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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2578. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Määttä, Mirja (Helsingin yliopisto): Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien moniam-
matillisten ryhmien haastattelut 2001-2002 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0
(2018-08-17). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD2578

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien moniammatillisten ryhmien haastattelut
2001-2002

Aineiston nimi englanniksi: Preventing Youth Social Exclusion 2001-2002: Interviews of
Multi-Agency Teams

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (17.8.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Määttä, Mirja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Määttä, Mirja (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

20.8.2010
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

alkoholi; huumeet; moniammatillisuus; nuoret; nuorisotyö; päihdekulttuuri; päihdeongelmat;
päihdetyö; ryhmäkäyttäytyminen; sosiaaliset ongelmat; sosiaalityö; syrjäytyminen; tupakka

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: lapset; nuoret; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; terveyskäyttäyty-
minen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimus toteutettiin toimijaryhmäinterventioina seitsemään helsinkiläiseen moniammatilliseen
ryhmään. Tutkimus oli osa Klaari-projektin arviointia.

Haastatteluihin osallistui seitsemän ryhmää ja kutakin haastateltiin kolme kertaa. Yhteensä
haastatteluihin osallistui 57 henkilöä, joista suurin osa oli viranhaltijoita. Haastattelurunko oli
ensimmäisellä haastattelukerralla kullakin ryhmällä sama. Pääkysymykset koskivat ryhmän toi-
mintaa, moniammatillisessa ryhmätyössä koettuja hyötyjä ja pettymyksiä sekä ammattilaisten
syyselityksiä ja ratkaisumalleja nuorten päihteidenkäyttöön. Esimerkiksi haastatteluissa tehtiin
ajatusleikki, jossa siirryttiin noin 15 vuotta tulevaisuuteen, jolloin nuorten humalajuominen olisi
merkittävästi alentunut vuosituhannen vaihdetta edeltävistä huippuvuosista. Haastateltavat sai-
vat pohtia muun muassa, mikä olisi selityksenä nuorten raitistumiselle ja miten heidän ryhmän-
sä toiminta olisi tähän vaikuttanut. Ensimmäisten haastattelukertojen lopussa jokainen haasta-
teltava sai mahdollisuuden koota ajatuksiaan käsitellyistä aiheista lyhyeen puheeseen, joka oli
kuvitteellisesti suunnattu hallitukselle.

Toiset haastattelut järjestettiin noin kolme viikkoa ensimmäisten jälkeen ja niissä haastatelta-
ville annettiin palaute heidän näkemyksistään tutkijan tulkintojen ja haastattelulainausten muo-
dossa. Haastateltavat osallistuivat tulkintaan ja analysointiin.

Viimeisellä haastattelukerralla haastateltavilta kerättiin suullista ja kirjallista palautetta tutki-
mukseen osallistumisesta. Palautelomakkeessa kysyttiin muun muassa, miten haastateltavat ko-
kivat haastattelun teemat: moniammatillinen yhteistyö, nuoret ja päihteet, ennaltaehkäisevät toi-
mintatavat sekä yhteiskunnalliset kysymykset. Lisäksi tiedusteltiin, saivatko haastateltavat jota-
kin uusia oivalluksia haastatteluissa ja annettiin mahdollisuus vapaille kommenteille.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Helsinki

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Ryhmä

Perusjoukko/otos: Helsingin eri suurpiirien alueilla toimineet ehkäisevän nuorisotyön mo-
niammatilliset ryhmät

Aineistonkeruun ajankohta: elokuu 2001 – marraskuu 2002

Kerääjät: Määttä, Mirja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Aineiston tuottajat: Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos; Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus (STAKES). Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2001 – 2002

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkijan arvion perusteella Helsingissä oli vuonna 2001 noin 50 alueellista ehkäisevän työn
moniammatillista ryhmää. Ryhmiä lähestyttiin Klaari-projektin aluekoordinaattoreiden kautta
motivointikirjeellä. Halukkaiksi ilmoittautuneiden ryhmien soveltuvuutta arvioitiin tarkemmin.
Keskeistä valinnassa oli se, että ryhmä käsittelee toiminnassaan nuorten ehkäisevän päihdetyön
kysymyksiä ja se kokoontuu säännöllisesti.

Aineiston määrä: Data: suomenkieliset odt-tiedostot, 22 kappaletta.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Arkistoaineistoon kuuluvat ainoastaan ryhmähaastatteluista tehdyt litteraatiot. Audiovisuaalisia
tallenteita ei ole arkistoitu.

Tunnisteellisuuden vuoksi haastatteluista on poistettu haastateltavien ja kolmansien henkilöiden
suorat ja vahvat epäsuorat tunnisteet, kuten henkilöiden, työpaikkojen ja asuinpaikkojen nimet.
Tunnisteiden toistuessa henkilönimet on korvattu saman haastattelun sisällä yhdenmukaisesti
pseudonyymeillä ja muut nimet yhdistämisen mahdollistavalla kirjaimella esim. [kaupunki a].
Haastatteluiden alussa ollut esittelykierros on poistettu haastatteluista anonymisoinnin työläy-
den vuoksi ja siksi, että perustaustatiedot haastateltavista löytyvät jokaisen haastattelun alusta.
Tietoarkiston merkinnät on merkitty [hakasulkeilla].
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1. Aineiston kuvailu

Julkaisut

Määttä, Mirja (2004) Moniammatilliset ryhmät ehkäisevän päihdetyön toteuttajina Helsingissä.
Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia, 2004(4).

Määttä, Mirja (2004). Moniammatillisten ryhmien toimintaideologiat ja nuorten hyvä elämä.
Teoksessa: Samaan aikaan toisaalla. Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi (toim. Paju, Petri), 106-
116. Helsinki: Stakes & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Määttä, Mirja (2005). Moniammatillisuuden karikot. Dialogi, 2005(1), 34.

Määttä, Mirja (2005). Multi-agency teams: a means for good youth services? In: Beyond Health
Literacy: Youth Cultures, Prevention and Policy (Eds. Hakkarainen, Pekka & Hoikkala, Tommi
& Laine, Sofia), 203-218. Helsinki: Youth Research Society.

Määttä, Mirja (2006). Hyvän elämän ideaalit ammatillisen puuttumisen taustalla. Teoksessa:
Terveystaju - Nuoret, politiikka ja käytännöt (toim. Puuronen, Anne). Helsinki: Nuorisotutki-
musverkosto.

Määttä, Mirja (2006). Poikkihallinnolliset ryhmät ja perheiden ongelmiin puuttuminen. Yhteis-
kuntapolitiikka, 2006(6), 569-582.

Määttä, Mirja (2007). Tutkimus lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikkihallinnolli-
sista ryhmistä. Artikkeli lektion pohjalta. Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenlehti
Kasper, 2007(6).

Määttä, Mirja (2007). Yhteinen verkosto. Tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikki-
hallinnollisista ryhmistä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitok-
sen tutkimuksia; 252.

Määttä, Mirja (2008). Yhteinen verkosto? Tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikki-
hallinnollisista ryhmistä. Lektio. Nuorisotutkimus, 2008(1), 60-65.

Määttä, Mirja & Kalliomaa-Puha, Laura (2006). Sopivaksi kasvattava yhteiskunta. Teoksessa:
Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia (toim. Rantala, Pekka & Sulkunen, Kati), 179-193. Helsinki:
Gaudeamus.

Määttä, Mirja & Rantala, Kati (2007). The evaluator as a critical interpreter. Comparing eva-
luations of multi-actor drug prevention policy. Evaluation: The International Journal of Theory,
Research and Practice, 13(4), 457-476.

Sulkunen, Pekka & Määttä, Mirja & Rantala, Kati (2003). Translating back. Evaluation as socio-
logical intervention. English supplement. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 20, 161-168.

Sulkunen, Pekka & Määttä, Mirja & Rantala, Kati (2004). The Ethics of Not Taking a Stand.
Dilemmas of Drug and Alcohol Prevention in a Consumer Society. A Case Study. International
Journal of Drug Policy, 15(5), 427-434.

Sulkunen, Pekka & Rantala, Kati & Määttä, Mirja (2003). Kantaa ottamattomuuden etiikka
ja ehkäisevän päihdetyön ongelma kulutusyhteiskunnassa. Esimerkkinä Klaari-projekti. Janus,
2003(2), 100-121.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2578
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1.4. Aineiston käyttö

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Määttä, Mirja (2007). Yhteinen verkosto - Tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikki-
hallinnollisista ryhmistä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitok-
sen tutkimuksia; 252.

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2578 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISEVIEN MONIAMMATILLISTEN RYHMIEN HAAS-
TATTELUT 2001-2002

FSD2578 PREVENTING YOUTH SOCIAL EXCLUSION: INTERVIEWS OF MULTI-AGENCY

TEAMS 2001-2002

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Liite 1. Haastattelu 

Haastattelu avataan kysymällä ryhmältä sen omasta toiminnasta lyhyesti: 

Ryhmän nimi ja paikalla olevien jäsenten esittely, etunimi ja ammatti.  

Koska tämä ryhmä on perustettu? 

Kuka tai ketkä tekivät aloitteen ryhmän perustamiseksi? Mistä se lähti liikkeelle? 

Kuinka usein tapaatte? Millainen on tavanomainen kokoontumisenne?  

 

Tämän jälkeen ryhmän kanssa sovitaan erityisestä vain seuraavia kysymyksiä koskevista 

kuuntelukierroksista, joissa puhuminen ja kuuntelu erotetaan toisistaan. Muut eivät saa 

kommentoida suorasti ja välittömästi toisen puhetta, mutta vuorollaan voivat viitata toisen 

näkemyksiin. Kaikki voivat halutessaan kirjoittaa itselleen muistiinpanoja, joten ennen kummankin 

kierroksen alkua pidetään muutaman minuutin mietintäaika. Jokainen ryhmän jäsen vastaa 

kuuntelukierroksilla vuorollaan avainkysymyksiin: 

 

Ensimmäinen kuuntelukierros 

Ryhmänne tekee moniammatillista yhteistyötä. Mitä hyötyä katsot siitä olevan sinulle?  

 

Toinen kuuntelukierros 

       Millaisia pettymyksiä mielestäsi liittyy tällaiseen moniammatilliseen ryhmätyöhön? 

 

Seuraavaksi siirrytään ennaltaehkäisevän päihdetyön piiriin ja tiedustellaan ryhmän näkemyksiä 

Klaari Helsinki –projektista: 

 Mitä yhteyksiä teillä on ollut Klaari Helsinki -projektiin tai sen aluekoordinaattoriin? 

Millainen kuva teille on muodostunut Klaari Helsinki -projektista? 

 

Avainkysymyksiin johdattelee tilastotaulukko, jossa esitellään nuorten humalajuomista ja toinen 

taulukko, jossa esitellään sosiaalista altistumista huumeille (Rimpelä et al. 1999, 2001: Nuorten 

terveystapatutkimus). Minua kiinnostaa tietää, miten ryhmä itse jäsentää tätä asiaa. 

Työssänne näette varmasti tämän kaltaisia kaaviokuvia. Mistä nämä taulukot tai kaaviokuvat teidän 

mielestänne kertovat? Mitä ajatuksia nämä taulukot herättävät? 

 

Edellinen kysymys tuottaa melko varmasti jo vastauksia kysymykseen, miksi nuorten päihteiden 

käyttö on yleistynyt ja miksi nuoret ylipäätään käyttävät päihteitä. Tarvittaessa voin vielä kysyä: 

 Mitä te ajattelette, miksi nuori käyttää päihteitä?  

 

Tämän jälkeen esitetään ratkaisukeskeinen ajatusleikki (mallia otettu Arnkil – Eriksson – Arnkil 

2000): Ajatellaan, että nyt on vuosi 2015 ja meillä on tiedot tosihumalaan itsensä vähintään kerran 

kuukaudessa juovien nuorten osuuksista parittomilta vuosilta (2003, 2005 jne.) Vuosi 1997-1999 oli 

huippuvuosi, mutta sen jälkeen käyrät lähtivät selvään laskuun. (Tämä esitetään myös graafisesti.) 

Samaa kieltä puhuvat muutkin nuorten päihteiden käyttöä kuvaavat tilastot. Mikä sai tämän 

aikaiseksi? Mikä on vaikuttanut nuorten raitistumiseen ja päihteiden käytön vähenemiseen?  

 Mitä tämä teidän ryhmänne voi asian eteen tehdä? 

 

Haastattelu päätellään kysymykseen: 

Miten haluaisitte koota yhteen tätä keskustelua? Jokaisella on lopuksi mahdollisuus esittää 

korkeintaan kahden minuutin puhe, jonka ikään kuin pitää tässä ja nyt Lipposen hallitukselle kooten 

keskeisimmät näkökulmansa käsitellyistä asioista.  

 

Rimpelä, A.- Lintonen, T.- Pere, L.- Rainio, S.- Rimpelä, M. (2002). Nuorten terveystapatutkimus 

2001. Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutokset 1977-2001. Stakes. Aiheita 10. Helsinki. 





Liite B

Kyselylomake
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FSD2578 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISEVIEN MONIAMMATILLISTEN RYHMIEN HAAS-
TATTELUT 2001-2002

FSD2578 PREVENTING YOUTH SOCIAL EXCLUSION: INTERVIEWS OF MULTI-AGENCY

TEAMS 2001-2002

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastateltavan ryhmän nimi: 
 
Vastaajan 
 
1. Syntymävuosi:  19____ 
 
 
 
2. Sukupuoli  1.  nainen  
   2.  mies 
 
 
 
3. Työorganisaatio: ___________________________________________________ 
  
                     
4. Ammattinimeke: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
5. Nykyisessä tehtävässä tai sitä vastaavassa toimiminen vuosina arvioituna: 
 
_______ vuotta 
 
 
 
 
7. Kauanko olet osallistunut ryhmään? 1.  0 - ½ vuotta    
    2.  ½ - 1 vuotta 
    3.  1  - 2 vuotta  
    4.  2  - 4 vuotta 
    5.  Yli   4 vuotta 
 
  
8. Oletko osallistunut ryhmän toimintaan sen alusta alkaen? 1.  Kyllä 
     2.  Ei 
 
     
9. Asutko itse Herttoniemen alueella?  1.  Kyllä 
     2.  Ei 
       
 



 

 

 
Palaute ryhmähaastattelututkimuksesta 
 
10. Mihin tutkimushaastatteluihin osallistuit? 1.  alkuhaastattelu   

2.  palautehaastattelu  
3. yhteenvetohaastattelu  

 
 
 
Oletko jo tutustunut haastattelujen loppuraporttiin?  1. kyllä 
     2. ei 
 
 
11. Miten koit haastatteluissa käsitellyt teemat? Olivatko ne relevantteja, 
hyödyllisiä, oliko näistä teemoista mielekästä keskustella?  
 
Miten koit haastattelun teemat: 
 
Moniammatillinen yhteistyö (hyödyt ja 
pettymykset):___________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Nuoret ja 
päihteet:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Ennaltaehkäisevät toimintatavat: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Yhteiskunnalliset 
kysymykset:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
12. Miten koit tutkimukseen 
osallistumisen?_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 



 

 

13. Mitä tutkimushaastattelussa kannattaisi mielestäsi 
kehittää?______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
14. Saitko jotakin uusia oivalluksia haastatteluissa? 
Mitä?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
15. Haluatko vielä sanoa 
jotakin?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Voit halutessasi jättää yhteystietosi, niin voin lähettää henkilökohtaisen kutsun  
haastateltujen moniammatillisten ryhmien yhteiseen tapaamiseen vuoden 2003 
alkupuolella.  
 
 
Nimi: 
Osoite: 
 
 
Sähköpostiosoite: 




