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Opinnäytetyömme alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää asiakaslähtöistä työtapaa omassa 
organisaatiossamme eli lapsiperheiden sosiaalityön tukipalveluissa Sipoon kunnassa. 
Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa kuvautui monivaiheinen 
kehittämisprosessi ja työntekijänäkökulma. Kehittämiseen osallistui koko lapsiperheiden 
tukipalveluiden tiimi, johon kuului yhdeksän kuukautta kestäneen tutkimusprosessin aikana 
meidän kahden lisäksi myös kuusi muuta työntekijää. Työntekijät olivat sosiaaliohjaajia ja 
perhetyöntekijöitä. Kehittäminen toteutettiin ottamalla käyttöön uusia työkaluja, joita 
testattiin ja joiden käyttökokemuksia jaettiin yhteisissä säännöllisissä kehittämispalavereissa. 

Nämä keskustelut eli ryhmähaastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin.  

Asiakaslähtöisyys korostaa asiakkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja 
kehittämiseen. Osallistaminen ja osallisuus ovat nousseet trendiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon keskusteluissa. Tarve osallisuuden lisäämiselle on noussut 
asiakaskokemuksien nostaessa esiin palveluiden jäykkyyden ja etäisyyden. Lisäksi vaatimustaso 
julkisin varoin toteutettuja palveluja kohtaan on koko ajan kasvanut. Koimme, että 
asiakaslähtöisyyttä pidetään tärkeänä ja siitä puhutaan paljon, mutta se ei kuitenkaan aidosti 
näyttäydy työssämme. Tästä havainnosta tämä opinnäytetyökin sai ideansa.   

Varsinainen tutkimusongelma hioutui lopulliseen muotoonsa vasta toimintatutkimusprosessin 
päätyttyä ja selkeni meille itsellemmekin tämän raportin viimeisessä vaiheessa eli noin kuuden 
kuukauden kuluttua varsinaisen toimintatutkimusprosessin päättymisen jälkeen. Tuolloin 

tehdyistä muutoksista oli saatu jo hieman käytännön kokemusta. Tutkimuksen aikana 
kehitettiin yhden aiotun työkalun sijaan neljä erilaista työkalua ja tiimin rakenteet muuttuivat 
siten, että tiimi jaettiin kahteen pienempään ryhmään eli perhetyöntekijöiden tiimiin ja 
sosiaaliohjaajien tiimiin, jotka jakautuivat myös omiin työnohjausryhmiinsä aiemman yhteisen 
ryhmän sijaan. Sosiaaliohjaajat aloittivat oman tiimiakatemian ja moni työprosessi muuttui 
vaikuttaen sekä asiakkuuksien ohjautumiseen sekä palaverikäytäntöihin työyhteisössämme. 
Toimintatutkimuksen edetessä erilaiset yhteiset arvopohdinnat nousivat tärkeiksi ja erityisesti 
pohdimme niiden näyttäytymistä asiakasnäkökulmasta. Myös työhyvinvointi ja yhteisöllisyys 
nousivat keskusteluissa tärkeiksi teemoiksi ja huomasimme, että muuttamalla työyhteisön 
kulttuuria ja toimintatapoja edesautamme samalla yhdessä työhyvinvointia. Havahduimme 
siihen, miten tärkeää on, että yhteiseen jakamiseen on riittävästi aikaa ja että asiakastyö, 
jossa kohdataan usein vaativia asioita, on mahdollista nähdä vertaistuen avulla enemmän 
laajemman joukon yhteisenä työnä. Työkavereilta saatu tuki, ohjaus tai palaute ovat keskeisiä 
voimavaroja ja tunne, ettei työntekijä jää pulassa yksin, on arvokas hyvinvoinnin ja 

työssäjaksamisen lähde.   
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The purpose of this master's thesis was to improve customer-oriented approach in our own 
organisation within the supportive social work services for families with children in the 
municipality of Sipoo. We executed this thesis as an action research, and it represents a 
chequered process with experiences from the perspective of the employees. The whole team 
of the supporting social work services for families with children took part in this action 
research. The team consists of eight social counsellors or family workers. During the action 
research, several new tools were developed and tested, and regular meetings were held to 
share the experiences of using these tools. These meetings were held as group interviews, 
recorded and then transcripted. The material was analysed with the hermeneutical dimension 
of the phenomenological research. 
 
The customer-orientation emphasises the clients' participation with the planning, 
contemplation, evaluation and development of the services. The trend in the discussions within 
the social- and healthcare today is participation and sense of involvement. We feel that even 
though there is a lot of discussion about the importance of personalisation, client-involvement 
and -participation, it has not been apparent in everyday work. This observation was also the 
impulse for this thesis. 
 
During the process, the research question was developed and got its eventual shape at the end 
of the actual research process when we already had some experiences of the reformation. 

During the research, we developed not only one tool but also four different tools and altered 
the structures of the team. The team of eight workers was divided in two accordingly the job 
descriptions. Social counsellors and family workers got their own work counselling meetings 
and several other meeting practises were modified. As the action research progressed became 
various value discussions important especially in perspectives of the clients. The work welfare 
and the sense of community emerged as important motifs and we discovered that by changing 
the culture and practices or procedures we at the same time improve our own work wellness. 
We found out the importance of partition and peer support in our often very demanding work 
with quality-conscious clients. The support, guidance and feedback from our co-workers are 
vital resources. The sense of not been alone even in tight occasions is a valuable thing in 
wellbeing and endurance. 
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1 Johdanto 

Asiakaslähtöistä työn kehittämistä on tuettu viime vuosina valtakunnallisella kärkihankkeilla 

kuten esimerkiksi Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmalla (LAPE). Sote- ja 

maakuntauudistukseen liittyvää palvelujen sisältöjen muutos- ja uudistamistyötä tehdään 

parhaillaan viidessä hallituksen eri kärkihankkeessa. Kärkihankkeilla halutaan parantaa 

iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja perheille sekä osatyökykyisille tarkoitettuja 

palveluja, yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja edistää terveyttä ja 

hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta. Tavoiteltuja muutoksia päätöksenteossa ja 

palvelujärjestelmässä vuoteen 2019 mennessä nimenomaan lasten ja perheiden osalta ovat 

muun muassa, että kunnissa, itsehallintoalueilla ja valtion viranomaisissa on sitouduttu 

päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin. Kaikki lasten, 

nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi 

palvelujen kokonaisuudeksi ja oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen 

painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin 

palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Lape kehittämistapaamissa usein tärkeitä 

avainasioita ovat olleet mm. yhteiskehittäminen, moniäänisyys, dialogisuus, asiakkaiden 

kokemukset ja tieto. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.) 

Teimme tätä opinnäytetyötä työ- ja opiskelukavereina ja sen tarkoitus oli alunperin kohdistua 

oman työtiimimme toimintatavan uudistamiseen. Alun perin ajatus oli, että lapsiperheiden 

sosiaalityön tukipalveluissa, perhetyössä ja lapsiperheiden kotipalveluissa kehitettäisiin 

työkalu, jolla asiakasta otettaisiin enemmän mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan heidän 

kanssaan tehtävää työtä. Tavoite oli kehittää omaa työtämme asiakaslähtöisemmäksi uuden 

työkalun avulla. Tiimillemme, joka opinnäytetyön alkumetreillä oli vielä verrattain uusi ja 

rakentumassa oleva, opinnäytetyöllä voisi olla vaikutuksia yhteishenkeen, yhteisesti jaettuihin 

arvoihin ja työhyvinvointiin. Virtanen (2018, 146) kuvaa tiimissä tapahtuvaa oppimista 

sosiaalisten innovaatioiden kulmakivenä. Sosiaaliset innovaatiot syntyvät tavallisesti 

kommunikaation tuloksena, useamman kuin yhden ihmisen ponnistelun tuloksena. Samoin 

sosiaalisten innovaatioiden kehittelyssä ja niiden edellyttämien muutoksien toteuttamisessa 

avoimella kommunikaatiolla rakennetaan luottamusta, ja luottamus syntyy nimenomaan tiimin 

sisäisen toiminnan tuloksena. Hyvin toimivat tiimit ovat avoimia, rehellisiä ja antavat 

mahdollisuuden myös epäonnistumiselle. Näimme tärkeänä sekä organisaatiomme että uuden 

työyhteisömme kannalta, että valitsisimme opinnäytetyön toteuttamispaikaksi juuri oman 

työyhteisömme. Teimme työn sekä työnantajallemme Sipoon kunnalle, mutta myös 

työkavereillemme ja itsellemme unohtamatta heitä, joita varten työmme on olemassa, eli 

asiakkaita.  

Koska opinnäytetyön prosessimme suunniteltiin alun perin ajalliselta kestoltaan melko pitkäksi, 

lähes vuoden kestäväksi, ajattelimme lähtökohtaisesti, että pystymme hyödyntämään 
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opintojemme muiden kurssien antia opinnäytetyössä. Suoritimme opiskelijoina vapaavalintaisia 

opintoja eri tahtiin ja eri valinnoin ja tarkastelimme asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta sekä 

niiden kehittämistä eri näkökulmista. Lopputulos toimintatutkimuksessa tuli kuitenkin lopulta 

olemaan sellainen, ettei kumpikaan meistä osannut sitä ennustaa. Toimintatutkimukseen 

kuuluu aina arvaamattomuus ja tutkimusongelmat muuttuvat prosessin edetessä, mutta silti 

lopputulos oli jotain aivan muuta kuin mitä oli suunniteltu ja ennakoitu. Muutimme yhden 

lomakkeen sijaan omia asenteitamme, arvojamme, rakenteitamme ja prosessejamme. 

Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisäksi tärkeäksi asiaksi prosessin aikana havaitsimme myös 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen, jota emme olleet myöskään osanneet ennakoida 

riittävästi etukäteen. Toimintatutkimuksen aikana valmistuneet lomakkeet ja työkalut löytyvät 

opinnäytetyön lopusta liitteinä ja niistä kerrotaan tarkemmin opinnäytetyön 

toteutuskappaleessa.  

2 Kehittämistyön lähtökohdat 

Lukuisista vaatimuksista huolimatta sosiaali- ja terveysalalla ei toiminnan kehittämiseen 

panosteta riittävän paljon. Kehittämisen tarvetta on mielestämme joka sektorilla. 

Asiakasymmärrys, monipuoliset työmenetelmät ja yhteiskehittäminen luovat hyvät lähtökohdat 

uudenlaisille kotiin suunnatuille tai etäpalveluna tuotetuille palveluille niin perhepalveluissa 

kuin myös vanhus- ja vammaistyössä. Tässä kehittämisessä asiakasymmärrys on läsnä koko 

prosessin ajan, sillä palvelumuotoilu, joka aikoinaan syntyi nimenomaan tarpeesta tuottaa ja 

järjestää parempia palveluja ja palvelukokemuksia, perustuu vahvasti yhteiskehittämiseen. 

(Ahonen 2017, 25-26, 51.) Suomessa kehittämistyö on yleensä paikallista ja tiettyyn toimintoon 

keskittyvää tapaustutkimusta. Maassamme on ollut vähemmän rakenteisiin kuuluvaa yhteistä 

kehittämistyötä, jossa asiakasta kuunnellaan aidosti, mutta esimerkiksi 

kokemusasiantuntijoiden lisääntynyt käyttäminen on mielestämme yksi askel siihen suuntaan.  

Maassamme on parhaillaan käynnissä suuri uudistamisprosessi koskien sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämistä. Tämä uudistamisprosessi on ollut työn alla jo vuosia ja 

odotamme jännityksellä, miten tulevassa äänestyksessä tulee käymään. Juha Sipilän hallituksen 

ohjelman yhtenä strategisena tavoitealueena on terveys ja hyvinvointi ja yhdeksi tärkeäksi 

tavoitteeksi tässä on asetettu terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hillintä. Myös 

ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeiden palveluketjujen saumaton kokonaisuus 

on asia, jota uudistuksella tavoitellaan. Uudistuksen tarkoituksena on tarjota jatkossa 

asiakkaille nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja 

paremmin yhteen sovitetut palvelut. Uudistuksessa korostetaan nykyistä enemmän 

valinnanvapautta. Asiakas voi tulevaisuudessa valita tarvitsemansa palvelun tuottajaksi 

julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. (Alueuudistus 2018.) Arvellaankin, että 

tulevaisuudessa valinnanvapaus tulee muuttamaan ja kehittämään sosiaali- ja terveysalan 

käytäntöjä hyvinkin paljon esimerkiksi palvelumuotoilun avulla. Vaikka opinnäytetyötämme ei 
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voi ajatella varsinaisesti palvelumuotoiluprosessina, voi siinä nähdä yhteneväisyyksiä sen kanssa 

runsaasti. Palvelumuotoiluprosessia kuvataan erilaisten työmenetelmien avulla eteneväksi 

kokonaisuudeksi, joka alkaa palvelun tuottajan tarpeesta uudistaa jo olemassa olevaa palvelua 

tai voi luoda jotain täysin uutta. Palvelumuotoilussa prosessi perustuu ymmärrykseen ja 

oppimiseen, ja se on nerokas yhdistelmä päämäärätietoista, systeemistä prosessia sekä luovia 

työmenetelmiä. (Ahonen 2017, 45.)  

Pidemmän aikavälin tavoitteeksi kymmenen vuoden aikajänteellä sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksen tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä 

erilaisissa elämäntilanteissa. Hallituskauden tavoitteena on mm. lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistuminen. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

hallitus on käynnistänyt 26 hallitusohjelman kärkihanketta. Lapsi- ja perhepalvelujen 

muutosohjelma on yksi näistä kärkihankkeista. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

Hankesuunnitelma 2018.) 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on tehty viime vuosien aikana paljon kehitystyötä, 

hankkeita ja erilaisia selvityksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on viimeisten 

hallituskausien aikana toteutettu useita pysyviä ja toimiviksi arvioituja integraatiota edistäviä, 

ennaltaehkäiseviin toimiin ja tätä tukevan toimintakulttuurin edistämistä painottavia 

lainsäädäntöuudistuksia. Myös monet kunnat ja alueet ovat tehneet paikallisesti ja alueellisesti 

lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehitystyötä hyvin tuloksin. Kehityshankkeiden 

kartoitusten ja erilaisten selvitysten mukaan palvelut, toiminta ja asiakkaiden tarpeet eivät 

kohtaa. Ilman muutosta palvelut eivät pysty vastaamaan merkittäviin terveys- ja 

hyvinvointihaasteisiin, kuten lasten ja nuorten eriarvoistumiseen, mielenterveysongelmien 

vaikeutumiseen, lastensuojelutarpeen kasvuun ja huoltajuuskiistojen lisääntymiseen. 

Ensisijaisesti kyse on nykyisten palvelumuotojen ja toimintojen paremmasta 

yhteensovittamisesta ja ohjauksen vahvistamisesta hallinto- ja aluerajat ylittävästi. 

Muutosohjelmaa ohjaavia periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, voimavarojen 

vahvistaminen, lapsi- ja perhelähtöisyys, sekä perheiden monimuotoisuus. Ohjelman 

tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, 

kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Valtakunnallisen LAPE-

muutosohjelman ydinviestin mukaan LAPE luo lapsi- ja perhelähtöistä sisältöä ja 

palvelurakenteita sote- ja maakuntauudistukseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

Hankesuunnitelma 2018.) 

LAPE-kärkihankkeessa tärkeänä lähtökohtana on kaikissa palveluissa vahvistaa lasten ja nuorten 

sekä heidän vanhempiensa osallistumista ja kokemusasiantuntemuksen huomioimista. Lasten, 

nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumisesta hankkeen toteutukseen tehdään erillinen 

suunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan kumppanuus lasten ja nuorten kokemusasiantuntija- 

ja vaikuttajaryhmien sekä oppilaitosten kanssa, lapsi- ja nuorisotutkimuksen, kyselyiden sekä 



 9 
 

 

muun kehitystyön tuottama tähänastinen tieto lasten ja nuorten palvelukokemuksista sekä 

tietopohjan ja tiedontuotannon kohentaminen niin, että lasten ja nuorten sekä 

vanhempien/perheiden palvelukokemuksista tuotetaan tietoa ja tiedontuotantoa kehitetään 

säännönmukaiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Hankesuunnitelma 2018.) 

Päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä tavoitellaan sitä, että julkisella sektorilla on 

sitouduttu sekä päätöksenteossa että palveluissa lapsen oikeuksia edistävään 

toimintakulttuuriin. Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen lapsi- ja 

perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on 

parantunut, tuen painopiste on siirtynyt ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen 

ja hoitoon. Muutoksella tavoitellaan myös korjaavien palveluiden kustannusten kasvun 

pysähtymistä ja pidemmällä aikavälillä kustannusten alenemista. Odotuksena on, että vuoteen 

2025 mennessä erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuus on 

lisääntynyt ja eriarvoisuus vähentynyt. Myös lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, 

elämänhallinta sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet. 

Muutos tehdään vahvistamalla lapsen oikeuksia ja tietoperusteista toimintakulttuuria, jossa 

lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä palveluja johdetaan hallintorajat ylittäen. Tätä varten luodaan 

välineet lasten hyvinvoinnin seurantaan, päätösten lapsivaikutusten arviointiin sekä 

lapsilähtöiseen budjetointiin. Lisäksi ammattilaisten koulutusta uudistetaan. Muutosta 

tavoitellaan myös tuottamalla matalan kynnyksen tukea painottavat, saumattomasti yhteen 

sovitetut palvelut lapsille, nuorille ja perheille luomalla lapsi- ja perhelähtöiset palvelut 

tulevaisuuden kunnan ja itsehallintoalueen sekä valinnanvapauden toimintaympäristöön 

huomioiden digitalisaatio, sekä monitoimijaisuus ja kumppanuus järjestöjen sekä seurakuntien 

kanssa. Lisäksi vahvistetaan vanhemmuuden tukea, erotilanteen palveluita sekä koulua ja 

varhaiskasvatusta lapsen hyvinvoinnin tukena. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

Hankesuunnitelma 2018, 10—11,15—23; Sosiaali- ja terveysministeriö, Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelma 2018.) 

Koska työskentelemme julkisella sektorilla, on syytä tarkastella tässä kohtaa yhtenä 

kehittämistyön lähtökohtana ja näkökulmana julkisiin palveluihin kohdistuvaa kriittisempää 

arviointia. Virtasen (2018) mukaan julkisilla palveluilla on suuri merkitys, koska kansalaiset 

saavat julkisia palveluja käyttämällä vastinetta maksamilleen verorahoille ja näin ollen julkiset 

palvelut liittyvät yhteiskunnallisten arvojen toteutumiseen. Virtanen toteaakin melko 

kriittisesti, että voidaanko kysyä, tuleeko tulevaisuudessa julkisesta palvelustakin vihdoin 

palvelua? Julkisen hallinnon, jossa on useita portaita, ei ole helppo uudistaa tai kehittää 

palvelujaan ja osa näistä vaikeuksista selittyy hallinnon päätöksenteko- ja 

organisaatiorakenteella. Myös organisaatiossa voi olla toimintakulttuuria, jossa vastustetaan 

uudistuksia oman aseman menettämisen pelossa. Julkisen hallinnon suojissa olevat palvelut 

eivät ole toistaiseksi joutuneet kilpailemaan asiakkaista ja taloudellisista resursseista. 

Julkisista palveluista on olemassa paljon monipuolista tietoa ja palvelujen käyttäjiä kiinnostaa 
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erityisesti niiden käyttämiseen liittyvä tieto ja erilaiset palvelujen käytön mahdollisuudet kuten 

aukioloajat ja palvelupaikkojen sijainti. Avoimuutta edellytetään julkisilta palveluilta. 

Asiakkaat ja palvelun lopputuotteiden käyttäjät odottavat organisaatiolta parempia palveluita 

ja palvelutuotteita ja parempi palvelu on mahdollista silloin, kun asiakkaat saavat itse 

osallistua palvelutuotteiden ja -prosessien luomiseen. (Virtanen 2018, 47-52.)  

2.1 Opinnäytetyön taustaa 

Vuonna 2015 uudistetun sosiaalihuoltolain tarkoituksena on ollut siirtää painopistettä 

erityispalveluista enemmän yleispalveluihin sekä vahvistaa eri viranomaisten yhteistyötä. 

Palvelutarpeen arviointeja tehdään lain vaatimalla tavalla moniammatillisesti ja Sipoossa 

esimerkiksi lääkäri tai joku muu ammattilainen on usein mukana työparina niitä tekemässä. 

Kunnallisina sosiaalipalveluina järjestetään sosiaalihuoltolain 14§:n mukaan esimerkiksi 

sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, perhetyötä, kotipalvelua, kasvatus- ja perheneuvontaa. 

Sipoon lapsiperheiden tiimi aloitti organisaatiouudistuksen jälkeen toimintansa 1.1. 2017, joten 

se oli opinnäytetyön aloitusvaiheessa syyskuussa 2017 vielä hyvin nuori ja sen toimintaa ja 

prosesseja vielä kehitettiin. Tiimi muodostettiin alussa seitsemän ihmisen tiimiksi hyvin erilaisia 

työtaustoja ja koulutustaustoja omaavista ihmisistä. Osalla tiimin jäsenistä oli jo ennestään 

yhteistä työtaustaa, osa tuli aivan uusina esimerkiksi vankalla yhdistyskokemuksella 

varustettuna ja osa oli sellaisia, jotka olivat joskus aiemmin työskennelleet kunnassa, mutta 

nyt palasivat muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin. Uuden tiimin ensimmäinen vuosi sujui 

pitkälti ryhmän muodostumiseen ja sen luonnollisiin kehitysvaiheisiin. Vasta nyt olemme 

oppineet tuntemaan toisiamme ja alkaneet löytää me-henkeä, luottamusta ja 

yhteenkuuluvuutta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana kehitettiin, uudistettiin ja muokattiin 

työhön liittyviä prosesseja. Halusimme lähteä kulkemaan Lapen viitoittamien tavoitteiden 

suuntaan ja näitä valtakunnallisia kehityssuunnitelmia kehittämällä omaa toimintaamme hyvin 

käytännönläheisesti paikallisella tasolla.  

Olemme työyhteisössämme kokeneet tämän ensimmäisen vuoden aikana, että vaikka 

keskustelujen tasolla asiakkaan osallistaminen nähdään tärkeänä osana työtä ja sen 

kehittämistä, on se käytännön tasolla jäänyt kuitenkin liian vähälle huomiolle. Syitä tähän voi 

olla useitakin, mutta ehkäpä työmäärän runsaus, kiire ja hektisyys ovat ainakin olleet selittäviä 

tekijöitä siihen, että asiaan ei olla riittävästi pysähdytty. Uudessa organisaatiossa aloittaneessa 

tiimissämme ei ole ollut työn rakenteissa sellaista työskentelymallia tai vakiintunutta 

toimintatapaa, jolla asiakkaan osallisuus olisi aidosti käytänteenä tai reflektioiden keskiössä. 

Sipoon kunnan strategiassa ja arvoissa asiakaslähtöisyys on kuitenkin yksi arvoista liittyen 

palvelualttiuteen seuraavilla sanoilla: ”Vaalimme asiakaslähtöisyyttä kaikessa 

toiminnassamme. Olemme nopeita ja joustavia. Palvelumme on laadukasta ja ystävällistä 

kaikille” (Sipoon kunta, Strategia 2018-2021.) Muita arvoja ovat mm. avoimuus ja kekseliäisyys, 

ja nämäkin arvot sopivat hyvin kehittämistyömme ideologiaan. Avoimuudesta kunnan 
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strategiassa mainitaan, että toiminta on läpinäkyvää ja yhteistyökumppanina kunta on hyvä ja 

luotettava. Toimintaa uudistetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella ja kunta tunnetaan 

luovista ja rohkeista ratkaisuista. (Sipoon kunnan strategia 2018-2021.) Eräs luova ja rohkea 

ratkaisu on esimerkiksi Sipoon kunnan kotihoidon mukanaolo hankkeessa, jossa kehitetään 

itseohjautuvaa työyhteisöä Buurtzorg-mallin mukaan. Kokeilu alkoi 1.1.2018 ja se tehdään 

yhdessä Arcadan, THL:n, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston sekä Handelshögskolanin kanssa. 

Tätä seuraamme mielenkiinnolla vierestä, koska kotihoidossa ja meidän työssämme on hyvin 

paljon samoja elementtejä nimenomaan työn itsenäisyyteen ja kotikäynti-painotteisuuteen 

liittyen.  

2.2 Sipoon lapsiperheiden sosiaalityö 

Lapsiperheiden sosiaalityön tiimi Sipoon kunnassa koostuu kolmesta pienemmästä tiimistä, 

jotka yhdessä muodostavat yhtenäisen palveluja tuottavan kokonaisuuden ja joilla on yhteinen 

esimies. (kuvio 1) Yksi tiimeistä on lastensuojelun tiimi, johon kuuluu neljä sosiaalityöntekijää 

ja johtava sosiaalityöntekijä. Toinen tiimi on nimeltään OVI-tiimi ja sen nimi muodostuu 

sanoista ohjaus, vastaanotto ja informointi. Tähän tiimiin kuuluu kolme sosiaalityöntekijää ja 

yksi erityissosiaaliohjaaja. OVI tiimi nimensä mukaisesti ottaa vastaan kaikki 

lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon, antaa palveluohjausta ja neuvoja 

kuntalaisille sekä kunnan muille toimijoille, kuten esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle. Kolmas tiimi on oma tiimimme, jota kutsutaan nimellä TUPA-tiimi. Nimi tulee 

sanoista tukipalvelut, ja tiimin tehtävänä on tuottaa kunnan lapsiperheille erilaisia palveluja. 

Näitä palveluja ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus, tuetut- 

ja valvotut tapaamiset, omaishoidontuki alle 18-vuotiaille, perheasioiden sovittelu, 

erotyöskentely, väkivaltatyö ja talousneuvonta. Tiimin tehtävät ovat hyvin vaihtelevia, koska 

pienessä kunnassa lakisääteiset tehtävät jaetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 

erilaisten osaamisten ja resurssien mukaan. Tiimissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä kolme 

perhetyöntekijää ja viisi sosiaaliohjaajaa. Itse siis toimimme tiimissä sosiaaliohjaajina ja toinen 

meistä tiimivastaavana. Käytännössä tämä tarkoittaa työnkuvassa tiettyjen toimintojen 

organisointia ja viranomaispäätösten tekoa, mutta molemmat teemme asiakastyötä perheiden 

kanssa, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.  

 

 

Kuvio 1 Sipoon lapsiperheiden sosiaalityö 

Ovi-tiimi

•3 sosiaalityöntekijää

•1 erityissosiaaliohjaaja

•Palvelupäällikkö johtavana 
sosiaalityöntekijänä

Tupa-tiimi

•1 vastaava sosiaaliohjaaja

•4 sosiaaliohjaajaa

•3 perhetyöntekijää

Lastensuojelu

•1 johtava sosiaalityöntekijä

•3 sosiaalityöntekijää
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3 Tutkimusympäristö 

Tutkimus toteutettiin Sipoon kunnan lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä, josta tarjotaan 

sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluja lapsiperheille. Työntekijät koostuvat 

perhetyöntekijöistä, joiden koulutustaustat ovat esimerkiksi lähihoitaja tai lastenhoitaja. 

Nämä perhetyöntekijät tarjoavat kotipalvelun lisäksi lastensuojelun tehostettua perhetyötä 

sosiaalityöntekijän suunnitelman mukaisesti. Tiimin sosiaaliohjaajat ovat yleensä 

koulutukseltaan sosionomeja (AMK) tai vastaava vanhempi opistotasoinen koulutus. 

Työskentelyä ohjaavat asiakassuunnitelmat, jotka tehdään yhdessä asiakkaiden ja perheen tai 

lapsen vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. 

3.1 Perhetyö 

Sosiaalihuoltolain (2015) mukaisella perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista. Lain 

mukaisesti perhetyön on tarkoitus olla ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 

tukea, jonka tavoitteena on perheen omien voimavarojen ja elämänhallinnan lisääminen. 

Sosiaalihuoltolain mukaisesti perhetyö on osa peruspalveluja ja sen pyrkimys on estää 

perhetilanteen kriisiytyminen ja esimerkiksi mahdollinen lastensuojelun tarve. 

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 58-59) kuvaa perhetyötä 

vanhempien ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukemisena yhtä lailla kuin matalan 

kynnyksen palveluna neuvolan kautta. Perhetyössä sovelletaan sosiaalihuollon lainsäädäntöä, 

vaikka kunnat voivat järjestää perhetyötä myös terveydenhuollon kautta. Lastensuojelun 

perhetyötä sosiaalihuoltolaki kuvaa tehostettuna, jolloin siihen sovelletaan lastensuojelun 

työprosesseja. 

Perheiden kanssa tehtävää sosiaalityötä kutsutaan perhetyöksi, vaikka se käsitteenä ja 

ammattikäytännön määritelmänä on usein epäselvä. Perhetyö on usein jäsentymätöntä ja 

toimintatapana melko uutta. Lastensuojelussa perhetyötä käytetään avohuollon tukitoimena ja 

sitä voidaan toteuttaa yhtä lailla asiakkaan kotona kuin laitoksessa. Perhetyö pitää sisällään 

kotipalvelun, perhekuntoutuksen, perhekotihoidon, perhehoidon ja perheterapian. Myös 

perheneuvonnan voi käsittää eräänlaisena perhetyön muotona. Yleinen tavoite perhetyössä on 

vanhemmuuden tukeminen perheen omassa ympäristössä. Lastensuojelun avohuollon haasteina 

monissa perheissä on vuorovaikutuksen ongelmat ja tähän problematiikkaan on mahdollista 

päästä pureutumaan parhaiten perheen arjessa toimimalla. Perhetyössä käytetään erilaisia 

menetelmiä, ohjataan ja neuvotaan sekä toteutetaan terapeuttisia keskusteluja. (Myllärniemi 

2007, 5-8.) 

Heinon (2008, 20) mukaan perhetyön historia asettuu noin 1980-luvulle, jolloin kehitettiin 

palveluja ja pyrittiin vähentämään lastensuojelun laitosmaisuutta. Ensimmäiset lastensuojelun 

perhetyöntekijät olivat laitosten työntekijöitä, jotka tekivät kotikäyntejä ja yhteistyötä 

perheiden kanssa. Perhetyötä kehitettiin erilaisten ohjelmien ja projektien avulla, vaikka 1990-
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luvulla laman jälkeen perinteinen kodinhoitajien työ väheni. Perhetyötä kuitenkin annettiin 

perheille, jotka olivat lastensuojelun tarpeessa. Vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 

myötä perhetyö on kunnissa lisääntynyt ja vakiintunut osaksi sosiaalipalveluja (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017). 

Sosiaalihuoltolain mukaisella ja lastensuojelun perhetyöllä tavoitteena on muutos perheen 

toiminnassa, lasten asemassa, kasvattamisessa ja huolenpidossa. Tällainen perhetyö on 

kuntouttavaa muutostyöskentelyä. Kysymyksessä voi olla äkillinen tai pitkittynyt kriisitilanne 

perheessä. Perhetyö voi jatkua koko lapsen elämän silloin, kun työskentely on välttämätöntä 

ns. kannattelua arjesta selviytymiseksi. (Heino 2008, 44.) Perhetyötä voidaan käyttää myös 

asiakkuuden alkuvaiheessa, tuen tarpeen selvittämiseksi, mutta tässä opinnäytetyössä 

keskitytään lähinnä muutostyöskentelyyn.  

3.2 Lapsiperheiden kotipalvelu 

Kotipalvelu eroaa perhetyöstä työn käytännönläheisyyden vuoksi. Sillä tarkoitetaan perheen 

käytännön toimien ja tehtävien tukemista ja niissä avustamista. Kotipalvelu on suunnattu 

erityistilanteisiin, jolloin perheen omat voimavarat erilaisten kriisien tai muiden haasteellisten 

elämäntilanteiden vuoksi ovat madaltuneet. Sosiaalihuoltolain mukaan perheillä on oikeus 

saada kunnan kotipalvelua esim. sairauden, synnytyksen tai toimintakykyä alentavan erityisen 

syyn vuoksi. Kuten perhetyö, myös kotipalvelu on suunnitelmallista ja määräaikaista 

työskentelyä, jossa opastetaan perhettä kodin- ja lastenhoidossa konkreettisesti. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017, 60.) 

Vuoden 2015 sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelun tavoitteena on tukea perheitä 

ennaltaehkäisevästi. Tuen saaminen ongelmien varhaisessa vaiheessa estää kriisiytymistä ja sen 

tarkoitus on vähentää muiden erityispalvelujen tarvetta. Kuntien velvoite järjestää 

kotipalvelua koskee kaiken ikäisiä lapsia ja heidän perheitään ja siihen on oikeus myös 

lastensuojelun asiakkailla. Sosiaalihuoltolaissa säädetään myös velvollisuus kunnille järjestää 

kotipalvelua siihen aikaan vuorokaudesta, kun perhe sitä tarvitsee. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017, 61.) 

3.3 Sosiaaliohjaus 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) soveltamisoppaassa sosiaaliohjauksen tavoitteeksi asetetaan 

sosiaalihuoltolain nojalla sekä yksilöiden että perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden 

edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kansalaiset, asiakkaat ja heidän 

läheisensä nähdään aktiivisina toimijoina ja voimavarakeskeisen työn menetelmät tukevat 

asiakkaiden täysvaltaista kansalaisuutta ja osallisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 

32.) Asiakkaiden aktiivisuutta, toimijuutta, osallisuutta ja elämänhallintaa korostetaan ja 

pidetään tärkeänä. Sosiaaliohjauksen asiakkaat nähdään aktiivisina toimijoina työntekijän 
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rinnalla asiantuntijoina selvittämässä omaa elämäntilannettaan. Olennaista on vastavuoroisen 

vuorovaikutussuhteen rakentuminen ja suhteissa olo. (Vogt 2016, 29.) 

Helmisen (2016, 211) mukaan sosiaaliohjauksen lähtökohtia ovat suunnitelmallisuus ja 

tavoitteellisuus, neuvonta ja ohjaus, vuorovaikutus ja toiminta, asiakkaan psyykkinen ja 

sosiaalinen tukeminen, hänen osallisuutensa ja voimavarojensa lujittaminen sekä 

yhteistyöverkostoissa toimiminen ja vaikuttaminen. Helminen kuvaa sosiaaliohjausta 

työkenttänä, jossa tuetaan yhtä lailla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kuin 

vanhemmuutta. Lastensuojelun piirissä sosiaaliohjaus käsitetään moniulotteisena 

työskentelynä lapsen, nuoren ja vanhempien kanssa ja sitä toteutetaan usein ehkäisevän työn, 

avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon yhteydessä. 

Kuten perhetyö myös sosiaaliohjaus on tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä. 

Työskentely on voimavarakeskeistä ja kunnioittavaa, ja siinä korostuu tuki ja motivointi 

itsenäisyyteen. Työtä tehdään yksilöiden, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen parissa. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2017, 55.) Lastensuojelussa työskennellään samoin asiakaslähtöisesti 

lapsen ja vanhempien kanssa tiiviisti. Suunnitelmat tehdään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 

ja työskentelyssä käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja metodeja. (Helminen 2016, 

214.)  

3.4 Asiakaslähtöisyys 

Työtehtävät ihmissuhdealoilla rakentuvat usein ihmisten erilaisten ongelmien ympärille. Niiden 

ratkominen edellyttää myös ongelmien ymmärtämistä. Asiakas usein odottaa ammattilaiselta 

asioiden selittämistä ja ammattilainen pyrkii usein osoittamaan pätevyyttään selittämällä niitä 

hänelle. Se, että asiakas luottaa ammattilaisen kykyyn ratkaista hänen ongelmansa, saa 

työntekijän korostamaan omaa asiantuntemustaan ja juuri tässä piilee asiantuntijakeskeisen 

vuorovaikutuksen vaara. Asiakkaalle ei anneta omaa vastuuta tilanteessaan tai se voi jäädä 

vähäiseksi. Asiantuntijan määrittelemät tavoitteet ja tulkinnat ovat hallitsevassa asemassa ja 

siten ne vaikuttavat vahvasti niihin toimenpiteisiin, joita työskentelyssä lähdetään 

toteuttamaan. (Mönkkönen 2018, 59.) Asiantuntijakeskeisyys ja asiakaslähtöisyys olivatkin 

teemoja, joita lähdimme jo opinnäytetyömme ideointivaiheessa itsessämme pohtimaan. On 

tärkeää tunnistaa työntekijänä ensin omia ajatuksiaan ja asenteitaan niistä sekä paikantaa 

oman työn toimintakulttuurista niiden hienovaraisiakin muotoja.  

Asiakkaalle asiakaslähtöisyys määrittyy sosiaali- ja terveyspalveluissa siitä näkökulmasta, miten 

palveluiden tarjonta palvelutilanteissa kohtaa asiakkaan tarpeet. Virtanen ym. (2011, 7-8) 

toteavat, että jo 1970-luvulta lähtien suomalaista palvelujärjestelmää on rakennettu 

erillislakien avulla ja pirstoutuvan palvelujärjestelmän logiikalla. Tämä on tuottanut 

asiantuntijoita jokaiselle erityisosaamista vaativalle erikoisalalle. Vuosikymmenten saatossa 

tätä pirstoutuvaa palvelujärjestelmää on monin keinoin yritetty kohentaa mm. 
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valtionosuusuudistuksilla sekä poliittisilla ja hallinnollisilla uudistuksilla. Nämä sosiaali- ja 

terveyssektorin uudistustarpeet ovat vauhdittamassa myös parhaillaan tapahtuvaa 

asiakaslähtöisyyden kehittämistä ja julkisella sektorilla asiakaslähtöisyys onkin noussut 

kattavan keskustelun kohteeksi.  Asiakaslähtöisemmillä toimintamalleilla palveluiden 

kustannustehokkuutta, hoidon vaikuttavuutta sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä 

voidaan lisätä, joten niiden kehittäminen auttaa vastaamaan uudistustarpeisiin sekä samalla 

edistää myös perinteisten asiakkuus käsitysten muuttumista asiakaslähtöidempään suuntaan. 

Ammattikunnan asiantuntijan sanoin: ”nyt tarjotaan sitä mitä tuotetaan, eikä välttämättä 

tuoteta sitä mitä tarvitaan”. (Virtanen ym. 2011, 8.) 

1980-luvun jälkipuoliskolla asiantuntijakeskeisen ajattelu- ja toimintatavan rinnalle alkoi tulla 

käsite asiakaskeskeinen orientaatio ja asiakasnäkökulma. Tällä vuorovaikutuksen näkökulmalla 

on sekä liiketaloudelliset että humanistiset juuret ja niillä tarkoitetaan orientaatiota, joka 

lähtee asiakkaan tarpeista ja joka perustuu asiakkaan tilanteen määrittelyihin. Humanistisesta 

näkökulmasta asiakkaan yksilöllisyyttä, kunnioitusta sekä aidosti kuulluksi tulemisen tarvetta 

alettiin korostaa. Markkinaideologiat, jotka taas olivat liberalistisia, korostivat joustavaa 

palvelua ja tarvelähtöisyyttä. Tämän ideologian mukaan on tärkeää määritellä asiakkaan 

todelliset tarpeet ja tyytyväisyys hänen saamaansa palveluun. (Mönkkönen 2018, 81.) Se, että 

yritys osoittaa arvostavansa ja kuuntelevansa asiakkaitaan ja heiltä saamaansa palautetta, on 

erittäin tärkeää. Kuitenkin moni yritys pelkää pyytää ideoita avoimesti, vaikka pyytäminen 

kuitenkin viestittäisi asiakkaalle yrityksen arvostavan heitä. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 175-

176.)  

Kunnallisessa palvelussa asiakas on aina läsnä ja osallisena, ja kuvatessamme kaikkia sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakkaana tai potilaana olevia yksilöitä käytämme asiakas -käsitettä. 

Asiakkaalla tarkoitetaan ensisijaisesti sellaisia, jotka käyttävät palveluita ja maksavat niistä. 

Myös eri sidosryhmät, omaiset, palvelun maksajat tai rahoittajat, palvelun tilaajat, 

yhteistyökumppanit sekä toisen toimipisteen työntekijät voidaan nähdä asiakkaina. Käsitteen 

asiakas on aktiivinen, moderni ja itseohjautuva sisältö, vaikka todellisuudessa asiakas on 

riippuvainen palveluiden antajista. (Sorsa 2002, 3.) Ei ole olemassa asiakkaan prototyyppiä, 

vaan jokainen asiakas on yksilö, joka kokee saamansa palvelun yksilöllisesti. Onkin tärkeää 

tiedostaa, että asiakaslähtöisyys ei merkitse asiakkaille samaa asiaa eri elämäntilanteissa ja eri 

palvelutilanteissa.  

Osallisuudella asiakasrooliin viitatessa ajatellaan palveluosallisuutta ja se nähdään 

osallisuutena omaan tai läheisen palveluprosessiin. Laajennettaessa näkökulmaa 

yhteiskunnallisesti tarkoittaa osallisuus ihmisen mukaan ottamista ja omaehtoista mukaantuloa 

palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Ihmisen kokemus tunnistetaan inhimillisenä 

pääomana, josta kertynyttä osaamista ja tietoa voidaan hyödyntää. On mielenkiintoista pohtia, 

kuinka asiakkaan yksilöllistä kokemusta hyödynnetään ja rajautuuko osallisuus lähinnä hänen 
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oman ja lähipiirinsä tilanteen parantamiseen vai toisten samankaltaisessa asemassa olevien 

ihmisten vertaistuelliseen tukemiseen ja kokemustiedon jakamiseen. (Pohjola 2017, 310-312.) 

Ajatusta, että kukin asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija, voidaan pitää 

asiakaslähtöisyyden perustana. Tällöin työskentelyn tulee lähteä asiakkaan asiantuntijuudesta. 

Aivan tärkeimmän asiakaslähtöisyyden ytimen voidaan ajatella lähtevän asiakkaan tarpeiden 

arvioinnista ja muuttuvien tilanteiden tarkastelusta. Asiakkaan yksilöllisten toimintojen ja 

näkemysten kunnioittamisen täytyy olla asia, jolle asiakaslähtöisyys pohjautuu ja joka nousee 

toiminnan arvoperustaksi. (Tuominen 2006, 10.) Ihmissuhdetyössä asiakasnäkökulman 

ottaminen huomioon ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei vuorovaikutuksessa työntekijä voisi olla 

aktiivinen osapuoli. Etenkin ratkaisukeskeisessä työssä on haluttu aktivoida asiakas itse 

jäsentämään omaa tilannettaan ja samalla vaikuttamaan entistä enemmän omaan hoito- ja 

auttamissuunnitelmaansa. Samalla on haluttu murtaa hierarkkisia suhteita. Käytetyt termit, 

potilas-, oppija-, asiakas-, lapsi-, käyttäjä- ja perhekeskeisyys, korostavat myös sitä, että 

asiakasta kuullaan itseään koskevissa asioissa riittävästi ja että hänen roolinsa on aktiivinen. 

(Mönkkönen 2018, 82-83.) 

Asiakaslähtöisyys voidaan ymmärtää myös eri lähtökohdista. Asiakaslähtöisyys on 

palvelutoiminnan keskeinen tekijä ja asiakastyö voi itsessään olla syy organisaation 

olemassaoloon. Asiakaslähtöisyys on myös laadunhallinnan periaate ja laadullinen työn 

perustelu. Hyvän laadun ja palvelun käsitteistöt johdattavat siihen, että asiakkaan tyytyväisyys 

on avainasemassa palvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa. (Sorsa 2002, 37–38.) Edellytyksenä 

asiakaslähtöisyyden toteutumiselle voidaan pitää dialogia, eli tasavertaista vuorovaikutusta. 

Sen keinoin asiakkaan osallistumista edesautetaan ja häneen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti 

ja kunnioittaen (Tuominen 2006, 19). Toisaalta on selvää, ettei asiakkaan tarpeet yksin voi 

ratkaista sitä, miten palvelu toteutetaan. Sosiaali- ja terveysalalla on aiheellisesti rohjettu yhä 

useammin kysyä, kuinka pitkälle asiakkaan ehdoilla voidaan mennä. Käsitteeseen 

asiakaslähtöisyys kuuluu ajatus siitä, että asiakkaan tarpeet pyritään ottamaan huomioon. 

Toisaalta hyvää tarkoittavaan asiakaskeskeisyyteen liittyy mukaan menemisen problematiikka, 

jossa on vaarana se, ettei vuorovaikutus tuo kummallekaan osapuolelle uutta ymmärrystä. 

(Mönkkönen 2018, 83,85.) 

Asiakaslähtöisyys on haasteellista toimintaa ja sitä voidaan tarkastella myös yksilön 

sosiaalisesta todellisuudesta käsin. On tärkeää muistaa, että kun asiakkaalle laaditaan erilaisia 

tavoitteellisia suunnitelmia, kietoutuvat yksilölliset päämäärät ja motivaatiot aina osaksi 

laajempaa kokonaisuutta. Motivointityössä tavoitteiden laadinta ja merkitysten avaaminen 

sitouttavat molempia osapuolia ponnistelemaan päämäärän saavuttamiseksi. Inhimillisen 

toiminnan kannalta toisten ihmisten merkitys osana omia päämääriä onkin tärkeää nähdä ja 

ymmärtää. Vaikka päämäärä virallisesti määrittyisikin asiakkaan tavoitteeksi, tulee siitä 

asiakastyössä usein yhteinen tavoite, johon liittyy keskeneräisten tehtävien jännite. Tämän 
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jännitteen, joka syntyy nykyisen tilanteen ja mahdollisen tulevaisuuden suhteesta tulee olla 

niin tärkeä, että se saa yksilön ponnistelemaan tavoitetta kohti. (Mönkkönen 2018, 160-163.) 

Nimenomaan tavoitteellista motivointia ajatellen kehitimme yhteisen arviointi- ja 

suunnitelmalomakkeen (liite 1), jotta pientenkin asioiden merkitys saisi mahdollisuuden 

avautua sekä asiakkaalle että työntekijälle. Asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta on tärkeää 

ymmärtää, miksi toinen toimii tietyllä tavalla ja mitä ajatuksia ja päämääriä tekemisen 

taustalla on. Tämä tuo myös turvallisuuden kokemusta asiakkaalle mahdollistaen aidosti 

kuunneltuna ja arvostettuna olemisen tunteen ja estäen puolustuksen toimintajärjestelmiä 

aktivoitumasta.  

Palveluketjulle, joka toimii saumattomasti, keskeistä on palvelujen järjestämisen 

asiakaslähtöisyys, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja tukeminen sekä 

organisaatiorajat ylittävä palvelu sekä esteetön tiedonkulku. Asiakaslähtöisessä 

toimintamallissa asiakas nähdään osana sosiaalista verkkoa, johon kuuluvat perhe, muut 

omaiset, naapurit, ystävät, muu lähiyhteisö sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Asiakaslähtöisyyden keskeinen ominaisuus on, että palvelut järjestetään asiakkaan, ei 

organisaation näkökulmasta mahdollisimman toimiviksi. Tavoite, että asiakas voisi vaikuttaa 

aikatauluihin, asioiden etenemiseen sekä siihen, että hän saa asiallista kohtelua, sisältyy 

asiakaslähtöisyyteen. Asiakaslähtöisyyden kuvataan merkitsevän sitä, että asiakas pyritään 

nostamaan entistä keskeisempään asemaan ja että asiakkaiden omia käsityksiä ja toimintaa 

kunnioitetaan. Pyrkimys siitä, että palveluista saataisiin joustavampia asiakaspalautteen 

kautta, sisältyy myös asiakaslähtöisyyteen vahvasti. Asiakaslähtöisyyttä rajaavat kuitenkin 

monet erilaiset yhteiskunnalliset ajattelun ja toiminnan käytännöt. (Sorsa 2002, 3.) 

Käytännössä palvelujärjestelmän muuttaminen ja kehittäminen asiakaslähtöiseksi onnistuu 

vain, jos järjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja palveluja toisiinsa integroiden. Asiakas 

on yksi ja sama läpi palveluiden hallintorajojen ja läpi eri palvelukokonaisuuksien. 

Palvelutuotannossa asiakaslähtöinen toiminta edistää parhaimmillaan parempaa 

vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Siksi innovointi kapealla osa-alueella tai rajatut 

uudistukset eivät riitä, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta asiakaslähtöisyyden kehittämisestä 

koska samalla asiakkaalla voi olla useita eri palvelutarpeita. (Virtanen ym., 2011, 12.) 

Ahonen (2017, 113-114) puolestaan pohtii, että vaikka mahdollisuuksia vaikuttaa 

asiakaskokemukseen on useita erilaisia ja vaikka hoito- ja hoivakulttuuri on maassamme 

kehittynyt viime vuosikymmeninä, on meillä kuitenkin vielä paljon opittavaa asiakkaan 

asemasta suhteessa omiin palveluihinsa ja oikeuksiinsa saatujen palvelukokonaisuuksien 

kehittämisessä. Hänen mielestään tulee asioita katsoa ja kokea asiakkaan silmin silloin, kun 

palveluja lähdetään kehittämään kokonaisvaltaisesti ja asiakasymmärryksellä. Asioita tulee 

tarkastella avoimin silmin ja mielin ilman syyllisten hakemista tai syyllisyyden tuntemista. 
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Tärkeää on mitata asiakkaan kokemuksia ja muodostaa kokonaisvaltainen käsitys tilanteesta 

sekä muistaa, että hyvä palvelukokemus syntyy usein pienistä yksityiskohdista.  

3.5 Osallisuus 

Hyvärin (2017, 38—39) mukaan asiakaslähtöisyydessä korostetaan tällä hetkellä asiakkaiden 

osallistumista palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Osallistaminen ja 

osallisuus ovat nousseet trendiksi sosiaali- ja terveydenhuollon keskusteluissa. Tarve 

osallisuuden lisäämiselle on noussut asiakaskokemuksien nostaessa esiin palveluiden jäykkyyden 

ja etäisyyden. Lisäksi vaatimustaso julkisin varoin toteutettuja palveluja kohtaan on kasvanut.  

Julkisia palveluja koskevassa lainsäädännössä on näihin päiviin asti korostettu kansalaisten 

oikeuksia ja velvollisuuksia, vaikka palvelujen käyttäjä on palveluprosessissa keskeinen toimija. 

Vallalla on ollut palvelujen järjestämismentaliteetti, joka on lähes holhoava, ja palvelujen 

käyttäjien rooli niiden kehittämisestä on kutistunut lähinnä palveluinnovaatioiden testaajiksi. 

On kuitenkin aivan eri asia, uusien palvelujen testaamisen sijaan, osallistua palvelujen 

uudistamisen kaikkiin vaiheisiin alkaen palvelutarpeiden tunnistamisesta uusien palvelumallien 

käyttöönottoon ja niiden hyödyn todentamiseen. Viime vuosikymmeninä myös semantiikka, 

joka kuvaa osallistumista, on muuttunut olennaisesti. Kun 1990-luvulla puhuttiin 

asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja laadusta niin nyt 2010-luvulla puheeseen on tullut sana 

yhteisluominen, jolla on haluttu alleviivata palvelujen käyttäjien kokonaisvaltaista osallisuutta 

julkisten palveluprosessien uudistamisessa. (Virtanen 2018, 49-50.) 

Termin yhteisluominen lisäksi Ahonen (2017) on tuonut uutena terminä tarjolle etenkin 

palvelumuotoilua kuvatessaan termin yhteiskehittäminen. Tällä hän tarkoittaa sitä, että 

asiakkaalla on oikeus vaikuttaa omiin palveluihinsa sekä osallistua niiden ideointiin, 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteiskehittämisen avulla palveluja suunnitellaan ja 

kehitetään tarvelähtöisesti siten, että kaikki kehittämisen osapuolet ovat alusta loppuun 

mukana. Tällaisen tarvelähtöisen kehittämisen hän näkee inhimillisenä sekä 

kustannustehokkaana toimintana sekä myös hyvin osallisuutta vahvistavana. (Ahonen 2017, 52-

53.) 

Kananoja ym. (2011, 415-416), pohtivat myös asiakkaan oikeutta hyvään palveluun sekä 

käyttäjien osallisuutta. He toteavat, että palvelujen käyttäjien osallisuus toiminnan 

suunnittelussa ja seurannassa on yksi tapa ehkäistä valitusten ja kantelujen kautta toteutuvaa 

valvontaa. Kuntalain 27§:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että asukkailla ja 

palvelujen käyttäjillä on edellytykset vaikuttaa kunnan toimintaan. Samassa pykälässä 

puhutaan myös asukkaiden mielipiteiden selvittämisestä ennen päätöksentekoa ja 

avustamisesta oma-aloitteisessa asioiden hoitamisessa ja suunnittelussa. Virtanen ym. (2011, 

9) mainitsevat, että asiakaslähtöisyyden kehittämistä tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa 

kolmella eri sektorilla eli julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla, mutta yhtenäistä 
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ymmärrystä asiakaslähtöisyys-näkemyksestä on kuitenkin vaikea saada. Tämä vaikeus syntyy eri 

sektorien yhteistyön puutteesta. Todellinen asiakaslähtöisyyden toteutuminen vaatii siis 

yhteisen näkemyksen syntymistä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille syvemmästä 

asiakasymmärryksestä– asiakkaiden tarpeista, kyvyistä ja ominaisuuksista – asiakaslähtöisyyden 

kehittämisen perustana ja se vaatii raja-aitojen madaltamista. 

Pohjolan (2017, 308-309) mukaan yhteiskunnan suhde sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaana 

oleviin ihmisiin eri aikakausina on vaihdellut. Ei ole vielä kovinkaan pitkä aika siitä, kun 

asiakkaat ymmärrettiin hoidokkeina ja huollettavina ja vasta 1960- ja 1970- luvuilta alkaen, 

jolloin järjestelmät rakentuivat nykyisen kaltaisiksi, käsitteistöäkin uudistettiin. On kuljettu 

pitkä matka siihen, että voidaan puhua asiakkaan osallisuudesta ja aktiivisesta roolista 

palveluiden kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Asiakasta koskevan ihmiskäsityksen on 

muututtava palvelujen kohteesta ja avun tarvitsijasta oman elämänsä ja palveluidensa 

toimijaksi, jolla on voimavaroja. Gardner (2014, 49) toteaa, että palveluja on perinteisesti 

tarjottu palvelulähtöisesti, eivätkä asiakkaat ole välttämättä edes tottuneet itse osallistumaan 

palvelujensa suunnitteluun tai arviointiin. Asiakkailta saattaa puuttua luottamus 

vaikutusmahdollisuuksiinsa ja tieto siitä, mitä palveluja on tarjolla, jotta voisivat asioista edes 

päättää. Gardnerin mukaan on tärkeää, että työntekijät ovat tietoisia tästä ja tuovat 

asiakkaiden tietoisuuteen eri vaihtoehtoja.  

Tammelin (2010, 19—20) on koostanut esteitä asiakasosallisuuden toteutumisessa. Näitä ovat 

mm. a) poliittiset ja lainsäädännölliset esteet, b) hallinnolliset esteet, esim. tehokkaiden 

asiakasosallisuutta vahvistavien menetelmien vieraus, c) professionaaliset esteet, käsitys siitä, 

että vain asian-tuntijoiden tieto on oikeaa, d) kieli, asiakkaat ja työntekijät eivät ”puhu samaa 

kieltä”, e) resurssit, sillä asiakkaiden osallisuus ja kuuleminen vaatii aikaa sekä työntekijöiltä 

että palvelujen käyttäjiltä ja f) henkilökohtaiset esteet, joita voivat olla mm. työntekijöiden 

asenteet asiakasosallisuudesta. Henkilökohtaisina esteinä voidaan pitää myös erityisen 

haavoittuvien ryhmien kuulemiseen liittyvät ongelmat, esimerkiksi dementoituneen tai 

kehitysvammaisen henkilön kuulemisen osalta.  

Käsitys siitä, että vain asiantuntijoiden tieto on oikeaa, saattaa vieläkin osittain pitää sitkeästi 

pintansa. Yliruka (2005, 124) toi 2000-luvun alkuun sijoittuvissa tutkimustensa tuloksissa esille, 

että omien ammatillisten käytäntöjen auki purkaminen ja arviointi ovat tärkeitä työyhteisön 

oppimisen ja tiedontuotannon näkökulmasta, mutta silti kynnys oman työn arviointiin ja sen 

perusteiden näkyväksi tekemiseen on sosiaalityössä korkea. Arvioinnin pelätään kohdistuvan 

liian lähelle koska sosiaalityötä määritellään tehtävän pitkälti omalla persoonalla. Erittäin 

mielenkiintoista on, että kyseisessä Ylirukan kirjoituksessa, ei lainkaan vielä mainita asiakkaan 

näkökulmaa tai mahdollisuutta siihen, että asiakas saisi olla antamassa palautetta tai muuten 

osallistua itseään koskevan työskentelyn suunnittelemiseen. Mutta kun samasta aiheesta 

löytyvää materiaalia tutkii 2010-luvulta, niin asiakasnäkökulma ja osallisuus ovatkin jo hyvin 
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keskeinen osa sitä. Esimerkiksi THL:n Lastensuojelun käsikirjan sivuilla kerrotaan Kuvastin-

mallin mahdollistavan suoran asiakaspalautteen. Näin asiakas voi vaikuttaa sosiaalityön 

tiedonmuodostukseen oman perheensä asiassa ja asiakkaan toiveet voidaan paremmin 

huomioida käytettävien työmenetelmien ja lähestymistavan valinnassa. (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2018.)  

Osallisuuden edistämiseen tai sen estämiseen kuuluu oleellisena seikkana luottamuksellisen 

suhteen rakentuminen asiakkaan ja työntekijän välillä. Mönkkönen (2018, 207-208) kirjoittaa, 

että monia asioita voidaan mitata ja ennustaa tarkasti, mutta kohtaamisia ei kuitenkaan voida 

koska vuorovaikutustilanteet koetaan ja aistitaan ja siten vaikutus on aina eräänlaista 

yhteisvaikutusta. Jokaisen eleen, sanan tai teon voi ymmärtää eri tavoin riippuen tilanteen 

muista tekijöistä, koska ihmisten välisessä kohtaamisessa on aina lukemattomia hienovaraisia 

sävyjä. Kohtaamisen ensimmäinen vaihe luottamuksellisen suhteen luomisessa on aina hyvin 

tärkeä. Jo muutaman ensimmäisen sekunnin aikana ihmiset luovat toisistaan ensivaikutelman 

ja tässä vaiheessa on tärkeää antaa tilaa ajatuksille ja kokemuksille, jotka luovat suhteen 

kivijalkaa. Vasta tämän jälkeen syntyy vähitellen oikeus haastaa totuttuja näkemyksiä ja viedä 

keskustelua uudelle tasolle. Kun kaikki osapuolet, kivijalan rakentumisen jälkeen, uskaltavat 

astua uudelle tuntemattomalle alueelle, on dialoginen kohtaaminen ja uusien ideoiden 

syntyminen mahdollista.  

Arjen sanastossa käytämme sanoja vuorovaikutus, kuunteleminen, kohtaaminen ja asiakkaan 

tarpeet, mutta käsite ottautua sopii Mönkkösen (2018, 207, 209) mielestä hyvin kuvaamaan 

kaikenlaista hyvää kohtaamista ja palvelua. Vuorovaikutuksessa voi syntyä jotakin aivan uutta, 

kun ottaudumme toisen ihmisen tarinaan ja heittäydymme siihen mukaan. Toinen hänen 

käyttämänsä sana on altistuminen, jolla hän tarkoittaa, että jokaisen meistä tulisi altistaa 

itsemme tilanteille, joihin ei ole selkeää käsikirjoitusta. Tämä edellyttää rohkeutta, koska 

joudumme myös riisumaan muodollisen ammattiroolin ja asettumaan ilman ennakko-odotuksia 

kohtaamaan toisen ihmisen, antaen kohtaamisen määrätä sen suunnan. Ihmiset sitoutuvat 

tilanteisiin, joissa he uskovat voivansa vaikuttaa tapahtumien kulkuun ja jotka he kokevat 

henkilökohtaisesti merkityksellisiksi. Se, että työntekijä uskaltaisi ainakin hetkittäin kääntää 

totutut vuorovaikutusasetelmat ja viralliset totuudet ylösalaisin, edistäisi asiakastyön 

luovuutta. Tietämättömyys on asiakastyön ammattitaidosta hyvin tärkeä osa. Tietämättömänä 

tulisi pystyä kysymään kokonaan uusia kysymyksiä ja asettua ihmettelemään niitä rohkeasti 

toisen ihmisen kanssa. Tietämättömänä olemista voi työkontekstissamme toteuttaa 

mielestämme helpoiten ja luonnollisimmin siten, että tapaamisen tai kotikäynnin lopulla pyytää 

palautetta kysyen tehtiinkö tänään niitä asioita, joita pitikin tehdä tai puhuttiinko niistä 

asioista, joista pitikin puhua. Ja tämän yhteisen arviointi- ja suunnitelmalomakkeen 

täyttäminen yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi kuukausittain antaa oivan mahdollisuuden 

pysähtyä suunnitelmallisesti ja todella ajan kanssa aiheen pariin.  
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Sitoutuminen, ottautuminen ja altistuminen sopivat mielestämme loistavasti tähän osallisuuden 

teemaan. Osallistumisen kokemus on yksilölle merkittävä asia, joka ei voi olla vaikuttamatta 

siihen, kuinka ihminen sitoutuu ja motivoituu asiakassuhteessa. Ja tässä kohtaa ajattelemme 

molempia osapuolia, sekä asiakasta että työntekijää. Onhan se melko nurinkurista, jos asiakas 

sitoutuu ja motivoituu, mutta työntekijä olisi välinpitämätön ja siten jopa lannistaa asiakkaan 

innostusta. Innostuksella on tapana tarttua ja osallisuuden tunteeseen täytyy mielestämme 

kuulua aina hieman innostusta. 

Osallisuuteen liittyy myös voimaannuttaminen ja voimaantuminen. Asiakkaan mahdollisuus 

osallistua päätöksiin, jotka koskevat hänen saamiaan palveluja, on voimaannuttamisen kannalta 

tärkeää. Kokemus kontrollista ja mahdollisuudesta asettaa itse itsellensä päämäärät ovat 

tärkeitä tunnistaa sosiaalityössä yleensä. Adams (2008, 17) toteaa, että voimaantuakseen 

ihminen tarvitsee mahdollisuuden vaikuttaa itselleen merkittäviin asioihin ympäristössään ja 

3muuttaa niitä. Heidän on voitava ymmärtää työskentelyn tavoitteet ja muutoksen tarve. 

Adams (2008, 31) erottelee osallisuuden ja osallistumisen. Hänen mukaansa osallisuuteen liittyy 

tunne vaikutusmahdollisuudesta ja yhteistyöstä, kun taas osallistuminen merkitsee asiakkaan 

aktiivista toimimista ja voimaantumista, sekä mahdollisuutta päätösten tekoon itseä koskevissa 

asioissa. Lopputulemana Adams toteaa, että osallistamisen tarkoitus on kasvattaa asiakkaita 

sopeutumaan ja voimaannuttaa heitä päätösten tekemisessä. (Adams 2008, 17-31.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää omaa työskentelytapaamme Sipoon kunnan 

lapsiperheiden sosiaalityössä siten, että se olisi enemmän asiakasta osallistavaa ja 

avoimempaa. Tavoitteena oli luoda vakiintunut työskentelymalli, jossa asiakas otetaan mukaan 

sekä suunnittelemaan itseensä kohdistuvaa työtä, että arvioimaan sitä aktiivisesti. 

Tutkimusväitteemme on, että asiakas on omien tarpeidensa asiantuntija. Kokemuksemme 

mukaan asiakastyössä käy helposti niin, että työntekijä toteuttaa tukityöskentelyä omien 

ajatustensa tai esimerkiksi sosiaalityöntekijän suunnitelman mukaisesti. Asiakkaan 

sitoutuminen työskentelyyn on kuitenkin aktiivisempaa silloin, kun hän kokee itse voivansa 

vaikuttaa siihen. Halusimme tutkimuksellamme luoda työskentelymalleja ja työkaluja, joiden 

avulla varmistetaan asiakkaiden osallisuus ja tunne vaikutusmahdollisuuksista. 

Kehittämisprosessi muodostuu erilaisista tehtäväkokonaisuuksista ja se voidaan esittää 

lineaarisesti etenevänä prosessina. Kehittämisprosessin ja sen hallinnan Toikko ja Rantanen 

(2009, 56-57) jakavat viiteen tehtävään. Ensinnäkin kehittäminen edellyttää heidän mukaansa 

perusteluja, jolloin otetaan kantaa siihen, mitä ja miksi kehitetään. Toiseksi kehittäminen 

vaatii organisointia, jolloin päätetään, kuka tekee mitäkin ja millä resursseilla. Kolmanneksi 

kehittäminen vaatii varsinaista toimintaa ja neljänneksi on arvioitava tätä toimintaa. 

Viidenneksi kehittämisellä pyritään levittämään uusia palveluita ja tuotteita. Heikkinen ym. 

(2010, 15) toteavat, että toimintatutkimusten tehtävä on muuttaa todellisuutta sitä tutkimalla 
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ja tutkia todellisuutta sitä muuttamalla. Toimintatutkimuksissa tuotetaan tietoa käytäntöjen 

kehittämiseksi.  

Kanasen (2014, 44) mukaan tutkimuksen ytimen muodostaa oikein muotoillut 

tutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymykset. Tutkimusta ei voida tehdä ilman 

tutkimuskysymystä ja sen määrittelyä. Toimintatutkimuksessa tutkimuskysymyksistä pitää 

ilmetä toiminta ja koska ongelman määrittelyn ja täsmennyksen myötä lopullinen 

tutkimuskysymys voi olla aivan toinen kuin mitä se aluksi oli, on joustavuus tutkimuskysymysten 

asettelusta tyypillistä. Ehkä ei edes tiedetä mikä on ongelma, joten voi olla mahdotonta asettaa 

tutkimuskysymystäkään.  

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, miten suunnittelu- ja arviointilomakkeen 

käyttäminen yhdessä asiakkaan kanssa perhetyössä auttaa luomaan sellaisen työskentelytavan, 

jossa työntekijä kokee asiakkaan osallistuvan aktiivisesti työskentelyn suunnitteluun ja 

arviointiin ja jossa asiakkaan toivomukset tulevat kuulluiksi.  Halusimme saada tietoa myös 

siitä, miten yhteinen toimintatutkimus vaikuttaa melko tuoreen työyhteisömme ilmapiiriin, 

yhteishenkeen ja siihen keskusteluun, jota käydään arvoihin ja eettisiin ristiriitoihin liittyen. 

Toivoimme oppimista myös toisiltamme toiminnan ja työn tekemisen kautta. Tutkimuksen 

avulla halusimme muokata asiakaslähtöistä toimintatapaa, jossa asiakkaan oma asiantuntijuus 

nousee selkeämmin esiin. 

Päädyimme tutkimuksessamme kehittämään lähtökohtaisesti työntekijöiden työskentelytapaa 

asiakaslähtöisemmäksi. Kokemuksemme on, että asiakkaan on usein haasteellista kertoa omista 

tarpeistaan erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Siksi koemme, että muutokseen 

työskentelytavoissa on mahdollisuus vaikuttaa ensisijaisesti työntekijöiden asenteiden kautta. 

Jatkotutkimuksen aihe voisi olla asiakkaiden kokemukset osallisuudestaan ja omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan.  

4.1 Toimintatutkimus tutkimustyyppinä 

Toimintatutkimus nähdään toimintana ja voimana, joka kumpuaa toimijoista, ei ulkoa-päin 

annettuina ohjeina, käskyinä tai kehittämistoimintana. Tässä piilee toimintatutkimuksen 

voima, sillä henkilöt, joita ongelma koskee, löytävät siihen ratkaisun yhdessä ja sitoutuvat 

samalla muutokseen. Toimintatutkimuksessa oleellinen elementti on yhteistyö, sitä tekevät ja 

siihen osallistuvat ne, joita ongelma koskee. Koska yhteistyössä törmäävät erilaiset ihmiset ja 

heidän erilaiset tavoitteensa, luottamuksen puute, henkilökemiat ja arvovaltakysymykset, ei 

yhteistyö ole aina ongelmatonta. Toimintatutkimuksen oleellisena osana onkin yhteinen tavoite 

ja se edellyttää yhteistyötä. (Kananen 2014, 11.) 

Toimintatutkimusta on sovellettu enimmäkseen kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä 

sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa. Näiden parissa sitä on käytetty erityisesti silloin, kun on 
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tutkittu organisaatioita ja työelämää. Merkittäviä soveltamisalueita ovat olleet erilaiset 

yhteisöjen kehittämisprojektit. Toimintatutkimuksen tunnusmerkkejä ovat tutkimustavat, 

joiden päämääränä on saada aikaan muutoksia sosiaalisissa toiminnoissa ja samalla tutkia näitä 

muutoksia. Tarkoituksena on tarjota ihmisille väline, jolla todellisuutta voi tutkia ja muuttaa. 

Toimintatutkimus on yhteisöllinen ja itse -reflektiivinen tutkimustapa, jonka avulla yhteisöjen 

käytäntöjä voi kehittää tavoitteellisesti pyrkien samalla ymmärtämään entistä paremmin omia 

toimintatapoja, sekä tilanteita, joissa toimitaan. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 29–33.) Erityisen 

merkityksen toimintatutkimuksesta näemme juuri nuorelle työyhteisöllemme. Toiveenamme on 

rakentaa yhteisöllisyyttä, ammatillista identiteettiä, työyhteisöllisiä päämääriä ja yhteistä 

ymmärrystä. Ajattelemme, että meillä on työryhmässämme paljon hiljaista tietoa erilaisista 

työ- ja koulutustaustoista johtuen, mutta tätä tietoa ei ole saatu näkyväksi ja jaettavaksi 

ajatuksella yksilön tiedosta tiimin tiedoksi. Tälle keskustelulle ei ole vielä löydetty tilaa ja 

aikaa rakenteissa.  

Toimintatutkimuksen ihannetta voisi siteerata seuraavasti: ”Mikään ei ole niin käytännöllistä 

kuin hyvä teoria”. Ihanteena nähdään yhteisöt, joissa yksilöt pohtivat, analysoivat ja kehittävät 

omaa työtään. Yhdessä he kehittelevät vaihtoehtoisia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi ja 

uusia menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla tuotetaan toiminnasta uutta tietoa, 

teoriaa. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25.) Toimintatutkimuksessa tavoitellaan käyttökelpoista 

tietoa ja käytännön hyötyä siten, että toimintatutkija osallistuu tutkimaansa toimintaan. 

Tutkija ei ole neutraali ja ulkopuolinen, vaan aktiivinen vaikuttaja ja toimija ja siten hänellä 

on oma välitön kokemuksensa, joka on osa aineistoa. Toimintatutkimuksessa pyritään 

voimaannuttamaan ja valtauttamaan sekä valamaan uskoa ihmisten omiin 

toimintamahdollisuuksiin ja kykyihin. Ihmisiä rohkaistaan tarttumaan asioihin ja käynnistämään 

muutos, jotta asioita voidaan kehittää paremmiksi heidän omalta kannaltaan. (Heikkinen 2010, 

19-20.) 

Kaikki toiminta voidaan karkeasti jakaa kahteen perustyyppiin: rutiininomaiseen toimintaan ja 

ajateltuun eli reflektiiviseen toimintaan. Puhutaan esimerkiksi teknisestä, tulkinnallisesta ja 

kriittisestä tasosta. Ensimmäisellä tasolla reflektiivisyys, joka on olennainen osa 

toimintatutkimusprosessia, merkitsee joustavaa tapaa työskennellä, oppia kokemuksista ja 

ajatella sekä intuitiivisesti että rationaalisesti. Tulkinnallisella tasolla työntekijä tutkii omaa 

toimintaansa aikaisempien kokemustensa ja arvojensa pohjalta. Hänen on tarkasteltava myös 

omia pelkojaan ja toiveitaan kyetäkseen arvioimaan omaa toimintaansa sekä 

toimintaympäristöään. Reflektio onkin onnistuneimmillaan ryhmässä tapahtuvaa 

ongelmanratkaisua. Kriittisen reflektion tasolla edetään syvemmälle ja siinä kyseenalaistetaan 

sekä toimintatavat että toimintaympäristö. (Syrjälä 1994, 37–38.) Meillä oli tässä 

toimintatutkimusprosessissa kaksoisrooli sekä toimijana että tutkijana, mutta näin pienessä 

työyhteisössä ja yhteisöllisessä prosessissa sillä ei ollut negatiivista vaikutusta.  
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Toikko ja Rantanen (2009, 14) esittävät, että yksikkökohtaiset uudistukset voivat pitää sisällään 

rakenteellista ja toimintavallista kehittämistä, joiden uudistukset kohdistuvat usein 

paikallisesti yhteen organisaatioon tai sen osaan. Laajat reformit puolestaan voivat tarkoittaa 

esimerkiksi jonkin uuden palvelurakenteen kansallista täytäntöönpanoa. Toteutimme 

opinnäytetyömme toimintatutkimuksena, jonka tarkoitus oli kehittää työtapojamme 

asiakaslähtöisemmiksi ja osallistaa asiakkaita heidän omissa palveluprosesseissaan. 

Ajattelimme opinnäytetyöllämme olevan merkitystä myös melko uuden tiimimme 

asiakasymmärryksen ja yhteisen jaetun arvopohjan rakentumiselle. Virtanen ym. (2011, 45) 

toteavat, että vaikka kaikki asiakaslähtöistä työtä tekevät tahot liittävät asiakaslähtöisyyden 

selkeästi organisaation arvoihin, silti alan kirjallisuudessa asiakaslähtöisyys ja erityisesti sen 

kehittäminen nähdään usein palveluntarjonnan, eikä asenteiden tai arvojen kehittämisen 

kautta. Tällöin organisaatiossa vallitsevat asenteet, pelisäännöt, toimintatavat ja ilmapiiri ovat 

avainasemassa. 

Virtasen (2018, 146) mukaan tiimissä tapahtuva oppiminen on sosiaalisten innovaatioiden 

kulmakivi. Sosiaaliset innovaatiot syntyvät tavallisesti kommunikaation tuloksena, useamman 

kuin yhden ihmisen ponnistelun tuloksena. Samoin sosiaalisten innovaatioiden kehittelyssä ja 

niiden edellyttämien muutosten toteuttamisessa avoimella kommunikaatiolla rakennetaan 

luottamusta. Luottamus syntyy tiimin sisäisen toiminnan tuloksena. Hyvin toimivat tiimit ovat 

avoimia, rehellisiä ja antavat mahdollisuuden myös epäonnistumiselle. Salminen (2013, 108-

109) puolestaan kirjoittaa, miten tärkeää on, että tiimin jäsenenä on mahdollisuus päättää työn 

järjestämiseen liittyvistä asioista kuten suunnittelusta, työtavoista ja osaamisen 

kehittämisestä. Nämä kaikki ovat vahvistamassa tiimin jäsenten työn hallinnan tunnetta. 

Huipputiimeissä tehdään päätöksiä yhdessä, ja kaikki jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon 

sekä tiimin toimintaan. Jokaisella tiimin jäsenellä on oikeus tuntea itsensä tasaveroiseksi ja 

arvostetuksi tiimin jäseneksi. Salminen jatkaakin olevansa sitä mieltä, että ennenaikaisen 

eläköitymiseen johtavien syiden, joita ovat erilaiset masennukset ja työuupumukset, taustalla 

on usein kokemus oman työn merkityksen häviämisestä. Ihminen kaipaa tunnetta, että häntä 

tarvitaan ja tämä tunne antaa merkitystä elämälle ja työlle. Tiimityö keinona vahvistaa työn 

merkityksen kokemusta onkin erinomainen, koska vahva sitoutuminen tiimiin ja kokemus 

osallisuudesta johonkin isompaan tehtävään kantaa pitkälle.  

Toimintatutkimuksessa voidaan nähdä resursoinnin näkökulma. Virtainlahti (2009, 177-179) 

kirjoittaa, että vaikka projekteille varataan erikseen aikaa, myös työntekijät tarvitsevat aikaa 

tietämyksen jakamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Tietämyksen jakaminen on osa 

työntekijän työnkuvaa eikä lisätaakka, joka on kasattu muiden töiden päälle. Oman hiljaisen 

tietämyksen esille tuominen ja dokumentointi ovat aikaa vieviä ja laajoja tehtäviä, joiden 

tulokset eivät näy heti. Dokumentoitu hiljainen tietämys toimii kehittymisen apuvälineenä 

myös dokumentoijalle itselleen ja myöhemmin työyhteisön muiden jäsenten tietämyksen 

kehittämisessä.  Muutoksen aikaan saamiseen ja hiljaisen tietämyksen jakamiseen on varattava 
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riittävästi aikaa koska jo oman hiljaisen tiedon tunnistaminen ja esille tuominen vaatii oman 

aikansa. On opittava katsomaan omaa työtään uudella tavalla eikä se tapahdu hetkessä. 

Tarvitaan uusia toimintamalleja, uutta tapaa ajatella koko organisaatioon, jotta hiljainen 

tietämys saadaan aidosti tuotua esille sekä hyödynnettyä ja jaettua koko työyhteisön jäsenten 

kesken. Tästä olimme jo aiemminkin puhuneet työyhteisössämme monta kertaa. Tiedämme 

että monella meistä on tietoa ja erilaista osaamista eri osa-aluilla, mutta meillä ei ole koskaan 

aikaa jakaa sitä tietoa toisillemme. Tämä koettiin hyvin turhauttavana ja ymmärsimmekin 

myöhemmin toimintatutkimuksen etenemisen myötä, että rakenteisiimme täytyy luoda sille sen 

tarvitsema tila.  

4.2 Ryhmäkeskustelut aineistonkeruumenetelmänä  

Tähän opinnäytetyöhön käytettiin tutkimuksellisena menetelmänä ryhmäkeskustelua, joka jo 

toimintatutkimuksen alkumetreillä osoittautui soveltuvan parhaiten kokemusten kerrontaan 

tähtäävään tutkimustapahtumaan. Ryhmäkeskustelu on haastattelutapa joka on yleistynyt 

taloudellisuutensa takia 1990- ja 2000-luvuilla aineistokeruumenetelmänä ja sen erityinen anti 

on, että se kertoo paljon ryhmien toimintatavoista, ryhmän vuorovaikutuksesta sekä siitä, 

miten ryhmä päätyy jaettuun ymmärrykseen keskustelun aiheesta. (Pietilä 2017.) Pohdimme 

myös, olisiko ryhmäkeskustelujen lisäksi hyödyllistä tehdä myös yksilöhaastattelut 

toimintatutkimuksen alkaessa ja päättyessä. Totesimme kuitenkin, että koska toimintatutkimus 

tehdään ryhmänä, niin myös haastattelut tehdään yhteisöllisesti ryhmänä. Lisäksi ajankäyttöön 

liittyvä kysymys nousi meille tärkeäksi koska olimme muutenkin jo lisänneet tiimin 

kuukausittaista palaveriaikaa pelkkää toimintatutkimusta varten.  

Pietilän (2017) mukaan ryhmäkeskusteluissa tutkijan asema on toisenlainen kuin 

yksilöhaastatteluissa, joissa tutkija tyypillisesti ohjaa keskustelun kulkua. Ryhmäkeskustelussa 

osallistujat eivät välttämättä suuntaa puheenvuoroaan tutkijalle, vaan saattavat kommentoida 

toisten osallistujien näkökantoja. Ryhmäkeskustelun onnistuessa asioita tuodaankin esille eri 

näkökulmista, ja sen erityinen anti liittyy yhteisen tiedon tuottamisen prosessiin. Sen 

tallennustapaan on hyvä kiinnittää huomiota, jotta vuorovaikutusta on mahdollista analysoida 

tutkijan haluamalla tarkkuudella.  

Tämä toimintatutkimuksena tehty kehittäminen eteni alkuideasta kuukausittaisten 

ryhmäkeskustelujen avulla sen hetkiseen maaliinsa noin yhdeksän kuukauden aikana (kuvio 2). 

Aineistoa kertyi ryhmäkeskustelumuistiinpanoista ja keskustelujen nauhoitteista sekä 

tutkijoiden omista oppimispäiväkirjamerkinnöistä, jotka näyttelivät aineistossa merkittävää 

roolia. Arviointia ja uusia kehitysvaiheita tapahtui syklien väleissä.  

Tutkimuskokousten ryhmäkeskustelut litteroitiin eli kirjoitetiin tekstimuotoisiksi 

mahdollisimman sanatarkasti. Kananen (2014, 105-106) jaottelee litteroinnin tarkkuuksien 

suhteen eri tasoille ja toteaa, että usein riittää melko karkea taso, joka huomioi lauseen ytimen 
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tiivistetyssä muodossa ja jossa ei ole tuotu esille vastaajan koko ilmaisua. Myöhemmin 

lopullisessa raportissa voidaan sanatarkkaa kuvausta käyttää sellaisenaan sitaattina. Näin 

toimimme tämän opinnäytetyön kohdalla. Litteroitua aineistoa kertyi hyvin paljon, yhteensä 

noin 30 sivua, ja vain pieni osa siitä päätyi tämän opinnäytetyön raportin sivuille. Keskustelut 

olivat kuitenkin merkittäviä ja niiden sisältöjen muuttuminen ensimmäisten kertojen 

hämmennyksestä enemmän arvoista ja omista asenteista keskustelemiseen oli selvästi 

kuultavissa ja havaittavissa.  

Tutkimuskokouksessa esittämiemme kysymysten teemat olivat hyvin yksinkertaisesti ja 

lyhyesti esimerkiksi seuraavia:  

-Oletko käyttänyt arviointi- ja suunnittelulomaketta asiakkaasi kanssa?  

-Miten koit sen itse?  

-Miten asiakas koki sen?  

-Antoiko asiakas palautetta?  

-Mitä siitä seurasi?  

-Jäitkö miettimään jotakin?  

-Onko jotain muuta mitä haluaisit kertoa tai ottaa keskusteltavaksi siihen liittyen?  

Kysymyksiä ei ollut välttämätöntä edes esittää, vaan kokemuksia käytiin läpi tarinoina ja 

keskustellen. Tämä voisi olla myös lähempänä narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä. Hännisen 

(2015, 181) mukaan narratiivinen tutkimus kunnioittaa ihmisen ominaislaatua ja antaa 

kohteilleen mahdollisuuden ilmaista itseään omalla äänellään. Ihmiset kokevat oman tarinan 

kertomisen usein myös palkitsevaksi ja terapeuttiseksi. Olisiko siinä myös elementtejä 

työnohjauksen reflektiivisyydestä ja dialogisuudesta ja voisiko se toimia myös 

vertaistyönohjauksena ja käsitellä omaa jaksamisesta ja oman ammattitaidon kehittämisestä? 

4.3 Tutkimustulosten analysointi 

Tutkimustyö on harvoin harmonista ja systemaattista työskentelyä, joka etenee selkeästi 

vaiheesta toiseen. Syklisyys kuuluu toimintatutkimukseen ja yleensä yhteen suunnitelmaan 

perustuvaa kokeilua seuraa kokemusten pohjalta parannettu uusi suunnitelma. Toimintaa 

hiotaan useiden peräkkäisten suunnittelu– ja kokeilusyklien avulla ja näistä muodostuu 

kokeilujen ja tutkimuksen vuorovaikutuksena etenevä spiraali. (kuva1) Tutkimusongelmaa 

hiotaan usein lopulliseen muotoon vasta raportin kirjoittamisen yhteydessä eli silloin, kun 

tiedetään jo tuloksetkin. (Heikkinen 2010, 19, 85.) Toimintatutkimuksessa ei tutkijalla ole 

tarvetta piilottaa lukijalta sitä, että tutkimusongelmat kehkeytyvät yleensä vähitellen. 

Vuorovaikutuksessa, jota toiminnan ja reflektion kanssa käydään, syntyy uusia ongelmia, joihin 

täytyy vastata uudella tavalla. Toimintatutkimuksen onnistuessa asiat ovat sen jälkeen eri 

tavalla kuin ennen sitä. Muutos koskee sekä sosiaalisen toiminnan käytäntöjä, että 

ajattelutapoja. Tutkimusprosessissa myös tutkijan omat ajatukset muuttuvat ja uudet 

ajattelutavat eivät ole aina ennustettavissa etukäteen. Täsmällisen tutkimussuunnitelman 
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kirjoittaminen tarkasti etukäteen on mahdotonta, kuten myös tiedonhankinnan etenemisen 

kuvaaminenkin. Tutkija oppii koko ajan menetelmistään ja tutkimuskohteestaan. (Heikkinen, 

Rovio & Syrjälä 2010, 86-87.) 

Ei ole sääntöä, jonka mukaan analyysitapojen valinta määräytyy. Se, kuka tekee analyysin ja 

milloin kerättyä aineistoa aletaan analysoida, ei myöskään aina ole selvää. On tavallista 

ajatella, että analyysi tehdään sen jälkeen, kun aineisto on kerätty ja järjestetty. Tämän 

tyyppinen näkemys soveltuukin esimerkiksi strukturoiduilla lomakkeilla kerättyyn tietoon. 

Yleisohjeena voidaan pitää, että aineiston käsittely ja analysointi aloitetaan keruu- tai 

kenttävaiheen jälkeen mahdollisimman pian. Tällöin ainestoa voidaan vielä täydentää tai 

selventää helposti tarvittaessa ja se myös inspiroi vielä tutkijaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 211-212.) 

Jyväskylän yliopiston aineistoanalyysisivun (2015) mukaan fenomenografia on laadullisen 

tutkimuksen analyysimenetelmä, jossa tarkastelun kohteena ovat ihmisten erilaiset tavat kokea 

jokin asia, erilaiset käsitykset jostain asiasta tai erilaiset tavat ajatella jotain asiaa. Ihmisten 

erilaisia käsityksiä asioista ja tapoja arvottaa asioita voidaan analysoida monella erilaisella 

menetelmällä. Tässä tutkimuksessa etuna oli se, että se toteutettiin kahden opiskelijan voimin. 

Tämä antoi mahdollisuuden reflektointiin, jota toteutettiin tutkimuksen kirjaamisvaiheessa. 

Käytimme yhdessä keskusteluun paljon aikaa, jolloin pohdimme tutkimustuloksia ja 

tutkimuksen vaikuttavuutta. Kummallakin oli kokemus, että toimintatutkimus oli oivallinen 

tapa kehittää sosiaalityön laatuun liittyviä asioita. 

Fenomenologisen tutkimuksen hermeneuttinen ulottuvuus nostaa esiin tutkimuksen aineiston 

merkitysten ymmärtämisen ja tulkitsemisen ja tutkija etsii aineistosta merkityksiä esiin tuovia 

ilmaisuja. Kokemukset rakentuvat merkityksistä. Maailma, jossa elämme, näyttäytyy meille 

merkityksinä. Näiden merkitysten ymmärtäminen ja tulkitseminen vaativat tutkijalta kykyä 

irtaantua ja etääntyä mahdollisimman hyvin omasta ajattelustaan ja tiedostaan tutkittavasta 

ilmiöstä. Vuorovaikutuksellista työskentelyä, jota käydään tutkimusaineiston kanssa, kutsutaan 

hermeneuttiseksi kehäksi. Kehän läpikäyminen eri vaiheineen auttaa tutkijaa irtaantumaan 

omasta perspektiivistään ja mahdollistaa avoimen asenteen. Tutkijan tulee kriittisesti 

reflektoida tutkimusprosessin aikana useita kertoja omaa esiymmärrystään tutkittavasta 

ilmiöstä ja välttää näin omia tulkintoja aineistosta. On merkityksellistä tiedostaa 

fenomenologiassa ne teoreettiset mallit, jotka ennakolta selittävät tutkimuskohdetta. 

Aineiston ja oman tulkinnan välinen kehämäinen liike on tutkivaa dialogia ja tutkijan 

ymmärryksen tulisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. Välittömien tulkintojen tekemisestä on 

pyrittävä irti kriittisen ja reflektoivan asenteen avulla, jolla otetaan etäisyyttä omaan 

tulkintaan ja pyritään siitä irti. Kriittisen etäisyyden jälkeen aineisto näyttäytyy erilaisena ja 

sieltä nousee esiin asioita, joita on aluksi saattanut pitää epäolennaisina tai joita ei ole lainkaan 
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huomannut koska ne eivät ole vastanneet tutkijan omaa välitöntä tulkintaa. (Laine 2010, 31,34–

38.)  

Pohdimme tutkimuskokousten käytyjen keskustelujen aikana ja myös kahdenkeskisissä 

tapaamisissamme paljon sitä, miten omat työ- ja elämänkokemukset sekä lähtökohdat 

vaikuttavat asiakkaiden kohtaamisessa. On tärkeää oppia siirtämään taka-alalle näihin liittyvät 

omat tulkinnat ja keskittyä kuuntelemaan asiakkaan aitoja kokemuksia. Jokainen ihminen on 

yksilö ja kokee asiat eri tavalla, vaikka kokemus olisi samankaltainen. Työntekijän on kyettävä 

siirtämään syrjään omat ennakkokäsitykset ja –asenteet, ja suhtauduttava asiakkaiden 

elämäntilanteisiin objektiivisesti.  

 

…jos asiakas on joskus mokannut niin se ei saisi enää myöhemmin vaikuttaa. Asiakkaallakin on 

oikeus muuttua ja kehittyä… (tutkimuskokous 7.6.2018) 

 

 

 

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön prosessimme lähti liikkeelle syksyllä 2017 ideasta, jonka ydin oli perhetyön 

asiakaslähtöinen kehittäminen. Loimme siihen työkalun, lomakkeen, jonka ensimmäisen version 

otimme käyttöön loppuvuodesta 2017. Opinnäytetyömme oli tarkoitus olla tutkimuksellinen 

kehittämishanke Sipoon kunnan lapsiperheiden sosiaalityöhön ja aivan alkuperäinen 

tutkimuskysymyksemme olikin, kuinka asiakkaat ovat kokeneet uuden työtavan muuttaneen 

työskentelyä ja saamaansa palvelua. Halusimme tietää toisiko uusi työkalu asiakkaille enemmän 

kokemusta siitä, että he itse ovat saaneet osallistua työskentelyn suunnitteluun ja 

kehittämiseen.  

Opinnäytetyön idean edetessä ensimmäiseen toteuttamisvaiheeseen saimme ohjaavalta 

opettajaltamme sekä ryhmämme muilta opiskelijoilta arvokkaita neuvoja sekä uusia 

näkökulmia ja kehittämistutkimus vaihtui toimintatutkimukseksi. Sen sijaan, että lähtisimme 

kysymään asiakkailta kokemuksia, lähdemmekin tutkimaan ja kehittämään omaa 

toimintaamme, sekä pyrkimään työtapamme muutokseen. Ymmärsimme jo melko pian syksyn 

kuluessa myös sen, että emme voi tuoda tiimille uutta työvälinettä valmiina, vaan on tärkeää, 

että kaikki työntekijät saavat kokea osallistuvansa kehittämistyöhön. Tämän ymmärtäminen 

toisaalta myös herätti meissä suoranaista hilpeyttä. Jos haluamme, että lopputuloksena olisi 

työmalli, jossa asiakkaat kokevat osallistuvansa aktiivisesti työn suunnitteluun ja arviointiin, ei 

siihen voida päästä ilman että työntekijät ovat mukana prosessissa. Työntekijöiden tulee saada 

kokea sama kokemus. 
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5.1 Toimintatutkimuksen aloitusvaihe ja ensikuukaudet 

Tehtyämme heti opintojen alettua syyskuussa päätöksen, että teemme opinnäytetyön yhdessä 

omaan työhömme liittyen, lähdimme hahmottamaan ensimmäistä alustavaa ideaa. Tuolloin 

ideana oli luoda asiakasta osallistava lomake sekä myöhemmin tehdä asiakaskysely sen 

vaikuttavuudesta sekä asiakkaille että työntekijöille. Tähän aloitusvaiheeseen kuului 

lomakkeen ideointia ja suunnittelua kahdestaan. Tässä vaiheessa hahmottelimme alustavaa 

tutkimusasetelmaa ja -tehtävää ja tuossa vaiheessa vielä ajattelimme toteuttavamme 

opinnäytetyön kehittämistutkimuksen muodossa.  

Lokakuussa esitimme opinnäytetyöideamme ja lomakkeen ensimmäisen version kokouksessa 

työpaikallamme esimiehelle sekä työtiimillemme. Olimme puhuneet jo hieman siitä 

ohimennen, mutta paperilla emme olleet esitelleet muille vielä mitään ennen lokakuuta. Olikin 

hyvin jännittävää kertoa ideasta, koska sillä, miten muut tulisivat ottamaan ideamme vastaan, 

oli meille suuri merkitys. Itse olimme hyvin innostuneita ja positiivisia, mutta arvoitus oli, 

saisimmeko muut innostumaan siitä kanssamme. Mietimme myös, miten osaisimme kertoa 

ideastamme muille, kun emme vielä itsekään oikein tienneet mihin suuntaan tutkimus tulisi 

käytännössä lähtemään. 

Jo tuossa ensimmäisessä kokouksessa saimme palautetta lomakkeesta ja niiden pohjalta siihen 

tehtiin jo joitakin muutoksia. Nämä muutokset koskivat lauseiden järjestystä ja sanavalintaa, 

ei niinkään itse lomakkeen sisältöä. Saimme siis huokaista helpotuksesta. 

Opinnäytetyöideaamme pidettiin toteuttamisen arvoisena ja vaikutti siltä, että muidenkin 

työtiimin jäsenten mielestä sille olisi tarvetta. Marraskuussa toimme lomakkeen toisen version 

työtiimiin kommentoitavaksi ja yhteiseen ideointiin. Tiimin parilla työntekijällä oli jo joitakin 

käyttökokeilua lomakkeesta marraskuun aikana, ja he jakoivat näitä kokemuksiaan yhteisessä 

viikkotiimissämme. Alun hämmennystä ja toisaalta myös viestintämme epäselvyyttä kuvaavaa 

oli myös sekin, että kaikki eivät tienneet, että lomaketta voisi rohkeasti lähteä jo 

koekäyttämään, vaikka se ei ollutkaan lopullisessa muodossa.  

 

…mä jotenkin jäin siihen et sitä piti vielä muokata, niin voin tunnustaa et mä en oo sitä 

käyttäny kun en niiku tajunnu että vois jo käyttää sitä… (tutkimuskokous 13.11.2017) 

 

Kahdeksan hengen tiimissä on mahdollista, että jokaiselle kokouskerralle eivät kaikki aina pääse 

osallistumaan. Havaitsimme jo heti alkuun, että emme olleet ajatelleet toimintatutkimukseen 

liittyvän viestinnän suunnittelemista lainkaan. Emme olleet ajatelleet sitä, kuinka poissaolija 

saisi samat tiedot kuin kokouksessa ollut. Koska ensimmäisestä kokouksesta oli yksi työntekijä 

ollut poissa, oli hän melko hämmentynyt opinnäytetyömme ideasta ja etenemisen aikataulusta. 

Hän toikin esille huolensa, että tämä tulee lisäämään hänen työmääräänsä. 
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…X toi mulle tän ja kertoi että tällaiset tullut meille. Ei mulla ole aikaa tällaisia lappuja 

täytetellä… (tutkimuskokous 13.11.2017) 

Olimme toimintatutkimuksen alkukuukausien, eli loppuvuoden 2017 aikana yrittäneet käyttää 

viikkopalaveriin varatusta ajasta tietyn ajan tutkimuskeskusteluun, mutta totesimme, että 

muut akuutit asiat veivät helposti palaveriajan ja keskustelusta tuli melko rikkonaista ja 

luonteeltaan hätäistä. Vaikutti siltä, että tunnin palaveriajasta jäi vain murto-osa 

tutkimuksesta puhumiselle. Aloimme pohtia, olisiko jatkossa tarkoituksenmukaisempaa 

keskittyä vain tähän teemaan siten, että jokainen voisi valmistautua siihen etukäteen eli 

rakentaa toimintatutkimustapaamisille aivan oma aikataulu. Kuviossa 2 ilmenevät 

tutkimukseen käytettyjen yhdeksän ryhmäkeskustelun ajankohdat ja osallistujamäärät. 

 

ryhmäkeskustelun ajankohta osallistujamäärä käytetty aika 

9.10.2017 6 osa 60 minuutin viikkopalaverista 

13.11.2017 7 osa 60 minuutin viikkopalaverista 

11.12.2017 6 osa 60 minuutin viikkopalaverista 

15.1.2018 7 osa 60 minuutin viikkopalaverista 

8.2.2018 8 90 minuuttia 

15.3.2018 7 90 minuuttia 

12.4.2018 6 90 minuuttia 

10.5.2018 8 90 minuuttia 

7.6.2018 7 120 minuuttia 

Kuvio 2: Ryhmäkeskustelujen ajankohdat, osallistujamäärät ja niihin käytetyt ajat 

Joulukuussa opinnäytetyö vaihtui kehittämistutkimuksesta toimintatutkimukseksi. Tähän 

päädyttiin ohjaavan opettajan ehdotuksesta. Sen sijaan että kehitettäisiin pelkkää lomaketta 

asiakaslähtöisemmäksi ja asiakasta osallistavaksi, lähdettiin kehittämään tiimimme 

toimintatapaa yhdessä. Meille kummallekin toimintatutkimus ei ollut entuudestaan tuttu, joten 

aloimme saman tien tutustua toimintatutkimuksiin liittyvään kirjallisuuteen, käsitteisiin, 

teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin. Löysimme useita opinnäytetöitä, jotka oli tehty 

toimintatutkimuksen muotoon, ja teimme havainnon, ettei esimerkiksi tiukkoja 
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raportointisääntöjä toimintatutkimukselle löydy. Jokainen toimintatutkimus on uniikki ja 

omanlaisensa. Tämä havainto toi toisaalta mielenrauhaa ja myös tilaa luovalle ajattelulle. 

Tutkimuksen käynnistyessä ei tarvitse vielä tietää, minkä muotoinen raportin lopputulos tulee 

olemaan. 

5.2 Toimintatutkimuksen eteneminen ja tutkimuskokoukset 

Vuoden vaihtumisen jälkeen tammikuussa lomaketta muokattiin jälleen kokouksessa yhdessä 

koko tiimin kanssa ja käyttöön otettiin jo sen kolmas versio, joka on myös opinnäytetyön 

valmistuessa käytössä (liite 1). Muutokset siinä olivat pieniä ja liittyivät lähinnä eri aiheiden 

järjestykseen ja joihinkin sanamuotoihin. Lomakkeen käyttökokeiluja oli edelleenkin vasta 

muutamia yksittäisiä, mutta tarkoitus oli keskittyä yhdessä siihen, minkälaiseksi haluamme 

lomakkeen muotoutuvan. Ja toisaalta ne käyttökokemukset, joita muutamalla oli, toimivat 

myös kannustaen ja rohkaisten muitakin kokeilemaan sitä.  

 

…oon muutaman kerran käyttänyt tätä nuorten kanssa silleen et vedetään vähän yhteen et 

mitäs tässä on ollut mihin ollaan menossa… se mikä tässä oli älyttömän hyvää oli se, että sit 

kun mietittiin niitä kirjauksia, niin ne oli tosi kiinnostuneita siit mitä siel lukee… 

(tutkimuskokous 15.1.2018) 

     

Tammikuussa sovittiin myös toimintatutkimuksen aikataulusta tarkemmin. Kalentereihimme 

varattiin kerran kuukaudessa koko tiimin yhteinen 90 minuutin tutkimuskokous, jossa 

keskityttäisiin vain tähän asiaan. Koska aiemmissa tiimikokouksissa olimme kokeneet, että 

emme ehdi tästä aiheesta kuin raapaista hieman pintaa, niin toivoimme että 90 minuutissa 

mahdollistuisi keskustelu ja kokemusten vaihtaminen rauhassa. Tällöin sovittiin myös, että 

keskustelut nauhoitettaisiin niiden hyödynnettävyyden takia. Aikataulun mukaan tapaamiset 

jatkuisivat kesäkuuhun saakka kerran kuukaudessa siten, että viimeinen kerta olisi kahden 

tunnin pituinen, jotta kaikilla olisi kunnolla aikaa jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan. 

Halusimme myös pitää pienimuotoisen kiitostilaisuuden koko työtiimille ”mitalikahvien” 

merkeissä päästessämme ikään kuin maaliin. Sivulla 37 tämä tutkimusprosessi on kuvattu 

selkeyden vuoksi visuaalisena kuviona. (kuvio 3. Toimintatutkimusprosessin kulku) 

Helmikuussa oli ensimmäinen virallinen pidempi tutkimuskokous ja tuolloin lomake oli saatu 

kielenkääntäjältä myös ruotsinkielisenä. Tapaamisessa oli muutama sellainen työntekijä, jolle 

lomake oli uusi tai työntekijä ei ollut ehtinyt sitä käyttämään. Käyttökokemuksista syntyi 

helmikuussa paljon vilkasta keskustelua. Tapaamisessa pohdittiin lomakkeen erilaisia 

käyttötapoja ja vaihtoehtoja, sekä ehdotettiin esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että lomake 

jätettäisiin asiakkaalle hänen itsenäisesti täytettäväksi. Enemmän kannatusta sai kuitenkin 

ajatus täyttää lomake kotikäynnin yhteydessä yhdessä asiakkaan kanssa. Koko keskustelun ajan 

tärkeänä teemana pysyi se, että arviointi täytyy tehdä asiakkaan näkemystä kuunnellen.  
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..entä jos tän jättäis asiakkaalle kotiin ja se saisi katsella ja täyttää sitä rauhassa... 

 

…mun mielestä tää olisi enemmän semmonen mitä tehdään asiakkaan kanssa yhdessä… 

 

..yhdessä täytettävä tottakai! Mut mä mietin sitä osallisuutta koko ajan, että kuka määrittää 

milloin arvioidaan ja kuka määrittää milloin on se kerta, että suunnitelmaa pitäisi muuttaa. 

…meil on niinku hirveesti asioita mitä me tehdään niinku ihan sen takia et me ajatellaan et 

näin aina pitää…sillon kun puhutaan osallisuudesta niin pitäisi perata sinne ihan alkulähteille 

ja lähtee niinku rajusti miettii ja pohtii että meillä on valtavat vallankäytöt täs ja pitäis ottaa 

se huomioon kun tässä arvioidaan tätä työskentelyä… (tutkimuskokous 8.2.2018) 

 

Maaliskuussa toteutui toinen yhteinen toimintatutkimuskokous. Kuluneen kuukauden aikana oli 

lomaketta käytetty useiden asiakkaiden kanssa ja yhteisessä keskustelussa alkoi kuulumaan se, 

että jotkut alkoivat kokea lomakkeen vahvasti työkaluna ja menetelmänä. Nyt tähän 

kokoukseen tiimin jäsenet tulivat jo selvästi enemmän valmistautuneina kuin aikaisemmin. 

Meille itsellemme tuli vahvistusta siihen, että oli hyvä ratkaisu ja paljon toimivampaa keskittyä 

yhteen asiaan kerrallaan ja kokoukseen varattu 90 minuuttia oli juuri sopivan mittainen aika 

tätä tarkoitusta varten. 

 

… mun mielestä tää (lomake) antaa semmosta raamia ja selkeyttä koska tässä 

yksityiskohtaisesti kysytään asioita ja tää antaa mahdollisuuden myös sanoo sille asiakkaalle, 

että joo me ollaan tehtyy kaikkee, mut en mä tiedä mitä järkee tässä on ollut. Nii meidän on 

niinku pakko ajatella tätä työskentelyä uudelleen... (tutkimuskokous 15.3.2018) 

 

…asiakas huomaa, että sillä mitä se on edellisellä kerralla sanonut ja ollut mieltä onkin ollut 

merkitystä työskentelyssä. Että asiakas ajattelee, että tää on sellanen työkalu ja hänen 

eduksi. Se olisi ehkä se ideaali tilanne… (tutkimuskokous 15.3.2018) 

 

Maaliskuussa myös sovittiin, että välitehtäväksi seuraavalle kerralle jokainen tekee ainakin 

yhden arvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa. Perhetyöntekijät toivat esille, että kotipalvelun 

perheissä ei tahdo yrityksistä huolimatta löytyä aikaa ja mahdollisuutta istua alas lomakkeen 

kanssa. Tätä viestiä he olivat aiemminkin tuoneet yhteisissä keskusteluissamme ja se oli hyvin 

ymmärrettävää.  

 

…meillä perhetyöntekijöillä on justiin se tilanne, että me ollaan niin paljon liikenteessä 

perheissä, että sit pitää myös varata se aika tälle niinku istua alas. Sä et voi tehdä jotain 

samalla kun sullon tietokone tai jotain. Et se on se pieni ongelma meillä… (tutkimuskokous 

8.2.2018) 
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…ei siinä mitenkään pysty rauhassa juttelemaan, kun lapset haluaa huomiota. Eikä se äitikään 

kyllä pysty keskittymään kunnolla… (tutkimuskokous 15.3.2018) 

 

Kotipalveluperheissä on usein kotona paljon pieniä lapsia ja kädet täynnä työtä, joten sellaista 

tilaisuutta, jossa voisi rauhassa keskittyä perheen äidin kanssa keskustelemaan, ei 

yksinkertaisesti ole helppoa järjestää.  Ehdotimme tämän tiedon pohjalta seuraavassa 

perhetyöntekijöiden omassa viikkokokouksessa, että luodaan yhdessä kokeiluun 

helppokäyttöisempi lomake pyytää palautetta kotipalvelua saavilta perheiltä. (liite 2) Koska 

kotipalvelussa maksullisuuden takia pyydetään kuukausittain asiakkaalta kuittaus saaduista 

tunneista, pohdimme, voisivatko vanhemmat antaa lyhyen palautteen samalla lomakkeella.  

Kotipalvelulomaketta ideoitiin yhdessä perhetyöntekijöiden kanssa ja siihen päädyttiin 

laittamaan ainoastaan kaksi kohtaa: 

1. kuinka hyödylliseksi olette kokeneet kotipalvelun avun perheellenne tämän jakson aikana? 

2. terveisiä ja palautetta lapsiperheiden kotipalvelulle.  

Tämä lomakemalli nähtiin tarkoituksenmukaisemmaksi myös senkin takia, että useat 

lapsiperheiden kotipalvelun perheet saavat tilapäistä apua johonkin tiettyyn akuuttiin tai 

kuormittavaan tilanteeseen, eikä tarkoituksena edes ole muutostyöskentely tai työskentely, 

joka vaatisi erillistä suunnitelmaa. Ajattelimme kuitenkin, että myös hyvin satunnaista tai 

lyhytaikaistakin apua saavien perheiden antama palaute on meille hyvin arvokasta ja tärkeää. 

 

…tää lyhyt lomake on toiminut tosi hyvin. Oon pyytäny kuun lopussa sitä kuittausta ja samalla 

monesti asiakas on ihan sanallisestikin kiittäny että tää apu on niin tärkeetä heille… 

 

…joo munkin mielestä tää on ihan hyvä ja riittävä. Toimii hyvin ja on nopee ja helppo asiakkaan 

täyttää… (tutkimuskokous 10.5.2018) 

     

Toinen asia, joka lähti maaliskuussa muokkautumaan, oli TUPA-tiimimme kokousrakenteiden 

uudistus. Aloitimme tuolloin perhetyöntekijöille oman kahden tunnin viikkotiimin. Vielä 

helmikuussa viikkotiimi oli ollut tunnin mittainen. Koska perhetyöntekijöitä oli nyt kolme, 

heidän aloitteestaan pidensimme aikaa tunnilla. Helmikuussa tapahtui myös sellainen 

organisatorinen muutos, että neuvolan perhetyöntekijä siirtyi kokonaan lapsiperheiden 

sosiaalityöhön tiimiin ja samaan aikaan aloitti myös yksi uusi perhetyöntekijä. Uusien 

työntekijöiden kannalta oli tärkeää löytää yhteistä reflektointiaikaa ja luoda uusia käytäntöjä 

töiden organisoimiseen ja prosesseihin.   
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…yhteiset kokoukset on kyllä tärkeitä. Kun joskus viikot on niin kiireisiä ettei ehditä paljoo 

edes tavata ja jutella niin tässä tulee puhuttua näitä työasioita ja muitakin asioita… 

 

…meillä on niin paljo sellasta yhteistä puhuttavaa tän työn luonteen takii… ymmärretään 

niinku toisiamme ja voidaan tukea ja tsempata kaveria… (tutkimuskokous 15.3.2018) 

     

Huhtikuussa toteutui kolmas yhteinen tutkimuskokous. Osa työntekijöistä oli jälleen käyttänyt 

lomaketta tai osia siitä ja saanut uusia kokemuksia sen käytöstä. Merkittävin havainto oli 

tietoisuuden lisääntyminen ja oman ajatustavan muuttuminen. Koettiin, että lomakkeen avulla 

oli mahdollista korostaa esimerkiksi nuoren osallisuutta ja muistuttaa työntekijää asiakkaan 

mielipiteen esiin nostamisesta. Päällimmäisenä tunnelmana näyttäytyi se, että lomakkeen 

kohdat auttoivat pitämään tärkeitä kysymyksiä mielessä. Toisaalta lomakkeen käyttäminen 

koettiin jonkin verran jäykkänä ja aikaa sen käyttämiseen tuntui olevan usein vaikea löytää. 

Ajatus asiakkaan osallistamisesta ja mielipiteen kysymisestä pysyi keskusteluissa koko ajan 

rinnalla. Monet kokivat, että jo se, että työntekijä piti asiakaslähtöisyyden teemoja mielessään, 

lisäsi asiakkaan osallisuuden korostumista omassa työskentelyssään.  

 

…mä käytin esimerkiks sen 15-vuotiaan pojan kans. Mä sanoin et nyt meidän pitäis tässä 

jutella yhdessä.. miettii et miten sä oot kokenut tän mun työskentelyn ku mä oon käyny sun 

luona ja onko tapahtunu jotain muutosta… hän sano että mikään ei oo muuttunu ja tilanne 

on sama kuin kolme kuukautta sitten.. ei oo ollu vaikutusta mihinkään. Että mä oon niinku 

samaa mieltä… (tutkimuskokous 12.4.2018) 

     

…ehkä sit se tavallaan herättää siihen, että kauanko sitä samaa kannattaa sit jatkaa jos ei 

siitä oo mitää hyötyy. Kun miten helposti jää vellomaan siihen… (tutkimuskokous 12.4.2018) 

 

Huhtikuun loppupuolella perhetyöntekijöille heräsi ajatus omassa tiimissään, että ensi syksystä 

alkaen he toivoisivat voivansa muodostaa oman työnohjausryhmänsä. Viimeisen reilun vuoden 

ajan, eli koko olemassaolonsa ajan, koko TUPA-tiimi on ollut yksi yhtenäinen työnohjausryhmä. 

Tällä olisi toisaalta tiimiämme jakava vaikutus, mutta toisaalta perhetyöntekijät kokisivat 

saavansa ehkä enemmän juuri omaan työhönsä ja sen haasteisiinkin liittyvää työnohjausta ja 

olihan nykyinen kahdeksan hengen työnohjausryhmä melko suuri. Tästä tehtiin päätös saman 

tien ja koska työnohjaajamme oli muutenkin vaihtumassa kesäkuun jälkeen, oli luonteva kohta 

lähteä etsimään perhetyöntekijöille omaa työnohjaajaa. Sosiaaliohjaajat aloittivat myös uuden 

työnohjaajan kanssa kesän jälkeen ja tämä kahtia jako tapahtui hyvin luonnollisesti ilman 

ristiriitaisuuksia. Jälkikäteen moni on ilmaissut tyytyväisyytensä uudesta pienemmästä 

työnohjausryhmästä eikä isoa ryhmää ole enää kaivattu.  

Toukokuun kokouksessa lomakkeen rinnalle tehtiin vielä versio, jossa kaikki lomakkeen asiat 

olivat muistilistatyylisesti ranskalaisin viivoin koottuna. Ajattelimme, että kun asiat ovat 
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muistilistana, vaikka kalenterin väliin taiteltuna, voi niitä ottaa keskusteluun ilman jäykäksi 

koettua lomakkeen täyttämistä, mutta että niitä ei tarvitse etsiä aina erikseen. Työntekijät 

huomasivat, että muistilistasta pystyi poimimaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivat asiat ja 

ottamaan ne asiakkaan kanssa puheeksi. Se auttoi työntekijöitä nostamaan tarvittavat asiat 

keskusteluun työntekijälle ja asiakkaalle sopivassa muodossa. 

...monta kertaa harmittanu siellä kotikäynnillä, että taas se lomake jäi toimistolle, kun en 

muistanu ottaa mukaan... 

… siinä on niin hyviä joitakin kohtia, että olen niitä useinkin muistanut kysyä, mutta joitakin 

olen jättänyt kysymättä. Menny aina vähä tilanteen ja asiakkaan mukaan… 

… mä oon kanssa muokannu niitä enemmän omaan suuhun sopiviksi. Esimerkiksi oon kysyny 

että mikä sulle on merkinnyt eniten näissä meidän tapaamisissa? Tai mitä sellasta mä oon 

ymmärtänyt ottaa puheeksi, joka on sua auttanu… tai mihin asiakas on tyytyväinen… 

…niin ja oon kysynyt ihan suoraan sitäkin, että onko näissä tapaamisissa mitään mieltä… 

(tutkimuskokous 10.5.2018) 

Toukokuun kokouksessa ideoitiin myös uusille asiakkaille annettava tai lähetettävä infokirje 

(liite 3), jossa vielä avattaisiin työtapaamme ja kerrottaisiin kirjallisesti, että asiakkailta saatu 

palaute on meille tärkeää. Ajattelimme, että vaikka puhumme asiakkaillemme 

tavoitteestamme tehdä asiakaslähtöistä työtä, on hyvä, että se sama tieto on myös luettavissa 

paperilla. Kokemuksemme mukaan perheiden on joskus vaikea pitää mielessä, kuka työntekijä 

heillä käy ja mitä palvelua heille on tarjottu. Infokirje sisältää tärkeää tietoa kunnan 

tarjoamasta palvelusta ja tiivistetyssä muodossa yhteystiedot. Infokirjeeseen lisätään webropol 

-linkki, jonka kautta asiakas voi jättää palautteen saamastaan palvelusta sähköisesti (liite4). 

Sama linkki lähetetään asiakkaalle myös tekstiviestillä tai sähköpostilla, jotta palautteen 

antaminen on asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa. 

… siinä vois olla sen oman työntekijän nimi ja numero ja sit se, että koska on eka 

väliarviointi. Jotenkin se sähköisen palautteen osoite vai? Vai miten me muistutetaan siitä 

sähköisestä palautteenantomahdollisuudesta? 

…niin ja ihan se palveluki mitä perhe on saamassa. Että onko se SHL perhetyötä vai 

kotipalvelua… (tutkimuskokous 7.6.2018) 

Kesäkuussa päästiin tapaamisten suhteen maaliin ja tähän viimeiseen kokoukseen käytettiinkin 

aikaa kaksi tuntia. Moni kertoi kokevansa, että olemme vielä vasta hyvin alussa, eikä lomakkeen 

käyttö ole läheskään vielä rutiininomaista. Toisaalta pohdimme myös sitä, onko juuri se 

oleellista vai jotkin muut matkan varrella tapahtuneet asiat. Tällä kerralla käytettiin reilusti 

aikaa siihen, että vedettiin koko prosessia yhteen. Toimintatutkimuksen kulku ja askeleet 

kuluneiden yhdeksän kuukauden ajalta piirrettiin fläppitaululle sekä kerrattiin yhdessä sen eri 

vaiheita. Moni kertoi yllättyneensä siitä, miten paljon rakenteellista muutosta prosessin aikana 
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tiimissämme ehti tapahtumaan. Kertasimme kokemuksiamme, jaoimme syntyneitä ajatuksia ja 

suunnittelimme samalla uutta sähköistä asiakaspalautelomaketta. Tavoite oli selvittää, mitä 

haluaisimme asiakkailtamme tietää. Asiakaspalautteen tuli meille tekemään ulkopuolinen 

työntekijä toiveidemme mukaan, joten meidän tarvitsi ainoastaan valita siihen kysymyksiä. 

Asiakaspalautekysely on nyt opinnäytetyön valmistuttua saatavilla sähköisenä. 

Heinä- ja elokuussa oli tarkoituksenamme kirjoittaa opinnäytetyötä eteenpäin siten, että se 

olisi ollut mahdollisesti valmis syyskuun ja lokakuun aikana. Näin koko opinnäytetyön prosessi 

olisi ollut kestoltaan noin vuoden pituinen. Tämä ei kuitenkaan aikataulullisesti toteutunut, 

joten jatkoimme opinnäytetyön kirjoitusprosessia myöhemmin syksyllä 2018 ja sen 

valmistuminen tähdättiin uuteen ajankohtaan eli alkuvuoteen 2019. Seuraavassa kuviossa 

(kuvio 3) on kuvattu koko opinnäytetyöprosessin kulku alusta loppuun.  

ajankohta prosessin vaihe 

 

tuotos / seuraus 

2017 

syyskuu  

Kehittämistutkimusidea. 1. ideapaperi. Päätös tehdä opinnäytetyö 
parina. 

lokakuu  Viikkopalaverissa Idean ja lomakkeen 1. 
version esittely tiimille. 

 

Ensimmäisiä yksittäisiä 
lomakkeen käyttökokeiluja. 

marraskuu 

 

Viikkopalaverissa käyttökokeilujen 
jakamista ja lomakkeen 2. version 
tekemistä yhdessä. 

 

Muokatun lomakkeen 
käyttökokeilut alkoivat. 

joulukuu  Viikkopalaverissa käyttökokemusten 
jakamista.  

Kehittämistutkimus vaihtui 
toimintatutkimukseksi. 

Tutustumista 
toimintatutkimusta koskevaan 
teoriaan ja aineistoihin. 

 

2018 

tammikuu  

Viikkopalaverissa kokemusten jakamista ja 
lomakkeen 3. version tekemistä yhdessä. 

 

Sovittiin erilliset 90 minuutin 
tutkimuskokoukset kerran 

kuukaudessa. 

helmikuu  Ensimmäinen varsinainen tutkimuskokous.  

Käyttökokemusten jakamista. 

Kokousten ryhmäkeskustelujen 
tallentaminen aloitettiin. 

 

Tallennusten litteroiminen 
aloitettiin. 
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maaliskuu  Toinen tutkimuskokous. Nyt runsaasti 
käyttökokemuksia. 

Kotipalveluasiakkaille luotiin 
oma palautelomake.  

Päätös kokousrakenteiden 
muutoksesta. Jatkossa 
perhetyöntekijöillä ja 
sosiaaliohjaajilla omat 
viikkotiimit. 

 

huhtikuu Kolmas tutkimuskokous. Runsaasti 
käyttökokemuksia kummastakin 
lomakkeesta.  

 

Päätös jakautumisesta kahteen 
työnohjausryhmään. 

toukokuu Neljäs tutkimuskokous.  

Käyttökokemusten jakamista. 

Lomakkeen rinnalle luotiin 
yhdessä muistilistatyyppinen 
työkalu.  

Kehitettiin infokirje uusille 
asiakkaille. 

Päätettiin aloittaa elokuusta 
alkaen sosiaaliohjaajien 
tiimiakatemia. 

 

kesäkuu Viides tutkimuskokous.  

Yhteinen loppuarviointi ja yhteenveto. 

 

Suunniteltiin yhdessä sähköistä 
asiakaspalautelomaketta. 

 

syys-
joulukuu 

Aineiston analysointia ja opinnäytetyön 
kirjoittamista. 

 

Opinnäytetyön valmistuminen 
siirtyi alkuvuoteen 2019. 

Kuvio 3: Toimintatutkimusprosessin kulku 
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6 Tutkimuksen tulokset ja arviointi 

Aloittaessamme tutkimuksen syksyllä 2017 ideamme oli yksinkertaisesti se, että kehitämme 

työkaluksemme lomakkeen, jolla parannamme asiakaslähtöistä työskentelyämme ja sen jälkeen 

tutkimme sen toimivuutta. Opinnäytetyömme valmistuessa yli vuotta myöhemmin 

huomaamme, että yhden lomakkeen sijasta syntyikin neljä eri lomaketta tai työkalua ja 

etteivät ne sittenkään olleet tutkimuksemme pääasia, mutta niillä oli merkittävä rooli 

tutkimuksemme kulussa.  

Toimintatutkimuksen aikana aiotun alkuperäisen lomakkeen lisäksi syntyi yhteisten 

kehittämispalaveriemme tuotoksena kotipalveluasiakkaiden oma lomake (liite 2), infokirje 

uusille asiakkaille (liite 3) ja sähköinen palautelomake (liite 4). Näitä kaikkia teimme tiiminä 

yhdessä ja jokainen tiimin jäsen toi niihin omia ajatuksiaan sekä mielipiteitään. Seuraavassa 

taulukossa (kuvio 4) kerromme hieman enemmän niistä. 

 

Asiakkaan kanssa täytettävä 

arviointi ja 

suunnitelmalomake 

 

Lomakkeen tarkoitus on osallistaa asiakasta ja saada sen 

avulla tietoa kuinka asiakaslähtöisiksi asiakas kokee omat 

palvelunsa.  

 

Lomake on työkalu, jonka avulla: 

 

- asiakkaat pyritään nostamaan keskeisempään asemaan 

siten, että asiakkaiden omaa toimintaa ja käsityksiä 

kunnioitetaan 

- pyritään muokkaamaan palveluita joustavammiksi saadun 

palautteen kautta 

- halutaan saada tietoa siitä mikä työskentelyssä on 

asiakkaan mielestä ollut hyödyllistä ja miten asiakas 

kokee, että hänen toiveitaan on kuultu tai olisiko hän 

toivonut jotakin enemmän. 

 

Tällaista lomaketta ei ollut ennen olemassa 

ennaltaehkäisevissä palveluissa. 

Lapsiperheiden kotipalvelun 

koonti- ja palautelomake 

Lomakkeella on kaksi tarkoitusta. Saada asiakkaalta 

kuittaus kuluneen kuukauden aikana saaduista palveluista 

sekä antaa asiakkaalle mahdollisuus antaa 

asiakaspalautetta.  

Aiemmin vastaava lomake oli olemassa kuitattavien 

tuntien osalta, mutta nyt sitä muokattiin siten, että siihen 

sisällytettiin palautteen antaminen.  
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Tervetuloa Tuvan asiakkaaksi 

infokirje 

Infokirjeen tarkoitus on toivottaa asiakas tervetulleeksi 

palveluihin ja kertoa minkälaisesta yksiköstä TUPA-tiimissä 

on kyse ja mikä sen tehtävä on. Tarkoitus on myös 

selventää asiakkaalle mitä palvelua hänelle tai hänen 

perheelleen on myönnetty.  

Kirjeestä löytyvät oman työntekijän tai työntekijöiden 

yhteystiedot sekä tulevan väliarvioinnin ajankohta ja 

paikka. Kirjeessä kannustetaan rohkeasti esittämään 

toiveita työskentelyn suhteen sekä antamaan palautetta 

saadusta palvelusta. 

Infokirje lähetetään asiakkaalle samassa kirjeessä 

viranomaispäätöksen kanssa tai työntekijä vie sen 

1.kotikäynnillään asiakkaalle henkilökohtaisesti. 

Infokirjettä ei aiemmin ollut olemassa, mutta sille oltiin 

koettu tarvetta. Asiakkaiden oli joskus vaikea hahmottaa 

minkä palvelun piirissä he ovat ja miten pitkäksi aikaa 

palvelua on myönnetty tai milloin sen jatkumista on 

tarkoitus arvioida.  

Sähköinen palautelomake Sähköisen palautelomakkeen tarkoituksena on mitata 

asiakkaittemme asiakastyytyväisyyttä ja arvioida sekä 

kehittää annettuja palveluja saadun palautteen 

perusteella. Linkin palautelomakkeeseen asiakas saa 

suoraan puhelimeensa tekstiviestillä tai sähköpostitse 

antamaansa sähköpostiosoitteeseen.  

Sipoon kunnan verkkosivuilla on lasten- nuorten ja 

perheiden palveluiden yleinen palautelomake, jolla 

asiakkaat voivat antaa palautetta eri palveluista. Tämä 

tiimin kehittämä palautelomake eroaa yleisestä 

lomakkeesta siten, että siinä on tarkempia kysymyksiä 

nimenomaan asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja se 

lähetetään jokaiselle asiakkaallemme henkilökohtaisesti. 

Asiakkaan ei tarvitse mennä erikseen etsimään lomaketta. 

Kuvio 4: Tutkimuksen aikana kehitetyt lomakkeet 

Toimintatutkimuksen aikana rakenteemme muuttuivat tiimirakenteiden ja työnohjausten 

suhteen vaikuttaen siten myös hyvin paljon työkäytänteisiin. Samalla on syntynyt yhteistä 

työorientaatiota ja ymmärrystä siitä, miten työtä voi tehdä asiakaslähtöisemmin. Olemme 

samalla kehittäneet yhteistä ajatusmaailmaamme ja arvoja. Leppänen ja Rauhala (2013, 266-

268) mainitsevat, että sellaisia tiimioppimisen rakenteita, joiden pohjalta ajattelua voi 

tapahtua, saadaan luomalla kulttuuria, jossa sparrataan toinen toisiaan, käydään jatkuvaa 

dialogia ja treenataan ajattelua yhdessä pienissä ryhmissä. Sen sijaan, että ostettaisiin 

valmentavan johtamisen valmennusta, luodaankin organisaatioon kulttuuria, jossa ihmiset 
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toimivat toistensa valmentajina. Kerran pari kuukaudessa jaetaan haasteet ja surut keskenään, 

ajatellaan yhdessä mihin tulisi keskittyä ja mikä on olennaista juuri nyt. Näin tiimiin syntyy 

sparraamisen kulttuuri, jossa luotetaan ja uskalletaan tehdä kokeiluja ja jossa kokeilemisen 

ilmapiiristä syntyy onnistumisista ja virheistä oppimista.  

Toimintatutkimuksena toteutetun kehittämistyön alkaessa visionamme oli se, että kehitämme 

asiakaslähtöisyyttä yksittäisissä asiakasprosesseissa ja -suhteissa. Ajatus oli etsiä asiakkaan ja 

hänen verkostonsa omia voimavaroja, sekä painottaa hänen omia ratkaisujaan. Tavoitteena oli 

vahvistaa esimerkiksi asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja ja itsetuntoa. Lomakkeen kysymykset 

nostivat keskusteluun juuri näitä teemoja. Kehittämistyön edetessä huomasimme, että 

ajattelutapamme muuttui yhteisten kehittämiskokousten ja kokemusten jakamisen myötä. Nyt 

ajattelemme, että asiakaskohtaamisia ja prosesseja ei haluta jättää yksittäisen työntekijän 

henkilökohtaiseksi asiaksi ja vastuulle, vaan ajatellaan, että prosessit ovat läpinäkyviä ja 

joustavia ja tiimin jäsenet ovat dialogeissa mukana joko omatyöntekijänä tai osallistujana ja 

kehittäjänä saaden näin vertaistukea omien työtapojen kehittämiseen. 

…mä mietin sitä osallisuutta koko ajan, että kuka määrittää mitä arvioidaan ja milloin on se 

kerta, että suunnitelmaa pitäis muuttaa? Meillon niinku hirveesti asioita mitä me tehdään ihan 

sen takia että ajattelaan että näin aina tää on tämä prosessi. Se ei ole asiakkaiden prosesssi 

vaan se on ihan jotain muuta… (tutkimuskokous 7.6.2018) 

Mikäli toimintatutkimuksen jälkeen asiat ovat eri tavalla kuin ennen, voidaan ajatella, että 

tutkimus on onnistunut. Ajattelutavoissa ja sosiaalisen toiminnan käytänteissä on tapahtunut 

muutosta sekä toimintatutkijan omat ajatuksetkin ovat tutkimusprosessin aikana muuttuneet. 

Aina uudet asiat ja ilmiöt eivät ole ennakoitavissa tai tunnistettavissa tai tutkija huomaa 

oletuksensa vääriksi.  Joskus tärkein tutkimuskysymys tulee vastaan odottamatta, kun jostain 

näennäisen pienestä ongelmasta kehittyy avaus uudelle suunnalle. (Heikkinen ym. 2010, 86-

87.) Tässä toimintatutkimuksessa kenttätyön pituus oli tärkeä seikka uuden suunnan 

löytymisessä. Koska mukana oli koko tiimi ja työskentely oli melko intensiivistä, oli mahdollista 

löytää uusia suunnanmuutoksia, joita voitiin lähteä kokeilemaan hyvin nopealla aikataululla. 

Oli hyvin oleellista, että johto antoi työryhmälle vapauden käyttää tutkimukselle riittävän 

paljon työaikaa. Työryhmä sai myös mahdollisuuden tehdä haluamiaan muutoksia esimerkiksi 

työnohjausten lisäämiseksi. Työtiimit alkoivat toimintatutkimuksen kuluessa toimimaan entistä 

enemmän itseohjautuvasti esimerkiksi työaikojen ja lomien suunnittelussa ja niistä voitiin 

päättää tiimeissä. Myös töiden jakaminen ja niiden suunnitteleminen yhdessä työtiimin sisällä 

loi mielestämme tärkeää yhteisöllistä ajattelutapaa ja vastuunkantamista.  

Voimme myös pohtia, oliko toimintatutkimuksessamme kyse enemmän juuri 

toimintatutkimuksen aikaansaamasta muutoksesta vai edistymisestä, jota muutenkin olisi ajan 

myötä tapahtunut. Pohdimme, olisiko tämä kaikki edistys ja rakenteiden muuttaminen voinut 

tapahtua ilman toimintatutkimusta työyhteisön kehittyessä ajan myötä. Koimme, että 
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toimintatutkimus antoi mahdollisuuden pysähtyä riittävästi ja arvioida toimintaa kriittisesti. 

Ilman tapaamisia visualisointeja ja yhteisiä pohdintoja yhteistä ymmärrystä ei olisi syntynyt.  

6.1 Viestinnän merkitys prosessissa  

Halu havainnoida, analysoida ja ymmärtää muutoksia on toimintatutkimuksessa yhtenä 

tavoitteena. Tutkijan on oltava valmis omalla työpanoksellaan vauhdittamaan kehitystä 

työyhteisön kanssa. Yleensä toimija - tutkijalla on tutkimuskohteestaan käytännön kokemusta 

ja tutkimus käynnistyy halusta selvittää, voisiko asioita tehdä toisin. Tällaisia muutostarpeen 

herättäjiä voivat olla esimerkiksi tiedonkulun takertelu, johon aletaan hakea ratkaisua itse 

ulkopuolisen avun sijaan. (Huovinen & Rovio, 2010, 94-95.) Tiedonkulun mekin huomasimme 

heti toimintatutkimuksen alkumetreillä hyvin tärkeäksi asiaksi, ja sen merkitys nousi suureksi 

tutkimuksen edetessä. Voisi todeta, että samalla kun tarkastelimme työyhteisömme asenteita 

asiakaslähtöisyyteen, tarkastelimme myös omaa tiedonkulkuamme ja viestintää sekä 

prosessissa, että kaikessa muussakin toiminnassa työyhteisössämme.  

Seeck (2015, 367) viittaa Lewinin varhaisiin tutkimuksiin 1940-luvulta ja kertoo tämän 

osoittaneen jo varhaisissa töissään, että osallistava ryhmäkeskustelu oli ylivertainen 

suostuttelevaan luentoon verrattuna silloin, kun haluttiin saada muutoksia ihmisten 

käyttäytymisessä.  Muutoksessa viestinnän laatu ja määrä vaikuttavat muutoksen johtamisen 

onnistumiseen. Merkityksellistä on, mitä ihmiset kuulevat ja millaisia tulkintoja he 

kuulemastaan tekevät. Huonointa mahdollista muutostilanteen toimintaa olisi olla viestimättä 

lainkaan. (Juuti & Virtanen 2009, 151.) Mitä enemmän organisaatiossa viestitään, sitä pienempi 

mahdollisuus on sille, että muutoksen vastarinta alkaa täyttää tietotyhjiötä omilla negatiivisilla 

kannanotoillaan ja huhuillaan. Erityisesti muutoksen alussa, sokin, epäuskon ja vihan vaiheessa, 

huhut saattavat ottaa vallan. (Pirinen 2014, 263.) 

Pontevan (2012, 28) mukaan onnistuminen on ennen kaikkea tahdon asia. Positiivinen 

suhtautuminen luo lähtökohtaisesti paremmat onnistumisen mahdollisuudet, koska tunteet 

ratkaisevat myös suhtautumisemme muutokseen. Tunteilla on heijastusvaikutuksia, joita on 

hyvä ymmärtää. Myönteiset tunteet lisäävät myönteisiä tunteita ja kielteiset kielteisiä 

tunteita. (Ponteva 2012, 28—29.) 

Muutosviestintä on osa strategista viestintää, joka liitetään usein muutoksen hallintaan. 

Hallinnalla tavoitellaan asioiden suunnitelmallista ja virtaviivaista etenemistä kohti 

suunniteltua lopputulosta. Muutosviestintään ja sen suunnitteluun tulisi suhtautua kuten mihin 

tahansa muuhun päivittäiseen viestintään, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään 

liiketoiminnan tavoitteet. Yksinkertaistetuimmillaan organisaatiossa tapahtuvat muutokset 

vaativat perusviestinnän ja vuorovaikutuksen sekä osallistamisen tehostamista ja syventämistä. 

(Heiskanen & Lehikoinen 2010, 19; Juholin 2013, 391.)  
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Muutosviestinnällä on monenlaisia tehtäviä, joista huolehtiminen jakaantuu organisaation 

jäsenten kesken ja verkostoissa tehtäväkuvien ja roolien perusteella. Viestinnän tehtävät 

eroavat muutosprosessin eri vaiheissa. Sisällöt ja viestintäkeinot vaihtelevat muutosprosessin 

keston ja laajuuden mukaan. Viestintä muuttuu yksityiskohtaisemmaksi ja kohdistetummaksi 

muutosprosessin edetessä ja viestinnässä tulisi kiinnittää huomiota tiedon kohdentamiseen. 

Muutostilanteissa tiedon tarve on jatkuvaa ja kasvaa merkittävästi, kuten myös halu 

keskustella, jakaa tietoa ja ymmärrystä. (Juholin 2013, 392—393, 404.) Ylhäältä päin sanellut 

asiat aiheuttavat vastarintaa. Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus vaikuttavat siihen, mitä 

olemme valmiita ottamaan vastaan ja miten sitoudumme yhteisöömme ja tehtäviimme. 

(Aaltonen ym. 2003, 131.) 

Muutostilanteet tarvitsevat viestinnällistä kyvykkyyttä, mikä mahdollistaa jokaisen osallisuuden 

tunteen ja vaikutusmahdollisuudet. Oleelliset huomiot ja kysymykset nousevat sieltä, missä 

ihmiset työstävät organisaationsa muutosta ja pyrkivät tekemään sen mahdollisimman hyvin. 

(Juholin 2013, 394.) Tutkimuksen alussa työntekijä, joka oli ollut lomalla toimintatutkimuksen 

ensimmäisessä tapaamisessa, kommentoi saatuaan lomakkeen ensimmäisen version käteensä, 

että hän ei ehdi alkaa täyttää uusia lomakkeita, koska työssä on niin kiire. Tässä vaiheessa oli 

olennaista huomata, että emme olleet tiedottaneet häntä riittävästi tutkimuksen 

tarkoituksesta.   

Muutoksen tarve ja tavoitteet sanoitetaan viestinnällä. Muutoksen ollessa merkittävä ja vaikea, 

tarvitaan tavallista enemmän tilaa keskusteluille ja kasvoittain viestinnälle. Muutosviestinnässä 

on kyse asioiden käsittelyn syvyydestä ja perusteellisuudesta. Viestinnän avulla varmistetaan, 

että kaikki osapuolet saavat muutokseen liittyvän tiedon, sisällön ja sen tavoitteet. Viestinnällä 

pyritään myös sitouttamaan organisaation jäsenet muutoshankkeen tavoitteisiin. 

Avainasemassa muutosviestinnässä on esimiesten ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus. 

Esimiehen ei tule olettaa, että esimerkiksi verkosta saatavilla oleva tieto olisi riittävää tai että 

sitä hyödynnettäisiin. (Stenvall & Virtanen 2007, 67; Juholin 2013, 391.)  

Ponteva (2012, 22) toteaa tarinoiden auttavan organisaatioiden jäseniä ymmärtämään 

paremmin työympäristöään. Ne tuovat henkilöstön äänen kuuluville ja niiden avulla voidaan 

löytää apukeinoja muutosten toteuttamiseen. Muutostarinat luovat uskoa ja toivoa 

muutoksesta selviytymiseen. Niiden avulla voidaan kerätä tietoa muutossuunnitelman 

laatimiseksi tai tietoa voidaan hyödyntää tukitoimia suunniteltaessa ja arvioitaessa. (Heiskanen 

& Lehikoinen 2010, 73—76; Ponteva 2012, 22—23.) 

Muutostilanteissa korostetaan keskustelun, vuorovaikutuksen ja osallistamisen voimaa. 

Suurimpia pulmia onkin ratkaista, miten saada muutostilanteissa väki mukaan ja miten saada 

tunteet ja mielipiteet rakentavasti ja avoimesti esiin tai kerättyä ja jalostettua parhaat ideat 

ja keinot yhteiseksi tahtotilaksi ja konkreettiseksi tekemiseksi puhumattakaan vastarinnan 
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paremmasta käsittelystä – motivoinnista, innostamisesta ja sitouttamisesta. Tähän on hyvä 

käyttää erilaisia ryhmätyömenetelmiä ja fasilitointia, jolla tarkoitetaan yhteisen ymmärryksen 

ja ryhmäprosessien helpottamista. Fasilitaattorin tehtävä on erilaisten ryhmätyömenetelmien 

kautta kerätä ja yhdistää usean asiantuntijan tietämys ja kokemus, sekä vastata prosessista, 

eli siitä, miten ja millä menetelmillä ryhmä työskentelee. Aikataulutus on kanavien valintaan 

liittyvä olennainen osa ja se on hyvä suunnitella etukäteen. Syiden ja seurausten lisäksi 

muutoksen aikataulu ja välivaiheet ovat tärkeitä viestinnällisiä sisältöjä. Oikea-aikaisella 

viestinnällä voidaan varmistaa, että viestintä vastaa todellisuutta, jolloin torjutaan huhuja ja 

spekulaatioita. (Heiskanen & Lehikoinen 2010, 85—94.) 

Onnistunut muutoksen viestintä näkyy ihmisten ajattelussa ja toiminnassa jo muutosprosessin 

aikana. Muutoksen viestintä on onnistunut, kun ihminen ymmärtää muutoksen tärkeyden ja 

sitoutuu muutokseen, on motivoitunut ja toimii perustehtävän suuntaisesti. Kun muutosprosessi 

on viety onnistuneesti päätökseen, alkaa työ uusien käytäntöjen vakiinnuttamiseksi, sillä 

vanhoihin toimintamalleihin ei voida enää palata. Muutosviestinnän kannalta tämä tarkoittaa, 

että uusia käytäntöjä tulee pitää esillä korostetusti läpi koko organisaatoin ja julistaa 

organisaation ja työyhteisön uutta tapaa toimia ja tehdä asioita yhdessä tuoden esiin myös 

onnistumisia, pieniä edistymisiä ja suuria saavutuksia. (Heiskanen & Lehikoinen 2010, 97.)  

Juholin (2010) kuvailee viestinnän arvioinnin dynaamista sykliä ja toteaa, että yhteisöviestintä 

vaatii tulevaisuuden heikkojen signaalien tunnistamista sekä vaatii jatkuvaa seurantaa ja 

mittaamista. Analyysikeinot voivat olla syvällisiä toistuvia mittauksia tai kertaluonteisia 

pinnallisia selvityksiä. Oikeiden menetelmien löytämiseksi tarvitaankin pitkäjänteistä 

tavoitteen asettelua, että voitaisiin tietää, mitä on oleellista seurata tai mitata. Viestinnän 

arvioinnin dynaamiseen sykliin voidaan mennä missä vaiheessa tahansa, koska sykli pyörii osana 

organisaation vuosikiertoa ja kaikkea toimintaa. (Juholin 2010, 38-39.) Myös näinkin pienessä 

mittakaavassa tapahtuvassa muutosviestinnässä on tärkeää seurata viestinnän onnistumista. 

Varsinaista mittaamista, tai mittaria, siihen ei tarvita, mutta on tärkeää palata aiheeseen 

säännöllisesti ja varmistaa että viestintä varmasti tavoittaa kaikki työntekijät.  

6.2 Kokemukset kehitetyistä työvälineistä 

Toimintatutkimusprosessin aikana tiimi kokoontui säännöllisesti kuukausittain jakamaan 

kokemuksiaan niistä lomakkeista, joita yhdessä tutkimuksen aikana kehitettiin. Myös näiden 

virallisten toimintatutkimuskokousten ulkopuolella tapahtuneissa palavereissa heräsi usein 

keskustelua työn suunnitteluun liittyen. Saatoimme pohtia, kenen tavoitteista puhuttiin ja oliko 

asiakkaalla sekä työntekijällä yhteinen tavoite ja oliko tavoitteesta ylipäätään puhuttu. 

Erityisesti yhteinen arviointi- ja suunnitelmalomake herätti paljon ajatuksia. Monet 

työntekijöistä kokivat, että lomake antaa struktuuria ja selkeyttä työskentelylle. Myös dialogin 

koettiin lisääntyvän lomakkeen avulla. 
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… on niin kuin käytännön työhön väline joka avulla pysähdytään ja mietitään sen asiakkaan 

kanssa yhdessä että mikä tässä työskentelyssä on tärkeää… (tutkimuskokous 8.2.2018) 

…asiakas (nuori) saattaa mieltää että ollaankin kavereita, että tässä tulee tavallaan sekin 

raja että oikeasti on palvelua eikä mitään sellaista että tullaan vaan käymään ja jutellaan 

niitä näitä… (tutkimuskokous 12.4.2018) 

… se mikä tässä on älyttömän hyvää, on se, että sit kun mietittiin asiakkaiden kanssa 

kirjauksia, niin ne oli tosi kiinnostuneita mitä siellä lukee… (tutkimuskokous 15.3.2018) 

… mun mielestä tämä antaa sellaista raamia ja selkeyttä… (tutkimuskokous 8.2.2018) 

… tämä pitäis saada luonnollisesti siihen työskentelyyn, ettei siitä tule sellainen että nyt me 

otetaan tämmöinen kuponki… että enemmänkin tämmönen tapa työskennellä. Että tää voisi 

olla niinku jossain terapiatyössä jokaisen istunnon jälkeen, kun tehdään vähän 

samankaltainen juttu. Että oliko tää hyödyllistä ja mitä sä ajattelit, että sait tästä kerrasta 

ja millainen olo jäi ja mitä sä ajattelit että olisi voinu olla enemmän… (tutkimuskokous 

12.4.2018) 

…yhteinen arviointi voi käytännössä olla ihan vaan että kysyisi joka kerta, että mistä tänään 

oli sulle hyötyä ja mitä mä (työntekijä) voisin ensi kerralla tehdä toisin… (tutkimuskokous 

7.6.2018) 

Idea työskentelyn jälkeen toteutettavasta palautteen pyytämisestä syntyi myös 

tutkimuskokousten keskustelujen myötä, ja saimme sen tekniseen toteuttamiseen apua kunnan 

IT-asiantuntijalta. Mietimme erityisesti toimintatutkimuksen viimeisellä tapaamiskerralla 

palautekyselyn sisältöä. Totesimme, että palautelomaketta voi myöhemminkin muokata kuten 

olimme koko tutkimuksen aikana jo tehneet. Jostakin on aina aloitettava ja vasta käytännön 

kokeilut tulisivat osoittamaan sähköisen palautelomakkeen toimivuuden. 

…sähän käyt koko ajan dialogia sen asiakkaan kanssa siellä kotona ja tiedät mitä se tykkää 

palvelusta (lapsiperheiden kotipalvelu). Et olis ihan hyvä sit jälkikäteenkin kysyä, kun 

palvelu on jo päättynyt, että mitä mieltä asiakas oli ja olisiko halunnut jotain enemmän… 

(tutkimuskokous 7.6.2018) 

6.3 Muutokset tiimin rakenteissa ja prosesseissa 

Tämän opinnäytetyön alkumetreillä emme luonnollisestikaan voineet tietää, kuinka yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen luonne tiimimme sisällä muuttuu prosessin aikana. Myös 

henkilöstömuutokset olivat osaltaan vaikuttamassa yhteistyöhön. Perhetyöntekijöiden tiimin 

kasvaminen kolmen ihmisen tiimiksi kahden uuden työtekijän voimin vaikutti siihen, että he 

halusivat kehittää omaa työtään syvällisemmin.  

…sit se nähdään tuoko se muutosta ajankäyttöön et me jakaudutaan… (tutkimuskokous 

15.3.2018) 
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Nykyaikaisissa organisaatioissa tilapäisyys ja nopealiikkeisyys ovat hajottaneet yhtenäisen 

kulttuurin selkeän symboliikan. Turvalliset, yhdessä jaetut tarinat, joiden varassa on 

helpompaa ohjautua vaikeita tilanteita kohdatessa, ovat menettäneet otteensa. 

Nykyorganisaatioissa symboliikan rakentamiseen ei ole aikaa ja näin yhteiset rituaalit ja riitit 

saattavat puuttua. Lisäksi saatetaan painottaa, että kaikkien on omaksuttava maksimaaliseen 

tehokkuuteen tähtäävä rationaalinen työskentelytapa, jossa ei ole tilaa ”tunnehömpötyksille”. 

Merkityssisältöjen kannatteluun ei kuitenkaan riitä pelkkä rationaalisuus. Nykyorganisaatiot 

ovat entistäkin riippuvaisempia siitä, että osaamiseltaan erilaiset henkilöt kykenevät 

yhteistyöhön ja tähän tarvitaan tunnetason työskentelyä, jolla luodaan yhteistä symboliikkaa. 

(Juuti & Salmi 2014, 109-110.) 

…monessa teemassa oon palannut taaksepäin, aikaa pohtimiseen ei ole, pitäisi olla aikaa 

miettiä asiakkaita ja pohtia omaa työtään suhteessa niihi tavoitteisiin… (tutkimuskokous 

8.2.2018) 

… me tarvitaan joku työkalu ja konkretia, sen kautta voi miettiä mikä toimii ja mikä on 

olennaista. Et se ei olekaan tästä paperista kiinni vaan siitä, että meillä ei oo paikkoja, 

missä se asiakkaan ääni kuuluis eikä paikkaa reflektoida sitä, missä se pohditaan… 

(tutkimuskokous 15.3.2018) 

Juhlapuheissa usein toistuva hokema kertoo, että ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara. 

Asiakaslähtöisyydessä henkilöstö antaa palveluorganisaatiolle kasvot ja henkilöstön toiminta 

ratkaisee viime kädessä, miten palveluorganisaatio uudistuu ja kehittää toimintaansa siihen 

suuntaan, jossa asiakkaita kunnioitetaan. Onkin tärkeää, että työntekijät näkevät oman 

roolinsa asiakkaan kanssa tehtävän yhteistyön rakentamisessa. Tämä vaatii sekä 

yhteistyöhalukkuutta että -kyvykkyyttä. Työyhteisöllä on oltava yksilöllinen ja kollektiivinen 

motivaatioperusta, joka perustuu ajatukseen yhteisen hyvän tuottamisesta. Työn tekemistä 

ohjaavat työhön liittyvät tavoitteet. (Virtanen 2018, 101-106.) Olemme puhuneet 

työtiimissämme siitä, kuinka tärkeää on, että jokainen saa tehdä työtään omalla persoonallaan, 

sekä käyttäen omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan. Tärkeää on se, että kaikki tiedämme 

päämäärämme ja oleellisempaa on kysymys miksi, kuin miten. 

6.4 Vaikutukset työyhteisön arvoihin 

Työyhteisöllä on oltava jaettu käsitys siitä, mikä työskentelyssä on tärkeää eli mitkä ovat 

työyhteisön arvolähtökohdat. Parhaissa tiimeissä on yhteinen sanasto ja kaikki tietävät näiden 

sanojen merkityksen. Saatetaan puhua epäonnistumisen sijaan asiasta, joka ei vain 

yksinkertaisesti toimi. Siitä on helpompaa nousta kuin epäonnistumisen häpeästä. Koska 

innostus vaatii paljon rohkeutta, tulisi rohkeudesta palkita myönteisellä huomiolla ja 

arvostuksella. Pelkäävä yhteisö suhtautuu varauksella uusiin asioihin, eikä niiden esittäjä saa 

vastakaikua ideoilleen. Silloin ehdottajasta voi tuntua, ettei häntä arvosteta ja innon hiipuessa 

ehdotukset vähenevät ja lakkaavat vähitellen kokonaan. Innostavan työyhteisön arvoja ovatkin 
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avoimuus, rohkeus, tasa-arvoisuus, luottamus ja arvostus. (Aalto-Setälä & Saarinen 2014, 133-

135.) 

…mulle tuli mieleen se, että miten tärkeitä tällaiset keskustelut on, että siitä on ollut 

puhetta, että millä saatais muokattuu meidän tiimin yhteistä agendaa ja ajatusmaailmaa ja 

arvoja… (tutkimuskokous 15.3.2018) 

Oli mielenkiintoista osallistua siihen keskusteluun, jota toimintatutkimuksen edetessä 

asiakaslähtöisen työtavan kehittäminen synnytti sekä työyhteisömme että kunkin meistä 

arvoista.  Kun edessä on tärkeä päätös tai uusi lakiesitys, käydään yhteiskunnassa 

arvokeskustelua. Yksilön elämässä arvot puolestaan ovat valintoja, jotka ovat jokahetkisiä ja 

arkipäivään liittyviä. Ne ovat osa arkista elämää ja niistä on myös tarve keskustella aiempaa 

enemmän. Arvot otetaan vakavasti ja arvokeskustelujen tarpeellisuutta ei tarvitse enää 

julistaa, koska ne kuuluvat itsestään selvästi organisaatioiden elämään. Arvoissa, kuten 

etiikassakin, se mitä oikeasti tehdään, on aina tärkeintä, koska sanat ja teot kuuluvat yhteen. 

Arvot ovat valintoja, jotka näkyvät teoissa. Puheilla taas on oma arvonsa koska sanat kertovat 

aikeista ja ihanteista. (Aaltonen, Heiskanen & Innanen 2003, 13-15.) Asiakaslähtöisyyteen 

asennoituminen ilmenee johdon, esimiesten ja henkilöstön käytöksessä sekä siinä retoriikassa, 

miten henkilöstön roolista ja asiakkaasta keskustellaan. Tämä asennemuutos lähtee liikkeelle 

usein käytännön toimintatapojen muutoksesta. Työntekijälähtöinen innovaatiotoiminta, jossa 

työntekijät voivat osallistua ideoiden tuottamiseen ja heillä on mahdollisuudet vaikuttaa 

toimintatapoihin, ovat keskeisiä tekijöitä. Työntekijöille delegoitu valta asiakaslähtöisyyden 

kehittämisestä edesauttaa oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta ja on siten merkittävä tekijä 

organisaation työ- ja palvelukulttuurin kehittämisessä asiakaslähtöisempään suuntaan. 

(Virtanen ym. 2011, 47.) 

...pitäisi olla useammin aikaa puhua näistä asioista ja samalla opittais tuntemaan 

toisiammekin paremmin että tunnettais toistemme ajattelutapoja ja arvoja...  

… oon samaa mieltä. Arvoista puhuminen on älyttömän tärkeetä… (tutkimuskokous 

10.5.2018) 

Arvopohdinnat ankkuroituvat sekä järkeen että tunteeseen, joten niissä on mukana sekä 

tunteiden kuuntelua, että käytännön järkeä. Osa arvoista ovat näkyviä ja tavoiteltavia, kun 

taas osa on tunnistamattomia piiloarvoja, joiden tunnistaminen on joskus kiven takana. 

Kokemuksiimme sisältyy paljon käyttökelpoista aineistoa, joten hyvä keino onkin etsiä omasta 

kokemusmaailmasta sellaisia tilanteita, joissa jokin tarkasteltava arvo on toteutunut hyvin. 

Kokemus on myös yhteisön arvojen määrittelyssä käyttökelpoinen keino. Teorioista, kirjoista ja 

julkaisuisista löytää kyllä määritelmiä asioille, mutta hyvä arvokeskustelu on keskustelijoiden 

kokemuksiin, jossa myös tunteet ovat mukana, perustuvaa ja jatkuvaa. (Aaltonen ym. 2003, 

19-20.) 
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…vaatii meiltä työtavan muutosta, että ollaan valppaina asiakkaan tuntemuksille ja ajatuksille 

ja onhan se iso asia että asiakas tietää että hänen sanomisillaan ja toiveilla on oikeasti 

merkitystä… (tutkimuskokous 15.3.2018) 

…otetaan mukaan oman asian suunnitteluun lisää asiakkaan kunnioittamista ja sitä, että on 

kiinnostunut mitä asiakas ajattelee. Ja kunnioitukseen liittyen kuulostaako tämä meidän puhe 

sopivalta tavalta puhua tästä asiakkaasta ja tästä asiasta… (tutkimuskokous 12.4.2018) 

Arvot ovat persoonallisuutemme kuva, joka heijastaa sisäisiä logiikkojamme ja opittuja 

mallejamme. Nämä mallit ovat syntyneet sisäiseksi turvaverkoksemme. Epävarmasta ja 

sekavasta maailmasta tulee ennustettavampi ja hieman järkevämpi arvojen hierarkian, 

turvallisen uskomusjärjestelmän, avulla. Arvojen hyödyllisyys ja toimivuus käy ilmi vasta silloin, 

kun tiedämme kuinka hyvin ne vastaavat nykytilaa. Arvokeskusteluiden prosessi on jatkuva ja 

avoin. (Aaltonen ym. 2003, 28-29.) Kauppinen (2002) tosin toteaa arvojohtamista tutkittuaan, 

että vaikka 88 prosenttia organisaatiosta on määritellyt arvonsa, kyselyjen mukaan vain kuuden 

prosentin mielestä arvot on hyödynnetty. Arvokeskusteluille pitää siis löytyä aikaa, jos ne 

halutaan nähdä aidosti toimintaa ohjaavina ohjenuorina.  

… on tärkeetä saada se asiakas kokemaan, että hänen sanomisilla on merkitystä ja hän tulee 

kuulluksi… (tutkimuskokous 15.1.2018) 

…mä aina mietin miltä tuntuis itse asiakkaana lukea niitä tekstejä musta itsestäni. Että 

näkyiskö niissä että mua arvostettais… (tutkimuskokous 10.5.2018) 

Arvojen juurrutusprosessi ei hoidu yhdellä tai kahdella kokouksella, tai seinälle nostetulla 

arvolistalla, vaan siihen on varattava aikaa. On mietittävä, miten arvot oikeasti jalkautetaan 

arkeen ja on luotava sellaista yhteistä ajattelutapaa, jossa arvojen jalkauttaminen kuuluu 

jokaiselle työntekijälle työtehtävästä riippumatta. Aaltonen ym. (2003, 146-147) kuvaavat 

arvojen jalkauttamista pisimmäksi ja työläimmäksi vaiheeksi. Jalkautuksessa tärkeintä on 

arkinen työ, muistuttaminen, muutosten tekeminen, jatkuvat arviointi ja konkreettiset 

toimenpiteet. Jalkauttamiseen on hyvä varata aikaa ennemminkin vuosia kuin kuukausia ja 

arvoja kannattaa lähestyä arjen tekojen ja viestinnän kannalta unohtamatta suunnitelmien ja 

seurannan näkökulmaa. 

...ja kun seuraavalla kerralla kysyy uudestaan samasta asiasta niin asiakas tietää, että tämä 

on oikeasti tärkeä asia ja sillä on oikeasti väliä mitä mieltä hän on kun sitä taas kysytään... 

(tutkimuskokous 12.4.2018) 

Puohiniemi (2003, 175) kirjoittaa, että arvojen toteutumista tulee kysyä niiltä tahoilta, joita 

se koskee, ei pelkästään yritysjohdolta. Arvoja jalkautettaessa kannattaa niistä puhua 

lopputuloksen kautta. On helpompaa toimia arvojen edellyttämällä tavalla, kun ihminen 

oivaltaa, miltä arvojen mukainen toiminta näyttää ja miltä se vastapuolesta tuntuu. Näitä 

asioita on tärkeää pysähtyä työyhteisössä miettimään arvokeskustelujen kautta. Toiveemme 

on, että tulevaisuudessa yhteisissä keskusteluissamme ja neuvonpidoissa arvot ovat ohjaamassa 
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työskentelyämme ja antamassa sille suuntaviivoja. Jokaista eteen tulevaa asiaa ei voi millään 

etukäteen tiimissä ennakoida ja sopia, mutta kun työyhteisössä on selkeät arvot, niin 

päätöksenteko hankalissa tilanteissa on luultavasti helpompaa.  Aaltosen ym. (2003, 79) mukaan 

yhteisön varattua rajallisista resursseistaan ajan arvokeskusteluun, on tärkeää opetella 

tekemään käytännön työhön, vuorovaikutussuhteisiin ja yksilölliseen kehittymiseen vaikuttavia 

johtopäätöksiä.  

Gardner (2014, 20) kirjoittaa teoksessaan arvojen merkityksestä asiakastyössä. Hänen 

mukaansa työntekijöiden on opittava toimimaan asiakkaan arvoja kunnioittaen ja tunnistettava 

vuorovaikutuksessa esiintyvät monimutkaiset kuviot. Työntekijöiden arvoissa tulee kirjoittajan 

mukaan näkyä asiakkaan itsemääräämisoikeus ja kunnioitus. Gardner (2014, 21) toteaa 

ristiriidan tässä silloin, kun on kyseessä esimerkiksi lapsen suojeleminen. Hänen mukaansa voi 

tulla tilanteita, jolloin työntekijä joutuu arvioimaan lapsen suojelun tarpeen asiakkaan 

osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden edelle. (Gardner 2014, 20-21.) 

6.5 Vaikutukset työyhteisöön ja työhyvinvointiin 

Huolenpitoon ja jakamiseen perustuvaa yhteisöllisyyttä tarvitaan. Minuutemme on syntynyt 

alun perin vuorovaikutuksessa toisen ja toisten kanssa ja heidän varassaan. Yhteisön jäsenistä 

pidetään huolta ja heistä välitetään. Organisaatioihin syntyy yhteisöjä niissä työskentelevien 

ihmisten myötä ja organisaation rakenteet ja sen kulttuuri voivat joko tukea tai rapauttaa tätä 

inhimillistä kehitystä. Erityisesti muutoksissa yhteisöllisyyden tarve on suuri, koska se auttaa 

suojaamaan yksilöitä ja kestämään paineita. Yhteisöllisyyden vahvistamiselle ja kehittymiselle 

kannattaa antaa tilaa rauhallisina aikoina, koska hädän hetkellä sitä ei voida tilata mistään. 

(Ylikoski & Ylikoski 2009, 59-61.)  

…tää on kyllä ollut paras tiimi missä oon ikinä ollut töissä. Meillä on niin hyvä porukka! 

(tutkimuskokous 10.5.2018) 

...yhteishenki on kyllä parantunut yhteisen tekemisen myötä... (tutkimuskokous 7.6.2018) 

Juuti & Salmi (2014, 97) siteeraavat Levinasin (1996) eettisiä ajatuksia toisen ihmisen arvosta. 

Vastuumme on ääretön ja meidän on arvostettava toista enemmän kuin itseämme. Myös silloin, 

kun kohtaamme useita ihmisiä, joiden keskinäiset suhteet saattavat olla ristiriidassa. Levinasin 

ohjeena on, että jokainen kohtaamamme ihminen on asetettava korkeaan arvoon. Nämä ovat 

yksinkertaisia periaatteita, mutta samalla vaativia erityisesti sellaisissa tilanteissa, kun 

työyhteisössä on keskinäisiä ristiriitoja johtuen esimerkiksi muutostilanteesta tai uuden 

henkilön tulemisesta työyhteisöön. Ristiriitoja voivat myös aiheuttaa erilaiset päämäärät tai 

tulkinnat päämääristä tai se, että niistä ei olla puhuttu. Työyhteisö onkin järjestelmä, joka 

tulkitsee tilanteita ja muokkaa mielikuvia ja tämän perustana pelkistetysti on jonkun työssä 

olevan ihmisen käyttäytyminen. Oma ja muiden käyttäytyminen, sekä reaktiot siihen 

muodostavat loputtoman, jatkuvasti käynnissä olevan ketjun. Tässä prosessissa syntyy 
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työskentelyn tulos. Kaikilla on omat roolinsa ja odotukset muiden rooleilta, mutta mikäli näistä 

odotuksista ei avoimesti kommunikoida, saatetaan pettyä toisen työkäyttäytymiseen. (Juuti & 

Salmi 2014, 97-98.) 

…musta tuntuu että meillä kaikki auttaa kyllä toisiaan ja apua voi pyytää. Kaveria ei jätetä… 

(tutkimuskokous 10.5.2018) 

Toimintatutkimuksen kuluessa työryhmän keskusteluihin teemoiksi nousi usein 

velvollisuudentunto ja riittämättömyyden tunne, sekä se, että työntekijän oma hyvinvointi ja 

jaksaminen ovat tärkeitä asioita. Riihimäki (2018, 15-16) mukaan työelämässä liiallinen 

kunnianhimo on vaarallinen ansa. Vuonna 2015 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä 

tutkimuksessa 860 000 työelämässä mukana olevaa ihmistä ei uskonut selviävänsä eläkeikään 

saakka terveenä. Tämä tarkoittaa yli neljännestä työvoimasta. Syyksi tähän löytyy pitkälti se, 

että ihmiset ovat liian velvollisuudentuntoisia. Harva meistä miettii, kuinka vaarallinen 

ominaisuus perfektionismi oikeasti onkaan. Työelämässä on yhä enemmän työsuoritteisiin 

liittyviä tavoitteita, kiivaampi tahti ja tunne siitä, ettei kaikkea ehdi tehdä. Monen asian 

tekeminen samaan aikaan rasittaa aivoja huonolla tavalla ja ylitunnollisuus ja tietotyön 

keskeytykset voivat synnyttää rähähdysherkän yhdistelmän.  

Rationaalisen ajattelun mukaisesti kuvitellaan, että jokaiseen työhön on olemassa yksi malli, 

joka on paras ja että jokainen tekee työnsä jokseenkin samanlaisia menetelmiä käyttäen. 

Tuolloin ei huomata ihmisten erilaisia työtapoja, ja ihmisten mielissä olevat intentiot jäävät 

taka-alalle. Kokouksissa saatetaan kyllä puhua yhteisistä asioista, mutta työntekijöiden 

omaksumien viitekehysten avaamiseen ei ylletä. Kehitettäessä työyhteisön yhteistoimintaa 

tulisi opetella avaamaan omia viitekehyksiä toisille. Viitekehykset sisältävät sen lisäksi, että 

sisältävät näkemyksiä käsillä olevasta tilanteesta, myös ihmisten kokemia tunteita kyseistä 

tilannetta kohtaan. Helpointa omien viitekehysten avaamisen opettelussa voi olla, että kertoo 

esimerkkejä siitä, kuinka on hoitanut joitakin tilanteita ja mitä on niissä kokenut. Jokainen 

katsoo asioita omasta näkökulmastaan ja pitää totena sitä mitä on havainnut. Jokainen voi 

oman erilaisuutensa vuoksi antaa myös muille ja oppia muiden kokemuksista. (Juuti & Salmi 

2014, 199-200.)  

Työntekijän on tärkeää saada palautetta ja tunnustusta omasta toiminnastaan sekä hänen on 

voitava hyödyntää tehtävätason voimavarojaan ja saatava nauttia niiden energisoivasta 

vaikutuksesta päivittäisessä työssään. Tähän liittyy oleellisesti osallistuminen työtä koskevaan 

päätöksentekoon, koska sen on havaittu vahvistavan työntekijän vastuunottoa omasta työstään 

sekä sen kehittämisestä. Työn imua on mahdollista rakentaa ja vahvistaa työyhteisössä 

päivittäin työn sosiaalisilla ja vuorovaikutuksessa ilmenevillä voimavaroilla. Jokainen voi 

omalta osaltaan olla työkavereilleen sosiaalinen voimavara ja siten tukena toisille. 

Työtovereilta tai esimiehiltä saatu tuki, ohjaus tai palaute voivat olla keskeisimmät työn 
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voimavarat. Kokemus siitä, että voi halutessaan laajemmin peilata työtään ja sen kuulumisia, 

ja ettei pulassa jää yksin, ovat arvokkaita hyvinvoinnin lähteitä. (Hakanen 2011, 55-57.)  

Toimintatukimusta tehdessämme huomasimme, että työyhteisön on tärkeää varata riittävästi 

aikaa yhteiseen jakamiseen ja keskusteluun. Työyhteisön kulttuuria on kehitettävä 

työhyvinvointia tukevaksi ja yhdeksi keinoksi siihen löysimme kokousrakenteiden uudistamisen. 

Keväällä 2018 teimme muutoksia kokousrakenteisiin siten, että aloitimme perhetyöntekijöiden 

omat viikkotiimit. Aiemmin koko seitsemän hengen TUPA-tiimi oli kokoontunut kerran viikossa, 

mutta nyt perhetyöntekijöillä on oma tiiminsä ja sosiaaliohjaajilla oma. Tämä idea lähti 

perhetyöntekijöiden aloitteesta ja huomattiin hyvin nopeasti loistavaksi ideaksi. 

Perhetyöntekijät saivat kokouksissa jakaa omia asiakasasioitaan, kokemuksiaan, tunteitaan ja 

saivat toisiltaan vertaistukea eri tavalla, kuin isossa yhteisessä tiimissä. Myös sosiaaliohjaajat 

voivat keskittyä heidän työnsä kannalta oleellisiin asioihin ja kaikille mahdollistui pienemmässä 

ryhmässä paremmin oman äänen ja mielipiteen esille tuominen. Tilaa yhden ihmisen puheelle 

oli enemmän. 

Ettei lupaavan alun jälkeen palattaisi taas entiseen, on työntekijän taitojen kehittymistä 

ohjattava tiiviisti. Hyvää asiakastyötä kehitetään yhdessä siten, että koko yhteisö pohtii 

mahdollisia eteen tulevia solmukohtia ja siten vahvistaa toisissaan myönteistä suuntaa. 

Asiakastyö, jossa kohdataan usein vaativia asioita, on tärkeää nähdä laajemman joukon 

yhteisenä työnä. Vertaistuki on tärkeää omien työtapojen kehittämisessä, koska dialoginen 

kohtaaminen ei ole helppoa. Vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavat usein monet myös meistä 

riippumattomat tekijät. Vaikka oman toiminnan reflektoinnissa tapahtuisi hyvää edistystä, voi 

vuorovaikutusongelmia olla vaikeaa havaita. On tärkeää, että työntekijällä on rohkeutta 

tarkastella itsessään mahdollisesti nousevia tunteita. Kateutta, kilpailua, epäluuloa ja 

pikkusieluisuutta toista ihmistä kohtaan. Vaikka kuinka haluaisi kohdata toisen ihmisen 

avoimesti, joutuu jokainen ammattilainen kohtaamaan aina myös oman ristiriitaisuutensa ja 

rajallisuutensa. (Mönkkönen 2018, 202-203.) Ryhmän on tärkeää olla riittävän tuttu ja 

turvallinen, jotta reflektoiminen mahdollistuisi ja tukisi työntekijän jaksamista. Nyt 

toimintatutkimuksen päätyttyä ryhmien koot ovat hyvin pienet, vain kolme tai neljä 

työntekijää, joka lienee melko ihanteellinen ainakin meidän organisaatiossamme. 

 

7 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimintatutkimuksen avulla asiakaslähtöistä 

työskentelyä Sipoon kunnan lapsiperheiden sosiaalityön tukipalvelutiimissä. Taisi kuitenkin 

käydä niin, että kehitimme enemmän yhteistyötämme, arvojamme ja prosessejamme, ja 

asiakaslähtöisyys kehittyi siinä sivussa.  Koimme, että opinnäytetyön myötä tiimimme 

työskentelytapa muuttui tiedostavammaksi. Asiakaslähtöisyyttä pidettiin yleisissä 
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keskusteluissa läsnä ja koimme, että asiakkaiden osallisuus suunnitelmien teossa lisääntyi. 

Tutkimusprosessin aikana nousi erityisen merkittävänä seikkana se, että työyhteisön täytyy 

varata aikaa yhteiseen reflektioon ja keskusteluun. Tutkimuksen myötä asiakkaille muokkaantui 

mahdollisuuksia antaa palautetta työskentelystä ja esittää myös omia toiveitaan. 

Omat roolimme toimintatutkimusprosessissa vaihtelivat sen edetessä. Toisaalta meiltä 

tutkijoina vaadittiin kykyä motivoida ja innostaa omia työkavereitamme kehittämistyöhön ja 

toisaalta meidän tuli ymmärtää oma roolimme samassa tehtävässä. Mäkkeli ja Kostamo (2017, 

171-172) kuvaavat innostusta yleisesti kokemuksena, joka on erittäin positiivinen ja josta saa 

energiaa. Innostus johtaa hyvinvointiin ja työn kokemiseen nautinnollisena ja 

merkityksellisenä. Myös työn tehokkuuteen sillä on vaikutusta, mutta yleisesti hyvinvointiin 

liittyviä kokemuksia koetaan merkityksellisemmiksi. Innostusta pidetään toisaalta asiana, joka 

nousee ihmisen sisältä, mutta myös moni muukin tekijä vaikuttaa siihen. Innostuksen sanotaan 

tarttuvan ihmisestä toiseen ja joidenkin kanssa on helpompi innostua kuin toisten. Mikäli 

työpaikalla on negatiivinen ilmapiiri, vaikuttaa se innostumista vaikeuttavasti. Mahdollisuus 

oppia uutta, riittävän haastavat ja monipuoliset työtehtävät, selkeät tavoitteet ja hyvä 

työyhteisö vaikuttavat innostuksen kokemiseen. Koimme etenkin prosessin alkuvaiheessa, että 

hyvin tärkeä tehtävämme on innostaa työkaverimme mukaan. Ilman heitä ei koko 

toimintatutkimus olisi ollut mitenkään toteutettavissa.  

Pidimme tiimin yhteenkuuluvuutta hyvin tärkeänä asiana ja onneksi ymmärsimme lisätä 

yhteistä aikaamme dialogisille ryhmäkeskusteluille toimintatutkimuksen alkumetreillä. Ilman 

yhteistä jakamista ei olisi ollut mahdollista motivoida ihmisiä mukaan ja siten saada 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sisäinen motivaatio ja tekemisen draivi löytyvät ihmisellä 

olevalla neljästä psykologisesta perustarpeesta, joita ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys, 

yhteenkuuluvuus ja hyväntekeminen. Näiden perustarpeiden on lukuisten tutkimusten avulla 

osoitettu selittävän leijonanosan ihmisen hyvinvoinnista sekä sen vaihtelusta. (Martela & 

Jarenko 2015, 62-63.) 

Mönkkönen (2018, 129, 190-191) pohtii, että yhteistyötä tehdessä osapuolilla tulee olla 

yhteinen päämäärä ja yhteinen tavoite. Päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan työnjakoa ja 

yhteistä ymmärrystä siitä, miten sen saavuttamiseksi kannattaa edetä. Jos muutokset ovat 

jatkuvia, voi helposti käydä niin, että niiden loppuun viemisen sijasta asetetaan koko ajan uusia 

tavoitteita, joita pyritään viemään käytäntöön. Suuntaa on liian helppo muuttaa, jos tilanteet 

muuttuvat jatkuvasti, jolloin kurssia on vaikeaa pitää vakaana ja alituiseen muuttuva suunta 

voikin johtaa paikallaan pyörimiseen. On oltava herkkyyttä sille, mitä kaikkea yhteisö on 

oivaltanut yhdessä ja saanut jo aikaiseksi. Yhteisön vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää kysyä 

kuinka nopeassa tahdissa uusia toimintatapoja ja menetelmiä voidaan istuttaa. Yhteisyyden 

tunne on tärkeää ja se syntyy yhdessä jaetuista ja sisäistetyistä oivalluksista. Työyhteisön 

muutos tarvitsee sellaisen rakenteen, joka myös vahvistaa arkipäivän käytännöissä tahtoa 
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jatkaa sovittua suuntaa kohti. Toiminta alkaa elää vain konkreettisen yhdessä tekemisen 

kautta, ei lausumalla tavoite kokouksessa.  

Luontevan raportointitavan löytäminen voi olla oma haasteensa. Rakenne, joka toimii yhdessä 

tutkimuksessa ei välttämättä toiseen työhön sovi lainkaan. Teorian liittäminen tekstiin, 

metodien kuvaaminen ja toiminnan moni-ilmeisyys hakevat toimivaa rakennetta jäsentyäkseen 

loogiseksi ja ymmärrettäväksi raportiksi. Tutkimusraportti on toimintatukijan oma 

prosessikuvaus, joten sen rakenteen ja tyylin on oltava tutkijan itsensä näköinen. 

Toimintatutkimuksella ja kerronnallisella tutkimuksella on yhtisiä piirteitä ja koska 

toimintatutkimus etenee ajassa, sen raportointiin sopisi myös juonellinen kertomus. Sellainen, 

jossa tapahtumat selostetaan vaihe vaiheelta sisältäen alun, keskivaiheen ja lopun. (Heikkinen 

2010, 117, 133.) Meillä oman haasteensa tähän opinnäytetyön raportointiin toi myös se, että 

teimme tämän parityönä. Kahden hyvin erilaisen kirjoittajan tekstit ja tavat tuottaa tekstiä oli 

sovitettava yhteen sekä löydettävä sopiva raporttimuoto. Myös yhteisen ajan löytäminen ja 

työnjaon tekeminen olivat yllättävän haastavaa vaikkakin olimme samalla työpaikalla. Toisaalta 

tässä voi olla myös sellainen näkökulma, että nimenomaan samassa organisaatiossa 

työkavereina työskenteleminen loi meille ennakkoon käsityksen, että pystyisimme nipistämään 

aikaa säännöllisesti työskentelyllemme sopivissa raoissa. Näitä rakoja kalenteriin ei kuitenkaan 

tahtonut spontaanisti löytyä, joten oli pakko tehdä tarkemmat suunnitelmat opinnäytetyön 

kirjoittamisesta ja lopputuloksen analysoinnista. 

Osa varsinaista asiakasläheistä organisaatiokulttuuria on sen palvelukulttuuri, jossa asiakkaat 

nähdään tärkeimpänä voimavarana. Organisaation tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, 

miten se toimii suhteessa asiakkaisiinsa. Palveluhenkilöstön motivaatiolla ja sosiaalisilla 

taidoilla on suuri merkitys sekä sillä, että asiakkaan matka, ja sen haasteet, ymmärretään. 

Palveluorganisaation tavassa uudistaa palveluprosessiaan on keskeistä, että se tehdään 

yhteistyöprosessina, jossa on mukana tärkein toimijataho – asiakkaat. (Virtanen 2018, 81, 84.) 

Tulevaisuudessa tullaan puhumaan myös yhä enemmän työntekijän geneerisistä taidoista, joita 

tarvitaan kaikilla työelämän alueilla ja joita voidaan soveltaa mihin tahansa työhön. 

Geneerisillä taidoilla tarkoitetaan taitoja kohdata ihmisiä ja tehdä yhteistyötä.  Näiden taitojen 

myötä meillä on enemmän liikkumavaraa toimia nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

(Mönkkönen 2018, 36.) Tämänkin opinnäytetyön prosessin aikana toimintaympäristö ja 

rakenteet muuttuivat sekä henkilöstössä tapahtui vaihdoksia, joten yhteistyöstä ja 

kohtaamisista eri ihmisen kanssa tuli runsaasti kokemuksia.   

Yksi arvokkaimmista voimavaroista organisaatiossa on vuorovaikutus. Yhteistyö on yksi osa sitä. 

Asiantuntemus eri osa-alueilta on eri henkilöiden hallussa ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

tarvitaan kommunikaatiota. Vuorovaikutuksen kautta tietämys saadaan jakoon ja 

hyötykäyttöön. Yhteistyön sujumiseksi on tärkeää, että me-henki on kunnossa. Yhteistyötä 

edistää myös se, että työryhmällä on yhteinen ymmärrys päämääristä ja tavoitteista. Kaikkien 



 53 
 

 

toiminta tähtää yhteisen maalin saavuttamiseen. Yhteistyö syntyykin usein luontaisesti oman 

tiimin välille. (Virtainlahti 2009, 215-216.)  

Työyhteisöt ovat muutospyrkimyksissään ristiriitaisia, joten olennainen taito työyhteisön 

kehittämisessä onkin prosessiosaaminen. On osattava tarkastella kriittisesti, miten asioita 

viedään eteenpäin ja miten tavoitteita muotoillaan. Kiirehtiminen voi johtaa liian tekniseen 

ohjaamiseen ja toisaalta on tärkeää pohtia myös sitä, mitkä asiat voisivat olla estämässä 

tavoitteen saavuttamista. Pienikin muutos saavutetaan usein lukuisten yritysten, pettymysten, 

mutta myös pienten onnistumisten kautta. Sen sijaan että olettaisimme ihmisten etenevän 

tavoitteesta toiseen johdonmukaisesti, on meidän tärkeää nähdä kehittämistyössä toiminnan 

jännitteisyys ja inhimillinen rosoisuus. Vanhat asiat, joita ihannoidaan, ja uudet asiat, joita 

odotetaan ehkä epäillen, kulkevat muutoksissa rinnakkain. (Mönkkönen 2018, 26-27.) 

7.1 Toimintatutkimuksen eettisiä näkökulmia 

Validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat huonosti tutkimuksiin, jotka ovat laadullisia. Monet 

laadullisen tutkimuksen tekijät pitävät niitä käyttökelpoisina vain määrällisessä tutkimuksessa. 

Sitä kuinka luotettava toimintatutkimus on, arvioidaan usein validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteillä. Tutkimusmenetelmän ja -kohteen yhteensopivuutta kuvataan sanalla validiteetti. 

Eli totta on sellainen kuvaus tai väite, joka vastaa tosiasioiden tilaa. Reliabiliteetin, eli 

toistettavuuden avulla arvioidaan puolestaan tulosten pysyvyyttä ja alttiutta 

satunnaisvaihtelulle. Toimintatutkimuksessa tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta ja se 

tekee validiteetin hankalaksi. Todellisuutta, johon väitteitä verrataan, on mahdotonta 

tavoittaa. Koska toimintatutkimuksella pyritään muutoksiin eikä niiden välttämiseen, on 

reliabiliteetti mahdotonta. Uusintamittauksilla saman tuloksen saavuttaminen olisi 

toimintatutkimuksessa puolestaan jopa sen pyrkimysten vastaista. (Heikkinen ym. 2010, 147-

148.) Tämän toimintatutkimuksen luotettavuutta lisää mielestämme se, että teimme tätä 

työparina ja saimme peilata ajatuksiamme matkan varrella toistemme kanssa. Myös 

muistiinpanot ja päiväkirjamme prosessin varrelta toimivat muistimme tukena. Piirsimme 

monta fläppitaulua kaavioita ja yritimme pitää punaisen langan esillä. Sen avulla hahmotimme, 

mitä olemme tekemässä ja mikä on toimintatutkimuksemme tarkoitus. Aina se ei ollut ihan 

helppoa, mutta mielenkiintoiseksi teki juuri sen yllätyksellisyys. 

Myös Huttunen, Kakkori & Heikkinen (1999, 118-119, 132) toteavat, että toimintatutkimuksen 

pätevyys perustuu näkemykseen, että sen avulla toimintaa yhteisössä kehitetään. 

Onnistuessaan toimintatutkimus siis merkitsee uusia toimivampia käytäntöjä. Totta on se, mikä 

toimii- ajattelu edustaa pragmatistista näkökulmaa. Tutkimuksen totuutta ja merkitystä 

voidaan arvioida tällöin kysymällä, auttoiko se muuttamaan yhteisön toimintatapoja. Alkuun, 

toimintatutkimuksen päätyttyä, olimme hieman hämmentyneitä ja ajattelimme, että 

saimmeko toimintatutkimuksen avulla suurtakaan muutosta aikaan. Pohdimme, kävikö 

käytännössä niin, että istuimme tunteja kokouksissa ja keskustelimme asiasta, litteroimme 
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tunteja haastattelumateriaalia ja kehittelimme tukun lomakkeita, mutta lopputulos on 

asiakaslähtöisyyden kehittämisen kannalta kuitenkin melko vähäinen. Arviointi- ja 

suunnittelulomakkeesta ei tullut, ainakaan vielä, vakiintunutta ja aktiivisessa käytössä olevaa 

työkalua, vaikka se oli alkuperäinen ajatuksemme ja toiveemme. Toisaalta vasta tämän 

kirjoittamisvaiheen loppuvaiheessa avautui itsellämme ymmärrys siitä kaikesta mitä tämän 

matkan varrella on tapahtunut. Kuten Heikkinen ym. (2010, 114) toteavat, lähenee raportointi 

myös tutkijan identiteettityötä, koska hänen itseymmärryksensä tutkijana, ihmisenä ja 

asiantuntijana rakentuu tutkimusraportin välityksellä. Toimintatutkimuksessa pyritään sekä 

tutkijan että osallistujan voimaannuttamiseen. Samalla osallistujaa ja tutkijaa autetaan 

uskomaan omiin toimintamahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä. Tutkimuksesta kertominen 

kirjoittamalla oli meille tutkijoille hyvin tärkeä vaihe, ehkä jopa tärkein koko prosessin 

kannalta. Koimme, että toimintatutkimus on tuloksellinen keino kehittää ihmisläheistä 

työtapaa.  

7.2 Katse tulevaisuuteen. Mitä seuraavaksi? 

Voidaanko toimintatutkimuksen tarinalle kirjoittaa loppu, joka päättyy ja ikään kuin sulkee 

tarinan? Tässä tapauksessa koemme, että se ei ole mahdollista eikä edes tarpeenkaan. Kuten 

me kaikki tutkimukseen osallistujat kesäkuussa yhdessä totesimme, meistä tuntui, että kaikki 

jäi vielä hyvin kesken. Tämä lienee tyypillistä monessa kehittämistyössä, jota tehdään 

ihmissuhdetyön ja auttamistyön kentällä. Kehittämisessä edetään yhteen pisteeseen, jolloin 

huomataan, että on viisasta lähteä tavoittelemaan seuraavaa etappia. Jonkun muun 

työntekijän kertomana tarina olisi voinut ollut erilainen, ja näkökulmat ja painotukset 

toisenlaiset. Omat aiemmat kokemuksemme vaikuttavat tapaamme katsoa tarinaa ja olla osana 

sitä. 

Asiakaslähtöisemmillä toimintamalleilla olemme pyrkineet lisäämään työmme vaikuttavuutta 

sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. Olemme pyrkineet vastaamaan 

uudistustarpeisiin sekä samalla edistämään myös perinteisten asiakkuuskäsitysten muuttumista 

asiakaslähtöisempään suuntaan. Olemme lähteneet avoimin mielin omalta osaltamme 

tarkastelemaan asennettamme aiemmin mainittuun ajatukseen: ”nyt tarjotaan sitä mitä 

tuotetaan, eikä välttämättä tuoteta sitä mitä tarvitaan”. Toteutimme elokuussa perheille 

hemmottelu- ja toimintapäivän idyllisessä ja kauniissa ympäristössä Sipoon vanhassa 

pappilassa.  Päivän aikana vanhemmat leikkivät ja taiteilivat yhdessä lapsiensa kanssa ja 

kaikille oli omaa ohjelmaa kuten esimerkiksi hierontaa, poneja ja kasvomaalausta. Perheille 

tarjottiin myös ruoka ja välipala. Marraskuussa työtiimimme toteutti lauantaisen 

Joulupuuhaparkin kunnan avoimen varhaiskasvatuksen päiväkotitiloissa. Päivä oli niille 

perheille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta vanhempien omaan lepoon tai parisuhdeaikaan 

esimerkiksi omien läheisverkostojen puuttumisen takia. Vanhemmat saivat tuoda maksutta 

lapsensa päiväksi puuhaparkkiin. Molemmat päivät saivat vanhemmilta sekä lapsilta aivan 
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loistavaa palautetta. Alkuvuodesta 2019 lähdemme yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa 

suunnittelemaan, voisimmeko tehdä jatkossa yhteistyötä tällaisen ennaltaehkäisevän työn 

saralla. Tämä lauantaiparkki-idea lähti nimenomaan asiakkaiden aloitteesta ja tarpeista. 

Olemme erittäin iloisia siitä, että työryhmämme on sellainen, joka lähtee innolla ja 

ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia ideoita. Näiden päivien yhteisellä suunnittelemisella 

ja toteuttamisella on jokaisen tiimin työntekijän mielestä ollut ainoastaan positiivinen ja 

yhteishenkeä lähentävä vaikutus työyhteisöömme. Jotkut ovat jopa kommentoineet, etteivät 

nämä erityispäivät edes tunnu työnteolta koska on ollut niin kivaa.   

Seuraavaa rakenteellista muutosta työyhteisössämme koetaan parhaillaan. Mihin se tulee 

päätymään, on vielä tällä hetkellä arvoitus. Meistä toinen, Anu, siirtyi vuodenvaihteessa pois 

TUPA-tiimistä jatkaen työtään OVI-tiimissä eli vastaanottotiimissä. Tilanpuutteen vuoksi TUPA-

tiimi siirtyi osittain pois sosiaali- ja terveysasemalta omiin tiloihin, kun se sai käyttöönsä 

läheisen kerrostalon alakerrassa sijaitsevan kerhohuoneen. Asiakastyön kannalta TUPA-tiimin 

omat tilat tulevat antavaan loistavan mahdollisuuden toteuttaa luovia työtapoja ja asiakkailta 

nousevia toiveita ja ideoita.  

Tämä opinnäytetyöprosessi ohjasi työyhteisöämme etsimään omaa tapaamme tehdä 

asiakaslähtöisempää työtä. Koemme, että vaikka emme sitä maalia, johon tähtäsimme, aivan 

tavoittaneetkaan, olemme monella tavoin muutaman askeleen lähempänä sitä. Tästä on hyvä 

jatkaa. Haluamme erityisesti kiittää ihania työkavereitamme, jotka jaksoivat ideoida ja 

innostua kanssamme. Ilman heitä tämä ei olisi onnistunut.  
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Liite 1: Asiakkaan kanssa täytettävä arviointi ja suunnitelma 

     

ASIAKKAAN KANSSA TÄYTETTÄVÄ YHTEINEN ARVIOINTI JA SUUNNITELMA   pvm 

PERHE / ASIAKAS:    TYÖNTEKIJÄ: 
 
kotikäynnit / tapaamiset (pvm ja klo) 
 
 
Peruuntuneet tapaamiset: 
(pv, syy) 
 

Perhetyön asiakkuus on alkanut:                    ja sen on suunniteltu päättyvän:

   
 
Lähtökohtaisesti SHL-perhetyötä voi enimmillään saada 6 kuukauden ajan. Tämän jälkeen on 
mahdollista jatkaa 2-3 kuukauden pituisella seurantajaksolla. Seurantajakso voi pitää sisällään 
muutamia tapaamisia ja /tai puhelinohjausta. Kaikki työskentely suunnitellaan kuitenkin yksilöllisesti 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Mitkä asiat ovat asiakkaan mielestä olleet näissä kotikäynneissä / tapaamissa 
tärkeintä? Mikä on ollut hyödyllisintä?  
 
 
 
 
 

 

Kuvaavatko kirjaukset, jotka työntekijä on tehnyt asiakastietojärjestelmään, 
asiakkaan mielestä hyvin käsiteltyjä asioita? Onko jotain oleellista jäänyt 
kirjaamatta? 
 
 
 
 

 

Seuraavat asiat ovat muuttuneet tämän kuukauden aikana (tai onko tilanne muuten 
muuttunut?) 

asiakkaan näkemys: 
 
 
 
 
 
työntekijän näkemys: 
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Seuraava välitavoite/ tavoite:  
 
 
 
 
 
Mitä asiakas voi itse tehdä sen saavuttamiseksi? 
 
 
 

 
 
Miten työntekijä voi auttaa sen saavuttamiseksi? 
 
 
 
 
 
Onko joku muu joka voisi olla avuksi? Miten? 
 
 

 
 
 
Mitkä asiat auttavat/tukevat tavoitteeseen pääsemistä? 
 
 
 
 
 
Mitkä asiat haittaavat/estävät tavoitteeseen pääsemistä? 
 

 
 
 
 
 

 

Asiakkaan kokemus siitä miten hänen/heidän ajatuksia ja toiveita on kuunneltu? 
Olisiko asiakas toivonut perhetyöltä enemmän? Mitä? 
 
 
 

 
 
 
 

 

asiakkaan allekirjoitus   työntekijän allekirjoitus 
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Liite 2: Lapsiperheiden kotipalvelun koonti- ja palautelomake 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU     

       

Asiakas:       

       

Työntekijä:       

Ajanjakso:       

              HUOM! Merkitse käyntikerrat, ei tunteja   

päivämäärä 

0-2h 

 (9,50€) 
2-4h 

(16,10€) 
4-6h 

(20,60€) 
yli 6h 

(25,20€) maksuton  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

asiakkaan allekirjoitus      

       

_________________________________________________________________________  

       

Kuinka hyödylliseksi olette kokeneet kotipalvelun avun perheellenne tämän jakson aikana? 

       

1----------------------2--------------------3-----------------------4-----------------------5  
ei lainkaan  jonkin verran            paljon   

hyötyä  hyötyä            hyötyä   

        

Terveisiä tai palautetta lapsiperheiden kotipalvelulle?    
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Liite 3: Tervetuloa Tuvan asiakkaaksi infokirje 

TERVETULOA TUVAN ASIAKKAAKSI!  

 

Olemme osa lapsiperheiden sosiaalityön yksikköä ja sana TUPA on lyhennys 

sanasta tukipalvelut.  Meillä työskentelee perhetyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, ja 

olemme täällä kaikkia lapsiperheitä varten. Tehtävämme on auttaa ja tukea 

perheitä ja yksilöitä mm. perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja 

sosiaaliohjauksen keinoin. 

 

Teille/sinulle myönnetty palvelu on: __________________________________________  

  

työntekijänne nimi /nimet:___________________________________________________ 

puh. 

 

asiakkuus on alkanut: ____________________ 

 

ja ensimmäinen väliarviointi pidetään: milloin:____________________ 

 

missä:__________________________________________ 

 

Lähtökohtaisesti ennaltaehkäisevää perhetyötä tai kotipalvelua voi enimmillään 

saada 6 kuukauden ajan. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa 2-3 kuukauden 

pituisella seurantajaksolla. Seurantajakso voi pitää sisällään muutamia 

tapaamisia ja /tai puhelinohjausta. Kaikki työskentely suunnitellaan kuitenkin 

yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

Mikäli teille tulee tilanne, että joudutte perumaan teille varatun ajan, toivomme 

että teette sen suoraan omalle työntekijällenne joko puhelimitse tai viestillä.  

 

Työskentelemme asiakaslähtöisesti ja suunnittelemme toiminnan yhdessä teidän 

kanssanne. Rohkaisemme teitä antamaan palautetta ja esittämään toiveita 

työskentelyn sisällön suhteen. Kysymme säännöllisesti teidän kokemuksistanne 

asiakkaana; mikä on tuntunut hyödyllisimmältä ja mitä voisimme tehdä toisin.  

 

 

 

Työskentelyn päätyttyä toivomme teidän antavan palautetta saamastanne 

palvelusta. Palautelomake on sähköinen ja työntekijänne toimittaa teille linkin 

siihen. 

 

 

Lapsiperheiden sosiaalityö/ Barnfamiljers socialarbete 

Sipoon kunta/ Sibbo kommun 

Jussaksentie 14 PL 7/ Jussasvägen 14 PL 7 

04130 Sipoo/ Sibbo 

 



 66 
 

 

Liite 4: Sähköinen palautelomake 
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