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Leppävaarassa haluttiin selkeyttää sosiaali-
ohjausta ja parantaa työn laatua. Alun ajatus
tehdä konkreettinen työväline VIUHKA, jossa
palvelut on jaoteltu palvelupaketeiksi, osoit-
tautui epätarkoituksenmukaiseksi. Kehittä-
misen kohteiksi nousivat kokonaisprosessin
kuvaus, sosiaaliohjauksen esite sekä aloitus-
vaiheeseen panostaminen. Asiakkaiden ja
työn lokeroinnista siirryttiin dialogiin.

Lihaa laadun ympärille
Kehittämisen tavoitteena oli lisätä työn selkeyttä ja
parantaa laatua. Palveluiden kuvaaminen palvelu-
paketeiksi osoittautui pitkällisen työstämisen ja tuskas-
tumisenkin seurauksena koko ryhmän mielestä vääräksi
tavaksi päästä tavoitteeseen. Käydyn dialogin perusteella
VIUHKA koettiin liian sitovaksi eikä siinä huomioida
asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Päädyimme rakentamaan
laatua ja selkeyttä miettimällä työn ja sosiaaliohjaus-
prosessin rakennetta ja panostamalla työn alku-
vaiheeseen.

Kehittämistyön päätuotokset olivat
• Sosiaaliohjauksen esite asiakkaille ja

yhteistyökumppaneille
• Koko sosiaaliohjausprosessin kuvaus
• Aloitusvaiheeseen panostaminen ja sille mietitty

rakenne, dialogin korostaminen suunnittelussa
• Asiakaspalautekysely ja palautteen jatkuva keräys

Pirstaleista palapeliksi
Vaikka matkan varrella tavoitteet pysyivät samoina,
keinot ja tapa saavuttaa päämäärä muuttuivat.
Alussa aikaa käytettiin todella paljon yhteiseen
keskusteluun sosiaaliohjaajien kesken. Jälkeenpäin
ajateltuna yhteinen ymmärrys sosiaaliohjaustyöstä
lisääntyi käydyn dialogin kautta ja työn
kehittäminen ryhmänä mahdollistui. Kuten asiakkai-
denkin kanssa, myös ohjaajaryhmänä täytyy löytää
yhteinen näkemys ja suunta, jotta työskentely
tavoitetta kohti mahdollistuu.

Tärkeimpänä asiana palapelin rakentumisessa on
ollut kehittämisen rakenne, joka on mahdollistanut
monenlaisen keskustelun käymisen eri tahojen
kanssa. Sosiaaliohjaajaryhmän lisäksi ymmärryksen
lisääntymiseen ovat vaikuttaneet sosiaalityöntekijät,
esimiehet, muut Kehrään osallistuneet työryhmät
sekä Kehrän työntekijät.

Aina on lähdettävä alusta
Kehittämistyö on osoittanut, että alusta lähteminen
takaa perille pääsyn. Ryhmän sisällä pitää päästä
samalle viivalle ja ottaa yhdessä askelia eteenpäin.
Meillä kehittämistyön periaatteeksi muodostui:
”Kaikessa tekemisessä huomioidaan oikea asenne:
rentous, hyvä ilmapiiri, vapaus ilmaista mieli-
piteensä, keskinäinen luottamus ja positiivinen
palaute.”
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Myönteistä kehitystä asiakkaillekin
Asiakaspalautteen perusteella asiakkaat ovat kokeneet
ohjauksen vastaavan hyvin heidän tarpeisiinsa. Työ-
ryhmän mielestä kehittäminen on lisännyt sosiaali-
ohjauksen laatua, joka motivoi myös asiakasta. Prosessin
selkeys on lisääntynyt. Dialogin korostaminen parantaa
asiakkaiden tarpeiden huomioimista.


