta  välttämätöntä,  sillä  vastaajat  ja  olivat  keskenään

hyvin erilaisia. Vastaukset osoittivat sen, että tieto verkostotyöstä ja verkostokokouksista vaihteli ja

taustatiedoista  sain  tukea  siihen,  että  vastauksia  tulisi  käsitellä  eri  ryhmissä.    Joitakin  teemoja

käsitelleissä  vastauksissa  on  tuntunut  keinotekoiselta  pitää  yllä  ryhmäjakoa.  Näiden  teemojen

kohdalla tarkastelen kaikkia vastauksia yhtenä ryhmänä.  Nämä teemat liittyvät työn kehittämiseen

sekä  kokemuksiin  vauvaperhetyöstä.  Joissakin  osioissa  en  ole  voinut  ottaa  suoria  lainauksia

vastauksista,  sillä  niistä  olisi  saattanut  tunnistaa  työntekijän.  Tällaisissa  tilanteissa  olen  poiminut

olennaiset ilmaisut ja koonnut ne yhteen.

Analyysini  etenee  siten,  että  käyn  vastauksia  läpi  yllä  esittelemissäni  kategoriaryhmissä.  Olen

käynyt  aineiston  läpi  jakamalla  vastaajat  ryhmiin  kysymysten  alle.  Tämän  jälkeen  olen  poiminut

tekstistä oleelliset sisällölliset teemat ja muodostanut niistä kategorioita. Olen otsikoinut  lukujen 6

ja  7  alaluvut  näiden  teemojen  mukaan  ja  käsittelen  vastauksia  näissä  alaluvuissa.    Alla  olevasta

taulukosta näkyy, minkälaisia teemoja olen nostanut esiin tutkimuksen kannalta merkityksellisinä.

Ensimmäisessä  sarakkeessa  näkyvät  sisällölliset  teemat.  Keskimmäisessä  sarakkeessa  näkyy

kysymyksen  numero,  jonka  vastauksissa  teemaa  on käsitelty. Samaa teemaa on  voitu käsitellä eri

kysymysten  kohdalla.  Viimeisessä  sarakkeessa  näkyy  se,  olenko  käsitellyt  vastauksia  yhtenä

ryhmänä vai omissa kategoriaryhmissään.  Sisällölliset teemat ovat yläkategorioita, joiden alle olen

etsinyt alakategorioita ja poiminut tekstistä teemojen alle soveltuvia osioita. Sisällöllisten teemojen

otsikot  ovat  syntyneet    harjoittelukokemuksista,  aiemmin  luetusta,  kyselylomakkeesta  sekä

litteroinnin aikana aineistosta esiin nousseista teemoista. Olen kirjoittanut joissakin kohdissa useita

vastaajaryhmien  vastauksia  ja  toisaalla  taas  tiivistänyt  samankaltaisia  vastauksia  poimimalla

parhaiten  kyseistä  teemaa  käsitelleen  vastauksen.    Vastaajat  olen  merkinnyt  lainausten  perään

sulkeisiin. Taulukkoon 1 on koottu sisällölliset teemat kysymyksittäin ja niiden ryhmittely.
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TAULUKKO 1 Sisällölliset teemat kysymyksittäin ja ryhmittely

SISÄLLÖLLISET

TEEMAT

KYSYMYKSEN

NUMERO

VASTAAJAT JA

VASTAUSTEN KÄSITTELY

Asiakas/potilas suhteessa työntekijöihin ja
verkostoon
   – asiakas vai potilas
   – asiakkaan asema verkostossa

9,13 VASTAAJARYHMITTÄIN

Oma työrooli
   – rooli suhteessa verkostoon
  – asiakastyö
   – asiantuntijuus

9, 11,14 VASTAAJARYHMITTÄIN

Verkostotyö ja verkostokokoukset
   – työn sisältö ja kokousten kulku
   – työnjako ja yhteistyö
   – vaikuttavuus

10,12, 13,14 VASTAAJARYHMITTÄIN

Vauvaperhetyön rooli ja verkostotyön
kehittäminen
    – tuki ja konsultointi
    – koordinointi ja strukturointi
     – kehittäminen

       9,12,14,13 VASTAUKSET KÄSITELTY
YHTENÄ RYHMÄNÄ

6.3 Verkostotyö ja verkostokokoukset

Verkostotyön sisältö ja verkostokokousten kulku

Verkostotyötä  käsiteltiin  kyselylomakkeen  eri  kohdissa.  Vastaukset  vaihtelivat  verkostotyön

jäsenyyden mukaan, mutta eroja oli myös ryhmien sisällä.   Ryhmän sisäisissä eroissa korostui  se,

että  kaikilla  vastaajilla  ei  ollut  aiempaa  käsitystä  verkostotyöstä  tai  ainakaan  sitä  ei  ole  kuvattu

vastauksissa.  Niillä  vastaajilla,  joilla  oli  aiempia  käsityksiä  verkostotyöstä,  käsitykset  perustuivat

aiempaan työhön, mahdollisesti opintoihin tai muilta kuultuun tietoon verkostotyöstä.

Verkostotyön ulkoryhmän vastaajista ainoastaan yksi vastaaja kertoi hänellä olevan vähän aiempaa

kokemusta verkostotyöstä.

Itselläni  on  vähän  kokemusta  verkostotyöstä.  Moniammatillinen  ryhmä  ja  potilas
usein läheistensä kanssa. (4)

Muilla ryhmän vastaajilla aiempaa kokemusta ei ollut lainkaan, vaan vauvaperhetyön organisoimat

verkostokokoukset  tarjosivat  ensikosketuksen  verkostotyöhön.    Kuitenkin  heillä  oli  odotuksia tai

kuvitelmia siitä, millaista verkostotyö olisi.

Vastasivat suunnilleen odotuksiani (8)
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... Ainoassa istunnossa ollessani  kuvitelmat verkostotyöstä täyttyivät (11)

Odotukset  verkostotyöstä  saattoivat  perustua  aiemmin opintojen  aikana  omaksuttuihin  käsityksiin

tai  muiden  työntekijöiden  välittämään  tietoon  verkostotyöstä.  Oma  kokemuspohja  verkostotyöstä

päihderaskauksien  ja  vauvaperheiden  hoidosta  oli  vähäistä  vastaajaryhmässä.  Yksi  vastaaja  oli

työskennellyt  potilaan  ja  verkoston  jäsenten  kanssa  omassa  toimipisteessään,  mutta  ei  ollut

osallistunut verkostokokouksiin.

Verkostotyön  sisältöä  ja  verkostokokousten  kulkua  kuvatessa  ainoastaan  kaksi  ulkoryhmän

vastaajaa  eritteli  verkostokokouksia  sisällöllisesti.  Toinen  vastaaja  kertoi,  että  verkostotyössä

mukana  ovat  ”moniammatillinen  ryhmä  ja  potilas usein  läheistensä kanssa”  (4).  Toinen  vastaaja

näki  verkostokokousten  puolestaan  eri  ammattialojen  edustajien  kokoontumispaikkana,  jossa

potilaan hoitoa suunnitellaan ja järjestetään.

Paikalla  paljon  eri  ammattialojen  edustajia.  Suunnitellaan  potilaan  hoitoa  pitkälle
aikavälille. Pot. mahdollisuus ilmaista omia toiveista ja ajatuksia. (6)

Verkostokokoukset  eivät  näyttäytyneet  vastaajille  ainoastaan  eri  alojen  työntekijöiden

kohtaamispaikkana  vaan  potilas  nähdään  verkostotyön  jäsenenä,  jonka  toiveet  ja  ajatukset

huomioidaan  verkostokokouksissa.  Myös  potilaan  läheiset  nähtiin  verkostokokousten  ja

verkostotyön osallistujina.

Verkoston jäsenryhmän vastaajista kukaan ei kuvannut aiempia käsityksiä verkostotyöstä. Heillä oli

kuitenkin  selkeä  käsitys  vauvaperhetyön  järjestämien  verkostokokousten  ja  raskaana  olevien

päihdeongelmaisten  sekä  vauvaperheiden  kanssa  tehtävästä  verkostoyhteistyöstä.  Yksi  vastaaja

ilmaisi  vähäisen  kokemuksensa  verkostokokouksista  (kaksi  osallistumiskertaa),  mutta  kuvaili

sisältöä ja verkostokokousten kulkua tähän kokemukseen pohjautuen.

Kahden  verkostopalaverin  perusteella  on  vaikea  sanoa,  mutta  niiden  perusteella  ne
ovat  toimineet  melko  hyvin.  Jokainen  taho  on  puhunut  vuorollaan,  lri  on  toiminut
kokouksen  johtajana  ja  pitänyt  langat  käsissään...  Asiakas  on  aina  ollut  pääosassa.
(olen kuullut, ettei aina ole ollut niin vaan on puhuttu epäoleellisista asioista)
Kokouksissa on yleensä käyty läpi taustat, tämänhetkinen tilanne ja tulevat tarpeet. (1)

Vastaaja  koki  verkostokokousten  sujuneen  melko  hyvin ja  kaikkien  osallistujien  saaneen

puheenvuoron  lääkärin  johtaessa  kokousta.  Vastaaja  koki  asiakkaan  olleen pääosassa.  Hänellä  oli
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vastauksen  perusteella  aiempi  käsitys  vauvaperhetyön  organisoimasta  verkostotyöstä  ja

verkostokokouksista ja tämä aiempi tieto perustui muilta saatuun tietoon. Tämän käsityksen mukaan

vastaaja  oli  odottanut,  että  asiakasta  ei  huomioitaisi  hänen  asioissaan  järjestetyssä

verkostokokouksessa.  Kahdella vastaajalla oli selkeä käsitys verkostokokouksista ja siitä, miten ne

sujuvat aina samalla kaavalla.

Verkostokokoukset  ovat  aina  samanlaisia  niin  ammattiryhmien  kuin  sisällönkin
puolesta.  Kokouksissa  käsitellään  yleensä  asiakkaan päihdetaustaa,  nykytilannetta  ja
kartoitetaan avun ja tuen tarvetta synnytyksen jälkeen. (7)

Kokoukset  ovat  hyvin  strukturoituja,  lääkärijohtoisia,  paljon  väkeä.  Ei  pääse
sanomaan kaikkea tarvittavaa. Isot verkostot on aina tuollaisia. (17)

Verkostokokousten samalla kaavalla etenemistä selittävät suuri osallistujamäärä, tiettyjen hoitoon ja

tukeen  liittyvien  kysymysten  käsittely  sekä  kokousten  struktuuri.  Kokousten  nähdään  olevan

strukturoituja  ja  lääkärijohtoisia.  Jäsenryhmän  vastauksissa  oli  kiinnitetty  huomiota  myös

verkostokokousten  sujumiseen.   Vastaajista  kaksi  kuvasivat  verkostotyön  kulkua  seuraavasti:

”Verkostokokoukset ovat sujuneet hyvässä yhteisymmärryksessä...”(3) ja ” Yleensä asiallinen/hyvä

ilmapiiri. Perheen asioihin kaikki osapuolet ovat perehtyneet hyvin. Sellainen mielikuva on jäänyt,

että yhteistyö sujuu”(16)

Myös  verkoston  ydinryhmän  vastauksissa  kokousten  kulkua käsiteltiin  sujuvuuden  näkökulmasta,

kuten verkoston sisältöä myöhemmin käsittelevissä vastauksissa todetaan. Verkoston ydinryhmässä

usealla  vastaajalla  oli  aiempaa  kokemusta  verkostotyöstä  ja  näin  myös  käsitys  siitä  millaista

verkostotyö olisi. Kokemusta oli kertynyt aiemmalta työuralta.

...Verkostokokous vastaa omaa mielikuvaa verkostotyöstä... (19)

Olen oppinut verkostotyön tiimi työssä. Muut kokemukset ovat neuvolatyöstä: lapset/
äitiyshuolto/mielenterveystyö/ perhesuunnittelu.
Nyt  työ  on  yksilöllisempää  mittatilaustyötä  yhteistyönä  molemmin  puolin  alkaen
suunnittelusta  (hoito/kehittämistyö  ihan  niihin  tarpeisiin  suunnaten  tulevaisuuteen)
(10)

Yhdellä  vastaajalla kokemus perustui pitkään  työskentelyyn päihdeongelmaisten  raskaana olevien

sekä heidän  verkostonsa kanssa. Aiemmat käsitykset  saattoivat perustua myös kollegoilta  saatuun

tietoon, kuten yksi vastaaja kuvaa käsityksiään.
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...  Vertailla  en  osaa aikaisempia  käsityksiä  verkostotyöstä,  koska nykyinen käytäntö
on ollut niin kauan kuin olen palavereissa käynyt. (2)

...  Kokousten  sisältö  vastaa  melko  hyvin  omia  aiempia  käsityksiäni  verkostotyöstä.
Olin  kuullut  puhuttavan  kokouksista  kollegoiden  kesken  ennen  ensimmäistä
kokoustani. (15)

Kolmella  vastaajalla  ei  ollut  aiempaa  kokemusta  verkostotyöstä  ennen  vauvaperhetyöryhmän

organisoimia verkostokokouksia.

Aiempaa käsitystä verkostotyöstä ei ole ollut...(9)

En  ole  aikaisemmin  ollut  mukana  missään  verkostotyössä,  joten
vauvaperhetyöryhmän järjestämät kokoukset ovat ainoat...(12)

... En ole aiemmin osallistunut verkostotyöhön...(14)

Verkostotyön ydinryhmän vastauksissa korostui tarkka sisällön määrittely, mitä muissa ryhmissä ei

samalla  tavalla  esitetty.  Myös  verkostokokousten  kulkua  osattiin  arvioida,  sillä  kokemusta

erilaisista  verkostokokouksista  oli  kertynyt  paljon.  Verkostotyön  sisällön  määrittelyssä

verkostokokousten ajateltiin olevan ensisijaisesti eri tahojen tiedon vaihdon foorumi.

... Verkostokokouksissa tulee tietoa monelta suunnalta ja se auttaa jäsentämään tietoa
ja suunnittelemaan hoitoa eri lailla kuin pelkkä poliklinikkakäynti. ( 9)

Verkostokokouksissa kaikkien alojen ja ammattien työntekijät kokoavat tietonsa ja on
mahdollisuus keskustella ja suunnitella hoitoa yhdessä... (12)

Verkostot  ovat  hyviä  ”tapaamispaikkoja”  eli  voidaan  keskustella  lähes  kaikkien
hoitavien  tahojen  kanssa  ja  samalla  kuulee  ”missä  mennään”.  Yhteyden  otto
tarvittaessa  mukavampaa,  kun  tietää  kehenkä  ottaa  yhteyttä.  Verkostossa  käsit.
avoimesti  asioista.  Suunnitelmien  teko  auttaa  myös,  jotta  tietää  lapsen  synnyttyä,
mihin vanh. ohjataan/tuetaan. (13)

Tiedon välittäminen ja muilta saadun tiedon vastaanottaminen auttoi työntekijöitä suunnittelemaan

hoitoa  omalta  osaltaan.  Myös  tiedon  kokoamista  pidettiin  merkittävänä,  sillä  tämä  mahdollistaa

keskustelun  hoidon  toteuttamisesta  ja  mahdollistaa  perheen  hoidon  yhteistä  suunnittelua.  Yksi

työntekijä korosti  myös kohtaamisen  merkitystä siten,  että kasvotusten keskustelu  helpottaa myös

yhteydenottoa jatkossa.
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Ydinryhmän  vastaajista  kaksi  kuvasi  verkostokokousten  kulkua  yksityiskohtaisesti  ja  heille  oli

piirtynyt selkeä käsitys siitä, mitä yhteistyöhön ja kokouksiin kuuluu.

Vauvaperheyksikön  verkostojen  kulku:  Verkoston  vetäjä  kertoo  lyhyesti  miksi
olemme koolla, esittelykierros. Vetäjä kertoo asiakkaan tilanteen. Jokainen osallistuja
kertoo  oman  osuutensa  asiakkaalle,  missä  kohtaa  hoitopolkua  osallistuu  äidin  tai
vauvan hoitoon. Lopuksi vetäjä kokoaa tilanteen,  tarvittaessa sovitaan vielä verkosto
ennen  synnytystä  –  ottaa  tarvittaessa  esille  myös  lastensuojelullisen  huolen.
Keskustelua, lopetus... (14)

Verkostokokoukset  etenivät  vastaajien  mukaan  siten,  että  verkostolla  oli  puheenjohtaja,  joka  piti

langat käsissä. Tämän jälkeen asioista keskusteltiin yhteistyötahojen kesken sekä sovittiin hoidon ja

tuen järjestämisestä.  Verkostokokouksissa oli vapaan keskusteleva ote, mutta toisaalta myös selkeä

käsittelyjärjestys aloituksineen ja lopetuksineen.

Yksi  vastaaja  kuvasi  verkostotyön  sisältöä  ja  kulkua  tarkasti  yhteistyön  ja  sitoutumisen  kannalta,

mutta  nosti  myös  esiin  oleellisen  tekijän,  verkostokokouksissa  tehtävän  arvioimisen.  Kokoukset

olivat myös paikkoja, jossa oli mahdollista seurata päihdekäyttöä ja asiakkaan mielialaa.

Yleensä niissä on ollut monipuolisesti yhteistyötahoja mukana. Samalla kun niissä on
mietitty  päihdeongelmaisen  vanhemman  tarvitsemaa  hoitoa  ja  tukea,  on  myös
selkeästi mietitty vauvan (ehkä tulevan vauvan) näkökulmasta millaista apua ja tukea
tarvitaan sitten verkostotyön muiden  jäsenten kautta... Päihteiden käytön  ja mielialan
seuraaminen  myös  verkostotapaamisissa.  Verkostotyö  tässä  sitouttaa  eri  työntekijät
toimimaan mielekkäästi perheen tuen saamiseksi. (19)

Työnjako ja yhteistyö verkoston työntekijöiden välillä

Verkostokokouksiin  ja yhteistyöhön osallistuneiden vastaajien käsitykset verkoston työntekijöiden

välisestä  työnjaosta  ja  yhteistyön  sujuvuudesta  vaihtelivat  vastaajaryhmittäin.  Osittain  vaihtelua

selittää  se,  että  kaikki  eivät  ole  osanneet  kuvata  näitä  teemoja  tai  heillä  ei  ole  riittävästi

verkostokokemusta arvioidakseen työntekijöiden välisiä suhteita.

Verkoston  ulkoryhmän  vastaajista  kaksi  kuvasi  työnjakoa  työntekijöiden  välillä. ”  Työnjako  on

toiminut  hyvin…”(4)  ja ”  selkeä  vastuunjako,  yhteydenotto  ja  yhteistyö  pelaa” (6).  Muut

ulkoryhmän  jäsenet  eivät  kuvanneet  työnjakoa.  Yksi  vastaaja  ei  osannut  kommentoida  asiaa,

yhdestä  vastaajasta  työnjako  näytti  toimivan,  mutta  hän  ei  nähnyt  itseään  yhteistyön  osapuolena
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”Ilmeisesti  homma  toimii” (11).  Yksi  vastaaja  puolestaan  vastasi  työnjakoa  käsitelleeseen

kysymykseen ”O.K.”(8) määrittelemättä asiaa tarkemmin.

Ulkoryhmän vastaajista yksi (4) käsitteli yhteistyötä asiakkaan/potilaan, hänen läheistensä sekä eri

alojen välillä  vastauksessaan monisanaisesti. ”On sujunut hyvin. Potilaat ovat olleet  tosi rohkeita

puhuessaan ongelmistaan niin isossa ryhmässä...”

Yksi vastaaja (5) ei ollut osannut vastata lainkaan tähän teemaan liittyvään kysymykseen ja kahden

mielestä (6,8) yhteistyö sujui ”hyvin”tai ”melko hyvin” Yksi vastaaja (11) ei osannut vastata tähän

omalta kohdaltaan, vaan kertoi ikään kuin ulkopuolisena tilanteen seuraajana, että yhteistyö ”Näytti

toimivan!”

 Verkoston  jäsenryhmän  vastaajista  kaikki  puolestaan  käsittelivät  yhteistyötä  asiakkaan/potilaan,

läheisten ja työntekijöiden välillä sekä työntekijöiden välistä työnjakoa. Kahden vastaajan mielestä

työnjako vaikutti selkeältä.

Tärkeänä  ja  nimenomaan  sen,  että  olemme  tavanneet  toisemme  ja  tiedämme  mitä
kukin tekee. Ymmärrettävästi toisten ammattialojen osaajat ovat joskus suuremmassa
roolissa,  mutta  yhdessä  yhteistyötä  tehden  hoitoketjusta  saadaan  toimiva  asiakkaan
tyytyväisyyden takaamiseksi (ja hoidon onnistumisen). (1)

Selkeä ja kattava. Jokaisella oma rooli, tunne, että asiat hoituvat (7)

Vastaajat  kokivat,  että  roolit  olivat  selkeitä  ja  että  tiedettiin  mikä  kuuluu  kenenkin  vastuulle.

Yhteistyö  koettiin  hyväksi  ja  tarpeelliseksi  ja  selkeyttävän  hoitoketjua  sekä  sen  toimivuutta.

Jäsenryhmän  kaksi  vastaajaa  olivat  myös  tyytyväisiä  työnjakoon,  mutta  he  eivät  määritelleet

tarkemmin asiaa vastauksissaan. Näitä vastauksia olivat: ” Mielestäni hyvä…” (16) ja ” Sujuu ihan

hyvin”  (17)  Yhden  vastaajan  vastaus  oli  myös  tulkittavissa  positiiviseksi,  sillä  siinä  todettiin

työnjaosta, että ”Ei ongelmia” (3).

Verkoston  jäsenryhmän  vastaajilla oli  näkemyksiä  siitä  miten  yhteistyö asiakkaan/potilaan kanssa

heijastui  asiakkaan  asemaan,  ja  näitä  vastauksia  käsittelen  tarkemmin  asiakkuutta  käsittelevässä

alaluvussa.  Asiakkaan  ja  työntekijöiden  välistä  yhteistyötä  käsiteltiin  asiakkaan  asemaa

käsitelleiden vastausten ohella muun yhteistyön näkökulmasta.

Hyvin  on  toiminut,  riippuen  varmasti  siitä  kuinka  motivoitunut  asiakas  on  valmis
ottamaan tukea/apua vastaan (1)
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Usein  asiakas  on  jo  tavannut  suurimman  osan  kokoukseen  osallistujista,  joten  se
helpottaa asioiden käsittelyä. Yleensä perheet kertovat asioista avoimesti... (7)

Yhteistyöhön vaikuttivat vastaajien mielestä asiakkaan oma halu saada hoitoa ja apua ongelmiinsa.

 Asiakkuudesta  oli  kuitenkin  sellainen  kokemus,  että  asioista  puhutaan  avoimesti,  jos

verkostokokouksen osallistuvat ovat entuudestaan tuttuja ja ilmapiiri on hyvä.

Työntekijöiden  välistä  yhteistyötä  käsiteltiin  myös  työnjaosta  erillisenä  ja  suhtautuminen

yhteistyöhön vaihteli. Yksi vastaaja (3) koki yhteistyön toimivan ” Valtaosin tyydyttävästi...”.

Yksi  vastaaja  oli  tyytyväinen  yhteistyöhön  viranomaisten  välillä  ja  peilasi  tätä  yhteistyötä  oman

osastonsa näkökulmasta.

... Eri alojen välillä yhteistyö osaston näkökulmasta on toiminut hyvin.  (7)

Toisaalta  yhteistyöhön  oltiin  tyytyväisiä  yleisellä  tasolla,  mutta  omaan  toimintaan  yhteistyössä  ei

niinkään. Yhteistyötä seurattiin  sivusta  ja oma näkökulma ei  tuntunut ulottuvan  yhteistyön  tasolle

vaan  verkostokokousten  nähtiin  palvelevan  omaa  työtä,  sitten  kun  perheiden  kanssa  työskentely

tulisi ajankohtaiseksi.

Tuntuu,  että  kuuntelen  verkostokokouksissa  asioita  vaan  siitä  näkökulmasta,  että
hoidan ehkä sitten joskus vauvaa. Mielestäni yhteistyö sujuu kuitenkin (16)

Verkoston  ydinryhmän vastaajat  käsittelivät  sekä  yhteistyötä  verkostotahojen  välillä  että

viranomaisten välistä työnjakoa monipuolisesti. Pitkä kokemus työstä näkyi myös näiden tekijöiden

arvioimisessa. Kaikilla vastaajilla oli mielipiteitä työnjaosta ja he tarkastelivat työjakoa hieman eri

näkökulmista. Valtaosa piti työnjakoa enimmäkseen toimivana.

Työnjako menee mielestäni oikein...(2)

Tällä  ”runsaalla”  työkokemuksella  hyväksi.  Tieto  verkostosta  auttaa  myös  monissa
muissa  tilanteissa  hahmottamaan  ongelmaa  ja  ottamaan  yhteyttä  oikeaan  suuntaan.
(10)

Työnjako nähtiin selkeänä ja korostavan jokaisen toimijan osuutta ja osaamista. Kaikille toimijoille

oli oma paikkansa verkostotyön kokonaisuudessa sekä verkostokokouksissa.

Mielestäni työnjako on selkeä omalta osaltani, minä keskityn lapsen vointiin ja muut
tahot keskittyvät enemmän perheen asioihin. (15)
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Mielestäni jokaisella on oma ”osaamisensa. Itse en osaisi tehdä mitään muuta (12)

Vaikka työnjako koettiinkin pääosin toimivana, siitä esitettiin myös kritiikkiä. Olen listannut näitä

kehittämistä  koskevia  asioita  myös  verkostotyön  kehittämistä  käsittelevään  alalukuun.  Työnjaon

saatettiin nähdä toimivan joidenkin toimijoiden välillä hyvin ja toisten välillä heikommin.

Äidin  osaston  ja  VTO/LO5:n  yhteistyö  ontuu.  Vauvaperheyksikön  työntekijöiden
kanssa  yhteistyö  sujuu,  mutta  yhteistyötä  ei  koskaan  ole  riittävästi  =  voisi  olla
tiiviimpääkin. Lastenlääkärin pitäisi ehdottomasti olla myös verkostopalaverissa. (13)

Yksi  vastaaja  nosti  esiin  työnjaollisen  ongelman  huolena  vastasyntyneiden  jatkohoidosta.  Kaksi

vastaajaa  nosti  yleisellä  tasolla  esiin  työnjaollisia ongelmia,  vaikka olivatkin  tyytyväisiä  työnjaon

toimivuuteen. Nämä ongelmat liittyivät ennen kaikkea toiminnan selkiyttämiseen ja resursseihin.

Työnjako  Tays:n  sisällä  on  toimivaa...Joskus  VTO:lla  kaipaisi  enemmän  yhteistyötä
äitien  korvaushoitoa  ylläpitävien  yksiköiden  kanssa.  Lasten  jatkoseurannasta  olen
huolissani. Varsinkin niiden lasten, jotka ovat altistuneet päihteille tai korvaushoidolle
sikiöaikana... (15)

Vuosien varrella tullut selkeämmäksi milloin perhe/vauva ohjataan lastenpsyk. milloin
mietittävä  sos.  toimen  tai  perusterveydenhuollon  palveluita.  Silti  helposti  tulee
päällekkäisiä  toimintoja. Työnjako  melko  toimiva, mutta  edelleen  tarpeen selkiyttää.
(18)

Työnjako on selkeä...  Itse koen olevani ”toteuttajataho”... Työjako ei aina tietenkään
ole täydellinen. Välillä resurssit eivät ole riittäviä. Verkostokokoukset ovat olleet tosi
hyviä/moniammatillisia; arjen läheisiä... (19)

Koska  verkostotyössä  on  useita  erilaisia  toimijoita  esimerkiksi  juuri  terveydenhuollon  puolelta,

vastaajat  nostivat  esiin  selkiyttämisen  merkitystä  siinä,  mitkä  asiat  kuuluvat

perusterveydenhuoltoon  ja  mitkä  erikoissairaanhoitoon.  Työnjako  näyttäytyy  ennen  kaikkea

resurssikysymyksenä. Resurssien riittävyys ja niiden oikein ohjaaminen ovat vastauksissa keskeisiä

tekijöitä. Työnjaon pohdinnat olivat ydinryhmän vastauksissa erittäin monipuolisia.

Ydinryhmän  vastaajien  vastauksissa  käsiteltiin  myös  asiakkaan/potilaan,  läheisten  sekä

työntekijöiden  välistä  yhteistyötä.  Yhteistyöhön  oltiin  valtaosin  tyytyväisiä,  mutta  siitä  esitettiin

myös  kritiikkiä  erityisesti  asiakkaan  asemaan  liittyen.  Joissakin  vastauksissa  asiakkaan  koettiin

olevan  yksin  ja  toimenpiteiden  kohteena  verkostotyössä.  Näitä  vastauksia  käsittelen  kuitenkin
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tarkemmin  asiakkuutta  käsittelevässä  alaluvussa.  Työntekijöiden  välinen  yhteistyö  sai  vastaajilta

myönteistä palautetta ja yhteistyön koettiin sujuneen ”Priimasti...” (10).

Tilanteista ja toimijoista riippuen yhteistyö saattaa olla hyvinkin hedelmällistä...(9)

... Muiden verkostojen jäsenten ja asiakkaan välillä yhteistyö on sujunut oikein hyvin.
(19)

Verkostokokouksiin  osallistuviin  tahoihin  oltiin  tyytyväisiä  ja  eri  alat  olivat  vastaajien  mielestä

hyvin  edustettuina  verkostotyössä.  Resurssikysymykset  nousivat  esiin  myös  yhteistyötä

käsiteltäessä  ja  keskusteluaikaa  kaivattiin  enemmän.  Keskusteluaikaa  tulisi  varata  enemmän

vaikeiden asioiden käsittelyyn. Vaikka verkostokokouksissa saattaakin tulla erimielisyyksiä, ne on

saatu ratkaistua yhteisymmärryksessä yhteistyön avulla.

Verkostokokouksiin varattu aika on aika lyhyt. Joskus tai useinkin kuitenkin puhutaan
aroista,  tunteita  herättävistä  asioista.  Asiakkaan  kanssa  yhteistyö  on  omalta  osaltani
sujunut hyvin... (14)

Mielestäni  hyvin.  Joskus  tunteet ovat voineet  käydä kuuminakin, kun asiakas/potilas
kertoo,  sanoo,  että  hän  on  saanut  aikaisemmin  aivan  erilaista  tietoa  ja  suhtautuukin
kielteisesti  ”uuteen  suunnitelmaan”.  Aina  on  kuitenkin  päästy  jonkunlaiseen
yhteisymmärrykseen  keskustelun  avulla.  Tärkeätä  mielestäni  on  pysyä  sovittujen
asioiden takana. (12)

Verkostotyön  sisällön,  verkostokokousten  kulun  sekä  yhteistyön  ja  työnjaon  lisäksi  vastaajat

pohtivat  verkostotyötä  ja  verkostokokouksia  niiden  vaikuttavuuden  kautta.  Verkostotyöllä  nähtiin

olevan monenlaisia vaikutuksia, joita käsittelen seuraavaksi vastaajaryhmittäin.

Verkostotyön vaikuttavuus

Verkoston  ulkoryhmän  vastaukset  verkostotyön  ja  verkostokokousten  vaikuttavuudesta

työntekijöiden  omaan  työhön  vaihtelivat.    Vastaajat  eivät  pääsääntöisesti  eritelleet  kovinkaan

tarkasti  verkostotyön  ja  verkostokokousten  vaikutusta.    Yksi  vastaaja  ei  kuvannut  vaikuttavuutta

ollenkaan,  vaan  jätti  vastaamatta  kysymykseen.  Yksi  vastaaja  puolestaan  kertoi,  että ”asia  tuli

tutummaksi”  (11),  mutta  ei  eritellyt  vaikutusta  tarkemmin.    Kaksi  ulkoryhmän  vastaajaa  kuvasi

vastauksissaan  verkostotyön  vaikuttavuutta  suhteessa  omaan  työhön.  Vaikuttavuus  merkitsi

tietoutta muista ammattiryhmistä sekä vaikutusta omaan asiakastyöhön.

Saan  kokonaiskuvan  siitä  minkälaisten  ammattiryhmien  kanssa  ongelmainen  on
tekemisissä ja ketkä ottavat osaa hoitoon ja sen suunnitteluun (6)
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Helpottaa omaa työtäni sekä asiakkaan kohtaamista (8)

Yksi  vastaaja  ei  osannut  määritellä  vaikutusta  suoraan  potilastyöhön,  sillä  ei  ollut  osallistunut

koskaan  sellaisen  asiakkaan  verkostoon,  jonka  omahoitajana  olisi  myöhemmin  toiminut.  Hän

kuitenkin pohti vaikuttavuutta konkreettisesti omaan työhön, jos olisi ollut mukana oman potilaansa

verkostossa.

Hoidan heitä vasta synn. jälkeen. En ole hoitanut sellaista potilasta, jonka verkostossa
olisin ollut, mutta uskon, että jos olisin ollut mukana potilaani verkostossa, siitä olisi
hyötyä potilashoitaja suhteessa. Osaisin paremmin tukea potilasta, kun tunnen hänen
”taustansa” paremmin. (4)

Verkoston jäsenryhmän vastaajat kokivat, että verkostotyö ja verkostokokoukset vaikuttivat heidän

työhönsä  raskaana olevien päihdeongelmaisten  ja vauvaperheiden kanssa. Yksi  vastaaja  (7) kertoi

lyhyesti,  että ”mielummin  hoidan  perheitä,  joiden  verkostopalaveriin  on  osallistunut...” Muut

vastaajat  kertoivat  vaikutuksista  omaan  työhön  asiakkaiden/potilaiden  kanssa  sekä  yhteistyöhön

muiden tahojen kanssa.

Kyllä  vaikuttaa!  On  helpottavaa,  kun  on  tavannut  asiakkaan  aikaisemmin,  tietää
tilanteen  ja  sen  mihin  asioihin  olisi  hyvä  keskittyä  osastolla.  Myös  se,  että  tietää
keneen ottaa yhteyttä. Ja mitkä ovat jatkot osastolta kotiutumisen jälkeen. (1)

Jos  on  ollut  jonkun  perheen  verkostopalaverissa,  on  helpompi  luoda  kontakti
perheeseen.  Kun  he  tulevat  synnytyksen  jälkeen  osastolle,  koska  taustatietoa  on  ja
perheen on jo tavannut etukäteen on helpompi avoimesti puhua ongelmista. (3)

Tuntee potilaan asiat  jo entuudestaan, joten se helpottaa kokonaistilanteen ja  jatkojen
suunnittelemista ja hahmottamista. Muuten hoidan samalla tavalla kuin muitakin. (7)

Verkostotyön  nähtiin  vaikuttavan  omaan  työhön  siten,  että  asiakkaan/potilaan  tilanne  oli  jo

entuudestaan tuttu,  jolloin hoidossa voidaan huomioida perheen erityistarpeet. Tuttuus  ja tilanteen

läpikäyminen  etukäteen  verkostopalaverissa  koettiin  omaa  työtä  helpottavana,  vaikka  perheitä

muuten hoidettaisiin samalla tavalla kuin muitakin raskaana olevia, synnyttäneitä tai vauvaperheitä.

Yksi  jäsenryhmän  vastaaja  koki  verkostotyön  ja  verkostokokousten  vaikuttavan  ensisijaisesti,

”...jos  tullut  jotain  oleellista  uutta  tietoa,  mistä  syystä  hoidon  linjausta  täytyisi  muuttaa...”  (17).

Näin  verkostotyön  ja  verkostokokousten  vaikutus  nähtiin  tässä  tapauksessa  uutta  informaatiota

välittävänä ja sitä kautta omaan työhön mahdollisesti vaikuttavana.
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Verkoston  ydinryhmän  vastauksissa  verkostotyön  ja  kokousten  koettiin  vaikuttavan  merkittävällä

tavalla  asiakas/potilasperheiden  kohtaamiseen  ja  heidän  kanssaan  työskentelyyn.  Ryhmän

vastaajista  seitsemän  käsitteli  suoranaisia  vaikutuksia  omalle  asiakas/potilastyölle.  Joillakin

vastaajilla yhteistyö toi tietoa perheen tilanteesta ja juuri tämä tieto auttoi omassa työskentelyssä.

...  Meidän  on  hyvä  tietää  esim.  mitä  aineita  synnyttäjä  on  käyttänyt,  sekä  mikä
perheen sosiaalinen tilanne on. (2)

Vaikuttaa,  sen  avulla  pystyy  miettimään,  mihin  lapsen  tulevaisuudessa  sijoittaa
(tietysti lapsen vointi huomioiden) (13)

Verkostotyön ja verkostokokousten nähtiin parhaimmillaan muuttaneen kokonaan suhtautumista

raskaana oleviin päihdeongelmaisiin sekä heidän perheisiinsä, jolloin vaikutus kohdistui suoraan

asiakas/potilastyöhön.

...  Tietoa  osaa  kysyä  paremmin  suhtautuminen  muuttuu,  myös  asiakkaan  hoidon
suunnitteluun ja annettavaan ohjaukseen se vaikuttaa. (9)

Se  on  muuttanut  täysin  omaa  suhtautumistani  päihdeongelmaisiin  sekä  heidän
hoitoonsa.  Aikaisemmin  en  tiennyt  asiasta  mitään  ja  lähes  pelkäsin  kohdata  heitä.
Pelko  ei  toki  ollut  fyysistä  pelkoa,  vaan  tunne  siitä  että  en  tiedä  asiasta  mitään.
Verkostoissa olen tutustunut asiaan ja saanut tietoa, huomannut ja oppinut että asioista
voi puhua suoraan ja voi kysyä, kun ei tiedä... Mutta tärkeimpänä asiana olen oppinut
kuitenkin sen, että monia ongelmaisia voi kuitenkin auttaa ja tukea ja että tämä työ on
tärkeää! (12)

Verkostotyöskentely  auttoi  ymmärtämään  raskaana  olevien  päihdeongelmaisten  tilanteita  ja  antoi

eväitä  kohdata  heitä  omassa  työssä  tietojen  kerryttyä.  Verkostotyö  toi  rohkeutta  myös  omaan

asiakas/potilastyöhön.    Toisaalta  ydinryhmän  vastaajat  pohtivat  asiaa  myös  perheiden  ja  lasten

kannalta omaan työhön vaikuttavuuden lisäksi.

...  Yritän  tehdä  parhaani  tulevan  lapsen  edun  vuoksi.  Lisää  työtä,  mutta  on
haastavaa..(9)

Verkostoista saatu tieto helpottaa PALJON työskentelyämme päihdeperheiden kanssa.
Etukäteistieto perheen tilanteesta auttaa tekemään  jo etukäteen hoitosuunnitelmaa. Ja
tutustuminen perheeseen jo ennalta auttaa perhettäkin tulemaan osastolle ja varsinkin
jos ovat käyneet tutustumassa. Usein omahoitajuus alkaa jo verkostossa...(14)
...  Päihdeperheet  saavat  näin  monipuolisen  tuen  ja  tarvitsevat  monipuolisen  tuen.
Verkosto  sitouttaa  toimijoita  toteuttamaan  suunnitelmaa  Asiakas  kokee  myös
turvallisuutta.  On  helpompi  toimia  omalla  alueella...kun  tietää,  että  muut
verkostoryhmän jäsenet toimivat omalla tahollaan. (19)
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Verkoston koettiin vaikuttavan siihen, että työntekijät pystyvät  työskentelemään  lapsen, asiakkaan

ja  perheiden  kanssa  parhaalla  mahdollisella  tavalla.  Työntekijöiden  näkökulmasta

verkostotyöskentely  vaikuttaa  siten,  että  perheet  ja  asiakkaat  kokevat  olonsa  turvalliseksi  ja

helpottavan näin hoidon ja tuen eri vaiheisiin osallistumista.

6.4 Yhteenvetoa verkostotyöstä ja verkostokokouksista

Aloitin  analyysiosioni  jakamalla  kyselyyni  vastanneet  työntekijät  kolmeen  ryhmään  heidän

vastaustensa  ja  taustatietojensa  perusteella.  Eroja  oli  luonnollisestikin  myös  ryhmien  sisällä,  sillä

vastaajat ovat eri  toimipisteistä  ja heidän työkokemuksensa vaihtelee. Nimesin ryhmät  jäsenyyden

perusteella verkoston ydinryhmäksi, verkoston jäsenryhmäksi ja verkoston ulkoryhmäksi.

Oletin  kyselyyn  vastanneilla  työntekijöillä  olevan  töihin  ja  opintoihin  perustuvaa  aiempaa

kokemusta  verkostotyöstä  yleisellä  tasolla.  Vaikka  erityisesti  ydinryhmän  vastaajilla  olikin

aikaisempia  kokemuksia  verkostotyöstä  muussa  työssä,  sen  ei  kerrottu  vaikuttavan

verkostotyöskentelyyn raskaana olevien päihdeongelmaisten  ja vauvaperheiden kanssa. Oletukseni

oli, että aiemmat kokemukset olisivat vaikuttaneet enemmän, mutta oleellisempaa näytti vastausten

perusteella  olevan  se,  mitä  vauvaperhetyön  organisoimasta  verkostotyöstä  oli  kuultu  kollegoilta

ennen kokouksiin tai yhteistyöhön osallistumista.

Verkostotyöhön  ja  verkostokokouksiin  osallistuneiden  työntekijöiden  vastausten  perusteella

vauvaperhetyön  organisoimaa  verkostotyötä  ja  verkostokokouksia  voidaan  pitää  formaaleina,

viranomaisaloitteisina verkostoina (vrt. Jalava & Virtanen 1995, 31). Vauvaperhetyön organisoima

verkostotyö  käsittää  sekä  viranomaistahot,  että  asiakkaan  läheisineen.  Verkostotyö  näyttäytyy

vastaajille  sekä  viranomaiskeskeisenä  toimintana  että  asiakaskeskeisenä  toimintana  (vrt.

Mönkkönen  2007,130).  Vastaajat  kuvasivat  verkostotyön  olevan  toisaalta  viranomaisten  tiedon

vaihdon  areena,  jossa  hoidon  linjauksista  ja  suunnittelusta  on  mahdollista  sopia.  Toisaalta  taas

vastaajat nostivat asiakkaan keskiöön  ja korostivat verkostotyön  ja kokousten  tarkoituksen olevan

ensisijaisesti asiakkaan toiveiden ja mielipiteiden selvittämistä  ja yhteisten tavoitteiden löytämistä.

Useimmissa  vastauksissa  verkostokokoukset  nähtiin  kokonaisvaltaisen  tuen  ja  hoidon  tarpeen

selvittämisen paikkoina.
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Joidenkin vastaajien kuvaamista kokemuksista oli havaittavissa myös dialogisen verkostotyön vire.

Dialogisuudella tarkoitan tässä vuorovaikutusta, jonka ajatuksena on tavoittaa erilaisia näkökulmia,

joita  kartoittamalla  pyritään  löytämään  yhteisiä  ratkaisuja  asiakkaan  tilanteen  auttamiseksi.

Kuitenkaan  verkostotyön  dialogisuus  ei  ole  samankaltaista,  kuin  esimerkiksi  terapiatyössä

työmenetelmänä  hyödynnetty  dialogisuuteen  perustuva  verkostotyö.  Toisaalta  taas  joissakin

vastauksissa  verkostotyö  kuvattiin  ensisijaisesti  keskusteluna,  jossa  neuvotellaan  asioiden

toteuttamisesta  ja  sovitaan  etenemisjärjestys.  (vrt.  Pyhäjoki  2005,  73.)  Verkostokokouksen

luonnetta  määrittää  sen  ajankohta,  siihen  osallistuvat  toimijat  sekä  syy  miksi  ollaan  koolla.

Esimerkiksi  hoidon  suunnitteluverkostoa  voidaan  varmasti  pitää  selkeämmin  nimensä  mukaisesti

kokouksena,  jossa keskitytään hoidon tulevaan toteutukseen. Jokaisen verkostokokouksen kulku ja

sisältö määrittyy siihen osallistuvien toimijoiden muokkaamina.

Myös  asiakkaan  tuen  ja  avun  tarve  määrittää  verkoston  toiminnan  luonnetta.  Esimerkiksi

päihdeongelman  hoitoon  on  laadittava  selkeä  suunnitelma  hyvissä  ajoin  ennen  synnytystä  ja

synnytyksen  jälkeen  (kts.  esim.  Sarkola  kommenttipuheenvuoro,  Sosiaaliturva  2009).

Verkostotyössä  nähtiin  rinnakkain  selkeä  struktuuri  ja  eteneminen  puheenjohtajan  johdolla  sekä

asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevä suunnittelu ja avun sekä tuen tarpeen määrittely, josta voitiin

keskustella  vapaammin.  Perimmäinen  syy  yhteistyön  tarpeelle  on  kuitenkin  äidin  tai  perheen

raskaus ja pikkulapsiajan päihde ja mielenterveysongelmissa ja niihin perustuen linjataan hoitoa ja

tukea  yhteistyössä.  Asiakkuus  syntyy  tästä  kategoriasta  ja  ohjaa  verkostotyön  kokonaisuutta  ja

kokousten kulkua. Toimijoilla on myös juridinen velvoite riittävän hoidon ja tuen järjestämiseen, ja

tämä tulee huomioida myös verkostotyön kokonaisuudessa (vrt. LsL 10§).

Verkostokokousten nähtiin palvelevan erilaisia tarkoituksia, joita olivat:

 yhteinen hoidon suunnittelu
 taustan ja nykytilanteen selvittäminen sekä tulevaisuuden visiointi
 tiedon vastaanottaminen, antaminen ja jäsentäminen
 jaettu tieto
 perheen näkökulman esille tuominen ja perheen arviointi
 osapuolten sitouttaminen

Vastaajat  kokivat  verkostotyöllä  ja  verkostokokouksilla  tavoiteltavan  samankaltaisia  asioita  kuin

mitä  moniammatillisen  tiimityöskentelyn  ajatellaan  sisältävän  (vrt.  Jalava  &  Virtanen  1995,  83;

Newbigging    2004,  146).  Olennaisena  pidettiin  sitä,  että  vaikka  toimijat  tekevätkin  työtään

toisistaan  erillään,  kukin  omassa  organisaatiossaan  tai  toimipisteessä,  verkostotyö  ja
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verkostokokoukset antavat mahdollisuuden keskustella erilaisista  työn  tekemisen  tavoista  ja  jakaa

näkemyksiä siitä mistä hyvä hoidon ja tuen kokonaisuus muodostuu (vrt. Arnkil 1989).

Verkostotyön  työnjaossa  keskeisenä  koettiin  selkeä  tehtävien  määrittely,  jotta  asiakkaalle  ja

työntekijöille  olisi  selvää  miten  toimitaan  ja  kehen  otetaan  tarvittaessa  yhteyttä.

Verkostokokouksissa  määritellään  yhdessä  ongelmat,  jotta  niitä  voitaisiin  ratkaista.  Osassa

kokouksista asiakas on ollut pääosassa, osassa hoidon  ja tuen tarvetta on määritelty viranomaisten

toimesta.  Vastauksista  kävi  ilmi  kategorisoinnin  välttämättömyys,  jotta  asiakas  ja  kukin  toimija

osaavat  määritellä paikkansa  ja  toimintansa suhteessa verkoston kokonaisuuteen. Työnjaon  myötä

kukin  toimija  perustelee  paikkansa  verkostossa  ja  tuo  asiantuntijuutensa  muiden  toimijoiden

käytettäväksi.

Verkoston  ulkoryhmän  vastaajat  eivät  pääosin  kuvanneet  työnjakoa  tai  yhteistyötä  verkostossa

siten,  että  he  olisivat  osoittaneet  paikkansa  ja  tarpeellisuutensa  verkostossa.  Tämä  saattoi  johtua

kokemattomuudesta  ja  sen  myötä  verkostotyön  kokonaisuuden  hahmottumattomuudesta.  Muissa

vastaajaryhmissä  tätä  ongelmaa  ei  ollut,  vaan  työnjaosta  ja  yhteistyöstä  esitettiin  selkeitä

mielipiteitä.  Työnjaon  ja  yhteistyön  positiivisina  piirteinä  nostettiin  esiin  roolien  selkeys,

asiakaslähtöisyys, avoimuus sekä toimijoiden osaamisen hyödyntäminen.

Negatiivisina  tai  kehittämistä  vaativina  piirteinä  yhteistyössä  ja  työnjaossa  huomio  kiinnittyi

resurssien  oikein  ohjaamiseen  ja  riittämättömyyteen,  asiakkaan  asemaan,  omaan  toimintaan

verkostossa  sekä  joidenkin  toimijoiden  väliseen  yhteistyöhön.  Erityisesti  esiin  nousi  resurssien

puute.  Kokouksiin  toivottiin  enemmän  aikaa keskustelulle,  koska kyse  on  kuitenkin  asiakkaan  ja

hänen perheensä joskus hyvin vaikeastakin tilanteesta. Hoidon ja tuen tarpeen linjaaminen vie oman

aikansa ja nämä välttämättä sovittavat asiat saattavat viedä aikaa vapaalta asiakkaan ja toimijoiden

väliseltä keskustelulta.

Suurin  osa  vastaajista  koki  verkostotyön  vaikuttaneen  omaan  työskentelyyn  raskaana  olevien

päihdeongelmaisten  ja  vauvaperheiden  kanssa.  Erityisesti  jäsen  ja  ydinryhmän  vastaajat  näkivät

verkostotyön vaikuttaneen merkittävästi omaan työskentelyyn ja laajemmin verkoston toimintaan.

Taulukkoon  kaksi  on  listattu  käsittelyluvun  6.3  teemojen  mukaisesti  merkittävimmät  erot

vastaajaryhmien mukaan.
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TAULUKKO 2 Vastaajaryhmät, verkostotyö ja verkostokokoukset

TEEMAT YDINRYHMÄ JÄSENRYHMÄ ULKORYHMÄ
AIEMMAT KÄSITYKSET
VERKOSTO
TYÖSTÄ

Aiempia käsityksiä/
kokemuksia verkostotyöstä oli
kuvattu paljon

Aiempia käsityksiä/ kokemuksia
verkostotyöstä oli kuvattu vähän

Aiempia käsityksiä/ kokemuksia
verkostotyöstä ei juuri kuvattu

TYÖN SISÄLTÖ
JA KOKOUSTEN
KULKU

Tarkka sisällön ja kokousten
kulun määrittely

Työn sisältöä ja kokousten kulkua
kuvattu rinnakkain

Työn sisällön ja kokousten kulun
kuvaaminen vähäistä

TYÖNJAKO Työnjaon  toimivuus ja
kehittämistarpeet tuotiin esiin

Työnjako koettiin selkeänä Työnjakoa kuvattiin vähän/ei ollenkaan

YHTEISTYÖ Yhteistyötä kuvattiin
monipuolisesti

Yhteistyötä kuvattiin eri
näkökulmista

Yhteistyötä kuvattiin vähän/ei ollenkaan

VAIKUTTAVUUS Merkittävä vaikutus
omaan työhön ja asiakkaan
kohtaamiseen

Selvä vaikutus omaan työhön Vaikutusta ei kuvattu/Vaikutus ei kovin
merkittävä

7. VERKOSTON TOIMIJAT

7.1 Työntekijäroolit

Työntekijät  käsittelivät  omaa  rooliaan  ja  työskentelyään  suhteessa  asiakkaaseen.  Omaa  työroolia

peilattiin myös suhteessa verkostotyön kokonaisuuteen. Omaa roolia sivunneista vastauksista nousi

kolme  selkeää  sisällöllistä,  jo  edellämainitut  asiakas/potilastyö,  rooli  verkostossa  sekä  joissakin

vastauksissa erityisesti korostunut asiantuntijuus.

Asiakas/potilastyö raskaana olevien päihdeongelmaisten ja vauvaperheiden kanssa

Kokemukset  työskentelystä  raskaana  olevien  päihdeongelmaisten  tai  vauvaperheiden  kanssa

vaihtelivat  suuresti  ja  näin  myös  työntekijöiden  roolia  asiakas/potilastyössä  käsiteltiin  eri  tavoin.

Verkoston  ulkoryhmän  vastauksissa  korostui  vähäinen  kokemus  ylipäätään  työskentelystä

päihdeongelmaisten  vanhempien  tai  heidän  perheidensä  kanssa.  Omassa  toimipisteessä  ja  omassa

työssä raskaana olevia tai juuri synnyttäneitä päihdeongelmaisia tavattiin harvoin.

Satunnaisesti olen hoitanut raskaana olevia päihdeongelmaisia ja synnytyksen jälkeen
osastolla olevia. (5)

En hoida synnyttäneitä, raskaana olevia hoitelen ja hyvin harvoin päihdeongelmaisia.
(11)

Kokemus  raskaana  olevien  päihdeongelmaisten  tai  synnyttäneiden  kanssa oli satunnaista tai  heitä

kohdattiin  omassa  työssä  hyvin  harvoin.  Työskentely  liitettiin  ainoastaan  tiettyyn  osaan

työskentelyä  kuten  synnytyksen  jälkeinen  osastohoito tai  vasta  kun  äiti  on  synnyttänyt.  Osa
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raskaana olevien päihdeongelmaisten ja heidän perheidensä kanssa tehdystä työstä ja kokemuksista

oli  kertynyt  ainoastaan  verkostotyöstä  tai  ensikosketus  perheen  tilanteeseen  oli  saatu

verkostokokouksessa.

 Jos äiti raskauden tai synnytyksen jälkeen tarvitsee osastohoitoa. (6)

Ainoastaan verkostopalaverissa. (4)

Työskentelen  vasta  kun  äiti  on  synnyttänyt.  Tosin  osallistun  tiimipalaveriin  ennen
synnytystä, jossa tapaan perheen. (8)

Verkostotyön  jäsenryhmän  vastauksissa  puolestaan  kuvastui  kokemus päihdeongelmaisten kanssa

työskentelystä.  Vastauksissa  oli  huomioitu  yksilöllinen  tilanne  ja  päihdetaustan  vaikutukset

työskentelylle. Vastauksissa korostui  yhteistyö asiakas/potilasperheen kanssa. Työskentely  nähtiin

monipuolisena  ja perheiden tilanteita  tarkasteltiin  laajaalaisesti useasta näkökulmasta. Oma  työ ei

näyttäytynyt  irrallisena vaan liittyi asiakkaan/potilaan kokonaistilanteeseen ja toimi osana hoito ja

palvelukokonaisuutta.  Asiakkaan/potilaan kanssa työskentely sai vastauksissa erilaisia merkityksiä.

Vierihoito  osastolla  ohjaan  äitiä/isää  vauvan  hoidossa,  ja  autan  ja  ohjaan  äitiä
imetyksessä.  Toimin  heidän  asianajajanaan  ja  tiedottajanaan  (neuvola,  SOShoitaja,
päihdetyöntekijät) Olen mukana kun kotiutusta ja jatkotoimia suunnitellaan. (3)

Pyrin  selvittämään  perheen  kokonaistilannetta,  lapsen  kehitystä,  aikuisten  omaa
psyykkistä vointia, parisuhteen laatua ja vanhempien omaa saatua vanhemmuutta sekä
näiden tekijöiden vaikutusta koettuun ongelmaan...(17)

Työskentely oli toisaalta koko perheeseen kohdistuvaa hoivaa ja huolenpitoa ja toisaalta työskentely

oli myös heidän asioidensa hoitamista  ja tiedon välittämistä perheen ja muiden toimijoiden välillä.

Työskentelyä  kuvattiin  kokonaisvaltaisena  ja  siinä  nähtiin  erilaisia  vaiheita,  joiden  mukaan

toimittiin.  Vastauksissa  kuvattiin  myös  omahoitajuutta,  jolloin  asiakastyön  roolissa  toimittiin

lähempänä perhettä, sillä omahoitajuus merkitsi myös tietynlaista roolin ottoa suhteessa perheeseen.

Synnyttäneiden  vuodeosastolla  synnytyksen  jälkeen.  Omahoitajana  tai  yhtenä
hoitajana omahoitajan ollessa poissa... (7)

Lastenosastolla tutustun etukäteen mahdollisiin perheisiin, jotka tulevat osastollemme.
Lapsen synnyttyä hoidan vauvaa/perhettä. Seuraan lapsen mahd. oireita... (16)
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Verkostotyön ydinryhmän vastauksissa näkyi kokemus työstä päihdeongelmaisten raskaana olevien

ja vauvaperheiden kanssa.  Vastauksissa korostui jäsenryhmän tapaan yhteistyö asiakkaan ja heidän

perheidensä  kanssa.  Osassa  vastauksissa  omaa  toimintaa  määriteltiin  ytimekkäästi  suhteessa

raskaana  oleviin  päihdeongelmaisiin  ja  työntekijän  toimenkuva  asiakkaiden/potilaiden  tilanteissa

vaikutti  selkeältä.    Vaikka  vastaajaryhmän  työntekijät  ovat  eri  toimipisteistä,  vastauksissa  on

samankaltaisuutta nimenomaan työskentelytapojen varmuuteen  ja vankkaan kokemukseen  liittyen.

Kaikissa vastauksissa on selkeästi ilmaistu asiakas/potilastyön ydin.

Jos perhe/ vauva on päätetty ohjata lastenpsyk. poliklinikalle
 lastenpsykiatriseen tutkimukseen/hoitoon
  varhaisen vuorovaikutuksen arvioon/hoitoon
Jos perheen isomman lapsella kontakti last.psyk. klinikkaan, vanhemmilla päihdeong.
ja perheeseen odotetaan uutta vauvaa... (18)

Osassa  vastauksissa  kuvattiin  oman  toimipisteen  roolia  ennemmin  kuin  omaa  työskentelyä

perheiden  kanssa.  Näissä  vastauksissa  kuvastuu  kuitenkin  selkeys  siitä,  mistä  oman  toimipisteen

tehtävät  päihderaskauksien  ja  vauvaperheiden  hoidossa  koostuu  ja  miten  työntekijät  näissä

tilanteissa  toimivat.  Näin  myös  tulkitsen  vastausten  kertovan  työntekijöiden  omasta  roolista

suhteessa raskaana oleviin päihdeongelmaisiin ja vauvaperheisiin.

Jos odottava äiti joutuu sairaalahoitoon raskauden aikana, hän tulee aina osastolle 4A,
jossa olen työssä. Jos äidillä on korvaushoito raskauden aikana hän tulee synnytyksen
jälkeen myös osastolle 4A... (12)

Olen  osaston  päihdevastaava,  joten  käyn  kaikissa  osastollemme  tulevien  päihteitä
käyttävien  synnyttäjien  verkostopalavereissa  aina  kun  on  mahdollista.  Toimin  myös
heidän omahoitajanaan, kun vauva on syntynyt. (2)

Oma asiakas/potilastyöskentely on toisaalta konkreettista tukemista ja auttamista vaikeiden asioiden

kohtaamisessa,  toisaalta  selkeästi  hoitoa,  toimenpiteitä  ja  hoivaa.  Vastauksissa  kuvattiin  tarkasti

mitä  työskentely  pitää  sisällään  sekä  asiakkaan/potilaan  kannalta,  että  työntekijän  näkökulmasta.

Roolit  asiakas/potilastyössä  olivat  selkeitä.  Myös  omahoitajuus  korostui  näissä  vastauksissa.

Omahoitajuus  merkitsee  toisaalta  sitä,  että  toimipisteestä  on  annettu  työntekijälle  rooli,

omahoitajuus,  jona  hän  työskentelee  suhteessa  perheeseen.  Näin  asiakas/potilas  ja

työntekijäsuhteesta tulee tiiviimpi kuin mitä muiden osaston hoitajien ja perheen välisestä suhteesta.
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Tällä  hetkellä  raskaana olevan päihdeongelmaisen kanssa äitiyspoliklinikka käyntien
yhteydessä. Sekä  valmistelevana että  lääkäriä avustavana kätilönä  lähinnä raskauden
ja sikiön vointia seuraten. (9)

Kun  lähete  tulee  pikkulapsitiimiin,  usein  juuri  vauvaperhetyöryhmän  kautta.  Äidin
tukikäynnit,  varhaisen  vuorovaikutuksen  tukemiseksi  ennen  syntymää  ja  syntymän
jälkeen 1 ikävuoteen, usein pidemmän ajan. (19)

...  Perhe  pidetään  koko  ajan  ajantasalla,  miksi  ja  mitä  vauvan  oireita  seurataan.  Jos
vauvalla  vieroitusoireita  ja  vieroituslääkkeen  aloitus  on  väistämätön,  vauvalla  ja
perheellä  tiedossa viikkojen  mittainen aika osastollamme. Tiedossa on sekä vauvalla
ja perheellä tuskaisia aikoja kokea ja katsoa vierestä vaihtelevia vieroitusoireita. Perhe
tarvitsee paljon tukea ja apua, konkreettisesti auttamaan vauvaa vieroitusoireissa, että
henkilökunnalta kohdata, auttaa ja tukea, mitä erilaisilla tavoilla  ilmenevillä, perheen
syyllisyyden  aiheuttamistaan  oireista  vauvalla...  Tarvittaessa  osallistumme
lastensuojelullisiin verkostoihin vauvan syntymän jälkeen. (14)

Rooli verkostossa

Kokemukset  rooleista  verkostokokouksissa  ja  verkostotyössä  vaihtelivat  työntekijöiden  kesken

olennaisesti  ja  ryhmien  väliset  erot olivat  selkeitä. Ulkoryhmän vastauksissa korostui epävarmuus

omasta roolista verkostotyössä. Kuten aiemmin todettiin, ammattien välisestä työnjaosta vastaajilla

ei  ollut  juurikaan  mielipiteitä  eikä  roolien  välisiä  suhteita  pohdittu  vastauksissa.  Omaa  työtä

kuvaavissa  vastauksissa  yksi  ulkoryhmän  jäsenistä  kuvasi  hyvinkin  tarkasti  omaa  työtään  ja

rooliaan  omassa  yksikössään.  Roolien  epävarmuus  tuli  selkeästi  esiin  siirryttäessä  vieraalle

verkostotyön maaperälle.

Sivustakuuntelija (5)

Olen ollut lähinnä kuuntelijana. Joskus on kysytty minun näkemystäni potilaan tilasta
ja esim. pärjäämisestä vauvan kanssa.  (6)

...  Synnyttäneiden  osaston  edustajana  on  ollut  vain  pieni  rooli,  koska  potilaan
synnytys  on  tulevaisuudessa  ja  usein  on  tämän  ajankohdan  haasteiden  selvittämistä.
Roolinani on ollut selvittää minkälaista tukea meillä on tarjota synn. osastolla... (4)

Kuuntelijan, kyselijän ja vastaajan rooli (8)

Osassa  vastauksia  ilmeni,  että  oman  paikan  löytäminen  kokoustilanteissa  ei  ole  ollut  selkeää  ja

omaa  roolia  verkostotyön  jäsenenä  ei  ollut  pidetty  merkityksellisenä.  Omaa  asiantuntijuutta  oli

tuotu  esiin  toisten  sitä  kysyessä.  Toisaalta  kolmessa  vastauksessa  myös  korostettiin  paitsi

vastaanottajana  toimimista,  myös  tiedon  antamista  muiden  osallistujien  käyttöön  heidän  sitä

pyytäessään.    Oma  rooli  näyttäytyikin  aktiivisena.  Koettuun  rooliin  vaikutti  myös

verkostokokouksen ajankohta ja se, miten suuressa roolissa oma toimipiste oli asiakkaan tilanteessa
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kyseisenä  ajankohtana.    Ulkoryhmän  vastaajilla  oli  vain  vähän  kokemusta  verkostotyöstä

ylipäätään,  joten  omaa  roolia  ei  välttämättä  ollut  osattu  pohtia  verkostotyön  kokonaisuuden

kannalta, jos verkostotyötä ei ylipäänsä hahmoteta.

Kerroin  osastolla  olotilanteesta.  Olin  hoitanut  kyseistä  potilasta  vain  kyseisen
palaveripäivän. (11)

Verkostotyön  jäsenryhmän  vastaajista  kaikki  kuvasivat  omaa  rooliaan  verkostotyössä  ja

verkostokokouksissa. Vastaukset olivat ytimekkäitä ja muutamasta vastauksesta välittyi ajatus siitä,

että  työntekijät  toimivat  kuuntelijoina,  mutta  kertovat  myös  omasta  työstään  tarvittaessa.  Omaa

roolia  ei  nostettu  erityisesti  esiin.  Kuitenkin  oma  rooli  nähtiin  osana  asiakkaan/potilaan  hoidon

kokonaisuutta. Työntekijöiden välisiä rooleja verkostossa ei tässä vastaajaryhmässä käsitelty.

Kuuntelijan  rooli  pääasiassa.  Jossain  vaiheessa  olen  esitellyt  kuka  olen  ja  kertonut
oman osuuteni hoitoketjussa sekä kertonut mitä synnytyksen jälkeen tapahtuu (suurin
piirtein koska tilanteita ei voi  tietää etukäteen  ja millainen osasto on kyseessä). Olen
myös kysynyt asiakkaan odotuksia/toiveita osastolla. Roolini on selvittää osastoaikaa
koskien millaista tukea/hoitoa asiakas tarvitsee, ketkä hoitoon liittyvät mm. läheiset ja
tukiverkostot... (1)

Annan etukäteistietoa tulevalle perheelle osaston tavoista ja käytännöistä. Tarvittaessa
esittelen heille osaston etukäteen. Saan tietoa perheestä ja heidän toiveistaan ja ohjeet,
miten menetellään. Välitän tiedon osastolle. (3)

Vastaajat  nostivat  esiin  myös  asiakkaan  huomioimisen  osana  omaa  verkostoroolia.  Asiakkaan

toiveet  ja mielipiteet selvitettiin verkostokokouksessa,  jotta heitä osattaisiin paremmin huomioida,

kun  he  tulevat  osastolle.    Verkostoon  osallistuva  työntekijä  viestittää  tiedot  myös  muulle

toimipisteen henkilöstölle. Verkostorooleja käsitelleissä vastauksissa korostui myös tiedon antajana

toimiminen.  Tiedottaminen  nähtiin  työntekijöiden  keskeisenä  tehtävänä  verkostossa  ja  tätä

käsiteltiin  useassa  vastauksessa.  Tiedottaminen  liittyi  paitsi  oman  ammattiroolin  ja  toiminnan

esittelyyn, myös oman toimipisteen käytäntöjen esittelyyn.

Kätilönä kerron synnyttäneiden vuodeosaston toiminnasta tarvittaessa osaston esittely.
Lisäksi  tietoa  käytännön  oloista  osastolla  esim.  mahdollisuudesta  laittaa
ehkäisykapseli.  (7)

Verkoston ydinryhmän vastauksissa roolia verkostotyössä käsiteltiin eri näkökulmista. Vastauksissa

näkyi oman toimipisteen vaikutus rooliin. Joissakin vastauksissa käsiteltiin paitsi omaa roolia, myös

muiden työntekijöiden ja asiakkaiden rooleja sekä näiden vaikutusta verkostotyön kokonaisuudelle.
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Muutama  vastaaja  tyytyi  kuvaamaan  lyhyesti  omaa/toimipisteen  roolia  suhteessa  verkostoon  ja

perheeseen.

Kerron  perheelle  mitä  lapsivuodeosastolla  tehdään  sekä  kerron  synnytyksestä  ym.,
mitkä asiat perheitä askarruttavat (2)

Perheitä  ja  asiakkaita/potilaita  koskeva  tiedotus  ja  heidän  toiveidensa  selvittäminen  korostui

joissakin ydinryhmän vastauksissa. Vastaajat kokivat roolinaan tuoda esiin toimipisteensä toimintaa

ja  sopia  verkostokokouksessa  tutustumisesta  osastolle.  Näin  ensikosketus  perheisiin  saadaan

verkostokokouksessa,  jonka  jälkeen  yhteistyötä  lähdetään  syventämään.  Työntekijöiden

verkostorooliin kuuluu myös vanhemmuuden esiin nostaminen. Vanhempia tuetaan verkostossa  ja

heidän tärkeyttään lapselle tuodaan voimakkaasti esiin.

... Kerron tulevalle äidille/perheelle kuka olen, missä työskentelen ja vähän perheen ja
vauvan  tilanteesta  miksi  vauva  tulee  osastollemme,  lyhyesti  vieroitusoireista,  niiden
hoidosta ja perheen tärkeydestä vauvan näkökulmasta. Perhe voi tehdä kysymyksiä...
Pyydän perhettä tulemaan osastolle tutustumaan heti  tai sopimaan ajan myöhemmin.
(14)

Kerron  osaston  toiminnasta,  ja  mitä  heidän  lapselleen  tullaan  tekemään...  Samoin
korostan sitä, että kuinka tärkeitä vanhemmat ovat lapsilleen heti alusta alkaen. (13)

Yksi  vastaaja  kuvasi  roolia  verkostotyössä  monitasoisesti.  Vastauksesta  näkyi  se,  miten

monitahoisia työntekijöiden roolit verkostokokouksissa ovat. Vastaukseen on tiivistetty muidenkin

työntekijöiden  kuvaama  asioiden  jakaminen,  yhteinen  rakentaminen  ja  näin  myös  roolien

määrittyminen verkostokokouksissa.

Olen  ensin  ”kuuntelijana”  kun  yhteistyö  on  äidin  kanssa  alkamassa.  Silloin  lähinnä
kuuntelen  eri  verkoston  jäsenten  suunnitelmia  ja  kerron
työskentelymahdollisuuksistamme.  Sitten  yhdessä  sovitaan,  miten  eri  työntekijät
toimivat.    Kun  on  jo  yhteistyö  lähtenyt  käyntiin  –  vauva  on  syntynyt  ja  on
seurantaneuvottelu,  silloin  oma  rooli  kertoa  siitä  työstä  mitä  olen  tehnyt  perheessä.
Samalla  kuulen,  miten  muut  tahot  ovat  toimineet  jotta  kokonaisuus  perheen
kannalta  olisi  hyvä.  jatkosuunnitelmien  teko. Mahdolliset  muutokset
työskentelyyn rooli siis tietoa vastaanottava ja suunnitteluun osallistuva rooli. (19)

Vastauksessa  kuvataan  myös  se,  että  työntekijöiden  (niin kuin  varmasti  myös  asiakkaiden)  roolit

saattavat vaihdella esimerkiksi  verkostokokouksen  luonteesta, ajankohdasta, osallistuvista  tahoista

sekä perheen kokonaistilanteesta riippuen.
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Asiantuntijuus

Asiantuntijuutta  käsitteleviä  vastauksia  oli  ainoastaan  muutamia.  Nämä  vastaukset  erottautuivat

joukosta,  joko  siten,  että  niissä  oli  mainittu  oma  rooli  asiantuntijaroolina  tai  työntekijät  muuten

kuvasivat edustavansa tietyn alan asiantuntemusta. Toki jokainen työntekijä on asiantuntija omalla

alallaan,  mutta  näissä  vastauksissa  yhtenäistä  oli  se,  että  työntekijät  kuvasivat  keskeisimmäksi

tehtäväkseen verkostossa oman asiantuntijuuden jakamisen muille osanottajille.

Verkoston  ulkoryhmän  vastauksissa  asiantuntijuus  ei  tullut  selkeästi  esiin.  Tämä  saattoi  johtua

kokemattomuudesta  verkostotyössä,  vaikka  oman  alan  asiantuntijuutta  oli  ja  sitä  kuvattiin  myös

omaa toimipistettä käsitelleissä vastauksissa. Kuitenkaan tätä asiantuntijuutta ei ainakaan mainittu

olevan verkostokokouksissa verkoston käytössä.

Verkoston  jäsenryhmän  vastaajista  yksi  nosti  asiantuntijuuden  vastauksessaan  esiin.  Hänen

kohdallaan asiantuntijuus oli nimenomaisesti tiedon antoa vauvaperheiden asioista, mutta hän käytti

asiantuntijuuttaan myös verkostokokouksissa perheen tilanteen arvioimiseen ja perheen jatkohoidon

suunnittelemiseen.

Asiantuntijana  vauvaperheiden  asioissa,  arvioida  vuorovaikutusta  nähdyn  ja  kuullun
perusteella, miettiä mahdoll. jatkohoitoa. (17)

Verkoston ydinryhmän vastauksista useampi käsitteli asiantuntijuutta joko suoraan toteamalla oman

asiantuntijaroolin tai tuomalla asiantuntijuutta muuten esiin. Verkoston ydinryhmän vastaukset

korostuvat monin paikoin myös muuten, sillä vastaajilla on runsaasti kokemusta verkostotyöstä ja

näin myös kykyä määritellä omaa asiantuntijuutta suhteessa verkostoon.

Lastenpsyk.tutkimuksen ja hoidon tarpeen asiantuntija. Lapsen psyykkisen kehityksen
ja  varhaisen  vuorovaik.  asiantuntija.  Lastenpsyk.  hoitotahon/  varhaisen
vuorovaikutuksen hoitotahon edustaja... (18)

Tehtäväni  on  ”olla  lapsen  puolestapuhuja”  eli  kerron  lapsen  voinnista  osastolla,
lääkehoidosta  ja  tietysti  olen  tarkkaillut  myös  vanhempien  vuorovaikutusta  vauvan
kanssa. (15)

Opiskeleva,  oman  työ/ammattitiedon  esilletuonti  mukaanlukien  terveydenhuollosta
saatu työkokemus. (10)

Vastauksissa  asiantuntijuus  tuotiin  esille  suoraan,  siten  että  työntekijä  kertoi  olevansa  tietyn  alan

asiantuntija.  Toisaalta  asiantuntijuus  näyttäytyi  myös  kertyneet  pitkästä  aiemmasta
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työkokemuksesta,  mutta  joka  ei  välttämättä ole  aivan  spesifiä.  Asiantuntijuus  saattoi  näkyä  myös

lapsen  tarpeiden  esiin  tuomisena,  jolloin  asiantuntijuus  oli  ennen  kaikkea  vauvan  ”äänenä”

toimimista.

7.2 Asiakas/potilas suhteessa työntekijöihin ja verkostoon

Asiakkaita/potilaita sekä heidän perheitään käsiteltiin useissa eri yhteyksissä. Heidät nostettiin esiin

verkoston  osana  ja  suhteessa  verkoston  toimijoihin,  mutta  vastauksissa  pohdittiin  myös

työntekijöiden omaa suhdetta asiakkaisiin.  Käytän asiakas/potilas termiä rinnakkain tai sen mukaan

mitä  termiä  vastaajat  ovat  käyttäneet.  Oli  yllättävää  huomata,  että  vaikka  vastaajat  tekevät

”potilastyötä”  erikoissairaanhoidossa  eri  ammateissa,  monet  vastaajista  käyttivät  termiä  asiakas

vastauksissaan.  Käytin  itse  ainoastaan  yhdessä  kysymyksessä  termejä  rinnakkain,  muissa

kysymyksissä  en  käyttänyt  termejä  ollenkaan.  Kuitenkin  vastaajat  valitsivat  useammin  termin

asiakas kuin potilas. 17 vastauksessa käytettiin asiakastermiä, kun taas potilasta käytettiin terminä

13  vastauksessa.    Yhdessä  vastauksessa  käytettiin  molempia  rinnakkain.    Asiakkuudesta

puhuttaessa  puhuttiin  myös  useassa  vastauksessa  perheestä,  lapsesta,  vanhemmista  tai  äidistä.

Asiakkaista  käytettyihin  termeihin  vaikuttivat  vastaajan  toimipiste  sekä  työnkuva  suhteessa

asiakkaaseen/perheeseen.

Asiakkaan asema verkostossa

Vastaajat  käsittelivät  kyselylomakkeen  eri  kohdissa  asiakkuutta  ja  sitä  minkälaisena  toimijana

asiakas  verkostossa  heille  näyttäytyy.  Vastaajaryhmien  välillä  oli  jälleen  merkittäviä  eroja  siinä,

miten  vastaajat  käsittelivät  asiakkaan  osallistumista.  Nostin  asiakkaan  aseman  esiin  omaksi

alakategoriakseen, sillä asiakkaan asemaa käsiteltiin useissa eri vastauksissa. Vastaukset käsittelivät

asiakkaan/potilaan  asemaa  suhteessa  verkostotyöhön  ja  sen  toimijoihin.    Vastaukset  näyttäytyivät

minulle  kannanottoina  asiakkaan  puolesta  ja  niissä  esitettiin  usein  parannusehdotuksia  asiakkaan

tilanteen  helpottamiseksi.  Vastaajaryhmissä  painotukset  olivat  hieman  erilaisia,  mutta

yhtäläisyyksiäkin löytyi, erityisesti jäsen ja ydinryhmän vastauksista.

Verkoston ulkoryhmän vastaajista suurin osa ei ollut käsitellyt asiakkuutta. Yhdessä vastauksessa

asiakas nostettiin esiin verkoston toimijana, joka on aktiivisesti tuonut esiin omia ajatuksiaan

hoidon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sama vastaaja on myös ottanut kantaa asiakkaan asemaan
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verkostossa. Vastaaja kuvasi potilaan asemaa verkostossa ja esitti siihen parannusta, missä

tilanteessa työntekijä tapaa potilaan ensi kertaa.

… Potilas on pystynyt hyvin tuomaan toiveitaan huomioon niillä muutamilla kerroilla,
kun olen ollut siellä. (4)

… Potilaat ovat tosi rohkeita puhuessaan ongelmistaan niin isossa ryhmässä.
Mietin,  että  voisiko  synn.  osaston  hoitajan  kohdata  vaikka  ”tutustumiskäynnillä”
osastolla eikä isossa ryhmässä.  (4)

Verkoston  jäsenryhmän  vastaajat  olivat  käsitelleet  asiakkuutta  verkostossa  laajemmin.  Näiden

näkemysten  mukaan  asiakas  oli  aktiivinen  toimija  verkostossa,  mutta  saattoi  joissakin  tilanteissa

myös  vaikeuttaa hoitoa omalla  toiminnallaan. Asiakkaan  toiminta  verkoston työntekijöitä kohtaan

saattaa olla joissakin tilanteissa yllättävääkin. Päihdeongelman nähdään aiheuttavan myös joissakin

tilanteissa kieltämistä, joka vaikeuttaa asiakkaan ja muun verkoston yhteistyötä.

…  Hankala hoitaa perhettä, joka ei myönnä ongelmaansa…  Yllätyksenä tulee monesti
se,  miten  voimakkaasti  perhe  reagoi  ko.  hoitajaan,  joka  antaa  paljon  ”pisteitä”
(FINNEGAN) vauvalle. (16)

Verkoston  jäsenryhmän  vastauksissa  oli  pohdittu  asiakkaan  asemaa  verkostossa.  Vastauksissa

korostui  se,  että asiakas oli  verkostossa  melko  yksin  suuren  väkimäärän keskellä, kun  ratkaistaan

asiakkaan  tulevaisuuden  kannalta  merkittäviä  asioita.    Toisaalta  vaikka  omaisia  olisikin  mukana,

asiakas saattaa ajatuksineen ja mielipiteineen hautautua viranomaisten puheen alle.

…   Kiperissä  tilanteissa  toivoisi,  että  asiakkaalla  olisi  palaverissa  tukiverkosto
mukana, kun sovitaan jatkotoimenpiteistä. (7)

Usein  tunne,  että  itse asiakas  vähiten äänessä,  mutta puheen kohteena. Viranomaiset
puhuvat liikaa suhteessa asiakkaaseen ja omaisiin. Asiakkaan oma ääni ja toiveet eivät
niin merkityksellisiä. (17)

Myös  verkoston  ydinryhmän useissa  vastauksissa  käsiteltiin  asiakkaan  asemaa.  Nämä  vastaukset

olivat  samoilla  linjoilla  jäsenryhmän  vastausten  kanssa.  Niissä  todettiin  myös  asiakkaan/potilaan

jäävän  herkästi  yksin.  Toisaalta  kokousten  todettiin  huomioivan  vanhempia  hyvin.  Asiakkaan

verkoston nähtiin  koostuvan  pääosin  viranomaisista,  jolloin  verkostosta  puuttuivat  oleellinen  osa,

asiakkaan läheiset/omaiset.



81

…  Joskus kuitenkin tuntuu, että potilas on altavastaajan asemassa eikä uskalla luottaa.
(9)

Asiakas  on  usein  näin  monitahoisen  verkoston  osana  helposti  ”yksin”;  saattaa
jännittää  tapaamista  yms.    Kokoukset  kuitenkin  huomioivat  äitiä/isää  ihan  hyvin.
(19)

… muita läheisiä ei puolison lisäksi ole mukana…  (19)

… Useimmissa  verkostoissa  ei  ole  asiakkaan  läheisiä  mukana.  Asiakkailla  on
muutenkin  laajoja  viranomaisverkostoja  tukenaan,  harvemmin  saavat  tukea
läheisiltään…  (14)

Asiakkaat  näyttäytyivät  myös  verkoston  ydinryhmän  työntekijöille  aktiivisina  toimijoina  sekä

hoidon  ja  tuen  järjestämisen osapuolina.  Asiakkaiden  nähtiin puhuvan  asioistaan  myös avoimesti,

vaikka jäsenryhmän vastaajien tapaan päihdeongelman kieltäminen hankaloittaa asiakkaan ja muun

verkoston välistä yhteistyötä.

…   Olen  oppinut,  että  päihdeongelmainen  äitikin  puhuu  melko  avoimesti  asioistaan
kun  suoraan  kysyy.  Mutta  samalla  olen  oppinut  myös  sen,  että  kaikkiin  sanottuihin
asioihin ei voi luottaa... (12)

Kokouksissa  yhteistyötahot  (mm.  Päiväperho)  ja  perhe  keskustelevat  tulevasta
synnytyksestä  (synnytyspalaveri)  tai  ennen  vauvan  kotiutusta  selvitetään  perheen
tuleva tuen tarve ja käydään läpi osastohoidon esille tuomia tuntemuksia...(15)

Vaikka  vastaajat  olivatkin  pääsääntöisesti  tyytyväisiä  verkostotyöhön  ja  verkostokokouksiin,

kritiikkiä osattiin myös esittää yhteistyöhön ja toimintaan liittyen. Asiakkaan nähtiin pääosin olevan

aktiivinen verkoston osallistuja, joka osallistuu myös oman hoitonsa ja tuen tarpeen määrittelyyn ja

järjestämiseen. Kuitenkin nämä yllä mainitut otteet asiakkaan asemasta osoittavat myös asiakkaan

ongelmallisen  tilanteen  verkostossa,  jossa  paikalla  on  paljon  viranomaistahoja  eikä  välttämättä

lainkaan  asiakkaan  läheisiä  tai  omaisia.  Asiakkaan  näkemykset  saattavan  näin  jäädä  joissakin

tilanteissa huomioimatta. Toisaalta asiakkaan toimintaan verkostossa nähtiin  joissakin tapauksessa

vaikuttavan päihdeongelman kieltäminen.
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7.3 Vauvaperhetyön rooli ja verkostotyön kehittäminen

Kokemuksia vauvaperhetyöstä

Vauvaperhetyötä  ja  sen  roolia  verkoston  kokonaisuudessa  käsiteltiin  joissakin  kyselylomakkeen

kysymysten  kohdissa  ja  kaikissa  vastaajaryhmissä.  Koska  vastauksia  oli  muutamia  ja  ne  olivat

hajallaan, olisi niitä ollut keinotekoista käsitellä omissa vastaajaryhmissään. Päädyin käsittelemään

vauvaperhetyöhön liittyviä sisällöllisiä teemoja tarkastelemalla kaikkia vastaajia yhtenä ryhmänä.

Osassa  vauvaperhetyötä  käsitelleissä  vastauksissa  korostui  vauvaperhetyöntekijöiden  rooli  muuta

verkostoa tukevana ja muita konsultoivana toimijana.

... Vauvaperhetyön organisoiva ja konsultoiva ”ote” on toiminut hyvin...(14)

...  Vauvaperheyksikkö  on  myös  aina  tukena  ongelmatilanteissa;  jos  esim.  huoli
lastensuojelullisista kysymyksistä ym. (14)

Toisaalta  vauvaperhetyö  nähtiin  kokousten  strukturoijana  ja  koolle  kutsujana.  Vauvaperhe

työryhmän nähtiin vastaavan verkostotyön  ja verkostokokousten koordinoinnista,  ja näin toimivan

etäämmällä perheistä, kun taas muut tahot näyttäytyivät hoito ym. työn toteuttajina.

...  Vauvaperhetyö  on  koolle  kutsujastrukturoija  varsinainen  hoito  tapahtuu  sitten
verkosto työn muiden jäsenten kautta...(19)

... Vauvaperheyksikkö koordinoi päihdeäitien hoitorengasta... Vauvaperheyksikkö on
hoidon  koordinoija  ja  siinä  mielessä  vähän  etäämmällä  itse  ”hoitotyöstä”
vauvaperheen kanssa. (19)

...  Vauvaperheyksiköstä  joku  on  ”vetänyt”  ryhmää  ja  keskustelu  on  edennyt
spontaanisti...(4)

Kuitenkin  tämä  etäinen  rooli  nähtiin  toimivana  ja  vauvaperhetyöryhmän  nähtiin  huolehtivan

moninaisen avun ja tuen kokoamisesta ja tilanteiden seurannasta.

On turvallisempaa kun on monta auttajatahoa ja tahot toimivat omalla tavallaan vähän
eri  näkökulmasta.  On  erittäin  hyvä  että  on  koollekutsuja  joka  pitää  huolta  tilanteen
seuraamisesta. (19)

Kyselyyn  vastanneiden  työntekijöiden  käsitykset  olivat  yhtenäiset  vauvaperhetyön  esitteissä  ja

toimintakuvauksessa todetun vauvaperhetyön roolin kanssa. Vauvaperhetyötä kuvataan heidän

esitteissään  avainsanoilla:  konsultointi,  arviointi,  koordinointi,  seuranta,  koulutus  ja  tutkimustyö.

Neljä  ensimmäistä  teemaa  voidaan  asettaa  verkostotyön  kontekstiin.  Osa  vastaajista  kuvasi
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vauvaperhetyöryhmän roolia verkostotyön kokonaisuuden kannalta juuri heidän omilla termeillään.

Vauvaperhetyön  tarkoitus  on  toimia  verkoston  kokoajana  ja  yhteyksiä  ylläpitävänä  tahona,  joka

auttaa  tarvittaessa  muuta  verkostoa  esimerkiksi  päihde  ja  mielenterveysongelmiin  ja

vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Se toimii myös tarvittaessa linkkinä toimijoiden välillä ja

huolehtii perheiden kokonaistilanteen seurannasta.

Työmuotojen kehittäminen

Vastaajat  esittivät  vastauksissaan  myös  parannusehdotuksia  ja  ideoita,  joilla  työtä  voitaisiin

edelleen  kehittää.  Olen  koonnut  tähän  alalukuun  näitä  ajatuksia.  Käsittelen  vastauksia  yhdessä

ryhmässä,  sillä  kehittämisehdotuksia  esitettiin  eri  vastausten  kohdalla  ja  niitä  tuli  jokaisesta

vastaajaryhmästä.    Osa  ehdotuksista  on  käynyt  ilmi  jo  muissa  analyysiluvuissa,  mutta  selkeyden

vuoksi olen koonnut ne ja muut kehittämisehdotukset tai ideat omaksi alaluvukseen.

Työmuotojen  kehittämistä  koskevat  ehdotukset  olivat  useimmiten  toivomuksia  eri  toimipisteiden

välisen  toiminnan  selkiyttämisestä  ja  yhteistyön  lisäämisestä.  Yhteistyötä  toivottiin  kehitettävän

joidenkin  toimipisteiden  välillä.  Vastauksissa  (2,10,13,14,  16,  18  ja  19)  pohdittiin  yhteistyön

kehittämistä  yleisellä  tasolla  sekä  joidenkin  toimintayksiköiden  välillä.  En  käytä  tässä  osiossa

kaikista vastauksista suoria lainauksia, sillä osa lainauksista on esitetty jo aiemmissa luvuissa ja osa

vastauksista sisältää tietoja, joista työntekijän saattaisi tunnistaa.

Vastauksissa korostuivat seuraavat yhteistyön kehittämisen osaalueet:

 Äidin osaston ja VTO/LO5:n välistä yhteistyötä toivottiin kehitettävän ja yhteistyötä toivottiin
enemmän näiden tahojen välille.

 Vauvaperheyksikön  ja  VTO/LO5:n  välistä  yhteistyötä  pidettiin  sujuvana,  mutta  yhteistyötä
toivottiin enemmän.

 VTO:n ja äitien korvaushoitoa toteuttavien tahojen välistä yhteistyötä toivottiin lisää.
 Lastenlääkärin  läsnäoloa  verkostopalavereissa  toivottiin.  Myös  lastenlääkärin  ohjeistusta

esimerkiksi imettämisen suhteen kaivattiin lisää.
 Lähetteiden  toivottiin  saapuvan  tamperelaisten  potilaiden  kohdalla  aikaisemmin,  jotta  työ

raskaana olevien päihdeongelmaisten kanssa saataisiin käynnistettyä ajoissa
 Verkostokokouksiin tulisi varata enemmän aikaa.
 Eri tahojen yhteistyötä toivottiin enemmän jo ennen synnytystä.
 Työnjakoa  toivottiin  selkeämmäksi  eri  toimijoiden  välillä  päällekkäisten  toimintojen

välttämiseksi.

Työn  kehittämistä  pohdittiin  myös  yleisellä  ja  oman  yksikön  tasolla  resurssien  puuttumisen

näkökulmasta. (14, 12,19) Nämä pohdinnat käsittivät ajatuksia siitä, että resurssit eivät riitä ja että

verkostokokouksiin  varattu aika on  liian  lyhyt. Työntekijät  mainitsivat  resurssitekijöinä  juuri ajan
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puutteen  ja  sen,  että  omassa  toimipisteessä  ei  välttämättä  päästä  keskittymään  koko  perheen

täysivaltaiseen hoitoon. Myöskään verkostokokouksiin ei pystytty aina osallistumaan ajan puutteen

vuoksi.

Merkittävänä  verkostotyön  kehittämisen  aiheena  nousi  myös  asiakkaan  asemaan  ja  paikkaan

verkostotyössä  liittyvät  asiat  (kts.  alaluku  7.2).  Asiakkaita  toivottiin  huomioivan  enemmän

verkostotyöskentelyssä  ja  asiakkaiden  läheisiä  toivottiin  enemmän  mukaan  verkostokokouksiin.

Asiakkaan  nostaminen  verkostotyön  keskiöön  oli  merkittävä  parannusehdotus  useassa  eri

vastauksessa.  Myös  asiakkaan  ja  (viranomais)verkoston  kohtaamista  haluttiin  helpottaa  erilaisin

keinoin.

7.4 Yhteenvetoa verkoston osanottajien rooleista ja toimijuudesta

Olen  käsitellyt  luvussa  7  toimijoiden  rooleja  verkostotyön  kokonaisuudessa  pääosin

vastaajaryhmittäin.  Vauvaperhetyön  roolia  ja  verkostotyön  kehittämisaiheita  käsittelin  yhtenä

ryhmänä, sillä näitä teemoja käsiteltiin kaikissa vastaajaryhmissä ja kyselylomakkeiden eri kohdissa

niin, ettei vastaajaryhmiin jako olisi ollut mielekästä.

Verkoston  ulkoryhmän  vastaajille  oman  verkostoroolin  määrittäminen  oli  vaikeaa,  mutta  omaa

toimintaa  osattiin  kuvata  suhteessa  asiakkaisiin.  Roolin  kuvaaminen  oli  heillä  niukkaa

todennäköisesti  vähäisen  kokemuksen  vuoksi.  Kyselyyn  vastanneista  työntekijöistä  suurin  osa

kuitenkin  näki  oman  roolinsa  moniammatillisessa  verkostotyön  kokonaisuudessa.  Roolien

määrittäminen  oli  myös  kategorioiden  määrittämistä  ja  työntekijät  perustelivat  omilla

roolikuvauksilla  myös  oman  toiminnan  merkitystä  ja  oikeutusta  asiakkaiden  tilanteissa.  (vrt.

Jokinen, Juhila & Pösö 1995.)

Roolit vaihtelivat muun muassa sen mukaan mistä verkostokokouksesta oli kyse ja millaista apua ja

tukea verkostokokouksessa suunniteltiin ja jäsennettiin. Esimerkiksi synnyttäneiden vuodeosastojen

työntekijöiden  rooli  korostuu  synnytysverkostokokouksessa,  jolloin  perheellä  ja

yhteistyökumppaneilla  on  paljon  kysyttävää  vauvan  syntymään  liittyen.  Myös  potilaan/asiakkaan

tuttuus vaikutti omaan rooliin  verkostokokouksessa. Yhteistyötä muiden  toimijoiden, perheiden  ja

vaihtelevien  tilanteiden  kanssa  eriteltiin  ja  oma  työ  sijoitettiin  osaksi  päihderaskauden  hoidon

kokonaisuutta.  Omaa  toimintaa  kuvattiin  pääosin  monipuolisesti  ja  selkeästi.  Verkostoituminen
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näkyi myös omassa työssä  ja rakentuu luontevasti osaksi raskaana olevien päihdeongelmaisten  tai

vauvaperheiden  kanssa  tehtävään  työhön.  Roolit  näyttäytyivät  kokeneempien  työntekijöiden

vastauksissä pääosin selkeiltä suhteessa yhteistyöhön  ja muihin toimijoihin. Joissakin vastauksissa

tuotiin kuitenkin esiin myös roolien ja toimintojen päällekkäisyyttä, joka hankaloitti verkostotyötä.

(vrt. Newbigging 2004, 148153.)

Asiakkaan  rooli on  myös  moniammatillisessa  työssä keskeinen,  sillä  moniammatillisen  toiminnan

tarve  on  asiakkaan  tilanteesta  lähtöisin  olevaa.  Asiakkuuden  kategoria  on  rakentunut,  kun  tieto

asiakkaan  päihdeongelmasta  ja  hoidon  tarpeesta  on  tullut  lähettävältä  taholta

vauvaperhetyöryhmään.  Asiakkuutta  kuitenkin  määritellään  verkostotyön  kuluessa  jatkuvasti

suhteessa toimijoihin.   Kuten aiemmin verkostotyötä käsitelleessä alaluvussa todettiin, verkostojen

toiminnassa  on  vaarana,  ettei  asiakkaalle  jää  tilaa  määrittää  omaa  toimijuuttaan,  ongelmiaan  tai

rooliaan  suhteessa  verkostoon  tai  verkoston  jäseniin.  Myös  muutama  kyselyyn  vastanneista

työntekijöistä näki asiakkaan jäävän sivullisen rooliin verkostotyössä. Asiakkaan läheisten toivottiin

osallistuvan verkostotyöhön aiempaa enemmän. Asiakkaiden koettiin olevan yksin viranomaisten ja

auttajatahojen  keskellä  ja  useampikin  työntekijä  ajatteli,  että  asiakkaalle  kokoukset  olisivat

helpompia, jos mukana olisi perheenjäseniä tai ystäviä. Puolison todettiin olevan mukana joissakin

tapauksissa, joskus asiakas on osallistunut kokouksiin yksin.

Ulkoryhmän  vastaajilla oli  ainoastaan  vähän kokemusta  raskaana olevista päihdeongelmaisista  tai

vauvaperheistä. Jäsen ja ydinryhmän vastaajilla kokemusta oli huomattavasti enemmän. He olivat

myös  nostaneet  asiakkaan  asemaa  verkostossa  eniten  esiin.  Pääosin  asiakkaan  koettiin  olevan

verkoston  aktiivinen  toimija,  jonka  toiveita  ja  ajatuksia  kuunneltiin.  Asiakkaan  nähtiin  myös

kertovan avoimesti asioistaan, toisaalta kaikkeen asiakkaiden sanomaan ei ajateltu voitavan luottaa.

Kokousten  nähtiin  huomioivan  asiakasta  hyvin.  Verkostotyön  ajateltiin  kaiken  kaikkiaan  tuovan

tietoa  asiakkaasta  ja  hänen  kokonaistilanteestaan  työntekijöille,  jotta  työntekijät  voisivat  omassa

toimipisteessään hoitaa ja tukea asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vauvaperhetyön  rooliin  vastaajat  olivat  kaikissa  vastaajaryhmissä  tyytyväisiä.  Vastaajat  kokivat

turvallisena ja omaa työtä selkiyttävänä sen, että on koordinoiva ja strukturoiva taho, joka huolehtii

tarvittaessa  yhteyksistä  toimijoiden  välillä. Vauvaperhetyötä pidettiin  myös konsultoivana  tahona,

jolta  voidaan  tarvittaessa  kysyä  ohjeita  ja  tukea  asiakkaan  päihdekäyttöön  ja  psyykkiseen  tilaan

liittyen.
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Kehittämisajatukset  vastaajaryhmissä  käsittivät  asiakkaan  ja  verkoston  väliset  suhteet,

toimipisteiden  väliset  suhteet  sekä  resurssikysymykset.  Kehittämisajatukset  olivat  hyvin

konkreettisia ja niistä näkyi se, että verkostotyön kokonaisuutta oli pohdittu  ja sen jatkumista sekä

edelleen  kehittämistä  pidettiin  tärkeänä.  Taulukkoon  kolme  on  listattu  käsittelylukujen  7.1  ja  7.2

teemojen mukaisesti merkittävimmät erot vastaajaryhmien mukaan.

TAULUKKO 3 Vastaajaryhmät, työntekijäroolit ja asiakkaan rooli
TEEMAT YDINRYHMÄ JÄSENRYHMÄ ULKORYHMÄ
TYÖNTEKIJÖIDEN ROOLI
ASIAKASTYÖSSÄ

Pitkä kokemus työskentelystä
päihdeongelmaisten kanssa

Paljon kokemusta
työskentelystä
päihdeongelmaisten kanssa

Satunnainen työskentely
päihdeongelmaisten kanssa

TYÖNTEKIJÖIDEN
ROOLI VERKOSTOSSA

Rooli monipuolinen ja eri
vaiheissa eri tavoin
merkityksellinen.
Asiantuntijuus korostui osassa
vastauksia.

Rooli osana hoidon
kokonaisuutta, ei erityisesti
esiin nostettuna, yhdessä
vastauksessa asiantuntijuus
esiin nostettuna

Pääosin sivullisen rooli

ASIAKKAIDEN ROOLI
VERKOSTOSSA

Asiakkuutta käsitelty laajasti.
Asiakas aktiivinen toimija,
asiakkaan aseman
parantaminen

Asiakkuutta käsitelty laajasti.
Asiakas aktiivinen toimija,
asiakkaan aseman
parantaminen

Asiakkaan asemaa verkostossa
käsiteltiin melko vähän.
Asiakas aktiivinen toimija,
asiakkaan asema

8. TUTKIELMAN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA

Tässä  luvussa  keskityn  tutkimuskysymysten  vastausten  kokoamiseen  ja  pohdin  mahdollisuutta

hyödyntää  tutkimustuloksia  käytännön  työssä.    Vastaajien  erilaisuus  ja  erilainen  asema  suhteessa

verkostotyöhön  antaa  paljon  aineksia  käytännön  työn  kehittämiseen  ja  uusien  ideoiden

synnyttämiseen.

Tutkimuksen  tekemisen  kannalta  merkittäväksi  tekijäksi  nousi  aineiston  osalta  se,  miten  erilaisia

vastaajat  keskenään  ovat  ja  millaisella  tietopohjalla  he  verkostotyöhön  ja  verkostokokouksiin

osallistuvat.  Tämän  takia  jako  esimerkiksi  vastaajaryhmiin  oli  analyysivaiheessa  välttämätön.

Jaettuani  vastaajat  taustatietojen  ja  avoimien  kysymysten  perusteella  vastaajaryhmiin  (verkoston

ydinryhmä,  verkoston  jäsenryhmä  ja  verkoston  ulkoryhmä)  vastauksista  sai  vaikutelman,  ettei

kaikilla kyselyyn, ja näin ollen myös verkostotyöhön, osallistuneilla ole täysin selvää kuvaa:

1. verkostotyön tavoitteesta,
2. sen vaikutuksista omaan työhön,
3. omasta roolista verkostokokouksissa,
4. omasta tehtävästä verkostotyössä ja
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5. yleensä siitä mitä verkostotyö on.

Vastaajista  epävarmimmat,  ulkoryhmän  vastaajat,  olivat  työntekijöitä,  joilla  oli  hyvin  vähän

kokemusta verkostotyöstä. Tavallisimmin  he olivat osallistuneet  verkostokokouksiin 02 kertaa  ja

olivat  olleet  verkostotyössä  mukana  alle  vuodesta  23  vuoteen.  Tämän  kaltaisia  työntekijöitä

osallistuu  verkostokokouksiin  ja  verkostotyöhön  varmasti  paljon  ja  heidät  tulisi  huomioida

verkostotyössä  ja  kokouksissa,  sillä  he  välittävät  viestiä  eteenpäin  omiin  toimipisteisiinsä  ja  ovat

merkittävässä  roolissa  asiakkaan/potilaan  hoidossa.  Suurimmasta  osasta  ulkoryhmän  vastauksista

välittyi kuitenkin kiinnostus verkostotyötä kohtaan.

Vaikka  jäsen  ja  ydinryhmät  käsittivätkin  suurimman  osan  vastaajista  (yht.14  kpl),  tulisi

ulkoryhmän  vastaajien  kaltaisiin  työntekijöihin  edelleen  kiinnittää  huomiota  ja  pyrkiä  saamaan

myös  heidät  mukaan  työskentelyn  aktiivisiksi  osapuoliksi.  Verkoston  jäsen  ja  ydinryhmän

vastaajien  sekä  vauvaperhetyön  ja  muiden  tahojen  hiljainen  tieto  tulisi  saattaa

kokemattomampienkin  tietoon.  Verkostokokousten  alussa  tulisi  entistä  enemmän  painottaa  sitä,

mistä  tuen  ja  avun  tarve  johtuu  sekä  minkälaisia  odotuksia  verkoston  toimijoita  kohtaan  on.

Verkostotyöstä  on  kaikkien  ulottuvilla  olevaa  kirjallista  materiaalia  ja  koulutusta  uusille

työntekijöille  on  järjestetty.  Kuitenkin  nämä  asiat  nousevat  aineistosta  edelleen  esiin.

Verkostotyöhön  sisälle  päässeet  edustivat  eri  toimipisteitä  ja  ammattiryhmiä,  joten  tietyllä

ammatilla  tai  paikalla  ei  ollut  niinkään  merkitystä  verkostotyön  hahmottamisessa.  Verkostotyön

ydinnryhmän jäsenyyteen vaikutti kokemus verkostotyöstä ja verkostokokouksista sekä oman roolin

selkeys suhteessa asiakkaisiin ja verkoston muihin toimijoihin.

Koulutus ja kokemus ovat selkeästi kannattaneet, sillä jäsen ja ydinryhmän vastaajille verkostotyön

kokonaisuus  näyttäytyi  monipuolisena  hyvine  ja  huonoine  puolineen.  Verkostotyötä  pidettiin

ehdottoman  tärkeänä.  Vastaajat  kokivat  tuovansa  oman  asiantuntijuutensa  muiden  käyttöön  ja

vastaavasti  saaneensa  muilta  osanottajilta  hyödyllistä  tietoa  ja  tukea  omaan  työhön.  Verkostotyö

helpotti omaa työtä ja saavutettu tieto on muuttanut käsityksiä ja totuttuja toimintatapoja vastaajien

mielestä asiakkaita ja työntekijöitä paremmin palvelevaan suuntaan. Tämä mahdollisuus tulisi taata

kaikille verkostotyöhön osallistuville  työntekijöille. Erityisesti  asiakkaan kannalta on  tärkeää,  että

yhteistyössä  jaettu  asiantuntijuus  sekä  tieto  tuen  ja  avun  tarpeesta  välittyvät  kaikille

hoitoprosessissa mukana oleville toimijoille. Toiminnan mielekkyys on aineiston ja teorian valossa
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nimenomaan  siinä,  että  verkostotyöstä  on  selkeä,  kaikkien  osapuolten  jakama  näkemys,  jossa

jokainen osaa määrittää roolinsa suhteessa kokonaisuuteen ja toisiinsa.

Toimipisteiden  (esimerkiksi  synnyttäneiden  vuodeosastojen)  suuri  ja  vaihtuva  työntekijämäärä

voivat osaltaan aiheuttaa sen, että verkostokokouksiin osallistuville työntekijöille ei useinkaan tule

tilaisuutta  kerryttää  kokemusta  raskaana  olevien  tai  juuri  synnyttäneiden  päihdeongelmaisten

hoidosta  ja  hoitoyhteistyöstä.  Kaikki  halukkaat  työntekijät  eivät  välttämättä  pääse  osallistumaan

verkostokokouksiin  tai  päihderaskauksien  hoidosta  kertoviin  koulutuksiin.  Toisaalta

verkostokokouksiin  saattaa  osallistua  myös  ihmisiä,  jotka  joutuvat  olemaan  siellä  toimipisteensä

edustajina, halusivat tai eivät.

Vastaukset  ja  vastaajat  erosivat  ryhmien  sisällä  myös  toisistaan.  Verkostotyön  kokonaisuus

muodostuu  kunkin  asiakkaan  kohdalla  ainutkertaiseksi.  Tilanteet  ovat  yksilöllisiä,  vaikka  selkeät

yleiset toimintamallit olisikin rakennettu. Verkostotyöhön osallistujat, ajankohta sekä  tuen  ja avun

tarpeet  määrittävät  lopulta  sen  millaiseksi  verkostoyhteistyö  ja  verkostokokoukset  muotoutuvat.

Myös  resurssit  tai  niide  puute  sekä  osallistujien  motivoituminen  vaikuttavat  yhteistyöhön.

Verkostotyöllä  on  selkeä  struktuuri,  sillä  hoitoa  ja  tukea  suunniteltaessa  verkostokokouksissa  on

välttämättä  käsiteltävä  tietyt  hoitoa  linjaavat  asiat.  Päihderaskaudet  vaativat  aina  varhaista

puuttumista ja sekä tukea että hoitoa tulee järjestää monelta taholta perheen auttamiseksi.

Ensimmäisessä  tutkimuskysymyksenäni  kysyin:  Miten  vauvaperhetyön  järjestämät

verkostokokoukset  jäsentävät  päihdeongelmaisen  raskaana  olevan  hoitoprosessia?

Hain  kysymykseen  vastausta  päihdepsykiatrian  poliklinikan  itse  tuottamasta  materiaalista,

toimintakuvauksesta, esitteistä sekä  internetsivuilta. Pohjustin tapauksen kuvaamista myös omassa

harjoittelussa  saamallani  tiedolla  sekä käytännön  kokemuksella. Nämä antoivat kuvan siitä,  miten

verkostokokoukset  ohjaavan,  koordinoivan  ja  organisoivan  tahon  näkökulmasta  jäsentävät

päihderaskauden  hoitoprosessia.  Päihdepsykiatrian  poliklinikan  rooli  oli  heidän  kuvaamanaan

selkeä  ja  keskittyi  diagnostiikkaan,  hoidon  ja  tuen  suunnitteluun  sekä  hoidon  kokonaisuuden

koordinointiin.  Oli  mielenkiintoista  huomata,  että  kyselyyn  vastanneet  Taysin  työntekijät  kokivat

esimerkiksi  vauvaperhetyön  roolin  verkostotyön  kokonaisuudessa  samansuuntaisena.

Hoitoprosessissa  kuvattiin  hoidon  eri  vaiheet  ja  vauvaperhetyöstä  kirjoitetun  sekä  internetsivuilta

saadun  materiaalin  avulla  oli  mahdollista  avata  hoitoprosessia  ja  verkostokokouksia  suhteessa

hoidon kokonaisuuteen. Vauvaperhetyön ja verkostotyön käsitteleminen tapauksena selkeytyi, sillä

minun oli mahdollista  tarkentaa  tapauksen eri osioita tutkimuksen eri vaiheissa päihdepsykiatrian
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poliklinikan sosiaalityöntekijän kanssa. Näin minun on myös ollut mahdollista hyödyntää arvokasta

julkaisematonta  aineistoa  ja  sairaalan  sisäisiä  ohjeistuksia.  Keskustelut  ovat  olleet  myös  apuna

omien kokemuspohjaisten tietojen jäsentämisessä.

Verkostokokouksilla  oli  hoidon  eri  vaiheissa  erilainen  tarkoitus.  Esimerkiksi  hoidon

suunnitteluverkostossa  ollaan  yhteistyön  alkuvaiheilla  ja  hoidon  toteutuksesta  sovitaan  yhteisesti,

kun taas esimerkiksi hoidon seurantaverkosto lapsen syntymän  jälkeen arvioi perheen tilannetta ja

hoidon onnistumista sekä tekee jatkosuunnitelmia.Vauvaperhetyöryhmän koordinoima verkostotyö

on  viranomaisaloitteista  yhteistyötä  asiakkaan,  eri  viranomais  ja  järjestötahojen  sekä  toisinaan

asiakkaan  läheisten  kanssa.  Verkostotyön  tarkoituksena  on  koota  asiakkaan  tilannetta  palveleva

hoidon  ja  tuen  kokonaisuus.  Verkoston  toimijat  asettuivat  aineiston  perusteella  luontevasti

päihderaskauden  mallinnetun  hoitoketjun  ja  hoitoprosessikaavion  osoittamien  verkostokokousten

eri vaiheisiin.

Suurin  osa  kyselyyn  vastanneista  työntekijöistä  kokivat  vauvaperhetyön  organisoimien

verkostokokousten  selventävän  raskaana  olevan  päihdeongelmaisen  tai  vauvaperheen

kokonaistilannetta.  Verkostokokoukset  nähtiin  keskusteluareenoina,  joissa  sekä  perheet  että  eri

alojen asiantuntijat pääsivät käsittelemään vanhemmuuteen, hoitoon ja tukeen liittyviä kysymyksiä.

Verkostokokouksissa  vastaanotettiin  ja  annettiin  tietoa  sekä  sovittiin  hoidon  linjauksista.

Verkostokokousten  nähtiin  myös  auttavan  työntekijöitä  yksilötasolla  hoidon  suunnittelussa  ja

toteuttamisessa  ja  näin  jäsentävän sitä,  missä  vaiheissa  ja  millä  tavoin eri  toimijat ovat perheiden

elämässä  mukana.    Strukturoidut  verkostokokoukset  auttoivat  kokonaistilanteen  selvittelyssä  ja

avun  sekä  tuen  tarpeen  määrittelyssä.  Verkostokokousten  nähtiin  myös  toimivan  vastuiden

määrittämisen ja toimijoiden sitouttamisen paikkoina.

Toinen  tutkimuskysymykseni  kuului:  Millaisena  verkostoyhteistyössä  mukana  olevat  työntekijät

kokevat  vauvaperhetyöryhmän  organisoimat  verkostokokoukset?  Verkostotyöhön  osallistuneet

vastaajat kokivat kokoukset eri tavoin. Eroja oli paitsi vastaajaryhmien välillä, myös niiden sisällä.

Verkostokokouksia  tarkasteltiin  yhteistyön,  työnjaon,  asiakkaan  sekä  työntekijäroolien

näkökulmista.  Kyselyyn  vastanneilla  työntekijöillä  oli  vahvoja  näkemyksiä  siitä  mitkä  asiat

verkostoyhteistyössä  toimivat  ja  mitkä  asiat  kaipaisivat  lisähuomiota.  Kokemusta

verkostokokouksista  oli  pääsääntöisesti  paljon  ja  näin  myös  vastaajilla  oli  paljon

kehittämisehdotuksia  käytännön  työhön.  Verkostotyöhön  oltiin  suurimmassa  osassa  vastauksia

tyytyväisiä.  Työnjako  koettiin  toimivaksi  ja  yhteistyöhön  suhtauduttiin  myönteisesti.
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Vauvaperhetyön  nähtiin  toimivan  hyvin  roolissaan  kokonaisuutta  koordinoivana  ja  strukturoivana

tahona.

Aineistossa kehittämisideoista  merkittävimpiä olivat  resurssien  lisääminen sekä  asiakkaan aseman

parantaminen  verkostotyössä.  Keskustelulle  toivottiin  lisää  aikaa  ja  verkostokokousten  toivottiin

kestävän pidempään. Työnjaon  selkiyttämistä  eri  toimipisteiden  välillä  sekä  toimipisteiden  välistä

yhteistyötä  toivottiin  lisää  myös  verkostokokousten  ulkopuolella.  Asiakkaalle  toivottiin  myös

enemmän  mahdollisuuksia  puhua  aroistakin  asioista  kiireettömästi  ja  läheisten  toivottiin

osallistuvan verkostokokouksiin entistä enemmän. Vaikka asiakkaiden läheisiä on kutsuttu mukaan

verkostokokouksiin,  heidän  läsnäolonsa  kokouksissa on  harvinaista.  Vauvaperhetyön  lähettämissä

verkostokokouskutsuissa  asiakkaille  ilmoitetaan,  että  läheiset  olisivat  tervetulleita  kokouksiin.

Heidän  läsnäoloaan  pidetään  yhteisesti  tärkeänä  asiana.  Kuitenkaan  käytännössä  läheisiä  ei  ole

mukana  kovinkaan  usein.  Syyt  ovat  varmasti  moninaisia.  Asiakkailla  ei  välttämättä  ole  läheisiä,

joita he voisivat pyytää mukaan. Oma suhde vanhempiin voi olla katkennut tai etäinen ja ystäväpiiri

saattaa koostua lähinnä muista päihdekäyttäjistä eikä heitä haluta mukaan. Päihdeongelma saatetaan

myös haluta salata läheisiltä, jolloin heitä ei voida pyytää tästä syystä mukaan.

Kolmanneksi  kysyin:  Miten  verkostotyö  vaikuttaa  eri  alojen  työntekijöiden  käsityksiin

asiakasperheiden  tilanteista  ja  miten  se  heijastuu  asiakkaiden  kohtaamiseen?    Verkostotyön

vaikutukset  olivat  erilaisia.  Vähemmän  kokeneilla  vastaajilla  vaikutus  ei  ollut  kovinkaan

merkittävää.  Vastaajat,  joilla  oli  enemmän  kokemusta  verkostotyöstä  kokivat  verkostotyön

vaikuttavan  merkittävällä  tavalla  paitsi  omaan  asiakastyöskentelyyn,  myös  laajemmin  koko

verkostotyöhön.  Parhaimmassa  tapauksessa  verkostotyön  nähtiin  muuttavan  suhtautumista  koko

asiakasryhmään  ja  työskentelyyn  heidän  kanssaan.  Verkostotyön  nähtiin  lisäävän  tietoa

päihdeongelmista, muiden työstä sekä vähentävän ennakkoluuloja asiakkaita kohtaan.

Tutkimuksen  tekeminen  kesti  minulla  puolitoista  vuotta  ideapaperin  tekemisestä  tutkimusraportin

viimeisen pisteen kirjoittamiseen. Tutkielmani aineisto on kerätty  tiettynä  ajanjaksona.  Kysely on

toteutettu keväällä 2008 ja taustaaineistoani olen kerännyt prosessin eri vaiheissa. Organisaation ja

prosessin  kuvaamisessa  aineisto  on  aina  otos  tietyltä  ajanjaksolta.  Verkostotyö,  organisaatiot,

hoitoprosessi,  hoitoketjut  sekä  tutkimustieto  elävät  jatkuvasti.  Tutkielmani  onkin  kuvaus

tapauksesta  puolentoista  vuoden  ajalta.  Tutkimusprosessin  kesto  on  antanut  minulle

mahdollisuuden  tarkastella  tutkielman  eri  vaiheita  jo  vähän  kauempaa  ja  olen  huomannut

tutkimusprosessin  aikana,  että  olisin  tehnyt  joitakin  asioita  nyt  eri  tavalla.  Esimerkiksi
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kyselylomakkeen  kysymykset  ja  saatekirje  olisivat  todennäköisesti  muotoutuneet  erilaisiksi,  jos

olisin  tehnyt  kyselyn  nykyisillä  tiedoillani.  Monta  valintaa  olisin  varmasti  tehnyt  myös  samalla

tavalla.  Tutkimussuunnitelmavaiheessa  tekemäni  rajaus  on  ollut  tarpeen,  sillä  aihetta  olisi  voinut

käsitellä eri näkökulmista laajemminkin ja prosessin edetessä syntyi jatkuvasti uusia ajatuksia. Olen

hyödyntänyt näitä ajatuksia myös jatkotutkimusaiheiden listaamiseen.

Näin  tutkimusprosessin  loppumetreillä  voin  todeta,  että  tapaustutkimus  antaa  mahdollisuuden

monenlaiseen  organisaation  tai  prosessin  kuvaamiseen  eikä  vauvaperhetyö  sen  enempää  kuin

päihderaskauden  hoitoprosessikaan  ole  loppuun  kulutettuja  aiheita.    Päinvastoin  verkostotyön

kentän laajuus ja monitahoisuus on näyttäytynyt minulle vasta tutkielman tekemisen loppupuolella.

Vauvaperhetyötä ja verkostotyötä olisi mielenkiintoista tutkia laajemminkin esimerkiksi laajempana

toimintakuvauksena tai asiakkuuden näkökulmasta. Useat työntekijät nostivat asiakkuuden vahvasti

esiin  ja  asiakkuutta  olisi  mielenkiintoista  tutkia  esimerkiksi  asiakkaan  rooleihin,  koettuun

vanhemmuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen liittyen.

Kuten  johdannossakin  totesin,  haluaisin  tutkia  muiden  verkostotahojen käsityksiä vauvaperhetyön

organisoimista  verkostokokouksista  ja  verkostotyöstä  laajemmin.  Raskaana  olevien

päihdeongelmaisten  naisten  hoitoketju  ja  hoitomalli  on  laadittu  yhteistyössä  sairaalan  eri

toimipisteiden kanssa ja näin ollen heillä on jonkinlainen tuntuma yhteistyöhön päihderaskauksien

hoidon ja tuen järjestämisessä. Samanlaista tietopohjaa ei ole kuitenkaan verkoston kuntatahojen tai

järjestötyöntekijöiden  käytettävissä.  Sairaalan  ulkopuolisten  tahojen  tutkimiseen  liittyy  kuitenkin

käytännön  toteutuksen  kannalta  ongelmia  mm.  tutkimuslupien  saamisen  ja  aineiston  keruun

suhteen.

Tapauksen avaaminen on ollut itselleni erittäin opettavaista ja uskon saaneeni aineiston analyysistä

sekä  erilaisten  verkostotyön  muotojen  läpi  käymisestä  paljon  myös  sosiaalityöntekijän  työhön.

Verkostoituminen  ja  verkostotyö  asiakkaiden  asioissa  ovat  arkipäivää  sosiaalityön  käytännöissä.

Verkostotyön toimijoiden erilaisten näkökulmien raottaminen tutkielman muodossa auttaa varmasti

huomioimaan erilaisia näkemyksiä ja jakamaan niitä myös käytännössä. Verkostotyöskentely antaa

paljon  mahdollisuuksia  moniammatilliselle  työlle,  mutta  työssä  on  huomioitava  erilaiset

näkökulmat  ja  jaettava  käsityksiä  ja  näkemyksiä,  jotta  voidaan  yhdessä  määrittää  verkostotyön

todellinen tarkoitus sen toimijoille, erityisesti asiakkaalle.
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LIITTEET

Tiedote tutkimukseen osallistuville/19.2.2008 /LIITE 1

Hyvä kyselyyn osallistuja!

Sinulla  on  mahdollisuus  osallistua  tutkimukseen,  jonka  aihe  on  TAYS:n  päihdepsykiatrian
poliklinikan  vauvaperhetyö  ja  sairaalan  sisäinen  verkostoyhteistyö.  Opiskelen  Tampereen
yliopistossa  sosiaalipolitiikan  ja  sosiaalityön  laitoksella  ja  teen  sosiaalityön  pro  gradu  
tutkielmaani  yhteistyössä  päihdepsykiatrian  poliklinikan  kanssa.  Tutkimuksen  tavoitteena  on
selvittää miten vauvaperhetyöryhmän järjestämät verkostokokoukset jäsentävät päihdeongelmaisen
raskaana  olevan  hoitoprosessia.  Olen  kiinnostunut  selvittämään  millaisena  verkostoyhteistyössä
mukana olevat työntekijät kokevat vauvaperhetyöryhmän organisoimat verkostokokoukset ja miten
verkostotyö vaikuttaa työntekijöiden työhön.

Verkostoyhteistyöllä  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  yhteistyötä  päihdeongelmaisten  raskaana
olevien  ja  heidän  perheidensä  hoidossa  ja  tukemisessa.  Siinä  toimitaan  moniammatillisesti  eri
auttaja  ja  hoitotahojen  sekä  potilaan  ja  hänen  läheistensä  kanssa.  Verkostokokoukset  ovat
keskeinen  osa  verkostotyötä  ja  niihin  osallistuvat  tilanteen  mukaan  eri  hoito  ja  viranomaistahoja
(sairaalan  sisä  ja  ulkopuolelta)  sekä  potilas  ja  hänen  läheisiään.  Kyseessä  on  siis  hoidon  ja
tukimuotojen  suunnittelukokous  tai  jo  suunnitellun  hoidon  toteutumisen  arviointikokous.
Kokouksessa  oleellista  on  potilaan  kuulluksi  tuleminen,  hänen  perheensä  kokonaistilanteen  ja
lähiverkoston  huomioiminen.  Tavoitteena  on  myös,  että  oleellinen  tieto  siirtyy  raskaana  olevan
hoidossa  mukana  oleville  tahoille.  Kaikki  tahot  voivat  näin  noudattaa  samoja  ”pelisääntöjä”.
Osallistujilla  on  vastuu  tuoda  kokoukseen  huolenaiheet,  mutta  myös  toimivat  asiat.  Kokouksessa
sovitaan myös työnjaosta sekä koordinointivastusta ja näin vältetään päällekkäisyys.

Toivon  osallistumista  sairaalan  sisäisiltä  verkostoyhteistyötahoilta,  joita  ovat:  synnyttäneiden
vuodeosastot,  akuuttipsykiatrian  osasto  APS5,  lastenpsykiatrian  pikkulapsityöryhmä,
vastasyntyneiden tarkkailuosasto sekä äitiyspoliklinikka. Toivon saavani kustakin toimipisteestä 35
vastaajaa,  jotka  ovat  osallistuneet  verkostokokouksiin.  Vastauksesi  on  todella  tärkeä,  sillä  eri
toimipisteiden  ja  työntekijöiden  näkemykset  tuovat  arvokasta  tietoa  sosiaalityön  tutkimuksessa
vähän tutkittuun aiheeseen.

Aineistonkeruumenetelmänä  käytän  kyselyä.  Kyselylomakkeeni  on  puolistrukturoitu  ja  siinä  on
kuusi  kappaletta  avoimia  kysymyksiä.  Toivon  sinun  vastaavan  kyselyyn  ja  palauttamaan
kyselylomakkeen  7.3.2008  mennessä.  Vastaaminen  on  vapaaehtoista.  Kyselylomakkeeseen
vastataan nimettömänä. Vastaustasi varten on ohessa palautuskuori.

Tutkimusaineiston  tulen  käsittelemään  ja  säilyttämään  luottamuksellisesti  tutkimusetiikan
periaatteita  noudattaen.  Tutkimusluvat  olen  selvittänyt  asianmukaisella  tavalla.  Lähetän
tutkimuksestani  tiivistelmän  kyselyyn  osallistuneille  tahoille  syksyllä  2008,  jolloin  tutkielmani
valmistuu.

Keskustelen mielelläni kanssasi asiaan liittyen. Yhteystietoni ovat:

sposti: salla.wacklin@uta.fi                               puhelin:

Ystävällisin terveisin
Salla Wacklin

mailto:salla.wacklin@uta.fi
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Kyselylomake verkostoyhteistyöhön osallistuville/ LIITE2

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Täytetyt lomakkeet palautetaan liitteenä olevissa vastauskuorissa.
Kysymyksissä 18 tarkoitus on kartoittaa vastaajien taustatietoja ja selvittää verkostotyöhön
osallistumista. Kysymyksissä 914 kartoitetaan käsityksiä ja kokemuksia verkostotyöstä avoimilla
kysymyksillä. Vastausten tulisi olla pituudeltaan sellaisia, että ne mahtuvat niille varattuun tilaan.

1.Ikä_____vuotta

2. Sukupuoli N/M

3. Ammatti ____________________________________________________________________

4. Toimipiste ___________________________________________________________________

5. Kuinka kauan olet ollut töissä nykyisessä työpaikassasi? _________vuotta________kuukautta

6. Kuinka kauan olet ollut mukana päihdepsykiatrian poliklinikan vauvaperhetyöryhmän
verkostokokouksissa?

Alle vuoden                     12 vuotta                          23 vuotta                         Yli 3 vuotta

7. Kuinka monta kertaa olet osallistunut vauvaperhetyöryhmän järjestämiin
verkostokokouksiin viimeisen kahden vuoden aikana (1.1.2006 alkaen)

    02 kertaa                   24 kertaa                      46 kertaa                  68 kertaa          yli 8 kertaa

8. Mihin verkostokokouksiin yleensä osallistut? (Voit valita useamman kuin yhden
vaihtoehdon)

Hoidon suunnittelu                   Synnytys                      Hoidon seuranta
verkostoon                                  verkostoon                    verkostoon
Muuhun verkostoon, mihin?_________________________________________________________

(Esim. lastensuojelullinen verkostokokous vauvan syntymän jälkeen)
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Liitelomaketta on muokattu. Kullekin avoimen kysymyksen vastaukselle oli varattu sivu

vastaustilaa, vastausrivit on poistettu liitteestä.

9. Miten ja milloin työskentelet raskaana olevan päihdeongelmaisen/ vauvaperheen kanssa?

10. Kuvaile vauvaperhetyöryhmän järjestämiä verkostokokouksia ja vertaa miten ne
vastaavat aiempia käsityksiäsi verkostotyöstä?

11. Minkälainen rooli sinulla on näissä verkostokokouksissa?

12. Minkälaisena koet eri ammattialojen välisen työnjaon?

13. Miten yhteistyö asiakkaan/ potilaan, hänen läheistensä ja eri alojen välillä mielestäsi
toimii verkostokokouksissa?

14.  Vaikuttaako verkostoyhteistyöstä saatu tieto omaan työskentelyysi raskaana olevien
päihdeongelmaisten ja heidän perheidensä kanssa? Millä tavoin?

Kiitos vastauksistasi! Palautetta kyselylomakkeesta tai kehittämisehdotuksia verkostotyöhön
voit halutessasi kirjoittaa kyselylomakkeen kääntöpuolelle.
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LIITE  3  Tutkimuslupa  (tutkimusluvat  lähetettiin  kullekin  toimialueelle.  Tutkimusluvan

sisältö oli kaikissa sama, esimerkkiliite tutkimusluvasta aikuispsykiatrian toimialueelta)



100

LIITE4 SAATEKIRJE TUTKIMUSLUPIIN


