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KEHRÄ 
Lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE     lomake 1 

 

TYÖRYHMÄN NIMI: Vuosaaren toimipiste (Helsinki, Itäinen perhekeskus) 

 

pvm:  
jolloin täytetty työryhmän kanssa 

14.5.2010 

 
KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Suunnitelmat toimiviksi työvälineiksi 

kehittää lastensuojelun avohuollossa tehtävien asiakassuunnitelmien sisältöä ja tapaa, jolla 
asiakassuunnitelmat tehdään. 

TAVOITTEET 
 

 Aikaansaada asiakassuunnitelmia, jotka ohjaavat suunnitelmallista työskentelyä ja ovat 
avohuollon työskentelyn työväline  

 Asiakkaat ovat mukana asiakassuunnitelman tekemisessä  
 Asiakassuunnitelman tavoitteet ja keinot kirjoitetaan niin selkeään ja konkreettiseen 

muotoon, että niitä voidaan hyödyntää osana lastensuojeluprosessia  
 Asiakassuunnitelmissa on selkeitä ja arvioitavissa olevia asioita  
 Kaikilla lapsilla, joiden asiakkuus lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen jatkuu, on 

ajan tasalla oleva asiakassuunnitelma  
 Täsmentää asiakastietojärjestelmään kirjattavien muistiinpanotekstien ja asiakassuun-

nitelmien välistä suhdetta ja madaltaa asiakassuunnitelmien kirjaamisen kynnystä  

VISIO  
Mitä päämäärää kohti pyritään?  
Mikä on se taso, jolloin tavoite voidaan 

katsoa toteutuneeksi?  

Mikä on riittävän hyvä tulos? 

 
Mikä on nykytilanne? 
Kuvatkaa konkreettisesti kehittämisen 

kohteena olevan asian nykytila. 

Yhteiset toimintatavat - yhdenmukaiset työskentelytavat  
 

Toimivat ja systemaattiset työkäytännöt 
 

Asiakassuunnitelmista on olemassa kaupungin tasoinen ohje. Kaikilla asiakkaana olevilla lap-
silla ei ole olemassa asiakassuunnitelmaa, vaikka lastensuojelulaki niin edellyttäisi. Osalla lap-
sista suunnitelmat on kirjattu silloin, kun on siirrytty käyttämään Effica-tietojärjestelmää 
(vuoden 2008 lopussa). Sosiaalityöntekijöiden näkemys on, että tällä hetkellä suunnitelmat 
eivät aina toimi työskentelyn välineenä, vaan ne ovat asiakirjoja, jotka on kirjoitettava, koska 
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laki niin edellyttää. Suunnitelmien tavoitteet ovat usein hyvin yleiset ja niissä käytetyt käsit-
teet voivat olla monimerkityksisiä. Suunnitelmien sijaan konkreettisia tavoitteita on usein kir-
jattu muistiinpanoteksteihin. Sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan asiakkaat eivät aina tiedä, 
että tietyn tapaamisen perusteella ollaan kirjaamassa asiakassuunnitelmaa. Asiakassuunnitel-
maa ei aina lähetetä asiakkaalle, vaikka se kirjoitettaisiinkin. Perhetyössä suunnitelmat teh-
dään, mutta myös niiden suhteen voidaan kehittää konkreettisuutta.  

ASIAKASOSALLISUUS 
Miten asiakkaat osallistuvat kehittämisteh-
tävään suunnitteluvaiheessa, toteuttami-
sessa ja arvioinnissa 

 
Asiakasosallisuutta ei ole vielä suunniteltu.  
 

YHTEISTYÖ 
 
Keitä muita kehittämiseen 
osallistuu? 
 
Miten yhteistyötahot ovat kytköksissä 

tavoitteiden toteutumiseen? 

 

Liittymäkohtia monen yhteistyökumppanin työhön, mutta tässä tilanteessa halutaan keskittyä 
omaan osuuteen 
 
Asiakassuunnitelmilla on tärkeä yhtymäkohta sosiaaliohjaajien työhön ja asiakassuunnitelmien 
tulisi olla sosiaaliohjauksen ja perhetyön perustana. Asiakassuunnitelmilla ja perhetyön suun-
nitelmilla on yhteisiä piirteitä ja tavoitteita. Sosiaaliohjaajat ovat mukana asiakassuunnitelmien 
kehittämistyössä ja kehittämistyön tuotoksia hyödynnetään myös perhetyön suunnitelmien 
kehittämisessä.  

TOTEUTUS  
eli miten tavoitteisiin pääs-
tään? 
 
Rakenne omalle kehittämiselle 
Mitä kehittämistavoitteen toteuttami-

nen käytännössä tarkoittaa? 

 
Mitä tehdään?  

- suunnittelu  
- toteutus 
- dokumentointi  
- arviointi 

 

Kehittämistyö toteutetaan hyödyntäen olemassa olevia rakenteita. Kehittämisessä pyritään 
siihen, ettei kyse ole erillisestä hankkeesta, vaan osa perustyötä. 
 
Vuodessa järjestetään kaksi kehittämispäivää, johon kaikki osallistuvat. Kehittämispäiviä hyö-
dynnetään suunnitelmien kehittämiseen. Ensimmäinen kehittämispäivä, jossa on käsitelty 
suunnitelmia, on pidetty 5.5.2010. Erityissosiaalityöntekijä kirjasi muistiinpanot käydystä kes-
kustelusta. Lisäksi pidetään puolikkaita päiviä, joissa viedään kehittämistehtävää eteenpäin. 
21.9.2010 pidetään puolikas kehittämispäivä. Seuraava kokonainen kehittämispäivä on 
17.11.2010.  
 
Kehittämistyön toteuttamisen suunnitteluun on muodostettu työryhmä, johon kuuluvat toimi-
pisteen kaikista kolmesta tiimistä sosiaalityöntekijä /erityissosiaalityöntekijä ja johtavat sosiaa-
lityöntekijät ja yksi sosiaaliohjaaja. Työryhmän tapaamisissa tehdyt päätökset dokumentoi-
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Kuka tekee? 
tarkemmat vastuunjaot 
 
 
 

daan. Toimipisteessä on yhteinen lastensuojelukokous joka toinen viikko. Kokouksessa voi-
daan tiedottaa kehittämistyöhön liittyvistä asioista sekä koota yhteen koko toimipisteen yh-
teistä näkemystä. Kehittämistyöhön liittyviä kysymyksiä on käyty läpi myös kunkin tiimin ko-
kouksissa, joita järjestetään viikoittain.  
  
Kehrän vastuuhenkilöiksi on toimipisteestä nimetty erityissosiaalityöntekijä ja johtava sosiaali-
työntekijä.  

 
TARKEMPI AIKATAULUTUS 
kevät 2010 – syksy 2011 
suunnittelua ja toteutusta: 3 & 5/10 – 
10/10,  

toteutusta: 10/10 – 2 /11, 
toteutusta ja arviointia: 2/ 11 – 5 / 11 

arviointia: 5/11 – 10/11 
Missä ja milloin kehitetään?  
Teematyöpajarakenne yhdistet-

tynä työyhteisön omaan aikatau-
luun.  

Miten aikaa on varattu toteutuk-
seen? 

maaliskuu/toukokuu 2010  suunnitteluryhmä suunnittelee kehittämispäivää – kehittämispäivä 
5.5.2010. Ennen kesää on suunnitteluryhmän tapaaminen. 
 

lokakuu 2010   
 
helmikuu 2011  
 

toukokuu 2011  
 

Lastensuojelupäivät 2011  
 

 
ARVIOINTI JA SEURANTA 
Missä ja miten tarkastellaan ke-
hittämistehtävän toteutumista? 
Mistä tiedetään, edetäänkö työyhteisössä 
tavoitetta kohti?   
Miten tavoitteen toteutuminen näkyy 
omassa työssä?  
Missä ja milloin kehittämissuunnitelman 

toteutumista peilataan?  
Miten hankkeen tuotosten hyödyntäminen 
varmistetaan hankkeen jälkeen? 

Arviointisuunnitelmaa ei vielä ole tehty.  

 


