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DOKUMENTOINNIN KEHITTÄMINEN PERHEIDEN 
ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSYKSIKÖSSÄ 

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli dokumentoinnin kehittäminen lastensuojelun 
perhekuntoutusta tuottavassa yksikössä. Yksikön keskeinen dokumentti on kuntoutusjaksosta 
tuotettava loppuraportti. Tämän kehittämishankkeen tavoitteina olivat loppuraportin asiasisältö-
jen ja rakenteiden jäsentäminen ja yhdenmukaistaminen, keinojen löytäminen sille, että 
loppuraportin laatiminen olisi työntekijöitä vähemmän kuormittava työvaihe ja yleisten 
dokumentointiohjeiden laatiminen yksikölle. 

Kehittämishanke toteutettiin kesän 2010 ja syksyn 2011 välisenä aikana. Kehittämishanke eteni 
lineaarisen projektityön mallin mukaan suunnittelun kautta tavoitteiden asettamiseen, 
varsinaiseen toteutukseen ja päätökseen. Kehittämismenetelmänä hankkeessa oli reflektiiviset 
keskustelut, joita tukemassa oli vahva arvioiva työote. Kehittäminen toteutui työntekijöiden 
pienryhmätyöskentelynä sekä viidessä koko kehittämisyksikön yhteisessä tapaamisessa. 

Kehittämishankkeen tuloksena syntyi loppuraporttipohja, joka on asiasisällöiltään ja rakenteil-
taan jäsennelty, yhtenäistetty, sekä kohdittain yksilöity ja tiivistetty. Kehittämishankkeen tulokse-
na työntekijöiden kokema kuormittuneisuus loppuraportin laadinnasta väheni. Merkittävänä väli-
neenä tässä toimi jäsennelty loppuraportti, jossa käsiteltävät asiat ovat valmiina listattuna. Li-
säksi yksikkö sai ajantasaiset dokumentoinnin ohjeistukset, jotka ovat kaikkien työntekijöiden 
tiedossa ja saatavilla. 

Kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät organisaation perustehtävän mukaista toimintaa. Or-
ganisaation perustehtävänä on lastensuojelullisen perhekuntoutuksen tuottaminen ja sen perus-
teella tiedon tuottamista ja välittämistä perheen/lasten hyvinvoinnista. Uusi loppuraporttimalli ja 
siihen luodut ohjeistukset tekevät tiedon välittämisestä täsmällisempää ja jäsentyneempää toi-
mintaa. Loppuraportin jäsentäminen ja dokumentointiohjeistusten laatiminen ovat vaikuttaneet 
käytännön työn tekemiseen työtä yhtenäistävinä ja helpottavina seikkoina. Tulokset ovat olleet 
jokaisen työntekijän otettavissa heti käyttöön.  
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Purpose of this study was to improve the documentation on child welfare made in family 
rehabilitation unit. One key document made in the unit is final report written based on the 
rehabilitation period. Goal of this study was to structurize and standardize the final report´s 
substance and structure, find methods to make creation of final report a smaller burden for 
workers and to create common guide to create documents for the unit. 

This development project was accomplished between summer 2010 and autumn 2011. Project 
followed the linear project work model by planning, goal setting, actual implementation and 
finally to the conclusion. Reflective conversations were used as development method in this 
project aided by professional judgment. 

Result of the development project was a final report template that is structured and 
standardized and by points individualized and concise. Using this template relieved the burden 
of the employees when writing their final report. For documentation the unit got also up-to-date 
directions that are known and available for all employees. 
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create information of family/children welfare. The new final report model and directions made for 
that make information transferring more factual and structured in nature. Structurizing the final 
report and creating documentation instructions have affected to practical work by easing and 
standardizing the work. Every worker has been able to take these results in use right away. 
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1 JOHDANTO 

Asiakastyön dokumentointi on keskeinen ja välttämätön osa lastensuojelussa 

tehtävää työtä. Dokumentoinnin avulla muodostamme tietoa ja siirrämme sitä 

eteenpäin. Dokumentointia pidetään helposti yksinkertaisena itsestään selvänä 

asiana, josta kaikki dokumentteja kirjoittavat selviytyvät keskimäärin samalla 

tavalla. Tavat käsitellä saatua informaatiota ja tuottaa tekstiä ovat kuitenkin hy-

vin yksilöllisiä. Kirjoittamisen tavat myös syntyvät työyhteisöjen erilaisissa tilan-

teissa ja kulttuureissa ja ovat siksi usein hyvin kirjavia ja erilaisia. Kirjoittamis-

tapojen samanlaisuus kuitenkin mm. tuottaa ja turvaa työntekijöiden sisäistä yh-

teistä ymmärrystä. (Kääriäinen 2003, 159.) 

Asian keskeisestä merkityksestä huolimatta dokumentoinnin ohjeistusta on 

olemassa hyvin vähän. Laadukas dokumentointi kuitenkin edellyttää ohjeistusta 

siitä mitä, miksi ja miten kirjataan. Rousu & Holma (1999, 77) toteavat, että työ-

yhteisöissä asiakirjojen laadinta tulee perustua samansisältöisiin ohjeisiin, joita 

kaikki työntekijät noudattavat. 

Tämän kehittämishankkeena toteutettavan opinnäytetyön aihe on ajankohtainen 

ja työelämälähtöinen. Opinnäytetyö käsittelee dokumentoinnin kehittämistä las-

tensuojelun perhekuntoutusta tuottavassa laitoksessa. Perhekuntoutusyksikön 

nopean laajentumisen myötä työntekijöiden määrä kasvoi ja yksikössä tuotetta-

vien dokumenttien määrä nousi paljon. Tarkoituksenmukaisia dokumentoin-

tiohjeistuksia yksiköllä ei ollut, mikä osaltaan sai aikaan sen, että tuotetut do-

kumentit olivat vähitellen tulleet melkoisen ”kirjaviksi”, mittasuhteiltaan turhan 

laajoiksi ja kovin paljon tekijänsä näköisiksi. Kuntoutusjaksosta tuotetut doku-

mentit ovat kuitenkin virallisia asiakirjoja, joihin ei ”kotikutoinen” rakenne sovi. 

Tästä tilanteesta nousi tarve yksikön dokumentoinnin kehittämistyölle. 

Perhekuntoutusjaksosta tuotettavana keskeisenä dokumenttina toimii loppura-

portti, joka kirjoitetaan kaikista kuntoutusjaksolla olleista perheistä kuntoutuksen 

päätyttyä. Asiakirjan keskeisen merkityksen vuoksi tämä kehittämishanke pai-

kantuu loppuraportin rakenteiden ja asiasisältöjen parantamiseen ja yhtenäistä-
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miseen. Loppuraportin kirjoittamisprosessi oli ollut työntekijöiden kokemana 

usein hyvin raskas ja aikaa vievä, joten oli myös tarkoituksenmukaista löytää 

keinoja, joilla kirjoittamisen prosessia voitaisiin helpottaa. Lisäksi kaikkea yksi-

kössä tapahtuvaa dokumentointia tukemaan oli tarvetta laatia yleisiä ohjeistuk-

sia. 

Keskeisenä tietoperustana kehittämishankkeessa on dokumentointi. Dokumen-

toinnin teoriatiedon avulla ymmärrystä dokumentoinnin merkityksellisyydestä oli 

mahdollista kasvattaa. Teoriatiedolla oli tärkeä jäsentävä merkitys myös ratkai-

suissa millaisia asioita yksikön dokumenteissa pitää olla. Myös uusien ideoiden 

synnyssä tällä tiedolla oli keskeinen merkitys. 

Kehittämishanke toteutui reflektiivisten, dialogisten keskusteluiden ja arvioivan 

työotteen avulla pienryhmätyöskentelynä sekä viidessä koko henkilökunnan 

yhteisessä tapaamisessa. Näissä keskustelufoorumeissa keskeistä oli nyky-

tilanteen havainnointi ja analysointi, uuden tiedon ja tekemisen synnyttäminen, 

kokeilut, palautteet ja arvioinnit. 

Tämä kehittämishankeraportti etenee siten, että aluksi kuvaan kehittämis-

hankkeen lähtötilannetta ja perusteluita kehittämiselle. Seuraavaksi kerron ke-

hittämishankkeen tavoitteen, josta raportti etenee kehittämisprosessin kuvauk-

seen. Sen jälkeen esittelen kehittämishankkeen tulokset ja niiden arvioinnin. 

Lopuksi tuon esiin vielä ideoita jatkokehittämiselle ja pohdin omaa kokemustani 

ja ammatillisuuttani kehittämishankkeessa. 
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2 KEHITTÄMISHANKE 

2.1 Kehittämishankkeen aihe  

Kehittämishankkeen aihe voi syntyä joko opiskelijan, henkilöstön tai yrityksen 

johdon aloitteesta. (Caven-Pöysä, Hedberg, Neuvonen- Rauhala 2007, 313, 

Kirjonen, 2007, 118- 119.) Tämän kehittämishankkeen aihe syntyi opiskelijan 

aloitteesta. Kehittämishankkeessa tarkoituksena oli dokumentoinnin ja doku-

mentointikäytäntöjen kehittäminen Perhekuntoutuskeskus Lausteen perheiden 

arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Käytän yksiköstä tässä työssä lyhennettä Paky.  

Asiakastyön dokumentointia toteutetaan Pakyssa monissa tilanteissa ja muo-

doissa. Tämä kehittämishanke keskittyy arviointi- ja kuntoutusjaksosta laaditta-

vaan loppuraporttiin sekä yleisten dokumentointiohjeiden laatimiseen perheiden 

arviointi- ja kuntoutusyksikköön. Loppuraportti on laaja monisivuinen kokonai-

suus, jossa tarkastellaan ja kuvataan perheen ja lapsen tilannetta sijoitusjakson 

aikana. Loppuraportti tehdään kullekin sijoitusjaksolla olleelle perheelle aina 

jakson päätyttyä. Sen laatimiseen osallistuu koko perhettä hoitanut kuntoutus-

tiimi. Loppuraportti on tarkoitettu perheelle itselleen, perheen sijoittaneelle sosi-

aalityöntekijälle sekä perheen kanssa työskentelyä jatkaville tahoille. Dokumen-

tointiohjeiden laatimisen näkökulmasta oli tarkoitus täsmentää Pakyn yleisiä 

dokumentointikäytäntöjä ja ohjeita ennakoiden myös tulevia laatujärjestelmän 

tarpeita ja vaatimuksia. 

2.2 Kehittämishankkeen tarve 

Kehittämistoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi edellyttävät, että toiminnan 

lähtökohdat ovat ensin määritelty ja perusteltu. Perusteluissa on olennaista vas-

tata kysymykseen miksi jotakin pitää kehittää juuri nyt. Perusteluissa lähtökoh-

tana voidaan pitää nykytilanteen ongelmaa tai visiota ja siksi kehittämisen tulisi 

aina perustua tilannekohtaiseen harkintaan. (Toikko & Rantanen 2009, 57-58.) 

Tämän kehittämishankeen tarve on ollut työelämälähtöinen ja ajankohtainen. 

Perhekuntoutuskeskus Lausteen perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikkö on 
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laajentunut neljässä vuodessa kahdelle perheelle tarkoitetusta kuntoutus- ja 

arviointiyksiköstä kahdeksanpaikkaiseen. Tämä on tarkoittanut myös merkittä-

vää henkilökunnan määrän lisääntymistä. Henkilökunta on kasvanut neljästä 

työntekijästä kolmeentoista kokoaikaiseen työntekijään sekä yhteen osa-

aikaiseen. 

Perheiden määrän lisääntyminen on luonnollisesti lisännyt myös yksikössä tuo-

tettavien dokumenttien määrää ja kun vielä dokumenttien laatijoita on tullut mo-

ninkertaisesti lisää, on esimerkiksi loppuraporteista alkanut vähitellen tulla mel-

koisen ”kirjavia”, mittasuhteiltaan turhan laajoja ja kovin paljon tekijänsä näköi-

siä. Kuntoutusjaksosta tuotettu loppuraportti on kuitenkin virallinen asiakirja, 

johon ei ”kotikutoinen” rakenne istu kovin hyvin. ”Kotikutoiseen” rakenteeseen 

oli osasyynä se, ettei yksiköllä ollut olemassa tarkoituksenmukaisia ohjeistuksia 

dokumenttien laadintaan. Sosiaalihuollossa tuotetut ja tallennetut asiakirjat ovat 

myös lainsäädännön kautta viranomaisen asiakirjoja. (Laaksonen, Kääriäinen, 

Penttilä, Tapola- Haapala, Sahala, Kärki, Jäppinen 2011, 9.) Tältä pohjalta oli 

tarvetta niin yleisten dokumentointiohjeistusten laatimiselle kuin loppuraportinkin 

kehittämiselle ja päivittämiselle vastaamaan näitä nykyisiä olosuhteita. 

Sosiaalityössä tehtävä dokumentointi on hyvin vaativaa (Kääriäinen, 2003, 

Laaksonen, ym. 2011). Pakyssa vaativuus kohdentuu erityisesti loppuraporttiin. 

Varsinkin yksikön uudemmat työntekijät kokivat sen kirjoittamisen hyvin haas-

teelliseksi mm. siksi, ettei ollut olemassa riittävän selkeää dokumentoinnin oh-

jeistusta raportin laatimiselle. Loppuraportin konkreettisen kirjoittamisen avuksi 

oli noussut tarvetta tarkempaan asioiden yksilöintiin; millaisia asioita kuvataan, 

millä tavoin ja missä järjestyksessä. Taustalla oli tarvetta vähentää myös itse 

kirjoittajista lähtevää eriävyyttä ja siten yhtenäistää tuotetun loppuraportin asia-

sisällöllistä osuutta. Loppuraportissa oli havaittavissa myös melko paljon asioi-

den toistoa ja päällekkäisyyksiä eri kokonaisuuksissa. Tämä oli osaltaan vaikut-

tamassa siihen, että loppuraporteista oli alkanut tulla tarkoitukseensa nähden 

liian pitkiä. Tästä yksikkö oli saanut paikoitellen palautetta myös asiakkailta, 

jotka toivoivat raporteista tiiviimpiä ja lyhyempiä.  
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Loppuraportin teko oli myös työprosessina mittava. Se vei paljon työntekijöiden 

työaikaa ja aiheutti varsin usein myös ”ylimääräistä” stressiä. Kuormittuneisuut-

ta ja tarkoitukseen nähden työajan ”liiallista käyttöä” lisäsi mm. se, että työnteki-

jä joutui kirjoittamisprosessin aikana kannattelemaan ja muistelemaan mieles-

sään paljon asioita; mitä pitäisi kirjoittaa, mitä jo kirjoitin, tuliko kaikki oleellinen 

sanottua. Tämä ”muisteluvaihe” oli hyvin paljon energiaa vievää ja toi myös 

epävarmuutta kirjoittamisprosessiin. Jokin tärkeä asia oli saattanut unohtua tai 

sitten se oli tullut eri työntekijöiden toimesta mainittua useampaankin kertaan. 

Tämän kehittämishankkeen ajankohtaisuus paikantui myös siihen, että samoi-

hin aikoihin tämän kehittämishankkeen kanssa Lausteen perhekuntoutus-

keskuksessa aloitettiin valmistelut laatusertifikaatin hankinnalle. Toikko & Ran-

tanen (2009, 16) toteavatkin työyhteisöissä olevan hyvin tyypillistä sen, että 

samaan aikaan on menossa erilaisia kehittämistoimenpiteitä, kuten esimerkiksi 

laatujärjestelmien mukainen kehittäminen. Perhekuntoutuskeskuksen laatupro-

sessissa tarkastelun kohteina ovat myös dokumentointikäytännöt. Tämän kehit-

tämishankkeen etenemisen aikana kävi selville, ettei perheiden arviointi- ja kun-

toutusyksiköllä ollut olemassa omia kirjattuja, yhtenäisiä dokumentointiohjeis-

tuksia. Siten myös laatutyön näkökulmasta yhtenäisten dokumentointiohjeistus-

ten laatiminen Pakyyn oli tarpeen. Yhtenäisten dokumentointiohjeiden puuttu-

minen oli myös osaltaan vaikuttanut siihen, että kirjaamiskäytännöt ja asiat oli-

vat paikoitellen työntekijöiden välillä erittäin isot. 

Kehittämistoiminnan perustelut muodostuvat usein erilaisista kartoituksista ja 

jäsennyksistä (Toikko & Rantanen 2009, 72). Tämä kehittämishanke perustui 

työntekijöiden työssään havaitsemiin pulmakohtiin (ks. luku 6.2). Kehittämistyön 

pohjaksi ei ollut olemassa muita elementtejä, kuten aiempia asiaan liittyviä ke-

hittämishankkeita ja niiden tuloksia tai muita dokumentteja, joista olisi ollut näh-

tävissä tarvetta tällaisten asioiden kehittämistyölle. 

2.3 Kehittämisyksikkö ja kehittämishankkeen toimijat 

”Kehittäminen tapahtuu siellä, missä käytännön työn haasteet ja ongelmat ovat 

käsin kosketeltavissa ”(Toikko & Rantanen 2009, 97). Kehittämisyksikkönä täs-
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sä hankkeessa toimi siis Perhekuntoutuskeskus Lausteen perheiden arviointi- ja 

kuntoutusyksikkö. Perhekuntoutuskeskus Lauste on Turussa yli 90 vuotta toimi-

nut valtakunnallinen yksityinen lastensuojeluyksikkö. Lausteen tarjoamiin palve-

luihin kuuluvat avohuollon tukitoimena tehtävä perhearviointi- ja kuntoutus, nuo-

risoikäisiin keskittyvä korjaava sijaishuolto ja jälkihuolto. Yksikössä toimii myös 

oppimisvaikeuksien diagnosointiin ja kuntouttamiseen erikoistunut peruskoulu. 

Lausteen työn tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten huostaanottoja, tukea 

huostaan otettujen lasten iänmukaista yksilöllistä kehitystä ja estää syrjäytymis-

kehitystä. (Lauste tiedottaa -esite 2009.) 

Perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikkö tarjoaa perheille ympärivuorokautista, 

ammatillista, lastensuojelun erityisosaamiseen perustuvaa avohuollon tukea. 

Perhe muuttaa Lausteen perhekuntoutuskeskukseen 3-6 kuukauden mittaiselle 

arviointi- ja kuntoutusjaksolle, jonka aikana arvioidaan perheen olosuhteita, 

vanhemmuutta, perhedynamiikkaa ja lasten kehitystasoa. Perhetyön, perhete-

rapeuttisen työskentelyn ja erilaisten arviointimenetelmien avulla pyritään kun-

touttamaan perhettä ja tuottamaan tietoa, joka auttaa perheen kanssa työsken-

televiä tarjoamaan jatkossa tarpeen mukaisia palveluita ja siten tukemaan ko-

konaisvaltaisesti perheen selviämistä arjessa. (Lauste tiedottaa -esite 2009.) 

Kehittämishankkeen aikana yksikön työntekijöiden määrä kasvoi kahdella työn-

tekijällä. Perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikön henkilökuntaan kuuluu yksi-

toista erityisperhetyöntekijää, neljä erityistyöntekijää ja yksikön esimies. Yksikkö 

on jakautunut kolmeen kuntoutustiimiin, johon kuhunkin kuuluu kolme tai neljä 

erityisperhetyöntekijää ja erityistyöntekijä, joka samalla toimii tiiminvetäjänä. 

Tiiminvetäjät vastaavat koko hoitoprosessin kulusta ja työskentelystä vanhem-

pien kanssa. Lisäksi yksi osa-aikainen sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa tii-

minvetäjien apuna. Erityisperhetyöntekijöiden toimenkuvaan kuuluu työskentely 

koko perheen kanssa perheen arjessa ja lasten kanssa työskentely. Työskente-

ly kokonaisuudessaan perustuu intensiiviseen vuoropuheluun erityistyöntekijöi-

den ja erityisperhetyöntekijöiden sekä perheen välillä. 
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Kehittämishankkeen toimijat 

Toikko & Rantanen (2009, 58, 96) toteavat, että kehittämistoimintaan tulisi osal-

listua kaikki, joita kehittäminen koskee. Tällöin voidaan puhua myös työyhteisö-

lähtöisestä kehittämisestä (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 20, Seppänen- 

Järvelä, 2009, 35). On myös eduksi, että kehittämishankkeen toimijoilla on 

mahdollisuus osallistua toimintaan henkilökohtaisten ajatusten, näkemysten ja 

kokemusten perusteella. (Toikko & Rantanen 2009, 99). Dokumentointia, niin 

päivittäisraportointia kuin loppuraporttejakin, tekevät kaikki yksikön työntekijät, 

joten kehittämishankkeen toimijoina olivat kaikki kuntoutusyksikön työntekijät.  

Työyhteisölähtöinen kehittäminen edellyttää Seppänen- Järvelä & Vatajan 

(2009, 21, 45) mukaan työyhteisön kohtuullista keskustelukulttuuria, luottamus-

ta, hallittua henkilöstövaihtuvuutta, työntekijöiden voimavaroja ja jaksamista. 

Myös työntekijöiden omien kokemuksien kuuleminen ja heidän toiveidensa huo-

mioiminen kehittämisen lähtökohtina vahvistavat osallistujien sitoutumista pro-

sessiin (Caven-Pöysä, ym. 2007, 332). 

Vaikka oma työhistoriani hankkeen käynnistymisen vaiheessa oli kehittämisyk-

sikössäni vielä kohtalaisen lyhyt, olin jo aistinut siellä olleen ja olevan hyvän 

”tekemisen meiningin”. Viestiä siitä minulle kertoivat muun muassa yksikön no-

pea laajentuminen, toiminnan jäsentynyt organisointi sekä selvät työtehtävien 

kuvaukset ja roolitukset. Oli siis oletettavaa, että työntekijät olivat tottuneet tie-

tynlaiseen kehittämisen kulttuuriin. Hyvä ja avoin keskustelukulttuuri sekä luot-

tamus toisiin olivat myös aistittavissa. Työyksikön henkilökunta oli hyvin motivoi-

tunutta ja sitoutunutta työhönsä. Luotin sitä kautta myös työntekijöiden sitoutu-

miseen tähän kehittämishankkeeseen. 

Kehittämishankkeen alkumetreillä oli loppuraportin osalta tarkoituksena keskit-

tyä tarkastelemaan ja kehittämään vain erityisperhetyöntekijöiden laatimia 

osuuksia, jolloin osallisina olivat vain erityisperhetyöntekijät. Hieman myöhem-

mässä vaiheessa mukaan kehittämiseen kutsuttiin myös tiimien vetäjät eli eri-

tyistyöntekijät. He ovat päävastuussa loppuraportin tuottamisesta, joten kehit-

tämisen kokonaisuuden kannalta oli tärkeää ja perusteltua, ottaa myös heidät 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

mukaan kehittämishankkeeseen. Yksikön esimies toimi koko kehittämishank-

keen ajan taustatukena tuoden alkuun historian näkökulmaa kehittämisen poh-

jaksi ja kommentoiden kehittämistyötä tarpeen ja tilanteen mukaan. Yksikön 

esimies toimi myös kehittämishankkeeni työelämämentorina.  

Minä kehittämishankkeen vetäjän roolissa vastasin hankkeen organisoinnista, 

etenemisestä ja kirjallisesta työstä osallistuen myös kehittämisen konkreetti-

seen toimintaan sekä erityisperhetyöntekijöiden yhtenä ryhmän jäsenenä että 

tiiminvetäjien kokoontumisissa. Pyrin aktiivisesti analysoimaan tekemistä ja nos-

tamaan havaintojani esiin yhteisen keskustelun pohjaksi ja kehittämistyön suun-

taamiseksi. Lisäksi pyrin kannustamaan ja motivoimaan työyhteisön muita jäse-

niä jatkamaan kehittämistyötä. 

Toikko & Rantanen (2009, 10, 91) toteavatkin ettei kehittäjän tule olla vain ulko-

puolinen asiantuntija, vaan pyrkimys on päästä aina dialogiin käytännön toimi-

joiden kanssa. Kehittäjällä voi olla kehittämishankkeissa erilaisia rooleja ja ne 

voivat vaihdella. He mainitsevat mm. kehittäjä- työntekijän, joka kehittää omaa 

työtään tai työyhteisöään. Tällöin kehittäjä työskentelee, kerää tietoa ja analysoi 

sitä reflektiivisessä 1 dialogissa2 yhdessä toisten työntekijöiden kanssa. Usein 

voidaan todeta, ettei välttämättä ole mielekästäkään tehdä eroa kehittäjän ja 

toimijan välille. Tässä kehittämishankkeessa katson oman roolini toteutuneen 

juuri tällaisena kehittäjä-työntekijänä.  

                                            
1  Reflektiossa on kysymys toiminnasta, jossa yksilö tietoisesti pohtii ja tarkastelee 

omaa ajattelua ja ajattelun ja tekemisen suhdetta ulkopäin tuleviin virikkeisiin. Reflektoiminen 
synnyttää ja tuottaa uudenlaista ymmärrystä. (Seppänen- Järvelä 2004, 44, Ojanen 2009, 76.) 
 
2 Heikkinen (2006, 58- 59) määrittelee dialogin olevan kehittämisprosessissa osanottajien välis-

tä ajatustenvaihtoa, jossa keskustelussa osallisina ovat ne, joita käsiteltävä asia koskee. Osal-
listujien tulee olla aktiivisia; heillä on velvollisuus esittää oma näkökulmansa ja auttaa myös 
muita esittämään omansa. Dialogissa vuorovaikutus on rinnakkaista, jossa kellään ei ole valtaa 
ratkaista asioita toisten puolesta. Rinnakkaisessa dialogissa luottamus on siinä, että vuorovai-
kutus tuottaa sellaisen ratkaisun, jonka kaikki voivat hyväksyä. (Toikko & Rantanen 2009, 93.) 
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2.4 Kehittämisen kohteena loppuraportti ja dokumentoinnin ohjeistukset 

Loppuraportti on asiakirja, joka sisältää kuvauksen perhekuntoutusjaksolla ol-

leen perheen tilanteesta kuntoutusjakson aikana sekä yhdessä perheen kanssa 

tehdyn arviointiin perustuvan päätelmän kuntoutusjaksosta ja lisäksi suositukset 

perheen tarvitsemista jatkotukitoimista. Loppuraportissa kuvataan jokainen per-

heenjäsen yksilöllisesti ja se laaditaan jokaisesta perhekuntoutusjaksolla ollees-

ta perheestä kuntoutuksen päätyttyä. 

Perheiden arviointi- ja kuntoutusjaksosta tuotettava loppuraportti (liite 1) koostui 

kehittämishankkeen aloitushetkellä yhdeksästä eri asiakokonaisuudesta. Kir-

jaamisohjeita ei ollut saatavissa. Loppuraportissa kuvataan perheen tilannetta 

niin vanhemman kuin lapsenkin näkökulmasta. Tilannetta tarkastellaan monissa 

kohdin kolmesta ”kehityksellisestä” näkökulmasta. Tavoitteena on kuvata millai-

nen on ollut perheen/ lapsen tilanne, kun perhe on tullut sijoitusjaksolle, toiseksi 

millaisten asioiden tiimoille työskentely on keskittynyt ja miten työskentely on 

edennyt sekä kolmanneksi millainen on perheen/lapsen tilanne sijoitusjakson 

päätyttyä.  

Loppuraportin kohdassa yksi käsiteltiin sijoitusjakson tavoitetta. Loppuraportin 

kohdassa kaksi käytiin läpi sijoitusjakson vaiheet; mitä oli tapahtunut, mitä oli 

tehty ja milloin. Kolmannessa osiossa kuvattiin aikajanat. Neljännessä kohdas-

sa vanhemmuuden roolikartat ja vanhempien kanssa pidetyt istunnot. Kohdassa 

viisi kuvauksen kohteena oli verkostokartat. Kuudennessa kohdassa kuvattiin 

lasten kanssa työskentelyä. Seitsemännessä kohdassa kerrottiin arjesta. Koh-

dassa kahdeksan tarkennettiin mitkä olivat sijoitusjakson aikana ja sijoitusjak-

son päätyttyä perheen arjessa selviytymisen kannalta keskeiset seikat ja kysy-

mykset. Kohdassa yhdeksän oli työryhmän yhteinen näkemys siitä, vaarantuuko 

lapsen kehitys sijoitusjakson päätyttyä. Viimeisessä eli kohdassa kymmenen oli 

työryhmän arvio tilanteesta ja jatkotukiehdotus. Ehdotuksen oli perustuttava 

siihen, että sen oli oltava mahdollisimman realistinen, mihin jatkava taho pystyy 

vastaamaan. Lisäksi loppuraporttiin kuului vielä liitteitä tarpeen mukaan joistakin 

osa-alueista. (J. Oksanen 13.12.2010.) 
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Loppuraportista ja sen kirjaamisesta oleva ohjeistus oli kehittämishankkeen 

alussa hyvin vähäinen: paikoitellen ohjeistusta ei ollut lainkaan tai ohjeena oli 

vain muutama sana esimerkiksi arki. Kirjattuna olevat ohjeet oli saatavissa dia-

esityksen muodossa yhteiseltä verkkoasemalta. Loppuraportissa käsitellyt asiat 

olivat monissa kohdissa päällekkäisiä ja osa-alueiden järjestys ei kaikin kohdin 

vaikuttanut tarkoituksenmukaiselta. Myös loppuraportin ulkoasu oli epäyhtenäi-

nen. Käytössä oli monenlaisia kirjasinlajeja ja fonttikokoja, rivivälitys vaihteli 

paikasta toiseen, sisällysluettelo puuttui kokonaan ja raportti alkoi suoraan teks-

tiosuudella, jossa olivat heti nähtävissä mm. asiakkaiden nimet ja henkilötun-

nukset. 

Loppuraportin laatiminen on työmäärältään ja ajankäytöllisesti varsin mittava 

prosessi. Kehittämishanketta suunnitellessani esimieheni totesi loppuraportin 

työstämisen kuuluvankin olla ”työläs” prosessi. Ajatuksena on ollut, että se on 

samalla myös ns. ”Case closed – prosessi”. Kun loppuraportti on valmis ja per-

he on muuttanut pois Lausteelta, ei työntekijän tarvitse enää uhrata ajatus- ja 

työaikaa siihen, että mitä olisi pitänyt tehdä enemmän tai vähemmän, olisiko 

pitänyt kirjata jotain eri tavalla ja jne. Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta (2006, 

11) toteavat hyvän dokumentoinnin palvelevan myös tehdyn työn arviointia ja 

jossa kirjoittaminen tarjoaa työntekijöille tilaisuuden jäsentää ja koostaa teke-

määnsä työtä. Vaikka loppuraportin riittävä ohjeistus ja yhteneväisyys vielä 

hankkeen alkuvaiheessa puuttuikin, tarjosi se kuitenkin työntekijöille tämän jä-

sentämisen ja arvioinnin mahdollisuuden. 

Ennen kehittämishanketta käytössä ollut loppuraportin pohja oli laadittu yksikön 

toiminnan alkuaikoina silloisten työntekijöiden toimesta. Loppuraporttia oli ai-

emmin kehitetty mm. käymällä keskusteluja perheitä sijoittavan tahon eli kuntien 

sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sen sisältö oli valikoitunut pitkälle sen perusteel-

la, mitä sijoittaja on halunnut tietää. Keskeisenä ajatuksena ja pohjana loppura-

portissa oli haluttu kuvata se/sitä, mitä on tehty asetettuihin tavoitteisiin liittyen; 

mitä on tapahtunut ja millä tavoin. Keskeisenä tavoitteena oli ollut tiedon välit-

täminen perheen kanssa työskentelyä jatkavalle taholle. Nappulajärjestelmään 
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kirjattava asiakaskertomus toimii keskeisenä tiedonlähteenä loppuraporttia laa-

dittaessa. 

Perhe itse saa tutustua loppuraporttiin ensimmäisenä. Ennen sijoitusjakson lop-

puneuvottelua työntekijät käyvät perheen kanssa loppuraportin läpi vielä suulli-

sesti jolloin perheen on mahdollista tehdä vielä tarkentavia kysymyksiä. Loppu-

neuvottelussa, johon yleensä osallistuvat perheen ja Lausteen kuntoutus-

työryhmän lisäksi perheen sosiaalityöntekijä ja perheen kanssa mahdollisesti 

jatkavia muita tahoja, loppuraportti luovutetaan perheen sosiaalityöntekijälle ja 

käydään vielä pääpiirteissään läpi. 

Kehittämisen kohteena dokumentointiohjeistukset 

Lausteen perhekuntoutuskeskus on hakemassa toiminnalleen laatusertifikaattia 

vuonna 2012. Valmistelutyöt tuota varten ovat käynnistyneet syksyn 2010 aika-

na mm. perhekuntoutuskeskuksen henkilökunnan itsearvioinnilla. Lausteen 

perhekuntoutuskeskuksen toimintaohjeistuksiin oli kirjattuna dokumentoinnista 

ja raportoinnista mm. seuraavaa: ” Kaikki yhteisössämme dokumentoitava asia-

kasta koskeva materiaali tallennetaan asiakastietojärjestelmä Nappulaan” 

(Lausteen perhekuntoutuskeskuksen toimintaohjeistuksia 2008, 40). Tämä ei 

toteutunut hankkeen lähtötilanteessa lainkaan vaan ainoastaan päivittäisrapor-

tointi kirjattiin Nappula-ohjelmaan. Muut perheen kuntoutukseen liittyvät asiakir-

jat olivat verkkoasemilla monissa eri kansioissa ja tiedostoissa. Myös kirjattuna 

olleissa ohjeissa näytti olevan paljon puutteita ja ohjeet olivat paikoitellen hyvin 

ylimalkaisia. Toisaalta oli olemassa joitakin ohjeistuksia, jotka eivät toteutuneet 

käytännön arjessa. 

Lausteen perhekuntoutuskeskuksen laatusertifikaatin saanti edellyttää myös, 

että dokumentointiin liittyvät asiat ovat laatujärjestelmän vaatimalla tasolla. 

Näistä syistä johtuen totesimme tarpeen luoda myös perheiden arviointi- ja kun-

toutusyksikköön omat yleiset dokumentointia koskevat ohjeistukset. Laatujärjes-

telmän vaatimuksissa dokumentoinnilta edellytetään, että kirjaamistavoista on 

sovittu ja että ne ovat yhdenmukaiset organisaation asiakaskirjoja koskevien 

säädösten kanssa. Työntekijöiden tulee myös huolehtia kaikissa tilanteissa 

asiakastietojen salassa pidosta. Lisäksi organisaatiossa on sovittu menettelyta-
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voista, jotka koskevat asiakkaan tutustumista omiin asiakaskirjoihinsa. Kriteeriä 

tulkitaan laatujärjestelmässä siten, että työntekijät ovat tietoisia sovituista me-

nettelytavoista ja toimivat niiden mukaisesti. (SHQS-arviointikriteeristö 2011.) 
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3  KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA KEHIT-

TÄMISTEHTÄVÄT 

Kääriäinen (2003,4, 26) toteaa väitöskirjansa johdannossa dokumentoinnin ke-

hittämisen olevan perusteltua monesta näkökulmasta. Hyvät dokumentoinnit 

turvaavat sekä asiakkaan oikeuksia että työntekijän mahdollisuuksia. Tekstit 

rakentavat asiakkaan ja työntekijän todellisuutta. Dokumentit toimivat myös työn 

tekemisen ja tiedonmuodostuksen välineinä. Asiakastyön yhdenmukaisen do-

kumentoinnin ja sitä kautta tiedontuotannon keskeinen edellytys kuitenkin on, 

että sosiaalihuollon palveluissa otettaisiin käyttöön myös yhdenmukaiset asia-

kirjat. Sisällöiltään yhtenäistettyjen asiakasasiakirjojen käyttö tukee myös työyh-

teisön kirjaamiskäytäntöjen kehittymistä. (Laaksonen, ym. 2011, 5, 41.) Rousu 

& Holma (1999, 83- 84) toteavat, että dokumentoinnin kehittämisen lähtökohta-

na tulee olla selkeä näkemys siitä, mitä halutaan, mutta kehittämisessä on hyvä 

myös muistaa, että asioiden kirjaaminen on kuitenkin vain työväline, ei itse tar-

koitus. 

Työyhteisöissä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota dokumentointiin ja 

dokumentointikäytäntöjen kehittämiseen. Asiakastyön dokumentointi on keskei-

nen ja välttämätön osa sosiaalihuollossa tehtävää työtä ja asiakirjojen laatimi-

nen on työntekijöiden vastuulla. (Karvinen-Niinikoski & Tapola 2002, 

9,Laaksonen, ym. 2011, 8, 46.) Tästä huolimatta esimerkiksi sosiaalityön asia-

kirjojen kirjoittamisen ohjeet ovat usein hyvin vähäisiä. (Kääriäinen 2003;14 

Kääriäinen, ym. 2006, 11, Kojonkoski, Knuuttila ja Saalasto 2008, 17.) Doku-

mentointia pidetäänkin yleisesti yksinkertaisena asiana, ammatillisena itses-

täänselvyytenä, josta kaikkien dokumentteja kirjoittavien oletetaan suoriutuvan 

keskimäärin samalla tavalla. Tavat käsitellä saatua informaatiota ja tuottaa teks-

tiä ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Lisäksi kirjoittamisen tavat syntyvät työyhtei-

söjen erilaisissa tilanteissa ja kulttuureissa ja ovat siksikin usein hyvin kirjavia ja 

erilaisia. Asiakastyössä kirjoittamista on pidetty liiaksi työntekijöiden henkilökoh-

taisena ominaisuutena ja taitona ja siihen on suhtauduttu usein kevyesti ja huo-

lettomasti. Kirjoittamistapojen samanlaisuus kuitenkin mm. tuottaa ja turvaa 
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työntekijöiden sisäistä yhteistä ymmärrystä; ymmärtää asioita samalla tavalla 

sekä kirjoittaa niistä samalla tavalla. (Tapola 2002, 3 Kääriäinen, 2003, 159, 

Autio, 2008,112, Laaksonen, 2011, 47.)  

Dokumentointi edellyttää dokumentointiohjeistusta siitä mitä ja miten ja miksi 

dokumentoidaan ja on näin osa työskentelyn laadunhallintaa ja lastensuojelu-

työn johtamista (Lastensuojelun käsikirja 2011). Rousu & Holma (1999, 77) to-

teavat, että työyhteisöissä asiakirjojen laadinta tulee perustua samansisältöisiin 

ohjeisiin, joita kaikki työntekijät noudattavat. Kirjoittamisen käytännöt on oltava 

yhdenmukaiset. Asiakastyössä käytettävien dokumenttipohjien karsiminen ja 

yhdenmukaistaminen ovat paikallaan ja perusteltua myös asiakkaan ja kokonai-

suutena hahmottuvan työkäytännön kannalta katsottuna. Yhdenmukainen asia-

kastyön dokumentaation ohjeistus ja lomakkeisto ovat tässä suureksi avuksi. 

(Kojonkoski, ym. 2008, 42.) 

Toimivat dokumentoinnin käytännöt edellyttävät Rousun & Holman (1999, 83) 

mukaan työyksiköissä seuraavia asioita: 

 Jokaiselle työryhmän jäsenelle tulee olla selvää, mikä on kirjaamisen tarkoitus 

 Kirjaamisen sisällöistä ja toimintatavoista on sovittu asianosaisten kesken 

 Kirjaamisesta on laadittu kirjalliset periaatteet ja yksityiskohtaisemmat ohjeet ja 

niistä on yhdessä sovittu 

 Kirjaamisesta sovittuja sisältöjä ja laatua arvioidaan säännöllisesti ja tehdään 

tarpeen mukaisia korjauksia. 

Vaikka loppuraportteja Pakyssa oli tuotettu pitkään Rousun ja Holman (1999, 

83) esiin nostamat hyvän dokumentoinnin käytännöt eivät toteutuneet. Kaikille 

työryhmän jäsenille ei ollut selvää, mikä on kirjaamisen tarkoitus. Kirjaamisen 

sisällöistä ei oltu sovittu asianosaisten kesken eikä kirjallisia yksityiskohtaisia 

ohjeita ollut olemassa. Myöskään sisältöjen laadusta ei oltu käyty järjestelmälli-

sesti keskusteluja. Rousun & Holman (mt.) esittämät hyvän dokumentoinnin 

vaatimukset yhdentyvät myös SHQS- laatujärjestelmän dokumentoinnille aset-

tamiin vaatimuksiin. Iisa, Kankaanpää ja Piehl (1997, 17, 401) toteavat myös, 
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että työpaikan vakiotekstejä kannatta aina välillä suunnitella uudelleen, vaikka 

vanhaa ei ole aina helppo hylätä.  

Työyhteisön käytännön tarpeista käsin muodostui tämän kehittämishankkeen 

tavoite. Kehittämishankkeen tavoitteena oli jäsentää ja yhdenmukaistaa yksi-

kössä tehtävää dokumentointia ja siten kehittää dokumentoinnin laatua sekä 

vähentää työntekijöiden kokemaa kuormittuneisuutta dokumentointiprosessissa. 

Kehittämistyö kohdentui erityisesti arviointi- ja kuntoutusjaksosta tuotettavaan 

loppuraporttiin. 

Asetetuista tavoitteista käsin hankkeelle muotoutui kolme kehittämistehtävää. 

Ensimmäiseksi kehittämistehtäväksi määrittyi loppuraportin asiasisältöjen ja 

rakenteiden muokkaaminen. Keskeistä oli selkeyttää raportissa käsiteltyjä asia-

kokonaisuuksia; millainen tieto loppuraportissa on tärkeää ja mitä sillä halutaan 

välittää. Työelämässä tuotetut tekstit tehdään aina jonkun luettavaksi. Lukijalle 

ei ole samantekevää, millainen teksti on. Työelämän kirjoittajan pitää ottaa tämä 

huomioon asiakirjoja laatiessaan. Jäsennelty eli tiedon tarjoaminen johdonmu-

kaisessa järjestyksessä ja joidenkin periaatteiden mukaan ryhmiteltyinä, ovat 

tärkeimpiä hyvän tekstin tekijöitä. (Iisa, Kankaanpää, Piehl 1997, 5, 24.)  

Toikko & Rantasen (2009, 58) mukaan merkittävä kehittämistoiminnan tavoite 

voi myös olla se, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi. Toiseksi kehittä-

mistehtäväksi muodostuikin käytäntöjen löytäminen siihen, miten loppuraportin 

kirjoittaminen aiheuttaisi vähemmän kuormittavuutta ja siten myös lisäisi työn 

tekemisen mielekkyyttä. Löydetyillä käytännöillä voisi mahdollisesti tavoitella 

myös työajallista säästöä. 

Seppänen- Järvelä (1999, 204) toteaa kehittämistehtävien voivan myös muuttua 

tai syventyä hankkeen aikana. Tämä toteutui kehittämishankkeen kolmannen 

tavoitteen ja kehittämistehtävän kohdalla, jotka muotoutuivat vasta hankkeen 

ollessa noin puolessa välissä. Kolmantena kehittämistehtävä oli laatia yhtenäi-

set ja yleiset dokumentointiohjeet koskien yksikössä toteutettavaa päivittäisra-

portointia sekä loppuraporttia, koska sellaisia yksiköllä ei aiemmin ollut. Ohjeet 
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liitetään yksikön yleisiin toimintaohjeistuksiin. Tehtävässä huomioitiin myös laa-

tusertifikaatin tavoitteluun liittyvät vaatimukset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

LASTENSUOJELUN PERHEKUNTOUTUS LAITOK-

SESSA 

4.1 Lastensuojelun tarkoitus ja tehtävät 

Lastensuojelulla tarkoitetaan sosiaaliviranomaisten toimia lapsen tasapainoisen 

kehityksen ja elämän turvaamiseksi. Lastensuojelu on aina lakisääteistä toimin-

taa, josta säädetään vuoden 2008 alusta voimaan tulleella uudella lastensuoje-

lulailla (417/2007). Laki pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lain 

tarkoitus on turvata kaikkien lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasa-

painoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lakiin on 

kirjattu lastensuojelutoiminnan keskeiset periaatteet ja laki muodostaa lasten-

suojelutyölle viitekehyksen. (Sinko 2005, 7, Bardy 2009, 39, Peltonen 2009, 49.)  

Lastensuojelulaki määrittää vastuun lasten hyvinvoinnista ensisijaisesti lapsen 

vanhemmille ja huoltajille. Toiseksi viranomaiset määrätään tukemaan vanhem-

pia kasvatustehtävässä ja tarvittaessa ohjaamaan lapsi- ja perhe lastensuojelun 

piiriin. Lastensuojelu määrätään tukemaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 

vastaavia henkilöitä ja järjestämään tätä varten riittävät palvelut. (Heino 

2008,14.)  

Kokonaisuutena lasten suojelu on kuitenkin varsin laaja käsite. Lastensuojelua 

leimaa usein mielikuva huostaanotosta, vaikka lasta ja perhettä autetaan 

useimmiten muilla keinoilla (Sosiaalitieto 2/2011). Laajassa mielessä lasten 

suojelulla ymmärretään kaikki ne palvelut, joilla vaikutetaan lasten ja nuorten 

elämään lähtien neuvolasta, päivähoidosta ja koulusta. Ehkäisevällä lasten suo-

jelulla tarkoitetaan lasten tukemista esimerkiksi peruspalveluissa ja järjestötoi-

minnassa. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on lastensuojelua sen kan-

sankielisessä tarkoituksessa. (Väisänen & Hujanen 2010, 19.)  
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Lastensuojelun keskeisenä tavoitteena on suojella ja voimaannuttaa lasta (Möl-

ler 2006, 18). Lastensuojeluinstituution avulla yhteiskunta turvaa lasten ihmisoi-

keuksia ja järjestää lapsille ja heidän vanhemmilleen apua tilanteisiin, jossa 

perhettä on kohdannut vaikeus tai kriisi, joka pitkittyessään uhkaa lasten hyvin-

vointia. Perheiden tarpeisiin pyritään vastaamaan monipuolisen palvelujärjes-

telmän avulla. (Hurtig 2010, 238.)  

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön muotoja ovat: lastensuojelutarpeen 

selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, kiireel-

liseen sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvä sijaishuolto sekä jälkihoito (Väisä-

nen & Hujanen 2010, 19). Lapsen tarve lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen 

kertoo siitä, että lapsen terveys ja kehitys on vaarantunut niin paljon, ettei per-

heitä ja lapsia voida auttaa riittävästi kunnan peruspalvelujen kautta ja että lapsi 

ja perhe ovat tämän takia lastensuojelun sosiaalityön ja avohuollon tukitoimien 

tarpeessa. (Heino 2009,53.)  

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat mm. tuki lapsen ja perheen ongelma-

tilanteen selvittämiseen, lapsen taloudellinen ja muu tukeminen, tukihenkilö tai –

perhe, lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja, perhetyö, koko 

perheen 37§:ssä tarkoitettu sijoitus perhe- tai laitoshoitoon, vertaisryhmätoimin-

ta, loma- ja virkistystoiminta. (Sosiaaliportti, Lastensuojelun käsikirja, 2011.) 

Kunnat järjestävät lastensuojelun avohuollon tukitoimia joko omina palveluinaan 

tai ostopalveluina palveluntuottajilta (Pärnä, 2010, 42). 

4.2 Avohuollon tukitoimena lastensuojelun perhekuntoutus laitoksessa 

Lastensuojelulaissa (417/§37) todetaan, että lapsen avohuollon sijoituksen tulisi 

tapahtua ensisijaisesti siten, että lapsi sijoitetaan yhdessä hänen vanhempansa, 

huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön 

kanssa Tukitoimena tapahtuva sijoitus on rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai 

kuntouttava jakso, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi lastensuojelulaitoksessa. 

Lastensuojelullinen kuntoutus on harkinnanvaraista. Se perustuu aina asiakas-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
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suunnitelmaan, jossa määriteltyinä ovat tuen tarve, tavoitteet ja aiotut tukitoi-

met. (Pärnä, 2010, 42.)  

Hurtig (2010, 238) toteaa, että perhekuntoutukselle ei ole tarkkaa määritelmää 

lastensuojelulaissa, sosiaalihuoltolaissa tai kuntoutusta säätelevässä lainsää-

dännössä. Hurtig (mt) lainaa Sosiaali- ja terveysministeriön perhekuntoutusta 

selvittäneen työryhmän määritelmää perhekuntoutuksesta. Ministeriön mukaan 

”perhekuntoutuksella tarkoitetaan niitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, 

jotka kohdentuvat perheyhteisön tai useamman kuin yhden jäsenen fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, edis-

tämiseen ja /tai palauttamiseen”. 

Lastensuojelullisen perhekuntoutuksen tavoitteet liittyvät usein perheen arjen 

muutostarpeisiin ja ovat välttämättömiä, jotta perhe motivoituu kuntoutukseen. 

(Aaltonen 2010, 230-231, Hurtig 2010, 244-245.) Perhekuntoutuksessa tavoit-

teena voi olla esim. lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tuke-

minen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Per-

hekuntoutuksen päämääränä on tukea perhettä siten, että lapsen asuminen 

kotona on lapsen kannalta hyvä ja turvallinen ratkaisu. Jos perhekuntoutuksen 

aikana todetaan, että näin ei ole, pyritään yhdessä vanhempien kanssa löytä-

mään lapselle sijaishuoltopaikka. (Lastensuojelun käsikirja, 2011.) 

Perheenjäsenten turvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet usein uhattuna jo pitkän 

aikaa ennen perhekuntoutukseen päätymistä. (Heino, Berg& Hurtig 2000, 190, 

Hurtig 2010, 243.) Osin tästä syystä perhekuntoutus on prosessina pitkäkestoi-

nen, sillä muutokset yksilöissä ja perheen toimintatavoissa tapahtuvat hitaasti 

Perhekuntoutuksessa painotetaan usein voimavara- ja ratkaisukeskeistä työ-

otetta. Lähtökohtana toimii silloin lasten ja vanhempien kunnioittaminen, arvos-

taminen ja vahvuuksien etsiminen sekä tulevaisuuteen suuntautunut ajattelu. 

Työntekijät etsivät yhdessä perheen kanssa ratkaisuja perheen ongelmiin. (Ols-

son 2010, 9, Pärnä 2010, 46.) 

Työmuotona perhekuntoutus sopii hyvin osaksi lastensuojelun avohuollon työs-

kentelyä. Sen on todettu olevan tehokas apu esimerkiksi tilanteissa, joissa on 
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olemassa kodin ulkopuolisen sijoituksen riski. (Lastensuojelun käsikirja, 2011, 

Hurtig 2010, 239, 240.) Kuntoutusta voidaan tarjota myös sijaishuollon proses-

sin eri vaiheissa esimerkiksi harkittaessa huostaanoton purkua (Aaltonen 2010, 

226). 

Koko perheen sijoitus laitosyksikköön, perhekuntoutukseen on Suomessa vielä 

melko uutta. Se on kehittynyt vasta 1990-luvun puolivälistä lähtien osana kun-

tien lastensuojelua. (Lastensuojelun käsikirja, 2011.) Lastensuojelun perhekun-

toutukseen keskittyneitä laitosyksiköitä on ollut olemassa hyvin vähän, joten 

laitoskuntoutusjakson tarjoaminen perheille ei resurssipulan takia ole aina mah-

dollista vaikka laki niin suosittaakin. 

Viime vuosien aikana tämäntyyppisten yksiköiden määrä on kuitenkin alkanut 

kasvaa. Kasvun taustalla on paitsi laki myös todettavissa mm. ajattelutavan 

muutos, jonka Rönkkö & Rytkönen (2010, 38) kiteyttävät siten, että vaikka lapsi 

saisi kuinka hyvää hoitoa tahansa, perheen tavat toimia ja olemisen kulttuuri 

liittyvät kuitenkin lapsen ongelmiin monin tavoin. Perheenjäsenet ovat keske-

nään jatkuvasti vuorovaikutuksessa ja siten auttamalla koko perhettä autetaan 

samalla myös yksittäistä perheen jäsentä (Olsson 2010, 8). Lastensuojelulliselle 

perhekuntoutukselle ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteisiä malleja vaan sen 

toteutukseen mahtuu monenlaisia variaatioita (Hurtig 2010, 244). Seuraavassa 

luvussa kuvattava ja tässä hankkeessa kehittämisyksikkönä toimiva Perhekun-

toutuskeskus Lausteen malli on yksi tapa toteuttaa lastensuojelun perhekuntou-

tusta. 

4.3 Perhekuntoutus Lausteen perhekuntoutuskeskuksen perheiden arviointi- 

ja kuntoutusyksikössä 

Perhekuntoutuskeskus Lausteen perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikkö tarjo-

aa lastensuojelun perhekuntoutusta avohuollon tukitoimena sitä tarvitseville 

lapsiperheille. Lastensuojelullisen perhekuntoutuksen tarjoajana Paky on yksi 

Suomen suurimpia palveluntuottajia kahdeksalla perhepaikallaan. Lasten iät 

vaihtelevat 0-18 ikävuoden välillä. Kuntoutusjakson ajaksi perhe muuttaa asu-
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maan Lausteen Puistolan asumisyksikköön, jossa jokainen perhe saa oman 

(rivitalo)kodin käyttöönsä. Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee kolmesta kuukau-

desta vuoteen ollen yleisimmin kestoltaan kuusi kuukautta. Perheiden koko 

vaihtelee yhden huoltajan ja yhden lapsen perheistä kahden huoltajan monilap-

sisiin perheisiin. Lasten iät vaihtelevat 0-18 ikävuoden välillä. Yhden perheen 

kanssa työskentelee pääsääntöisesti kaksi erityisperhetyöntekijää ja erityistyön-

tekijä sekä tarvittaessa muita työntekijöitä esim. theraplay- työntekijä tai kaksi 

erityistyöntekijää. 

Kuntoutusprosessin vaiheet ilmenevät alla olevasta kuviosta (kuvio 1). Kuntou-

tusprosessi jakaantuu pääsääntöisesti kolmeen vaiheeseen, jota raamittavat 

kunkin vaiheen lopussa pidettävät verkostopalaverit ja päätösvaiheessa pidet-

tävä loppupalaveri. Perhekuntoutus etenee sijoittavan sosiaalityöntekijän ja 

perheen kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Verkostopalave-

reissa arvioidaan tavoitteiden toteutumista yhdessä sijoittavan sosiaalityönteki-

jän kanssa. Lastensuojelun perhekuntoutuksessa yhteistyö lähettävän tahon 

kanssa on tärkeää. Lähettävän tahon, perheen ja perhekuntoutusta tarjoavan 

näkemysten yhteen sovittelu ja yhteisten tavoitteiden luominen on usein hyvin 

haasteellista (Hurtig 2010, 244.) Tähän seikkaan Pakyssa on kiinnitetty erityi-

sesti huomiota, siten että kuntoutuksen tavoitteet pyritään avoimesti puhumaan 

ja tekemään selviksi kaikille osapuolille. 

Viikkopalaveri Arvit Verkostopalaveri Alku
Jälki-

hoito

Tiiminvetäjä

Erityisperhe-

työntekijä

Tiiminvetäjä

Erityisperhe-

työntekijä

Tiiminvetäjä

Erityisperhe-

työntekijä

Toimenkuvat: Tiiminvetäjä ja erityisperhetyöntekijä

LPKK / PAKY / Juha Oksanen

Missio

 

Kuvio 1. Perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikön kuntoutusprosessi 
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Perhekuntoutuksessa perheen arki ja kuntoutus muodostuu ja rakentuu struktu-

roidun viikko-ohjelman mukaan. Viikko-ohjelma laaditaan yhdessä perheen 

kanssa ja siihen merkitään kaikki perheenjäsenten viikon menot ja tapaamiset. 

Menneen viikon sujumista arvioidaan ja uuden viikon ohjelmaa suunnitellaan 

aina viikoittaisissa viikkopalavereissa. Työskentelyssä pyritään siihen, että per-

heen kanssa on vähintään yksi kontakti päivässä. Usein kontakteja on päivän 

mittaan kuitenkin enemmän kuin yksi. Kaikki tapaamiset ovat kuitenkin etukä-

teen suunniteltuja ja perheellä tiedossa. Perheenjäseniä tavataan yksilöllisesti 

sekä koko perhettä yhdessä perheen arjessa mukana ollen. Tapaamisilla käyte-

tään apuna monipuolisesti erillaisia perhettä tukevia ja auttavia menetelmiä. 
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5 DOKUMENTOINTI LASTENSUOJELUSSA 

5.1 Dokumentoinnin tarkoitus ja tavoitteita lastensuojelussa 

Dokumentoinnilla tarkoitetaan tiedon keruuta, asiakirjojen3 laatimista ja kirjoit-

tamista sekä asiakassuhteessa syntyvien tietojen, kuvien ja äänitteiden tallen-

tamista. Asiakirjojen tarkoitus on kuvata tehtyä työtä. Tällä tavoin mahdollistuu 

välitettäväksi tarpeellinen tieto kaikkien käyttöön ja asioiden toteutumisen osoit-

taminen ja seuranta. Ydinajatuksena dokumentoinnissa on tehdyn työn näky-

väksi tekeminen. Dokumentoinnin avulla voidaan lisätä asiakkaan luottamusta 

sosiaalihuollon työprosesseissa. Kun toiminta on dokumentoitu, sitä voidaan 

myös arvioida ja parantaa. Dokumentoinnin avulla muodostetaan ymmärrystä 

vallitsevasta todellisuudesta, kerätään ja tallennetaan tietoa sekä suunnitellaan 

sen pohjalta toimintaa. (Kääriäinen 2003, 171, 179, Rousu, & Holma, 2004, 6; 

Sinko 2005, 93, Laaksonen, ym. 2011, 10, 12, Reijonen 2011.) 

Lastensuojelun dokumentoinnissa lapsen ja perheen osallisuuden parantami-

nen, heidän mielipiteiden näkyväksi tekeminen sekä lapsen äänen kuuluviin 

saaminen ovat dokumentoinnin keskeisiä tavoitteita. Erityisen tärkeää on huo-

mioida lapsi tiedontuottajana ja erotella tämä tieto vanhempien tai perhekoko-

naisuuden tuottamasta tiedosta. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä asiak-

kaan ymmärrystä tehdystä työstä ja sen tavoitteista. (Lastensuojelun käsikirja 

2011, ks. myös Tapola 2002.) Parhaimmillaan dokumentointi voi toimia välinee-

nä yhteisen näkemyksen luomiselle siitä, mikä asiakasta auttaa (Tarvainen 

                                            

3
 Asiakirja on julkisuuslain 5§ 1 momentin mukaan kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sel-

lainen käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tiettyä kohdetta 
tai asiaa koskevaa viesti, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai 
äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla. Viranomaisen asiakirja on 
viranomaisen hallussa oleva asiakirja, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laati-
nut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai 
tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadit-
tu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana 
asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toi-
meksiantotehtävän suorittamista varten. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
21.5.1999/621) 
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2011, 18-19). Tapola (2002) esittääkin, että dokumentoinnin tulisi nivoutua kiin-

teäksi osaksi asiakastyön prosessia. 

 

Dokumentointi tukee suunnitelmallista työotetta ja asiakasprosessia ja tuo esiin 

työntekijän asiantuntemusta. Se lisää työn hallinnan tunnetta, ja parhaimmillaan 

jäsentää työn tekemistä. Dokumentointi tuottaa tietoa myös lastensuojelun laa-

dusta. Nämä tiedot ja työn näkyväksi tekeminen puolestaan antavat päätöksen-

tekijöille ja esimiehille tärkeää tietoa resursoinnin ja työn tuloksellisuuden näkö-

kulmasta. Hyvin suoritettu dokumentointi on tärkeää myös sekä asiakkaan että 

työntekijän oikeusturvan toteutumisen kannalta. Hallinto-oikeudet tarvitsevat 

päätöksenteon perustaksi huolellisesti dokumentoitua työntekijöiden asiantun-

temukseen perustuvaa aineistoa. (Lastensuojelun käsikirja 2011, ks. myös Ta-

pola 2002.) 

5.2 Lain määrittelemä lastensuojelun dokumentointi 

Dokumentointia ovat sosiaalihuollossa ja sitä kautta lastensuojelussa ohjaa-

massa monet tekijät kuten mm. lainsäädäntö, asiakkaiden tunteet, sosiaalityön-

tekijän oikeudet sekä byrokratia. (Sosiaalityön käsikirja 2011). Asianmukainen 

dokumentointi, asiakirjajulkisuus, tietosuoja sekä salassapito liittyvät kiinteästi 

toisiinsa sosiaali- ja terveydenhuollossa (Pahlman 2005, 9). Sosiaalihuollossa 

asiakastyön dokumentointia säätelevät monet lait, joihin liittyvät dokumentoinnin 

velvoitteet ovat ehdottomia. Lainsäädännön tehtävänä on turvata yksityishenki-

löiden ja viranomaisten välisiä luottamuksellisia suhteita sekä lisätä asiakkaiden 

yksityisyyden suojaa (Kääriäinen 2007, 162). Tietojen hankkimista, käyttöä, luo-

vuttamista ja kirjaamista säätelevät mm sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2008), 

laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(159/2007), henkilötietolaki (523/1999), julkisuuslaki (621/1999). (Laaksonen, 

ym. 2011, 14, Sosiaaliportti 2011.) Myös perustuslain (731/1999) kautta määrit-

tyvät perusoikeudet, sosiaalihuoltolaki (710/1982) sekä lastensuojelulaki 

(417/2007) nivoutuvat tähän kokonaisuuteen. 
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Sosiaalihuollossa asiakastiedot kirjataan asiakaskirjoihin joilla on erilliset tehtä-

vät ja käyttötarkoitus. Lain mukaan sosiaalihuollon ammatillinen henkilö saa 

dokumentoida vain asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaali-

huollon järjestämiseksi sekä siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Las-

tensuojelun työntekijöillä on kirjaamisvelvollisuus. Asiakastietojen dokumentoin-

nista on aina kerrottava asiakkaalle. Asiakkaalle on myös annettava tietoa siitä, 

miten hän voi tarkistaa itseään koskevia tietoja ja vaatia niiden korjaamista. 

(Laaksonen, ym. 2011, 14-15, 41, Lastensuojelun käsikirja 2011.) 

Asiakastietoja kootaan ja säilytetään sekä sähköisessä muodossa tietojärjes-

telmissä että paperimuodossa. Sosiaalihuollolla ei ole omaa lakia asiakirjojen 

käsittelystä ja säilyttämisestä vaan siinä sovelletaan arkistolakia (831/1994) 

(Pahlman 2005, 116, Laaksonen, ym. 2011, 27.) Palvelun tuottamisesta vas-

taava toimija säilyttää asiakirjat itsellään niin pitkään kuin asiakas saa palvelua. 

Palvelun päättymisen jälkeen asiakasta koskevat tiedot toimitetaan sille viran-

omaiselle, joka on ostanut palvelun. Palvelutuottajan on poistettava tiedot tieto-

järjestelmistä palvelun päätyttyä. (Laaksonen, mt.) 

5.3 Hyvän dokumentoinnin ominaisuuksia ja kirjoittamisen perusteita lasten-

suojelutyössä 

Sosiaalityön dokumentointi on tapahtumana moniulotteinen ja monimerkityksi-

nen. Kun sosiaalityössä kirjoitetaan asiakasta koskevaa asiakirjaa, tuottaa työn-

tekijä asiakkaan näkyväksi lainsäädännön, tilastoinnin ja suunnittelun näkökul-

masta. Tuotetuissa asiakirjoissa asiakkaan tilanne konkretisoituu mm. sanoiksi, 

kuvauksiksi ja suunnitelmiksi Asiakastyöstä laadittavien dokumenttien tulee kui-

tenkin olla selkeitä, todenmukaisia ja ajantasaisia. (Kääriäinen 2007, 161.) 

Sosiaalihuollossa ei ole käytettävissä sosiaali- ja terveysministeriön antamia 

yksityiskohtaisia kirjaamisen ohjeita toisin kuin esimerkiksi terveydenhuollossa 

(Pahlman 2005, 116). Hyvän kirjaamisen tunnusmerkkeihin lastensuojelussa 

kuluu mm. seuraavat; käytettävän kielen on oltava selkeää ja ymmärrettävää, 

dokumentti sisältää vain oleelliset asiat ja se on johdonmukainen ja looginen. 

Tuotetun tekstin on oltava tarkkaa ja huolellista, josta tarvittavat asiat ovat löy-
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dettävissä nopeasti. Kielenkäytön tulisi olla lyhyttä, ytimekästä ja tiivistä. Tärke-

ää on myös tehdä näkyväksi asiakkaan mielipiteet ja arviot ottamalla esimerkik-

si asiakas mukaan kirjoittamisen prosessiin. Erityisen tärkeää on muistaa lap-

sen ”äänen” kuuluvuus dokumenteissa. Dokumentin tulisi olla ammattieettisten 

periaatteiden mukaisia sekä myös yhdenmukaisia kaikkien kirjaajien osalta. 

(Rousu & Holma 1999, 83, Kääriäinen, ym. 2006, 41, Laaksonen, ym. 2011, 35, 

39, 47.) 

Asiakirjoja kirjoitetaan aina jonkin sosiokulttuurisen kontekstin sisällä ja tämä 

konteksti vaikuttaa näissä tuotettuihin teksteihin. Lisäksi työyhteisöt muokkaavat 

kirjoittamisen tapoja. (Heikkinen 2001, 197-198, Kääriäinen 2003, 167,171.) 

Kirjoittamisen keskipisteenä on kuitenkin itse kirjoittaja, hänen ajatusmaailman-

sa ja viitekehyksensä sekä henkilökohtaiset kirjoittamisen valmiudet. Kirjoitta-

minen on hyvin henkilökohtainen asia. (Iisa, ym. 1997, 28, Kääriäinen, 2007, 

249, Sarmavuori, 2010, 46.)  

Asiakkaita koskevien asioiden ja tietojen käsitteleminen vaatii aina vankkaa 

ammatillista harkintaa. (Laaksonen, ym. 2011, 9). Granfeltin (2002, 133) mieles-

tä tilanteissa, joissa tavoitteena on kirjoittaa tekstiä vaikeuksissa olevien ihmis-

ten tilanteista tai ihmisistä itsestään, keskeisen merkityksen saavat silloin kirjoit-

tajan moraalinen vastuu, kirjoitustaito ja perustellut tulkinnat. Hän jatkaa, että 

näissä tilanteissa on löydettävä sanoja vaikeasti ilmaistaville asioille, tunteille ja 

ajatuksille. Sosiaalityöstä kirjoitettaessa on paikoin rohkeasti uskallettava kuva-

ta kärsimystä, vihaa, pahoja tapahtumia ja tekoja. Kun nämä kuvaukset tehdään 

taitavasti, haastavat ne myös lukijaa pysähtymään, miettimään ja ottamaan kan-

taa. (Granfelt 2002, 127, 128.) Siten asiakirjat voivat toimia välineenä päästä 

todellisuuteen, jossa kohtaavat niin asiakkaan kuin työntekijänkin näkemys 

(Tarvainen 2011, 18-19). 

Asiakirjateksteissä tekstin tuottaja ja lukija kohtaavat toisensa. (Kääriäinen 

2003,40). Kun työntekijä kirjoittaa asiakirjatekstiä, hän pyrkii kirjoittamaan sitä 

niin, että lukija pitäisi sitä faktana. Asiakirjatieto on valikoituneempaa, struktu-

roidumpaa ja yksiäänisempää kuin keskustelussa syntyvä tieto. (Raitakari 2006, 

98.) Asiakirjoissa oleva ja siitä välittyvä tieto ohjaa aina toimintaa. Tästä syystä 
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kirjoittajan on tärkeää tiedostaa millaiseen tietoon asiakastyötä ohjaavat tiedot 

perustuvat (Laaksonen 2011, 38). Asiakaskirjoista tulee ilmetä selvästi kunkin 

eri henkilön käsitys asiasta, myös siis työntekijän oma näkemys (Laaksonen 

2011, 38). Sinko (2005, 93) pohtii, miten sitten siirtää työntekijän oma intuitiivi-

nen mutta subjektiivinen mutta myös ammatillinen näkemys perheen ja tai lap-

sen elämästä niin, että siitä muodostuisi kuva totuudesta niille, jotka dokument-

tia jatkossa lukevat. Asioita voidaan aina ilmaista monella tavalla, vaihtelevin 

sanoin, sävyin ja rakentein (Tiililä 2010). Kun työntekijä kirjoittaa tekstejä, hän 

tasapainoilee sen kanssa mitä ja miten haluaa sanoa ja miten sanoma tulee 

tulkituksi. (Kääriäinen 2003, 157). 

Tekstin kirjoittaja joutuu joko tietoisesti tai tiedostamattaan koko kirjoittamispro-

sessin ajan tekemään valintoja. (Saukkonen, 2001, 182, Laaksonen, ym. 2011, 

34.) Tällaisia valintakysymyksiä ovat esimerkiksi kohteen jäsennys kertovaksi, 

kuvailevaksi vai perustelevaksi, ilmiöiden tarkastelu yksittäisinä ilmiöinä vai 

yleistäen, prosessina vai staattisena tilana, asioiden tarkastelun taso objektiivi-

sesti vai lisätäänkö niihin omia kommenttejani ja näkemyksiäni, miten varmoina 

ja minkä arvoisina asioita pidän, ilmaisenko asiat vähin erin johdatellen, lyhyinä 

rinnakkaisina itsenäisinä ajatuksina vai tiivistäen isommiksi ajatuskokonaisuuk-

siksi. Erilaiset strategiat tuottavat erityylisiä tekstejä.( ks. myös Iisa, Kankaan-

pää & Piehl 1997, 16.) Kirjoittajan on tärkeää tiedostaa nämä kirjoittamisen va-

lintansa ja pyrkiä kirjoittamaan tietoisesti ja hallitun moniäänisesti. (Kääriäinen, 

ym. 2006, 41.) 

Sinkon (2005, 88,97) mielestä dokumentit, johon faktat kirjataan, ovat aina puo-

lueellisia, koska ne ovat kirjoitettu tietystä näkökulmasta ja tiettyä tarkoitusta 

varten. Sinko näkee keskeisenä faktojen erottamisen esimerkiksi mielipiteistä 

perustelujen avulla. Tärkeää on määritellä millä perusteella faktat on valittu ja 

miksi ne ovat tärkeitä. Myös Rousu & Holma (1999, 79) toteavat, että asiakir-

jaan tehdyistä kirjauksista täytyy selkeästi voida erottaa havaitut tosiasiat ja mi-

hin nuo havainnot perustuvat. On siksi perusteltua pyrkiä mahdollisimman konk-

reettiseen asioiden kuvaamiseen, jolloin tulkinnanvaraisille ilmauksille jää vä-

hemmän tilaa. Työntekijöiltä dokumentointiosaaminen edellyttääkin huolel-
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lisuutta, tarkkuutta sekä kykyä ymmärtää oma vastuu ja rooli asiakirjojen laati-

jana (Laaksonen, ym. 2011, 8, 36). 

Aiempia dokumentoinnin kehittämishankkeita 

Vaikka dokumentointi on yksi keskeisimpiä sosiaalityön välineitä monessakin 

merkityksessä, ovat siihen liittyvät kehittämisen toimenpiteet hyvin vähäisiä 

(Kääriäinen 2003). Vuonna 2007 Turun ammattikorkeakoulu kartoitti valtakun-

nallisesti hankkeita, joissa oli kehitetty sisällöllisesti sosiaalihuollon dokumen-

taatiota ja ohjeistusta vuoden 2004 jälkeen. Kartoituksen tekijät havaitsivat, että 

usein dokumentoinnin kehittäminen liittyi johonkin laajempaan kokonaisuuteen. 

Yksittäisiä pelkästään dokumentoitiin keskittyviä hankkeita tekijät eivät löytäneet 

yhtään. Eniten näitä hankkeita, joissa ainakin jossain määrin oli kysymys myös 

dokumentoinnin kehittämisestä löytyi lastensuojelun piiristä. (Kojonkoski, Knuut-

tila ja Saalasto 2008, 22, 33,35.) Aino Kääriäinen on yksi keskeinen lastensuo-

jelutyön dokumentointia tutkinut ja selvittänyt asiantuntija. Kääriäinen on julkais-

sut aiheesta väitöskirjan ja useita artikkeleita erilaisissa julkaisuissa. 

 

Valtakunnan tasolla dokumentoinnin kehittämistä ja yhtenäistämistä on tukenut 

ja edistänyt viime vuosien aikana Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos. 

Hanke on käynnistynyt vuonna 2005 ja päättyy syksyllä 2011. Hankkeessa on 

mm kehitetty asiakastietojärjestelmiä ja tarkoituksena on ollut yhtenäistä mm. 

sähköisten asiakirjojen sisältöjä ja rakenteita sekä asiakirjahallintoa sekä kehit-

tää tiedontuotantoa sekä sen hyödynnettävyyttä sosiaalialalla paikallisesti, alu-

eellisesti ja valtakunnallisesti (Sosiaaliportti 2011). Anna Väinälä (2007) on tar-

kastellut hankkeessa perhetyön dokumentaatiota ja toteaa yleisesti vallitsevan 

epäyhtenäisen tilanteen kirjaamisen tavoissa, ohjeistuksissa sekä kirjaamisen 

epäselvän suhteen ammattilaisten työprosesseihin. Väinälä (mt.) toteaa myös 

kehittämistoimenpiteiden vähäisyyden ja akuutin kehittämistarpeen näille asioil-

le (ks. myös Kääriäinen 2007,168). 
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5.4 Dokumentointi perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikössä 

Niin yleisen dokumentoinnin kuin loppuraportinkin osalta taustatekijöinä Perhe-

kuntoutuskeskus Lausteen dokumentoinnissa ovat mm. lainsäädäntö ja perhe-

kuntoutuskeskuksen omat yleisohjeistukset dokumentoinnista. Pakyssa doku-

mentointi sisältää sekä päivittäistä dokumentointia asiakastietojärjestelmä Nap-

pulaan että kokoavaa ja arvioivaa dokumentointia mm. loppuraportin muodossa. 

Lisäksi pyydettäessä kirjoitetaan erikseen myös lausuntoja.  

Päivittäisraportointia eli asiakaskertomusta kirjataan Nappula-järjestelmään. 

Asiakirjatyypityksen mukaan (Laaksonen, ym. 2011, 41-45.) asiakaskertomus 

on asiakirja, johon palvelunantaja kokoaa palveluprosessin aikaisia merkintöjä, 

jotka liittyvät työskentelyyn asiakkaan kanssa. Asiakaskertomuksella tehdään 

näkyväksi työ, joka ei tallennu muihin asiakirjoihin. Kertomus etenee kronologi-

sesti koostuen useista eri merkinnöistä, joita tehdään sitä mukaa, kun asiak-

kuus etenee. Asiakaskertomus on yksi asiakasprosessia eniten kuvaavia asia-

kirjoja. Ajantasaisena sitä voidaan hyödyntää muiden asiakirjojen, kuten suunni-

telmien ja lausuntojen tekemisessä. Asiakastyöstä kirjoittamisen tärkein tehtävä 

on Kääriäisen (2003,40) mukaan tallentaa käytyä keskustelua ja sovittuja asioi-

ta tai perustella tehtyjä päätöksiä. Päivittäisraportointi asiakaskertomuksen 

muodossa palvelee hyvin juuri tätä tehtävää. 

Asiakirjatyypityksen mukaan kuntoutusjaksosta laadittava loppuraportti on arvio. 

Arvio on asiakirjatyyppi, joka sisältää palveluntuottajan arvioinnin sosiaalihuol-

lon asiakkaan tilanteesta ja sen perusteella tehdyn päätelmän sekä usein miten 

myös asiakkaan näkemyksen omasta tilanteestaan (Laaksonen, ym. 2011,44).  

Loppuraportti laaditaan jokaisesta arviointi- ja kuntoutusjaksolla olleesta per-

heestä. Se laaditaan aina sijoitusjakson päätyttyä. Päävastuu loppuraportin ko-

konaisuudesta on tiimien vetäjillä eli erityistyöntekijöillä. Osan kokonaisuuksista 

laativat erityisperhetyöntekijät, osan erityistyöntekijät ja jotkin osat ovat sellaisia, 

jotka vaativat pohjaksi koko kuntoutustiimin näkemyksen asiasta. 

Lausteen perhekuntoutuskeskuksen omat ohjeistukset dokumentointiin löytyvät 

toimintaohjeistusoppaasta, jota säilytetään jokaisessa yksikössä manuaalisena 

versiona. Ennen tätä kehittämishanketta dokumentointiohjeet olivat toimintaoh-
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jeistusoppaassa laadittu ja koskivat pääosin nuorten hoito –ja kasvatustyön nä-

kökulmaa. Yhteinen asiakastietojärjestelmä Nappula yhdisti perheiden arviointi 

–ja kuntoutusyksikön tähän yhteyteen. Omia dokumentointiohjeita ei Pakyssa 

ollut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

6 KEHITTÄMISHANKKEEN KULKU 

6.1 Kehittämishankkeen prosessi ja aikataulu 

Seppänen- Järvelä & Vataja (2007, 219) määrittelevät kehittämisprosessin ole-

van ainutkertaisen kullekin projektille ominaisen ja yksilöllisen ajattelun, havain-

tojen ja toiminnan kokonaisuus. Kehittämisprosessi muodostuu Toikko & Ran-

tasen (2009, 64) mukaan viidestä eri tehtävästä: perustelusta, organisoinnista, 

toteutuksesta, arvioinnista ja levittämisestä. Kehittämisprosessia ja sen etene-

mistä voidaan myös hahmottaa ja kuvata usealla eri tavalla. Tämän kehittämis-

hankkeen etenemistä voidaan hahmottaa lineaarisen mallin mukaan (kuvio kak-

si). Lineaarisessa mallissa prosessi etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen. 

Tämä muistuttaa projektityyppistä toimintaa, joka on tehtäväkokonaisuus, jolla 

on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta (Ruuska 2007, 23-24). Projekti perus-

tetaan usein tilanteessa, kun halutaan toteuttaa jokin muutos. Se on siis eräs 

tapa organisoida kehittämisen toimintaa. (Seppänen- Järvelä & Vataja 2007, 

217.) 

 

Kuvio 2. Kehittämishankkeen/projektin kuvaus lineaarisen mallin mukaan (Toik-

ko & Rantanen 2009, 64) 

Lineaarisen prosessikuvauksen pulmana on oletus prosessin suoraviivaisesta 

etenemisestä (Toikko & Rantanen 2009, 70). Kehittämishankkeelle tai projektille 

tavoitteen 
määrittely 

• elokuu- 
lokakuu 2010 

suunnittelu 

• lokakuu-
joulukuu 
2010 

toteutus 

• joulukuu 
2010- elokuu 
2011 

päättäminen 
ja arviointi 

• elokuu -
marraskuu 
2011 
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on kuitenkin ominaista, että eri vaiheet limittyvät ajoittain toistensa kanssa ollen 

osin päällekkäisiäkin. Jo päättyneeseen vaiheeseen saatetaan joutua pa-

laamaan eikä joka hetki voida tarkalleen tietää, missä vaiheessa hanke etenee. 

(Ruuska 2007, 22-23.) 

Vatajan (2009, 65) mukaan työyhteisölähtöisessä arjen kehittämistyössä onkin 

paljon tilanne-ehtoisuutta, ennakoimattomuutta ja joustavuutta. Silti kehittämi-

nen ei kuitenkaan ole sattumanvaraista tai hallitsematonta. Tämä oli havaitta-

vissa myös tässä kehittämishankkeessa. Kehittämistyön toteuttamisen aikana 

vastaan tuli uusia asioita siten, että esimerkiksi palasimme jo toteutusvaiheen 

tehtävistä tavoitteen määrittelyyn. Kehittämistyön arviointia suoritimme moneen 

otteeseen jo toteutusvaiheen aikana eikä vain hankkeen päätösvaiheessa. 

Siten tässä kehittämisprosessissa oli havaittavissa lineaarisen mallin lisäksi joi-

tain toimintatutkimuksellisia piirteitäkin. Jatkuva toiminnan ja reflektion vuoro-

vaikutus synnyttää uusia ongelmia, joihin täytyy vastata uudella tavalla. Tutkija 

oppii kohteestaan ja menetelmistään kaiken aikaa. Joskus jonkin iso keskeinen 

asia saattaa tulla vastaan odottamatta ja siitä kehkeytyy merkittävä suunnan 

muutos. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2006, 86-87, Heikkinen, Huttunen & Moi-

lanen 1999, 27.)  

Tässä kehittämisprosessissa oli keskeistä kriittiset ja reflektiiviset keskustelut 

dokumentoinnin muodoista ja käytännöistä. Näiden keskustelujen avulla ja va-

rassa kehittämisprosessi eteni tuottaen kunakin kertana myös aina jotain uutta 

ainesta, mitä ei etukäteen voinut tietää. Tämä puolestaan ”pakotti” miettimään 

uudelleen seuraavaa siirtoa. Hanke oli mm. edennyt jo hyvin pitkälle, kun 

eräässä keskustelussa mentorini kanssa havaitsin yleisten dokumentointiohjei-

den puuttumisen koko yksikön osalta. Asia oli dokumentoinnin kannalta aivan 

keskeinen siten, että tästä havainnosta muodostui myös kolmas kehittämis-

hankkeen tavoite, josta ei hankkeen alkuvaiheessa ollut vielä tietoa. 

Kehittämisessä ei välttämättä sovelleta jotain menetelmää, vaan suunta ja pyr-

kimys ohjaavat tekemistä (Seppänen-Järvelä & Karjalainen 2007, 18). Toimin-

nan reflektointi on jatkuvaa ja kehittämistoiminta voi muuttaa muotoaan proses-
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sin kuluessa tarpeen mukaan. Asioiden kriittinen tarkastelu ja ymmärrys synnyt-

tää vastuuta työn kehittämisestä. Reflektiovaihe on keskeinen solmukohta, jos-

sa kehittymistä tapahtuu. (Ojanen 2009, 83, Toikko & Rantanen, 2009,53.)  

Kehittämisen välineinä tässä kehittämishankkeessa toimivat reflektiiviset ja dia-

logiset keskustelut sekä toiminnan jatkuva havainnointi. Nämä tapahtuivat työn-

tekijöiden muodostamissa pienryhmissä sekä viidessä koko yksikön yhteisessä 

tapaamisessa. Näissä foorumeissa keskeistä oli nykytilanteen havainnointi ja 

analysointi, uuden tiedon ja tekemisen synnyttäminen, kokeilut, vertailut, palaut-

teet ja niiden perusteella taas uuden ”kierroksen” käynnistäminen, kunnes kul-

loinenkin kehittämisen osa-alue saatiin päätökseen. Kehittäminen on siten myös 

ennen kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sosiaalinen prosessi. (Ram-

stad ym. 2007, 19, Seppänen- Järvelä & Vataja 2009, 229.)  

Kehittämishankkeeseen on tärkeää kuulua aina seurantaa ja arviointia. Saatu 

palaute on olennainen osa tietoista ja muutoshaluista toimintaa. (Seppänen- 

Järvelä 2004, 18; Vilkka 2005, 152, Vataja, 2009, 65.) Keskeisenä kehittämistä 

suuntaavana välineenä tässä hankkeessa toimi myös jatkuva arvioiva työote. 

Arvioiva työote tarkoittaa Vatajan (2009, 52-53) mukaan analyyttista työhön 

kohdistuvaa ajattelua, joka käsittää tietoista työn tutkimista ja kehittämistä sekä 

kysymysten esittämistä arvioivasta ja arvottavasta näkökulmasta käsin. Sen 

tarkoituksena on kehittää tapaamme, havaita, ymmärtää ja tulkita toimintaamme 

ja ympäristöämme.  

Arvioinnin toteuttamiseen ei ole kuitenkaan olemassa vain yhtä oikeaa tapaa. 

Hankkeissa on aina omat kysymyksensä ja tiedontarpeet, joiden perusteella 

arviointia suoritetaan. Kehittämisen arvioinnin yhtenä tehtävänä on tiedon tuot-

taminen kehitettävästä asiasta. Saadulla tiedolla voidaan osoittaa esimerkiksi 

kehitetyn asian toimivuutta tai/ja hyötyjä tai suunnata kehittämistä uudelleen. 

(Seppänen- Järvelä 2004, 25, Toikko & Rantanen 2009, 61, 115.) 

Tätä kehittämishanketta arvioitiin sekä kehittämishankkeen aikana toteutunei-

den arvioivien keskustelujen avulla että hankkeen lopuksi tekemäni palauteky-

selyn avulla (liite 7). Arvioinnit hankkeessa kohdistuivat hankkeen aikana saatu-
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jen tulosten arviointiin ja sitä kautta toiminnan uudelleen suuntaamiseen. Hank-

keen lopuksi tehdyssä palautekyselyssä arviointi sisälsi koko kehittämisproses-

sin että saavutetut tavoitteet. Lisäksi arvioinnissa tarkasteltiin ja kerättiin niitä 

asioita, jotka jäivät työntekijöiden mielestä tämän hankkeen aikana tekemättä 

tai toteutumatta. Näistä osasta muodostui jo heti tämän hankkeen jatkoksi uusia 

kehittämisen kohteita sekä ideoita myöhemmin toteutettaviksi hankkeiksi. Li-

säksi kehittämishankkeesta tekemässäni kirjallisessa työssäni arvioin ja reflek-

toin kehittämishanketta opiskelijan roolista käsin osana omaa oppimisproses-

siani.  

Kehittämishankkeen aikana toteutetut arvioinnit muodostuivat hankkeeseen 

osallistuneiden työntekijöiden itsearvioinneista. Itsearvioinnit tapahtuivat sekä 

pienryhmien tasoilla että koko työyhteisön tasolla. Kehittämishankkeen lopuksi 

toteutettu kirjallinen palautekysely perustui jokaisen henkilökohtaiseen itsearvi-

ointiin. Seppänen –Järvelä (2004, 24, 26) toteaa reflektoivien itse-evaluaa-

tioiden olevan keskeinen kehittämisprosessia eteenpäin vievä tekijä. Hän myös 

katsoo, että hyvin toteutettu systemaattinen itsearviointi on riittävä arvioinnin 

muoto kehittämishankkeelle. 

Kehittämishankkeen eteneminen on pääpiirteissään kuvattu kuviossa 3 (s. 41-

43). Kehittämishanke käynnistyi suunnitteluvaiheella kesäkuussa 2010. Syksyllä 

2010 hankkeelle asetettiin tavoitteet ja aikataulu. Syksyn aikana alkoi myös var-

sinainen työskentely- eli hankkeen toteutusvaihe. Toteutusvaihe kesti kokonai-

suudessaan lokakuuhun 2011 asti. Hankeen päätösvaihetta arviointeineen 

käynnistettiin kuitenkin jo syyskuussa 2011. Virallisesti hanke saa päätöksensä 

tammikuussa 2012, jolloin työyksikön kehittämispäivässä pidän hankkeen vetä-

jän roolissa hankkeen kulusta yhteenvedon. 

Kehittämishanke eteni tavoitteiden asettelun jälkeen siten, että ensimmäisessä 

vaiheessa kehittämisen kohteena oli erityisperhetyöntekijöiden osuudet loppu-

raportista ja toimijoina erityisperhetyöntekijät. Toisessa vaiheessa kehittämisen 

alla olivat erityistyöntekijöiden osuudet loppuraportista ja toimijoina erityistyön-

tekijät. Molemmat vaiheet sisälsivät loppuraportin tarkastelua myös kokonai-

suus huomioiden ja siitä tehtyjen havaintojen saattamista toisten ryhmien tie-
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toon kehittämistoimien tulosten arvioimiseksi ja uudelleen suuntaamiseksi. Ke-

hittämishankkeen kolmannessa vaiheessa työskentely keskittyi Pakyn yleisten 

dokumentointiohjeistusten tarkasteluun ja niiden päivittämiseen vastaamaan 

nykyistä tilannetta ja vaatimuksia. Tätä varten perustettiin oma työryhmä, jossa 

toimijoina oli sekä erityistyöntekijä että neljä erityisperhetyöntekijää. Neljännes-

sä vaiheessa kehittämistä ja sen tulosta arvioitiin keskustelujen sekä tekemäni 

palautekyselyn avulla. 

Kehittämistyön dokumentoinnista vastasin suurimmaksi osaksi minä hankkeen 

vetäjän roolissa laatimalla kokoontumisista muistiota tai muulla tavoin kirjaamal-

la. Kehittämishankkeen alkuvaiheen kokoontumisista laadin muistiot käsitellyis-

tä aiheista ja laitoin ne yksikön yhteiselle työasemalle kaikkien luettavaksi (liite 

3). Kehittämishankkeen myöhemmistä kokoontumisista, joiden sisällöt olivat 

usein hyvin pikkutarkkojen yksityiskohtien pohdintaa, tein kirjaukset suoraan 

tähän hankkeen kehittämisraporttiin. Sama toistui sekä dokumentointityöryhmän 

työskentelyyn liittyvissä kirjauksissa että koko työryhmän yhteisten tapaamisten 

sisältöjen kirjaamisessa (ks. sivut 45-66). Kulloisenkin kehittämisvaiheen loppu-

tulos on dokumentoituna tämän kehittämishankeraportin liiteosuuksissa yksikön 

yleisiä dokumentointiohjeistuksia lukuun ottamatta. Ohjeistukset kuuluvat osaksi 

yksikön yleistä toiminta-ohjeistusopasta, jota ei ole lupa julkaista yksikön ulko-

puolella. 

Hankkeen lopussa tekemäni kirjallisen palautekyselyn vastaukset kokosin yh-

teen ja esitän niitä tässä työssä kehittämishankkeen arviointiosuudessa. Tarkoi-

tukseni on esittää yhteenveto sekä koko hankkeesta että kirjallisen palaute-

kyselyn tuotokset tulevassa yksikön yhteisessä kehittämispäivässä. Tässä tilai-

suudessa on myös tarkoitus yhdessä pohtia kehittämishankkeen tulosten laa-

jempaa hyödyntämistä. 

 

Aika  Toiminta Toimijat 

kesäkuu-
elokuu 
2010 

 Kehittämishankkeen alustavaa suunnittelua, havain-
nointia, keskustelua, informaation keruuta dokumen-
toinnista. 

hankkeen vetäjä,  
mentori (yksikön esi-
mies),erityisperhe 
työntekijä 
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syyskuu 
2010 

 Erityisperhetyöntekijöiden kuukausitapaaminen. Kes-
kustelua dokumentoinnin kehittämishankkeesta, kiin-
nostuksen kartoittaminen, dokumentoinnin hyvät käy-
tännöt informaatio jakoon kaikille. 

erityisperhetyönteki-
jät, hankkeen vetäjä 

lokakuu 
2010 

 Kehittämishanke liikkeelle: tavoitteet, alustava aika-
taulu ja suunnitelmia käytännön toteuttamiselle. 

erityisperhetyönteki-
jät, yksikön esimies 

marraskuu 
2010 

 Erityisperhetyöntekijöiden kuukausitapaaminen; lop-
puraportin arki ja lasten havainnointiosuuksien tarkas-
telua, apukysymysten luomisten aloittaminen. Jako 
pienempiin työryhmiin; arki, vauvat, lapset ja nuoret. 
Ryhmien työskentelyaikataulusta sopiminen. 

erityisperhetyönteki-
jät, hankkeen vetäjä 

marraskuu 
2010-
helmikuu 
2011 

 Pienryhmätyöskentelyä kolmessa kolmen hengen ryh-
mässä kunkin ryhmän teeman mukaisesti. Loppura-
portin apukysymyslistojen laadintaa, sisällön jäsen-
tämistä, ulkoasun muutosta.  

erityisperhetyöntekij-
tät, hankkeen vetäjä 

joulukuu 
2010 

 Pakyn yhteinen arviointi- ja suunnittelupäivä. Yksikön 
esimies kertasi loppuraportin aiempaa kehittämisen 
historiaa ja nykytilanteen ohjeistusta. Keskustelua 
loppuraportin osa-alueiden järjestyksestä ja tarpeelli-
suudesta.  

yksikön esimies, eri-
tyisperhetyöntekijät, 
erityistyöntekijät 

tammikuu 
2011 

 Erityistyöntekijöiden tapaaminen. Keskusteluissa nou-
si tarvetta ottaa erityistyöntekijät mukaan kehittämis-
työhön, koska ovat kokonaisvastuussa loppu-
raportista. Sovittu, että saavat erityisperhetyönteki-
jöiden uuden version loppuraportista kommen-
toitavaksi sen valmistuttua ja aloittavat myös omien 
osuuksien tarkastelun 

erityistyöntekijät, 
hankkeen vetäjä 

helmikuu 
2011 

 Erityisperhetyöntekijöiden tapaaminen. Pienryhmä-
työskentelyn tulosten esittely; apukysymyslistat, ulko-
asu ja niiden arviointia. Yleisistä kirjaamisperiaatteista 
sopiminen. 

erityisperhetyönteki-
jät, hankkeen vetäjä 

helmikuu 
2011 

 Uuden loppuraporttipohjan ja kirjaamisperiaatteiden 
saattaminen tiiminvetäjien arvioitaviksi. 

hankkeen vetäjä 

helmikuu 
2011 

 Henkilöstön yhteinen kuukausitapaaminen. Kirjaamis-
periaatteiden tarkastelua ja arviointia. Loppuraportin 
aihealueista; tarpeesta ja järjestyksestä keskustelua. 
Pohdintojen jälkeen muutosten kirjaamista. Lupa aloit-
taa uuden version kokeilu niiltä osin kun se on valmis. 

yksikön esimies, eri-
tyisperhetyöntekijät, 
erityistyöntekijät, 
hankkeen vetäjä 

maaliskuu 
2011 

 Erityisperhetyöntekijöiden tapaaminen. Tiiminvetäjiltä 
tulleen palautteen käsittelyä keskustellen. Todettu 
loppuraportin runsas päällekkäisyyksien määrä ja 
tarve saada tietoa ja perusteita erityistyöntekijöiden 
osuuksien sisältöjen muodostumisesta ja laatimiskäy-
tännöistä. 

erityisperhetyönteki-
jät, hankkeen vetäjä 

maaliskuu 
2011 

 Keskustelu yksikön esimiehen, työelämämentorin 
kanssa. Tiedottaminen hankkeen etenemisestä ja sen 
arviointia. Nykyisten toiminta-ohjeistusten tarkastelua. 
Havainto dokumentointiohjeistusten puuttumisesta ko-
ko yksikön osalta. Tarpeen toteaminen sellaisten laati-
miseksi. Keskustelua työryhmän perustamisesta ja 
kolmannen tavoitteen määrittely hankkeelle. 

mentori, hankkeen 
vetäjä 

maalis-
kuu- huh-
tikuu 2011 

 Erityistyöntekijöiden kokoontumisia neljä kertaa. Ta-
voitteiden määrittely ryhmän työskentelylle ja työsken-
telyn aloittaminen. Erityistyöntekijöiden osuuksien tar-
kastelua ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä, kes-
kustelua, arviointia. 

erityistyöntekijät, 
hankkeen vetäjä 

huhtikuu-  Uuden mallipohjan tallentaminen työasemalle. En- hankkeen vetäjä, 
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toukokuu 
2011 

simmäisiä loppuraportteja työstetään uutta mallipohjaa 
hyödyntäen. 

erityistyöntekijät, 
erityisperhetyöntekijät 

toukokuu 
2011 

 Pakyn yhteinen arviointi- ja suunnittelupäivä. Tilanne-
kartoitus, mitä on tehty, missä ollaan ja mitä vielä teh-
dään. 

hankkeen vetäjä 

toukokuu 
2011 

 Sähköpostitiedote koko henkilöstölle tarpeesta perus-
taa työryhmä yksikön yleisiä dokumentointiohjeita 
tarkastelemaan ja laatimaan. Ryhmän jäsenten valinta 
ja ryhmälle nimi. 

hankkeen vetäjä 

toukokuu 
2011  

 Ensimmäinen dokumentointityöryhmän kokoon-
tuminen. Työskentelystä sopiminen ja tavoitteet. 
Työskentelyn aloittaminen tutustumalla olemassa 
olevaan materiaaliin ja niiden arviointia. 

erityistyöntekijä, kol-
me erityisperhetyön-
tekijää, hankkeen 
vetäjä 

toukokuu 
2011 

 Erityisperhetyöntekijöiden kokoontuminen. Kokemus-
ten jakamista ja kuulemista uutta pohjaa käyttäneiltä 
työntekijöiltä. Arviointia ja havaintojen keruuta ja muu-
tosten tekemistä näiden pohjalta. 

erityisperhetyönteki-
jät, hankkeen vetäjä 

kesäkuu 
2011  

 Dokumentointityöryhmän kokoontumisia 2 kertaa.. 
Toimintaohjeistuksen läpikäymistä poistaen tarpeet-
tomia kohtia tarpeellisia lisäten. 

erityistyöntekijä, kol-
me erityisperhetyön-
tekijää, hankkeen 
vetäjä 

elokuu 
2011 

 Dokumentointityöryhmän kolmas kokoontuminen. Toi-
mintaohjeistuksen muokkaamista ja sen valmiiksi 
saattaminen. Keskustelua tiimien välisistä erilaisista 
käsittely- ja luovutuskäytännöistä loppuraporttiin liit-
tyen.  

erityistyöntekijä, kol-
me erityisperhetyön-
tekijää, hankkeen 
vetäjä 

elokuu 
2011 

 Uudet toimintaohjeistukset dokumentointiin liittyen 
sähköpostilla jakoon kaikille työntekijöille kommentoi-
tavaksi ja arvioitavaksi. 

hankkeen vetäjä 

elokuu 
2011 

 Hanketta arvioiva keskustelu mentorin kanssa. Mento-
rin näkemyksen kuulemista ja ehdotuksia joihinkin pul-
makohtiin. Keskustelua palautteen keruusta myös kir-
jallisena. 

mentori, hankkeen 
vetäjä 

elokuu 
2011 

 Kehittämishanketta arvioivan palautekyselyn jakami-
nen koko henkilökunnalle. 

hankkeen vetäjä 

syyskuu 
2011 

 Koko Pakyn yhteinen kuukausitapaaminen. Arviointi- 
ja yhteenvetokeskustelu loppuraportista. Keskuste-
lujen perusteella muutosten tekeminen loppuraporttiin. 
Dokumentointityöryhmän tulosten esittelyä ja niiden 
yhteistä arviointia. 

yksikön esimies, eri-
tyisperhetyöntekijät, 
erityistyöntekijät, 
hankkeen vetäjä 

syyskuu 
2011 

 Loppuraportti valmis ja tallentaminen yhteiselle työ-
asemalle 

hankkeen vetäjä 

lokakuu 
2011 

 Dokumentointityöryhmän kokoontuminen. Ohjeistus-
ten laadintaa loppuraportin käsittelyä varten. Ohjeiden 
kirjaaminen toimintaohjeistuksiin. 

erityistyöntekijä, kol-
me erityisperhetyön-
tekijää, hankkeen 
vetäjä 

lokakuu 
2011 

 Dokumentoinnin ohjeistukset valmiit. Tallentaminen 
laitoksen virallisiin toimintaohjeistuksiin. 

hankkeen vetäjä 

tammikuu 
2012 

 Pakyn yhteinen suunnittelu. ja arviointipäivä. Kehittä-
mishankkeen yhteenveto ja palautekyselyn tulosten 
esittely 

hankkeen vetäjä 

 

Kuvio 3. Kehittämishankkeen eteneminen 



43 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

6.2 Kehittämishankkeen suunnitteluvaihe 

Kehittämistyö perustuu usein kehittäjän havaitsemaan tarpeeseen ja muotoile-

miseen kehittämisprojektiksi (Seppänen- Järvelä 1999, 203, vrt. luku 1.2). Tä-

män kehittämishankkeen ”juuret” löytyvät kevään 2010 aikana olleista tapahtu-

mista; yhden uuden kuntoutustiimin työntekijöiden kirjoittaessa ensimmäistä 

kertaa loppuraportteja. Uusina työntekijöinä kaipasimme mm. kirjallista ohjeis-

tusta siitä, mitä ja miten meidän kuuluu asioista loppuraporttiin kirjata. Tällaista 

ei kuitenkaan ollut saatavilla. Valmiilla lomakkeella oli laajoja otsikoita, kuten 

esimerkiksi arki, mutta jotka laajuutensa vuoksi olisivat tarvinneet täsmennystä, 

millaisia asioita missäkin kohdassa oli syytä käsitellä.  

Yritimme ratkaista ongelmaa lukemalla aiemmin kirjoitettuja loppuraportteja. 

Laitoimme merkille, että raportit olivat kaikki keskenään hyvin erilaisia kirjoit-

tamisasuiltaan ja sisällöiltään. Jäimme kaipaan raportteihin yhtenäisyyttä ja sel-

keyttä. Kun emme löytäneet tutustumastamme materiaalista ”punaista lankaa” 

työtämme ohjaamaan, loimme omannäköisemme version loppuraportista. Ym-

märsimme nyt myös sen, miksi raportit vaikuttivat niin erilaisilta ja ”kotikutoisen” 

oloisilta. Koimme raportin laatimisen myös erittäin työlääksi mm. sekavan ulko-

asun ja puutteellisen ohjeistuksen vuoksi. Sarala (2000, 19) toteaa kehittämisen 

tarpeiden voivan syntyä vaikka yhdestä henkilöstöryhmästä ja usein toiminnan 

yhteydessä tilanteissa, joissa haasteiden tai olosuhteiden muutos on johtanut 

tilanteisiin, joissa hyvin toimineet menettelytavat eivät enää toimi ja alkaa ilmetä 

käytännön ongelmia. (ks. myös Toikko & Rantanen 2009, 16, 58.) 

Tuossa keväisessä kirjoittamisprosessissa kohtaamamme pulmat ja ”epäkoh-

dat” vein mukanani erityisperhetyöntekijöiden kuukausitapaamiseen syyskuussa 

2010. Kehittämistyön näkökulmasta katsottuna Järvinen (2006, 40) toteaa mer-

kityksellisiksi tämänkaltaiset työyhteisön palaverit, jossa työyhteisön jäsen ko-

kee tehtäväkseen tuoda esiin havaitsemiaan epäkohtia, puutteita ja kehittämis-

ehdotuksia. Näin kehittämistyö voidaan helposti liittää osaksi normaalia käy-

täntöä. Lisäksi vasta siinä vaiheessa, kun asiaan kiinnitetään huomiota, on 

mahdollista saada havaintoja tekemisen pohjaksi ja sitten on mahdollista toimia. 

(Viitala 2006, 21).  
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Kävimme tapaamisella yhdessä keskustelua esiin nostamistani kysymyksistä ja 

siitä miten muut työntekijät olivat kokeneet loppuraportin kirjoittamisen. Osa 

työntekijöistä jakoi näitä havaitsemiamme ongelmia, osa ilmaisi asioiden olevan 

itselleen suhteellisen selkeitä. Kaikki olivat kuitenkin myönteisen kiinnostuneita 

osallistumaan loppuraportin tarkasteluun, kun ehdotin kehittämishankkeen to-

teuttamista asioiden parantamiseksi. Kerroin myös, että kehittämishanke tulisi 

olemaan osa ylempää amk- tutkintoani. Keskustelujen edetessä myös työnteki-

jät, jotka eivät alkuun kokeneet niinkään tarvetta loppuraportin kehittämiselle, 

huomasivat pohdintojen jälkeen, että ”tutuilta” ja itsestään selviltä vaikuttaneet 

asiat eivät välttämättä niitä olleetkaan. Asioita oli selvästi syytä tarkastella uu-

delleen.  

Ojasen (2009, 83) mukaan juuri asioiden kriittinen tarkastelu ja ymmärrys syn-

nyttää vastuuta työn kehittämisestä. Esimerkiksi loppuraportin kohdassa, joka 

käsitteli lasta, oli otsikko lapsen suhde äitiin. Otsikon lähempi tarkastelu osoitti, 

ettei ollutkaan niin selvää, mitä tuo suhde tarkoitti tässä yhteydessä. Toikko & 

Rantanen (2009,11) toteavatkin kehittämisen yhtenä päämääränä olevan myös 

itsestään selvistä ajatusmalleista vapautumisen. Tällaisista havainnoista kaikki-

en into osallistua kehittämiseen kasvoi ja sovimme, että seuraavassa erityisper-

hetyöntekijöiden tapaamisessa lokakuussa 2010 suunnittelemme tarkemmin 

mitä teemme ja millä tavoin. 

Kun kehittämishankkeen aloitteentekijänä on työntekijä, vahvuutena on usein 

hyvä ”ruohonjuuritason” ongelmien tuntemus. Haasteena saattaa olla silloin mi-

ten saada johdon hyväksyntä asialle. (Sarala, 2000, 19.) Hankkeen onnistumi-

sen kannalta on kuitenkin keskeistä, että johto sitoutuu siihen (Caven-Pöysä, 

ym. 2007, 312). Kehittäminen saa näin virallisen luonteen, kun sen tavoite saa 

organisaation johdon hyväksynnän (Toikko & Rantanen 2009, 58). Tuon syys-

kuisen erityisperhetyöntekijöiden tapaamisen jälkeen vakuutuin ”ruohon-

juuritason tarpeesta” lähteä kehittämään loppuraporttia ja esittelin idean ja pe-

rustelut yksikkömme esimiehelle. Yksikön esimies on ollut yksi niistä henkilöis-

tä, jotka olivat olleet luomassa tuota käytössä olevaa loppuraporttia. Tämä teki 

tilanteesta osin haasteellisen; miten samalla osoitan kunnioittavani ja arvosta-
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vani sitä tähänastista tehtyä työtä, mutta toisaalta koin tarvetta tehdä siihen 

muutoksia. 

Uudelta työntekijältä vaaditaan Viitalan (2006, 241) mukaan erityistä taitoa tuo-

da havaintonsa esiin siten, että ne voidaan ottaa vastaan riittävällä nöyryydellä. 

Viitala (mt.) toteaakin, että uuden työntekijän arviot kehitettävästä kohteesta 

usein tyrmätään perustuen työntekijän vähäiseen kokemukseen. Joiltain osin 

esimieheni kommentoikin esittämiini ideoihini, että kokemuksen karttuessa pul-

mat kirjoittamisen suhteet ovat yleensä vähentyneet. Esimieheni suhtautui kui-

tenkin myönteisesti kehittämisideaani ja sen perusteluihin, myös niihin, joiden 

on oletettavaa vähentyä kokemuksen myötä ja sain luvan viedä kehittämistyötä 

eteenpäin kaavailemieni suunnitelmien mukaisesti. Hän totesi hankkeen olevan 

erittäin hyödyllinen, koska kukaan ei ole ehtinyt näitä asioita aiemmin mietti-

mään. Seppänen –Järvelä & Vataja (2009, 18) toteavatkin kehittämisen ongel-

mien konkretisoituvan arkityön keskellä usein juuri tila- ja aikakysymyksiin. Esi-

mieheni lupasi myös taustoittaa dokumentoinnin historiaa Pakyssa koko tiimille 

tulevassa kehittämispäivässä ja kommentoida kulloistakin kehittämisen versiota 

tarpeen mukaan. 

Etsiessäni tätä kehittämishanketta varten tietoja Perhekuntoutuskeskus Laus-

teen dokumentointikäytännöistä kiinnitin huomiota myös siihen, että vaikka Per-

hekuntoutuskeskus Lausteella oli olemassa dokumentointia koskevat yleiset 

ohjeistukset, oli ne laadittu pääasiassa nuorten osastotyön näkökulmasta. Erilli-

siä perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikön yleisiä dokumentointiohjeita ei ollut 

kirjattuna mihinkään. Nostin asian esille keskusteluissani kehittämishankkeen 

mentorini kanssa. Havaitsimme, että kaikilta osin samat ohjeistukset osastojen 

kanssa eivät sovi, eivätkä voikaan olla yhtenäiset erilaisesta työskentely ja 

asiakastilanteesta johtuen. Sovimme, että on myös tarpeen päivittää nämä ylei-

set ohjeistukset dokumentoinnille. 
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6.3 Kehittämishankkeen toteuttamisvaihe 

6.3.1 Erityisperhetyöntekijöiden osuus kehittämishankkeesta 

Kehittämishankkeen aluksi syyskuussa 2010, minä kehittämishankkeen vetäjän 

roolissa ja työparini, kokosimme lyhyen yhteenvedon sosiaaliportin hyvät käy-

tännöt - sivustoilta dokumentointiin liittyen. Tarkoituksenamme oli lisätä työnte-

kijöiden orientoitumista tulevaan kehittämiseen, palautella mieliin ja aktivoida 

miettimään dokumentoimiseen liittyviä seikkoja. Jaoimme tekemämme yhteen-

vedon sähköpostilla kaikille yksikön työntekijöille kehittämisajatusten pohjaksi. 

Tallensimme yhteenvedon myös yhteiselle työasemalle, josta kukin voi halutes-

saan käydä sitä myös jatkossa lukemassa. (liite 2) 

Erityisperhetyöntekijöiden osalta kehittämishanke lähti liikkeelle lokakuussa 

2010. Tuolloin määritimme työskentelylle tavoitteet, suunnittelimme miten ete-

nemme ja teimme etenemiselle alustavan aikataulun (liite 3). Olennaisiksi sei-

koiksi muotoutuivat tässä vaiheessa loppuraportin jäsentäminen siten, että tietyt 

samat asiat käydään aina läpi samassa järjestyksessä ja asioiden toiston tulisi 

vähentyä. Oli luotava yhtenäinen näkemys siitä millaisia asioita kuvataan ja mi-

ten, selventää tiivistelmäosuuden ja liiteosioiden erot sekä uudistaa ulkoasu.  

”Kehittämistoiminnan tavoite muodostaa organisoinnin lähtökohdan” (Toikko & 

Rantanen 2009, 58). Määritellyistä tavoitteista konkretisoitui myös tämän kehit-

tämishankkeen tavoitteet ja kehittämistehtävät. Totesimme, että koska työstä 

jota teemme, ei jää tai tule konkreettisesti näkyvää jälkeä, on tärkeää tehdä se 

näkyväksi dokumentoinnin avulla. Asiakirjamerkinnät ovat merkittäviä jälkiä teh-

dystä työstä ja ne säilyvät vaikka sosiaalityön tarve ja asiakkuus päättyisivät. 

Kun työstä tehdään kirjauksia, tallentuu se silloin nähtäväksi ja tarkasteltavaksi. 

Hyvät asiakirjat tehdystä työstä ovat myös keskeinen osa laadukasta asiakas-

työn prosessia. (Kääriäinen 2003,3, 5; Kääriäinen, Leinonen, Metsäranta 2006, 

11; Rousu & Holma, 1999, 76.)  

Käymässäni eräässä keskustelussa esimieheni kanssa hän totesi loppuraportin 

olevan ja pysyvän työteliäänä prosessina ja jollei se ole sitä, siitä ei tule hyvä: ” 



47 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

Jos me pystymme helposti ja vaivattomasti ja totuudenmukaisesti kuvaamaan 

multiongelmaisten erityis-erityislastensuojelulapsiperheiden elämää verkostoi-

neen, kuntouttamisen ja arvioinnin näkökulmasta, 3-6 kk:n aikana, se on sitten 

ihme. Samalla pitäisi ainakin kolmen työryhmän jäsenen, kahdesta eri roolista 

nähtynä, saada ajatukset yhtenäistytetyksi. Se ei tule olemaan helppoa vaikka 

meillä olisi minkälaiset apukysymykset ja raportin ulkoasu” (J. Oksanen, sähkö-

postiviesti 07.02.2010). Tämä, tietynlaisia realiteetteja tuova näkökulma, mie-

lessämme, päätimme lähteä työskentelemään paremman loppuraportin puoles-

ta. 

Suunnitelmana oli aluksi erityisperhetyöntekijöiden kuukausittaisissa tapaami-

sissa käydä läpi loppuraportista osioita, jotka kuuluvat erityisperhetyöntekijöille 

eli arki (osio 6) ja lasten kanssa työskentely (osio 3). Tarkoituksena oli, että yh-

teisissä keskusteluissa saataisiin aikaan dokumentin tekoa ja jäsennystä autta-

via elementtejä. Rousun & Holman (1999, 77-78) mielestä tärkeintä asiakirjoihin 

kirjaamisessa on loogisuus ja selkeys sekä asiakkaan kuntoutumisen kannalta 

oleellisten asioiden esiin tuominen. Tällaisia seikkoja olivat mm. jakaa arki- ja 

lasten kanssa työskentely- osiot pienempiin asiakokonaisuuksiin ja rakentaa 

näitä kokonaisuuksia uudelleen ns. apukysymysten avulla (vrt. liite 1). Kun ky-

symyksessä on laaja teksti, kirjoittaja voi laatia luettelon kysymyksistä, joihin 

haluaa tekstin vastaavan. Vaikka teksti olisi aiheeltaan kirjoittajalle tuttu ja on jo 

melko selvää, mitä asioita tekstiin tulee, auttaa (kysymys)luettelon tekeminen 

hahmottamaan ja arvioimaan tekstin sisältöä. (Iisa, ym 1997, 20-21, Laaksonen, 

ym. 2011, 36.) Näin loppuraporttia kirjoittaessaan työntekijä voi ikään kuin vas-

tata kysymyksiin ja rakentaa siten tekstiä niiden varaan. Luettelot myös auttavat 

raportin laatijaa esittämään asiat tietyssä samassa järjestyksessä ja varmista-

maan, että kaikki oleelliset asiat tulevat huomioiduiksi ja kirjatuiksi. (ks. myös 

Rousu & Holma 1999, 78 ja Iisa, ym. 1997, 19.) 

Vanhassa loppuraportin kohdassa arki oli vain tuo yksi sana ilman, että käsitettä 

ei ollut mitenkään avattu (ks. luku 2.4). Ensimmäiseksi täsmensimme otsikoksi 

perheen arki. Lapsen kanssa työskentely- osio sisälsi muutamia laajoja alaotsi-

koita, kuten esimerkiksi lapsen suhde äitiin tai lapsen kanssa toimiessa. Näihin 
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ei myöskään ollut saatavissa osioita tarkentavia kirjaamisen ohjeita. Myöskään 

otsikko lasten kanssa työskentely- ei mielestämme ollut hyvä. Siinä korostui 

liiaksi tekeminen, ei niinkään tekemisen tulos, jonka katsoimme kuitenkin tärke-

äksi dokumentoinnin kohteeksi. Totesimme lisäksi, että esimerkiksi vauvojen ja 

nuorten kehitysvaiheet ja vaatimukset ovat niin erilaiset, että yksi ja sama loma-

ke sisältöineen ei palvele riittävästi tätä osuutta, vaan näitä kehityksellisiä tar-

peita pitää jakaa ja yksilöidä lapsen iän mukaan. Jaoimme lasten kanssa työs-

kentely- osion kolmeen eri osaan; vauvat 0-3v, lapset 4-7v. ja havaintoja nuo-

resta 7-17v. Viimeisessä ikäryhmässä on yhteinen osio ja erikseen osio liittyen 

ikävuosiin 13-17v. 

Marraskuussa 2010 olleessa erityisperhetyöntekijöiden tapaamisessa aloitimme 

näiden apukysymysten luomisen avaamalla lapsen havainnointiin liittyviä kysy-

myksiä; millainen on lapsen suhde äitiin. Mielipiteitä ja ehdotuksia nousi run-

saasti mutta niiden kokoaminen yhteen mielekkääksi kokonaisuudeksi ei oikein 

onnistunut. Totesimme yhdeksän hengen tiimin olevan tähän tehtävään ja tar-

koitukseen nähden aivan liian suuren. Päädyimme siihen, että jakaannumme 

ensin pienempiin ryhmiin. Järvinen (2006, 43) toteaa ison ryhmän pystyvän kyl-

läkin tuottamaan monenlaisia ideoita, mutta niiden tarkastelu kriittisesti ja moni-

puolisesti ei onnistu kovinkaan hyvin. Järvisen (mt) mukaan ison työyhteisön on 

jakaannuttava pienempiin ryhmiin, jos halutaan pohtia jotakin asiaa monipuoli-

sesti. Kun pienryhmät ovat tehneet tehtävänsä, ehdotukset tuodaan suurem-

man ryhmän käsittelyyn, jossa päätetään miten edetään. 

Muodostimme kolme kolmen hengen pienryhmää ja jokainen ryhmä sai käsitel-

täväkseen yhden osa-alueen isommasta kokonaisuudesta. Kukin työntekijä sai 

valita vapaasti mihin pienryhmään halusi osallistua. Osa-alueiden aiheet, joita 

pienryhmät tarkastelivat, olivat perheen arki, vauvat ja lapset sekä nuoret. So-

vimme myös, että kaikkien pienryhmien tuli saattaa työnsä päätökseen helmi-

kuun alkuun 2011 mennessä.  

Pienryhmät kokoontuivat loppusyksyn 2010 ja alkutalven 2011 aikana kolmesta 

viiteen kertaa. Tapaamiset olivat kestoiltaan puolestatoista tunnista kahteen 

tuntiin. Kokoonnuimme helmikuussa 2011 yhteen tarkastelemaan pienryhmä-
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työskentelyn tuloksia. Kaikki ryhmät olivat saaneet työnsä tuohon mennessä 

valmiiksi. Vaikutti myös siltä, että kaikki ryhmät olivat paneutuneet työsken-

telyyn huolella ja olivat lopputulokseensa tyytyväisiä. Kaikki ryhmät olivat laati-

neet ja valinneet teemansa mukaisesti hyvin yksityiskohtaiset apukysymyslistat, 

joiden avulla voisi osioita jatkossa kirjoittaa. Tapaamisella käytiin läpi yksitellen 

jokaisen ryhmän tuotokset siten, että ensin ryhmä esitteli oman osa-alueensa ja 

sen jälkeen keskustelimme asiasta. Yhteisten pohdintojen perusteella teimme 

joihinkin osa-alueisiin tarkennuksia ja lisäyksiä, ja sovimme muutamista yhtei-

sistä jatkossa noudatettavista kirjaamisen periaatteista (liite 4).  

Yhteisiä ja yleisiä kirjaamisen periaatteita joista sovimme, olivat muun muassa 

että käytämme jatkossa loppuraportissa yhtenäisesti termiä perheen sijoitus-

jakso. Aikamuoto, jossa asioita kerromme, on pääasiassa imperfekti ja asioiden 

kerronnassa tulee huomioida prosessinomaisuus; millainen kukin osa-alue on 

ollut alussa ja lopussa ja mitä asioiden kanssa on tehty/työstetty. Tärkeää on 

tuoda tapahtunut kehitys näkyväksi.  

Osa erityisperhetyöntekijöiden tapaamisilla esille nousseista asioista oli sellai-

sia, jotka päätimme siirtää koko Pakyn henkilökunnan yhteiseen pohdintaan. 

Näitä asioita oli mm. missä järjestyksessä osiot jatkossa loppuraportissa ovat, 

tiivistelmäosuuden tarkka sisältö ja pohdinta siitä, kenelle kirjoitamme ja mitä. 

Tuohon kysymykseen, mitä kirjoitamme, toivoimme erityisesti tiiminvetäjien ot-

tavan kantaa.  

Määritellessämme pienryhmäkokoontumisilla arjen- osuuteen apukysymyksiä, 

huomasimme tekstiä muodostuvan erittäin paljon. Päätimme jakaa tekstin vä-

liotsikoilla erillisiin osiin asioiden hahmottamiseksi paremmin. Väliotsikot autta-

vat kirjoittaa jäsentämään loogisesti omaa tekstiään. Väliotsikoita selailemalla 

myös lukija saa kuvan koko tekstin jäsennyksestä ja löytää helpommin itseään 

kiinnostavat asiat. (Iisa, ym. 1997, 80, 246 -247.) Yhteisessä helmikuun kokoon-

tumisessa päätimmekin jättää väliotsikot näkyviin myös valmiiseen loppuraport-

tiin. 
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Kävimme arki-pienryhmässä pitkään keskustelua myös siitä, missä määrin käy-

tämme loppuraportissa yksityiskohtaisia tilannekuvauksia perheen arjesta tai 

suoria lainauksia asiakkaan sanomisista. Perhetyön dokumentoinnissa on tär-

keää kirjoittaa konkreettisia havaintoja lapsesta ja perheen arjesta (Lastensuo-

jelun käsikirja, 2011). Päivittäisraportoinnista yksityiskohtaisia kuvauksia on 

saatavissa runsaasti. Keskustelujen lopputuloksena päädyimme siihen, että 

erityisesti liiteosioihin on tärkeää kuvata asioita yksityiskohtaisesti esimerkkien 

avulla. Tällä tavoin voimme välittää kuvausta arjesta sellaisena, millaisena asia 

on arjessa näyttäytynyt ilman, että kerronnassa olisi mukana tulkintaa tai asian 

arvottamista jollakin tavoin. Lukija voi sitten tehdä asioista omat päätelmänsä. 

Iisa, ym. (1999,74, 181) vahvistavat tätä todeten, kun asia tuodaan lukijan ha-

vaintomaailmaan, lukija voi tarkastella sitä omien kokemustensa ja tietojensa 

valossa. Tämän seurauksena hän voi perustellusti päättää mitä mieltä hän asi-

asta on.  

Kääriäinen (2003, 73- 76, 84) korostaa tarkkojen yksityiskohtien kuvaamisen 

lisäävän tekstin ja kuvauksen kohteena olevan asian tai tapahtuman uskotta-

vuutta; todellisten olosuhteiden tavoittaminen on oleellinen osa työprosessia 

lastensuojelussa. Yksityiskohtien tehtävänä on myös tuoda esiin jotain juuri tä-

hän asiakkaaseen liittyvää erityisyyttä. Esimerkkien avulla on mahdollista lisätä 

tekstin ymmärrettävyyttä. Suora lainaus havainnollistaa hyvin sekä itse asiaa, 

että asian esittäjän persoonaa. (Iisa, ym. 1999,74, 199.) 

Kun materiaalia on dokumentoinnin pohjaksi käytettävissä runsaasti, ongelmak-

si nousee helposti se, miten karsia tietoa ja toisaalta säilyttää mukana riittävästi 

tarpeellista tietoa. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että kirjoittaja saattaa 

ratkaista ongelmaa siten, ottaa mukaan paljon asiaa, mutta kirjoittaa niistä vain 

mahdollisimman lyhyesti. Silloin voi syntyä tilanne, jossa tekstissä on samaan 

aikaan sekä liikaa, että liian vähän tietoa. (Iisan, ym. 1999, 72.) Yksikössämme 

työskentelysuhde perheen kanssa on intensiivinen verrattuna moniin muihin 

perhetyön palveluihin. Asiakkailla on usein myös paljon erilaisia ja laajoja pul-

mia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tietoa perheestä syntyy ja kertyy runsaasti. 

Keskeiseksi siis nousee kysymys siitä, mitä tuolla kertyneellä tiedolla teemme, 
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mikä siinä arvokasta, mikä vähemmän tärkeää. Kääriäinen (2006, 45; 2003, 5, 

Sinko, 2005, 93) toteaakin asiakirjojen kirjoittamisen olevan moniulotteinen pro-

sessi, jossa työntekijä joutuu tekemään valintoja, kun kaikkea ei ole tarpeen 

dokumentoida. (ks myös Saukkonen 2001, 30) Näillä tehdyillä kirjaamisen va-

linnoilla saattaa olla keskeinen merkitys asiakkaille. Mitä ja mistä näkökulmasta 

kirjataan, ovat usein merkittäviä valintoja ja vaativat työntekijältä vankkaa am-

mattitaitoa. (Sinko 2005, 87, Ervast & Tulensalo 2006, 80.) 

Tätä yksityiskohtaisten kuvausten tilannetta ja tekstin pitenemisen pulmaa rat-

koimme siten, että sovimme jakavamme loppuraportin entistä selkeämmin ns. 

yhteenveto/tiivistelmä-osuuteen ja liitteisiin. Liitteissä voi kertoa asioista enem-

män ja niissä voi olla monenlaista tietoa. (Iisa, ym. 1999,76.) Tiivistelmä esittää 

tekstin tärkeimmän sisällön lyhyessä muodossa ja lukija saa siitä oleellisen tie-

don nopeasti. Tiivistelmässä korostuvat yleensä ne asiat, jotka kirjoittaja on ko-

kenut tärkeiksi. Tiivistelmää tehdessään kirjoittaja joutuu aina panemaan asioita 

tärkeysjärjestykseen ja karsimaan. Siten tiivistelmä on myös kirjoittajalle yksi 

keino varmistaa, että lukija saa asiasta oikean kuvan. (Iisa, ym. 1999, 88, 

365,369.)  

Tarkastellessamme kaikki erityisperhetyöntekijät yhdessä mm. käyttämäämme 

raportointitekniikkaa, huomasimme rakentavamme tekstiosuudet lähes poikke-

uksetta niin, että pääasia tuli ilmaistuksi kappaleen ensimmäisissä lauseissa 

muun osan ollessa usein enemmän jo selittävää osuutta. Iisa, ym. (1999, 106-

107) nimittävät tätä tekstin rakennetta ja jäsennystapaa kärkikolmiomalliksi4. 

Tätä kärkikolmiomallia hyödynsimme myös siten, että tiivistelmän arjesta saa 

rakennettua helposti kokoamalla se kappaleiden ensimmäisistä lauseista. Iisan, 

ym. (mt., 85-86) mukaan tekstin jäsentelytapoja on kuitenkin muitakin. Esimer-

kiksi tekstin kirjoittaminen aikajärjestyksessä sopii käytettäväksi silloin, kun 

tekstin tavoitteena on selostaa prosessin kulkua. Tämä jäsennystapa on kärki-

kolmiomallin lisäksi keskeinen läpi koko loppuraportin. Tavoitteena on kuvata 

                                            
4 Iisan, ym. (1999, 106-107) toteavat kärkikolmiomallin olevan tekstissä  käyttökelpoinen sil-

loin, kun teksti on luonteeltaan tiedottava ja sen halutaan vastaavan mm. kysymyksiin, mikä on 

olennaista, mitä lukijan pitää saada ainakin tietää, mitä tärkeää on tapahtunut, mikä on muuttu-

nut. 
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perheen kuntoutumisen prosessia, millainen mikin osa-alue on ollut alus-

sa/lopussa ja millaisia muutoksia asioissa on tapahtunut. 

Helmikuisessa kokoontumisessa yhden pienryhmän jäsenet esittelivät myös 

uuden ulkoasun loppuraportille, jonka olivat omassa kokoontumisessaan luo-

neet. Siinä oli selvästi erotettuina tiivistelmäosuus ja liiteosuudet. Tässä yhtey-

dessä otsikoimme ja numeroimme liitteet (ks. Iisa, ym. 1999,76). Loppuraportin 

ulkoasun muita muutoksia olivat erillinen kansilehti raportin alkuun, päivittyvä 

sisällysluettelo, yhtenäiset värit, fontit ja kirjasinlajit. Nimesimme myös yhden 

työntekijän, joka jatkossa vastaa raportin päivityksistä ja jolla on yksi varmuus-

kopio loppuraportista. 

Toukokuun 2011 lopulla kokoonnuimme jälleen tarkastelemaan ja arvioimaan 

loppuraporttia, koska osa työntekijöistä oli jo ehtinyt kerryttää kokemusta uuden 

pohjan käytöstä. Kokoontumisen aluksi välitin erityistyöntekijöiden tapaamisten 

tuotokset kaikille tiedoksi. Lasten havainnointiosuuksissa tarkensimme vielä 

ikäjakoa ja muutimme kohdan nuoret myös lapsiksi perusteena se, että lasten-

suojelulaissa alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Myös liitteiden numeroinnit oli havaittu 

toimimattomiksi, joten päädyimme poistamaan liitteistä valmiit numeroinnit. Jo-

kainen voi lisätä liitteitä ja numeroinnit jatkossa itse tarpeen mukaan. 

Jo uutta raporttia kokeilleiden työntekijöiden havainto sekä tiiminvetäjien palau-

te arjen osion ja lasten tilanteen- kuvausten päällekkäisyydestä herättivät paljon 

keskustelua. Vaikutti siltä, että osuuksissa oli edelleen niin paljon päällekkäi-

syyttä, että pohdittavaksi nousi kysymys arjen osuuden poistamisesta koko-

naan. Muutos tuntui osallistujista varsin isolta, mutta havainto runsaasta asioi-

den toistosta todettiin aiheelliseksi. Jo loppuraporttia kirjoittaneiden kokemuk-

seksi jäi, että ainoat arjen osuudet, jotka eivät tule kuvatuksi lasten havainnoin-

tiosuudessa ovat arjen ennakointi ja suunnittelu, taloudenhoito ja kodinhoito. 

Kysymys muutoksesta oli ilmeinen, mutta näin pienellä pohdinnalla oli vaikeaa 

hahmottaa mihin osaan sijoittaisimme nuo ”ylijääneet” kysymykset. Päätimme 

palata asiaan seuraavassa yhteisessä kokoontumisessa, jossa kaikki erityis-

perhetyöntekijät olisivat paikalla. Tämä toteutuisi todennäköisesti vasta kesälo-

mien jälkeen elokuussa 2011. 
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Ne työntekijät, jotka olivat loppuraporttia jo ehtineet uudella pohjalla kirjoittaa, 

toivat esiin myös arvioitaan siitä, miten uusi ohjeistus oli kirjoittamisessa ollut 

avuksi. Yksi työntekijä oli kokenut ohjeistuksen aluksi liian vaikeana ja kahlitse-

van kirjoittamista liikaa. Kolme muuta työntekijää totesivat alun olleen myös 

hankalaa, mutta työn edistymisen myötä valmiiden kysymyspohjien avulla he 

olivat pystyneet paremmin avaamaan, jäsentämään ja laajentamaan omaa ajat-

teluaan. Lisäksi todettiin, että kirjatut kysymykset auttavat pitämään asiat pa-

remmin mielessä koko kuntoutuksen ajan. Kaksi työntekijää totesi ottaneensa 

pohjan jo käyttöön havainnoidessaan perheessä tehopäivän5 tapahtumia. Työn-

tekijät totesivat, että kun materiaalia tulee niistä päivistä runsaasti, helpottaa se 

asioiden havainnointia ja hahmottamista, kun ne voi kategorisoida johonkin. 

Elokuun 2011 kokoontumiseen mennessä lähes kaikki erityisperhetyöntekijät 

olivat saaneet kokemuksen loppuraportin laatimisesta uuden ohjeistuksen avul-

la. Keskityimme tällä tapaamisella jakamaan ja arvioimaan näitä kokemuksia 

sekä keräämään uusia kokeilun aikana syntyneitä havaintoja ja ideoita. Positii-

visena asiana työntekijät olivat huomanneet, että loppuraporttia oli aiempaa 

helpompi kirjoittaa, kun oli voinut edetä jäsennellysti selkeän rungon mukaan. 

Työtä oli ollut myös helpompi jatkaa keskeytyksen jälkeen, kun oli selkeästi löy-

dettävissä listasta kohta johon oli viimeksi jäänyt. Listan avulla oli ollut helppo 

tarkistaa lopuksi, että olennaiset seikat tulivat kirjatuksi. Yhteisenä havaintona 

oli myös se, työaikaa loppuraportin kirjoittamiseen kului aiempaa vähemmän ja 

suuri osa oli myös kokenut, ettei kirjoittamisprosessi ollut niin stressaava kuin 

aiemmin. 

Yhtenä merkittävänä havaintona oli edelleen se, että asioiden toistoa loppura-

portissa oli vieläkin runsaasti. Kävimme jälleen keskustelua arjen osuuden pois-

tamisesta kokonaan. Ryhmän jäsenet olivat kuitenkin sitä mieltä, että arki on 

niin keskeinen osa työskentelyä, ettei sitä voi kokonaan ohittaa kirjoittamalla 

                                            
5
 Tehopäivällä tarkoitetaan Pakyssa päivää, jolloin työntekijät (yksi tai kaksi kerrallaan) ovat 

perheessä läsnä koko lapsen hereilläoloajan aamusta iltaan. Päivän aikana työntekijä havainnoi 
perheen arjen sujumista, puuttumatta omalla toiminnallaan sen kulkuun. Tehopäivästä anne-
taan perheelle palaute. Palautteessa tuodaan esiin sekä onnistumiset että huolta herättäneet 
asiat. Tehopäivästä saadun informaation avulla myös suunnitellaan ja suunnataan perheen 
kuntouttavia toimenpiteitä. 
 



54 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

sitä esim. lasten tilanteen kanssa yhteen. Erityisperhetyöntekijöiden yhteinen 

kanta oli säilyttää arjen osuus toistaiseksi ja kerätä siitä lisää kokemusta muu-

tosten tekoon.  

Keskustelujen tuloksena työntekijöille itselleen hahmottui selkeämmin se, että 

loppuraportissa perheen arjen osuudessa tilannetta tarkastellaan ja kuvataan 

enemmän vanhemman näkökulmasta; siis siitä, miten vanhempi erilaisissa ti-

lanteissa toimii ja on vanhempana. Loppuraportin lapsen osuudessa fokus on 

enemmän lapsen tavassa toimia ja olla. Sovimme kuitenkin, että kiinnitämme 

jatkossa entistä tarkemmin huomiota erityisesti näissä kahdessa alueessa ilme-

neviin päällekkäisyyksiin ja pyrimme vähentämään sitä muilla keinoin.  

Yhdeksi uudeksi pulmaksi oli vielä noussut otsikon ja sen alla olevan tekstiin 

vastaavuus toisiinsa. Vaikutti siltä, että otsikko lapsen tilanne ja sisältö eivät 

vastanneet toisiaan. Osiossa käsitellään laajasti lasten vointia ja kuntoutumisen 

kehityskaarta koko sijoitusjakson ajalta ja otsikko lasten tilanne johdattaa lukijan 

helposti ajattelemaan, että kyseessä olisi jonkin yksittäinen tilanne. Tässä vai-

heessa kenellekään ei tullut mieleen parempaa vaihtoehtoista otsikkoa, joten 

päätimme palata asiaan vielä myöhemmin koko Pakyn yhteisessä tapaamises-

sa. 

6.3.2 Erityistyöntekijöiden osuus kehittämishankkeessa 

Tammikuussa 2011 kävin loppuraportin kehittämiseen liittyen keskusteluja tii-

minvetäjien eli erityistyöntekijöiden kanssa. Totesimme, että koska tiiminvetäjät 

ovat vastuussa loppuraportin kokonaisuudesta, on siksi perusteltua tässä vai-

heessa ottaa myös tiimien vetäjät mukaan kehittämiseen. Eri tahojen osallistu-

minen kehittämistyöhön edistää mm. tiedon leviämistä ja uuden tiedon synty-

mistä, keskenään ristiriitaisten näkemysten näkyväksi tekemistä sekä sitä kaut-

ta rakenteiden ja toimintajärjestelmien uudistumista. Osallistamisella varmiste-

taan myös eri tahojen tarpeiden ja intressien mahdollisimman hyvä huomioimi-

nen. Osallistuminen kehittämistyöhön on parhaimmillaan dialogia, jonka avulla 

eri osapuolet voivat avoimesti tarkastella kehittämistoiminnan perusteita, toimin-
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tatapoja ja tavoitteita. (Ramstad, 2007, 19 Heikkinen 2006, 58- 59; Seppänen –

Järvelä & Vataja 2009,22.)  

Maaliskuussa 2011 tiiminvetäjien ensimmäisellä yhteisellä kokoontumisella tii-

minvetäjät saivat kommentoitavakseen erityisperhetyöntekijöiden version loppu-

raportista. Vein tiiminvetäjille tiedoksi myös erityisperhetyöntekijöiden tapaami-

silla nousseen tarpeen, loppuraportin asioiden toiston välttämiseksi, tarkentaa 

tiimivetäjien loppuraporttiosuuksien sisältöjä ja niiden laatimiskäytäntöjä. Eri-

tyisperhetyöntekijöille ei ollut selvää, miten tiiminvetäjät omia osuuksiaan luovat 

ja miten yhtenäisiä ne keskenään ovat. 

Ensimmäisellä tapaamisella määrittelimme erityistyöntekijöiden pienryhmän 

tehtävät ja aloitimme myös jo asioiden työstämisen. Tehtäviksi muodostuivat 

heidän omien loppuraportointiosuuksien tarkastelu ja tarvittaessa yhtenäistämi-

nen sekä pohtia laajemmin loppuraportin taustaa, kokonaisuuden muotoutumis-

ta ja erityisesti sen tavoitteita. Kaikilla teksteillä on tavoite tai tavoitteita ja usein 

miten tekstien tavoitteena on saada vastaanottajassa jotakin vaikutuksia ai-

kaan.6 Tavoite vaikuttaa tekstissä kaikkeen. Kirjoittajat eivät aina välttämättä 

kuitenkaan tiedosta, millaisia kaikkia tavoitteita tuotetulla tekstillä voi olla. Jos 

tavoitteenasettelu on epämääräinen, usein myös teksti on sekava. Siksi asian 

tietoinen pohtiminen on joskus tarpeen (Iisa, ym 1997, ,38,40.)  

Erityistyöntekijöiden keskeisiksi kysymyksiksi muodostui myös sen määrittele-

minen ketä varten kirjaamme ja kenen näkökulmasta kirjaamme. Lisäksi pohdit-

tavaksi nousi dokumentointimme tarkoitus. Mistä tiedosta muodostuu (oikea) 

esitetty tieto loppuraporttiin, mihin dokumentointimme perustuu ja mitä loppura-

portissa tulee ilmetä sekä miten ilmenee asiakkaiden näkemys (aikuisen, lap-

sen). 

Tiiminvetäjät totesivat dokumentoinnin perustuvan Pakyssa arjessa havaittuun 

ja todennettuun materiaaliin. Keskusteluissa korostui, että näiden havaintojen 

                                            
6 Iisa, ym. (1997,38) jakavat tekstin tavoitteiden vaikutukset kolmeen ryhmään siten, että suu-

rimmalla osalla teksteistä on jokin näistä vaikutuksista; 1) antaa vastaanottajalle tietoa, 2) vai-
kuttaa vastaanottajan mielipiteeseen ja tai tunteeseen sekä 3) laittaa vastaanottaja toimimaan 
kirjoittajan haluamalla tavalla. 
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tulee olla tarkkoja. Dokumentointi pohjautuu myös siihen, mitä perheelle on kun-

toutuksessa oloaikana tapahtunut. Kaiken taustalla vaikuttaa lastensuojelulaki, 

jota vasten kaikki tehdyt havainnot ja ratkaisut peilautuvat. Kysymykseen ketä 

varten dokumentoimme, asiasta käyty vilkas keskustelu kiteytyi siihen, että lop-

puraportissa dokumentoimme sijoittaa ja perhettä varten.  

Tiiminvetäjien näkemyksen mukaan kuntoutuksesta tuotettu dokumentti eli lop-

puraportti toimii paitsi tiedon välittäjänä myös asiakkaan oikeusturvana, raken-

tavana tukena heille esim. tilanteissa, joissa työntekijä vaihtuu (ks. myös Kää-

riäinen 2006, 9). Teksti, joka kirjoitetaan dokumenttiin, on arvioitu tärkeäksi ja 

merkitykselliseksi työn tai asiakkaan kannalta (Kääriäinen 2003,63). Kirjattuun 

dokumenttiin myös voi aina palata (Ervast & Tulensalo 2006,78, 80). Laakso-

nen, ym. (2011, 9) toteavat dokumentoinnin tekevän työskentelyä ja koko pro-

sessia asiakkaalle läpinäkyväksi.  

Nämä teoriassa todetut asiat saivat erityistyöntekijöiden tuen käytännön koke-

musten perusteella. Kun perheet saavat dokumentit itselleen, he voivat palata 

siihen silloin, kun katsovat sen tarpeelliseksi. Kirjallisen dokumentin kautta 

hahmottuu myös paremmin kokonaiskuva esim. kuntoutusprosessista, mitä on 

tehty. Dokumentteihin tutustuminen myös lisää asiakkaan osallisuuden tunnetta 

omassa asiassaan (ks. Laaksonen, ym. 2011, 37). Tämä on erityisen tärkeä 

näkökulma ja tavoite Pakyn työskentelykäytännöissä. 

Perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikössä on käytössä myös mm. päivittäisra-

portointiin tarkoitettu Nappula- asiakastietojärjestelmä. Keskusteluissa määrittyi 

Nappulaan dokumentoinnin olevan mm. työryhmälle työkalu yhteiseen pohdin-

taan kuntoutuksen etenemisen tarkastelua varten. Nappulassa oleva tieto on 

yhteisesti jaettua varmennettua ja havaittua tietoa arjesta, jonka asiakas saa 

luettavaksi, jos haluaa. Nappulan todettiin toimivan myös oikeusturvana työnte-

kijöille. Esimerkiksi, jos joutuu palaamaan pitkän ajan päästä johonkin mennee-

seen tapahtumaan, on usein enää sen tiedon varassa mitä Nappulaan on aika-

naan kirjattu.  

Mitä loppuraportissa tulee ilmetä- kysymykseen työryhmä löysi nopeasti yhtei-

sen vastauksen. Loppuraportissa tulee ilmetä sekä työryhmän, että vanhemman 
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näkemys. Se, miten tuo asia on tähän mennessä näkynyt ja miten se tulisi jat-

kossa huomioida, herätti paljon keskustelua. Tekstin tulee kuitenkin aina olla 

kirjoittamisen kohdetta arvostava ja hyvään ja laadukkaaseen asiakastyöhön 

kuuluu, että asiakaan ”ääni” tulee huomioiduksi ja näkyviin kaikissa vaiheissa. 

Asiakkaan tulee olla myös tietoinen häntä koskevista tiedoista asiakirjoissa. 

(Granfelt 2002, 128, Rousu & Holma, 1999, 79, Kääriäinen 2003.) Omaan it-

seen liittyvän tekstin tarkastelu herättää yleensä vahvoja tunteita moneen suun-

taan (Egelund &Halskov 1986, 94). Asiakkaiden osallisuus dokumentoinnissa 

lisää siten heidän luottamustaan ja samalla vähentää yllättyneisyyttä asiakirjoi-

hin tallennetuista asioista ja käsityksistä (Laaksonen, ym. 2011, 37). Pakyn 

työskentelytapoihin kuuluukin, että loppuraportti käydään vanhemman kanssa 

läpi ja vanhemmalla on tilaisuus kertoa omat mielipiteensä asioista. Tapola 

(2002) nimittää tätä työskentelymallia avoimeksi dokumentoinniksi.  

Erityistyöntekijöiden kokoontumisella osallistuin itse keskusteluun erityisperhe-

työntekijän näkökulmasta ja esitin vaikutelmani siitä, että arjen työssä kuntou-

tusjakson aikana vanhempien näkemysten kuuleminen on keskeinen elementti 

työskentelyssä, mutta niiden riittävä näkyminen loppuraportissa ei välttämättä 

ole aina itsestään selvää. Silloin, kun työntekijän ja asiakkaan näkemys tilan-

teesta on erilainen, on tärkeää, että asiakirjaan kirjataan erilaiset näkemykset 

(Laaksonen, 2011, 38). Kääriäinen (2003) toteaa, että eriävän mielipiteen kir-

jaaminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan on ilmaistava myös se, mihin keskuste-

luissa on päästy. Tällaisen prosessinäkökulman huomioiminen todettiin keskei-

seksi. (ks. myös Tapola 2002.) 

Jos vanhempi on ollut työryhmän kanssa asioista samaa mieltä, asia on saatet-

tu vaihtelevasti mainita loppuraportissa. Useimmiten tilanne on jäänyt tulkinnan-

varaiseksi siten, että jos ei ole eriävää vanhemman mielipidettä kirjattuna, tul-

kinta on se, että vanhempi on ollut asiasta samaa mieltä työryhmän kanssa. Itse 

vanhemman sanoma on jäänyt raportoinnissa vähäisemmälle. Lasten sanomi-

sia on kirjattu enemmän. Yhdessä päädyttiin siihen, että ”vanhemman ääntä” 

olisi tarpeen nostaa enemmän näkyviin. Hankalaksi osoittautui se, ettei loppu-

raportissa ollut selvää yhtenäistä kohtaa mihin tuo ”ääni” kirjattaisiin. Eräs työ-

ryhmän jäsen totesi tämäntyyppisen kuntoutuksen mallin tarjoavan runsaasti 
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tilaisuuksia vanhemman riittävälle kuulemiselle. Tämä pitäisi saada näkymään 

myös dokumentoinnissa paremmin.  

Toisella erityistyöntekijöiden tapaamiskerralla maaliskuussa 2011 tarkasteltiin 

heidän loppuraporttiosuuksien yhdenmukaisuutta. Tarkasteltavat osuudet olivat: 

sijoitusjakson vaiheet (osio 1), sijoitusjakson tavoite (osio 2), vanhempien kans-

sa työskentely (osio 5), keskeiset kysymykset perheen kohdalla (osio 7) ja las-

ten tilanteen vaarantuminen (osio 8) sekä työryhmän arvio ja jatkotuki (osio 9). 

Keskustelua syntyi runsaasti ja sille näytti olevan selkeä tarve. Havaittavissa oli 

myös se, että tiiminvetäjiltä olivat puuttuneet pitkältä ajalta yhteiset tapaamiset, 

joissa oli mahdollisuus pohtia omaa työtään. Siksi keskustelut rönsyilivät hel-

posti myös muihin asioihin. Keskustelut etenivät siten, että ensi kukin kertoi 

oman tapansa kirjata ja sen jälkeen näiden pohjalta luotiin yhtenäinen malli kir-

jaamiseen. Minä hankkeen vetäjän roolissa kirjasin sovitut asiat loppuraportin 

ohjeistuspohjaan (liite 5). Keskusteluissa kävi selville, että osioiden kirjaamis-

käytännöt ja asiasisällöt poikkesivat paljon toisistaan eri tiiminvetäjien välillä.  

Kolmannella tapaamisella maaliskuussa 2010 keskusteluissa nousi keskeiseksi 

näkökulmaksi kysymys siitä kenelle kirjoitamme loppuraporttia. Sosiaalihuollon 

dokumentoinnin sisällön kehittymisen kannalta on tärkeää, että dokumentaation 

kehittämisessä asiakkaan tarpeiden ja oikeuksien toteutumisen näkökulma on 

kehittämistä ohjaava periaate. (Kojonkoski, ym. 2008,6). Tämä vaikuttaa doku-

mentoinnissa myös siihen, millaista kieltä ja millaisia termejä käytämme. Asia-

kirjoissa käytetyn kielen tulee olla ymmärrettävää ja sanastoltaan ja rakenteel-

taan sellaista, että lukija tuntee sen omakseen. Sisällön valintaan vaikuttavat 

aina tekstin tavoite ja näkökulma sekä lukija. (Iisa, ym 1997,23, 53-54, 64; 

Saukkonen, 2001, 30.) Myös hallintolaissa (434/2003, § 9) todetaan viranomais-

ten velvollisuuden käyttää selkeää, ymmärrettävää ja asiallista kieltä.  

Pakyn tuottamien dokumenttien käyttäjinä ja vastaanottajina ovat sekä sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaiset että ei ammattilaiset, palvelun käyttäjäasiakkaat. 

Tämä tuo omat haasteensa myös ammattikielen käyttöön tuotetuissa dokumen-

teissa. Iisa, ym (1997, 53) toteavat yleiskielen sopivan käytettäväksi aina, kun 

lukijat itse eivät käytä kirjoittajan ammattikieltä ja kun vain osa lukijoista on alan 
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ammattilaisia. (ks. myös Laaksonen, ym. 2011, 35) Iisa, ym. (mt.) jatkavat kui-

tenkin, että jos lukijat ovat hyvin erilaisia, paras lopputulos saavutettaisiin, kun 

erilaisille lukijoille kirjoitettaisiin oma teksti. Tätä näkökulmaa keskusteluissa 

sivuttiin. Pakyn toiminta perustuu kuitenkin avoimeen vuorovaikutteiseen toimin-

taan asiakkaiden kanssa, jolloin kahden erilaisen loppuraportin tuottaminen toi-

misi mm. tätä eettistä periaatetta vastaan. 

Viimeisellä kokoontumiskerralla huhtikuussa 2010 tarkastelun alla oli kysymys 

loppuraportin viimeisestä kohdasta eli jatkotukiehdotuksesta, koska dokumen-

toinnilla on myös tärkeä merkitys moniammatillisen työntekijäjoukon kommuni-

koinnin mahdollistajana ja sujuvan palveluketjun edellytysten luojana. (Karvi-

nen- Niinikoski, Tapola 2002, 11) Tässä kohdin tiiminvetäjien kanta muodostui 

erilaiseksi mitä yksikkömme esimies oli esittänyt (ks. s.14). Tiiminvetäjien nä-

kemys asiasta oli se, että on lastensuojelulain ja perheen edun mukaista kirjata 

näkyviksi kaikki tukitarpeet, mitkä kuntoutusjakson aikana on arvioitu perhettä 

jatkossa hyödyttävän riippumatta siitä, pystyykö perheen kotikunta tukea juuri 

sillä hetkellä tarjoamaan. Esimiehen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen 

päädyimme muuttamaan tämän kohdan tiiminvetäjien ehdotuksen mukaiseksi. 

6.3.3  Koko henkilökunnan yhteiset osuudet kehittämishankkeessa 

Koko Pakyn henkilökunnan yhteisessä kehittämispäivässä joulukuussa 2010 

yhtenä teemana oli loppuraportti. Yksikön esimies kertoi dokumentoinnin kehit-

tymisestä perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikössä sekä myös siitä mihin do-

kumentointi on pohjautunut/ pohjautuu tällä hetkellä. Erityisesti tarkastelussa oli 

loppuraportti (ks. sivut, 6-9). Keskustelua käytiin tuolloin myös loppuraportissa 

olevien osa-alueiden oikeasta järjestyksestä ja eri osa-alueiden nimeämisestä. 

Näistä teemoista ei tuossa vaiheessa vielä päästy lopullisiin ratkaisuihin, vaan 

todettiin, että keskustelut jatkuvat pienryhmien sisällä seuraavien kuukausien 

aikana. 

Kun erityisperhetyöntekijät olivat saaneet omat osuutensa valmiiksi helmikuus-

sa 2011, lähetin erityistyöntekijöille sähköpostilla uuden loppuraporttiversion ja 
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tiedotteen, jossa kerroin työskentelymme valmistumisesta. Koska erityistyönte-

kijät ovat päävastuussa loppuraportista, heidän kuulemisensa ja kommenttinsa 

työskentelyn tässä vaiheessa olivat erittäin tärkeät. Pyysin heitä tutustumaan 

raportin sisältöön ja kirjaamaan omia ajatuksiaan siitä muistiin. Toivoin myös, 

että seuraavassa koko tiimin yhteisessä kokoontumisessa he toisivat nämä mie-

tinnät yhteiseen jakoon, mikäli vain suinkin ehtivät aiheeseen perehtyä. 

Helmikuun lopulla 2011 oli koko Pakyn henkilökunnan yhteinen kuukausita-

paaminen. Tuolla tapaamisella kävimme läpi erityisperhetyöntekijöiden esittä-

mät yhteistä pohdintaa vaatineet kysymykset. Erityistyöntekijät kommentoivat 

suullisesti loppuraporttia niiltä osin, kun olivat ehtineet siihen tutustua. Erityis-

työntekijöiden mielestä uusi loppuraportin rakenne nopeuttaa informaation et-

sintää, jäsentää, tarkentaa ja kohdentaa sitä paremmin oikeisiin asioihin. Rapor-

teista on tulossa aiempaa yhtenäisempiä ja niissä oleva toisto vähenee. Erityis-

työntekijöitä oli jäänyt myös mietityttämään muutamat seikat. Tällaisia olivat mm 

se, tuleeko loppuraportissa riittävän selkeästi kuvattua vuorovaikutuskysymyk-

set vanhempien ja lasten välillä sekä se, että miten yksikössä tehty vanhem-

muuden arviointi tulee näkyväksi. Yhdessä todettiin, että koko loppuraportin 

kehittämistyössä haasteellisinta vaikuttaa olevan päällekkäisyyksien karsiminen 

ja poisto siten, että oleelliset asiat tulevat kuitenkin kirjatuksi. 

Tällä tapaamisella teimme loppuraporttipohjaan keskustelujen perusteella vielä 

joitain yhteisesti hyväksyttyjä jäsennyksiä, muutoksia ja tarkennuksia mm. sisäl-

lysluetteloon. Kun tekstin jäsennystä suunnitellaan, on aluksi syytä pohtia mitä 

tarkoitusta varten teksti kirjoitetaan. Tarkoitus vaikuttaa jäsennykseen. Tekstin 

järjestystä ja jäsennystä kannattaa miettiä myös lukijan kannalta. (Iisa, ym. 

1999, 83, 84, 87) Uudessa loppuraportissa tämä lukijan näkökulma on huomioi-

tu. Sijoittavien sosiaalityöntekijöiden toiveena on ollut, että tiedot lasten tilan-

teesta ja voinnista olisivat saatavissa mahdollisimman nopeasti ja alkuvaihees-

sa raporttia. Myös lasten osion kohdalla aiemmin otsikkona ollut lasten kanssa 

työskentely todettiin antavan lukijalle virheellistä tietoa osuuden sisällöstä. Osio 

nimettiin uudelleen lasten tilanteeksi, joka vastaa paremmin osion asiasisältöä. 

Totesimme yhteisesti vielä myös sen, että jos ja kun perheessä on useita lap-
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sia, joudutaan tällöin kirjoittamaan usein sama asia moneen kertaan. On kuiten-

kin lapsen yksilöllinen oikeus, että jokaisesta lapsesta kirjoitetaan oma asiakirja. 

(ks. myös Laaksonen, ym. 2011, 34) 

Sovimme myös miten kirjoitamme jatkossa MIM-vuorovaikutushavainnointi-

osuudet7 todeten, että pääsääntöisesti havainnot pitäisi tiivistää yhteen sivuun. 

Sisällöllisesti olisi tärkeää kuvata jokaisesta neljästä vuorovaikutusdimensiosta 

keskeiset havainnot. Määrittelimme myös paikat muille kuntoutuksessa käytet-

tävien menetelmien kirjauksille. Kävimme lisäksi keskustelua aikajanasta ja su-

kupuusta sekä niiden järjestyksestä raportissa. Asia koskee erityisesti erityis-

työntekijöitä, joten asiaan päätettiin palata heidän omassa kokoontumisessaan. 

Sovimme myös, että voimme aloittaa uuden version kokeilun näiltä osin, jotka 

olimme tähän mennessä saaneet työstettyä valmiiksi. Uusi pohja oli tallennettu-

na yhteiselle työasemalle. 

Maaliskuussa 2011 kävin myös esimieheni, työelämämentorini, kanssa arvioin-

tikeskustelua missä vaiheessa hanketta mennään ja miten olisi hyvä jatkossa 

edetä. Kyselin myös perusteita mihin dokumentointi Lausteen perhekuntoutus-

keskuksessa perustuu. Sain toiminta-ohjeistuskansion tutkittavakseni ja sen 

perusteella kävi selville, ettei Pakyssa ollut olemassa omia dokumentointiohjei-

ta. Kyselin tarvetta sellaisten laatimiselle. Esimieheni totesi niiden olevan tar-

peen. Tiedossani oli myös, että Lausteen perhekuntoutuskeskus on hakemassa 

itselleen SHQS8- laatusertifikaattia ja työskentely sitä varten oli jo alkanut. Eh-

                                            
7
 Marschak Interaction Method (MIM) on puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen väli-

sen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline. Se on yksi lisätyöväline vanhemmuuden tukemi-
seen. Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsisuhteesta arvioida yleisellä tasolla 
vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä van-
hemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin 
mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta voidaan arvioida kykyä aitoon, vastavuoroiseen 
yhteistyöhön sekä halua myönteisen tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa. (Salo, 
Mäkelä 2010). 

8
Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma, (Social and Health Quality Service SHQS), poh-

jautuu kansainväliseen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteisiin 
sekä sertifiointitoimintaan eli auditointia ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin kansain-
välisiin vaatimuksiin. Laatuprosessissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation palvelujärjes-
telmän rakenne, palveluprosessit ja vaikuttavuus tarkastetaan systemaattisesti käyttämällä 
SHQS-arviointikriteeristöä.(SHQS- laatujärjestelmän esite) 
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dotin myös, että olisiko paikallaan linkittää myös tämä kehittämishanke osaksi 

tuota kokonaisuutta. Laatusertifikaatti edellyttää myös dokumentointijärjestelmi-

en olevan kunnossa, joten ehdotin, että tämän kehittämishankkeen puitteissa 

voisi kaikki pakyn dokumentointiin liittyvät asiat käydä läpi laatujärjestelmän 

vaatimukset huomioon ottaen. Tämä ajatus sopi esimiehelleni. 

Huhtikuussa 2011 tallensin yhteiselle loppuraportti-asemalle uuden päivitetyn 

version loppuraportista ja uudet erityistyöntekijöitä koskevat ohjeistukset. Huhti - 

ja toukokuun 2011 aikana ensimmäiset työntekijät alkoivat kirjoittaa loppuraport-

teja uutta ohjeistuspohjaa käyttäen. Tuolloin laitoin myös yleisen sähköpostitie-

dotteen koskien havainto – ja arviointitiedon keruuta jatkokehittämisen pohjaksi. 

Kehotin työntekijöitä keräämään ja laittamaan kirjoittamisprosessin aikana he-

ränneitä ajatuksia muistiin yhteistä pohdinta- ja arviointikeskustelua varten. Toi-

vomuksenani oli, että työntekijät kirjaisivat ylös havaitsemiaan puutteita (esim. 

asioiden toisto), mieleen tulleita käytäntöjä ja/tai ideoita kirjaamiselle sekä myös 

niitä asioita tai ideoita miten uusi pohja ja ohjeistus vaikutti itse kirjoittamispro-

sessiin (helpottiko, vaikeuttiko, mitä muutoksia, tms.). Kerroin, että tulen myö-

hemmässä vaiheessa hanketta keräämään näitä asioita palautteena kirjallisesti. 

Kevään 2011 kehittämispäivässä toukokuussa pidin tilannekartoituksen kehit-

tämishankkeen etenemisestä. Laadin esitystä varten power- point- esityksen. 

Esityksessä kerroin tiivistäen hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja tähänastisen 

työskentelyn vaiheet ja tulokset sekä sen, mitä vielä pitää tehdä tavoitteet saa-

vuttaaksemme (liite 6).  

Syyskuun 2011 alussa pidimme koko pakyn tiimin yhteisen yhteenvetokeskus-

telun loppuraportista. Tältä osin hankkeen viimeisessä tilaisuudessa kävimme 

loppuraportin läpi vielä kohta kohdalta. Kokosimme yhteen kesän aikana synty-

neet havainnot, oivallukset ja ei-toimivat käytännöt ja muokkasimme näiden pe-

rusteella raporttia vielä kerran ja teimme siihen vielä kohtalaisen suuret muu-

tokset. Muutosten teko herätti paljon vilkasta ja varsin moniäänistä keskustelua 

niiden tarpeellisuudesta, tarpeettomuudesta ja niiden perusteluista. Mutta erityi-

sesti kesän aikana asiakkailta saatu palaute loppuraportin liiasta pituudesta se-

kä yksikkömme esimiehen ilmaisema raami noin neljästä sivusta, jossa tulee 



63 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

olla kerrottuna asiakkaille, mikä on perheen tilanne ja meidän arvio siitä, oli 

kimmokkeena näille muutoksille. Tapaamisen lopuksi jaoin vielä kehittämis-

hankkeesta laatimani palautekyselyn kaikille työntekijöille, ja pyysin heitä vas-

taamaan siihen seuraavan viikon loppuun mennessä.  

Tässä kohdin kehittämistyötä oli selkeästi havaittavissa kehittämisen proses-

sinomainen luonne. Prosessiorientoituneessa kehittämisessä uutta tietoa syntyy 

koko kehittämistoiminnan aikana ja tämä syntynyt tieto ja kokemus myös ohjaa-

vat osaltaan kehittämisprosessin kulkua. (Toikko & Rantanen, 50, 51.)Tämä 

konkretisoitui mielestäni siinä, että ajan kuluessa ja asioiden saadessa työnteki-

jöiden mielissä ja kokemusten kautta uusia merkityksiä ja oivalluksia syntyi lop-

puraporttiin vielä aivan kehittämishankkeen lopulla merkittävä uudenlainen ko-

konaisuus. Loppuraportin osioista poistimme mm. kohdan, jossa työryhmän oli 

otettava kantaa lapsen kehityksen vaarantumisesta. Totesimme kysymyksen 

olevan aiheellinen vain silloin, kun perheen sijoitus päättyy lapsen huostaanot-

toon ja sosiaalityöntekijä pyytää sitä varten lausuntoa. Loppuosan osiot tiivistyi-

vät siis kahteen kohtaan, työryhmän arvioon sijoitusjaksosta ja työryhmän jatko-

tukiehdotukseen. Lisäksi osio lasten tilanteesta sai aiempaa paremmin tekstin 

sisältöä vastaavan otsikon; kuvaus lapsesta ja hänen läheisistä ihmissuhteis-

taan sekä työskentelystä lapsen kanssa. Minä hankkeen vetäjänä tein muutok-

set verkkoasemalla olevaan loppuraporttipohjaan ja kirjasin vielä ohjeistuspoh-

jaan uudet muutetut kirjaamisohjeet. Lopuksi tallensin verkkoasemalle loppura-

portin kirjaamisohjeet (liite 8) ja viimeistellyn loppuraporttipohjan (liite 9). 

6.3.4 Dokumentointityöryhmän osuus kehittämishankkeessa 

Toukokuun 2011 alussa laitoin sähköpostilla tiedotteen tarpeesta laatia Pakylle 

omat ohjeet dokumentointia varten ja ehdotin työryhmän perustamista sen tii-

moilta. Ryhmän jäsenet muodostuivat siten, että mukana oli jokaisesta tiimistä 

yksi erityisperhetyöntekijä ja yksi erityistyöntekijä. Itse toimin pienryhmän kool-

lekutsujana, asioiden esittelijänä, sihteerinä ja kirjurina sekä myös tasaveroise-

na kehittämiseen osallistuvana tiimiläisenä. Ryhmään tuli yhteensä jäseniä viisi. 
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Työskentelyä varten lähetin sähköpostilla ryhmän jäsenille tutustuttavaksi ja 

kehittämistyön pohjaksi asiakastyön dokumentointi- sosiaalihuollossa oppaan, 

jota hyödynnettiin ohjeistusta laadittaessa. 

Dokumentointityöryhmäksi nimeämämme työryhmä kokoontui ensimmäisen 

kerran toukokuussa 2011. Ensimmäisellä tapaamisella laadimme tavoitteet 

työskentelylle. Kokoontumisella kävi selville, että toimintaohjeistuksissa ollut 

maininta yksikön kaiken asiakasta koskevan dokumentoinnin suorittamisesta 

Nappula- järjestelmään ei toteutunut lainkaan. Nappulaan kirjattiin vain päivit-

täisraportointi. Muut dokumentit olivat erillisinä tiedostoina useissa eri paikoissa. 

Tästä toteutumattomasta kohdasta muodostimme tavoitteen, johon yksikön tuli-

si jatkossa päästä myös laatujärjestelmän näkökulmasta. Lisäksi tavoitteeksi 

muodostui laatia perheiden arviointi- ja kuntoutusyksikölle uudet laatujärjestel-

män vaatimukset täyttävät ohjeistukset dokumentointiin.  

Dokumentointityöryhmä kokoontui touko- elokuun 2011 aikana neljä kertaa. Ta-

voitteena oli saada kesälomista huolimatta työskentelymme päätökseen ennen 

syyskuuta, jolloin yksikössämme tultaisiin suorittamaan sisäinen auditointi. To-

tesimme saavamme kyseisestä tilaisuudesta hyvän arviointitilanteen työskente-

lymme tuloksille.  

Lähtökohtana työskentelyssä oli jo olemassa olevat Lausteen toimintaoh-

jeistuksiin kirjatut dokumentoinnin ohjeistukset Työskentelyssä työryhmä keskit-

tyi pääosin käymään yksityiskohtaisesti läpi toimintaohjeistuksessa olleen jokai-

sen kohdan arvioiden miten kyseinen ohjeistus sopii Pakyn toimintaan. Käytös-

sä olleet ohjeistukset olivat sekavia eikä niitä ollut tarkistettu pitkään aikaan. 

Monilta osin tiedot eivät pitäneet paikkansa tai esitetyt asiat eivät toteutuneet 

arjessa. Muutoksia tuli runsaasti niin kirjaamisen yksityiskohtiin kuin laajempiin-

kin ilmiöihin mm. dokumenttien oikeasta säilytyksestä. Ohjeistusten laadinnassa 

pyrimme huomioimaan myös lainsäädännön kautta tulevia vaatimuksia doku-

mentoinnille. Peilinä työskentelyssämme pidimme myös omaa ymmärrystämme 

laatujärjestelmän vaatimuksista. Pulmaksi osoittautui tässä tilanteessa kuitenkin 

se, ettei ollut käytettävissä henkilöä, jolla olisi ollut riittävä osaaminen tarkastella 

työtä laatujärjestelmän näkökulmasta.  
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Kokoontumisilla laadimme myös Nappulan päivittäisraportointiin sisällöllisen 

ohjeistuksen. Totesimme tarvetta olevan myös ns. Nappulan teknisille käyttö-

ohjeille mutta niiden laatimiseen ei työryhmän tietotaito riittänyt. Kirjasimme tar-

peen muistiin jatkotyöskentelyä varten. Työskentelyn aikana nousi esiin myös 

dokumentointiin perehdyttämisen merkitys. Viisihenkisessä työryhmässämme 

oli työntekijöitä, jotka olivat olleet yksikössä jo pidempään ja muutama vasta 

viime aikoina tullut. Kaikkia yhdisti kuitenkin se, ettei kukaan ollut saanut riittä-

vää perehdytystä Nappula-ohjelman käyttöön ja sen suomiin mahdollisuuksiin 

kuin yleisestikään yksikössä toteutettavaan dokumentointiin. Kokoontumisilla 

kävi selville myös tiimien väliset erilaiset käytännöt suhteessa loppuraportin luo-

vuttamiskäytäntöihin työskentelyn loppuvaiheessa. Totesimme, että käytäntö 

myös tässä suhteessa pitäisi olla samanlainen. Ehdotin asian käsittelyä seuraa-

vassa koko Pakyn tiimin yhteisessä kokoontumisessa elokuussa. Tämä sopi 

työryhmän jäsenille.  

Kolmannella kokoontumisella elokuun alussa 2011 saimme käytyä ohjeistuksen 

kokonaan läpi. Sovimme, tapaavamme vielä kerran ennen kuin viemme tuotok-

semme koko Pakyn työryhmän arvioitavaksi. ja sen jälkeen sitten yrityksen si-

säiseen auditointiin. Sitä ennen minä ryhmän sihteerinä lupasin kirjata tehdyt 

muutokset sähköiseen muotoon. Tässä vaiheessa kävi selville, ettei ollutkaan 

yksiselitteisen selvää, kuka näistä toimintaohjeistuksista vastaa ja kenellä on 

käyttöoikeudet muutoksien tekoon. Epäselväksi jäi myös se, kenellä olisi ollut 

laatujärjestelmän näkökulmasta riittävästi tietoa ja osaamista arvioida ryhmän 

tuotosta.  

Kävin näistä seikoista keskustelua mentorini kanssa ja sain hänen kauttaan oi-

keudet toimintaohjeistusten muutosten tekoon. Laatujärjestelmän osalta kysy-

mykset jäivät auki. Epäselvyys siitä, ettei ollut henkilöä, joka olisi peilannut teh-

tyjä muutoksia laatujärjestelmään, toi työskentelyyn epävarmuuden tuntua. 

Jouduimme menemään yrityksen sisäiseen auditointiin mielestäni jollain tavoin 

"vajavaisesti varusteltuina”. Toisaalta sisäisen auditoinnin yksi tarkoitus on olla 

kehittämisen tukena. Hieman yllättäen auditointitilaisuudessa ei käsiteltävien 

aiheiden joukossa ollutkaan dokumentointia lainkaan.  
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Dokumentointiohjeiden yhteinen tarkastelu koko tiimin kesken järjestyi pidettä-

väksi syyskuun 2011 lopulla. Uudet ohjeet oli tätä ennen lähetetty sähköpostilla 

kaikille työntekijöille. Uudet ohjeistukset eivät herättäneet kovin runsasta kes-

kustelua. Asioiden yhteisen tarkastelun perusteella dokumentointityöryhmän 

viimeiseksi tehtäväksi määrittyi vielä loppuraportin käsittely- ja luovutus-

käytäntöjen- ja ohjeiden laatiminen sekä niiden tallentaminen yleisiin dokumen-

tointiohjeistuksiin.  

Nämä valmiin loppuraportin luovutus- ja käsittelyohjeet laadimme viimeisellä 

dokumentointityöryhmän kokoontumisella lokakuussa 2011. Totesimme myös, 

että ohjeistuksissa oli edelleen tiettyjä asioita, jotka eivät tähän mennessä olleet 

saaneet ratkaisua siten, että se mitä ohjeisiin on kirjattuna, toteutuisi myös käy-

tännössä. Ryhmäämme kuulunut yksi työntekijä totesi, ettei näitä keskeneräisiä 

asioita ole tarpeen saattaa loppuun juuri nyt, koska seuraavan kevään aikana 

on tiedonhallintaan tulossa uusi käyttöjärjestelmä. Uusi järjestelmä tuo muutok-

sia nykyisiin kirjaamis- ja tiedonhallintakäytäntöihin mutta syksyllä 2011 kellään 

ei ollut vielä tietoa millaisista muutoksista on kysymys. Päätimme siis dokumen-

tointityöryhmän osalta työskentelyn tähän kertaan. Kirjasin vielä loppuraportin 

käsittelyä koskevat ohjeistukset toimintaohjeistuksiin. 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

Tämän kehittämishankkeen tuloksena syntyi Perheiden arviointi- ja kuntou-

tusyksikölle uusi loppuraporttipohja. Pohja on asiasisällöiltään ja rakenteiltaan 

jäsennelty, yhtenäistetty, sekä kohdittain yksilöity ja tiivistetty. Loppuraportin kir-

joittamisen avuksi laadittiin yksityiskohtaiset kirjalliset ohjeistukset. Ohjeis-

tuksissa kirjattavat asiat jäsenneltiin ja luokiteltiin apukysymyslistojen avulla. 

Loppuraportit ovat myös aiempaa lyhyempiä. Lisäksi laadittiin kirjalliset yhtenäi-

set ohjeistukset loppuraportin käsittelylle sen valmistuttua sekä luovutusohjeet. 

Ohjeistukset ovat kaikkien tiedossa ja saatavilla yhteisellä verkkoasemalla.  

Kehittämishankkeen tuloksena löydettiin keinoja, millä työntekijöiden kokema 

kuormittuneisuus loppuraportin laadinnasta väheni. Jäsennelty loppuraportti 

apukysymysluetteloineen sekä selkeät kirjatut dokumentoinnin yhtenäiset oh-

jeistukset ovat näitä keinoja. Ohjeistukset vapauttavat työntekijää myös muuhun 

ajatustyöhön loppuraportin laatimisen aikana. Tämä on merkittävä seikka työn 

tehokkuuden näkökulmasta, koska vain harvoin työntekijällä on mahdollisuus 

keskittyä työssään vain ja ainoastaan loppuraportin laatimiseen. Jäsennyksen 

avulla työntekijöiden ei tarvitse enää kannatella jatkuvasti mielessään kirjattavia 

asioita, eikä pitää koko kokonaisuutta kaiken aikaa mielessä, vaan asioita voi 

listata ja luokitella valmiiksi otsikoiden alle, kun niitä tulee mieleen. Työskente-

lyprosessi on myös nopeutunut, koska valmiiksi listatut asiat auttavat jäsentä-

mään ja hahmottamaan kokonaisuutta helpommin ja siten nopeuttavat myös 

tekstin tuottamista. Kaikesta työntekijöiden tekemästä kirjaamisesta oli tullut 

hankkeen aikana myös aiempaa tietoisempi ja harkitumpi prosessi.  

Kehittämishankkeen tuloksena syntyi myös päivitetty perheiden arviointi- ja kun-

toutusyksikön oma ajantasainen ja toimintaa vastaava dokumentoinnin ohjeis-

tus. Ohjeistuksista poistettiin asiat, jotka eivät koskeneet Pakya ja lisättiin oh-

jeistuksia, jotka totesimme olevan tärkeitä ja oleellisia Pakyn toiminnasta käsin. 

Ohjeistusten tarkastelussa löytyi myös asioita, jotka olivat Pakyn näkökulmasta 

paikkansapitäviä, mutta ne eivät toteutuneet käytännössä. Näitä asioita selvi-

timme tarkemmin niin, että osalle asioita löytyi ja järjestyi vastaavuus käytän-

töön, osa asioista jäi edelleen ratkaisematta. Kehittämishankkeen tuloksena 
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syntyi myös merkittävää tietoturvan parantamista, koska pyrkimyksenä on jat-

kossa saada kaikki asiakirja-aineisto samaan paikkaan esim. Nappula-

järjestelmään. Tarkempi paikka jäi tämän hankkeen aikana vielä avoimeksi, 

koska lähiaikoina on tulossa uusi järjestelmä. Lisäksi työhuoneisiin, jossa ajan-

kohtaisia asiakirjoja säilytetään, saatiin hankkeen aikana lukot vastaamaan oh-

jeistuksia. 
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8 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTIA JA JATKO-

KEHITTÄMISEN IDEOITA 

8.1 Kehittämisprosessin arviointia 

Tässä kehittämisprosessissa kulloistakin kehittämisen vaihetta ja tulosta arvioi-

tiin keskustelun avulla jokaisella tapaamisella. Arvioinnin perusteella suun-

tasimme kehittämistoimintaa tarpeelliseen suuntaan. Toikko & Rantanen (2009, 

83) nimittävät tätä toimintatapaa prosessiarvioinniksi, jossa kulloisenkin arvioin-

nin tulos saattaa muuttaa kehittämistoiminnan suuntaa ja toimintaa. Tällaisia 

toiminnan muutoksen kohtia tämän kehittämisprosessin aikana olivat muun mu-

assa erityistyöntekijöiden mukaan tulo kehittämishankkeeseen ja laatusertifi-

kaattityöskentelyn mukanaan tuomien vaatimusten huomioiminen dokumen-

tointiohjeistusten laadinnassa. Kokonaisuudessaan hanke eteni lineaarisen ke-

hittämisprosessin mallia mukaillen (ks. s. 36). Kehittämisprosessia sekä tulosta 

arvioitiin myös työntekijöiden hankeen lopuksi täyttämällä arviointikyselyllä. In-

formaation saaminen kyselyn avulla oli hankalampaa kuin keskustelujen avulla 

saatu informaatio. Jouduin lähettämään kaksi muistutussähköpostia kyselyn 

palauttamisesta. Muistutussähköpostien jälkeen kaksi kyselyä jäi palautumatta.  

Kehittämisen prosessi perustui ja eteni pitkälle pienryhmätyöskentelyn avulla. 

Ryhmille ei asetettu etukäteen oletuksia tapaamisten määristä. Ryhmät kokoon-

tuivat teemoista riippuen, sen mukaan ja sen verran minkä kulloisenkin aiheen 

valmiiksi saattaminen vaati. Kaikkien kehittämishankkeessa toimineiden pien-

ryhmien kokoontumisissa ja työskentelyssä toistui sama ilmiö. Keskustelua 

muodostui varsin paljon ja pohdittavia asioita nousi esille runsaasti. Esille nousi 

asioita, jotka olivat toisille muodostuneet itsestään selviksi käytännöiksi, toisille 

samat asiat olivat kokonaan uusia.  

Leppilampi & Neuvonen- Rauhala (2007, 338) kuvaavat kehittämisprosessin 

toteutuksessa huomioitavia periaatteita ja nostavat siinä esiin mm. sisäisen 

bencmarkingin osana arkea sekä hyvien käytänteiden jakamisen. Eri tiimeissä 
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työskentelevistä työntekijöistä kootut pienryhmät mahdollistivat näiden periaat-

teiden toteutumisen käytännössä. Työntekijöiden välisissä keskusteluissa koet-

tiin erittäin hyvänä kuulla ja oppia toisten tavoista tehdä ja toimia. Monet hyvät 

tekemisen tavat vaihtoivat vastavuoroisesti omistajaa ja tekijää näissä kehittä-

misen keskusteluissa. Tiimien välinen sisäinen bencmarkingin oli toteutunut 

käytännössä ja positiivisten kokemusten myötä tämäntyyppiselle toiminnalle 

toivottiin myös jatkoa. 

Työyhteisössä tehtävän kehittämistyön yhtenä haasteena on saada kaikki mu-

kaan kehittämisen prosessiin. Työyhteisölähtöisen kehittämisen edellytykset 

keskustelukulttuurista, luottamuksesta, hallitusta henkilöstövaihtuvuudesta työn-

tekijöiden voimavaroista ja jaksamisesta sekä työntekijöiden omien kokemuksi-

en kuuleminen ja heidän toiveidensa huomioiminen kehittämisen lähtökohtina 

pitkälti toteutuivat tässä hankkeessa. Kehittämistyössä säilyi kaiken aikaa jo 

ennen hankkeen alkua havaitsemani yksikön hyvä ”tekemisen meiningin”- pe-

rinne. Hankkeen aikana se sai rinnalleen kriittistä oman työn ja tekemisen tar-

kastelua ja pohdintaa.  

Henkilöstö pysyi koko hankkeen ajan samana lisääntyen kuitenkin sinä aikana 

kahdella työntekijällä. Työntekijöiden voimavarat ja jaksaminen näkyivät innos-

tuneena ja aktiivisena osallistumisena kehittämisprosessiin sekä innovatiivisina 

ratkaisuina vanhoihin käytäntöihin. Innostusta lisäämässä oli myös se, että 

hankkeen tulokset olivat jokaisen vietävissä jo heti käytäntöön ja useimmat ko-

kivat niiden helpottaneen työn tekemistä. 

Työntekijöiden kesken vallitsi luottamus, joka näkyi esimerkiksi ihmisten rohkeu-

tena tuoda omia välin vastakkaisiakin ajatuksia ja näkökulmia esiin. Työyhtei-

sössä oli nähtävissä myös kulttuuri, jossa asioista keskustelu ja jakaminen näh-

tiin arvokkaana. Työntekijöiden kokemus oli, että asiat ikään kuin ”jalostuivat” 

paremmiksi aina keskustelusta toiseen. Keskustelut syventyivät ja monipuolis-

tuivat. Tämä mahdollisti kehittämisen etenemisen myös varsin dialogisena pro-

sessina, jonka Seppänen- Järvelä (2006,23) toteaa olevan olennaista työyhtei-

sölähtöisessä prosessikehittämisessä. Työntekijät myös toivoivat tämäntyyppis-
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ten dialogisten keskustelujen jatkumista tiimien välillä säännöllisesti hankkeen 

päättymisen jälkeenkin.  

Rohkeus keskustella ja tarttua uuden ymmärryksen myötä uusiin kehittämisen 

kohteisiin lisäsi myös ”vaaraa” hankkeen venymiselle. Hankkeen tavoitteiden 

aktiivinen mielessä pitäminen auttoi siihen, ettei kehittämistyö lähtenyt kuiten-

kaan liiaksi rönsyilemään. Seppänen.-Järvelä & Vataja (2009, 16) toteavatkin, 

että tilanteissa joissa kehittämistyön eteneminen saattaa näyttää hahmottomalta 

ja rönsyilevältä, on tärkeää pitää mielessä tavoite, johon kehittäminen tähtää. 

Hankkeen tavoitteiden välityksellä oli helpompi siirtää ”havaitut rönsyt” odotta-

maan seuraavia kehittämisprojekteja. 

Kehittämisprosessin ajallista pituutta, yksi vuosi, pidettiin sopivana. Kehittämis-

hankkeen aikataulu tosin venyi alkuperäisestä suunnitelmasta, koska prosessin 

aikana ”paljastui” oleellisia kehittämistä vaativia asioita, jotka otettiin mukaan 

osaksi tätä kehittämisen prosessia. Yhden kohdan näkeminen johti huomaaman 

myös toisen jne. Tällä tavoin etenemällä pääsimme hankkeessa kuitenkin pi-

demmälle kuin kukaan oli suunnitteluvaiheessa vielä ajatellut. Kun kehittämis-

hanketta ei ole tarpeen sitoa tiukasti mihinkään tiettyyn menetelmään, antoi tä-

mä mielestäni mahdollisuuden suunnata kehittämistä rohkeammin tilanne ja 

tarvelähtöisesti.  

Työntekijöiden yhteisenä havaintona oli se, että tällainen prosessi tarvitsee ai-

kaa ja välillä myös tekijöiltä etäisyyttä työhön (ks. myös Leppilampi & Neuvo-

nen-Rauhala 2007, 338). Riittävä aika ja välillä etäisyyskin antavat tilaa työnte-

kijöiden ajatusprosesseille. Moneen kertaan kehittämisprosessin aikana on 

pohdittu yksin ja ryhmissä kysymyksiä, jotka aiemmin ovat olleet itsestään sel-

vänä asiana mukana mutta etäisyyden oton jälkeen samainen kohta onkin vai-

kuttanut epätarkoituksenmukaiselta ja on siten joko muutettu tai poistettu koko-

naan. Prosessille annettu riittävä aika mahdollisti uusien ideoiden tuottamisen ja 

asioiden jalostumisen. Uusia ideoita ja tekemisen mallia ehdittiin myös kokeilla 

riittävästi. Vuoden aikana olleiden tapaamisten määrää pidettiin myös riittävänä 

ja hyvänä siten, että kaikkia pääsivät osalliseksi ja vaikuttamaan. 
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Kehittämishankkeen pulmat konkretisoituvat arkityön keskellä usein tila- ja aika-

kysymyksiin. Kehittämisprosessin tuomat raamit mahdollistivat ja osin ”pakotti-

vat” ottamaan aikaa yhteisille kehittämisen keskusteluille ja tekemiselle. Tämä 

konkretisoitui esimerkiksi tiiminvetäjien kohdalla. Aikapulan takia tiiminvetäjillä 

ei ollut ollut pitkään aikaan tilaisuutta kokoontua omaa työtään suunnittelemaan 

mutta tämän dokumentoinnin kehittämisprosessin myötä aikaa kuitenkin järjes-

tyi, koska oli ikään kuin ”pakko”. Järjestyneet tapaamiset koettiin hyödyllisiksi ja 

tiiminvetäjien omat tapaamiset jatkuivat myös säännöllisesti hankkeen päätty-

misen jälkeen.  

Tämän työn kehittämisprosessin näkökulmasta oli osin harmillista, ettei minulla 

ollut mahdollisuutta osallistua henkilökohtaisesti kaikkiin pienryhmiin. Erityisper-

hetyöntekijöiden työskentelyssä olin osallisena yhdessä valitsemassani ryh-

mässä. Omassa erityisperhetyöntekijöiden pienryhmässäni käytiin mielenkiin-

toisia varsin yksityiskohtaisia keskusteluja loppuraportin rakentamisesta ja siinä 

tarvittavista seikoista. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla, millaisten keskustelujen 

kautta toiset ryhmät omiin ratkaisuihinsa päätyivät. Tietäessäni ettei minulla ol-

lut mahdollisuutta osallistua muiden ryhmien kokoontumisiin, pyysin ryhmien 

jäseniä pitämään jokaisesta tapaamisesta pientä muistiota siitä, mistä olivat 

keskustelleet ja millaiset asiat jäivät mietityttämään. Ryhmistä ei kuitenkaan 

tullut yhtään muistioita; käydyt keskustelut olivat menneet ilmeisesti suoraan 

lopputulokseen. Näitä tietoja saadakseni olisi minun pitänyt toimia aktiivisemmin 

muistuttamalla työskentelyn väleissä myös tästä muistion tekemisestä. Muistut-

taminen kuitenkin jäi ja tässä kohdin katson menettäneeni kehittämisen proses-

sin kannalta arvokasta informaatiota. 

8.2 Kehittämishankkeen tulosten arviointia  

Rissanen (2007, 167) määrittelee kehittämistyön tavoittelevan pääsääntöisesti 

käytännön hyötyjä suunnittelemalla, parantamalla ja kehittämällä esimerkiksi 

uusia tuotteita tai toimintamalleja työyhteisöjen käyttöön. Tuloksille on luon-

teenomaista käytännönläheisyys, hyödynnettävyys ja innovatiivisuus (Anttila 

2007, 13). Kehittämishankkeen keskeinen onnistumisen edellytys on Caven- 
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Pöysän, ym. (2007, 320) mielestä kehittämisteeman todellinen tarve (ks. myös 

Seppänen- Järvelä, 2004, 15). Kun kehittämisprojektissa saavutetaan loppu-

tuotteelle asetetut tavoitteet aikataulun mukaisesti, voidaan Ruuskan (2007, 

275) mukaan puhua onnistuneesta projektista tai hankkeesta. Tälle kehittämis-

hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin, mikä mielestäni kertoo 

siitä, että tälle dokumentoinnin kehittämiselle on ollut todellista tarvetta.  

Tämän kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät organisaation perustehtävän 

mukaista toimintaa. Organisaation perustehtävänä on lastensuojelullisen perhe-

kuntoutuksen tuottaminen ja sen perusteella tiedon tuottamista ja välittämistä 

perheen/lasten hyvinvoinnista. Tässä tiedon välittämisessä toimii keskeisenä 

välineenä loppuraportti. Uusi loppuraporttimalli ja siihen luodut ohjeistukset te-

kevät tiedon välittämisestä täsmällisempää ja jäsentyneempää toimintaa niin 

yksikön sisällä, kuin yksiköstä ulospäin. Tulokset liittyvät kiinteästi myös käy-

tännön työn tekemiseen ja ovat heti hyödynnettävissä siellä. Loppuraportin jä-

sentäminen ja dokumentointiohjeistusten laatiminen ovat vaikuttaneet käytän-

nön työn tekemiseen työtä yhtenäistävinä ja helpottavina seikkoina. Tulokset 

ovat olleet jokaisen työntekijän otettavissa heti käyttöön dokumentteja kirjoitta-

essaan.  

Loppuraporttiin tehdyn jäsennyksen ja kirjaamisohjeiden avulla loppuraporteista 

saatiin tasalaatuisempia, koska samat asiat tulevat käsitellyiksi kaikissa loppu-

raporteissa tietyssä järjestyksessä. Yhtenäiset ohjeistukset muistuttavat työnte-

kijöitä siitä, mitä on oleellista raportoida ja miten valmiin raportin kanssa toimia. 

Jatkossa myös yksikköön tulevien uusien työntekijöiden on helpompi päästä 

näiden ohjeistusten avulla kiinni yksikön kirjaamisen tapoihin ja kulttuuriin. 

Työntekijät olivat havainneet myös sen, että erityisesti loppuraportin ohjeistus-

pohjaan tehty jäsennys ja asialista ovat tuoneet helpotusta myös siihen, kun 

työntekijät kirjoittavat raporttia eri aikoina. Jäsennyksen avulla on mahdollista 

sopia entistä tarkemmin kuka kirjoittaa mitäkin tai jatkaa mistäkin kohdasta 

eteenpäin. Lisäksi työntekijät totesivat, että kirjoittamisprosessi helpottuu ja no-

peutuu, kun ei tarvitse kannatella ja miettiä aina asioita uudelleen joka kerran 

kirjoittaessaan. Voi luottaa siihen, että tarvittavat asiat on mietitty jo etukäteen.  
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Työntekijät toivat arvioinneissa esiin mm. sen, että dokumentteja kirjoittaessa 

tulisi muistaa aina myös hyvien asioiden kuvaaminen. Se on usein ”unohtunut” 

negatiivisten asioiden viedessä herkästi työntekijöiden ajatukset (ks. Tapola 

2002, Rousu ja Holma 2004, 21). Lastensuojelutyössä onnistumisesta rapor-

toiva tiedottaminen on usein varsin vähäistä. Nyt näiden onnistumisten kirjaa-

minen on helpompaa ja järjestelmällisempää, kun dokumentissa läpi käytävät 

asiat on määritelty valmiiksi listan muotoon. Jos listalla on asia, joka perheessä 

toimii, on se helppo poimia siitä mukaan ja kirjoittaa myös se auki. 

Hyvin toteutettu dokumentointi palvelee myös tehdyn työn arviointia. Kirjoittami-

nen tarjoaa työntekijöille tilaisuuden jäsentää ja koostaa tekemäänsä työtä (ks. 

Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta 2006, 11, Tapola 2002). Hankkeen tulok-

sena syntynyt jäsentyneempi loppuraportti sekä yksikön omat dokumentointioh-

jeet tarjoavat jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet myös tähän oman 

työn arviointiin ja kehittämiseen.  

Loppuraporttiin liittyneessä pienryhmätyöskentelyssä oli löydettävissä yksi pul-

ma, josta syystä yksi kehittämisen kohta jäi osittain toteutumatta. Pienryhmät 

olivat ansiokkaasti työskennelleet ”yksinään” ja laatineet kukin omista osuuksis-

taan hyvät versiot. Versioiden keskinäinen vertailu ja reflektointi jäivät kuitenkin 

aluksi riittämättömäksi, jolloin loppuraportissa esiintyvää runsasta asioiden tois-

toa ei huomattu. Tämä aihe säilyi ajankohtaisena koko hankkeen ajan ja sitä 

pyrittiin työstämään kaiken aikaa. Toistoa saatiinkin vähenemään. Palaute-

kyselyn perusteella huolta asioiden toistosta ja päällekkäisyyksistä oli kuitenkin 

edelleen hankkeen päätyttyä. Luottamusta oli kuitenkin siihen, että tulevien ko-

kemusten perusteella asiaan voidaan vielä palata ja muokata tarpeen mukaan. 

Pakyn omien dokumentointiohjeistusten laatiminen osana SHQS-laatu-

järjestelmätyöskentelyä ei hankkeen aikana päässyt kaikilta osin päätökseen. 

Dokumentointityöryhmä sai kuitenkin aikaan uudet täsmennetyt ja ajantasaiset 

ohjeistukset. Ongelmaksi muodostui kuitenkin mm. epäselvyydet kenen vastuul-

la yksikössä on vastata noista laadituista ohjeista. Käytännössä epäselväksi jäi 

myös minne uudet ohjeet esimerkiksi tallennetaan ja erityisen merkittävänä ky-

symys siitä, miten uudet laaditut ohjeet vastaavat laatujärjestelmän vaatimuk-
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siin. Tältä osin hankkeen tavoitetta ei siis kokonaisuudessaan saavutettu. 

Hankkeen aikana oli oletettavaa yksikön sisäisen auditoinnin palvelevan juuri 

tätä tarkoitusta, mutta syystä tai toisesta koko auditointitilaisuudessa ei keskus-

teltu lainkaan dokumentoinnista. 

Dokumentointityöryhmä löysi vanhaa ohjeistusta läpikäydessään ohjeistuksista 

myös asioita, jotka olivat paikkansapitäviä ja ajankohtaisia mutta eivät toteutu-

neet käytännössä. Osa näistä ohjeistuksista määrittyi suoraan lainsäädännön 

kautta. Ohjeistuksissa oli esimerkiksi maininta asiakirjojen säilytyksestä lukitus-

sa sosiaalityöntekijän huoneessa. Kävi selville ettei sosiaalityöntekijöiden huo-

neissa ollut lukkoja lainkaan. Asian tultua ilmi, lukot saatiin oviin pikaisesti.  

Keskeinen työryhmässä tehty havainto liittyi myös käytössä olevaan asiakastie-

tojärjestelmään. Sen tarjoamat käyttömahdollisuudet olivat suurimmaksi osaksi 

hyödyntämättä. Dokumentointiohjeistuksissa oli mainintoja monista hyödyllisistä 

järjestelmän käyttökohteista mutta syystä tai toisesta ne eivät olleet käytössä. 

Ainakin osin näiden havaintojen ”seurauksena” saimme mahdollisuuden tavata 

järjestelmän toimittajan edustajan, jonka kanssa oli tilaisuus pohtia omia vaati-

muksiamme järjestelmän käytön suhteen. Vielä jäimme kaipaamaan riittävää 

perehdytystä Nappula- ohjelman käyttöön. joka toivottavasti toteutunee tämän 

hankkeen päättymisen jälkeen. 

Uutena ideana prosessin aikana nousi esiin ja hankkeen lopuksi myös käytän-

tönä tapa, jossa loppuraporttiin jäsennellyt teemat kantavat ja ohjaavat työsken-

telyä läpi koko sijoitusjakson siten, että esimerkiksi sijoitusjakson aikana pidetyt 

väliarvioinnit ja tehopäivien palautteet pohjautuvat entistä selkeämmin loppura-

portin teemoihin. Tämä käytäntö myös helpottaa varsinaista loppuraportin laa-

timisprosessia sijoitusjakson lopulla, koska osa informaatiosta on sinne jo kirjat-

tuna väliarviointeihin ja tehopäiväpalautteisiin perustuen. Siten myös nämä työ-

käytännöt saavat yhtenäisemmän perustan. 

Kehittämishankkeelle etukäteen asetettujen tavoitteiden lisäksi saavutettiin siis 

muutamia muitakin työn tekemisen kannalta merkityksellisiä asioita. Toisaalta 

hankkeen aikana löytyi myös sellaisia epäkohtia ja asioita, joihin yksikön on jat-
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kossa tärkeää paneutua laadukkaan toiminnan jatkumiseksi. Myös työntekijöi-

den palautteissa todetaan, että tarvitaan vielä lisää kokemusta, miten kehittä-

mishankkeen tulokset todella hyödyttävät arjessa ja millaisiin asioihin on jatkos-

sa keskeistä paneutua. 

8.3 Suunnitelmia jatkokehittämiseen 

Samanaikaisesti kun loppuraportteja on kirjoitettu uutta pohjaa hyödyntäen, on 

myös sen kehittäminen jatkunut edelleen. Tiimeissä on käyty keskusteluja ko-

kemuksista ja tehty tarpeen mukaan korjauksia niitä vaativiin kohtiin. Kehittämi-

nen onkin jatkuvaa etenemistä tarkistettavissa olevaan suuntaan eikä se pääty 

koskaan (Seppänen-Järvelä & Karjalainen 2007, 132). 

Kehittämishanke johtaa usein uuteen kehittelyyn (Heikkinen, Rovio& Kiilakoski 

2006, 80, 82). Kehittämistoiminnan jatkuminen työyhteisössä edellyttää Seppä-

nen- Järvelän (2009, 45) mielestä tiettyjä tapoja ja traditioita toimia ja yhteisesti 

jaetun kokemuksen siitä, että kehittämisestä on jotakin hyötyä päivittäiseen työ-

hön. Nämä kriteerit uskon saadun palautteen perusteella toteutuneen tässä ke-

hittämishankkeessa ja siitä esimerkkeinä on jo runsaasti uusia ideoita yksikön 

toiminnan kehittämiselle. Osa ideoista pohjautuu arviointien kautta tulleisiin ide-

oihin osa omaan pohdintaani hankkeen vetäjän roolissa. 

Yhtenä jatkokehittämisen ja tarkastelun kohteena olisi hyvä olla ulkopuolisen 

arvion ja palautteen hankkiminen dokumentoinnista ja esimerkiksi juuri loppura-

portista. (ks. myös Iisa, ym. 1997, 17). Välittyykö siitä sellainen kuva, millaisen 

Paky haluaa itsestään antaa dokumenttien tuottajana? Välittyykö siinä asiat lu-

kijalle ymmärrettävästi ja onko lukijan saama informaatio riittävää ja tarkoituk-

senmukaista? Myös Koska tietomäärään riittävyyttä ei aina ole helppo arvioida, 

palautetta on hyvä hankkia. (Iisa, ym. 1997, 23). Tämä tulee erittäin merkityk-

selliseksi myös siinä mielessä, että esimerkiksi sosiaalityöntekijät ovat usein 

vain sen tiedon varassa mitä asiakkaista dokumenteissa on kirjoitettu. 

Yksikössämme tuotettuja dokumentteja lukevat myös käyttäjäasiakkaamme eli 

ei ammattilaiset. Myös heiltä olisi tarpeen kerätä realistista palautetta siitä, mil-
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laista heidän elämästään kirjoitettu teksti heidän itsensä mielestä on. Onko 

teksti myös silloin ymmärrettävää vai onko esimerkiksi tekstissä käytetyt käsit-

teet sellaisia, jotka eivät aukea heille. Tilanteessa olisi myös varmistettava se, 

että asiakkaat uskaltaisivat rehellisesti ilmaista asian, jos eivät ole jotain kohtaa 

ymmärtäneet. Tämä saattaa helposti jäädä sanomatta asiakkaiden ajatellessa 

jotenkin niin, että heidän pitäisi tuo asia tietää. Vaikka tieto on tekstissä, se ei 

hyödytä asiakasta, ellei hän saa siitä mitään irti. (Iisa, ym. 1997, 68). 

Yksi keskeinen kehittämisen kohta tuleekin mielestäni jatkossa olla myös asiak-

kaan osallisuuden lisääminen dokumentointiprosessissa (ks. Laaksonen, ym. 

2011, 46. Kääriäinen 2005, 167 ). Tapola (2002) toteaa asiakkaiden osallisuu-

den dokumentoinnissa tukevan merkittävällä tavalla asiakkaan itsemääräämis-

oikeutta. Osallisuutta voidaan lisätä ja vahvistaa mm. kertomalla etukäteen, mi-

tä asioita aikoo kirjoittaa tai/ ja tiedustella asiakkaalta, mitkä asiat olisi tärkeää 

hänen mielestään kirjata ylös. Kirjaamista voisi tehdä esimerkiksi myös yhdessä 

asiakkaan kanssa ”on line”-tilanteessa tai työntekijän kirjaamisen jälkeen näyt-

tää asiakkaalle mitä on kirjattu. (Laaksonen, ym. 2011, 38, Prince 1996, 196). 

Jo nyt Pakyn käytäntönä on, että asiakas saa lukea loppuraportin ensimmäise-

nä, mutta keskustelujen käyminen ja kirjausten tekeminen niistä asioista, jotka 

olisivat asiakkaan mielestä tärkeitä, ei säännönmukaisesti ja tavoitteellisesti 

vielä käydä. Määrittelevää keskustelua siitä, mitä asiakkaan osallisuus doku-

mentoinnissa Pakyn toiminnassa tarkoittaa olisi hyvä käydä ja kirjata sovitut 

asiat dokumentointiohjeistuksiin.  

Erittäin tärkeä asiakkaan osallisuuteen liittyvä jatkokehittämisen idea on mieles-

täni myös lasten ”äänen” entistä parempi huomioiminen myös dokumenttien 

tasolla. Kääriäinen (2003, 63- 64,) mainitsee lasten näkyvän ja kuuluvan asiakir-

jojen lehdillä, mutta puhetta on suhteellisen vähän. Hän toteaa, että lasten puhe 

on argumentointikeinona vakuuttavaa.  

Nykyisellään päivittäisraportoinnissa yleisimpänä käytäntönä on päivän tapah-

tumien kirjaaminen vanhemman ”alle”. Tällä tavoin kirjattuna tapahtumat jäsen-

tyvät työntekijöiden mielissä usein vanhemman näkökulman kautta. Osa työnte-
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kijöistä kirjaa päivän tapahtumat ensin ja ensisijaisesti lasten kansioon. Jälkim-

mäistä vaihtoehtoa opettelevana työntekijänä olen itse huomannut, että tämä 

tapa kirjata ikään kuin pakottaa ajattelemaan perheen tapahtumia ja niiden 

merkitystä lapsen näkökulmasta. Tämä tapa toimia vaatii paljon tietoista ajatte-

lua, mutta havaintona on ollut, että näin toimien lapsi nousee paremmin näkyvil-

le työntekijän mielessä ja sitä kautta myös dokumenteissa. Tämän työtavan le-

vittäminen laajemmalti työyhteisöön tuntuisi mielekkäältä, sillä olemme yksikös-

sä määritelleet toimintakulttuurissamme olevan keskeistä lapsen näkyväksi te-

kemisen. Myös Lastensuojelun käsikirjassa (2011) todetaan, että asiakasdoku-

mentaatiota tulisi aika-ajoin tarkastella siitä näkökulmasta, miten työn lapsiläh-

töisyys on työssä ja työyhteisössä toteutunut. 

Hyvä tuotettujen tekstien arviointikäytäntö voisi olla myös sellainen, että loppu-

raportin tekstiä voisi lukea esimerkiksi toisen tiimin työntekijä. Tällainen lukija 

pystyy paremmin sanomaan, millaista tietoa tekstissä kaivattaisiin lisää tai mikä 

siinä kiinnostaa tai aukeaa vain työparille (Iisa, ym 1997, 28). Usein käy niin, 

että tekstiä kirjoittaessaan alkaa ikään kuin ”omistaa” ja ”tykätä” teksteistään 

siten, että on esimerkiksi hankalaa luopua mistään osasta tekstiä. Tällöin toisen 

tiimin työntekijä, jolle tekstin asiat eivät ole niin merkityksellisiä, voi olla merkit-

tävässä roolissa tekstien karsimisessa ja siten esimerkiksi varmistamassa ettei 

raporteista muodostuisi liian pitkiä. 

Yleisten dokumentointiohjeiden tarkastelun ja laadinnan aikana kävi selville, 

että yksikössä ei ollut dokumentoinnista vastaavaa henkilöä. Totesimme tämän 

olevan jatkossa tarpeen. Myöskään yksikössä ei ollut nimettynä Nappula-tieto-

järjestelmään omaa pääkäyttäjää, jolla olisi oikeuksia tehdä järjestelmään kul-

loisenkin tarpeen mukaisia muutoksia ja lisäyksiä. Pääkäyttäjä löytyi koko lai-

toksen osalta, mutta totesimme jo yksikkömme fyysisen sijainnin takia olevan 

työn tekemisen kannalta sujuvampaa, että yksikköömme saisi jatkossa oman 

pääkäyttäjän. Lisäksi totesimme olevan tarpeen laatia Nappulaohjelman käyt-

töön riittävä sekä sisällöllinen että tekninen käyttöopastus.  

Kehittämishankkeeseen liittyneen työskentelyn aikana havaittiin monissa kohdin 

ongelmia yksikössä tapahtuneen tai tapahtumatta jääneen uusien työntekijöiden 
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perehdytyksen suhteen. Näiden havaintojen perusteella Pakyyn päätettiin pe-

rustaa työryhmä perehdytysasioita pohtimaan. Työryhmä aloitti toimintansa jo 

tämän hankkeen aikana.  

Dokumentoinnin jäsentäminen on luonut tarvetta pohtia ja jäsentää myös muita 

yksikön toimintakäytäntöjä. Tämä tuli ilmi erityisesti kirjallisissa palautekyselyis-

sä. Monet olivat kokeneet erittäin hyvinä paitsi itse kehittämistyön näkökulmasta 

mutta myös muun työn kehittämisen kannalta eri tiimien työntekijöistä kootut 

työryhmät. Työryhmissä käydyt keskustelut eri tiimien ja työntekijöiden tavoista 

toimia, olivat luoneet hedelmällistä vertailevaa maaperää sekä oman työn tar-

kasteluun ja pohdintaa että myös koko työyhteisön tasolla tapahtuvaan työkäy-

täntöjen avaamiseen ja määrittelyyn.  

Syksyn 2011 ensimmäisessä erityisperhetyöntekijöiden kokoontumisessa olikin 

keskustelun kohteena kuntoutuksessa käytettävien lasten tuokioiden sisällöt, 

toteuttamistavat, tarkoitus ja tavoitteet. Ne myös kirjattiin muistiin odottamaan 

liittämistä perehdytyskansioon. Toimintakäytäntöjen tarkastelua päätettiin jatkaa 

siten, että seuraavalla kokoontumisella määrittelemme samoja asioita tehopäi-

vistä ja tähän pohdintaan kutsumme mukaan myös erityistyöntekijät. 

8.4 Oman ammatillisuuden pohdintaa 

Pieni rakentaa suurta ja suuri toteutuu pienessä toteavat Jokinen, Suoninen, & 

Wahlström (2000, 18). Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvän kehittämistyön 

vaatimusten näkökulmasta katsottuna vaikutti varsinkin alkuun siltä, että tämä 

kehittämishankkeeni oli mittakaavaltaan ja tuotokseltaan kovin pieni. Hankkeen 

tuotos ei ole esimerkiksi tuottanut suuria rakenteiden muutoksia tai isoja työta-

pojenkaan muutoksia. Anttilan (2007, 12.) mukaan kehittämistyö voi kuitenkin 

olla myös jonkin yksittäisen toimijan oman työnsä kehittäminen. Toisaalta tämän 

kehittämishankkeen myötä dokumentointi on noussut yksikössä, ennen pienes-

tä asiasta, isoksi ja merkitykselliseksi osa-alueeksi kuntoutukseen. Esimiehen 

sanoja lainatakseni, matka on ollut vähintäänkin yhtä tärkeä ja merkityksellinen 

kuin itse päämäärä.  
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Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009, 185) muistuttavat, että kaikkia tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan ratkaisuja tehtäessä on muistettava ottaa huomioon käytet-

tävissä oleva aika ja muut voimavarat. Paikantaessani omaa asemaani suh-

teessa kehittämishankkeeseeni koen näiden asioiden olleen läsnä koko kehit-

tämisprosessin ajan. Työpaikan vaihdos kesken opintojen ja sen myötä uuden 

kehittämishankkeen etsintä ja toteuttaminen suhteessa opintoajan rajallisuuteen 

ovat luoneet sen todellisuuden ja tietyt reunaehdot joiden varassa tämä hanke 

eteni.  

Työpaikkani vaihtuminen kesken yamk- opintojen merkitsi siis myös kehittämis-

hankkeen vaihtumista. Opintojen etenemisen takia uusi hanke oli yritettävä löy-

tää mahdollisimman nopeasti. Se oli erittäin haasteellista vaiheessa, jossa työn-

tekijänä on vasta luomassa suhdetta uuteen työ- ja tehtäväkokonaisuuteen. 

Tästä olen kehittämistyön näkökulmasta oppinut kuitenkin sen, miten tärkeää 

on tutustua ja oppia ymmärtämään riittävän paljon kehittämistoiminnan ympäris-

töä, kontekstia, siinä tapahtuvia ilmiöitä, lainalaisuuksia yms. ennen kuin ”taval-

lisena” työntekijänä voi alkaa kehittämään mitään. Viitalan (2006, 16) mukaan 

vain sitä minkä tuntee, voi kehittää. Oma havaintoni on ollut, että on ensin pääs-

tävä organisaation ”laidalta lähemmäksi keskustaa”, jotta voi osallistua ja jotta 

voi myös nähdä kehittämistarpeita. Tämä prosessi vie kuitenkin aina oman ai-

kansa. 

Viitala (2006, 117) nimittää tällaista organisaatio-osaamisen kartuttamiseksi. 

Mitä paremmin tätä osaamista hallitsee, sen paremmin työntekijän osaaminen 

kanavoituu yrityksen hyödyksi ja mahdollistaa sitä kautta mm. kehittämistyön 

tehokasta tekemistä ja hyödyntämistä. Opintoja on kuitenkin mahdollisuus suo-

rittaa vain tietty rajallinen aika ja tästä ajasta on ison osan vienyt se, että olen 

tehnyt ”tuttavuutta” uuden työpaikkani kanssa. Näiden ajallisten ”rajoitteiden” 

yhdistelmästä oli seurauksena se, ettei minulla ollut myöskään aikaa tarttua ko-

vin laajaan kehittämistyöhön tai pikemminkin jäädä sellaista odottelemaan tässä 

vaiheessa opintoja. 

Toisaalta työpaikan vaihtumisen myötä oli asemani kehittämisen näkökulmasta 

tietyllä tapaa myös hyvä. Olin uudessa paikassa myös riittävän ulkopuolinen 
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havainnoimaan osaltani mahdollisia työn kehittämisen kohtia. On ollut paikka ja 

mahdollisuus kyseenalaistaa ja ihmetellä. Näiden ihmettelyjen kautta syntyi siis 

myös tämän kehittämishankkeen idea loppuraportin muokkaamisesta. Viitala 

(2006, 241) toteaakin uuden työntekijän näkevän asioita samalla tavalla kuin 

asiakkaat tai muut yhteistyökumppanit saattavat sen nähdä. Organisaatio voikin 

hyödyntää näitä havaintoja myös oppimisen lähteenä.  

Lähtökohtani tätä kehittämishanketta valitessani oli oma senhetkinen ammatti-

positioni; yksi erityisperhetyöntekijä yhdeksän muun joukossa ja yksi työyhtei-

sön uusimmista työntekijöistä. Ajatukseni kehittämiseen oli, että voin tässä tilan-

teessani kehittää vain jotain sellaista, mikä koskettaa omaa työtäni ja vastaavaa 

työtä kanssani tekeviä. Teen työtäni erityisperhetyöntekijänä aivan ruohonjuuri-

tasolla pienien, mutta omalla tavallaan erittäin isojen kysymysten ja asioiden 

äärellä. Tästä ruohonjuuritason näkökulmasta kehittämishankkeeni voi ajatella 

toistavan saman kuvion; pieni, mutta kuntoutusprosessin kokonaisuuden kan-

nalta hyvin merkityksellinen asia. Ja kuten esimieheni asiaa ilmaisi, kysymyk-

sessä on ollut sikälikin merkityksellinen asia, että kellään ei normaalissa päivä-

työssä ole ollut riittävästi aikaa eikä mahdollisuutta paneutua tähän teemaan. 

Tämä opintoihin liittyvä kehittämishanke onkin tarjonnut mahdollisuuden tarkas-

tella ja korjata tätä asiaa. Oma kokemukseni on myös, että hankkeen pienuu-

desta huolimatta, siinä toteutui iso osa kehittämistyön elementtejä ja prosessia.  

Muutaman haasteen katson tässä kehittämishankkeessa syntyneen juuri omas-

ta positiostani kehittämisyksikössäni. Kehittämishankkeen alkuvaiheessa olin 

yksi uusimmista työntekijöistä ja siksi olin varsin pitkään ”kehittämisen mandaa-

tistani” epävarma. Osittain tämä kulminoitui myös persoonallisuuden piirteisiini. 

Kehittämishankkeen aikana huomasin kuitenkin oman rohkeuteni ottaa kantaa, 

ohjata prosessia ja kirjoittaa lisääntyvän paljon. Tämän ajattelen ainakin osittain 

johtuvan siitä, että sain tekemilleni havainnoille vahvistusta teoriasta ja toisilta 

työntekijöiltä kannustavaa palautetta tarpeellisesta ja ajankohtaisesta kehittämi-

sestä. Myös lisääntynyt yksikössä työskentelyni aika ja sitä kautta parempi asi-

oiden ja kokonaisuuksien hahmottaminen toivat lisää rohkeutta asioiden esiin 

nostamiselle. 



82 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Lundell 

Toinen omaan positiooni liittyvä haaste seurasi siitä, että olin ”vain” ruohonjuuri-

tason perhetyöntekijä. Kehittämishankkeeni liittyi lopulta kuitenkin alkuperäistä 

suunnitelmaa enemmän myös organisaatiossa suurempaan kokonaisuuteen. 

Minulla ei kuitenkaan ollut asemani puolesta mahdollisuutta osallistua esimer-

kiksi ns. laajennettuun johtoryhmään, johon yksikkömme tiiminvetäjät säännölli-

sesti osallistuvat. Laitoin merkille, että näissä tapaamisissa ja keskusteluissa 

olisi paikoitellen ollut tämän hankkeen kannalta saatavissa merkittävää tietoa 

esimerkiksi SHQS- laatujärjestelmään ja mm. dokumentoinnin eettisiin kysy-

myksiin liittyen. Toisaalta olisin voinut kysyä mahdollisuudesta osallistua näihin 

tapaamisiin, mutta usein sain tietää käsittelyn alla olevista asioista vasta jälkikä-

teen. 

Kehittämishankkeen kuluessa huomasin, että tämäntyyppinen kehittäminen 

vaatii paikoitellen rohkeutta ”hypätä tuntemattomaan”; sietää sitä, ettei välttä-

mättä tiedä seuraavaa käännettä ja ratkaista etenemissuunta aina uudelleen 

uuden tiedon valossa. Seppänen.-Järvelä & Vataja (2009, 16, 45) puhuvat pro-

sessikehittämisestä, jossa kehittämisprosessissa heittäydytään kehittämiseen 

liittyvien tapahtumien tilanne-ehtoisuuden varaan. Tällöin kehittämistyössä hyö-

dynnetään aktiivisesti prosessin mukana tuomia tilanteita, asioita ja yhteensat-

tumia joustaen etukäteen määritellyistä suunnitelmista.  

Tilanne-ehtoisuuden varaan heittäytymistä on omalta kohdaltani helpottanut se, 

että päivätyöni luonne on hyvin samanlainen sekä se, että jonkinlainen kehittä-

minen ja työn arviointi on liittynyt aina kiinteänä osana työhöni ja työuraani. Arki-

työssäni lastensuojelun erityisperhetyöntekijä saatan välillä joutua perheen ar-

keen mennessäni tilanteisiin, jossa mikään ennalta suunnittelemani asia ei toimi 

ja tilanne vaatii luopumista vanhasta, nopeita uusia suunnitelman muutoksia ja 

niiden vientiä arkitilanteeseen samassa hetkessä.  

Kehittämistoiminnasta on hankkeen aikana tullut omalla kohdallani aiempaa 

tietoisempaa toimintaa. Josko tämä tietoisuus on toisaalta helpottanut kehittä-

misen kokonaisprosessin hahmottamista ja lisännyt rohkeutta tarttua asioihin, 

on sen aikana tullut myös tietoiseksi monista sellaisista kehittämiseen liittyvistä 

elementeistä, jotka toisaalta saattavat jatkossa nostaa kehittämistoimintaan 
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osallistumisen kynnystä. Asioiden tarkastelu teoriassa on erityisesti lisännyt tätä 

tietoisuutta. Siksipä onkin ollut tärkeää muistuttaa itseään aina välillä siitä, että 

lopulta kehittämisessä on kuitenkin kysymys vain normaalielämässä tapahtuvis-

ta asioiden ja tilanteiden muutoksista, joissa työntekijänä kokee tarvetta tehdä 

jotakin paremmin toisin; ei siis mistään sen suuremmasta. 

Sarala (200, 34) toteaakin, että kehittämistä voi oppia vain osallistumalla itse 

kehittämiseen ja sen suunnittelutyöhön (ks. myös Caven-Pöysä, ym. 2007, 

320). Hankkeen aikana pohdin usein omaa rooliani kehittäjänä - hankkeen vetä-

jänä. Sain mm. eräässä kokoontumisessa kollegoilta hyvää palautetta siitä, että 

olin tällaisen hankkeen tehnyt. Totesin, etten minä tätä (yksin) ole tehnyt vaan 

kaikki tähän työyhteisöön kuuluvat ovat tämän kokonaisuuden saaneet aikaan. 

Oma osuuteni on ollut viedä ja huolehtia tätä hanketta eteenpäin ja koota sitä 

aina tarvittaessa yhteen. Vaikuttaa siltä, että tällaiset hankkeet helposti profiloi-

tuvat siitä vastaavaan henkilöön, vaikka tuotoksen luomiseen osallistuisikin 

monta tekijää.  

Pohdin hankkeen aikana myös kysymystä kehittäjän roolissa tarvittavaan tie-

toon ja osaamiseen liittyen. Välillä vaikutti siltä, että muut työntekijät odottivat, 

että minulla oli olemassa johonkin tilanteeseen jokin valmis ratkaisu ja ikään 

kuin jonkinlainen oletusarvo siitä, millainen lopputuloksen tulisi olla. Tähdensin 

usein sitä, ettei minulla ole olemassa valmiita ratkaisuja, enkä tiedä kehitettä-

västä asiasta muita enempää vaan ratkaisuja etsitään yhdessä toimien. Poh-

dinnoissani päädyin siihen, että kehittäjällä tulee kuitenkin olla selvillä jonkinlai-

nen visio siitä, mihin tulisi edetä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää muistaa, 

ettei vision pidä olla kehittäjän päässä ”lukkoon lyöty” ja omittu” siten, että vain 

se päämäärä, joka kehittäjän mielessä elää, on oikea ratkaisu tilanteeseen.  

Vilkka (2005,152) toteaakin kehittäjällä olevan merkittävän roolin-, sitoutumis-, 

toteuttamis- ja kirjoittamisvaiheessa, koska hänen vastuullaan on arvioida koko 

ajan tehtyjä ratkaisuja ja suunnata toimintaa sen mukaan. Myös Ruuskan 

(2007, 53) mukaan projektin johdon pitää olla yksissä käsissä. Kokemuksena 

tällainen tilanne ja asetelma oli hyvin haasteellinen ja opettavainen. Joltain osin 

minulla oli ajatuksia joiden suuntaan toivoin dokumentoinnin kehittyvän mutta 
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olen joutunut myös tietyllä tapaa ”hillitsemään” itseäni. Ajattelemaan, ettei mi-

nun tavoitetilani välttämättä kuitenkaan ole se, mitä on syytä tavoitella, vaan 

tällaiset ratkaisut luodaan aina yhdessä toimien kaikkien kehittämisprosessin 

osallisten kesken.  

Kun näin työn päätösvaiheessa tarkastelee kehittämistyön tulosta, näyttää hel-

posti siltä, että kehittämishankkeessani tuloksena oli vain muutamien asioiden 

paikanvaihdos tai poisto loppuraportista tai dokumentointiohjeistuksiin. Näin 

osaltaan onkin, jos tarkastelemme pelkästään konkreettista ”näkyvää” tulosta. 

Mutta itse prosessia, joka on liittynyt siihen, että nämä osa-alueet ovat nyt tie-

tyssä järjestyksessä tiettyä tarkoitusta varten, on ollut hyvin haasteellista tehdä 

näkyväksi tekstin keinoin. On vaikeaa kuvata kaikkia niitä lukuisia pikku nyans-

seja sisältäviä keskusteluja ja pohdintoja joita tämä koko kehitysprosessi ja kaa-

ri on sisältänyt ja edellyttänyt. Näissä vuorovaikutteisissa dialogeissa on synty-

nyt paljon uutta tietoa ja ymmärrystä. Näiden perusteella Pakyn dokumentointi 

on muotoutunut ja muokkautunut sellaiseksi, joksi sen olemme tällä hetkellä ja 

osaamisella halunneet tulevan. 

Dokumentointiosaaminen voi kehittyä vain vähitellen eikä työkäytäntöjä ole 

muutettavissa kertaheitolla. Oleellista on pysähtyä arvioimaan millä tavoin kukin 

työntekijä itse suhtautuu dokumentointiin. Kyky olennaisen tavoittamiseen kehit-

tyy työkokemuksen myötä. Dokumentointiosaamisen kehittäminen vaatii jatku-

vasti myös tietoista työskentelyä; ajantasaisen lainsäädännön seuraamista ja 

koulutukseen hakeutumista sekä työyhteisön aktiivista kiinnostusta työssä syn-

tyviä tekstejä. (Laaksonen, ym. 2011, 8, 10, 47-48, Tapola 2002.) Katson, että 

tämän kehittämishankkeen yksi keskeinen merkitys ja vaikutus toiminnan ylei-

sellä tasolla on ollut siinä, että se on onnistunut nostamaan esiin dokumentoin-

nin merkityksellisyyden osana Pakyn lastensuojeluammattilaisten arjen työtä.  
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