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KEHITTÄMISKYSELYN TOTEUTUS 
 

Kehrä – lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla – hanke aloitti toi-

mintansa syksyllä 2009. Kehrän tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle lasten-

suojelun käytännön, kehittämisen, opetuksen ja tutkimuksen yhdistäviä verkostoja 

ja rakennetta yhteiselle lastensuojelun kehittämistyölle. Tällä pyritään tukemaan 

ennen kaikkea lastensuojelun asiakastyössä tapahtuvaa kehittämistä. Toimivat ra-

kenteet ja pysyvät toimintatavat kehittämiselle mahdollistavat laadukkaiden ja vai-

kuttavien palveluiden toteuttamisen lastensuojelun asiakastyössä. Hanke on osa 

Etelä-Suomen Lapsen Ääni – kehittämisohjelmaa ja valtakunnallista KASTE – ohjel-

maa (www.lapsenaani.fi).  

 

Kehrän tavoitteiden mukaisesti lastensuojelun työyhteisötasoiseen ja perustyötä 

lähellä olevaan kehittämiseen haluttiin haastaa mukaan mahdollisimman monta las-

tensuojelun työntekijää. Ennen kehittämiseen mukaan lähtemistä oli tarpeellista 

kuitenkin kartoittaa työryhmien omat mielipiteet lastensuojelun kehittämisestä. Ky-

selyn avulla haluttiin toisaalta suunnata hankkeen toteutusta, mutta toisaalta haet-

tiin myös kuvausta pääkaupunkiseudun lastensuojelun kehittämisen tilasta työyh-

teisöissä hankkeessa tehtävän arvioinnin tueksi. 

 

Kymmenen kysymystä kehittämisestä –kysely (ks. liite) lähetettiin lastensuojelun 

avopalveluiden tiimeille Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla 29.10. – 10.12.2009 väli-

senä aikana. Kyselyt lähetettiin johtaville sosiaalityöntekijöille ja vastaukset kerättiin 

sähköisesti Digiumilla. Vastauksia tuli kolmesta kunnasta yhteensä 22 työryhmältä. 

Osaan kyselyistä oli vastannut kaksikin lastensuojelun tiimiä, joten kaiken kaikkiaan 

kyselyyn vastasi 27 lastensuojelun avopalveluiden tiimiä pääkaupunkiseudulla. Ky-

sely lähetettiin pääkaupunkiseudulla yhteensä 47 johtavalle sosiaalityöntekijälle, 

joten vastausprosentti kyselyyn johtavien määrän perusteella oli 57 %. Tarkemmat 

tiedot seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lapsenaani.fi/
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Taulukko. Kehittämiskyselyyn vastanneiden työntekijöiden jakautuminen. 
 
Vastaajat Yhteensä Espoo Helsinki Vantaa 

Kaikki vastaukset 22 4 11 7 

Johtavat sosiaalityöntekijä 27 7 13 7 

Kehittäjä- ja erityissosiaalityöntekijät 9 -- 5 4 

Sosiaalityöntekijät 129 33 60 36 

Sosiaaliohjaajat ja perhetyöntekijät 77 27 32 18 

Muu (esim. opiskelija) 8 2 5 1 

Kaikki työntekijät 250 69 115 66 

 

Lastensuojelun avopalveluiden tiimien lisäksi kysely lähetettiin Helsingissä perhe-

keskustoiminnan erityissosiaalityöntekijöille ja Vantaalla lastensuojelun avopalvelu-

jen kehittäjäsosiaalityöntekijöille. Osa heistä saattoi olla vastaamassa kyselyyn 

myös työryhmän mukana. Helsingissä 11 erityissosiaalityöntekijästä 8 ja Vantaalla 

viidestä kehittäjäsosiaalityöntekijästä 4 vastasi kyselyyn. Erityis- ja kehittäjäsosiaali-

työntekijöiden kyselyissä suurin osa kysymyksistä oli samoja, mutta lisäksi heiltä 

kysyttiin heidän työnkuvaansa ja tarvetta erityistyöntekijöiden omille verkostoille. 

Erityistyöntekijöiden vastaukset kulkevat mukana tässä koonnissa työryhmien vas-

tausten rinnalla. 

 

 

TYÖRYHMIEN MUKANAOLO KEHITTÄMISESSÄ 
 

Lastensuojelun tiimit erottivat vastauksissaan hankkeisiin (kunnan sisäisiin tai seu-

dullisiin) liittyvän kehittämisen ja työryhmän oman kehittämisen. Hankkeista mainit-

tiin Lastensuojelun kehittämisyksikkö, Kohtaavaa lastensuojelua hanke, Arvo-hanke, 

Lastensuojelun Praksis (joka on osa Kehrää ja aloitti toimintansa 2008), Espoon 

lastensuojelun kehittämishanke ja Askel-hanke.  

 

Kehittämisessä on löydettävissä eroja Helsingin, Espoon ja Vantaan välillä. Erityises-

ti Espoon ja Vantaan vastauksissa korostuivat erilliset kaupunkitasoiset kehittämis-

työryhmät, joissa yksi tai muutama työyhteisön jäsen kävi. Espoon vastauksissa 
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tuotiin kuitenkin esille myös koko toimipisteen olleen mukana jossain hankkeissa, 

kun taas Vantaalla tiimit eivät tuoneet esille lähes lainkaan hankkeissa mukana 

olemista. Helsingin lastensuojelun työryhmien vastauksissa kehittämistä peilattiin 

pääasiassa oman toimipaikan kautta, minkä perusteella näyttäisi siltä, että Helsin-

gissä on ollut enemmän työryhmätasoista kehittämistä. Helsingin työryhmät olivat 

olleet mukana myös monissa kaupungin omissa ja seudullisissa kehittämishankkeis-

sa.  

 

Kuntakohtaisten erojen lisäksi oli erotettavissa suuria eroja tiimien välillä. Osa tii-

meistä mainitsi hyvin runsaasti erilaisia hankkeita ja työryhmiä. Joidenkin tiimien 

osalta taas vastauksissa korostettiin, että heidän osallistumisensa erilaiseen kehit-

tämiseen oli ollut niukkaa. 

 

                  ”Kehittäminen ollut melko vähäistä” (Vantaa) 

 

Kaupunkien yhteisiä kehittämisalueita ja kiinnostuksen kohteita olivat lastensuoje-

lun alkuarviointi, lastensuojeluprosessin eri kohtien kehittäminen, sosiaaliohjaajan 

työnkuva ja parityö sekä eri asiakastyön menetelmien kehittäminen (kuten läheis-

neuvonpito ja kuvastin). 

 
 

MITEN AIEMPI KEHITTÄMISTYÖ ON JÄÄNYT ELÄMÄÄN ASIA-
KASTYÖN PINNASSA 
 

Tiimien vastauksissa nostettiin esiin useita eri työmenetelmiä ja työtapoja, joita oli 

jäänyt tiimin käyttöön aiemmasta kehittämisestä. Työmenetelmiä olivat mm. Kuvas-

tin itse ja vertaisreflektoinnin menetelmä, lastensuojelun alkuarviointi, verkostotyön 

menetelmät ja erilaisia menetelmiä perhetyöhön. Työtapojen muuttamisessa koros-

tuivat erityisesti parityön, dokumentoinnin ja lapsilähtöisen työskentelyn kehittämi-

nen. Helsingin tiimien vastauksissa nostettiin esille myös itse kehittämistyön lisään-

tyminen. Lisäksi Helsingin erityissosiaalityöntekijöiden vastauksissa nostettiin esille, 

että kehittäminen jää helpommin elämään, jos kehitetylle toiminnalle tai itse kehit-

tämiselle on riittävän selkeät rakenteet. 
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”Alkuarviointihankkeesta jatkumo nykyisessä laissa olevaan lastensuo-

jelutarpeen selvitykseen. Mukanaolo hankkeessa auttanut muuttamaan 

toimintatapoja. Selkiyttänyt asiakasprosessia.” (Espoo) 

 

Kaiken kaikkiaan tiimien vastauksista voi päätellä, että hyvin paljon tehdystä kehit-

tämistyöstä, erityisesti kun se on koskenut suoraan asiakastyön menetelmiä ja työ-

tapojen kehittämistä, on jäänyt elämään asiakastyön pinnassa. Tämä on hyvä ja 

jopa yllättävä tulos. 

 
 

MIKÄ ON EDESAUTTANUT KEHITTÄMISTYÖN JUURTUMISTA 
KÄYTÄNTÖÖN 
 

Kehittämistyön juurtumisessa käytäntöön lastensuojelun tiimit nostivat esille viisi 

keskeistä tekijää. Ensinnäkin tiimit korostivat työntekijöiden omaa osallistumista ja 

sitoutumista kehittämiseen. Tärkeänä koettiin työntekijöiden innostus ja motivaatio 

sekä kehittämismyönteinen ilmapiiri. Toiseksi osallisuuden lisäksi hyöty-näkökulma 

tuli vastauksissa vahvasti esille. Tärkeää oli, että kehittäminen oli noussut aidosti 

työyhteisön tarpeista ja liittyy perustyöhön. Kolmanneksi kehittämistä tukevan joh-

tamisen ja esimiehen sitoutumisen merkitys nähtiin olennaisena. Neljänneksi erityis- 

tai kehittäjäsosiaalityöntekijän työpanos nähtiin tärkeänä mm. koordinoivassa roo-

lissa tai tuessa kehittämisen raportoinnille. Viidenneksi tiimit nostivat esille sen, että 

kehittämiselle on tilaa eli on lupa käyttää aikaa kehittämiseen ja on tilaa kehittä-

misajatuksille.  

  
”On itse ollut mukana, siirtyy käytäntöön. Em. liittyy myös se, että tar-

ve kehittämiseen syntynyt käytännön työstä, ei ulkopuolelta tuleva 

hanke. Kehittämistyöhön käytettävissä oleva resurssi (kehittäjästt).” 

(Espoo)  

 
Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijä nosti vastauksessaan hyvin esille kehittämistyön 

juurtumisen monitasoisuuden:  
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”Paikallisella tasolla esimiehen/johtavan sitoutuminen ja ohjaus on ollut 

ensi arvoisen tärkeää. Työntekijätasolla myös varmasti kehittämisen 

"jujun" ja mielekkyyden näkeminen on auttanut sitoutumaan = hyödyt-

tää jollain tapaa työntekijää ja perus asiakastyön tekemistä. Laajem-

massa mittakaavassa taustayhteisön/organisaation sitoutuminen kehi-

tettävään asiaan -> ohjaus myös ylemmän johdon taholta sekä loppu-

jen lopuksi myös velvoitus (vaikka se aluksi karmealta tuntuikin:)).” 

(Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijä) 

 

Helsingin erityissosiaalityöntekijät toivat vastauksissaan esille oman roolinsa ohella 

rakenteen merkityksen, mihin liittyi vahvasti myös se, millaiseksi erityissosiaalityön-

tekijän työnkuva oli määritelty asiakastyön osuuden ja kehittämistehtävien suhteen. 

 
 

MIKÄ SAA JA MIKÄ EI SAA LASTENSUOJELUN TIIMIÄ LÄHTE-
MÄÄN MUKAAN KEHITTÄMISEEN 

 

Kehittämiseen mukaan lähtemisessä on tiimitasolla hyvin paljon samoja tekijöitä, 

kuin tiimit mainitsivat liittyvän kehittämistyön juurtumisessa käytäntöön. Hyö-

tynäkökulman (hyöty niin työntekijöille kuin asiakkaille), työntekijöiden innostuksen 

ja johtamiseen liittyvien tekijöiden lisäksi työntekijät mainitsivat tarpeen tärkeänä 

tekijänä. Tarve saattoi olla voimakaskin kokemus, että on pakko tehdä jotain tilan-

teelle. Tarvetta määriteltiin myös siten, että työryhmällä joka lähtee kehittämään, 

on sama tarve ja ongelmat, joihin haetaan ratkaisua. Tekijät olivat hyvin samoja 

seudullisesti muuten, mutta erityisesti Espoossa ja Vantaalla korostettiin myös ul-

koista pakkoa ja velvoitetta. Erityis- ja kehittäjäsosiaalityöntekijät korostivat lisäksi 

ajan, resurssien ja rakenteen merkitystä motivoitumiselle kehittämiseen. Tärkeänä 

nähtiin myös, että kehittäminen voi olla osana omaa työtä eikä siitä irrallista, ”yli-

määräistä”. 

 

”Kehittämisaihe on lähellä arkea ja omaa työtä ja sen nähdään autta-

van arkea.” (Helsinki) 
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”Tieto siitä, että kehittäminen näkyy heidän jokapäiväisessä työssä ja, 

että kehittämisidea on sellainen, että se helpottaa jokapäiväistä työtä.” 

(Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijä) 

 

Kehittämistä estävinä tekijöinä tiimit korostivat toisaalta työn reunaehtoihin liittyen 

ajan puutetta ja resurssipulaa sekä työryhmän vaihtuvuutta ja toisaalta itse kehit-

tämiseen liittyviä tekijöitä kuten, että kehittämisen aihe koetaan olevan etäällä 

omasta työstä ja ”kehittämisähkyä”, joka kuvastaa ehkä kehittämisen kokonaisuu-

den hajanaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta organisaatiossa. Helsingin erityissosi-

aalityöntekijät korostivat reunaehtojen, erilaisten muutosten ja kiireen, lisäksi kehit-

tämisen tavoitteiden epäselvyyden vähentävän kiinnostusta kehittämistä kohtaan. 

Vantaan kehittäjät nostivat myös esille lähijohdon merkityksen eli jos tiimin vetäjä 

ei ole innostunut, niin tämä estää kehittämistä käytännössä.  

 

”jos liikaa kehittämistä tarjolla, jos ei näkyvissä hyötyä omaan työhön, 

jos ei voi vaikuttaa siihen mitä kehitetään.” (Helsinki) 

 

 

MILLAISTA KEHITTÄMISTYÖTÄ LASTENSUOJELUUN? 
 

Työryhmiltä ja erityis- sekä kehittäjäsosiaalityöntekijöiltä kysyttiin myös millaista 

kehittämistyötä he toivoivat lastensuojeluun sekä asiakastyön pinnassa että hallin-

non tasolla. Asiakastyön kehittämisessä tiimit nostivat vahvasti esille asiakasnäkö-

kulman. Tiimit haluaisivat kehittää toisaalta erilaisia asiakastyön menetelmiä ja toi-

saalta kehittää asiakaspalautetta. 

 

”asiakaspalautteen keräämisen ja sosiaalisen raportoinnin kehittäminen 

pysyväksi työmuodoksi” (Helsinki) 

 

Sisällöllisinä kehittämiskohteina tiimit mainitsivat mm. parityön – työnjaon, doku-

mentoinnin, suunnitelmallisen työskentelyn, intensiivisen perhetyön, yhteisten käy-

täntöjen sopimisen, verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön, huostaan otettujen 

lasten vanhempien kanssa työskentelyn, työnjaon eri yhteistyötahojen kanssa, 
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asiakastyön taidot (mm. asiakkaan kohtaaminen) ja arvioinnin, arvioivan työotteen 

kehittämisen. Helsingin erityissosiaalityöntekijät ja Vantaan kehittäjäsosiaalityönte-

kijät korostivat myös asiakastyön kehittämisen valinnoissa työntekijöitä ja asiakkai-

ta hyödyttävän kehittämisen lisäämistä. 

 

”Asiakastyötä tekevien työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeista nouse-

vaa. Toivoisin, että oppisimme keräämään asiakkailta systemaattisem-

min ja syvällisemmin palautetta, jotta pääsisimme kehittämään työtä 

heidän tarpeistaan lähtien.” (Helsingin erityissosiaalityöntekijä) 

 

Hallinnon tasolla erityisesti Helsingin lastensuojelun työryhmät toivoivat rakenteel-

listen asioiden kehittämistä. Toivottiin, että hierarkiaa vähennettäisiin ja turhat 

päällekkäisyydet karsittaisiin pois. 

 

Hallinnon tasolla toivottiin myös kaikissa pääkaupunkiseudun lastensuojelun työ-

ryhmissä muutosta resursseihin ja palkkaukseen sekä enemmän panostusta poikki-

hallinnolliseen yhteistyöhön.  Hyvin paljon korostettiin myös sitä, että kentän ääni 

tulisi paremmin kuuluviin ja erityisesti tiedonkulku perustyön ja johdon välillä tulisi 

toimivammaksi. 

 

”Hallinnon tietämyksen lisäämistä perustyöstä. Perustyön viemistä 

päättäjien tasolle, resurssien ja työskentelyolosuhteiden varmistamista 

työntekijöille.” (Espoo) 

 

Helsingin erityissosiaalityöntekijät liittivät tiedonkulun perustyön ja johdon välillä 

asiantuntijuuden ja ammatillisuuden kuuntelemiseen. He toivoivat, että johto las-

keutuisi kuuntelemaan työntekijöiden asiantuntemusta siitä mitä tarvitaan ja mitä 

tulisi kehittää. He korostivat, että ylhäältä alaspäin tulevat ideat eivät toimi, vaan 

hallinnon tasolla tulisi tukea kentällä tapahtuvaa asiakastyön kehittämistä. Myös 

Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijät näkivät hallinnon roolin lähinnä kehittämistyön 

mahdollistajana ja toiveena oli, että kehittäminen voisi tapahtua hallinnon ja asia-

kastyön pinnan vuoropuheluna. 
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MILLAISTA TUTKIMUKSELLISTA TUKEA OMAAN TYÖHÖN? 

 

Kysymykseen millaista tutkimuksellista tukea toivotaan omaan työhön, lastensuoje-

lun työryhmät toivoivat ennen kaikkea tietoa eri tutkimuksista. Mitä parhaillaan tut-

kitaan ja mitkä ovat uudet tuulet lastensuojelussa. Toiveena oli, että uusi tieto ”va-

luisi” myös kentällä asti. Erikseen mainittiin myös toiveena saada tietoa erilaisista 

vaikuttavuustutkimuksista. Tutkimuksellisessa tuessa toivottiin, että tutkimustulok-

sia hyödynnettäisiin käytännössä. Tukea toivottiin myös kehittämisen kokoamisessa 

raporteiksi. Tutkimukselliseen tukeen katsottiin liittyvän myös opiskelijat ja miten 

heitä voisi hyödyntää työyhteisössä. Myös erityissosiaalityöntekijän merkitystä ko-

rostettiin tutkimuksellisen tiedon levittämisessä työryhmille. 

 

”Non stoppina koulutusta: Uudet tuulet lastensuojelussa = viimeai-

kaisinta tutkimuksellista tietoa lastensuojelusta” (Vantaa) 

 

Helsingin erityissosiaalityöntekijät ja Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijät toivoivat 

tutkimuksellista tukea edellä mainittujen lisäksi erityisesti arvioinnin muodossa, joko 

ulkopuolisena arviointina tai omien arviointimenetelmien kehittämisessä. Helsingin 

erityissosiaalityöntekijät korostivat myös oman tutkimuksen tekemisen parempaa 

mahdollistamista. 

 

”Tutkimuksen tekemistä asiakastyön pinnassa pitäisi ehdottomasti tu-

kea. Esim. lisensiaattitutkinnon suorittaminen perustyössä tai erityis-

sosiaalityöntekijänä pitäisi olla mahdollista. Näin saataisiin tutkimusta, 

joka nousisi asiakastyön pinnasta. Nyt lisurin joutuu tekemään täysin 

omalla ajalla, jolloin lähiopetusta varten joutuisi ottamaan lomaa. Lisu-

rit olisi kaupungille tosi halpaa tutkimusta.” (Helsinki, erityissosiaali-

työntekijä)  
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MITÄ MUUTA TUKEA TOIVOISITTE KEHITTÄMISTYÖHÖN? 
 

Lastensuojelun työryhmät painottivat, että kehittäessään hyviä työkäytäntöjä, hei-

dän tulisi saada tähän myös rahallista palkitsemista ja kannustusta. Tärkeänä näh-

tiin myös ajan mahdollistaminen kehittämiselle ja koulutuksellinen tuki. Tämänkin 

kysymyksen kohdalla työryhmät painottivat vahvaa kehittämisen linkitystä asiakas-

työn pintaan: 

 

”Paras kehittämisen malli olisi se, että kentällä työtä tekevät voivat 

tuottaa ideoitaan ja kokemuksiaan käytännön työstä ja kehittävät työn-

tekijät auttavat sitä jäsentämään, linkittämään kenties siihen, mitä jos-

sain muualla on jo asiasta huomattu tai kokeiltu tai auttavat eteenpäin 

jonkin uuden innovaation suuntaan” (Helsinki) 

 

 

VERKOSTOJEN TARVE LASTENSUOJELUN TYÖNTEKIJÖILLE 
 

Kehittämiskyselyssä kysyttiin myös minkälaisia kunnan sisäisiä ja koko pääkaupun-

kiseudun verkostoja työryhmät toivoivat lastensuojelun työntekijöiden välille. Oman 

kunnan sisällä työryhmät toivoivat eri ammattikuntien omia foorumeita, kuten joh-

taville sosiaalityöntekijöille, erityistyöntekijöille, sosiaalityöntekijöille ja sosiaalioh-

jaajille. Lisäksi toivottiin myös kaikkien lastensuojelun työntekijöiden yhteisiä ta-

paamisia. Helsingin työryhmät toivoivat myös alueittaisia tapaamisia (Itä-, Länsi- 

jne.), kun taas Espoossa toivottiin koko Espoon lastensuojelun yhteistä lastensuoje-

lupäivää, kun tällä hetkellä lastensuojelupäiviä oli järjestetty Länsi- ja Itä-Espoossa 

erikseen. Vantaalla toivottiin myös kaikkien toimintayksiköiden yhteisiä tapaamisia. 

 

Koko pääkaupunkiseudun lastensuojelun tasolla järjestetyt lastensuojelupäivät 

(syksyllä 2007 lastensuojelun kehittämisyksikön järjestämät ja syksyllä 2009 Kehrän 

järjestämät) koettiin hyvinä tapoina verkostoitua. Lisäksi toiveena oli erilaisia am-

matillisia verkostoja, joihin voisi olla nimettynä kustakin kunnasta edustajia. Lasten-

suojelupäivien lisäksi toivottiin muitakin yhteisiä koulutuksia pääkaupunkiseudulle. 
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”Sosiaalityöntekijöiden tapaamisia voisi olla. Ei tiedetä mitä muut teke-

vät/kehittävät. "Ruuti keksitään aina uudestaan ja uudestaan", eli ei 

jaeta tietoa/materiaalia mitä on kehitetty.” (Helsinki) 

 

Verkostoissa toivottiin saatavan infoa ajankohtaisista asioista ja tutkimuksista, sekä 

tietoa siitä mitä muualla tehdään. Työryhmien mielestä verkostoissa voisi saada 

laajempaa näkökulmaa työhönsä ja verkostoissa voisi mahdollistua myös yhteinen 

tiedon jakaminen ja hyvien käytäntöjen ”parastaminen”. Keskeisinä yhteisinä tee-

moina mainittiin mm. lastensuojelulakiin liittyvät koulutukset ja tähän liittyvä ajan-

kohtainen keskustelu. Verkostomaisten tapaamisten sisältöinä toivottiin myös arjen 

asioiden käsittelyä kehittävällä otteella ja yhteisistä käytännöistä sopimista (tätä 

erityisesti kuntien sisällä). 

 

Helsingin erityissosiaalityöntekijöiltä kysyttiin erikseen toivoisivatko he omia tapaa-

misia erityissosiaalityöntekijöiden välille. Vantaalla kehittäjäsosiaalityöntekijät avo- 

ja sijaishuollossa muodostavat kehittäjäverkoston ja he tapaavat säännöllisesti toi-

siaan. Kahdeksasta vastanneesta kaikki toivoivat Helsingin erityissosiaalityöntekijöi-

den välisiä tapaamisia. Näitä toivottiin saadakseen vertaistukea, vahvistaakseen 

omaa ammatti-identiteettiä, tietoa miten muualla toimitaan ja jakaakseen hyviä 

käytäntöjä. 

 

”Olisi myös tärkeää kehittää erityissosiaalityötä koko kaupungin tasolla. 

Tällainen kehittäminen on vaikeaa, jos jokainen työskentelee yksin.” 

(Helsingin erityissosiaalityöntekijä) 

 

Helsingin erityissosiaalityöntekijöiden päällimmäisinä toiveina verkostossa käsiteltä-

viksi asioiksi oli yhteisen jakamisen ja tutustumisen lisäksi keskustelu erityissosiaali-

työntekijän työnkuvasta. 

 

Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijät toivoivat verkostoitumista Helsingin erityissosi-

aalityöntekijöiden kanssa, jolloin mahdollistuisi keskustelu työnkuvista ja tiedon-

vaihto sisällöllisistä asioista. Vantaan kehittäjäsosiaalityöntekijät toivat esille myös 
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toiveensa keskustelulle kehittämisosaamisesta, johon pitäisi heidän mielestään pa-

neutua enemmän.  

 
”miten kehittäminen saadaan osaksi työyhteisöä - työmenetelmiä - uu-

sia työtapoja ja toimiva käytäntöjä” (Vantaan kehittäjäsosiaalityönteki-

jä) 

 
 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 

Kehittämiskyselyn vastauksissa työryhmät tuovat selkeästi näkyviin miten tärkeää 

on työntekijöiden ja työryhmien oma osallisuus kehittämiseen. Kehittäminen ei saisi 

olla arjen asiakastyöstä irrallista ja päälle liimattua, vaan sen tulisi syntyä selkeästi 

käytännön tarpeista ja vastata näihin, jotta tehty kehittämistyö voisi myös juurtua 

työkäytännöiksi. Kehittämisen toivottiin olevan myös pitkäjänteistä. Työryhmien 

vastaukset ovat hyvin linjassa ajassa liikkuvaan, hieman erilaisia kehittämishankkei-

ta ja projekteja kyseenalaistavaan keskusteluun. Jotta kehittäminen lastensuojelun 

arjessa olisi mahdollista, tarvitsevat työryhmät kuitenkin tukea tähän. Työryhmät 

toivoivat aikaa ja resursseja, mutta paljon korostuivat myös lähijohtamisen ja kehit-

tämismyönteisen ilmapiirin merkitys. 

 

Lastensuojelun kehittämistä on tehty pääkaupunkiseudulla runsaasti ja myös tämä 

tuli työryhmien vastauksissa esille, kuitenkin kehittämisessä oli löydettävissä kunta- 

ja toimipaikkakohtaisia eroja. Miten työryhmien mainitsemaa kehittämisen meinin-

kiä ja kulttuuria voisi levittää myös muualle? Työryhmät antoivat suuren merkityk-

sen myös erityis- ja kehittäjäsosiaalityöntekijöille niin tiedon etsimisessä, kehittämi-

sen koordinoinnissa kuin raportoinnissakin. Olisiko asiakastyön pinnassa oleva ke-

hittäjätyöntekijä se tärkeä linkki, jonka avulla kehittäminen voisi olla mahdollista 

jokaiselle työntekijälle? Johtamisella on keskeinen rooli kehittämisessä ja työn tulos-

ten juurtumisessa, mutta käytännössä kiinni olevalla kehittäjätyöntekijällä voisi olla 

hyvä lähijohtoa ja tiimiä tukeva tehtävä, jolla kehittämismyönteistä ilmapiiriä voisi 

pitää yllä työyhteisössä.  
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Runsaasta kehittämisestä huolimatta, pääkaupunkiseudun lastensuojelun työryhmil-

lä on hyvin heikosti tietoa mitä muualla tehdään ja kehitetään. Lastensuojelun työn-

tekijät toivoivat verkostoitumista niin kunnan sisällä kuin seudullisesti. Hyvien käy-

täntöjen leviämisessä yhteisellä jakamisella ja tiedon muodostuksella on keskeinen 

tehtävä. Pääkaupunkiseudulla työntekijämäärät ovat tietysti suuret, mutta verkos-

toitumiselle tulisi olla enemmän väyliä kuin joka toinen vuosi järjestettävät isot seu-

dulliset lastensuojelupäivät (jotka nekin tosin on järjestetty tähän asti hankerahoi-

tuksella ja eivät näin ollen ole vielä pysyvää toimintaa). Tässä on Kehrä – lasten-

suojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla – hankkeella tärkeä rooli kuvata 

hankkeen aikaisen verkostoitumisen hyötyä ja pohtia miten jatkossa työntekijöiden 

verkostoitumista voitaisiin tukea ja kenen vastuulla eri verkostojen ylläpitäminen 

on. 

 

Kehittämisen ja tutkimuksen yhdistämiselle käytännön tarpeista on tarvetta lasten-

suojelun työryhmien näkökulmasta. Miten lastensuojelua koskettavaa tutkimustie-

toa voitaisiin viedä entistä paremmin työntekijöiden hyödynnettäväksi ja millä taval-

la työyhteisöt voisivat itse olla tuottamassa tutkimustietoa? Muun muassa tätä ky-

symystä tarkastellaan myös osana Kehrää olevassa lastensuojelun Praksiksessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

”Kehittäminen lähelle arkea!” 
 

13 13 

KYMMENEN KYSYMYSTÄ KEHITTÄMISESTÄ                                  LIITE  
 
 
Hyvä lastensuojelun tiimi ja johtava sosiaalityöntekijä 

 
Pääkaupunkiseudulla on alkanut lastensuojelun kehittämisverkosto hanke KEHRÄ. 
Hanke on osa Etelä-Suomen läänin Lapsen ääni – kehittämisohjelmaa ja kansallista 
KASTE – ohjelmaa. 
 
Kehrässä pyritään luomaan pääkaupunkiseudulle sekä seudullisia että kuntien sisäi-
siä käytännön, kehittämisen, opetuksen ja tutkimuksen yhdistäviä verkostoja ja ra-
kennetta yhteiselle lastensuojelun kehittämistyölle. Tällä kaikella pyritään tukemaan 
ennen kaikkea asiakastyössä tapahtuvaa kehittämistä. Yhtenä isona kokonai-
suutena Kehrässä on jatkaa Lastensuojelun Praksis opetus- ja tutkimusklinikkaver-
koston kehittämistä yhteistyössä Helsingin yliopiston ja kuntien lastensuojelun kes-
ken. 
 
Kehrään haastetaan mukaan kaikkia lastensuojelun työntekijöitä!  
 
Lastensuojelun kehittämisellä on pääkaupunkiseudulla jo pitkät perinteet ja eri yksi-
köissä ja eri kunnissa on kehitetty lastensuojelua paljon. Moni asia on jopa juurtu-
nut olemassa oleviksi työkäytännöiksi ja taas jotkut kehittämisprojektit ovat unoh-
tuneet täysin. Tämän hetken tilannetta kartoittaaksemme lastensuojelun kehittämi-
sen kentällä haluamme kerätä tietoa erityisesti asiakastyön pinnassa tehdystä ja 
tehtävästä lastensuojelun kehittämisestä.  
 
Pyydämme teitä vastaamaan yhdessä tiiminne kanssa oheisesta linkistä avautuvaan 
kyselyyn lastensuojelun kehittämisestä (kysymykset ovat myös liitteenä tässä kir-
jeessä) _____ mennessä. Toivomme, että johtavat sosiaalityöntekijät huolehtivat 
vastausten kirjoittamisesta sähköiseen kyselyyn. 
 
Kysely on tehty yhteistyössä (Espoon, Helsingin tai Vantaan tiedot) kanssa. Kyselyn 
tuloksia hyödynnetään hankkeen ja (Espoon, Helsingin tai Vantaan tiedot) työsken-
telyssä. 
 
linkki 
 
Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne! 
 
 
KEHRÄ    Kunnan yhteyshenkilön tiedot 
Kehittävä sosiaalityöntekijä   
Annukka Paasivirta     
puh. 310 73378/ 050 540 7369   

annukka.paasivirta(at)hel.fi   

 
 
 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=392936&chk=J3AQTAQ7
mailto:annukka.paasivirta@hel.fi
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KYSELY/           LIITE 

 
Vastaajat:    (kirjoita lukumäärä kuinka monta vas-
taajaa) 
sosiaalityöntekijä   ___ 
sosiaaliohjaaja    ___ 
erityissosiaalityöntekijä  ___ 
johtava sosiaalityöntekijä   ___ 
muu: ______________________ ___ 

 
1. Missä kehittämisessä moniammatillinen tiiminne on ollut mukana viimeisten vuosi-

en aikana? 
(vastaus sähköiseen Digiumkyselyyn) 
 

2. Miten aiempi kehittäminen on jäänyt mielestänne elämään asiakastyössä? 
 

3. Mikä on mielestänne edesauttanut kehittämistyön juurtumista käytäntöön? 
 

4.  
a.  Missä lastensuojelun kehittämisessä olette tällä hetkellä mukana omassa 

perhekeskuksessa? Millä tavalla? 
 

b.  Mikä sai teidän tiiminne lähtemään mukaan kehittämiseen?  
 

c. Entä mikä ei saanut teitä lähtemään mukaan kehittämiseen? 
 

5. Millaista kehittämistyötä toivoisitte lastensuojeluun? 
 

a.  Asiakastyön pinnassa?  
b.  Hallinnon tasolla? 

 
6.   

a.  Entä millaista tutkimuksellista tukea toivoisitte arjen työhön? 
b.  Mitä muuta tukea toivoisitte kehittämistyöhön? 

 
7. Millaisia oman kunnan sisäisiä verkostoja mielestänne tarvittaisiin lastensuojelun 

työntekijöiden välillä? 
 

8. Millaisia koko pääkaupunkiseudun verkostoja mielestänne tarvittaisiin lastensuoje-
lun työntekijöiden välillä? 

 
9.  Mitä asioita toivoisitte näissä verkostoissa käsiteltävän? 

 
10. Onko toimipisteenne / tiiminne kiinnostunut olemaan mukana Kehrässä? 

 
Eli siis käytännössä kehittämässä omaa asiakastyötään ja verkostoitumaan muiden 
lastensuojelun työntekijöiden kanssa.  
Jos on, niin laittakaa tähän vastuuhenkilön yhteystiedot, kehen voimme olla yhtey-
dessä ja ideoida tarkemmin osallistumistanne Kehrän toimintaan. 
 
Vastuuhenkilön yhteystiedot (nimi, puh. ja s-posti): 
__________________________________ 


