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The thesis was carried out at the Counselling Point of social services, which is one of 
the outpatient services organised by the City of Tampere. The basic aim of the thesis 
was to develop the operations of the Counselling Point of social services, which lacked 
an account of the process for its form of service. The purpose of this study was to de-
scribe the case management process in the Counselling Point of social services and to 
develop a way of measuring the performance of the case management process. The 
study used a developmental approach based on action research. The functional part of 
the study identified and described the case management process in the Counselling 
Point of social services, and developed a measure for the process. 

The process was described in a flow chart, and the functions of the process clarified in a 
function table. The developed process performance meter was introduced in the Coun-
selling Point of social services during the study period, on 01.06.2012. Measured data 
on the performance of the process was obtained from the statistical monitoring system 
for the six months covered by the study. Owing to the client-oriented operating princi-
ple the measuring system required a personal profile for each client. From the viewpoint 
of client profiling and case management functionality, the system was constantly moni-
tored during work, to allow for any changes that might be required. The statistical moni-
toring system was used to provide broader measures of the case management process as 
well as client numbers.  

Describing and measuring the case management process allows for work development 
in the Counselling Point of social services. Measured data on process efficiency can be 
used to plan the scale of personnel resources, since the statistical monitoring system 
makes it possible to measure both the development of client numbers and changes in 
client type. The measured data on counselling services and quantities also allows for 
development of a cooperative network. 
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1 JOHDANTO 

 

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Palveluohjaus 

on asiakastyön menetelmä ja palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla. 

Palveluohjauksessa on tavoitteena tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää 

asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla. 

Palveluohjauksen keskeisin sisältö on neuvonta, koordinointi ja asianajo. Näihin liitty-

vät kiinteästi palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja asiakkaan voima-

varat. (Hänninen 2007, 35 -38.) 

 

Palveluohjauksen edelleen kehittämisen kannalta on tärkeää saada kerättyä lisää luotet-

tavaa arvioitua tietoa palveluohjauksen toimivuudesta eri asiakasryhmien kohdalla. 

Vaikutusten arvioinnin takia tutkimuksen vaiheet, valinnat ja tulokset tulisi raportoida 

mahdollisimman läpinäkyväksi. Palveluohjaus toimii myös yhteiskunnallisena kehittä-

misvälineenä. Esimerkiksi Ulrika Berggren (2006) on tuonut tutkimuksissaan esiin kä-

sitteen systeemivirhe, jolla tarkoitetaan palveluohjauksen kautta esiin tulleita rakenteel-

lisia toimimattomia tekijöitä yhteiskunnallisessa palvelujärjestelmässä. Sektorimaisuus 

ja toimijoiden päällekkäisyys on haasteena. Erityisesti palveluohjaajat ovat keskeisessä 

asemassa havaitsemisessa ja tiedon välityksessä. (Hänninen 2007, 47 -50.)  

 

Matalan kynnyksen neuvontapisteessä erityisenä painopisteenä on syrjäytymisvaarassa 

olevien asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että 

luukulta luukulle - ilmiö vähenisi ja työn päällekkäisyys poistuisi.  

 

Sosiaalipalvelujen neuvonta kuuluu Tampereen kaupungin avopalvelujen sektorin alai-

suuteen noudattaa toimintamallin strategiaa. Neuvonta pyrkii tuottamaan aidosti asia-

kaslähtöistä palvelua kaikille tamperelaisille. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä työote, 

asiakaslähtöisyys ja prosessin kehittäminen sekä tuottavuuden lisääminen; tavoitteena 

on tuottaa laadukasta palveluohjausta tamperelaisille. 

 

Palveluohjaus on prosessi, jossa edetään tavoitteellisesti vaiheesta toiseen ja pääkohtee-

na on asiakas. Prosessiajattelu antaa keinon päästä entistä pidemmälle asiakaslähtöisen 

julkishallinnon kehittämisessä. Prosessiajattelun avulla muutetaan julkishallinnon orga-

nisaatioiden toiminnallinen logiikka vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. (Virta-

nen & Wennberg 2007, 117, 30- 33.) 
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Asiakastiedon dokumentointi tarkoittaa asiakaskirjojen laatimista ja kirjoittamista sekä 

palvelutapahtumissa syntyvien tietojen tallentamista. Erilaiset tallennetut tilastot ja tie-

dot tukevat työntekijää lainmukaisissa työprosesseissa. Asiakkaalle erilaisilla asiakir-

joilla voidaan todentaa asiakasprosessin tapahtumia ja kulkua. (Laaksonen ym. 2011, 

14- 15.) 

 

Prosessin suorituskyvyn mittaamisessa mitattavia asioita kutsutaan menestystekijöiksi. 

Niitä voivat olla esimerkiksi kannattavuus, tuottavuus, laatu sekä asiakastyytyväisyys. 

Tunnetuin suorituskyvyn mittaamisen konsepti on Balanced Scorecard. Mallissa suori-

tuskykyä tarkastellaan muun muassa prosessinäkökulmasta käsin. Näkökulma vaikuttaa 

sekä taloudelliseen näkökulmaan että asiakasnäkökulmaan. Strategia määrittää aina, 

mitä prosesseja seurataan. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 23- 27, 30.) 

 

Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan opinnäytetyössäni prosessinäkökulmasta 

sekä suorituskyvyn näkökulmasta. Myös yhteiskunnallinen näkökulma on tiiviisti läsnä. 

Suorituskykyä on olennaista seurata asetettavien tavoitteiden pohjalta. Hyvän mittarin 

kehittäminen on aina haaste tilaajille ja tuottajille prosessilähtöisen toiminnan ohjausta 

ja tuloksellisuuden arviointia varten.  

 

Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata palve-

luohjauksen prosessi Sosiaalipalvelujen neuvonnassa ja kehittää mittari mittaamaan 

prosessin suorituskykyä. Tavoitteena oli kehittää sosiaalipalvelujen neuvonnan palve-

luohjauksen prosessia. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisäksi tehdä sosiaalipalvelujen 

neuvonnan työ läpinäkyväksi prosessikuvauksen ja mittauksen avulla. Toimivan ja kat-

tavan palveluohjauksen prosessikuvauksen tavoitteena on edistää yhteistyötä tilaajan 

kanssa Tampereen kaupungin organisaatiossa. Tuottajan on olennaista tuottaa kattavaa 

tietoa prosessikuvauksen kautta tuottamastaan palvelusta. Kehittämisen ja prosessiläh-

töinen toiminnan näkökulmat ovat esillä työssäni. Palveluohjauksen prosessin mittaa-

minen ja palveluohjauksellisen työn prosessointi ja mittaaminen sosiaalialan sektorilla 

on vielä uudehko käsite.  
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2 TAMPEREEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN NEUVONTA 

 

 

2.1  Tampereen kaupunki 

 

Tampere on kasvava kaupunki. Kaupunkiseutua rakennetaan yhtenä kokonaisuutena 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tampere on edelläkävijä asiakaslähtöisis-

sä palveluissa, ympäristön huomioon ottavissa valinnoissa ja osaamisessa. Asukkaiden 

hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin tärkein tehtävä. Palveluita kehitetään asiakkaan 

näkökulmasta. Palveluissa tavoitellaan vaikuttavuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta. 

Kehittämisen lähtökohtana on palvelutarjonnan monipuolisuus ja kuntalaisten yhden-

vertaisuus. (Tampereen kaupunkistrategia 2020.) 

 

Tampereen kaupungin väkiluku on tasaisessa kasvussa. Tampereella asui vuonna 2011 

215 168 asukasta. Vuodesta 2008 väkiluku on kasvanut 5616 henkilöllä. Keskimäärin 

väkiluku on kasvanut lähes 1900 henkilöllä vuodessa. Tilastokeskuksen vuonna 2012 

tekemän väestöennusteen mukaan Tampereen väkiluku vuonna 2030 tulee olemaan 

241 978 henkilöä. Tampereen kaupungin oma suunnite perustuu Tampereen kaupunki-

seudun rakennesuunnitelmaan 2030, jonka mukaan Tampereen väestön vuosikasvu on 

noin 2 000 asukasta ja tamperelaisia olisi vuoden 2030 lopussa 253 400. (Tampereen 

hyvinvointikertomus 2012.) 

 

Tampereen kaupungilla on toimintamallina tilaaja-tuottaja-malli. Toimintamallissa pal-

veluiden tuottaja ja tilaaja on erotettu toisistaan. Tilaaja arvioi palvelutarpeita ja valitse 

kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen tuotantotavan. Tilaajan ja tuottajan solmi-

ma palvelusopimus on tilaaja-tuottaja-mallissa tärkein ohjauksen ja yhteistyön väline. 

Sopimuksissa määritellään tilattavien palvelujen sisältö, laajuus ja hinta. Kaupunkistra-

tegian ja palvelustrategioiden tavoitteet sisällytetään palvelusopimuksiin ja ne ohjaavat 

näin palvelujen tuottamista. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti tilaaja–tuottaja-

mallilla tavoitellen vaikuttavuutta, monipuolisuutta ja taloudellisuutta. (Tampereen vuo-

sikertomus 2011.)  

 

Tilaajalautakunnat vastaavat kuntalaisten palvelutarpeiden selvittämisestä ja palvelujen 

järjestämisestä sekä valitsevat palvelujen tuottajat. Tilaajalautakuntia on yhteensä kuusi. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Terveyden ja toimintakyvyn 

 



9 

edistämisen ydinprosessista vastaa terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lau-

takunta. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta järjestää kaupun-

gin asukkaille lautakuntien johtosäännössä sille määriteltyjen palvelukokonaisuuksien 

mukaiset palvelut. (Tampere toimii 2012.) 

 

Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelut eli sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys-

palvelut koostuvat hallinnollisesti kuudesta tuotantoalueesta, joita ovat: avopalvelut, 

erikoissairaanhoito, laitoshoito, päivähoito ja perusopetus, toisen asteen koulutus sekä 

kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Jokaista tuotantoaluetta johtaa tuotantojohtaja. Hyvin-

vointipalveluissa työskentelee valtaosa kaupungin työntekijöistä. Sosiaali- ja terveys-

palveluissa on noin 5 600 työntekijää, joista vakituisia on noin 4 000. (Tampereen vuo-

sikertomus 2011.)  

 

Tampereen kaupungin johtokunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka on asetettu liike- 

tai muun laitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten. Johtokunnassa on seitsemän 

valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valit-

see jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksella 

on edustaja kussakin johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Hyvinvointipalvelujen 

johtokunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen tuottamises-

ta. Hyvinvointipalvelujen johtokunnat ovat: avopalvelujen johtokunta, laitoshoidon joh-

tokunta, erikoissairaanhoidon johtokunta, päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta, 

toisen asteen koulutuksen johtokunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta. 

(Tampere toimii 2012.) 

 

2.1.1 Avopalvelut 

 

Avopalveluiden palvelusopimus on hyväksytty Terveyden ja toimintakyvyn edistämi-

nen -lautakunnassa 18.1.2012 ja on voimassa 31.12.2012 asti. Palvelusopimuksen mu-

kaisiin tuoteryhmiin kuuluvat muun muassa aikuissosiaalityö sekä toimeentuloturvan 

palvelut. Palvelusopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on sosiaalisen tuen palvelut. 

Tilaaja vastaa palvelutarpeen selvittämisestä. Palvelukokonaisuus sisältää seuraavat 

tuoteryhmät, jotka jakaantuvat tuotteisiin. Esimerkiksi toimeentuloturvan palveluihin 

kuuluvat tuotteet ovat taloudellinen tuki, välitystilien hoito, neuvonta ja ohjaus sekä 

tukipalvelut. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan neljästä eri näkökulmasta: 

suorituskyky, asiakastyytyväisyys, prosessit ja yhteiskunnalliset tulokset. Suorituskykyä 
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seurataan jatkuvasti vuosittain asetettavien tavoitteiden pohjalta. Palvelujen tuottaja 

vastaa sopimuksen puitteissa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoi-

tuksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen.  

(Avopalvelujen strategia 2014.) 

 

Tampereen kaupungin tuottajapuolen organisaatioon kuuluvat hyvinvointipalvelut ja 

tähän tuotannon organisaatioon sisältyy avopalvelujen organisaatio. Avopalvelujen or-

ganisaation johtaja on Heikki Lätti. Avopalvelujen organisaatiossa on seitsemän tuotan-

toyksikköä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja. Tuotantoyksiköitä ovat muun 

muassa lapsiperheiden sosiaalipalvelut sekä aikuisten sosiaalipalvelut. Avopalvelut 

edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaa-

lista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumiseen. (Avopalvelu-

jen strategia 2014.) 

 

Palvelut tuotetaan kokonaistaloudellisesti asiakkaiden tarpeista lähtien ja turvaamalla 

mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja ympäristöön. Hyvin-

vointipalveluilla edistetään asiakkaiden kokemaa elämänlaatua ja tasapainoa arjen vaa-

timusten ja mahdollisuuksien välillä eri elämäntilanteissa. Avopalveluiden arvoina ja 

toimintaperiaatteina ovat muun muassa asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus sekä vastuul-

lisuus ja rohkea aloitteellisuus. (Avopalvelujen strategia 2014.) 

 

Avopalveluiden tuotantoalueen johtamisessa noudatetaan tulos- ja prosessijohtamisen 

periaatteita sekä hyvää, kaupunkistrategian mukaista johtamis- ja hallintotapaa. Tuotan-

toyksiköiden päälliköiden tulee käydä alaistensa kanssa asiaan kuuluvat kehityskeskus-

telut sekä velvoittaa nämä käymään vastaavat keskustelut omien alaistensa kanssa. 

(Tampereen vuosikertomus 2011.) 

 

 

2.1.2 Aikuisten sosiaalipalvelut 

 

Avopalvelujen tuotantoalueen yksi toimintayksikkö on aikuisten sosiaalipalvelut (ks. 

kuvio 1). Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat palveluja sosiaalisen tuen palvelusopi-

muksen ja kehitysvammaisten avopalvelujen palvelusopimuksen mukaisesti. Aikuisten 

sosiaalipalveluiden organisaatio käsittää seuraavat palvelut: aikuissosiaalityö ja toi-

meentuloturva, kehitysvammaisten avopalvelut, sovittelutoiminta, talous- ja velkaneu-
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vonta sekä maahanmuuttajapalvelut. Aikuisten sosiaalipalveluiden päällikkönä toimii 

Tuula Haapio. Aikuissosiaalityön ja toimeentuloturvan palvelukokonaisuudesta vastaa 

Timo Ruohola. Toimeentulotuen kokonaisuudesta sosiaaliasema Sarviksen, Toimeentu-

lotuen yksikön sekä Sosiaalipalvelujen neuvonnan hallinnoista vastaa johtava sosiaali-

työntekijä Terhikki Ahonen. (Tampereen vuosikertomus 2011.) 

 

 

 
KUVIO 1. Avopalvelujen organisaatiokaavio (Tampereen vuosikertomus 2011.) 

 

 

2.2 Sosiaalipalvelujen neuvonta 

 

Sosiaalipalvelu on palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvin-

vointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. Kun-

nan on järjestettävä laissa asetetut sosiaalipalvelut. Sen lisäksi kunta voi harkintansa 

mukaan järjestää muitakin sosiaalipalveluja asukkailleen. Sosiaalipalvelun voi toteuttaa 

joko julkinen tai yksityinen palveluntuottaja. Sosiaalipalveluja järjestävä kunta voi tuot-

taa ne itse, ostaa toiselta kunnalta tai ostaa yksityisiä sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelut 

ovat asiakaskohtaisia, joten ne on tarkoitettu tietylle sosiaalihuollon asiakkaalle tiettyyn 
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palvelutarpeeseen. Sosiaalipalvelujen toteuttamista voidaan kuvata sosiaalihuollon pal-

veluprosesseina, ja yhteen sosiaalipalveluun voi kuulua yksi tai useampia sosiaalihuol-

lon palveluprosesseja. (Laaksonen ym. 2011, 15.) 

Sosiaalipalvelujen neuvonta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatiossa avopalvelu-

jen tuotantoalueen ja aikuisten sosiaalipalvelujen tuotantoyksikön alaisuuteen. Sosiaali-

sen tuen palvelut kuuluu terveyden ja toimintakyvyn ydinprosessiin ja sosiaalipalvelu-

jen neuvonta on yksi tilatuista palveluista. (Tampereen kaupungin strategia 2009 -

2012.) 

Palvelun idea kehitettiin talven 2009 aikana ja neuvonta aloitti toimintansa 1.4.2009. 

Sosiaalipalvelujen neuvonta auttaa sekä puhelimitse että palvelupisteessä, kun asiakas 

tarvitsee tietoa tai ohjausta kaupungin palveluista ja etuuksista tai palveluohjausta. 

Opastusta ja neuvontaa saa esimerkiksi siinä, minne ottaa yhteyttä perheen taloudellisis-

sa vaikeuksissa tai päihdeongelmissa tai muissa elämän kriiseissä. Tietoa voi kysyä 

myös lapsiperheitä koskevissa kysymyksissä tai ikäihmisiin liittyvissä asioissa. (Sosiaa-

lipalvelujen neuvonta 2012.) 

Palvelu on asiakkaan kuuntelemista ja neuvontaa sekä ohjaamista edelleen eri palvelu-

jen piiriin. Sosiaalipalvelujen neuvonnasta voi asiakas hakea toimeentulotukihakemuk-

sia ja saada tarvittaessa ohjeita hakemuksen täyttämisessä. Hakemukset tarvittaessa 

myös lähetetään eteenpäin hakemuksen käsittelijälle sisäisen postin kautta.  

Sosiaalineuvojat antavat yleisluontoista neuvontaa: sosiaalineuvojat eivät tee asiakasta 

koskevia viranomaispäätöksiä eikä heidän kauttaan voi varata aikaa sosiaaliasemille. 

(Sosiaalipalvelujen neuvonta 2012.) 

 

2.2.1 Sosiaalipalvelujen neuvonnan tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tekijä, Petra Uusi-Kouvo (os. Leino), on laatinut omana tekstituotokse-

naan lukujen 2.2.1 ja 2.2.2 sekä 2.2.3 tuotokset sosiaalipalvelujen neuvonnasta. Sosiaa-

lipalvelujen neuvonnasta ei ole tuotettu muuta virallista dataa. Tekstituotoksen on tal-

lentanut työorganisaatiolle nähtäväksi Petra Uusi-Kouvo erilliselle työasemalle Tampe-

reen kaupungin organisaatiossa. Osa tekstituotoksesta on nähtävillä neuvonnan omassa 

perehdytyskansiossa, jonka allekirjoittanut on sosiaalipalvelujen neuvontaan. Perehdy-

tyskansiota ei ole vielä julkaistu. Tarkoituksena on julkaista perehdytyskansio kesän 
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2013 aikana. Virallinen ja julkaistu tieto neuvonnasta on esite (ks. Liite 11), joka on 

julkaistu Tampereen kaupungin kotisivuilla.  

 

Avopalveluilla on pääsääntöisesti palvelujen tuotanto- ja asiakasprosesseista prosessi-

kuvaus ja – avaus. Tilastointia neuvonnan työstä on tehty työmuodon alusta lähtien al-

kaen 1.4.2009 Excel-pohjaiselle tilastotaulukolle, mutta nyt työmuodon löytäessä muo-

toaan, on havaittu, että tilastoa on syytä laajentaa ja kehittää uudelleen. Haasteelliseksi 

tilaston muokkauksen tekee sen, että prosessia ei ole sosiaalipalvelujen neuvonnasta 

aiemmin kuvattu. 

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnan pääasiasiallisena toimintana on palveluohjaus ja palvelun 

painopisteenä on ennaltaehkäisevä työote.  Palvelun lähtökohtana on tuottaa toimivaa, 

asiakaslähtöistä palveluohjausta. Neuvonnan tarkoituksena on toimia matalan kynnyk-

sen periaatteella eli asiakas voi tulla paikan päälle aukioloaikoina ilman ajanvarausta tai 

ottaa yhteyttä puhelimitse. Asiakaslähtöisyyttä korostaa myös palvelun monimuotoi-

suus. Asiakas voi ottaa yhteyttä sekä puhelimitse että tulla paikan päälle käymään.  

 

Neuvonnan tavoitteena on, että asiakkaalla on mahdollisuus palveluohjaukseen sosiaali-

palveluita koskevissa kysymyksissään. Neuvonnan työntekijöillä ei ole yleensä asiak-

kaista aiempaa taustatietoa. Usein asiakkaalla on kriisitilanne ja kysymys ei ole täysin 

valmiina hänen kävellessään sisään neuvonnan toimipisteeseen tai soittaessaan neuvon-

taan sosiaaliohjaajalle. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on pilkkoa asiakkaan kokonaistilanne 

ja tehdä ammatillinen kokonaisarvio tilanteesta ja ohjata asiakasta tilanteessaan. Amma-

tillisuus ja asiakaslähtöisyys ovat pääpainopisteinä kokonaisvaltaisessa palveluohjauk-

sessa.  

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnasta voi asiakas myös hakea toimeentulotukihakemuksia ja 

saada ohjeita hakemuksen täyttämisessä. Esimerkiksi sosiaaliohjaaja arvioi kokonaisti-

lanteen ja lain perusteella, mitä liitteitä asiakas tarvitsee hakemuksensa mukaan ja ha-

kemus voidaan myös lähettää eteenpäin neuvonnan yksiköstä toimeentulotuen hake-

muksen käsittelijälle. Toimeentulotuen hakemukset usein vaativat asiakkaalta perusteel-

lisia liitteiden toimituksia ja selvityksiä tilanteestaan. Osa sosiaalitoimen asiakkaista on 

hakoteillä ilman ohjausta.  
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Toiminnan käytännön kehittämisessä näkyy asiakaslähtöisyyden näkökulma. Esimer-

kiksi sosiaalipalvelujen neuvonnassa on asiakasnäyttöpääte, jossa asiakas voi maksutta 

tulostaa toimeentulotukihakemukseen tarvitsemiaan liitteitä, muun muassa verkkopank-

kitulosteet ja sosiaalipalvelujen neuvonnasta saa myös opastusta näyttöpäätteen käyt-

töön.  

 

Neuvonnasta asiakas saa ohjausta myös nimettömänä yleisluonteisesti. Myös asiakkaan 

omainen voi kysyä yleisesti apua läheisensä ongelmatilanteeseen. Eri viranomaistahot 

voivat myös olla tarvittaessa yhteydessä sosiaalipalvelujen neuvontaan. Esimerkiksi 

ulkopaikkakunnalta viranomaiset voivat kysyä, mikä on määritetty kohtuuvuokrarajaksi 

Tampereella, joka voidaan huomioida toimeentulotuen laskelmassa. Sosiaalipalvelujen 

neuvonnasta asiakkaan tulisi saada ohjeet oikeista avun tahoista. 

 

 

2.2.2 Asiakkaan yhteydenotto neuvontaan 

 

Asiakas voi ottaa yhteyttä aukioloaikoina neuvontaan puhelimitse. Sosiaalipalvelujen 

neuvontaan otti yhteyttä puhelimitse vuoden 2012 aikana keskimäärin 390 asiakasta 

kuukaudessa. Tilastokeskiarvo on laskettu sosiaalipalvelujen neuvonnan tilastosta.  

 

Jokainen puhelu, joka linjoilta pääsee läpi, otetaan neuvonnassa vastaan. Jonotuspalve-

lua ei ole neuvonnan puhelinpalvelussa käytössä. Neuvonnan kolme sosiaaliohjaajaa 

vastaavat päivän aikana sekä puhelimeen että ottavat vastaan asiakkaita. Asiakas voi 

asioida neuvonnassa paikan päällä aukioloaikoina. Neuvonnan toiminta on matalan 

kynnyksen toimintaa, joten ajanvarausta ei tarvitse tehdä. Tampereella sosiaalipalvelu-

jen neuvonta on tällä hetkellä ainoa paikka toimeentuloturvan alaisuudessa, jonne voi 

päästä keskustelemaan sosiaaliohjaajan kanssa ilman ajanvarausta.  

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa asiakkaat ovat palvelunohjausta tarvitsevat asiakkaat. 

Asiakkaita ovat itse avuntarvitsijat, heidän omaisensa tai heidän asioissaan auttavat toi-

set viranomaiset. Asiakkaita ovat neuvonnassa myös yhteistyötahot, joihin asiakkaita 

ohjataan neuvonnasta käsin. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi toimeentulotuen yksikkö, 

sosiaaliasema Sarvis ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut. 
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Laatimani verkostokartta (ks. Kuvio 2) sosiaalipalvelujen neuvonnan verkostosta kuvaa 

palveluntuottajan toimintaympäristöä ja sisältää sen sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 

sekä niiden yhteydet. 

 

Aikuissosiaalityö

Sosiaalipalvelujen neuvonnan verkosto

Asiakas / Omainen

/ Viranomainen

Toimeentuloturva

Sarvis

Ikäihmisten 
kysymykset

Kolmas sektori

Kela

Lapsiperheiden kysymykset

Lapsiperheiden sos.työ

seurakunnat

Omaistyö

Toimeentulotuen yksikkö

Perheoikeudelliset palvelut

Sosiaaliasemat

Lapsiperheiden sos.työ

Sosiaalipäivystys

Omaishoito

Kotitori

KUVIO 2. Sosiaalipalvelujen neuvonnan verkosto (Petra Uusi-Kouvo 2013) 

 

 

2.2.3 Sosiaalipalveluiden neuvonnan henkilöstö 

 

Sosiaalipalveluiden neuvontaan valittiin yksi sosiaaliohjaaja palvelun aloittaessa toimin-

tansa 1.4.2009. Sosiaaliohjaaja on koulutukseltaan sosionomi AMK, suuntautumisvaih-

toehtona on sosiaaliturva ja – palvelut.  

 

Asiakasmäärän kasvaessa jo ensimmäisen kevään ja kesän aikana vuonna 2009 henki-

löstön lisätarve korostui. Neuvonnassa aloitti työskentelyn elokuussa 2009 toinen sosi-

aaliohjaaja, joka on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. Kolmas sosiaaliohjaaja aloitti 

työskentelyn neuvonnassa tammikuussa 2011. Neuvonnan esimiehenä on toiminut toi-

meentuloturvan johtava sosiaalityöntekijä keväästä 2010 alkaen. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, KYSYMYKSET  JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Tampereen kaupungin sosiaalipalvelujen neu-

vonnan palveluohjauksen prosessi ja kehittää sosiaalipalvelujen neuvonnalle mittari 

palveluohjauksen prosessin suorituskyvyn mittausta varten. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Mitä on sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjaus? 

2. Miten asiakaslähtöisyys näkyy palveluohjauksessa neuvonnassa? 

3. Millainen on Tampereen sosiaalipalvelujen neuvonnan prosessi? 

4. Millaisena palveluohjauksen prosessi näyttäytyy tilaston valossa sosiaalipalvelu-

jen neuvonnassa? 

 

Tavoitteena on palveluohjauksen prosessin kehittäminen sosiaalipalvelujen neuvonnas-

sa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaalipalvelujen neuvonnan toimintaa ja 

palvelumuodon prosessin kuvauksella ja prosessin suorituskykyä mittaamalla tarkastella 

palveluohjauksen prosessin tuottavuutta.  

 

Opinnäytetyön tuottama tieto hyödyttää työorganisaation toimintaa kehittämällä proses-

silähtöistä toimintaa ja ajattelumallia. Toiminnan kehittämistä edesauttaa prosessin ku-

vaus, koska osaamisen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät työn kokonaisuuden 

sisäistämistä työorganisaatiossa. Prosessia on mahdollista tarkastella ja kehittää, kun 

prosessi on tunnistettu, kuvattu ja avattu sekä mitattu. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1 Palveluohjaus 

 

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Palveluohjaus 

on asiakastyön menetelmä ja palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla. 

Olennaista on asiakkaan ja työntekijän luottamus ja asiakaslähtöinen työskentelytapa. 

Se on työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujär-

jestelmän hajanaisuuden haittoja. Palveluohjauksessa on tavoitteena: tunnistaa asiak-

kaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käy-

tettävissä olevien resurssien avulla. Palveluohjauksen keskeisin sisältö on neuvonta, 

koordinointi ja asianajo. Näihin liittyvät kiinteästi palvelujen tarpeen yksilöllinen arvi-

ointi, suunnittelu ja asiakkaan voimavarat. (Hänninen 2007, 35 -38.) 

 

Palveluohjauksen edelleen kehittämisen kannalta on tärkeää saada kerättyä lisää luotet-

tavaa arvioitua tietoa palveluohjauksen työmenetelmistä ja toimivuudesta eri asiakas-

ryhmien kohdalla. Vaikutusten arvioinnin takia tutkimuksen vaiheet, valinnat ja tulokset 

tulisi raportoida mahdollisimman läpinäkyväksi. Palveluohjaus auttaa yksittäisiä asiak-

kaita ja se auttaa myös koko yhteiskunnallista järjestelmää korjaamaan niitä kohtia, jot-

ka eivät toimi tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi Ulrika Berggren (2006) on tehnyt 

Ruotsissa arviointitutkimusta palveluohjauksesta. Hän on tuonut tutkimuksissaan esiin 

käsitteen systeemivirhe, jolla hän tarkoittaa palveluohjauksen kautta esiin tulleita raken-

teellisia toimimattomia tekijöitä yhteiskunnallisessa palvelujärjestelmässä. Ne ovat asi-

oita, joita ei voi ratkaista palveluohjaaja eikä palveluohjaus. Mutta palveluohjauksen 

myötä ne tulevat esiin ja näin ne voidaan saattaa niiden tahojen tietoon, jotka voivat 

yhteiskunnallisella päätöksentekotasolla korjata nämä epäkohdat. Palveluohjaus toimii 

näin ollen myös yhteiskunnallisena kehittämisvälineenä. Erityisesti palveluohjaajat ovat 

keskeisessä asemassa havaitsemisessa ja tiedon välityksessä. (Hänninen 2007, 47 -50.)  

 

Palveluohjaaja on palveluohjauksesta vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

henkilö, joka toimii yli hallinnollisten organisaatiorajojen. Palveluohjauksen paikkaa 

palvelujärjestelmässä perustellaan sen asiakaslähtöisyydellä ja palveluiden repaleisuutta 

paikkaavalla tehtävällä. (Rauhala 2011.)  
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Palveluohjauksen yksi keskeisimmistä ideoista on se, että se on menetelmä työskennellä 

haasteellisten asiakkaiden parissa. Se on tarpeiden ja palveluiden arviointi- ja suunnitte-

lumenetelmä. Palveluohjaus muistuttaa monilla tavoilla rationaalista suunnittelu- ja pää-

töksentekotapaa. Palveluohjauksen aloittamisen lähtökohta on monimutkainen ja vaikea 

tilanne, johon etsitään ratkaisuja.  (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 73 -75.)  

 

Arvio palveluntarpeesta ohjauksessa on sosiaalihuollon yleinen asiakirjatyyppi, jossa 

palvelunantaja arvioi sosiaalihuollon asiakkaan tilanteen ja esittää arviointiin perustuvan 

päätelmän sosiaalihuollon palveluprosessin edistämiseksi. Arvio voidaan laatia asiak-

kuuden eri vaiheissa ja se voi liittyä esimerkiksi palvelutarpeen tai suunnitelman tavoit-

teiden saavuttamisen arviointiin. Arvio sisältää pääsääntöisesti myös asiakkaan näke-

myksen omasta tilanteestaan. (Laaksonen ym. 2011, 50.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat jakautuneet sellaisiin erityisosaamisen yksi-

köihin, jotka hoitavat asiakkaan elämästä omaa osaamistaan vastaavaa sektoria. Erityis-

osaaminen ja keskittäminen hyödyttävät useimpia asiakkaita, mutta ne asiakkaat, joilla 

on useiden palveluiden samanaikaista tarvetta, eivät välttämättä tule koskaan kokonais-

valtaisesti kohdatuiksi. Asiakkaat, joilla on vaikeuksia elämänhallinnassa sekä useiden 

eri palvelujen tarvetta, hyötyvät palveluohjauksesta kaikkein eniten. . (Rauhala 2011.) 

 

Palveluohjauksen tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun parantuminen. Sillä ta-

voitellaan myös asiakkaan voimavarojen hyödyntämistä hänen elämänsä haastekohdis-

sa. Palveluohjauksen asiakkaalla on usein vaikeuksia elämänhallinnassa, minkä vuoksi 

tarve palveluohjaukselle on syntynyt. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 10 -13.) 

 

Moniongelmaisiksi mielletyillä asiakkailla on usein ongelmia, joita he eivät pysty itse 

ratkaisemaan. Asiakkaan ongelmat eivät kuitenkaan välttämättä johdu asiakkaasta itses-

tään. Asiakas on voinut olla vuosia erilaisten palveluiden piirissä saamatta kuitenkaan 

omien tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaista tukea tai apua, ja on sen vuoksi syrjäyty-

nyt palveluiden väliin tai niiden ulkopuolelle. (Rauhala 2011.) 

 

Kaikki asiakkaat eivät tarvitse palveluohjausta eivätkä kaikki asiakkaat itsekään halua 

sitä. Palveluohjausta voi kuitenkin tarjota yhtenä vaihtoehtona, jonka avulla asiakas voi 
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selkiyttää asioitaan tai löytää ratkaisuja pulmiinsa, jotka hankaloittavat hänen elämään-

sä. Asiakkaat päätyvät palveluohjauksen piiriin eri reittejä. Jotkut hakeutuvat itse omas-

ta aloitteestaan, jotkut saavat toisilta viranomaisilta neuvoja ja ohjeita, joiden perusteella 

he ottavat yhteyttä palveluohjausta tarjoavaan tahoon. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 38.) 

 

Ohjautumisen tavoiteltu prosessi olisi hyvä kuvata. Miten sen tulee tapahtua käytännös-

sä? Ei liene kovinkaan tarkoituksenmukaista, että monet tahot ja toimijat päättävät aloit-

taa palveluohjauksen asiakkaan kanssa. Tällöin palveluohjauksen niin asiakaskohtaiset 

kuin laajemmatkin tavoitteet jäävät saavuttamatta. Kuvaamalla hyvän ohjautumisen 

kulku voidaan myös luoda ja kehittää pelisääntöjä, milloin ja mihin asiakas ohjataan. 

(Pietiläinen & Seppälä 2003, 38 -39.) 

 

Ensisijainen ja ratkaiseva tekijä palveluohjaukseen ohjautumisessa ja sen käynnistymi-

sessä tulee olla asiakkaan tilanne hänen itsensä määrittelemänä. Palveluohjauksella ei 

voi eikä saa korvata puuttuvia palveluita. Akuuttia hätää ei pidä siirtää palveluohjauksen 

kautta hoidettavaksi, jos apua voidaan antaa muutoinkin ja heti. Palveluohjauksesta ei 

ole hyötyä myöskään silloin, kun asiakkaalla ei todellisuudessa ole enää vaihtoehtoja. 

Palveluohjauksessa tukeudutaan asiakkaan omaan osallistumiseen ja etsitään keinoja 

saada asiakkaan omat voimavarat käyttöön. Ajoissa aloitettu työ todennäköisesti myös 

hoituu helpommin, joustavammin ja taloudellisemmin niin asiakkaan kuin järjestelmän-

kin näkökulmasta. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 39 -41.) 

 

4.1.1 Matalan kynnyksen palveluohjaus  

 

Matalan kynnyksen palveluohjaus on toimintatapa, jossa pääosin asiakkaan tilannetta 

selvitellään yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti myös tämän valitsemien yhteistyötaho-

jen kanssa. Käytäntö sijoittuu aikuissosiaalityön, erityisesti palveluohjauksen sovellus-

alueelle. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä palvelupisteeseen ilman ajanvarausta ja halu-

tessaan myös nimettömästi. Asiakkaat voivat tulla monien eri kanavien kautta, osa saa-

da tiedon työvoimatoimistosta, työttömien yhdistyksistä tai ystävien kautta tai joltain 

muulta taholta. (Tietoluukku 2008.) 
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Neuvonnassa asiat voivat vaihdella arkisesta pikkuasiasta isoihin velkaneuvontakysy-

myksiin. Matalan kynnyksen työntekijä toimi usein eräänlaisena ”byrokratiatulkkina”, 

välittäjänä asiakkaan tarpeiden ja virallisen palvelujärjestelmän välillä: Miten täytetään 

työpaikka-hakemus? Mihin etuuteen on oikeutettu? Mikä ja miten lomake pitäisi täyt-

tää? (Tietoluukku 2008.) 

 

 

4.1.2 Neuvonta 

 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät neuvontapalvelut ovat helposti saatavia lähipalvelu-

ja. Ne voidaan toteuttaa puhelimitse, verkkopalveluina, matalan kynnyksen toimipai-

koissa annettavina ja asiakkaiden luo liikkuvina palveluina sekä teknologian avulla 

Neuvontapalvelut sisältävät hyvinvointiin, terveyteen, palveluihin ja sosiaaliturvaan 

liittyvää tiedotusta sekä yksilöille ja ryhmille annettavaa neuvontaa ja ohjausta. ( Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2009, 25 -26.)  

 

Neuvontapalveluilla ei tarkoiteta juuri sosiaalihuollon lain 40 a §:n mukaista palvelutar-

peen arviointia, mutta neuvontapalveluista voidaan ohjata asiakas palvelujen, hoidon tai 

kuntoutuksen tarpeen arviointiin. Neuvonta- ja ohjausmuodon valinta perustuu asiak-

kaan yksilöllisen elämäntilanteen sekä tarpeiden selvittämiseen ja huomioon ottamiseen. 

( Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 25- 26.)  

 

 

4.2 Prosessi ja prosessilähtöinen toiminta 

 

Prosessilähtöisyys ja prosessien toimivuus määrittävät tavoitteet ja vaatimukset resurs-

sien ennakoinnille: millaista osaamista, tiloja ja tietotekniikkaa tarvitaan, jotta organi-

saatio saavuttaa tavoitteensa. Prosessien avaaminen ja kuvaaminen ovat tärkeää doku-

mentointia. Prosessikuvaukset ovat toiminnan kehittämisen ja toimeenpanon väline. 

Ennen kuin prosesseja voidaan kuvata ja täsmällisesti määritellä, ne on tunnistettava. 

Palveluohjaus on prosessi, jossa pääkohteena on asiakas. (Virtanen & Wennberg 2007, 

115 -117.) 

 

Palveluohjaus on prosessi, jossa edetään tavoitteellisesti vaiheesta toiseen (ks. Kuvio 3). 

Eri vaiheisiin paneutuminen, käytetyt työvälineet ja eteneminen määrittyvät asiakkaan 

 



21 

asian ja tilanteen mukaan. Eteneminen edellyttää työntekijältä herkkyyttä tunnistaa toi-

mivat työskentelytavat, huolehtia asiakkaan asioiden koordinoinnista sovitulla tavalla. 

Palveluohjaaja ei korvaa puuttuvia tai vastaanottamattomia palveluja vaan tarvittaessa 

hänen tulee reagoida ja etsiä ratkaisua esimerkiksi asiakkaan tai omaisten ahdistukselle 

tai huolelle. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 37 -39.) 

 

 

 
 

KUVIO 3. Palveluohjausprosessi. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 37.) 

 

Myös Anna Metterin (1997) laatima teoria palveluohjauksen prosessin vaiheista toi mi-

nulle tutkijana suuntaa antavia ajatuksia palveluohjauksen prosessin tunnistamisproses-

sissa sekä myös mittariston suunnittelussa. 

 

Yksilökohtaisessa palveluohjauksessa ei sinänsä ole mitään yllättävää, sen viisivaihei-

nen ohjelma seuraa kauan sitten kehitettyjä rationaalisen suunnittelun periaatteita. En-

simmäinen vaihe on asiakkaiden valikointi. Tämä on monitasoinen ongelma. Ensinnä-

kin on pohdittava, ketkä ylipäänsä voivat kuulua palvelujen piiriin. Suomessa lainsää-

däntö ja paikalliset ohjeet rajaavat osaksi asiakkaiden valikointia. Yksilökohtaisessa 

palveluohjauksessa palvelut pyritään kohdentamaan niille, jotka tarvitsevat niitä eniten. 

Toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta palvelujen kohdentaminen on eri-

tyisen tärkeää. (Metteri 1996, 20 – 23.) 
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Toinen vaihe on asiakkaan palvelutarpeiden arviointi. Yksilökohtainen palveluohjaus on 

paikallaan, kun edessä on monimutkainen palvelutarve. Silloin on myös pohdittava, 

riittääkö yksi ohjaaja vai tarvitaanko tehtävään moniammatillista tiimiä. Kansainväliset 

tutkimukset puhuvat kummankin menettelytavan puolesta. Kolmannessa vaiheessa on 

kyse palveluiden suunnittelusta ja järjestämisestä. Tässä vaiheessa on koottava palaset 

yhteen, tehtävä suunnitelma ja järjestettävä tai ainakin ohjeistettava palvelut. Tavoittee-

na on tietysti myös se, ettei apu olisi eri tuottajien harjoittamaa sirpaleista epäyhteistyö-

tä, jossa asiakas odottaa vuoron perään palveluja eri yksiköiltä. Palveluiden järjestämi-

nen edellyttää, että palveluohjaaja rakentaa laajan informaatiojärjestelmän ja tuntee pal-

velutarjonnan. Viimeisissä kahdessa vaiheessa on kyse palvelutavoitteiden seurannasta. 

Yksilökohtainen palveluohjaus korostaa vastuun jatkuvuutta hoivan järjestämisen jäl-

keen. Jatkuvuus tekee palveluohjauksesta prosessin, jossa sama henkilö useasti on vas-

tuussa palveluohjauksesta ja asiakkaan palvelupaketista koko prosessin ajan. (Metteri 

1996, 23 – 26.)  

 

Prosessilähtöisyyden teoreettisen viitekehyksen keskeisiä elementtejä ovat tulosketju-

ajattelu, houkuttelevan työyhteisön periaatteet, muutosjohtajuus ja organisaatioiden sys-

teemiälykkyys. Prosessilähtöinen organisaatio on oppiva organisaatio. Oppivaksi orga-

nisaatioksi ei voi kehittyä ilman hyvää johtajuutta. (Virtanen & Wennberg 2007, 26 -

30.) 

 

Prosessiajattelu antaa keinon päästä entistä pidemmälle asiakaslähtöisen julkishallinnon 

kehittämisessä. Prosessiajattelun avulla muutetaan julkishallinnon organisaatioiden toi-

minnallinen logiikka vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. (Virtanen & Wenn-

berg 2007, 30- 33.)  

 

Prosessiajattelun myötä julkisen organisaatioiden tekemisen ja vaikutusten suhde saa-

daan läpinäkyvämmäksi. Prosessit lähtevät organisaation ulkoisten asiakkaiden tarpeista 

ja ne täytyy suunnitella niin, että ydinprosessit ja niihin sisältyvät yksityiskohtaiset toi-

mintosarjat tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Näin ajatellen julkisen toiminnan vaikutta-

vuus paranee toimintaan prosessien myötä sisältyvän kausaalipäättelyn myötä. (Virta-

nen & Wennberg 2007, 60 -61.) 

 

Prosessilähtöinen toiminta kytkeytyi 1990-luvun alussa suuren innostuksen organisaa-

tiokehittäjien keskuudessa synnyttäneeseen re-engineering -ajattelutapaan. Julkishallin-
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non organisaatioiden prosessiajattelu kytkeytyy suoraan hallinnon tuloksellisuusvaati-

muksiin nimenomaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta. Prosessiajattelulla on 

suora vaikutus organisaatioiden rakenteellisiin kysymyksiin. (Virtanen & Wennberg 

2007, 62 -65.)  

 

Asiakkaan näkökulmasta prosessien kehittämisessä haasteena voi olla se, ettei kukaan 

tunne omaksi tehtäväkseen johtaa osastojen läpi leikkaavia prosesseja, joiden kautta 

lopullinen lisäarvo asiakkaalle muodostuu. Prosessien kehittämisessä ja prosessijohta-

misessa funktioiden ja osastojen sijaan keskitytään ydinprosesseihin. (Kiiskinen, Linko-

aho & Santala 2002, 27 -30.) 

 

Prosessit jaetaan ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosesseilla toteutetaan organisaation 

ydintehtäviä, niitä tehtäviä, joita varten se on olemassa. Ydinprosesseilla voidaan tar-

koittaa myös vaikuttavuusprosesseja, joiden kautta viraston yhteiskunnallinen vaikutta-

vuus syntyy. Tukiprosessit luovat edellytyksiä ydinprosessien toiminnalle. (Virtanen & 

Wennberg 2007, 114 -117.)  

 

Prosessilähtöisyys ja prosessien toimivuus määrittävät tavoitteet ja vaatimukset resurs-

sien ennakoinnille: millaista osaamista, tiloja ja tietotekniikkaa tarvitaan, jotta organi-

saatio saavuttaa tavoitteensa. Prosessien kuvaaminen on tärkeää dokumentointia, vies-

tintää ja ajatusten selkeyttämistä varten. Prosessikuvaukset ovat toiminnan kehittämisen 

ja toimeenpanon väline. Ennen kuin prosesseja voidaan kuvata ja täsmällisesti määritel-

lä, ne on tunnistettava. Tunnistamisella tarkoitetaan prosessien rajaamista muista pro-

sesseista. Tunnistaminen koostuu keskeisimpien tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen 

ja suoritteiden määrittämisestä. Tunnistamalla prosessit vaikuttavuustavoitteista käsin 

varmistetaan, että toiminnan kehittämisessä suunnataan katse vaikuttavuuteen. (Virta-

nen & Wennberg 2007, 115 -125.)  

 

Seuraava vaihe on prosessien määrittely ja kuvaaminen. Käytännössä tämä tapahtuu 

kuvaamalla prosessin keskeiset vaiheet ja niiden väliset yhteydet. Jos prosessikuvauksia 

tarvitaan toiminnan kehittämiseen, mittariston kehittämiseen tai benchmarkingia varten, 

on voitava ydinprosessit kuvata ja määrittää. Jos tarpeena on laadunhallinta järjestelmän 

kuvaus, tulisi myös osa- ja tukiprosessit kuvata ja määrittää. (Virtanen & Wennberg 

2007, 121 -130.)  
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KUVIO 4. ( Laamanen 2012, muokattu.) 

 

Prosessiorganisaatiomallissa johtaminen perustuu pääsääntöisesti tulosyksikön intres-

seille (ks. Kuvio 4). Toimintamalli tukee kehittämistä ja vapauttaa tulosyksiköissä piile-

vää yhteisiä toimintamalleja tukevaa osaamista laajempaan käyttöön. Tulosyksikkörajat 

leikkaavien yhteisten asioiden hallinta ja resurssien kohdentaminen koko organisaation 

tasolla on helpompaa. Yhteiset toimintamallit tukevat kustannustehokkuutta. (Kiiskinen 

ym. 2002, 33 -35.) 

 

Prosessinomistaja vastaa prosessin toimivuuden seurannasta, prosessin kehitystarpeiden 

tunnistamisesta ja käynnistettyjen kehityshankkeiden ohjauksesta. Prosessiorganisaati-

ossa prosessinomistaja on tulosvastuussa myös toiminnallisesta tuloksesta. Prosessin-

omistaja määrittelee prosessille mittarit ja tavoitteet organisaation strategian pohjalta. 

Prosessiorganisaatiossa hän hankkii ja allokoi prosessille resurssit. Hän myös seuraa 

prosessin suorituskykyä ja onnistumista mittaamalla ja havainnoimalla. Prosessinomis-

taja informoi organisaation muuta johtoa ja sidosryhmiä prosessin tarpeista, suoriutumi-

sesta ja kehitystarpeista. Hän myös valmentaa prosessissa toimivien henkilöiden yhteis-

tä oppimista ja yhteistyökykyä sekä järjestää prosessissa työskenteleville asiaankuuluvat 

työkalut ja – menetelmät. (Kiiskinen ym. 2002, 36 -37.) 
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4.2.1 Strateginen johtaminen Tampereen kaupungissa  

 

Organisaation toiminnan suunnittelu ei ala prosessien määrittelystä vaan vision, mission 

ja strategian pohtimisesta. Strategia sisältää kolme elementtiä: tulostavoitteet, peliken-

tän määrittelyn ja asiakasedun. Strategian tulee luoda suunta, jota edetään tietäen, mitä 

asioita painotetaan ja mitä ei. Resurssit mahdollistavat strategian. (Santalainen 2009, 30 

-33.)  

 

Organisaation toiminta-ajatus, visio ja erilaiset strategiset päämäärät ovat organisaa-

tiorakenteen kehittämisen perusta. Ilman organisaation täsmällistä toiminta-ajatusta ja 

tulevaisuuteen suuntautuvan strategisen tahtotilan pohtimista on vaikea löytää tavoittei-

ta ja vaatimuksia, joiden pohjalta prosesseja voi tunnistaa, nimetä ja määritellä. ( Virta-

nen & Wennberg 2007, 79.) 

 

Tampereen kaupungin palvelustrategian 2009 -2012 tavoitteena on muun muassa eri-

tyisosaamisen lisääminen peruspalvelujen yhteyteen. Palvelustrategian tavoitteena on, 

että palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palve-

lutuottajien kanssa. Mittarina on esimerkiksi uusien sähköisten palveluiden kehittämi-

nen. Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta. Mittarina toimii esi-

merkiksi keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne ja asiakaslähtöisten 

palvelukokonaisuuksien ja tuotteistettujen palvelujen käyttöönoton tilanne.  (Tampereen 

kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategia 2009 -2012.) 

 

Tampereen kaupunkistrategia laaditaan valtuustokausittain. Strategia päivitetään seu-

raavan kerran vuonna 2013, jolloin laaditaan uudet palvelustrategiat. Palvelustrategian 

tavoitteiden toteutumista seurataan lautakunnissa kolme kertaa vuodessa talouden ja 

toiminnan raportoinnin yhteydessä. Olennaista on kehittää kokonaisvaltaisesti asiakas-

lähtöistä palveluketjua. Palvelusopimukset ovat keskeisin palvelujen hankintaa ohjaava 

elementti ja tilaajan ja tuottajan yhteistyöväline. Kaupunkistrategian ja palvelustrategi-

oiden tavoitteet sisällytetään palvelusopimuksin ja ne ohjaavat näin palvelujen tuotta-

mista. Prosesseihin perustuva toimintatapa korostaa asiakaslähtöisyyttä, kokonaisuuksi-

en, verkostojen ja laadunhallintaa sekä tuloksellisuuden parantamista (ks. Kuvio 5). 

Samoja asioita pidetään tärkeinä Tampereen toimintamallin uudistamisessa, jota ediste-

tään ja syvennetään prosessilähtöisellä toiminnalla. Myös strategian vieminen käytän-

töön on katsottu mahdollistuvan prosessien hallinnan, johtamisen ja parantamisen kaut-
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ta. (Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategia 

2009 -2012.) 

 

 
KUVIO 5. Prosessien määrittelystä. (Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä 

edistävien palvelujen strategia 2009 -2012.) 

 

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessissa järjestetään kaupungin asuk-

kaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut painottamalla ennaltaehkäisyä, peruspalve-

luja ja turvallisuutta hyvinvoinnin ja terveyden tekijöinä. Keskeisimmät arvot ovat yh-

denvertaisuus, yksilöllisyyden kunnioittaminen ja osallisuus. Strategisena päämääränä 

on kuntalaisten hyvinvoinnin parantuminen. Palvelujen painopisteenä on ennaltaehkäi-

sevä työote. Mittarina ovat uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa. Tavoittee-

na on palvelustrategiassa 2009 -2012 aikana, että uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 

on otettu käyttöön palveluissa. (Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edis-

tävien palvelujen strategia 2009 -2012.) 

 

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessi vastaa muun muassa seuraavien 

palvelukokonaisuuksien mukaisten palvelujen järjestämisestä tamperelaisille: päihde- ja 

mielenterveyspalvelut ja sosiaalisen tuen palvelut sekä vammaispalvelut. Toiminnan 

tavoitteena on kaupunkilaisten mahdollisimman hyvä terveys ja toimintakyky. Ydinpro-

sessi luo edellytyksiä sekä tukee ja aktivoi asukkaitaan mahdollisimman hyvän tervey-
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dentilan, toimintakyvyn ja elämänhallinnan saavuttamiseksi. Ydinprosessin päätoimin-

talinjoja ovat ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä hyvä hoito, 

kuntoutus ja sosiaalinen tuki. Sosiaalisen tuen palveluiden toimintaa säätelevät sosiaali-

huoltolaki sekä lait toimeentulotuesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. (Tampereen 

kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategia 2009 -2012.) 

 

 

4.2.2 Avopalveluiden strategia 

 

Avopalveluiden päästrategiana on saavuttaa vankka asema hyvinvointipalveluiden tuot-

tajana sekä mahdollistaa yhteistyössä tilaajan ja omistajan kanssa harkittu vetäytyminen 

joiltakin alueilta ja siirtyä vahvuusalueille. Yleisstrategiana on laadukkaasti ja tehok-

kaasti tuotetut peruspalvelut. Tuotantostrategisesti avopalveluilla on palveluverkon jat-

kuva arviointi yhdessä tilaajan kanssa. Palvelurakenteen painopisteenä on edistäminen 

ja ennaltaehkäisy. Sähköisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen on yhtenä paino-

pisteenä. Avopalveluiden painopisteenä on terveyden hyvinvoinnin edistäminen. (Avo-

palvelujen strategia 2014.) 

 

Jokainen asiakkaan kohtaaminen on avopalveluiden kärkihanke. Avopalveluiden strate-

gia ”Kaksi miljoonaa kärkihanketta” viittaa tuotantoalueen vuotuiseen asiakaskontakti-

en määrään, avopalvelujen perustehtävään ja strategian asiakaslähtöisyyteen. Strategia 

tukee kaupungin toimintaa ja siihen sisältyvät kaupungin tuottavuusohjelman ja henki-

löstöohjelman tavoitteet. Strategian laadinta perustuu strategiamatriisimalliin, jossa 

suunnitelma laaditaan organisaation kokonaisprosessin osille (rakenteet – prosessit - 

tulokset) ja ydinprosessin tekijöille (asiakas – palvelu- organisaatio). Visio ulottuu vuo-

teen 2020 ja tavoitteet vuoteen 2014. Mittarit ja konkreettiset tavoitteet tarkistetaan 

vuosisuunnitelman yhteydessä. Avopalveluissa strategiaa täydentävät tuottavuusohjel-

ma ja työhyvinvointisuunnitelma. (Avopalvelujen strategia 2014.) 
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KUVIO 6. (Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen stra-

tegia 2009 -2012.)  

 

Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvin-

vointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumi-

seen. Palvelut tuotetaan kokonaistaloudellisesti asiakkaiden tarpeista lähtien ja turvaa-

malla mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja ympäristöön. 

Hyvinvointipalveluilla edistetään asiakkaiden kokemaa elämänlaatua ja tasapainoa arjen 

vaatimusten ja mahdollisuuksien välillä eri elämäntilanteissa (ks. Kuvio 6). Aidosti 

asiakaslähtöiset avopalvelut on avopalveluiden strategiaan määritelty visioksi. Visio on 

tehokas, laadukas, ammatillinen ja asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus. (Avopalvelujen 

strategia 2014.) 

 

 

4.2.3 Asiakas ja asiakaslähtöisyys 

 

Prosessit alkavat ja päättyvät asiakkaaseen. Tätä voidaan pitää koko prosessiajattelun 

kulmakivenä. Asiakaslähtöisyys nousee prosessilähtöisen organisaation yhdeksi keskei-

seksi lähtökohdaksi. (Virtanen & Wennberg 2007, 66, 116 -117.) Julkisten palvelujen 

asiakaspalvelusta vastaaville viranhaltijoille voi koitua osaamispaineita erilaisissa ja – 
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kokoisissa kunnissa. Esimerkiksi lapsiperheen asiointi pienen kunnan sosiaalitoimistos-

sa: Perheen pulmat voivat liittyä päivähoitopaikan saamiseen, toimeentulo-ongelmiin, 

lapsen sairauteen, vanhempien alkoholinkäyttöön ja vaikkapa perheenäidin oman äidin 

palveluasuntotarpeeseen. Perhe odottaa saavansa kunnan sosiaalityöntekijältä kokonais-

valtaista palvelua ja asiantuntija-apua kaikkiin mahdollisiin pulmiinsa. (Virtanen & 

Wennberg 2007, 69 -75.) 

 

Asiakaslähtöisyydestä puhuttaessa on olennaista myös määrittää, mikä on asiakas. 

Asiakas on sosiaalihuollon asiakaslain mukaan henkilö, joka hakee tai käyttää sosiaali-

huollon palveluja tai saa sosiaalihuollon etuuksia. Asiakkaita ovat myös ne, jotka saavat 

esimerkiksi palveluja ja etuuksia koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Sosiaalihuollon asia-

kas voi olla yksittäinen henkilö, henkilöryhmä tai organisaatio. Asiakkuus merkitsee 

asiakkaan ja palvelunantajan vuorovaikutussuhdetta, joka alkaa hakemuksesta tai kun 

sosiaalihuollon työntekijä on vastaanottanut pyynnön palvelun saamisesta. Asiakkuus 

voi alkaa myös silloin, kun asiakas omasta tahdostaan riippumatta tulee sosiaalihuollon 

piiriin. (Laaksonen ym. 2011, 13 -15.) 

 

Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas on aktiivinen toimija. Asiakkaan valtaistumista 

edistävä, asiakaslähtöisyyden ihanteelle perustuva toimintatapa toteutuu asiakkaan ja 

työntekijän välisessä suhteessa, jonka lähtökohtana on, että asiakas on kokonainen ih-

minen. Palvelut ovat vain osa hänen arkeaan ja niiden täytyy toimia tätä kokonaisuutta 

varten. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija, joka tuntee omat pulmansa ja pystyy 

arvioimaan avun ja tuen tarpeitaan. Työntekijä on asiantuntija toisella tavalla. Hänellä 

on koulutusta ja harjaantuneisuutta jäsentää asioita useammasta näkökulmasta. Hänellä 

on kokemusta siitä, millaiset ratkaisut ovat muiden asiakkaiden kohdalla toimineet. Hä-

nellä on tietoa ja yhteyksiä, joista voi olla tälle asiakkaalle hyötyä. Asiakaslähtöisyy-

deksi ei riitä, että lähdetään liikkeelle asiakkaan esittämästä pyynnöstä tai aloitteesta ja 

aletaan sitten toimia viranomaiskoneiston määrittelemällä tavalla ja ehdoilla. Asiakas-

lähtöisyys toteutuu vasta sitten, kun ratkaisujen etsiminen ja kokeileminen viedään yh-

dessä työskennellen loppuun asti, asiakasta kuunnellen, hänen esille tuomiaan näkökoh-

tia seuraten ja hänen valintojaan kunnioittaen. (Pietiläinen & Seppälä 2003, 25- 28.) 

 

Tampere Virtaa - strategisena päämääränä vuonna 2020 on sujuvan elämän suuri kau-

punki, joka on vastuullisesti kehityksen kärjessä. Painopiste on ennaltaehkäisyssä ja 

asiakaslähtöisyydessä sekä toimintakyvyn, yhteisöllisyyden ja moniarvoisuuden vahvis-

 



30 

tamisessa. Painopisteenä on hyvä johtaminen, tuottavuuden lisääminen ja vakaa talous. 

Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saata-

villa. (Tampereen kaupunkistrategia 2020.) 

 

Asiakastyössä ohjaustoiminnan onnistuminen edellyttää tekemään prosessimaista tuki-

työtä asiakkaan tilan edistämisessä. Tällöin asiakkaan hyvinvoinnin kohentamiseen täh-

täävää muutosta ja siihen liittyviä tavoitteita pilkotaan asiakkaalle sopivan kokoisiksi. 

Myös terveyden edistämisen näkökulmasta on tärkeää kyetä ennakoimaan tilanteita yh-

dessä asiakkaan kanssa ja kuvitella asiakkaan kanssa myös tilanteita, joita ei vielä ole 

tullut eteen. Ohjausosaamisessa korostuvat erityisesti pedagogiset taidot, jotka mahdol-

listavat oppimisen, ja oivallusten edellytysten luominen. Esimerkiksi kun motivoidaan 

asiakasta, on muutos nähtävä prosessina, jossa edetään eri vaiheissa. Muutosprosessin 

eri vaiheissa tuen intensiivisyys vaihtelee. (Mönkkönen 2007, 23 – 25.)  

 

Myös asiakastyön vaikuttavuuden kannalta pidetään tärkeänä, että apu osataan kohden-

taa, jolloin asiakas saa tarkoituksenmukaista tukea oikeaan aikaan. Ammattilainen tun-

nistaa asiakkaan omaksumisprosessin ja pyrkii kytkemään tiedon asiakkaan omien oi-

vallusten ja kokemusten rytmissä. Tämän jälkeen voidaan ohjata keskustelu ratkaisujen 

ja vaihtoehtojen etsimisen suuntaan. (Mönkkönen 2007, 23 – 28.)  

 

 

4.2.4 Toimintaa ohjaavat lait ja etiikka 

 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössäni pääasiallisia painotuksia sosiaalipalvelujen neu-

vonnan työssä on palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys. Tarkastelen seuraavissa kappaleis-

sa neuvonnan toimintaa ohjaavia lakeja ja niiden painotuksia työhön liittyen sekä mah-

dollisia eettisiä ristiriitoja. Sosiaalipalvelujen neuvonta kuuluu sosiaalisen tuen palve-

luiden piiriin, kuten aiemmin työssäni olen todennut. Sosiaalisen tuen palveluiden toi-

mintaa säätelevät sosiaalihuoltolaki sekä lait toimeentulotuesta ja kuntouttavasta työ-

toiminnasta. 

 

1990- ja 2000- luvuilla keskeisimmät asiakkaan asemaa turvaavat lait ovat olleet niin 

sanottu potilaslaki (17.8.1992/785) ja sosiaalihuollon asiakaslaki, laki potilaan asemasta 

ja oikeuksista (22.9.2000/812). Näissä laeissa on säädetty siitä, että jokaisella Suomessa 

pysyvästi asuvalla on tasavertainen oikeus terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilaalla on 
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myös oikeus saada riittävät tiedot omaan hoitoonsa liittyvistä asioista. Lisäksi hänellä 

on oikeus tehdä omaa hoitoaan koskevia päätöksiä. Lisäksi on muistettava, että vuoden 

2004 alusta voimaan tullut uusi hallintolaki (434/2004) painotti asiakkaiden tasapuolista 

kohtelua, joustavaa asiointimahdollisuutta, neuvontaa sekä asiakkaan mahdollista oh-

jaamista toisen, toimivaltaisen viranomaisen palveluihin. (Stenvall & Virtanen 2012, 

145.)  

Sosiaalisen tuen palvelua säätelee myös laki toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on 

sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turva-

ta henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen 

avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämä-

tön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja per-

heen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä 

ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. (Laki toimeentulotuesta 3.11.2000/923.)  

Kuntouttavan työtoiminnan laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään 

jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan hen-

kilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdolli-

suuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen 

työvoimapalveluun. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oike-

uksista ja velvollisuuksista. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 28.12.2012/937.)  

Arvot ohjaavat toimintaa, ja organisaation yhteiset ja julkilausutut arvot ovat eettisen 

toiminnan perusta. Eettisen toiminnan perustaan kuuluu myös se, että kaikki työyhtei-

sön jäsenet sitoutuvat arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja että kaikilla on mahdolli-

suus osallistua ja tulla kuulluksi. Arvot sisältyvät tulosohjaukseen ja henkilökunnan 

kehittämiseen, ja ne ovat mukana kehityskeskusteluissa. Sosiaalialan eettisiä periaatteita 

ovat ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus sekä asiakkaan osallisuus ja henkilökohtainen 

vastuu. (Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen 2010, 115- 119.) Sosiaa-

lipalvelujen neuvonnan henkilökunta kuuluu avopalvelujen organisaatioon ja on sitou-

tunut avopalvelujen organisaation arvoihin ja strategiaan. Luvussa 2 käsittelin jo tar-

kemmin avopalvelujen strategiaa sekä arvoja. Viimeisimmässä kehittämispäivässä 

9.5.2012 henkilökunta kävi läpi arvoja ja visioita sekä kirkasti työyhteisössä, miten ar-

vot sisältyvät neuvonnan toimintaan. Päällimmäiseksi arvoksi nousi työyhteisökeskuste-

lussa asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus. Lisäksi arvot ja toimintaperiaatteet käydään 

läpi esimiehen kanssa säännöllisesti kehityskeskusteluissa. 
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Laatu, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus ovat Suomessa julkisen palvelutuotan-

non lähtökohtia. Sosiaalityön kohteena olevaa ihmistä ei pystytä arvottamaan. Keskeistä 

on asiakasorientoitunut työskentelymalli. Lainsäädäntö kuvaa julkista, yleispätevää nä-

kemystä siitä, miten pitäisi toimia ja arvot ja etiikka edustavat enemmän yksilön omaa 

arvopohjaista ja kontekstisidonnaista näkemystä oikeista toimintatavoista. Eettinen pää-

töksenteko on aina arvo- ja kontekstisidonnaista. (Niiranen ym. 2010, 115 – 117.) 

 

Talouden realiteetit rajaavat sosiaalipalveluiden käytössä olevia voimavaroja ja vaikut-

tavat palveluihin käytettävissä olevien resurssien määrään. Taloudellinen tilane vaikut-

taa myös ratkaisuihin, joilla sosiaalipalveluja kohdennetaan tai priorisoidaan. Talouden 

tasapainottamisen keinot eli säästövaatimukset, paineet kunnallisveron korottamisen tai 

henkilöstön lomauttamiseen kohdistuvat välittömästi palveluja tuottaviin organisaatioi-

hin ja välillisesti asiakkaisiin. Tällaisessa tilanteessa toiminnan eettiset vaatimukset ja 

talouden suoma liikkumavara saattavat asettaa sosiaalialan johtajat ristiriitatilanteeseen, 

jossa kunnan yleinen etu ja palveluja tarvitsevan kuntalaisen etu ovat ristiriidassa kes-

kenään. (Niiranen ym. 2010, 46 -47.) 

 

 

4.2.5 Moniammatillisuus 

 

Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden ta-

voitteellista yhdessä työskentelyä. Moniammatillisuuden tuloksena palvelun ja hoidon 

laatu paranee, asiakaslähtöisyys ja yksilölliset ratkaisut lisääntyvät, keskinäinen oppi-

minen mahdollistuu ja toiminnasta tulee entistä taloudellisempaa. Kukin ammattilainen 

antaa oman asiantuntemuksensa moniammatillisen tiimin käyttöön. Moniammatillisuu-

den kautta yhteistyöhön tulee mukaan useita eri tiedon ja osaamisen näkökulmia, joita 

systeemisen kokonaisuuden rakentaminen edellyttää. Keskeiseksi yhteistyössä nousee 

se, kuinka voidaan koota yhteen ja prosessoida kaikki tieto ja osaaminen, joka on vält-

tämätöntä mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttamiseksi asiakkaasta. 

(Kontio 2010, 8 – 10.)  

 

Moniammatillisuus asiakastyössä korostaa myös työn luotettavuutta ja tehokkuutta. 

Sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan yhteinen asiakastyö lisää esimerkiksi avoi-

muutta ja keskinäistä luottamusta. Asiakasta ei ”luukuteta” eikä hän voi myöskään vas-
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taavasti puhua asioistaa eri tavoin eri työntekijöille. Toisaalta riskinä on moniammatilli-

sessa yhteistyössä myös näkökulmaerot. Esimerkiksi ristiriitoja voi syntyä työhallinnon 

ja sosiaalityön välillä kun sosiaalityöntekijä joutuu arjen realiteetteihin vedoten paina-

maan jarrua asiakasprosessissa. (Tuusa 2005, 60 -61.) 

 

Aktivointityön myötä myös ajattelutapa asiakastyössä on muuttunut. Asiakkaiden suun-

nitelmiin on saatu realismia ja visioita siitä, että heidän kanssaan voidaan aidosti tehdä 

jotain aktivointi- ja työllistämismielessä. Asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen ei ole 

enää kiinni yksittäisen työntekijä taidoista ja kontakteista vaan yhteistyöverkoston kes-

kinäinen tuki tuo varmuutta asiakastyöhön erityisen mutkikkaissa tai umpikujaan ajau-

tuvissa tilanteissa. Asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutukseen, käytettyihin työmene-

telmiin ja asiakasprosessiin on vaikea päästä kiinni. Toimittaessa moniammatillisessa 

tiimissä työhön tulee eri tavalla läpinäkyvyyttä kuin että toimittaisiin ainoastaan yksin 

omassa toimintaympäristössä sosiaalitoimen sisällä. (Tuusa 2005, 66 -67.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

5.1 Toimintatutkimuksellinen kehittämistehtävä 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen kehittämistehtävä. Kehittämistehtäväni on kokonaisval-

taista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Työ 

toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Aineistoa käsitellään ai-

nutlaatuisena ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 160 -164.)  

 

Tutkimuksellisella kehittämisellä tavoitellaan sellaisia tuloksia, jotka ovat asetettavissa 

laajempaan keskusteluyhteyteen. Kysymys ei ole pelkästään käytännön kysymysten ja 

ongelmien ratkaisusta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, josta voidaan keskustella myös 

yleisellä tasolla ja jota voidaan koetella uusissa ympäristöissä. (Toikko & Rantanen 

2009, 156 -157.) 

 

Kehittämisprosessi muodostuu erilaisista tehtäväkokonaisuuksista (perustelu, organi-

sointi, toteutus, levittäminen ja arviointi). Ensinnäkin kehittäminen edellyttää perustelu-

ja, jolloin otetaan kantaa siihen, mitä ja miksi kehitetään. Toiseksi varsinainen kehittä-

minen vaatii toiminnan organisointia, jolloin otetaan kantaa siihen, kuka tekee mitäkin 

ja millä resursseilla. Kolmanneksi kehittäminen edellyttää luonnollisesti myös varsinais-

ta kehittävää toimintaa. Neljänneksi kehittämiseen liittyy olennaisesti toiminnan arvi-

ointi. Viidenneksi kehittämisellä pyritään myös uusien palveluiden ja tuotteiden levit-

tämiseen. ( Toikko & Rantanen 2009, 56 -57.) 

 

Arvioinnin tehtävä on tuottaa tietoa kehitettävästä asiasta. Arvioinnin yhteydessä analy-

soidaan sitä, onko kehittäminen saavuttanut tarkoituksensa vai ei. Keskeinen lähtökohta 

arvioinnille on suunnitelma ja siinä määritellyt tavoitteet. Arvioinnin avulla tuotetaan 

tietoa myös kehitetyn asian hyvyydestä. Tiedolla pyritään osoittamaan näyttöä kehitetyn 

asian toimivuudesta.  ( Toikko & Rantanen 2009, 60 -61.)  

 

Kehittämistoiminnan toteutus muodostuu ideoinnista, kokeiluista ja mallintamisesta. 

Usein ideointi nousee esille jo kehittämistoiminnan perustelun ja organisoinnin yhtey-

dessä, mutta toteutuksen yhteydessä ideointiin voidaan edelleen palata ja sitä voidaan 
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laajentaa. Kysymys on siitä, miten asetettu tavoite voidaan saavuttaa. Kehittämistoi-

minnalle voidaan muodostaa ohjausryhmä, johon pyritään kokoamaan kehittämisen 

kannalta olennaiset tahot. Ohjausryhmän kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon myös 

kehittämistoiminnan innovatiivinen luonne. Innovaatiohenkilöiden tehtävänä on uusin-

taa kehittämistoiminnan visioita. ( Toikko & Rantanen 2009, 58 -61.) 

 

 

5.1.1 Reflektiivinen 

 

Toimintatutkimus poikkeaa tavanomaisesta tutkimusprosessista. Sen lähtökohtana voi 

olla arkisessa toiminnassa havaittu ongelma, jota ryhdytään kehittämään joskus spon-

taanistikin. Tutkimus alkaa jonkin yksityiskohdan ihmettelystä ja tiedon havainnoinnista 

sekä toiminnan reflektoivasta ajattelusta, mikä sitten johtaa yhä laajempiin ja yleisem-

piin kysymyksiin. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 78- 79.)  

 

Toimintatutkimuksessa pyritään toiminnan kehittämiseen reflektiivisen ajattelun avulla. 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että ihminen, ajatteleva subjekti, kohdistaa huomi-

onsa tavanomaisten ajattelunsa kohteiden eli ajattelun objektien sijaan itseensä ajattele-

vana subjektina. Hän tarkastelee omia ajatussisältöjään, kokemuksiaan ja itseään tajua-

vana ja kokevana henkilönä. Hän näkee oman toimintansa ja ajattelunsa uudesta näkö-

kulmasta. Hän pyrkii ymmärtämään omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Reflektointi on 

totuttujen toiminta- ja ajattelutapojen perusteiden pohdintaa. Kun esimerkiksi työyhtei-

sön käytäntöjä tarkastellaan uudessa valossa, voidaan omaksua tuore tapa kehittää toi-

mintaa. Toimintatutkimuksen sykli alkaa, kun tutkija suunnittelee ja toteuttaa uuden 

toimintatavan. Toteutusta havainnoidaan ja reflektoidaan käytännön aikana ja sen pää-

tyttyä voidaan suunnitella entistä parempi toimintamalli. ( Heikkinen ym. 2006, 33 -35.)  

 

 

5.1.2 Prosessilähtöisyys 

 

Toimintatutkimus on prosessi, jossa ymmärrys ja tulkinta lisääntyvät vähitellen. Toi-

mintatutkimuksessa ajatellaan, miten asiat ovat olleet ja mihin suuntaan ne ovat menos-

sa. Sosiaalista toimintaa ei voi pysäyttää vaan ilmiöt ovat jatkuvassa muutoksessa. 

(Heikkinen ym. 2006, 36.)  
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5.2 Prosessi; tunnistaminen, kuvaaminen ja avaaminen 

 

Prosessien tunnistamista seuraa niiden kuvaaminen. Kun toiminta on organisoitu suun-

niteltujen prosessien mukaisesti, mitataan prosessien suorituskykyä, josta saadun infor-

maation perusteella toimintaa voidaan edelleen kehittää. Prosessien tunnistaminen koos-

tuu keskeisimpien tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suoritteiden määrittämisestä. 

On tärkeää määritellä, mihin prosessilla pyritään, mistä prosessi alkaa ja mihin päättyy. 

(Virtanen & Wennberg 2007, 116- 117.) 

 

Prosessikuvauksessa kerrotaan keskeiset vaiheet ja niiden väliset yhteydet sekä kuhun-

kin prosessin vaiheeseen liittyvät vastuut ja prosessin kannalta kriittiset suorituskykyte-

kijät. Prosessien kuvaukset ovat prosessien hallinnan, arvioinnin ja parantamisen sekä 

henkilöstö-, materiaali-, tieto- ja taloushallinnon apuvälineitä. (Virtanen & Wennberg 

2007, 122.) 

 

Prosessin kuvaamisessa käytetään vuokaaviota, joka kuvaa toimintojen etenemisen or-

ganisaation sisällä sekä kertoo eri toiminnoista vastaavat henkilöt. Prosessikuvauksen 

tulee olla selkeä ja kuvauksen kannalta keskeisen osan muodostaa kaaviota tukeva teks-

titiedosto eli toimintotaulukko. (Virtanen & Wennberg 2007, 122 -126.) 

 

 

5.3 Prosessin mittaaminen 

 

Opinnäytetyöni kuvatun palveluohjauksen prosessin oletetaan olevan lisäksi myös kus-

tannustehokas. Prosessien edelleen kehittäminen tapahtuu prosessimittarin antaman tie-

don perusteella. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda mittari palveluohjauksen proses-

sille, jolla saadaan kerättyä mitattua tietoa prosessin suorituskyvystä. Toiminnallisessa 

osuudessa kehitetään mittari, jolla prosessin suorituskykyä mitataan. Mittariin sisällyte-

tään sosiaalipalveluiden neuvonnan toiminnassa oleva asiakaslähtöisyyden näkökulma. 

Asiakaslähtöisyys mittaristossa pyritään tuomaan esiin esimerkiksi siten, että mittaristo 

mittaa prosessia mahdollisimman laaja-alaisesti ja ottaa huomioon muutakin kuin asia-

kasmäärällisen näkökulman. Mittaristossa seurataan myös muun muassa asiakkaiden 

yhteydenoton syitä sekä ohjaustahoja. 

 

 



37 

 

5.3.1 Suorituskyvyn mittausjärjestelmät 

 

Suorituskyvyn mittaamisessa mitattavia asioita kutsutaan menestystekijöiksi. Jokaisessa 

organisaatiossa voidaan tunnistaa sen toiminnan kannalta keskeiset asiat. Menestysteki-

jöitä on perinteisesti jaettu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin tekijöihin. Taloudellisia te-

kijöitä ovat esimerkiksi kannattavuus ja taloudellinen kasvu. Ei-taloudellisia tekijöitä 

ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja tuottavuus sekä laatu. (Lönnqvist & Mettänen 

2003, 23 -25.) 

 

Nykyisin on yleistä, että suorituskykyä mitataan yrityksissä useista näkökulmista. Tun-

netuin kaikista konsepteista on Balanced Scorecard (ks. Kuvio 7).  Mallissa suoritusky-

kyä tarkastellaan tavallisesti neljästä näkökulmasta: talouden, asiakkaan, sisäisten pro-

sessien sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulmista. Asiakkaan näkökulma kertoo, 

mitä on tehtävä, jotta asiakas on tyytyväinen yrityksen tarjoamiin palveluihin ja tuottei-

siin. Sisäisten prosessien näkökulma kertoo, miten yrityksen sisäiset prosessit on hoidet-

tava, jotta saavutetaan asiakasnäkökulman ja taloudellisen näkökulman tavoitteet. Ba-

lanced Scorecard – konseptia on kuluneiden vuosien aikana käytetty erilaisiin tarkoituk-

siin ja erilaisissa yhteyksissä. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 20 -22.) 

 

Mittaaminen keskittyi aikaisemmin hyvin paljon vain taloudellisiin tekijöihin. Havait-

tiin kuitenkin, etteivät taloudelliset mittarit kerro yrityksille tarpeellista tietoa kaikista 

osa-alueista. Prosessien tehokkuus, asiakkaiden lojaalius ja yhteiskunnallinen hyväksy-

minen jäivät myös taka-alalle. Tämän pohjalta Robert S. Kaplan ja David P. Norton 

kehittelivät Balanced Scorecard – konseptin vuonna 1996, josta on kehittynyt tunnettu 

toiminnan mittaamisen malli. Balanced Scorecardissa eli tasapainotetussa tuloskortissa 

toimintaa mitataan eri näkökulmista. Nämä näkökulmat ovat usein taloudellinen näkö-

kulma, asiakasnäkökulma, prosessinäkökulma sekä oppimisen ja kasvun näkökulma. 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, 12 -14, 20 -23.) 
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KUVIO 7. Tasapainotettu mittaristo eli Balanced Scorecard. (Lönnqvist & Mettänen 

2003, 20 -27.) 

 

Prosessinäkökulmassa mitataan prosesseja, joissa on onnistuttava erinomaisesti. Kriitti-

simmissä prosesseissa onnistuminen vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sitä kautta 

yrityksen talouteen. Prosessinäkökulma vaikuttaa siis sekä taloudelliseen näkökulmaan 

että asiakasnäkökulmaan. Prosessinäkökulma on yksi tekijä, joka erottaa Balanced Sco-

recardin muista moniulotteisista mittareista. Strategia määrittää, mitä prosesseja seura-

taan. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 22 -27, 38 -40.) 

 

 

5.3.2 Mittaristo 

 

Visiot ja suunnitellut tavoitteet muutetaan konkreettiseksi. Jotta organisaatio onnistuisi 

muutosprosessissaan, sen tulee mitata jatkuvasti ja monipuolisesti muutosprosessin ete-

nemistä. Kun mittareille kehitetään yksinkertaiset, järkevät ja hyvin dokumentoidut las-

kentasäännöt, pystytään uskottavuus saavuttamaan. (Kiiskinen ym. 2002, 52 -55.)  

 

Mittaamisen avulla voidaan havaita, kuinka hyvin asiat tehdään ja toimintaa on seuran-

nan vuoksi mahdollista tarvittaessa parantaa. Esimerkiksi organisaatioilla ja työmuo-
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doilla on omat mittarit, jotka auttavat oman työn kehittämisessä. (Lönnqvist & Mettänen 

2003, 118 -122.) 

 

Mittareiden tyypillinen käyttötarkoitus on nykytason arviointi. Kun lähtötaso on selvil-

lä, voidaan siihen tehdä vertauksia saaduista tuloksista. Näin voidaan havaita, onko syn-

tynyt kehitystä. Johto tarvitsee tietoa tilanteista, tavoitteista ja menetelmistä. (Lönnqvist 

& Mettänen 2003, 110 -114.) 

 

Nortonin ja Kaplanin peruslähtökohtana oli se seikka, että perinteiset taloudelliset mitta-

rit eivät anna riittävää tietoa organisaation tilasta. Tasapainotetun mittariston nimi viit-

taakin nimenomaan tasapainon löytämiseen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden, ta-

loudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden ja sisäisen suorituskyvyn mittareiden välillä. 

Tasapainotettu mittari yhdistääkin taloudellisen näkökulman, asiakasnäkökulman, te-

hokkuusnäkökulman sekä innovointinäkökulman. (Pakarinen & Tamminen 2004, 31- 

33.) 

 

Mittareiden määrittäminen on osa mittausprosessia, joka lähtee käyntiin siitä, että havai-

taan mittariston tarve. Prosessissa määritellään, mitä mittaristolla tavoitellaan ja mitkä 

sen näkökulmat ovat. Tavoitteet pohjautuvat organisaation visioon ja näkökulmat voi-

daan määritellä eri tavoin. Havaittujen toimintojen pohjalta määritellään mittarit.  

 

Seuraavana vaiheena on mittariston käyttöönotto. Siihen liittyy henkilökunnan koulut-

taminen mittariston käyttämiseen sekä tietojärjestelmien käyttöönotto. Kun nämä vai-

heet on tehty, voidaan mittariston antamaa tietoa käyttää johtamisen työkaluna sekä 

organisaation ohjaamisessa.  

 

Mittareiden ylläpitoa ja päivitystä ei ole syytä unohtaa. Mittarit on pidettävä ajan tasalla 

toiminnan muuttuessa tai parannuksia laadittaessa. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 12 -

14, 84- 89.)  

 

Mittaamisen kannalta on huomioitava, ovatko työntekijöillä riittävät resurssit käytös-

sään, kuten myös se ovatko heidän tiedot ja taidot riittävät. Infrastruktuuri vaikuttaa 

tuloksiin esimerkiksi sen perusteella ovatko resurssit oikein jaettu ja suunnattu. (Lönn-

qvist & Mettänen 2003, 12 -14, 80.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

6.1 Sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauksen prosessi 

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauksen prosessia ei ole aiemmin tunnistettu, 

kuvattu tai avattu. Avopalvelujen toiminnan mukaisesti jokaisen työn prosessi on määri-

tettävä. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tunnistaa sosiaalipalvelujen neuvonnan palve-

luohjauksen prosessi.  

 

Lähdin tarkastelemaan prosessia havainnoimalla työtä sosiaalipalvelujen neuvonnassa 

(ks. Kuvio 8). Mikä olisi ydintyötä, ydinprosessia? Ja mitkä olisi vastaavasti neuvon-

nassa tukiprosesseina? Päädyin tulokseen, että neuvonnassa ovat tukiprosesseina tieto-

järjestelmä Effica ja Sosiaalipalvelujen neuvonnan tilastointijärjestelmä Requeste. Effi-

ca -järjestelmä tukee palveluohjauksen prosessia tietoa antavana työvälineenä (ks. Liite 

9).  Requeste - tilastointijärjestelmällä tilastoidaan palveluohjauksen prosessin suoritus-

kyky. Palveluohjauksen prosessin on pääprosessin, ydinprosessin neuvonnassa ja sitä ei 

ole määritelty. Opinnäytetyöni tarkoitus on tunnistaa, kuvata ja avata palveluohjauksen 

prosessi.  

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Palveluohjauksen prosessi ja tukiprosessit sosiaalipalvelujen neuvonnassa 

Prosessin tunnistaminen, kuvaaminen sekä avaaminen on tehty sosiaalipalvelujen neu-

vonnassa vuosien 2011 ja 2012 aikana. Olen työskennellyt sosiaaliohjaajana neuvon-

nassa koko toimintatutkimuksellisen kehittämistyöni ajan.  Palveluohjauksen prosessin 

tunnistamiseen ja kuvaamiseen keräsin tietoa työtä havainnoimalla, reflektoimalla tois-

TUKIPROSESSI 1: 

TILASTOINTIJÄRJESTELMÄ  

REQUSTE 

TUKIPROSESSI 2:  

EFFICA-

TIETOJÄRJESTELMÄ 

 PALVELUOHJAUKSEN  

PROSESSI 
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ten sosiaaliohjaajien kokemuksia palveluohjauksen prosessista sekä käyttäen hyödyksi 

aiemmin tekemäni tilastojärjestelmän tietoa.  

 

Prosessin kuvaaminen ja prosessin mittariston suunnittelu ja toteutus ovat edenneet yh-

teistyössä avopalvelujen prosessipäällikön, Marjo Vesan, kanssa. Työ on edennyt sovi-

tusti vuosien 2011 ja 2012 aikana. Mittariston toteutusvaiheessa on lisäksi toiminut yh-

teistyössä työorganisaationi johdon taho. 

 

 

6.1.1 Prosessin tunnistaminen 

 

Prosessilähtöisyys ja prosessien toimivuus määrittävät tavoitteet ja vaatimukset resurs-

sien ennakoinnille: millaista osaamista, tiloja ja tietotekniikkaa tarvitaan, jotta organi-

saatio saavuttaa tavoitteensa. Prosessien avaaminen ja kuvaaminen ovat tärkeää doku-

mentointia. Prosessikuvaukset ovat toiminnan kehittämisen ja toimeenpanon väline. 

Ennen kuin prosesseja voidaan kuvata ja täsmällisesti määritellä, ne on tunnistettava. 

Palveluohjaus on prosessi, jossa pääkohteena on asiakas. (Virtanen & Wennberg 2007, 

115 -117.) 

 

Aluksi oli tunnistettava palveluohjauksen prosessi sosiaalipalvelujen neuvonnassa. 

Toimintatutkimukselliselle kehittämistehtävälle ominaiseen tapaan tunnistamisen tein 

havainnoimalla neuvonnan työtä käytännössä. Kirjasin työmuodon alusta lähtien jokai-

sen työvaiheen, dokumentoin ne tarkoin tietojärjestelmään sekä tarkastelin Excel-

järjestelmään laatimani vanhan tilasto-ohjelman mittaustuloksia. Vanha järjestelmä oli 

neuvonnassa käytössä ajalla 1.4.2009 -31.5.2012. Tein järjestelmän heti neuvonnan 

aloittaessa toimintansa vuonna 2009.  

 

Prosessin tunnistaminen, kuvaaminen ja avaaminen on tehty sosiaalipalvelujen neuvon-

nassa vuosien 2011 ja 2012 aikana. Olen sosiaaliohjaajan työssäni havainnoimalla kir-

jannut dataa työn vaiheista ja käyttänyt tietoa prosessin tunnistamisessa.  

 

Aivan havainnoinnin alkuvaiheessa tunnistin neljä erilaista yleisintä palveluohjaustilan-

netta, joiden perusteella lähdin syventämään ja tarkentamaan prosessin havainnointia ja 

kirjasin vaihe vaiheelta aina uudet toiminnot, jotka palveluohjauksen prosessissa tunnis-
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tin. Seuraavaksi esitän neljä ensimmäistä havainnointia, jossa on pääasialliset kohdat 

neljästä erilaisesta palveluohjaustilanteesta: 

 

Tilanne A: Asiakas soittaa neuvontaan. Sosiaaliohjaaja kartoittaa asiakkaan tilannetta 

keskustelemalla ja kysymällä asiakkaalta tarkemmin hänen tilanteestaan. Asiakas avaa 

keskustelun kertomalla, että hän tuli neuvontaan kysymään apua tilanteeseensa. Hänellä 

on vaikeuksia tulla toimeen pienellä työmarkkinatuella ja nyt mies on eronnut hänestä 

yhtäkkiä ja tulot eivät riitä elämiseen. Nyt kokee olevansa lukkotilanteessa, kun on sur-

keana erosta eikä tiedä, mitä tekisi tulotilanteeseensa. Kokee tarvitsevansa apua suureen 

sähkölaskuun ja sairaanhoitokustannuksiin. 

 

Tilanne B: Asiakas tulee paikan päälle neuvontaan. Ohjaaja ottaa vastaan asiakkaan 

jonotustoiminnan periaatteella, neuvonnassa ei ole ajanvarausta. Asiakas kertoo tilan-

teensa, kun ohjaaja kuuntelee rauhassa ja tekee arviota kriisitilanteesta. Ohjaaja kysyy 

tarkempia tietoja ja asiakas kertoo parhaansa mukaan. Ohjaaja ohjeistaa tilanteessa 

eteenpäin ja varmistaa, että ohjeet ovat ymmärretty. Asiakas lähtee pois. 

 

Tilanne C: Asiakas tulee paikan päälle neuvontaan ja ohjaaja tervehtii ja kysyy miten 

voi auttaa. Asiakas tuo toimeentulotukihakemuksen, mutta ei ole osannut täyttää hake-

musta. Ohjaaja kysyy tarkemmin tilanteesta, esimerkiksi mikä on johtanut hakemiseen. 

Asiakas kertoo tilanteensa ja hakemus tarkastetaan sekä lisäksi ohjaaja ohjeistaa oikeat 

liitteet ja minne hakemus lähetetään. Asiakas ottaa tiedot vastaan ja kysyy vielä, voiko 

hakemuksen tuoda neuvontaan. Ohjaaja vastaa myöntävästi ja antaa ohjeet hakemuksen 

toimittamispisteistä. 

 

Tilanne D: Omainen soittaa neuvontaan ja ohjaaja ottaa puhelun vastaan. Omainen ker-

too kriisitilanteen ja ohjaaja kuuntelee rauhassa. Ohjaaja kysyy tarkemmin asiakasta ja 

omainen kertoo. Ohjaaja ohjaa tilanteessa eteenpäin saadun tiedon pohjalta ja varmistaa 

että ohjeet ymmärretty. Omainen kiittää avusta.  

 

Reflektoimalla neuvonnan muita sosiaaliohjaajia ja heidän näkemyksiään ja havainto-

jaan prosessin eri vaiheista, sain kerättyä tietoa palveluohjauksen prosessin toiminnois-

ta. Jokainen kuvaamani prosessin vaihe käytiin läpi myös yhdessä prosessipäällikön 

kanssa. 
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Työtä havainnoidessa kirjasin ylös myös yleisimpiä palveluohjauksen piirteitä, joita 

tunnistin sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauksen prosessissa. Piirteitä olivat: 

• asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen 

• yhteydenpito palveluntuottajiin ja viranomaisiin 

• palvelujärjestelmän osaaminen ja hallinta 

• palveluiden yhteensovittaminen ja linkittäminen 

• itse asiakassuhde ei ole terapeuttinen tai kuntouttava 

• asiakkaita on useita 

 

6.1.2 Prosessin kuvaaminen  

 

Prosessikuvauksessa kerrotaan keskeiset vaiheet ja niiden väliset yhteydet sekä kuhun-

kin prosessin vaiheeseen liittyvät vastuut ja prosessin kannalta kriittiset suorituskykyte-

kijät. Prosessien kuvaukset ovat prosessien hallinnan, arvioinnin ja parantamisen sekä 

henkilöstö-, materiaali-, tieto- ja taloushallinnon apuvälineitä. (Virtanen & Wennberg 

2007, 122.) 

 

Prosessin kuvaamisessa käytetään vuokaaviota, joka kuvaa toimintojen etenemisen or-

ganisaation sisällä sekä kertoo eri toiminnoista vastaavat henkilöt. Prosessikuvauksen 

tulee olla selkeä ja kuvauksen kannalta keskeisen osan muodostaa kaaviota tukeva teks-

titiedosto. (Virtanen & Wennberg 2007, 122 -126.) 

 

Prosessin kuvaamisen taustamateriaalina käytin ensin Excel-taulukkoa (ks. Kuvio 9) 

vuoden 2011 aikana, jonne kokosin havaitsemani prosessin toiminnot. Excel-

taulukkopohjalle tekemäni tilastointimenetelmä oli käytössä sosiaalipalvelujen neuvon-

nassa ajalla 1.4.2009- 31.5.2012. Keräsin tietoa työn ohella taulukkoa varten koko vuo-

den 2011 aikana ja kirjasin dataa muutoksista ja olennaisista prosessin vaiheista sekä 

vertasin vaiheita erilaisiin toteutuneisiin asiakastapauksiin. 
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KUVIO 9. Excel-taulukko. Sosiaalipalvelujen neuvonnan tilastointimenetelmä ajalla 

1.4.2009- 31.5.2012. Tässä taulukossa on kuvattu otos puhelutilastosta.  

 

Olennaista oli löytää prosessissa toiminnallinen ja selkeä järjestys. Haasteellista proses-

sin kuvauksessa oli se, että palveluohjaus on usein moniulotteinen ja vaihteleva sosiaa-

lipalvelujen neuvonnassa. Prosessissa on monia muuttuvia tekijöitä sekä ohjaus vaihte-

lee aina useasta eri jatkotahon määrittelystä vastaavasti siihen, että ei ole jatko-ohjausta 

lainkaan. Prosessin kuvaamiseen yllätyksellisesti haasteellisuutta toi se, että työskente-

len itse sosiaaliohjaajana neuvonnassa. Haasteellista oli asettaa itsensä objektiiviseksi 

tarkkailijaksi prosessin kuvaamisessa. Tarkastelin työtä kehittämisen näkökulmasta. 

Prosessin kuvaus eteni samanaikaisesti prosessin suorituskyvyn mittariston suunnittelun 

kanssa. Tein tiivistä yhteistyötä avopalvelujen prosessipäällikön, Marjo Vesan, kanssa. 

 

Kevään 2012 aikana esittelin eri suunnittelupalavereissa Excel-taulukkoon tekemäni 

vuokaavio-mallit prosessikuvauksesta. Vuokaavion tarkasti prosessipäällikkö ja hän 

esitti tarvittavat korjausehdotukset. Eri vaiheiden ja korjausten jälkeen heinäkuussa 

2012 sovimme, että teen alustavan vuokaavion jo Tampereen kaupungin prosessikuva-

uksen viralliselle pohjalle. Olin tarkistanut prosessin eri toiminnot käytännön työssä 
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neuvonnassa ja tein tarkkaan havainnointia prosessin toimivuudesta ja paikkansapitä-

vyydestä. 

 

Vuokaavio on laadittu Tampereen kaupungin avopalvelujen prosessikuvausten normien 

mukaisesti. Teimme yhteistyötä prosessipäällikön kanssa koko prosessin tunnistamisen 

ja kuvaamisen aikana, sekä samanaikaisesti eteni myös prosessin mittariston suunnitte-

lu. Lisäksi sähköpostin välityksellä esitin aina väliaikamallit vuokaaviosta. Kesän 2012 

aikana sovitusti jatkui yhteistyö.  

 

Syyskuussa 2012 prosessipäällikkö hyväksyi laatimani sosiaalipalvelujen neuvonnan 

palveluohjauksen prosessin kuvauksen eli vuokaavion sekä prosessin avauksen eli toi-

mintotaulukon. Käsittelimme kehittämisehdotukset suunnittelupalaverissa. Esimerkiksi 

prosessipäällikkö esitti, että rajaisin ohjaustahot – toimintokohdan. Tämän ehdotuksen 

johdosta vaihdoin 3. sektorin ohjaustahot sekä Tampereen kaupungin ohjaustahot omik-

si toiminnoiksi ja avasin ohjaustahot tarkemmin vasta toimintotaulukossa. Muutokset 

johdosta vuokaaviossa eteni toiminnot selkeämmin ja rajatummin.  

 

Yhteistyöpalavereissa talven 2012 aikana yhdessä prosessipäällikön kanssa kävimme 

vielä läpi kehittämistoimet ja vuokaavio sekä toimintotaulukko hyväksyttiin helmikuus-

sa 2013. Lisäksi myös työorganisaationi taholta sain hyväksynnän prosessin kuvauksel-

le ja toimintotaulukolle helmikuussa 2013.   

 

 

6.1.3 Prosessin avaaminen 

 

Prosessikuvauksen jälkeen prosessi avataan toimintotaulukossa. Toimintotaulukon avul-

la avataan vuokaaviossa kuvatut prosessin toiminnot yksityiskohtaisesti.  Tein toiminto-

taulukon prosessikuvauksen yhteydessä samalla aikataululla. Toimintotaulukko laadit-

tiin Tampereen kaupungin avopalvelujen normien mukaiseen taulukkoon ja hyväksyt-

tiin prosessikuvauksen yhteydessä helmikuussa 2013 sekä prosessipäällikön taholta että 

työorganisaation taholta käsin. 
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6.2 Mittausprosessi 

 

Toisena tehtävänä opinnäytetyössäni oli kehittää mittari, jolla mitataan tunnistetun pal-

veluohjauksen prosessin suorituskykyä. Mittariston tarkoituksena olisi myös dokumen-

toida sosiaalipalvelujen neuvonnan työtä; tehdä työtä näkyväksi. Olen kuvannut mittarin 

kehittämisen vaiheita kuviossa 10. 

 

Mittariston kehittämishankkeella tarkoitetaan prosessia, jossa mittaristo suunnitellaan ja 

otetaan käyttöön organisaatiossa. Prosessi voi koostua eri vaiheista ja sen kesto voi 

vaihdella. Usein mittariston suunnittelu toteutetaan siten, että hankkeessa on ulkopuoli-

nen konsultti tai organisaation sisäinen vastuuhenkilö, joka suunnittelee ja ohjaa mitta-

riston suunnitteluun liittyviä tapahtumia. Varsinaisen suunnittelutyön tekee yleensä or-

ganisaation henkilöstöstä valittu työryhmä tai henkilö. Käyttöönottovaiheessa suunnitel-

tuja mittareita voidaan testata käytännössä, mihin liittyy muun muassa henkilöstön kou-

luttamista ja tietojärjestelmän kehittämistä. (Lönnqvist, A. & Mettänen, P. 2003, 78 -

79.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Mittariston suunnittelua. (luonnos, Petra Uusi-Kouvo 2012) 
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6.2.1 Mittariston tarpeen havainnointi 

 

Mittariston suunnittelu tarkoittaa sen ratkaisemista, mitä mitataan ja millaisilla mitta-

reilla. Mittausprosessin ensimmäinen vaihe on havaita mittarin tarve. Sosiaalipalvelujen 

neuvonnassa on ollut käytössään 1.4.2009 – 31.5.2012 aikana Petra Uusi-Kouvon suun-

nittelema ja kehittämä Excel-pohjalle laadittu asiakastilastointijärjestelmä. Työmuoto ja 

asiakasmäärä ovat kehittyneet työn edetessä ja muutosta on ollut mahdollista seurata ja 

havainnoida Excel-järjestelmään tehdyn mittarin avulla.  

 

Excel-pohjaiseen tilastoon oli tilastoitu asiakaskäyntien ja – puhelujen määrä sekä jat-

ko-ohjaustahot. Tilastossa on ollut valmis laskuri, jonka avulla on saatu nopeasti tieto 

esimerkiksi jatko-ohjaustahojen määrän kasvusta kuukausittain.  

 

 

 
 

KUVIO 11. Excel-taulukko. Sosiaalipalvelujen neuvonnan tilastointimenetelmä ajalla 

1.4.2009- 31.5.2012. Tässä taulukossa on kuvattu otos käyntitilastosta. 
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Asiakasmäärän ja – laadun kehittyessä ja kasvaessa sosiaalipalvelujen neuvonnassa jo 

ensimmäisen vuoden aikana, ilmeni tarve monipuolistaa ja kehittää mittaristoa mittaa-

maan tarkemmin palveluohjauksen prosessin suorituskykyä. Asiakasmäärän kasvaessa 

ilmeni tarve tehostaa tilastointia sekä nopeammaksi että kattavammaksi.  

 

Havaittiin tarve kehittää uudenlainen mittaristo. Esimerkiksi uutena tekijänä oli saada 

tilastointiin asiakaskontaktin kesto. Asiakaskontaktien määrän tilastointi ei yksistään 

riitä todentamaan työn määrää. Asiakaslaadun monipuolisuus on lisännyt työn haasteel-

lisuutta ja asiakaskontaktien kestoa. Puhelujen ja käyntien pelkän määrän tilastointi ei 

kuvaa työn määrää ja resurssien tarvetta neuvonnassa.   

 

Mittariston suunnittelu alkoi maaliskuussa 2011. Tutkimme kehittämääni Excel- tilasto-

järjestelmää. Todettiin, että järjestelmä tilastoi perustiedot, mutta prosessin kehittämisen 

näkökulmasta katsottuna tarpeellista olisi suunnitella uusi mittaristo. Excel-tilasto osoit-

ti sosiaalipalvelujen neuvonnan työn kasvuedellytykset; asiakasmäärä oli jatkuvassa 

kasvussa sekä ohjaustahojen laatu moninaistui jatkuvasti. Asiakasohjaukset olivat koko 

ajan entistä haasteellisempia. Lisäksi havaitsin vanhasta tilastojärjestelmästä esiin tul-

leen ongelman. Vanha tilasto oli tehty Excel-pohjalle ja järjestelmää pystyi käyttämään 

vain yksi työntekijä kerrallaan. Samaan aikaan keväällä 2011 oli juuri aloittanut kolmas 

työntekijä neuvonnassa ja tilaston pitäminen ajan tasalla asiakastyön yhteydessä hanka-

loitui, koska vain yksi ohjaaja kerrallaan pystyi tilastoon tallentamaan päivän asiakas-

kontaktit.  

 

Ilmeni tarve suunnitella palveluohjauksen prosessin suorituskykyä mittaava mittari. 

Tämä edellytti samanaikaisesti neuvonnan prosessin tunnistamista ja kuvaamista. Syn-

tyivät lähtökohdat ja tilaus opinnäytetyölleni.  

 

 

6.2.2 Mittariston tavoitteet ja näkökulmat 

 

Mittausprosessissa olennaista on määrittää, mitä mittaristolla tavoitellaan ja sen näkö-

kulmat. Tavoitteet pohjautuvat organisaation visioon ja strategiaan. Tässä tapauksessa 

Tampereen kaupungin avopalvelujen visioon ja strategiaan, koska sosiaalipalvelujen 

neuvonta kuuluu samaan organisaatioon. Tarkoituksena oli, että mittariin sisällytettäi-
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siin asiakaslähtöinen näkökulma, koska mittari mittaa palveluohjauksen prosessia sosi-

aalipalveluiden neuvonnassa, jossa asiakaslähtöisyys sekä ennaltaehkäisevä työ ovat 

toiminnan painopistealueina. Asiakaslähtöisyys mittaristossa pyrittäisiin tuomaan esiin 

siten, että mittaristo mittaa muutakin kuin asiakaskontaktien määrää. Asiakaslähtöisyys 

ja vaikuttavuus ja tehokkuus sekä taloudellisuus ovat avopalvelujen strategian kulmaki-

viä, joten määrittelin oheiset ominaisuudet myös neuvonnan mittariston tavoitteiksi ja 

näkökulmiksi.  

 

Kirjasin suunnitteluvaiheissa keväällä 2011 kaikki tilastoidut osa-alueet, mitä Excel- 

järjestelmään neuvonnassa oli tilastoitu. Niitä olivat asiakaskontaktien määrät, jotka oli 

eroteltu puheluihin ja asiakaskäynteihin. Järjestelmässä oli myös valmis laskuri, mikä 

laski ohjaustahojen määrät valmiiksi. Laskurin kautta sai kuukausittaisen tilanteen ohja-

ustahojen määrän ja laadun kehityksestä.  

 

Selvitin Excel-tilaston sekä hyvät että huonot puolet. Taloudellisuuden ja tehokkuuden 

näkökulmat tulivat esille asiakaslähtöisyyden lisäksi. Prosessin suorituskyvyn mittaus-

tulosten tulisi tuoda dataa prosessin toimivuudesta ja tehokkuudesta. Pohdin mittariston 

osa-alueita myös taloudellisuuden ja tehokkuuden näkökulmista käsin. Hyvää oli tilas-

tossa se, että siinä oli suuntaus jo prosessin mittaamiselle ja laadun ja asiakaskunnan 

kehitykselle. Haasteellista oli neuvonnan prosessikuvauksen puute.  

 

Prosessipäällikkö selvitti tilastointijärjestelmien mahdollisuutta. Hän huhtikuussa 2011 

esiin mahdollisuuden suunnitella uusi tilasto Requeste- palvelintuottajan pohjalle. Jär-

jestelmän käyttö on vielä uudempi, mutta esimerkiksi Tampereen terveyspalvelujen 

neuvonnalla on oma mittaristonsa ja se on kehitetty Requeste -järjestelmän pohjalle. 

Tämän johdosta kävin asiakaspalautejärjestelmän projektipäällikön sekä prosessipäälli-

kön kanssa tutustumassa terveyspalvelujen neuvonnan järjestelmään huhtikuussa 2011. 

 

Suunnittelussa selvisi, että Requeste -järjestelmää on mahdollista muokata juuri omaan 

käyttötarkoitukseensa sopivaksi mittariksi. Requeste -järjestelmä luo pohjan ja kaikki 

tehdään mittaristoon juuri siten, miten kukin työmuoto sen suunnittelee ja kehittää. 

Olennaista on, että mittaristoa on mahdollista muokata siten, että organisaation visio ja 

strategian näkemykset ilmenevät. Mittariston tavoitteet alkoivat jo selkiytyä kevään 

2011 lopussa. Selvitin myös tarkasti tässä vaiheessa, mitkä olisivat olennaisia mittarin 

ominaisuuksia. Kirjasin ylös luonnoksen mittarin pohjasta. Mittarin olisi mitattava pro-
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sessin suorituskykyä. Lisäksi mittarin tulisi kuvata kustannustehokkuutta ja vaikutta-

vuutta. Suunnitelmien pohjalta tein yhteistyössä projektipäällikkö Marjo Vesan kanssa 

luonnospohjan uudelle mittarille.  

 

Toukokuussa 2011 suunnittelupalaverissa päivitettiin Requesten kehittämisen tilanne. 

Palaveriin osallistuivat työorganisaatio ja prosessipäällikkö. Kävimme läpi Requeste -

mittariston mallipohjan. Lisäksi pohdimme Requesten käyttöönoton mahdollisuuksia ja 

sovimme, että suunnittelua jatketaan ja tämän jälkeen päätetään Requesten mahdollises-

ta tilauksesta ja käyttöönotosta. 

 

6.2.3 Mittausprosessin toiminnot 

 

Mittauksen kohteen ratkaiseminen edellytti sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohja-

uksen prosessin tunnistamista, kuvaamista ja avaamista. Prosessityön olen selostanut 

luvussa 6.1. Mittausprosessin taustamateriaalina käytin myös laatimaani Excel-

tilastointijärjestelmää, jonka olin laatinut sosiaalipalvelujen neuvonnan toiminnan alus-

sa 1.4.2009.  

 

Mittarin suunnittelussa tavoitteena oli realisoida, mitä neuvonnassa tehdään. Havaittu-

jen ja tunnistettujen toimintojen pohjalta määriteltiin mittari. Palveluohjauksen proses-

sin kuvaus tehtiin samanaikaisesti mittausprosessin rinnalla. Prosessin kuvaus oli edel-

lytys mittausprosessille. Havaittujen toimintojen pohjalta laadittiin prosessin suoritus-

kyvyn mittaria. Mittausprosessi sisälsi uuden tilastointijärjestelmän valikkojen suunnit-

telun. Työ eteni siten, että tein itse kaavion neuvonnan asiakasprosessin kohdista ja 

myös Excel-tilastojärjestelmän osa-alueista. Samanaikaisesti eteni prosessin kuvaami-

nen.  

 

Kesällä 2011 ilmeni tilastointijärjestelmän kehittämisessä haasteeksi, että ohjaustahoja 

oli voitava valita useampi kerrallaan. Sosiaalipalvelujen neuvonnan asiakastyölle tyypil-

listä on, että asiakkaan tilanne on monimuotoinen ja palveluohjaus sisältää useita eri 

jatko-ohjaustahoja. Haasteena oli selvittää, onko Requeste – tilastointijärjestelmässä 

mahdollista valita useampi eri ohjaustaho. Elokuussa 2011 teknisen yksikön asiantuntija 

selvitti useamman eri vaihtoehdon valinnan mahdollisuuden koskien jatko-ohjaustahoja 

sekä yhteydenoton aiheita. Samanaikaisesti selvitin työorganisaation johdon taholta 
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heidän toiveensa tilastointivalikkojen suhteen. Mitä olisi olennaista tilastoida sekä tilaa-

jan että tuottajan näkökulmasta käsin? 

 

Saamani palautteen pohjalta tein suunnitelman Requeste- mittaristoksi ja lähetin suunni-

telman hyväksyttäväksi sekä prosessipäällikölle että työorganisaation johdolle.  Suunni-

telman tein luonnoksen pohjalta (ks. Liite 12), jonka aiemmin olin yhteistyössä proses-

sipäällikön kanssa laatinut. Suunnitelman pohja hyväksyttiin lokakuussa 2011, jonka 

jälkeen se toimitettiin myös Requeste -palvelimen tuottajan Tampereen yhteyshenkilöl-

le.  

 

Tammikuun ja helmikuun 2012 aikana tein yhteistyötä Requeste- palvelintuottajan 

kanssa. Mittarin suunnittelu vaati tiivistä yhteistyötä myös työorganisaation kanssa. 

Lokakuussa 2011 laadittua suunnitelmaa (ks. Liite 12) vielä muokattiin sekä testasin 

mittarin toimivuuden käytännön työssä sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Maaliskuussa 

2012 Requesten- palvelimen pohjalle tehty mittaristo oli valmis.  

 

4.5.2012 kutsuin yhteistyöpalaverin koolle, johon osallistuivat työorganisaationi johto 

sekä Requeste -palvelujärjestelmän Tampereen yhteyshenkilö. Palaverissa hyväksyttiin 

laadittu Requesten tilastointipohja. Muutoksia mittaristoon tuli siltä osin, että katsottiin 

tarpeelliseksi yhteydenoton aiheen lisäksi määrittää tilastoon myös ohjaustahot. Ohjaus-

tahojen erittely lisäisi palveluohjauksen prosessin mittauksen kattavuutta. Yhteydenoton 

aihe, esimerkiksi huoltajuus ja ero, ei kuvannut koko asiakasohjausta tarpeeksi kattavas-

ti. Myös palveluohjauksen prosessin suorituskyvyn mittaustulokset olisivat jääneet sup-

peammiksi. Esimerkiksi asiakasohjauksessa yhteydenoton aiheeseen voi liittyä mahdol-

lisesti kolme tai jopa viisi eri ohjaustahoa. Näitä ovat esimerkiksi huoltajuus ja ero- ai-

heessa Kela, perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvojat), lapsiperheiden sosiaaliasema, 

ensi- ja turvakoti (mahdollinen perheväkivallan uhka erotilanteessa) sekä asuntotori 

(uuden asunnon etsintä). Aiemmin Excel-tilastossa kerättiin dataa ongelmatilanne-

nimikkeellä. Lisäksi palaverissa sovittiin, että tilaston valikkokohta vaihdettaisiin yh-

teydenoton aihe- nimikkeeksi. Perusteluna valikon nimen vaihtoon oli se, että uusi ni-

mike oli positiivisempi näkökulmaltaan sekä laajemmin tilastoi palveluohjauksen pro-

sessin yhtä toimintoa. 

 

Muutostoiveet kirjasin uuteen suunnitelmaan ja lähetin Requeste -palvelintuottajalle. 

Muutokset olivat valmiita jo viikon kuluessa. Tämän jälkeen toukokuun 2012 lopussa 
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lopullinen hyväksyntä tuli työorganisaation johdolta, että Requeste otetaan käyttöön 

sosiaalipalvelujen neuvonnassa 1.6.2012 alkaen. 

 

 

6.2.4 Mittariston käyttöönotto ja ylläpito 

 

Requeste – mittaristo otettiin käyttöön 1.6.2012 sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Mitta-

riston käyttöönotto edellyttää aina sitä, että varmistetaan henkilökunnan osaaminen uu-

den ohjelman käyttöön. Tilasto-ohjelmaa oltiin ottamassa loppujen lopuksi nopealla 

aikataululla käyttöön ja mielestäni oli tärkeää, että tilastomittarin mahdollisuudet voitai-

siin heti hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttöönotossa ja tilaston käytössä 

ei saisi olla riskejä ja hidastavia tekijöitä, kuten se esimerkiksi, että ohjelmaa ei osattaisi 

käyttää. 

 

Otin yhteyttä työorganisaation johtoon sekä Requeste – palvelimen tuottajan Tampereen 

yhteyshenkilöön ja henkilökunnan koulutus järjestettiin toukokuussa 2012. Koulutuk-

seen osallistuivat neuvonnan henkilökunta sekä esimies. Koulutuksessa myös jokaiselle 

työntekijälle luotiin oma tunnus Requeste -ohjelmaan. Järjestelmään kirjaudutaan omal-

la tunnuksella ja tilastointi on mahdollista palveluohjauksen yhteydessä koko työpäivän 

ajan omassa tahdissa. Etuna on järjestelmän nopeakäyttöisyys ja järjestelmä toimii myös 

tilastointivalikkojen järjestyksen ja sisällön puolesta ohjauksen tukena.   

 

Tilastojärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaa Requesten palvelimen tuottaja.  So-

siaalipalvelujen neuvonnan tilastojärjestelmän vastuukäyttäjänä otan kuukausittain tilas-

to-otokset Requeste- mittariston tiedoista. Tallennan tiedot erilliselle työasemalle. Näin 

mahdollistetaan tilaston saatavuus sekä tilastojen säännöllinen tarkastelu. Tarvittaessa 

otan tilasto-otokset myös erillisiltä ajankohdilta. Arviointien, suunnitelmien ja päätösten 

tekeminen ei onnistu, ellei työtä ole dokumentoitu koko asiakasprosessin ajan. Mittaris-

toa on päivitettävä myös mahdollisissa muutostilanteissa; esimerkiksi ohjaustahojen 

laadun selkeä muutos edellyttää mittariston valikkojen vaihtamista. Teen tiivistä yhteis-

työtä sekä työorganisaation että Requeste -palvelimen tuottajan kanssa.  
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7 ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUOHJAUKSEN PROSESSI 

 

 

7.1 Sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauksen prosessi 

 

Prosessin tunnistamisen ja kuvaamisen välissä on olennaista hahmottaa prosessikartta 

kuvatusta organisaatiosta eli tässä tapauksessa sosiaalipalvelujen neuvonnasta. Proses-

sikartta sisältää organisaation ydin- ja tukiprosessit, ja niiden yhteydet. Se on tärkeä 

viestinnän väline ja selvittää ulkopuoliselle ymmärrettävällä tavalla, miten organisaatio 

toteuttaa tehtäväänsä. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 12. Sosiaalipalvelujen neuvonnan prosessikartta 

 

Prosessikartassa (ks. Kuvio 12) kuvataan aina prosessin toimintoja. Prosessin toiminto 

koostuu toisiinsa liittyvistä tehtävistä, jotka on suoritettava aina uudelleen toiminnon 

aiheuttajan sitä vaatiessa. Sosiaalipalvelujen neuvonnassa päätoiminto on palveluohjaus. 

Toiminnolla pitää olla selvä tavoite: suorite ja tulostila, joita toiminto monistaa. 

Toiminto vaatii määrätynlaisia resursseja ja kuluttaa ne. Prosessi koostuu toiminnoista. 

Toimintojen nimien tulee tarkoittaa tekemistä. Prosessin suorituskyvyn mittari mittaa 

prosessin toimintoja. 

 

 

Palveluohjauksen prosessi 

Tukiprosessi 1: 

Tilastointijärjes-

telmä Requeste 
 

Tukiprosessi 2: 

Effica 

Prosessi tuottaa palvelut ja vai-

kutukset, joita varten yksikkö 

eli sosiaalipalvelujen neuvonta 

on olemassa 

Asiakas 
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Kehittämistyöni tarkoituksena oli kuvata sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauk-

sen prosessi sekä kehittää mittari palveluohjauksen prosessin suorituskyvyn mittausta 

varten. Olen tunnistanut ja kuvannut palveluohjauksen prosessin vuokaavion avulla. 

Prosessin kuvaus on lisäksi aina avattava. Olen avannut prosessin tarkasti kohta kohdal-

ta toimintotaulukon avulla. Tiivistetysti työni tulososiossa avaan esimerkein toiminto-

taulukon kohtia.  

 

Palveluohjauksen prosessin mittarin suunnittelin ja kehitin alusta lähtien. Havainnointi 

sekä Excel-tilastojärjestelmä olivat tukena uuden mittariston kehittämisessä. Olen ku-

vannut vaihe vaiheelta mittariston suunnittelun ja kehittämisen vaiheet luvussa 6. Lu-

vussa 7.2 kuvaan kehitetyn mittarin lopputuloksen.  

 

Prosessiajattelussa työn tarkastelu ja kehittäminen on jatkuvaa. Työtä arvioidaan ja mi-

tataan. Julkishallinnon suositus määrittää, että prosessi on tiettyihin resursseihin liittyvä 

toimintosarja (ks. Kuvio 13), joka muuttaa resurssien panokset tuotoksiksi. (JHS 152.) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

KUVIO 13. Prosessi on resursseihin liittyvä toimintosarja (JHS, muokattu) 

 
 

7.1.1 Prosessin kuvaaminen vuokaavion avulla 

 

Prosessikuvauksen on oltava käytännöllistä ja yksityiskohtaista. Tuotteen eli palvelun 

määrittelyssä on otettava huomioon, mitä erilaisia palveluja asiakkaalle annetaan ja mi-

ten resurssien käyttö vaihtelee. Tuloskriteerit kuvaavat palvelun jälkeen olevaa tilannet-

Prosessina:  

*puhelu 

*käynti 

Organisaatio: 

SOSIAALIPALVELUJEN 

NEUVONTA 

Asiakas:  

Ongelma/ 

kysymys 

Asiakas 

*tyytyväisyys? 

Apu riittävä? 

PALVELU- 

OHJAUS 

Tuotokset: 

* ohjaus: työ päättyy 

 *ohjaus: jatko-ohjaus 
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ta. Esimerkkinä tästä on juuri tilaston pitäminen asiakaskontaktien määrästä ja ohjausten 

määrästä ja laadusta.  

 

Olen kuvannut vuokaaviolla (ks. Kuvio 14) palveluohjauksen prosessin sosiaalipalvelu-

jen neuvonnassa ja vuokaavio on tehty Tampereen kaupungin normin mukaisesti ja hy-

väksytty. Vuokaavio on myös opinnäytetyöni liitteenä. 

 

 
 

KUVIO 14. Sosiaalipalvelujen neuvonnan prosessin vuokaavio (ks. Liite 1) 

 

7.1.2 Prosessin avaaminen toimintotaulukon avulla 

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauksen prosessin kuvaamisen lisäksi prosessin 

toiminnot on myös avattava tarkasti. Olen avannut prosessin kokonaisuudessaan vaihe 

vaiheelta toimintotaulukossa. Toimintotaulukko on opinnäytetyöni liitteenä (ks. Liite 9). 

Sekä vuokaavio että toimintotaulukko ovat virallisia prosessin kuvaamisen ja avaamisen 

toimintoja ja ne ovat laadittu Tampereen kaupungin avopalvelujen säännösten mukai-

sesti. Seuraavaksi tuon esiin toimintotaulukon prosessin vaiheita tiivistetysti.  
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1 Prosessin alkaessa asiakas tulee sosiaalipalvelujen neuvontaan ilman ajanvarausta tai 

ottaa yhteyttä puhelimitse. Asiakas voi ottaa puhelimitse yhteyttä tai tulla sosiaalipalve-

lujen neuvonnan toimipisteeseen aukioloaikoina ilman ajanvarausta. Sosiaaliohjaajalla 

ei ole etukäteen tietoa, kuka asiakas tulee paikalle. Neuvonnassa selvitetään asiakkaan 

sosiaalinen tilanne (esimerkiksi perhesuhteet, asuminen, koulutus, työtilanne) sekä ta-

loudellinen tilanne. Palvelu on asiakkaan kuuntelemista ja neuvontaa sekä ohjaamista 

edelleen eri palvelujen piiriin.  

 

2 Kohdassa kuvataan asiakkaan tilanteen arviointi. Arviointivaiheessa asiakas kertoo 

itse tilanteensa. Usein tilanne on moniongelmainen ja sosiaaliohjaajan tehtävänä on ky-

symyksien avulla selvennettävä, miksi asiakas ottaa yhteyttä neuvontaan. Mikä on ky-

symys, johon ohjausta ja neuvontaa haetaan?  

 

3 vaiheessa asiakas yksilöidään. Sosiaaliohjaaja selvittää; onko asiakas työssäkäyvä, 

työtön, eläkeläinen, omainen, opiskelija vai onko kyse jostain muusta, kuten esimerkik-

si, onko asiakas sairaslomalla.  

 

Vaiheissa 4.-9 selvitetään asiakastyyppi-luokat. Sosiaalipalvelujen neuvonnassa luoki-

tellaan asiakastyypit. Asiakastyypin yksilöinti mahdollistaa muun muassa ohjauksen 

kattavuuden, esimerkiksi jos asiakas on työtön, niin varmistetaan onko asiakkaalla 

työnhaku voimassa ja ensisijaiset työttömyysturvaetuudet haettu tai laitettu haku vireil-

le. Asiakastyyppejä voi olla eläkeläinen, työtön, työssäkäyvä, omainen, opiskelija tai 

jokin muu tilanne. Eläkeläinen-tyyppiluokan määrittää vielä tarkemmin tilastointijärjes-

telmässä oleva ikäjakauma-valikko. Siinä määritellään, onko kyseessä alle vai yli 30-

vuotias asiakas. Sosiaalipalvelujen neuvonnan asiakaskunta on erittäin laaja-alainen ja 

vain yleisimmät tyyppiluokitukset on huomioitu, lisäksi voi olla jokin muu tilanne.  

 

Prosessin vaiheessa 10 sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelun tarvetta ja asiakkaan 

tilannetta sekä ohjaa tämän kokonaisarvion mukaisesti tarvittavien tahojen piiriin. Sosi-

aalipalvelujen neuvonnassa on yleistä, että ohjaustahoja voi olla useita samalle asiak-

kaalle. Tarvittaessa sosiaalineuvoja konsultoi ohjauksen tahoa, esimerkiksi toimeentulo-

tuen yksikön etuuskäsittelijää tai sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön tai lapsiperhei-

den sosiaalityön sektorilla. Alle 25-vuotiaille nuorille, uusille asiakkaille suositellaan 
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ajanvarausta sosiaaliasema Sarvikselle aktivointisuunnitelman tekemiseksi, varsinkin 

jos tilanne on moniongelmainen.  

 

Vaiheessa 11 on palvelutarpeen arviointi tehty ja arvioinnin perusteella annetaan neu-

vontaa yleisellä tasolla. Ohjaaja on kartoittanut asiakkaan kokonaistilanteen ja arvioinut 

tilanteen. Asiakkaan tilanteeseen on riittänyt neuvonta, hänellä ei ole esimerkiksi talou-

dellisiin etuuksiin liittyvää ohjauksen tarvetta. Asiakas on yleisesti tiedustellut omaan 

tai omaisen tilanteeseen liittyviä ohjeita. Sosiaaliohjaaja on arvioinut, että asiakas on 

hyötynyt ohjatuista palveluista ja tarvittaessa jatko-ohjaus / työ päättyy. Asiakas on saa-

nut tarvittavan avun.  

 

Prosessin kohdassa 12 asiakas on yleisesti tiedustellut omaan tai omaisen tilanteeseen 

liittyviä ohjeita. Sosiaaliohjaaja arvioi, että asiakas hyötyy ohjatuista palveluista ja työ 

päättyy.  

 

Kohdassa 13 on tehty sosiaaliturvan riittämättömyydestä johtuva taloudellisen tilanteen 

kartoittaminen; esimerkiksi toimeentulotuen hakemukset; ohjeistus, vastaanotto ja lähet-

täminen. Neuvonnasta ohjataan tarvittaessa asiakasta hakemaan ensisijaista etuutta sekä 

kerrotaan asiakkaalle muista tarjolla olevista palveluista. Sosiaalipalvelujen neuvonnas-

ta voi asiakas hakea toimeentulotukihakemuksia ja saada tarvittaessa ohjeita hakemuk-

sen täyttämisessä.  Asiakas voi myös jättää toimeentulotukihakemuksen neuvontaan, 

josta se toimitetaan sisäisellä postilla eteenpäin. Asiakaan jättäessä hakemuksen neu-

vontaan, sosiaaliohjaaja tarkistaa aina asiakkaan toimeentulotukihakemuksen. Sosiaa-

liohjaaja ohjeistaa aina tarvittaessa neuvonnassa asiakkaalle, mitä liitteitä toimeentulo-

tuen hakemukseen tarvitaan.  

 

Sosiaalineuvojat antavat yleisluontoista neuvontaa: sosiaalineuvojat eivät tee asiakasta 

koskevia viranomaispäätöksiä, kuten esimerkiksi toimeentulotukipäätöksiä eivätkä oh-

jaajat laadi toimeentulotukipäätöksiin liittyviä laskelmia asiakkaalle. Sosiaaliohjaajat 

eivät myöskään ota kantaa jo tehtyihin toimeentulotukipäätöksiin. (ks. Liite 9) Sosiaali-

palvelujen neuvonnan viranomaisella on kaikessa ohjauksessa ja työssään täysi salassa-

pitovelvollisuus. 
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Prosessin vaiheessa 14 on kyseessä ohjaus ja neuvonta. Sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan 

palvelun tarpeen ja ohjaa asiakasta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Sosiaalipalvelujen 

neuvonnassa on yleistä, että ohjaustahoja voi olla useita samalle asiakkaalle. Esimerkik-

si sama asiakas voi kysyä neuvoa ja ohjausta koskien asunnottomuutta, toimeentulotuen 

hakemista sekä työttömyys voi olla myös samanaikaisesti ongelmana sekä vaikea huol-

tajuuskiista, joista myös asiakas tarvitsee tietoa, ohjausta ja neuvontaa, mihin ottaa yh-

teyttä ja mitä tehdä.  

 

Kohdassa 15 käsitellään jatko-ohjaustahoja. Sosiaalipalveluiden neuvonnassa on yhteis-

työkumppaneina, verkostoyhteistyössä useita kaupungin tahoja sekä 3.sektorin palvelu-

tahoja.  

 

Vaiheessa 16 selvitetään Tampereen kaupungin palveluista mahdollisia jatko-

ohjaustahoja. Tilastointijärjestelmä Requesten ohjaustaho-valikossa on yhteensä 21 

vaihtoehtoa. Viimeisenä vaihtoehtona on, että ei jatko-ohjausta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että sosiaalipalvelujen neuvonnasta on saatu tarvittava neuvo / ohjaus / apu ja jatko-

ohjaukselle ei ole ollut tarvetta. Otan tässä esille kolme erilaista vaihtoehtoa kokonais-

valikosta, jotta kokonaisuus hahmottuisi. Ohjaustahoja on monia erilaisia. Esimerkkita-

hot ovat toimeentulotuen yksikkö, sosiaalipäivystys sekä perheoikeudelliset palvelut. 

 

Prosessin vaiheessa 17 käsitellään kolmannen sektorin palvelutahoja, jotka ovat myös 

mahdollisia jatko-ohjaustahoja sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Sosiaalipalveluiden 

neuvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Tilastointijärjes-

telmän ohjaustaho-valikkoon on kirjattu kolmannen sektorin tahoja, jotka ovat tällä het-

kellä yleisimpiä ohjaustahoja. Kaksi esimerkkitahoa on Kela ja seurakuntien diakonia-

työ.  

 

Prosessin vaiheessa 18 selvitetään, että sosiaalipalvelujen neuvonnassa on käytössään 

kaksi tietojärjestelmää: Tampereen sosiaalityön järjestelmä, Effica -tietojärjestelmä sekä 

tilastointijärjestelmä Requeste. Effica -tietojärjestelmään on ohjaajilla selailuoikeudet, 

viranomaispäätöksiä ei neuvonnasta käsin tehdä. Sosiaalineuvonnassa on muun muassa 

Effica -oikeus nähdä toimeentulotukipäätösten laskelmat ja toimeentulotukihakemuksen 

vireillepano ja tätä kautta mahdolliset lisäselvityspyynnöt. Effican selailuoikeudet pai-

nottuvat toimeentuloturvaan liittyviin kysymyksiin. Sosiaalipalvelujen neuvonnan ky-

symykset kattavat myös muut sosiaalipalvelujen kentän palvelut ja ohjaukset, mutta 
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tarkemmat päätöstiedot ohjataan kysymään kyseisestä tahosta, esimerkiksi vammaispal-

velutoimiston päätökset. 

 

Vaiheessa 19 on kyseessä neuvonnan toinen tietojärjestelmä, tilastointijärjestelmä Re-

queste. Jokaisella ohjaajalla sosiaalipalvelujen neuvonnassa on oma tunnus Requeste-

tilastointijärjestelmään. Requeste -järjestelmään kirjataan jokainen asiakaskontakti; sekä 

asiakaspuhelut että – käynnit. Tilastointijärjestelmän kautta työn kehittäminen mahdol-

listuu kattavammin. Tilastointijärjestelmä kertoo esimerkiksi, kuinka monta asiakas-

käyntiä ja puhelua kuukausittain neuvonnassa on.  

 

7.2 Requeste – tilastointijärjestelmä sosiaalipalvelujen neuvonnassa 

 

Dokumentointi tarkoittaa asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista sekä asiakassuhteessa 

ja palvelutapahtumissa syntyvien tietojen, kuvien ja äänitteiden tallentamista. Erilaiset 

asiakirjat tukevat työntekijää lainmukaisissa työprosesseissa, niihin liittyvässä päätök-

senteossa sekä päätösten valmistelussa. Asiakkaalle erilaisilla asiakirjoilla voidaan ku-

vata ja todentaa asiakasprosessin tapahtumia ja kulkua. (Laaksonen ym. 2011, 14.) 

 

Hyvän mittarin kehittäminen on aina suuri haaste tilaajille ja tuottajille prosessilähtöisen 

toiminnan ohjausta ja tuloksellisuuden arviointia varten. Opinnäytetyöni tarkoituksena 

oli myös kehittää palveluohjauksen prosessin suorituskykyä mittaava järjestelmä.  

 

Requeste- tietojärjestelmä toimittaa ja kehittää ohjelmistoratkaisuja yritysten ja julkisen 

sektorin liiketoimintaprosessien tueksi. Keskeisimpiä osaamisalueita ovat IT- palvelui-

den hallinta, asiakaspalveluratkaisut ja tuotekehityksen tehostamisen ratkaisut. Requeste 

on Suomessa kehitetty ohjelmistotuoteperhe. Requeste on ratkaisu asiakaspalveluun 

sekä HelpDeskiin ja Requeste Product Development sisältää tehokkaat työkalut tuoteh-

kehityksen tehostamiseen. Requeste on käytössä jo yli kahdessakymmenessä maassa. 

Palvelujen ja ratkaisujen avulla asiakkaat voivat parantaa kilpailukykyä, saavuttaa kus-

tannussäästöjä sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Requeste.) 

 

Mittariston suunnittelu ja kehittäminen onnistuivat toimintatutkimuksellisessa kehittä-

mistyössäni ja valmis Requeste- mittaristo otettiin käyttöön sosiaalipalvelujen neuvon-

nassa 1.6.2012. Mittaristo on tuonut mitattua tietoa palveluohjauksen prosessin suori-
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tuskyvystä sosiaalipalvelujen neuvonnassa 1.6.2012 alkaen. Mittarin kautta ilmenevät 

muun muassa asiakasmäärän kasvun kehitys ja ohjausten laadun monipuolisuus ja 

muuttuminen.  

Kuviossa 15 Requeste- järjestelmän etusivusta on työssäni esimerkkinä, jotta tilastojär-

jestelmän malli aukeaa paremmin kokonaisuudessaan. Samalla kuva osoittaa vertailu-

pohjaa ja muutoksen aiempaan tilastointimenetelmään, joka oli tehty Excel-pohjalle (ks. 

Kuvio 9).  

 

 

KUVIO 15. Requeste -mittariston käyttäjäsivu sosiaalipalvelujen neuvonnassa 

 

Tilastojärjestelmästä tallennetaan kuukausittaiset tilasto-otokset ja ne viedään omalle 

työasemalleen. Lisäksi tarvittaessa otetaan erillisiä tilasto-otoksia puolivuosittaisista 

tilanteista tai esimerkiksi yksittäisistä muutostilanteista. Näitä ovat esimerkiksi ohjaus-

tahojen selkeä muuttuminen tai asiakaspuhelujen määrän radikaali muuttuminen. Tie-

don seuranta mahdollistaa palveluohjausprosessin tarkastelun ja kehittämisen. Tiedon 
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avulla voidaan paikallistaa toimeentulotulotuen kysymysten vaihtelevuus eri vuodenai-

koina ja tiedottaa tarvittavia tahoja mahdollisista ruuhka-ajoista. 

 

Requeste- mittariston avulla näkyy tulokset sekä numeraalisesti että graafisen esityksen 

muodossa. Requestessa on seitsemän eri osa-aluetta, jotka selvitetään palveluohjauksen 

prosessissa. Jokaisessa kohdassa on oma valikkonsa ja sosiaaliohjaajat kirjaavat tiedot 

asiakkaan tilanteesta. Järjestelmään kirjaudutaan aina omalla tunnuksella. Requeste -

tilastojärjestelmän osa-alueet etenevät johdonmukaisesti sosiaalipalvelujen neuvonnan 

palveluohjausprosessissa ja järjestelmän kautta sosiaaliohjaaja profiloi asiakkaan. Re-

queste- tilastojärjestelmän suunnittelussa ja kehittämisessä olen hakenut tehokkuutta 

segmentoimalla asiakkaita ja keskittämällä palveluiden tuotantoa. Segmentoitua palve-

lumallia käytetäänkin juuri julkisen hallinnon yhteispalvelupisteissä, joihin kootaan 

useita eri palveluntuottajan palveluita samalla asiakasryhmälle.  

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnan työssä toimintaperiaatteena ovat asiakaslähtöisyys ja en-

naltaehkäisevä työote. Jokaisesta asiakkaasta tehdään aina yksilöllinen profilointi. Re-

queste-tilastointijärjestelmä tukee yksilöllistä asiakasprofilointia. Requesten valikoissa 

on yleisimmät vaihtoehdot, jotka ovat laadittu edellisen tilastojärjestelmän tiedonkeruun 

pohjalta. Lisäksi on aina mahdollisuus valita jokin muu tilanne ja kirjata se tarkemmin 

kommenttikenttään. Järjestelmää seurataan asiakasprofiloinnin ja palveluohjauksen toi-

mivuuden kannalta koko ajan ja järjestelmää ollaan valmiina muokkaamaan paremmin 

työtä tukevaksi. 

 

Tilastointimenetelmien hyödyntäminen on vielä suhteellisen uusi menetelmä sosiaa-

lialan sektorilla. Ainutlaatuisemmaksi mittariston käyttäminen sosiaalipalvelujen neu-

vonnassa tekee sen, että keskitettyjä sosiaalipalvelujen neuvontayksiköitä on Suomessa 

tällä hetkellä vain Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Neuvonnan mittaria on mahdol-

lista kehittää entisestään ja hyödyntää tulevaisuudessa laajemminkin sosiaali- ja terve-

ysalan sektoreilla. Tilastojärjestelmän sovellusta esittelin laajemmin Requeste – käyttä-

jäpäivillä Helsingissä marraskuussa 2012. Tilastointijärjestelmän monipuolisuus koet-

tiin eduksi palveluohjauksen prosessin suorituskyvyn mittauksessa. 
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Seuraavaksi tarkastelen Requeste -mittariston valikoita. Mittaristo on ollut sosiaalipal-

velujen neuvonnassa käytössä 1.6.2012 alkaen. Olen ottanut tilasto-otokset ajalta 

1.6.2012- 31.12.2012.  

 

7.2.1 Asiakkaan yhteydenotto on puhelu tai asiakaskäynti 

 

Requeste -järjestelmään kirjataan ensimmäiseksi asiakkaan yhteydenottotapa, joka on 

asiakaspuhelu tai asiakaskäynti. Sosiaalipalvelujen neuvontaan ei tarvitse tehdä ajanva-

rausta. Asiakas voi soittaa tai tulla neuvontaan aukioloaikojen puitteissa. Tilasto-otokset 

osoittavat puhelujen ja käyntien määrien vaihtelun.  

 

1.6.2012 - 31.12.2012 välisenä aikana asiakaskontaktien määrä sosiaalipalvelujen neu-

vonnassa oli yhteensä 5623 kpl. Asiakaspuheluja oli tuona aikana yhteensä 2278 kpl 

(ks. Liite 4). Asiakaskäyntejä oli yhteensä 3345 kpl (ks. Liite 5). Lisäksi tilasto-

otoksesta selvisi, että 25 kpl oli määrittelemättömiä asiakaskontakteja tuolta ajanjaksol-

ta, koska yhteydenottotapaa ei oltu tilastoitu. Eli yhteensä asiakasmäärä on ollut kaiken 

kaikkiaan tuona aikana 5648 kpl. Sosiaalipalvelujen neuvonnan resurssimäärä oli tuona 

aikana keskimäärin kolme sosiaaliohjaajaa. 

 

Asiakasprofilointi on haasteellista aloittaa samankaltaisesti, kun on kyse puhelusta tai 

henkilökohtaisesta käynnistä. Esimerkiksi asiakkaan yhteydenotto sosiaalipalvelujen 

neuvontaan saattaa olla vakava kriisipuhelu eikä ohjaajalla ole tilanteesta taustatietoja. 

Puhelun aikana on asiakas kohdattava yksilöllisesti ja saatava palveluohjaus toteutettua 

kattavasti ja asiakasta auttavaksi. Puhelimessa ei näe asiakkaan olemusta, itkeekö hän, 

onko hänestä havaittavissa muuten jotain huolestuttavaa, kuten terveydellisiä huolen 

aiheuttajia. Olennaista on kuulla asiakasta. Kuuntelun kautta kartoitetaan puhelimessa 

koko tilanne. On osattava rohkeasti myös esittää kysymykset, joita ei muuten oteta esil-

le. 

 

Vertaan tässä asiakastilannetta, jossa asiakas on tullut paikan päälle neuvontaan. Sosiaa-

liohjaaja näkee jo päällepäin väkivaltatilanteen asiakkaalla, jos hänellä on näkyvä vam-
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ma, esimerkiksi musta silmä. Tällöin on oltava rohkeutta ja ammatillisuutta selvittää 

asiallisesti, onko taloudellisten ongelmien lisäksi vaarana akuutisti väkivallan uhka. 

Puhelimessa tämä tilanne on tunnistettava kuuntelun kautta. Tämä tuo haastetta ja puhe-

limessa entisestään korostuu asiakkaan kuuntelu, mikä on tärkeä osa palveluohjausta ja 

asiakaslähtöisyyttä. 

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa tilastoitiin ajalla 1.6.2012- 31.12.2012 yhteensä 311 

kappaletta asiakasohjaustilanteita, jolloin on ollut päihde- ja mielenterveysongelmat 

yhteydenoton aiheena.   Perheväkivaltatilanteita tilastoitiin lisäksi samana jaksona erik-

seen yhteensä 49 kappaletta.  

 

7.2.2 Neuvonnan asiakastyyppi 

 

Requeste -järjestelmään kirjataan seuraavaksi asiakastyyppi. Valikossa on viisi pää-

tyyppiä ja kuudentena tyyppinä on mahdollista valita jokin muu tilanne. Viisi päätyyp-

piä on valittu Excel- tilastojärjestelmän antaman tiedon pohjalta, josta tietoa on koottu 

vuosien 2011 ja 2012 ajalta. Tilastotiedon mukaan nämä viisi päätyyppiä ovat yleisim-

mät neuvonnan asiakastyypit. Vaihtoehtoina valikossa ovat työttömyys, työtön, eläke-

läinen, opiskelija tai omainen. Ajalla 1.6.2012 – 31.12.2012 yleisin neuvonnan asiakas-

tyyppi oli työtön (ks. Kuvio 16). Työttömiä oli neuvonnan asiakkaina tuona ajanjaksona 

yhteensä 3283. Asiakkaita yhteensä oli tuona ajanjaksona 5648 kpl. 
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KUVIO 16. Sosiaalipalvelujen neuvonnan asiakastyypit ajalta 1.6.2012 – 31.12.2012. 

 

Asiakastyyppi-kirjauksen kautta saatu tieto kertoo esimerkiksi, onko työttömien yhtey-

denottojen määrä kasvanut viimeisten kahden kuukauden aikana. Tällainen tieto voi 

usein olla rinnasteinen syy toimeentulotukihakemusten määrän ruuhkautumiseen Tam-

pereen toimeentulotuen yksikössä. Requeste -järjestelmälle onkin tyypillistä tuoda tietoa 

myös yhteiskunnallisella tasolla eikä ainoastaan sosiaalipalvelujen neuvonnan tasolla. 

Asiakastyyppi-tieto toimii samalla myös ohjauksen tukena. Omaiselle ei voida kaikkia 

tietoja luovuttaa ja ohjausta on mietittävä eri kannalta. Usein asiakkaalla ei ole myös-

kään valmista kysymystä itsellään, vaan hän ”vyöryttää” koko tilanteen ohjaajalle. Täl-

löin tilastojärjestelmä toimii hyvänä tukena ohjaustilanteessa, kun kokonaistilannetta 

arvioidaan ja selvitetään oikeat jatko-ohjaustahot. 

 

 



65 

7.2.3 Asiakaskontaktin kesto 

 

Tilaston kautta saatu tieto profiloi asiakastyypit ja ohjaustahot ja samalla työn 

monipuolisuutta. Tämä auttaa osaltaan kartoittamaan työn määrää ja resurssien tarvetta. 

Asiakaskontaktien määrän lisäksi tilastoidaan myös asiakaskontaktien kestot. Tilaston 

valikosta on mahdollisuus valita kolme eri vaihtoehtoa asiakaskontaktin keston 

tilastoimiseen; alle 10 minuuttia, 10 -30 minuuttia ja yli 30 minuuttia.  

 

Otin Requeste- tilasto-ohjelman kautta tilaston ajalta 1.6.2012 - 31.12.2012 ja selvitin, 

mikä oli yleisin asiakaskontaktin kesto tuona aikana (ks. Liite 6). Asiakaskontaktit on 

eroteltu puheluihin ja asiakaskäynteihin. Erottelin myös yleisimmät asiakaskontaktien 

kestot puheluittain ja käynneittäin. Yleisin asiakaskontaktin kesto käyntien osalta oli 10-

30 minuuttia. Tuon pituisia kontakteja oli yhteensä 1776 kpl kokonaismäärän ollessa 

yhteensä 3345 kpl. Puheluiden yleisin asiakaskontaktin pituus oli alle 10 minuuttia. 

Niitä oli yhteensä 1106 kpl, kun puheluiden yhteismäärä oli 2278 kpl. Laskin tilaston 

tiedon avulla kaikkien asiakaskontaktien yhteiseksi keskiarvoajaksi 19,21 minuuttia. 

 

Asiakaskäynnit ovat keskimäärin pitkäkestoisempia kuin puhelut. Asiakaskäyntien mää-

rän kasvu ja keston pituus vaikuttavat myös puhelujen resurssitilanteeseen. Sosiaalipal-

velujen neuvonnassa on resurssitilanne kolme sosiaaliohjaajaa, jotka ottavat sekä puhe-

lut vastaan että asiakaskäynnit. Tarkasteltava on myös puhelujen ohjaustahojen ja 

aiheiden laatua. Onko puheluissa erilaisia asioita otettu esille? Esimerkiksi käynteihin 

sisältyy myös uudet toimeentulotuen asiakkaat, jolloin aikaa kuluu enemmän 

ohjaukseen. 

 

Ainoastaan asiakasmäärän tilasto ei kerro kokonaiskuvaa palveluohjauksen 

haasteellisuudesta ja neuvonnan työn määrästä. Resurssitarvetta tarkastellessa myös 

tieto asiakaskontaktin kestosta on tarpeellinen. Asiakaskontaktin keston vaihtelut vai-

kuttavat myös asiakaskontaktien määriin. Esimerkiksi pitempikestoiset puhelut vähen-

tävät puhelujen kuukausittaista kokonaismäärää, koska jonotuspalvelua ei ole neuvon-

nassa. Asiakaskontaktin kesto kertoo myös ohjauksen haasteellisuudesta. Myös yhtey-

denoton aihe saattaa vaikuttaa asiakaskontaktin keston pituuteen. Toimeentulotuen 
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hakemisen laajempi ohjeistus uudelle asiakkaalle on yleensä pitempi kestoltaan kuin jo 

aiemmin etuutta hakeneelle. 

 

Työn organisoinnissa on asiakaskontaktin keston tilastointi tarpeellinen. Esimerkiksi jos 

tilasto osoittaa yli 30 minuuttia olevien asiakaskontaktien määrien nousseen radikaalisti 

kolmen kuukauden aikana, on syytä lähteä tarkemmin tarkastelemaan työtä. Miksi 

asiakaskontaktien kestot ovat kasvaneet? Onko haasteellisuus asiakasohjauksissa 

kasvanut? Onko mahdollista, että teemme päällekkäistä työtä jatko-ohjaustahojen 

kanssa, jolloin asiakaskontaktin kesto pitkittyy? Tai onko ohjaustilanteessa syytä 

tarkastella ohjauksen sisältöä, esimerkiksi onko ohjaus tarpeeksi ytimekästä ja 

järjestelmällistä. Asiakaskontaktin keston tarkkailu on osa prosessin tarkkailua ja 

kehittämistä.  

 

7.2.4 Asiakaskontaktin aihe 

 

Asiakaskontaktin aiheita on Requeste -tilastojärjestelmän valikossa yhteensä 18 kpl. 

Aiheet on luokiteltu yleisimmiksi vaihtoehdoiksi neuvonnassa. Luokittelun vaihtoehto-

jen määrittelyyn on käytetty Excel- tilastojärjestelmän tietoa vuosilta 2011 ja 2012. Ai-

hevalikossa on omana valikkonaan myös muiden hakemusten ohjaus. Requeste -

järjestelmässä on huomioitu mahdollisuus, että yksilöllisessä palveluohjauksessa voi 

ilmetä jokin muu vaihtoehto yhteydenoton aiheeksi, kuin mitä valikkokentässä jo on. 

Kommenttikenttään kirjataan tällöin uusi, ilmennyt vaihtoehto.  

 

Myös kommenttikentän kirjauksia seurataan säännöllisesti ja jos ilmenee, että jokin aihe 

on tullut esiin seurannan aikana tavallista useimmin, niin harkitaan sen laittamista uu-

deksi vaihtoehdoksi Requesten aihe-valintoihin. Tilastoa seurataan säännöllisillä kuu-

kausiotoksilla sekä puolivuosittaiset katsaukset myös otetaan tilastosta. Tilastoa on seu-

rattava, jotta se toimisi parhaiten käytännön työn kuvauksessa ja antaisi mahdollisim-

man realistisen tiedon palveluohjauksen ja työn toimivuudesta sekä asiakasprofiilien 

tilanteesta. 

 

Esimerkiksi 1.6.2012 – 1.9.2012 välisenä aikana yhteydenotot neuvonnassa lasten ja 

nuorten ja lapsiperheiden osalta lisääntyivät merkittävästi. Tästä syystä katsottiin tar-

peelliseksi erotella aiheet kahdeksi eri valikoksi. Valikot määritettiin siten, että lapset ja 
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nuoret olivat oma valikkonsa ja lapsiperheiden sosiaalityö erotettiin omaksi valikok-

seen. Näin oli mahdollista eritellä tarkemmin lapsiperheiden sosiaalityötä sekä lasten ja 

nuorten kohdalla esiin tulleita jatko-ohjauksia.  

 

Asiakaskäynnin aiheita voi olla yhdessä asiakaskontaktissa useampi kuin yksi. Reques-

tessa valitaan aina jokainen aihe. Näin tilastoissa yhdessä asiakaskontaktissa voi näkyä 

jopa viisi eri yhteydenoton aihetta. Otetaan yksi asiakastapaus esimerkiksi: Asiakkaalla 

on juuri vahvistunut erotilanne. Hän on itse työttömänä ja luottotiedot ovat lisäksi men-

neet. Asiakkaalla on nelivuotias lapsi. Asiakas on ollut toimeentulotuen asiakkaana 

vuoden ajan. Nyt erotilanteen vuoksi asunnon haku on tarpeen. Puoliso jää asumaan 

omistamaansa asuntoon. Riskinä tilanteessa on myös perheväkivallan mahdollisuus. 

Asiakas ei pysty sopimaan riidatta lapsen huoltajuus- ja tapaamisasiaansa. Tässä tapa-

uksessa on monialainen palveluohjaus kyseessä. Tilanne on kriisiluontoinen ja asiakas 

tarvitsee tietoa yhdestä tahosta kokonaistilanteeseensa, miten lähteä toimimaan. 

 

Tässä esimerkkitapauksessa on valittava tilastointivalikosta useita yhteydenoton syitä: 

asunnottomuus, työttömyys, taloudelliset ongelmat, toimeentulotuen ohjeistus (vanha 

asiakas, koska ollut asiakkaana jo vuoden), huoltajuus ja ero, parisuhdeongelmat ja per-

heväkivalta, päivähoito ja kuntalisä sekä muiden hakemusten ohjaus eli esimerkkitapa-

ukseen liittyen kyseessä on Kelan asumistukihakemus.  

 

Selvitin Requesten avulla yleisimmän asiakaskontaktin aiheen ajalta 1.6.2012 - 

31.12.2012 (ks. Liite 7). Yleisin aihe oli taloudelliset ongelmat. Tilastossa oli yhteensä 

3581 kpl merkintää kohdassa taloudelliset ongelmat. Toisena aiheena oli toimeentulotu-

en ohjaus, vanha asiakas. Tilastomerkintöjä oli yhteensä 2295 kpl. Aihe-valikossa oli 

yhteensä tuona aikana tilastomerkintöjä 9882 kpl. 

 

 

7.2.5 Yhteydenottaja 

 

Requesteen tilastoidaan myös yhteydenottajan tyyppi. Vaihtoehtoja on valikossa viisi 

kappaletta ja ne ovat seuraavat; Tamperelainen asiakas tai – viranomainen, muu taho tai 

ulkokuntalainen asiakas tai – viranomainen. Tilastollisesti ja työn kehittämisen näkö-

kulmasta viranomaisten yhteydenottojen tilastointi mahdollistaa verkostoyhteistyön 

kehittämisen.   

 



68 

 

7.2.6 Asiakkaan ikäjakauma 

 

Requeste- tilastojärjestelmään kirjataan myös asiakkaan ikäjakauma. Valikossa vaihto-

ehdot ovat alle 30- vuotta ja yli 30- vuotta. Selkeä jako antaa silti tietoa paljon. Asia-

kasprofiloinnissa ikä saattaa määrittää osan ohjauksista. Alle 30-vuotias nuori, koulut-

tamaton ja työtön vaatii omat tahonsa. Esimerkiksi oman palvelusuunnitelman laatimi-

nen sosiaaliasemalla, jos nuori ei ole aiemmin ollut asiakkaana sosiaalitoimessa. Esi-

merkkinä käytän myös yli 30-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä. Ohjauksessa selvitetään, 

kuinka kauan asiakas on saanut toimeentulotukea. Jos ilmenee, että asiakkaalla itsellään 

ei ole suunnitelmallisuutta toimia tilanteessaan, suositellaan yhteydenottoa aikuissosiaa-

lityöhön ja työvoimatoimistoon. Palveluohjauksessa omatoimisuuteen kannustus on 

olennaista.    

 

Yleisin asiakkaiden ikäjakauma oli yli 30-vuotiaat ajalla 1.6.2012 -31.12.2012 (ks. Ku-

vio 17). Heitä oli yhteensä 3582 kpl, kun asiakkaita yhteensä oli tuona aikana 5648 kpl.  
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KUVIO 17. Asiakkaiden ikäjakauma ajalla 1.6.2012 - 31.12.2012.  

 

 

7.2.7 Ohjaustahot 

 

Asiakkaille määriteltyjä ohjaustahoja voi olla useampia erilaisia sosiaalipalvelujen neu-

vonnan Requeste- tilastojärjestelmässä. Ohjaustahoja on määritelty valikkoon yhteensä 

21 kpl. Määritellyt ohjausahot on luokiteltu yleisimmiksi neuvonnassa. Luokittelun 

määrittelyyn on käytetty Excel-tilastojärjestelmän tietoa myös kahden vuoden ajalta. 

 

Valikossa kohta muu taho, eli luokitellut ohjaustahot eivät sulje pois sitä vaihtoehtoa, 

että voisi tulla jokin uusikin vaihtoehto, mitä ei ole aiemmin tullut esille. Kommentti-

kenttään kirjataan tällöin uusi ohjaustaho. Kirjauksia seurataan ja jos ilmenee, että jokin 

aihe on tullut esiin seurannan aikana tavallista useimmin, niin harkitaan sen laittamista 
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yhdeksi vaihtoehdoksi Requesteen. Tilastoa seurataan, jotta se toimisi parhaiten käytän-

nön työn kuvauksessa ja antaisi mahdollisimman realistisen tiedon työstä ja asiakaspro-

fiileista. Tiedon viemisestä ja ajan tasalla pitämisestä vastaa allekirjoittanut.  

 

Ohjaustahovalikossa on lopuksi kohta; ei jatko-ohjausta. Tämä tarkoittaa sitä, että sosi-

aalipalvelujen neuvonnassa on asiakas autettu ja hän on saanut tarvitsemansa tiedon, 

eikä jatko-ohjausta ole tarvittu. Tilastollisesti tämä tieto on merkittävä, sillä se kuvastaa 

sosiaalipalvelujen neuvonnan toiminnan tehokkuutta ja merkityksellisyyttä. Ei jatko-

ohjausta tarkoittaa, että toiselta taholta on niin sanotusti viety työ pois ja helpotettu ky-

seisen sektorin työmäärää.  

 

Esimerkiksi asiakas voi soittaa sosiaalipalvelujen neuvontaan kysyäkseen, onko hänen 

toimeentulotukipäätöksensä tehty. Ohjaaja neuvonnassa voi katsoa tämän tiedon Effica- 

tietojärjestelmästä ja kertoa pääkohdat asiakkaalle; päätös on tehty ja toimeentulotuen 

maksuajankohdan. Vaihtoehtoisesti asiakas saa neuvonnasta myös tiedon, että mahdol-

lisesti päätöstä ei ole vielä tehty. Tällöin hän voi katsoa tämänhetkiset tiedot: milloin 

hakemus on laitettu vireille ja puuttuuko hakemuksesta mitään liitteitä.  

 

Nämä edellä mainitut esimerkit kertovat sen, että jatko-ohjausta toimeentulotuen yksik-

köön (jos jo aiemmin asioinut sosiaalitoimistossa Tampereella toimeentulotukiasioissa) 

tai sosiaaliasema Sarvikseen (uudet asiakkaat) ei tarvita, koska neuvonnasta saatu kysei-

set tiedot. 

 

Asiakkaalla voi olla yhdessä asiakaskontaktissa useampi ohjaustaho kuin yksi. Jokainen 

ohjaustahto kirjataan Requesteen. Otan esimerkkitapaukseksi saman kuin yhteydenoton 

aihe -kohdassakin: Asiakkaalla on juuri vahvistunut erotilanne. Hän on itse työttömänä 

ja luottotiedot ovat lisäksi menneet. Asiakkaalla on nelivuotias lapsi. Asiakas on ollut 

toimeentulotuen asiakkaana vuoden ajan. Nyt erotilanteen vuoksi asunnon haku on tar-

peen. Puoliso jää asumaan omistamaansa asuntoon. Riskinä tilanteessa on myös perhe-

väkivallan mahdollisuus. Asiakas ei pysty sopimaan riidatta lapsen huoltajuus- ja ta-

paamisasiaansa. 

 

Tässä tapauksessa on monialainen palveluohjaus kyseessä. Tilanne on kriisiluontoinen 

ja akuutti ja asiakas tarvitsee mahdollisimman kokonaisvaltaista tietoa ja ohjausta ko-

konaistilanteeseensa. 
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Tässä kuvatussa asiakastilanteessa on useita ohjaustahoja ja ne ovat seuraavat: Asunto-

tori on ohjaustaho asunnon etsintään liittyen. Kela tulee ajankohtaiseksi asunnon löyty-

essä, koska uusi asumistuki on haettava. Tässä tapauksessa asumistuen hakeminen on 

realistista, koska tiedämme, että asiakas on työtön ja näin ollen todennäköisesti on oi-

keutettu tulojen perusteella asumistukeen. Lapsiperheiden sosiaalityö sekä lastensuoje-

lupäivystys ovat myös ohjaustahoja, koska on perheväkivallan mahdollisuus. Mahdolli-

sesti riitaisa erotilanne sekä taloudelliset ongelmat vaativat myös yhteydenoton ja tilan-

teen kartoituksen lapsiperheiden sosiaalityön kautta. Perheoikeudelliset palvelut ovat 

ohjaustahona, koska aiheena on myös huoltajuus ja ero. Perheoikeudellisissa palveluissa 

Tampereella toimivat sekä lastenvalvojat että sosiaalityöntekijät. Tahossa määritetään 

huoltajuuteen sekä elatusapuun liittyvät kysymykset. Yhtenä ohjaustahona on päivähoi-

don asiakaspalvelutoimisto. Muuton yhteydessä on mahdollisesti tarpeen selvittää uusi 

päivähoitopaikka nelivuotiaalle lapselle. Tämä tietenkin edellyttää, että lapsen huoltaji-

en tapaamisoikeudet ja huoltajuuskysymykset ja asuinpaikat on jo määritetty.  

 

Sosiaalipäivystys, lastensuojelupäivystys ja muu taho on aina mainittava palveluohjauk-

sessa jos on pienikin riski perheväkivaltatilanteeseen. Tässä asiakastapauksessa on vasta 

ero tullut vireille ja asiakas laittaa asuntohakemukset vireille. Ongelmana tällöin on, 

missä asiakas voi olla turvallisesti oleskella ja asua lapsen kanssa kunnes saa asunnon? 

Kyseisten tahojen kautta voidaan esimerkiksi määritellä turvakotipaikka kolmannen 

sektorin kautta (muu taho) tai kaupungin kautta. 

 

Toimeentulotuen yksikkö on yksi ohjaustaho, jos asiakas on viimeisten kahden vuoden 

aikana ollut toimeentulotuen asiakkaana Tampereella. Asiakas selvittää kirjallisen ha-

kemuksen kautta mahdollisuuden asunnon vuokravakuuteen. Kirjallisella hakemuksella 

haetaan myös toimeentulotuen perusosaa. Laskelmassa huomioidaan myös jatkossa 

mahdollinen elatusavun tilanne. 

 

Työvoimatoimisto on myös yksi taho. Palveluohjauksessa on otettava huomioon asiak-

kaan kriisitilanne ja järjestys on ohjeistettava asiakkaalle, miten edetä. Olennaista on, 

että asiakkaalla on jo tiedossa valmiiksi työnhakuunkin liittyvät tiedot. Kriisitilanteen 

purkautuessa ja kun on rauhallisempi vaihe, ei asiakas välttämättä enää jaksa itse tietoa 

etsiä. Voimavaroja ja oma-aloitteisuutta tuetaan palveluohjauksessa sosiaalipalvelujen 
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neuvonnassa ja etukäteen ohjeistetaan tarvitsemia tietoa. Ennaltaehkäisevä toimintaperi-

aate ja asiakaslähtöisyys ovat avainsanoja. 

 

Ajanjaksolta 1.6.2012 - 31.12.2012 selvitin yleisimmän ohjaustahon (ks. Liite 8). Ylei-

sin ohjaustaho oli toimeentulotuen yksikkö. Tilastomerkintöjä toimeentulotuen yksikös-

tä oli tuona aikana yhteensä tasan 3000 kpl. Ohjaustahomerkintöjä kaiken kaikkiaan oli 

yhteensä tuona aikana 7761 kpl. Toiseksi yleisin ohjaustaho oli sosiaaliasema Sarvis. 

Ohjausmerkintöjä oli yhteensä 930 kpl. Kolmanneksi yleisin ohjaustaho oli Kela 647 

kpl tilastomerkinnällään.  

 

 

7.2.8 Yhteenvetoa tuloksista 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli asiakaslähtöisen palveluohjauksen prosessin kehittämi-

nen sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Työni tarkoituksena oli kuvata palveluohjauksen 

prosessi sosiaalipalvelujen neuvonnassa sekä kehittää mittari mittaamaan prosessin suo-

rituskykyä. Toteutin tarkoitukset opinnäytetyössäni. Haasteena pidin mittarin kehittä-

mistä monipuoliseksi. Tavoitteeni mittarin kehittämisessä oli saada mittaustuloksia, 

dataa, mahdollisimman laajasti prosessista. Asiakasmäärän data ei kerro tarpeeksi laa-

jasti palveluohjauksen prosessista. Toteutuneena tuloksena mittarin kehitys onnistui 

asetettujen haasteiden edessä. Mittaristolla mitattu data ohjaustahojen kohteista sekä 

asiakaskontaktien ajasta ovat uudenlaista mitattua tietoa sekä kertovat myös palveluoh-

jauksen prosessin haasteellisuudesta. Haasteena oli, että palveluohjauksen prosessin 

näin laajaa mittaristoa ei ole aiemmin tehty. Toimivan mittarin kehittäminen edellytti 

palveluohjauksen prosessin kuvaamista.  

 

Tilaston yhtenä tuloksena voi havaita, että asiakasmäärä ja asiakasohjausten haasteelli-

suus ovat kasvamassa koko ajan. Tarvetta on palveluohjaukselle ja nyt palvelusta on 

konkreettista mitattua dataa. Haasteena tulevaisuudessa on sosiaalipalvelujen neuvon-

nan palveluohjauksen toiminnan kehityssuunta. Palveluohjaus korostaa asiakaslähtöi-

syyttä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Miten voisi tilastoa hyödyntää ja kehittää entises-

tään, jotta esimerkiksi saisi tietoa palvelun kustannustehokkuudesta?  
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8 POHDINTAA     

 

 

8.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettiset kysymykset 

 

Luotettavuus on tieteellisen tiedon keskeinen tunnusmerkki. Kysymys luotettavuudesta 

kohdistuu tutkimusmenetelmiin, tutkimusprosessiin ja tutkimustuloksiin. Kehittämis-

toiminnassa luotettavuus tarkoittaa ennen kaikkea käyttökelpoisuutta. Ei riitä, että kehit-

tämistoiminnan yhteydessä syntyvä tieto on todenmukaista, vaan sen tulee olla hyödyl-

listä. Validiteetti eli pätevyys viittaa käsitteenä siihen, että tutkimuksessa mitataan sitä, 

mitä on tarkoitus mitata. Luotettavuus liittyy mittarien ja tutkimusasetelmien toimivuu-

teen. ( Toikko & Rantanen 2009, 121 -123.)  

 

Opinnäytetyöni tarkoituksina oli kuvata palveluohjauksen prosessi sekä kehittää mitta-

risto mittaamaan prosessin suorituskykyä. Tunnistin ja kuvasin prosessin havainnoimal-

la työtä sosiaalipalvelujen neuvonnassa sekä reflektoimalla työorganisaation toimintata-

poja. Prosessin kuvaamisessa ja mittariston kehittämisessä käytin apuna Excel-

tilastomittarista saatua tietoa.  

 

Eettisesti kestävää on tiedottaa tutkimuksesta sen kaikkia osapuolia avoimesti ja rehelli-

sesti. (Viinamäki & Saari 2007, 20 -22.). Hain tutkimuslupaa Tampereen kaupungin 

avopalvelujen organisaatiolta. Tutkimuslupa myönnettiin jo tutkimussuunnitelman 

luonnosvaiheessa ja tiedotin työorganisaatiolle sekä työorganisaation opinnäytetyön 

ohjaajalle, avopalvelujen prosessipäällikkö Marjo Vesalle, avoimesti tutkimuksen ete-

nemisestä. Havainnointi oli tärkeä osa tutkimuksen materiaalin hankinnassa ja edellytti 

avoimuutta ja tutkimusluvan myöntöä työorganisaation taholta.  

 

Eettinen ajattelu on kykyä pohtia sekä omien että yhteisön arvojen kautta sitä, mikä jos-

sain tilanteessa on oikein tai väärin. Lakien ja eettisten normien tuntemus auttaa konk-

reettisten ratkaisujen tekemisessä, mutta tutkimustyössä tehtävistä ratkaisuista ja valin-

noista kantaa jokainen itse vastuun. (Kuula 2006, 23 -25.) Toin esiin tutkimukseni teo-

riaosuudessa myös toimintaa ohjaavat lait, koska katsoin lakien olevan yksi osa palve-

luohjauksen prosessin toimintaa. 
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Tutkijan tehtävä on tuottaa tieteellistä tietoa niin sosiaalisten ongelmien kuin ylipäänsä 

yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiseksi. Tähän tehtävään ei kuulu tutkittavien asioi-

den paljastaminen ulkopuolisille tahoille. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on lain-

vastaista ja tutkimuseettisesti ongelmallista. (Kuula 2006, 95 -97.) Sosiaalialan viran-

omaisena olen sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen jo ammattini puolesta. Myös tutkimuk-

sen kannalta olen vaitiolovelvollinen asiakkaan asemaa koskevissa tilanteissa. 

 

Opinnäytetyössä oli vahvana näkökulmana asiakaslähtöisyys. Tästä johtuen tarkastelen 

myös asiakastyön eettisiä periaatteita ja pohdin, toteutuuko kuvatussa sosiaalipalvelujen 

neuvonnan palveluohjauksen prosessissa nämä periaatteet. 

 

Sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisilla on hyvin yhtenäinen eettinen toimintaperusta, 

joka korostaa asiakkaan oikeuksia vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Eettis-

ten periaatteiden alueella perustellaan asiakastyötä samoin perustein, vaikka työtehtävät 

ja niiden edellyttämä osaaminen ovat erilaisia. Vaikka eettisissä periaatteissa koroste-

taan asiakkaan vahvaa roolia olla määrittämässä ja päättämässä häntä koskevia asioita, 

saatetaan asiakkaan kuuleminen tai yhteistyö ymmärtää monella eri tavalla. Joskus kuu-

leminen sekoittuu tiedottamiseen eikä välttämättä sisällä asiakkaan huolellista kuunte-

lemista tai asian yhteistä puntarointia. Toisaalta, aina sosiaali- tai terveyspalvelujen 

asiakas ei ole edes siinä tilassa, että hän kykenisi ottamaan kantaa omaan avuntarpee-

seensa. Ihmisten perusoikeuksien turvaaminen näkyy myös siinä, kuinka palvelujärjes-

telmät ja työyhteisöt jokapäiväisissä toimissaan edistävät erilaisen asiakkaan osallistu-

mismahdollisuuksia. (Mönkkönen 2007, 32- 34.)  

 

Matalan kynnyksen toimintamalli sosiaalipalvelujen neuvonnassa toteuttaa mielestäni 

yhdenvertaisuutta sekä palvelujen saamisen turvaamista. Neuvonta palvelee kaikkia 

tamperelaisia. Yhteydenotto on mahdollista puhelimitse tai asiakaskäynnillä sosiaali-

palvelujen neuvonnan aukioloaikoina ilman ajanvarausta. Palvelun monimuotoisuus 

edistää yhdenvertaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Prosessin kuvauksessa osoitetaan, että 

palvelussa annetaan yleisluontoista neuvontaa, mutta myös laajempaa palveluohjausta 

esimerkiksi toimeentulotuen hakemisen yhteydessä.  

 

 

 

 



75 

8.2 Opinnäytetyön tulosten tarkastelua 

 

Sosiaalityön sektorilla arvostetaan käytännön osaamista ja käytännöissä rakentuvaa tie-

toa. Alan toimijat luottavat kokemukselliseen tuntumaan siitä, että käytännön työ tuot-

taa tuloksia ja toiminta on asiakkaille merkityksellistä. Silti sekä tutkijat että sosiaali-

työn tekijät käyvät jatkuvaa keskustelua työn tuloksellisuudesta. Asiakastyön koroste-

taan olevan tilanne- ja henkilökohtaisesti jäsentyvää, vuorovaikutuksellista ja ainutker-

taista. Tapauskeskeisenä sen ajatellaan taipuvan heikosti systemaattisen mittaamisen 

kohteeksi, jolloin vaikuttavuuden osoittamista ainakaan kapeasti ymmärrettynä ei ole 

koettu sosiaalityön lähtökohtana. Sosiaalityön sektorilla ovat kuitenkin keskustelut mo-

nipuolistuneet. Esiin ovat nousseet niin sanotut hyvät käytännöt, joiden selvittäminen on 

samalla avannut ovea vaikuttavuuden pohtimisille. Lähtökohtana on käytännöistä lähte-

vä ja niihin palautuva tarkastelu. Ne perustuvat vain harvoin työn systemaattiseen ana-

lysoimiseen ja mittaamiseen, sillä sosiaalialan interventioita tutkitaan suhteellisen vä-

hän. (Pohjola, Kemppainen & Väyrynen 2012, 19- 23.) 

 

Sosiaalityöhön vaikuttavuuden vaade tulee pitkälti terveydenhuollon keskusteluiden 

kautta, joissa näyttöön perustuvat ja käypä hoito-käytännöt ovat olleet jo pitkään esillä. 

Luonnontieteellisen tutkimusperinteen pohjalta on lähdetty etsimään mitattavaa hoito-

toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannusseurantaa. Sosiaalialan kannalta katsottuna 

nämä lähtökohdat tulevat harvemmin edelleen esille. Hyvinvointipalvelujen puolustajat 

suhtautuvat moniin vaikuttavuusvaateiden taustatekijöihin kriittisesti. Samalla on kui-

tenkin tärkeä muistaa, että sekä palvelujen yhteiskunnallinen merkittävyys että myös 

ammatillisten käytäntöjen kehittäminen edellyttävät osaltaan näkemystä toimintojen 

vaikuttavuudesta. (Pohjola ym. 2012, 25 -27.)  

 

Prosessilähtöisyyden ja sen kautta työn tutkiminen ja kehittäminen olivat opinnäytetyön 

alussa uusia näkökulmia itselleni. Sosiaalialan koulutus sekä työkokemukseni ovat ai-

emmin tähdänneet erilaisten asiakaspalautteiden kautta ilmenneiden kehittämistoiveiden 

mukaan työn tarkasteluun. Sosiaalialan tutkimuksellisuus on yleisempää ja itsellenikin 

työn kautta tutumpaa asiakaspalautejärjestelmän kautta. Prosessilähtöinen toimintamalli 

oli vieras lähestymistapa.  Opinnäytetyön tekemisen aikana minulle tuli uudenlaista 

näkökulmaa työn kriittiselle tarkastelulle sekä kehittämiselle. Prosessin kuvauksen op-

pimisen kautta havaitsin, että palveluohjauksen prosessin eri toimintoja on mahdollista 

tarkastella työn toimivuuden kannalta sekä kehittää työtä laajemmassa mittakaavassa. 
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Mielestäni prosessilähtöinen toiminnan kuvaus mahdollistaa työn konkreettisemman 

kehittämisen.  

 

Prosessin selkeä kuvaus yhdenmukaistaa toimintaa työyhteisössä ja tekee työn lä-

pinäkyväksi organisaatiolle. Työn kehittämisen ja osaamisen johtamisen edellytyksiä on 

varmistaa, että työyhteisö on sisäistänyt palvelun toimintamallin. Selkeä prosessin ku-

vaus edesauttaa työn laadun pysyvyyttä ja on edellytyksenä toiminnan kehittämiselle.  

 

Kehittämistoiminnassa tiedon käyttökelpoisuutta voidaan tarkastella joko prosessinäkö-

kulmasta tai kehittämistulosten näkökulmasta. Keskeistä on, miten hyvin arviointia ja 

sen aineistoja pystytään käyttämään prosessin ohjaamisessa ja tavoitteiden täsmentämi-

sessä. Kehittämistulosten kannalta käyttökelpoisuus tarkoittaa ennen kaikkea kehittä-

misprosessin seurauksena syntyneiden tulosten hyödynnettävyyttä. Tästä näkökulmasta 

on myös olennaista, että arvioija esittää arviointiaineistojensa pohjalta selkeitä toimin-

tasuosituksia. (Toikko & Rantanen 2009, 124 -126.) Kehittämistulosten käyttökelpoi-

suus on osoitettu ottamalla käyttöön palveluohjauksen prosessin kuvaus ja Requeste -

tilastointijärjestelmä sosiaalipalvelujen neuvonnassa.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnilla on myös keskeinen sija kehittämistoiminnassa. Tarkastelu 

voidaan kohdentaa joko kehittämistoiminnan vaikuttavuuteen tai hyvän käytännön vai-

kuttavuuteen. Monet kehittämishankkeet tähtäävät hyvien käytäntöjen kehittämiseen. 

Viime aikoina on lisäksi korostettu, että hyvien käytäntöjen määrittelyssä tulisi tukeutua 

selkeään näyttöön käytännön toimivuudesta. (Toikko & Rantanen 2009, 148.) Työn 

vaikuttavuutta sosiaalipalvelujen neuvonnassa on mahdollista arvioida, koska opinnäy-

tetyöni tuloksena olen kuvannut palveluohjauksen prosessin ja kehittänyt myös mittarin 

prosessille. Vaikuttavuutta voi tarkastella Tampereen kaupungin avopalvelujen toimin-

nan kannalta ja myös yhteiskunnallisesti laajemmalta näkökulmalta katsottuna. 

 

Esimerkiksi Requeste -mittariston kautta tilastoitu data osoittaa, että yhden asiakaskon-

taktin aikana on yleisimmin useampi kuin yksi ohjaustaho. Sosiaalipalvelujen neuvon-

nan yksi tarkoitus on vähentää luukulta luukulle -ilmiötä ja kohdentaa palvelua ja tehos-

taa resurssien käyttöä.  

 

On ollut yllättävää, ettei asiakaslähtöisestä tavasta uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja 

ole tähän mennessä juurikaan kirjoitettu eikä tutkittu. Karjalainen (2011, 248.) kiteyttää 
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hyvin tämän tutkijapiireissä vallitsevan käsityksen asiakkaiden merkityksestä palvelu-

tuotannossa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hänen mielestään jokaisella yksilöllä on 

suuri merkitys yhteiskunnassamme. (Stenvall & Virtanen 2012, 142- 143.) Tutkimukse-

ni painopisteinä olivat asiakaslähtöisyys ja prosessilähtöinen toiminta sekä palveluohja-

us. Tarkastelin opinnäytetyössäni asiakaslähtöisyyttä uudenlaiselta näkökulmalta katsot-

tuna.  

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja suuri haaste. Olen itselleni uu-

denlaisen, prosessilähtöisen toimintatavan, kautta saanut paljon uusia eväitä työelämään 

ja uusiin haasteisiin. Katson, että tämä työ kokoaa yhteen kaikki ylemmässä ammatti-

korkeakoulussa oppimani asiat yhteen. Opinnäytetyön tekemisen kautta olen pohtinut 

laajemmin palveluohjausta sosiaalialan sektorilla sekä prosessilähtöinen toiminta ja 

työn vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaus ja seuranta ovat laajentaneet näkökulmaani 

sosiaali- ja terveydenhuollon sektorien kehittämisessä ja palvelurakenteiden tutkimises-

sa. Opinnäytetyön tekeminen on lisännyt näkemyksiäni kehittämistyön tärkeydestä ja 

auttanut ymmärtämään sen hyötyjä laajemmin muun muassa avaamalla uusia näkökul-

mia kuntien palvelurakenteisiin. 

 

 

8.3 Kehittämisehdotukset ja jatkohaasteet 

 

Avopalvelujen prosessityön tavoitteena on vastata tilaajan tilaamiin palveluihin laaduk-

kaasti ja kustannustehokkaasti. Tästä syystä on olennaista tunnistaa ja kuvata tuotanto-

prosessit. Tuotantoprosessin suorituskyvyn mittaria voidaan käyttää arvioinnin, päätök-

senteon ja oppimisen välineenä. Toiminta on tehty läpinäkyväksi. Prosessin kuvaami-

nen, toiminnan mallintaminen ja prosessin suorituskyvyn mittaus mahdollistavat nyt 

palvelutuotannon standardoimisen ja asiakkaiden saaman palvelun laadun yhtenäistämi-

sen sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Prosessikuvauksen avulla on mahdollista tarkastella 

palveluohjauksen toimivuutta ja kehittämisen painopisteitä sosiaalipalvelujen neuvon-

nassa.  

 

Seuraavissa kappaleissa olen eritellyt prosessikuvauksen ja prosessin suorituskyvyn 

mittariston kautta esiin nousseet kehittämisehdotukset ja jatkohaasteet.  
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ASIAKASPALAUTE 

Asiakaslähtöisyyden näkökulmasta katsottuna asiakaspalautekysely olisi olennainen 

kehitystehtävä asiakaspalvelun kehittämisessä. Laadun ja palvelun kehitystä palvelee 

myös asiakaspalautekysely.  Tähän asti neuvonnan palaute on ollut sisällytettynä avo-

palvelujen yhteiseen asiakaspalautekyselyyn. Palvelumuotona sosiaalipalvelujen neu-

vonta voisi saada arvokasta palautetta suoraan asiakkailta. Asiakkaat antavat suullista 

palautetta päivittäin ja palautteen kautta heidän toiveensa tulisivat kuulluiksi.  

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI 

Teknologian hyödyntäminen toiminnan kehittämisen kannalta olisi mahdollista toteuttaa 

ottamalla käyttöön sähköinen asiointi sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Tällä hetkellä 

asiakkaiden ikäjakauma on laaja sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Kerätyn tilastotiedon 

mukaan asiakaskontaktien määrä on jatkuvassa kasvussa. Jotta palveluohjaus tavoittaisi 

kaikki, on syytä tarkastella palvelun monimuotoisuuden lisäämistä. Mielestäni sähköi-

nen asiointi voisi tavoittaa yhä enemmän asiakkaita ja tehdä palvelua tuottavammaksi. 

Asiakaslähtöisyyden näkökulma lisäksi toteutuisi, koska sähköisen asioinnin mahdolli-

suutta ei olisi poissuljettu. Osalla ei ole täysin akuuttia kysymystä ja asiakas voisi mie-

luummin haluta ohjausta ja tietoa sähköisesti. Jos ei ole akuutti tilanne kyseessä, voisi 

asiakas halutessaan lähettää sähköpostilla kysymyksensä sosiaalipalvelujen neuvontaan 

ja näin välttäisi käynnin tai puhelimessa asioinnin. Sähköisesti lähetetty vastaus olisi 

asiakkaan tukena hänen tilanteessaan sekä ohjeet tallella sähköpostissa.  

 

Sähköisen asioinnin käyttöönotossa on lisäksi huomioitava toimintaa ohjaavat lait, eli 

mitä on mahdollista ohjeistaa ja neuvoa sähköisen menetelmän kautta, jotta tietosuoja ei 

vaarannu eikä asiakkaan tilanne. 

 

VERKOSTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

Prosessin kuvaaminen ja suorituskyvyn mittaustulokset ovat tuoneet faktatietoa sosiaa-

lipalvelujen neuvonnan laajasta yhteistyöverkostosta sekä Tampereen kaupungin palve-

lujen että kolmannen sektorin palvelujen osalta. Mitattu tieto ohjaustahoista ja - määris-

tä mahdollistavat verkostoyhteistyön kehittämisen. Palvelujen tarjoajille voidaan tuottaa 

tietoa asiakasmäärien muutoksista heidän tahoilleen säännöllisin väliajoin. 
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RESURSSIEN MÄÄRITTÄMINEN JA KOHDENTAMINEN 

Requeste -mittariston tuloksia on mahdollista hyödyntää resurssien mitoituksessa, koska 

tilasto kertoo asiakasmäärät sekä – laadun. Tilastointijärjestelmästä saadaan tietoa asi-

akkaiden laadusta ja asiakasmääristä sekä palveluohjauksen monipuolisuudesta ja vaati-

vuudesta. Tilastointitieto kertoo, mitä resursseilta vaaditaan. Resurssien kohdentaminen 

edellyttää osaamisen johtamista.  

 

TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA SEN MITTAAMINEN 

Prosessin kuvaus ja suorituskyvyn mittari toimivat tuottavuuden mittarina sosiaalipalve-

lujen neuvonnassa. Tutkimustyön tuloksena laadittu prosessin suorituskyvyn mittari ei 

ainoastaan mittaa palveluohjauksen prosessin suorituskykyä, vaan sen avulla saadaan 

myös kirjattua tietoa sosiaalipalvelujen neuvonnan tuottavuudesta. Kuinka monta asia-

kasta otetaan vastaan päivittäin? Kuinka monta asiakasta keskimäärin yksi sosiaalioh-

jaaja ottaa vastaan päivittäin? Miten voisi tehostaa asiakaskontaktien kestoa? Mikä on 

resurssien todellinen käyttö ja tarve? Miten resurssien kohdentaminen ja mittaaminen 

on kehittynyt suhteessa asiakasmäärän kehittymiseen? 

 

TUOTTEISTAMINEN  

Tuotteistaminen edellyttää prosessin tunnistamista ja kuvaamista sekä mittaamista. Jat-

kohaasteena on tuotteistaa sosiaalipalvelujen neuvonnan toiminta. Tuotteistamisen avul-

la on mahdollista määrittää palvelulle suoritehinta sekä markkinoida palvelua laajem-

min.  

 

”YHDEN LUUKUN PALVELU” 

Lähtökohtana kustannustehokkaalle palveluneuvonnan toiminnalle on ajoissa saatu oh-

jaus sekä ennaltaehkäisevän työn näkökulma ja asiakaslähtöisyyden periaate.  

 

Olennaista olisi keskittää entisestään palveluohjausta Tampereella. Tällä hetkellä Tam-

pereen kaupungilla on ikäihmisten ja terveyspuolen neuvontapisteet sekä maahanmuut-

tajien neuvontapiste. Olisiko tarpeen keskittää neuvonta ja palveluohjaus keskitetyksi 

yksiköksi?  

 

Kuntien palvelut toimivat useimmiten sektorimaisesti perinteisen kunnallisen tuottamis-

vastuun ja organisoinnin mukaan. Kun otetaan huomioon, että useiden asiakkaiden on-
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gelmat koskettavat sosiaali- ja terveydenhuollon sektoria sekä Kelan ja valtion sosiaali-

turvaetuuksia, näiden yhteisasiakkaiden moninaisia ongelmia ei kukaan työntekijä yksit-

täin pysty ratkaisemaan. Mielestäni tarvitaan keskitetyn palveluohjauksen yksikkö, jos-

sa kootaan asiakkaan tarvitsemat tuet ja palvelut saumattomaksi ”yhden luukun palve-

luksi.  

 

Mielestäni keskitetyn palveluohjauksen avulla voidaan vähentää kustannuksia kuntata-

solla sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla, koska asiakas ohjattaisiin keskitetysti oi-

kean avun piiriin ja näin vähenee luukulta luukulle - ilmiö. Asiakas eikä viranomainen 

käytä turhaan resursseja ammatillisen ja oikean palveluohjauksen ansiosta.  

 

LOPUKSI 

Prosessin suorituskyvyn mittarilla on tavoitteena tehdä työtä läpinäkyväksi ja tehostaa 

toimintaa. Resursseilla taas tuotetaan suoritteita (palveluja) ja palveluilla on jotain hy-

vinvointivaikutuksia (sosiaalista toimintakykyä). Resurssien ja suoritteiden välinen suh-

de on tuottavuus; toiminnan tuottavuus kasvaa, jos samalla resurssimäärällä saadaan 

enemmän suoritteita. Suoritteiden ja vaikutusten suhde on vaikuttavuus. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tulisi olla tuottavaa, eli sen tulisi tuottaa annetuilla resursseilla run-

saasti palveluja. Lisäksi tuotetuilla palveluilla tulisi myös olla myönteisiä vaikutuksia. 

Tehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluista tulee, kun palvelujen tuotanto on sekä tuotta-

vaa että vaikuttavaa. ( Rissanen & Lammintakanen 2011, 73 -75.) 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut laaja ja haasteellinen oppimisprosessi. Opinnäyte-

työssäni käsittelin minulle ennestään vieraampaa aihealuetta kuten prosessin kuvausta. 

Uutta oli myös prosessin mittaamisen käsite ja haasteena oli luoda ja kehittää sosiaa-

lialan palveluohjaukselle prosessin suorituskykyä mittaava järjestelmä.  

 

Prosessin kuvaamiseen ja mittaamiseen liittyvä aineiston hankinta ja opiskelu olivat 

omana haasteenaan, koska sosiaalialan sektorilla aineistoa ei ollut helposti saatavilla. 

Teoriatietoa opinnäytetyöni aiheista piti opiskella eri alojen kirjallisuudesta, esimerkiksi 

talouden johtamisen ja terveystieteen julkaisuista. Materiaalia ei ollut ennestään sosiaa-

lipalvelujen neuvonnan toiminnasta. Opinnäytetyössä kuvasin palveluohjauksen proses-

sin vuokaaviolla ja kehitin prosessin suorituskykyä mittaavan järjestelmän. Tulokset 

ovat virallisesti käytössä sosiaalipalvelujen neuvonnassa.  
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Sosiaalialan sektorilla on prosessilähtöinen näkökulma vielä uudempi menetelmä. Pal-

velut ovat usein hajallaan ja erillään toisistaan. Sosiaalityön sektorilla palvelumuotojen 

prosessit tulisi kuvata ja niiden suorituskykyä tarkastella mittaamalla niiden tuottavuut-

ta. Mielestäni palvelujen kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen näkökulmasta kat-

sottuna olisi tarpeen laajentaa prosessilähtöistä toimintaa sosiaalialan sektorilla.  
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Liite 8. Sosiaalipalvelujen neuvonnan ohjaustahot ajalla 1.6.2012- 31.12.2012 
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Liite 9. Sosiaalipalvelujen neuvonnan palveluohjauksen prosessin toimintotaulukko 

 

Prosessin vaihe / toiminto Tehtävät / Panokset 

 

SOSIAALIOHJAAJA 

 

 

 

1. Asiakas tulee sosiaali-
palvelujen neuvontaan il-
man ajanvarausta tai ottaa 
yhteyttä puhelimitse 
 
NEUVONTA JA OHJAUS 
 

 

Asiakas voi ottaa puhelimitse yhteyttä tai tulla sosiaalipalve-
lujen neuvonnan toimipisteeseen aukioloaikoina ilman ajanva-
rausta.  
 
Sosiaaliohjaajalla ei ole etukäteen tietoa, kuka asiakas tulee 
paikalle. Neuvonnassa selvitetään asiakkaan sosiaalinen tilan-
ne (mm. perhesuhteet, asuminen, koulutus, työtilanne, terveys, 
päihteiden käyttö, harrastukset) sekä taloudellinen tilanne.  
 
Sosiaalipalvelujen neuvonnan kysymykset koskevat laaja-
alaisesti sosiaalipalvelujen sektoria.  
esimerkiksi, minne ottaa yhteyttä asiakkaan/perheen/omaisen  
 

• taloudellisissa vaikeuksissa  

• asunnottomuudessa 

• päihdeongelmissa  

• lastensuojelukysymyksissä  

• muissa elämän kriiseissä ja kysymyksissä  

• tietoa voi kysyä myös ikäihmisten palveluista 

• kysymykset voivat olla myös täysin ”vääriä” koskien 
sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjaajan tehtävänä on 
selvittää asiakkaalle oikea taho. Esimerkiksi asiakas 
voi sekoittaa toisiinsa terveyspalvelujen neuvonnan ja 
sosiaalipalvelujen neuvonnan. 

• Palvelu on asiakkaan kuuntelemista ja neuvontaa sekä 
ohjaamista edelleen eri palvelujen piiriin. 

• Sosiaaliohjaaja ei varaa asiakkaan puolesta aikaa jat-
kotahoihin, vaan tehtävänä on ohjeistaa ja neuvoa oi-
keita tahoja liittyen asiakkaan tilanteeseen ja tarvitta-
essa antaa ajanvarausohjeet ja – yhteystiedot 
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2. Asiakkaan tilanteen 
kartoitus ( asiakas kertoo 
tilanteensa) 
 

 

 

 

3. Asiakas yksilöidään 
 

 

 

 

 

 

4.-9. Asiakastyyppi-luokat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Palvelutarpeen arvioin-

ti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakas kertoo itse tilanteensa. Usein tilanne on moniongel-
mainen ja sosiaaliohjaajan tehtävänä on kysymyksien avulla 
selvennettävä, miksi asiakas ottaa yhteyttä neuvontaan. Mikä 
on kysymys, johon ohjausta ja neuvontaa haetaan?  
 

 

 

Sosiaaliohjaaja selvittää asiakkaan tyypin; onko asiakas työs-
säkäyvä, työtön, eläkeläinen, omainen, opiskelija vai onko 
kyse jostain muusta, kuten esimerkiksi onko asiakas sairaslo-
malla tai esimerkiksi hoitovapaalla. Sosiaaliohjaaja selvittää 
myös, onko asiakas aiemmin asioinut sosiaaliasemalla Tam-
pereella, mikäli kyseessä on toimeentulotukeen jollain tavalla 
liittyvä yhteydenotto. 
 
 

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa luokitellaan asiakastyypit. 
Asiakastyypin yksilöinti mahdollistaa muun muassa ohjauk-
sen kattavuuden, esimerkiksi jos asiakas työtön, niin varmiste-
taan onko asiakkaalla työnhaku voimassa ja ensisijaiset työt-
tömyysturvaetuudet haettu tai laitettu haku vireille. Asiakas-
tyyppejä voi olla eläkeläinen, työtön, työssäkäyvä, omainen, 
opiskelija tai jokin muu tilanne. Eläkeläinen-tyyppiluokan 
määrittää vielä tarkemmin tilastointijärjestelmässä oleva ikä-
jakauma-valikko. Siinä määritellään, onko kyseessä alle vai 
yli 30-vuotias asiakas. Tämä antaa tietoa esimerkiksi alle 30-
vuotiaiden eläkeläisten, usein työkyvyttömyyseläkeläisten, 
määrästä.  
 
Sosiaalipalvelujen neuvonnan asiakaskunta on erittäin laaja-
alainen ja vain yleisimmät tyyppiluokitukset on huomioitu, 
lisäksi voi olla jokin muu tilanne. Tyyppiluokat on valikoitu 
vanhan sosiaalipalvelujen neuvonnan tilastotiedon mukaan, 
jota on kerätty kahden vuoden ajalta. 
 
 

Sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelun tarvetta ja asiakkaan 
tilannetta sekä ohjaa tämän kokonaisarvion mukaisesti tarvit-
tavien tahojen piiriin. Sosiaalipalvelujen neuvonnassa on 
yleistä, että ohjaustahoja voi olla useita samalle asiakkaalle.  
 
Asiakkailla voi olla monitahoisia selvitettäviä asioita, esimer-
kiksi sama asiakas voi kysyä neuvoa ja ohjausta koskien 
asunnottomuutta, toimeentulotuen hakemista sekä työttömyys 
voi olla myös samanaikaisesti ongelmana sekä vaikea huolta-
juuskiista, joista myös asiakas tarvitsee tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa, mihin ottaa yhteyttä ja mitä tehdä.  
 
Käynnin / puhelinsoiton yhteydessä huomioidaan aina asiak-
kaan palvelun tarve. Tarvittaessa sosiaalineuvoja konsultoi  
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tarvittaessa konsultointi 

Käynnin / puhelinsoiton yhteydessä huomioidaan asiakkaan 
palvelun tarve. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja konsultoi ohjauk-
sen tahoa, esimerkiksi toimeentulotuen yksikön etuuskäsitteli-
jää tai sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön tai lapsiperheiden 
sosiaalityön sektorilla. Jos sosiaalityöntekijälle ei saa aikaa 
kohtuullisessa ajassa ja asiakkaalla on tarve taloudelliseen 
tukeen, niin asiakas ohjataan asioimaan kirjallisesti toimeen-
tulotukiasioissa. 
 
Alle 25-vuotiaille nuorille, uusille asiakkaille suositellaan 
ajanvarausta sosiaaliasema Sarvikselle aktivointisuunnitelman 
tekemiseksi, varsinkin jos tilanne on moniongelmainen. Poik-
keuksen mahdollisuus tietenkin on, esimerkiksi nuoret opiske-
lijat, jotka hakevat toimeentulotukea kesän ajalta kirjallisesti. 
Tässä tapauksessa arvioidaan ajanvarauksen tarve. 
 

11. Palvelutarpeen arvioin-
ti tehty: Annetaan neuvon-
taa yleisellä tasolla. 
 

 

 

 

ohjaaminen ja neuvonta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Asiakas on saanut 
yleistä neuvontaa ja palve-
luohjausta sosiaalipalve-
luihin liittyen 
 

 

 
13. Sosiaaliturvan riittä-
mättömyydestä johtuva 
taloudellisen tilanteen kar-
toittaminen  
 

 

Asiakas on saanut yleistä neuvontaa ja palveluohjausta sosiaa-
lipalveluihin liittyen. Ohjaaja on kartoittanut asiakkaan koko-
naistilanteen ja arvioinut tilanteen. Asiakkaan tilanteeseen on 
riittänyt neuvonta, hänellä ei ole esimerkiksi taloudellisiin 
etuuksiin liittyvää ohjauksen tarvetta. Asiakas on yleisesti 
tiedustellut omaan tai omaisen tilanteeseen liittyviä ohjeita.  

Sosiaaliohjaaja arvioi, että asiakas hyötyy ohjatuista palve-
luista ja tarvittaessa jatko-ohjaus / työ päättyy. Asiakas saanut 
tarvittavan avun. 
 
Sosiaaliohjaaja ohjaa asiakkaan tarvittavien palveluiden pii-
riin. 
 

Asiakas on saattanut myös kysyä, onko hänen toimeentulotu-
en päätöksensä tehty. Sosiaalipalvelujen neuvonnasta on asia 
tarkistettu. Tilanteessa ei ole ollut jatko-ohjauksen tarvetta. 

 

 

Asiakas on yleisesti tiedustellut omaan tai omaisen tilantee-
seen liittyviä ohjeita. Sosiaaliohjaaja arvioi, että asiakas hyö-
tyy ohjatuista palveluista ja työ päättyy. Asiakas saanut tarvit-
tavan avun.  

 

 

Neuvonnasta ohjataan tarvittaessa asiakasta hakemaan ensisi-
jaista etuutta sekä kertoo asiakkaalle muista tarjolla olevista 
palveluista. 
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TOIMEENTULOTUEN 
HAKEMUKSET: OH-
JEISTUS, VASTAANOT-
TO JA LÄHETTÄMINEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnasta voi asiakas hakea toimeentu-
lotukihakemuksia ja saada tarvittaessa ohjeita hakemuksen 
täyttämisessä.  Asiakas voi myös jättää toimeentulotukihake-
muksen neuvontaan, josta se toimitetaan sisäisellä postilla 
eteenpäin. 

 

Sosiaaliohjaaja tarkistaa asiakkaan toimeentulotukihakemuk-
sen, onko hakemuksessa tarvittavat liitteet ja onko hakemus 
asianmukaisesti täytetty.  

 

Lisäksi tarkistetaan asiakkaan ensisijaiset etuudet mm. Kela 
(sairauspäiväraha, vanhempainetuudet, työttömyysturva) sekä 
ohjataan ja neuvotaan asiakasta aktiivisuuteen.  

 

Ohjaaja leimaa hakemuksen vastaanotetuksi sosiaalipalvelu-
jen neuvontaan ja lähettää sisäisellä postilla eteenpäin Tampe-
reen sosiaalitoimen oikeaan tahoon.  

 

Kun sosiaaliohjaaja ottaa vastaan toimeentulotukihakemuksen 
lähetettäväksi eteenpäin, on aina tarkistettava Efficasta oikea 
taho ja jos on kyseessä toimeentulotuen yksikkö, niin mikä 
alue kyseessä. Tampereella on yleisenä toimintaohjeena, että 
jos kahden vuoden aikana on asioinut sosiaaliasemalla toi-
meentulotukiasioissa, niin jatkohakemus on lähetettävä kirjal-
lisesti Toimeentulotuen yksikköön. Myös kuitenkin muita 
mahdollisia tahoja on poikkeuksellisesti asiakkaan kokonaisti-
lanteesta riippuen.  

Mahdollisia toimeentulotuen käsittelypaikkoja ovat Sosiaa-
liasema Sarvis / Toimeentulotuen yksikkö / Aikuissosiaalityön 
asema / Lapsiperheiden sosiaaliasema tai joku muu taho poik-
keuksellisesti.  

Usein on ollut sekaannuksia ilman Efficasta tarkistusta, esim. 
asiakas vain on sanonut, että ”sinne Sarvikselle” ja kyseessä 
on ollut Toimeentulotuen yksikkö. 

Sosiaaliohjaaja ohjeistaa tarvittaessa asiakkaalle, mitä liitteitä 
toimeentulotuen hakemukseen tarvitaan. Neuvonnasta ohjeis-
tetaan myös oikea hakemuskaavake (varsinainen toimeentulo-
tuen hakemuskaavake/jatkohakemuskaavake/täydentävä toi-
meentulotuen hakemuskaavake). Jos kyseessä on uusi asiakas, 
liitteet käydään virallisen liiteohjeen mukaan, joka on tarkoi-
tettu uusille asiakkaille.  
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NEUVONTAA,  
EI VIRANOMAISPÄÄ-
TÖKSIÄ 
 

 

Jos kyseessä on ”vanha” toimeentulotuen hakija ja jatkoha-
kemus, niin tarkistetaan Efficasta edellinen päätös ja mm. 
mitä käsittelijä on mahdollisesti pyytänyt seuraavaan hake-
mukseen liitteeksi 

Sosiaaliohjaajalla on Effica- oikeudet nähdä hakemuksen vi-
reillepano ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt. Sosiaaliohjaaja 
ohjeistaa lisäselvityspyynnön asiakkaalle tarvittaessa. Lisäsel-
vityspyynnön ohjeistus on myös usein tarpeellista, jos kie-
liongelman vuoksi ei ymmärrä lisäselvityspyyntöä. 

 

 

Sosiaalineuvojat antavat yleisluontoista neuvontaa: sosiaali-
neuvojat eivät tee asiakasta koskevia viranomaispäätöksiä. 
Sosiaaliohjaajat eivät tee toimeentulotukipäätöksiä eivätkä 
laadi toimeentulotukipäätöksiin liittyviä laskelmia asiakkaalle.  

Sosiaaliohjaajat eivät ota kantaa jo tehtyihin toimeentulotuki-
päätöksiin. Jos asiakas tulee neuvontaan ja kysyy hänelle teh-
dystä päätöksestä, miksi on saanut esimerkiksi vähemmän 
kuin olettanut / saanut mielestään perusteettomasti hylkypää-
töksen, niin asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti 
päätöksen käsittelijään. Jatkossa mahdollisesti voi tehdä oi-
kaisuvaatimuksen, jos niin katsotaan, mutta aina ensin käsitte-
lijään yhteys.  

Sosiaalipalvelujen neuvonnasta ei ohjaaja ota kantaa jo teh-
tyyn päätökseen. Jos asiakas ei ymmärrä päätöstään tai las-
kelmaa (kieliongelman vuoksi tms.) tällöin sosiaaliohjaaja 
selvittää kantaa ottamatta, mistä päätöksessä on kyse.  

Sosiaaliohjaajalla on Effica-oikeus nähdä toimeentulotukipää-
tösten laskelmat. Sosiaaliohjaaja voi tarvittaessa esimerkiksi 
katsoa Effica-ohjelman laskelmasta, onko hänen joku lääke-
menonsa tai sähkölasku huomioitu laskelmassa. Tällöin sosi-
aaliohjaaja voi katsoa laskelmasta, onko se huomioitu. 
HUOM. Jos on havaittavissa, että laskelma olisi hyvä tarkis-
taa, niin asiakas ottaa itse yhteyttä päätöksen käsittelijään. 

Huomioitavaa on, että omaiselle ei saa antaa asiakkaan pää-
tökseen liittyviä tietoja.  

Sosiaalipalvelujen neuvonnan viranomaisella on kaikessa 

ohjauksessa ja työssään täysi salassapitovelvollisuus. 
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14. Ohjaus ja neuvonta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Ohjaustahot sosiaali-
palvelujen neuvonnassa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelun tarpeen ja ohjaa 
asiakasta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. 

 

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa on yleistä, että ohjaustahoja 
voi olla useita samalle asiakkaalle.  
 
Asiakkailla voi olla monitahoisia selvitettäviä asioita, esimer-
kiksi sama asiakas voi kysyä neuvoa ja ohjausta koskien 
asunnottomuutta, toimeentulotuen hakemista sekä työttömyys 
voi olla myös samanaikaisesti ongelmana sekä vaikea huolta-
juuskiista, joista myös asiakas tarvitsee tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa, mihin ottaa yhteyttä ja mitä tehdä.  
 

 
 
Sosiaalipalveluiden neuvonnassa on jatko-ohjaustahoina ja 
verkostoyhteistyössä Tampereen kaupungit palveluita ja kol-
mannen sektorin palvelutahoja.  
 

 

Tilastointijärjestelmä Requesten ohjaustaho-valikkoon on 
kirjattu seuraavat kaupungin tahot, jotka ovat kahden vuoden 
tutkimuksella osoittautuneet yleisimmiksi ohjaustahoiksi:  
 
aikuissosiaalityö 
asuntotori 
ei jatko-ohjausta 
kotitori  
lapsiperheiden sosiaalityö 
lastensuojelu 
mielenterveystoimisto 
muu taho 
omalääkäri / terveyspalvelut 
omaishoidon tuen yksikkö 
perheoikeudelliset palvelut 
päivähoidon asiakaspalvelutoimisto 
sosiaaliasema Sarvis 
sosiaalipäivystys 
talous- ja velkaneuvonta 
toimeentulotuen yksikkö 
työvoimatoimisto 
ulkomaalaistoimisto 
ulkopaikkakunnalle ohjaus 
vammaispalvelutoimisto 
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TIETOJÄRJESTELMÄT: Sosiaalipalvelujen neuvonnassa on käytössään kaksi tietojär-
jestelmää: Effica -tietojärjestelmä sekä tilastointijärjestelmä 
Requeste. 

18. Effica 
 

Effica-tietojärjestelmään on ohjaajilla selailuoikeudet, viran-
omaispäätöksiä ei neuvonnasta käsin tehdä. Sosiaalineuvon-
nassa on muun muassa Effica-oikeus nähdä toimeentulotuki-
päätösten laskelmat ja toimeentulotukihakemuksen vireillepa-
no ja tätä kautta mahdolliset lisäselvityspyynnöt. Ohjaaja voi 
tällöin tarvittaessa ohjeistaa lisäselvityspyynnön asiakkaalle. 

Sosiaalipalvelujen neuvonnassa on Effica-oikeus katsoa, onko 
asiakkaalle tehty toimeentulotukipäätös ja mikä päätös on. 

Effica-oikeudesta on myös hyötyä asiakkaan kokonaistilan-
teen selvityksessä, esimerkiksi, onko asiakas aiemmin asioinut 
sosiaaliasemalla ja jos on, niin minne seuraava hakemus tulisi 
toimittaa. Sosiaalipalvelujen neuvonta kuuluu Tampereen 
sosiaalitoimen organisaatiossa toimeentuloturvan alaisuuteen. 
Effican selailuoikeudet painottuvat toimeentuloturvaan liitty-
viin kysymyksiin. Sosiaalipalvelujen neuvonnan kysymykset 
kattavat myös muut sosiaalipalvelujen kentän palvelut ja oh-
jaukset, mutta tarkemmat päätöstiedot ohjataan kysymään 
kyseisestä tahosta, esimerkiksi vammaispalvelutoimiston pää-
tökset. 

19. Requeste Jokaisella ohjaajalla sosiaalipalvelujen neuvonnassa on oma 
tunnus Requeste -tilastointijärjestelmään. Requeste -
järjestelmään kirjataan jokainen asiakaskontakti; sekä asia-
kaspuhelut että – käynnit. Tilastointijärjestelmän kautta työn 
kehittäminen mahdollistuu. Järjestelmän kautta saadaan tietoa 
esimerkiksi, kuinka monta asiakaskäyntiä ja - puhelua kuu-
kausittain neuvonnassa on. Asiakastyypeistä ja – ohjauksista 
saa järjestelmän kautta myös tarkkaa tietoa; asiakkaiden ikä ja 
elämäntilanne (työtön, eläkeläinen tms.) ohjaustahot (Kela, 
sosiaalitoimi, lastensuojelupäivystys tms.). 
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Liite 10. Avopalvelujen organisaatiokaavio 2011 
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Liite 11: 1(2) Sosiaalipalvelujen neuvonnan esite  
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Liite 11: 2(2) Sosiaalipalvelujen neuvonnan esite  
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Liite 12: 1(2)  Requeste- tilastojärjestelmän alkuperäinen luonnos.  

 

11.10.2011 / Luonnos  / Petra Leino ja Marjo Vesa 

 

TAUSTATIEDOT: 

 

1) Yhteydenottotapa: 

Käynti, puhelu, MAHD. SÄHKÖINEN ASIOINTI 

 

2) Ikäjakauma 

Alle 25-vuotias, 25 -35 v., 36 -50 v., 51-65v. ja yli 65v. 

 

3) Yhteydenottaja 

Tamperelainen, asiakas 

Tamperelainen, viranomainen 

Ulkokuntalainen, asiakas 

Ulkokuntalainen, viranomainen 

 

4) Sosiaalipalvelujen neuvonnan asiakas:  

 

opiskelija 

eläkeläinen 

työtön 

työssäkäyvä 

muu tilanne, mikä? 

 

5) Asiakaskontaktin kesto: 

 

A- luokka (alle 10 min.) 

B- luokka (10 -30 min. ) 

C- luokka (yli 30 min. ) 
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Liite 12: 2(2) Requeste- tilastojärjestelmän alkuperäinen luonnos.  

 

LUOKITTELU: ASIAKASKÄYNNIN/ YHTEYDENOTON AIHE 

 

- toimeentulotukihakemuksen ohjaus, uusi asiakas 
- toimeentulotukihakemuksen ohjaus, vanha asiakas 
- muiden hakemuksien ohjaus 
- päivähoito tai kuntalisä 
- asunnottomuus 
- kieliongelma 
- työttömyys 
- taloudelliset ongelmat 
- päihde- ja / tai mielenterveysongelmat 
- huoltajuus 
- parisuhdeongelmat 
- lastensuojelu 
- perheväkivalta 
- kotiin tarvittava apu 
- omaishoito 
- vammaisuus 
- kuljetuspalvelu 
- terveyspalvelut 

 

LUOKITTELU: OHJAUSTAHOT 

 

- sosiaaliasema Sarvis 
- toimeentulotuen yksikkö 
- aikuissosiaalityö 
- lapsiperheiden sosiaalityö 
- sosiaalipäivystys 
- lastensuojelupäivystys (en tiedä tarvitseeko eritellä, kun on jo lapsiperheiden 

sos.työ ja yhteydenoton aiheessa on kohta: lastensuojelu?) 
- ulkomaalaistoimisto 
- omaishoidon tuen yksikkö 
- perheoikeudelliset palvelut 
- kotitori / ikäpiste (sis. kotihoidon palveluiden haku) 
- vammaispalvelutoimisto 
- asuntotori 
- päivähoidon asiakaspalvelutoimisto 
- työvoimatoimisto 
- Kela 
- omalääkäri / terveyspalvelut  
- mielenterveystoimisto 
- talous- ja velkaneuvonta 
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