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KEHRÄ 
Lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE     lomake 1 

 

TYÖRYHMÄN NIMI: Leppävaaran sosiaaliohjaajat (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 VIUHKA 

Sosiaaliohjauksen työprosessien ja palveluvalikon kehittäminen 
 

TAVOITTEET 
 

 Kuvata ja kehittää sosiaaliohjauksen palveluita, laatia VIUHKA, joka on konkreetti-
nen kuvaus ohjauksen palveluista (sisältää esitteen tai muun vastaavan lyhyen esit-
telyn sosiaaliohjauksesta) 

 Antaa selkeä kuva tarjottavista palveluista ja työmenetelmistä itselle, asiakkaalle, 
sosiaalityöntekijöille ja yhteistyökumppaneille  

 Lisätä työn suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta  

 Saada palveluvalikosta työväline sosiaalityöntekijöille asiakassuunnitelmaa tehdessä 

 Yhdenmukaistaa sosiaaliohjaajien työskentelyä  

 Parantaa palvelun laatua ja helpottaa arviointia  

 Korostaa asiakkaan roolia  

VISIO  
 
Mitä päämäärää kohti pyri-
tään?  

- Käsitys palvelusta on selkiytynyt. Työ on jäsentynyt itselle ja asiakkaalle, sosiaali-
työntekijöille, sekä yhteistyökumppaneille: pystytään antamaan selkeä kuva siitä mitä 

tarjotaan ja millaisia työmenetelmiä on käytössä. Konkreettisuus arviointi helpot-
tuu. 
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Mikä on se taso, jolloin tavoite 
voidaan katsoa toteutuneeksi?  
Mikä on riittävän hyvä tulos? 
 
Mikä on nykytilanne? 
Kuvatkaa konkreettisesti kehittämi-
sen kohteena olevan asian nykyti-
la. 

- Työ on selkeämpää, jämäkämpää, helpommin arvioitavia kokonaisuuksia. Tavoittee-
na päästä eroon mössöstä ja epämääräisyydestä, joka aiheutuu suunnitelmallisuuden 
puutteesta. Kompakti suunnitelma. Työmenetelmät kehittyvät. Osaamisen hyödyn-
täminen. 
 
Miksi kehitetään? 

- apuna sosiaalityöntekijöille asiakassuunnitelmaa tehdessä 
- asiakkaan motivointiväline: lopputuloksen näkeminen, asiakkaan sitouttaminen ja 

osallistuminen, selkeitä kokonaisuuksia 
- Käsitys palvelusta on selkiytynyt sekä itselle että asiakkaalle, sosiaalityöntekijöille ja 

yhteistyökumppaneille: pystytään antamaan selkeä kuva siitä mitä tarjotaan ja mil-
laisia työmenetelmiä on käytössä. Konkreettisuus: arviointi helpottuu, palvelun laa-
tu. 

- Työn suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus, selkeys, jämäkkä, arviointi 
- asiakkaan roolin korostaminen 

 
Nykytilanteessa jokaiselle sosiaaliohjauksen asiakkaalle räätälöidään palvelut täysin asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti. Tämä aiheuttaa sen, että 

- ohjauksen asiakkuuksien kestot ovat pitkiä 
- keston pidentyessä asiakkuuden fokus hämärtyy ja epämääräisyys lisääntyy hel-

pommin 
- työskentelyn tavoitteet eivät kohdennu aina selkeästi ja moniongelmaisten perhei-

den kohdalla tavoitteet ovat liian laajat 
- asiakkaat saavat sattumanvaraisesti palveluita. 

Monesti on myös epäselvää, mitä sosiaaliohjaus on ja miten sitä voidaan esitellä asiakkaalle 
ennen työskentelyn alkamista. 

ASIAKASOSALLISUUS 
 
 
Miten asiakkaat osallistuvat kehit-
tämistehtävään 

 
- mitä tarpeita nyt asiakkaina olevilla on, työntekijöiden näkökulmasta arvioin-

ti/analysointi 
- asiakkaiden mielipiteiden kuuleminen kun jotain saatu tuotettua. Mitä toiveita, tarpei-
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- suunnitteluvaiheessa 
- toteuttamisessa 
- arvioinnissa 

 
 

ta asiakkailla on palveluiden suhteen. 
- olemassa olevien palautelomakkeiden hyödyntäminen, ei vain uuden tuottaminen. 

Mahdollisen/mahdollisten kehitettävien lomakkeiden/haastattelurunkojen luominen ja 
systemaattinen käyttöönotto. 

- asiakkaan osallistaminen työskentelyssä, asiakkaan oman roolin huomioimi-
nen/korostaminen. Asiakas aktiivinen toimija, oma osuus työskentelyssä, ei vain koh-
de, jolle tarjotaan sosiaaliohjausta 

YHTEISTYÖ 
 
Keitä muita kehittämiseen 
osallistuu? 
 
Miten yhteistyötahot ovat kytkök-
sissä tavoitteiden toteutumiseen? 
 

 
Liittyy kehitteillä oleviin Espoon kaupungin muihin palveluihin/alueen sosiaaliohjauksen rooli  
 
Liittyy sosiaalityöntekijöiden työhön 
 
Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat toteuttavat kehittämistä yhteistyössä. Kehittämistehtäviä 
työstetään erikseen ja välillä yhdessä peilaten ja yhteen sovittaen. 

TOTEUTUS  
eli miten tavoitteisiin pääs-
tään? 
 
 
Rakenne omalle kehittämiselle 
Mitä kehittämistavoitteen toteut-
taminen käytännössä tarkoittaa? 
 
 
 
Mitä tehdään?  

- suunnittelu  
- toteutus 
- dokumentointi  
- arviointi 

 

 
Kehittämistyö aiotaan toteuttaa pääosin olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Tavoitteena 
on, että kehittäminen on jatkossa osa jokaisen työtä, ei erillinen hanke. 
 
Sosiaaliohjaajilla ja sosiaalityöntekijöillä on viikoittain kokoontuvat tiimit ja kerran kuukaudes-
sa koko työryhmä kokoontuu yhdessä. Kehittämisteemoja tullaan käsittelemään näissä sään-
nöllisesti.  
 
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 muodos-
tavat yhdessä johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa ryhmän, joka valmistelee ja suunnittelee 
kehittämistyön käytännön toteutusta.  
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Kuka tekee? 
tarkemmat vastuunjaot 
 
 
 

 
Johtavat sosiaalityöntekijät osallistuvat Espoon lastensuojelun kehittämisverkostoon. Mahdolli-
suuksien mukaan hyödynnetään kehittämistyön tukena opiskelijoiden opinnäytetöi-
tä/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 yhdis-
tettynä työyhteisön omaan 
aikatauluun.  
 
Miten aikaa on varattu toteu-
tukseen? 
 

maaliskuu/toukokuu 2010   
- suunnitelma 
- Viuhkan osatekijöiden hahmottelu 
- jo olemassa olevien välineiden ja käytäntöjen kerääminen ja luokittelu 
- palvelupakettien hahmottelu 
- VIUHKAn ensimmäinen versio lokakuu 2010 

 
lokakuu 2010   

- Ensimmäisen version testaus 
- Kokemusten ja palautteen kerääminen (sos.tt ja asiakkaat + sosojen omat kokemukset) 
- VIUHKAn jatkomuokkaus ja kehittäminen 
- Versio II helmikuu 2011 

 
helmikuu 2011  

- Toisen version testaus 
- Kokemusten ja palautteen kerääminen (sos.tt ja asiakkaat + sosojen omat kokemukset) 
- VIUHKAn jatkomuokkaus ja kehittäminen 
- Versio III toukokuu 2011 

 

toukokuu 2011  
      
Lastensuojelupäivät 2011  
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ARVIOINTI JA SEURANTA 
 
Missä ja miten tarkastellaan 
kehittämistehtävän toteutu-
mista? 
 
Mistä tiedetään, edetäänkö työyh-
teisössä tavoitetta kohti?   
Miten tavoitteen toteutuminen nä-
kyy omassa työssä?  
 
Missä ja milloin kehittämissuunni-
telman toteutumista peilataan?  
 
Miten hankkeen tuotosten hyödyn-
täminen varmistetaan hankkeen 
jälkeen? 
 

Kehittämistehtävän palveluvalikon arviointia suoritetaan lokakuun alussa aloitettavan koeversion aika-
na niistä saaduista kokemuksista voidaan tehdä palveluvalikkoon tarvittavia muutoksia ennen kuin 
aloitetaan toinen kokeiluvaihe  helmikuun 2011.  
 

 
 
- Selkeämpi käsitys tarjottavista palveluista itsellä ja asiakkaalla. 
- Asiakastyytyväisyys (asiakaspalaute) 
- Lisännyt työn suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta (sosiaaliohjaajien oma tuntuma) 
- Sosiaalityöntekijät hyödyntäneet palveluvalikkoa asiakassuunnitelmissa (sosiaalityöntekijöiden 

palaute) 
- omat kehittämispäivät, työpajapäivät 

 
 

- Varmistamalla kaikkien mahdollisuus osallistua Viuhka-hankkeen kehittämiseen. 
- Ottamalla palveluvalikko käyttöön jo kehittämisvaiheessa, jolloin hankkeen loputtua työskente-

lymalli on ajettu työyhteisössä toiminta tavaksi. 

  
 
 
 


