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KEHRÄ 
Lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 

  

TYÖRYHMÄN NIMI: Leppävaaran sosiaalityöntekijät (Espoo, lastensuojelun avopalvelut) 

  

pvm:  
jolloin täytetty työryhmän kanssa 

 -    27.4. kehittämispäivällä työstetty sisällöt ryhmätöinä 
- vastuuhenkilöt koonneet ja lähettäneet kommentoitavaksi 
- 19.5. asia käsitelty tiimissä  

  

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI SUKEDO (- suunnitelmien kehittäminen ja dokumentointi )  
  

Asiakassuunnitelmien kehittäminen suunnitelmallisen työn tueksi 
  

TAVOITTEET 
  

 Kehittää toimivat ja systemaattiset työkäytännöt asiakassuunnitelmien tekemiseen  
 Saada asiakassuunnitelmista konkreettisempia, käyttökelpoisempia ja ajantasaisempia  
 Tarkastella sitä, mitä suunnitelmiin kirjataan, miten asiakkaiden osallistuminen näkyy, 

miten tavoitteet asetetaan ja miten tavoitteita arvioidaan  
 Lisätä asiakkaan osallistumista  
 Tarkastella asiakkuuden suunnitelmallista lopettamista  

VISIO  
  

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

Mikä on riittävän hyvä tulos? 

  

 

 

 

 

 

 

  

Yhteiset toimintatavat - yhdenmukaiset työskentelytavat  
  

Toimivat ja systemaattiset työkäytännöt 
 
Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on laadukas ja ajantasainen suunnitelma. Suunnitelmat 
ovat konkreettisia ja lapsi näkyy niissä. Asiakas on osa suunnitelman laadintaa. 
Asiakassuunnitelma annetaan tiedoksi asiakkaan omalla kielellä.  
 
Riittävä taso on ensimmäisessä vaiheessa, että asiakassuunnitelma on tehty kuukauden 
kuluttua asiakassuunnitelmapalaverista ja kaikilla niillä asiakkailla joiden kohdalla voidaan 
määritellä tarvittavat tukitoimet on asiakassuunnitelma.   
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Mikä on nykytilanne? 
Kuvatkaa konkreettisesti 
kehittämisen kohteena olevan 
asian nykytila. 

                                                                                                                                                  

Osalla asiakassuunnitelma on laadukas ja konkreettinen. Suunnitelman kirjoittamisen 
haasteena on kirjallisten töiden paljous. Ennen kuin suunnitelma voidaan tehdä, tarvitaan 
paljon tietoa asiakkaasta ja työntekijän on osattava määritellä tavoitteet. 
Asiakassuunnitelman tavoitteena voi olla myös hankkia lisätietoa. Asiakassuunnitelmaa 
tehtäessä lapsi on liian harvoin mukana ja lapsi näkyy liian vähän suunnitelmassa.  
 
Suunnitelman lähettämisessä etävanhemmalle on vaihtelevia käytäntöjä. Asiakassuunnitelmia 
ei myöskään käännätetä asiakkaan omalle äidinkielelle.  
Suunnitelmien ajantasaisuus vaihtelee, työntekijällä voi olla hyvä suunnitelma mielessään jota 
hän ei ole kirjannut Efficaan.  
Asiakkuuden lopettaminen ei näy suunnitelmissa.  

ASIAKASOSALLISUUS 
  
Miten asiakkaat osallistuvat 

kehittämistehtävään 

-          suunnitteluvaiheessa 

-          toteuttamisessa 

-          arvioinnissa 

  

  

  

- asiakkaiden osallisuus suunnitelmallisen työskentelyn vaiheessa/systemaattinen 
arviointi asiakkaan kanssa 

 
Tällä hetkellä asiakkaiden palaute asiakassuunnitelmista on vähäistä. Työntekijät 

selkiyttävät jatkossa asiakkaille perusteen suunnitelman laatimiselle.  

 
- palautteiden kerääminen prosessin eri vaiheissa.  

YHTEISTYÖ 
  

Keitä muita kehittämiseen 
osallistuu? 
  

Miten yhteistyötahot ovat 
kytköksissä tavoitteiden 
toteutumiseen? 
  

  

Liittymäkohtia monen yhteistyökumppanin työhön, mutta tässä tilanteessa halutaan keskittyä 
omaan osuuteen 
  

Tärkeä yhtymäkohta sosiaaliohjaajien työhön 
  

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat toteuttavat kehittämistä yhteistyössä. Kehittämistehtäviä 
työstetään erikseen ja välillä yhdessä peilaten ja yhteen sovittaen. 

TOTEUTUS  
eli miten tavoitteisiin 
päästään? 

  

Kehittämistyö aiotaan toteuttaa pääosin olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Tavoitteena 
on, että kehittäminen on jatkossa osa jokaisen työtä, ei erillinen hanke. 
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Rakenne omalle kehittämiselle 
Mitä kehittämistavoitteen 
toteuttaminen käytännössä 
tarkoittaa? 
  

  

  

Mitä tehdään?  
-          suunnittelu  
-          toteutus 
-          dokumentointi  
-          arviointi 

  

  

Kuka tekee? 
tarkemmat vastuunjaot 
  

  

  

Sosiaaliohjaajilla ja sosiaalityöntekijöillä on viikoittain kokoontuvat tiimit ja kerran 
kuukaudessa koko työryhmä kokoontuu yhdessä. Kehittämisteemoja tullaan käsittelemään 
näissä säännöllisesti.  
  

Kehittämispäiviä järjestetään työpajojen välillä. Ensimmäinen kehittämispäivä  29.4.2010 ja 
seuraava 2.9.2010. 
  

Mahdollisimman moni työyhteisön työntekijä osallistuu Kehrän työpajapäiviin 
  

Sekä sosiaalityöntekijöistä että sosiaaliohjaajista on sovittu kaksi vastuuhenkilöä. He 
muodostavat yhdessä johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa ryhmän, joka valmistelee ja 
suunnittelee kehittämistyön käytännön toteutusta.  
  

Johtavat sosiaalityöntekijät osallistuvat Espoon lastensuojelun kehittämisverkostoon. 
Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään kehittämistyön tukena opiskelijoiden 
opinnäytetöitä/käytäntötutkimusta. Vastuunjaosta johtavien kesken on sovittu siten, että 
toinen johtava on Praksiksen osalta vastuu- ja yhdyshenkilö, Kehrän osalta toinen johtava. 

  

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 
yhdistettynä työyhteisön 

maaliskuu/toukokuu 2010   
  

 19.5. tiimissä sovitaan miten lähdetään työstämään kerättyjä, olemassa olevia suunnitelmia.  
  

- kehittämispäivä 2.9.2010  

lokakuu 2010   
 

syksyyn mennessä kaikki selvittävät, kenelle suunnitelma tekemättä  
  
syksyllä kehitetään suunnitelmien sisältöä (suunnitelman otsikot, lainmukaisuus, otsikot 
ikäryhmittäin)  
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omaan aikatauluun.  
  

Miten aikaa on varattu 
toteutukseen? 
  

jouluun mennessä suunnitelmat ajan tasalla  
helmikuu 2011  
sisällön kehittäminen, toteutumisen seuranta 
   

toukokuu 2011  
arviointi 
  

Lastensuojelupäivät 2011   

  

   

ARVIOINTI JA SEURANTA 
  

Missä ja miten tarkastellaan 
kehittämistehtävän 
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? 
 

  

 

 

Kaikilla asiakkailla on laadukas asiakassuunnitelma. Suunnitelmallinen työskentelyote 
vahvistuu.  
 
 
 
 
Kehrän työpajapäivät ja omat kehittämispäivät. 
 
 
 
Asiakassuunnitelman laatimisesta jokaisen lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen 
asiakkaana olevan lapsen kohdalla on tullut pysyvä työkäytäntö. 
 

  

  

  

  

  


