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Opinnäytetyöprosessi on toteutettu yhteistyössä Mustijoen perusturvan lastensuojelun 

työntekijöiden kanssa. Mustijoen lastensuojelu painottuu avohuollon palveluihin. 

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, asumiseen 

liittyvät tukitoimet ja vertaisryhmätoiminta. Lisäksi avohuollon tukitoimena järjestetään 

lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai huoltajan kanssa.  

 

Opinnäytetyö kuului osana Työ, työyhteisöt ja johtaminen -opintokokonaisuuden 

harjoittelujakson kehittämishankkeelle, jossa koostettiin palveluopas Mustijoen 

lastensuojelun työntekijöille. Palvelupaletin työstämisen päävastuun on kantanut 

opinnäytetyön tekijä, mutta työyhteisö on ollut intensiivisesti mukana palvelupaletin 

suunnittelussa ja ideoimisessa.  

 

Palvelupaletin koeversio koekäytettiin jonka jälkeen työntekijät arvioivat 

haastattelulomakkeen avulla palvelupaletin soveltuvuutta käytäntöön. Opinnäytetyön 

kokonaisuutta on arvioitu myös prosessiarvioinnin metodeilla. Palvelupalettia sekä koko 

opinnäytetyö kokonaisuutta on arvioitu myös työyhteisön kanssa käydyissä yhteisissä 

palavereissa tulleilla ajatuksilla, ideoilla ja palautteilla. 

 

Palvelupaletista tuli selkeä kokonaisuus, joka on toiminut myös perehdytysmateriaalina 

uudelle työntekijälle. Palvelujen kartoittaminen mahdollisti myös uusien tukimuotojen 

kehittämisen ja riittävän saatavuuden.  
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ABSTRACT 

 

Jokinen, Sanna. Case management tool for service offering. In Järvenpää spring 2013, 

36 pages., 3 appendixes.  

Diaconal -University of Applied Sciences of Järvenpää. Social services training 

programme, Batchelor of  Science (AMK). 

 

This thesis is done in co-operation with the child protection employees of the Mustijoki 

social security department. The child protection in Mustijoki district is focused to 

services for the community care. These services include family work, support person 

work, support families, housing related services and peer groups. In addition short-term 

institutional - or family care is organized for a child alone or whole family.  

 

This thesis is done as part of the Work, working communities and leadership training 

module, where case management tool for Mustijoki district child protection employees 

was developed. The mapping of the services enabled also the development of the new 

services and support functions and helped to manage the availability of the services. 

Main responsibility of the gathering of case management tool belongs to the student of 

this thesis work, however the whole working community in Mustijoki child protection 

has involved to the development and design of the tool very intensively. 

 

After the first delivery of the tool was field tested, the employees validated its usability 

for their daily tasks. This was done with interview form. This thesis evaluates the 

process of case management tool development with process validation methods. During 

the development phase all meetings and negotiations with service producers were 

reported and minutes were stored to folder. Both the case management tool and the draft 

version of this thesis has been evaluated mutually with the student and the Mustijoki 

child protection working community. They have given very valuable ideas and 

feedback. 

 

The case management tool reach to its target to cover available and valid services for 

Mustijoki child protection and it has been used internally for tutorial purposes. The 

mapping process helped to further definition of the services and support functions and 

gave meters to ensure the availability of the services. 

 

The keywords: Case Management, Child Protection, Process Evaluation. 
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1 JOHDANTO  

 

 

Sisäasiainministeriö asetti hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. 

Uudistuksen tavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, laadukkaat ja 

saatavilla olevat peruspalvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Kuntien tuli laatia 

selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. 

Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. 

Uudistuksen ja lain tarkoituksena on vahvistaa kunta – ja palvelurakennetta, kehittää 

palvelujen tuotantotapoja ja organisointia. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja 

hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytykset kuntien järjestämien palveluiden 

ohjauksen kehittämiselle. (Laki kunta – ja palvelurakennemuutoksesta 169/2007.) 

Uudistusta perusteltiin voimakkailla rakenteellisilla muutoksilla, joita kunnat 

lähivuosina kohtaisivat. Muutosten katsottiin lisäävän entisestään tarvetta kuntien 

väliselle yhteistoiminnalle ja vähentävän näin ollen kuntarajojen merkitystä. 

Yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voisivat perustaa toiminnallisesta 

kokonaisuudesta koostuvan yhteistoiminta-alueen. Pornainen liittyi Mäntsälään 

peruspalveluiden osalta vuonna 2009.  Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteiset sosiaali- 

ja terveystoimen palvelut tarjotaan nykyisin isäntäkunta mallilla. Isäntäkuntana toimii 

Mäntsälän kunta. Perusturvapalvelukeskuksen palvelualueet ovat lasten, nuorten ja 

perheiden palvelut, varhaiskasvatuspalvelut, ikäihmisten palvelut ja terveyspalvelut. 

Yhteistoiminta-alueen nimeksi valittiin Mustijoen perusturva. (Pornainen i.a.) 

 

Yhteistoiminta-alueen lastensuojelun työntekijöiltä nousi tarve kerätä kaikki 

lastensuojelun asiakasperheille kuuluvat kunnalliset sekä yksityiset peruspalvelut, 

erityissairaanhoidon palvelut sekä yhteistyökumppanit ja alueella toimivat yhdistykset 

palvelupalettiin. Palvelupaletti on sähköisessä muodossa oleva palveluhakemisto. 

Palvelujen koostaminen yhteen oppaaseen tulisi selkeyttämään työntekijöiden 

palveluohjausta. Paletin avulla työntekijät kartoittaisivat myös jo olemassa olevia 

palveluja. Palvelupaletti tulisi olemaan selkeä kokonaisuus, joka toimisi myös 

perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle. Palvelujen kartoittaminen mahdollistaisi 

myös uusien tukimuotojen kehittämisen ja riittävän saatavuuden. Tällä hetkellä palvelut 

ovat hajallaan, eikä työntekijöillä ole konkreettista tietoa onko jokin esimerkiksi 
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yksityinen palveluntuottaja vielä käytettävissä.



7 

 

 

 

 

2 MUSTIJOEN YHTEISTOIMINTA-ALUE  

 

 

Mustijoen toimialan palveluajatuksena on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten 

kunnan asukkaiden elämän hallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien 

asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja 

ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- 

ja terveystoimen palvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin 

asiantuntijana. (Mäntsälän kunta.) 

 

Mäntsälä sijaitsee Uudenmaan maakunnassa noin 60 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. 

Mäntsälän kunta on perustettu vuonna 1585. Mäntsälän naapurikuntia ovat Askola, 

Hausjärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Kärkölä, Orimattila, Pornainen, Pukkila ja 

Sipoo. Mäntsälä on muuttovoittoinen kunta. Mäntsälään valmistui syksyllä 2006 

Kerava-Lahti oikoradan rautatieasema, jossa pysähtyvät Helsingin ja Lahden välillä 

liikennöivät taajamajunat. (Mäntsälä i.a.) 

 

Kunnan asukasluku oli vuoden 2010 lopussa 19 975, joista lapsiväestön osuus (0-17-

vuotiaita) oli 5 318. (Tilastokeskus) Mäntsälä on aktiivinen osallistuja 

seutuyhteistyössä. Yhteistyötä tehdään palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä 

kunnan kilpailukyvyn ja vetovoiman parantamiseksi. Keskeiset yhteistyötahot ovat 

KUUMA-alue ja Helsingin seutu. (Mäntsälä i.a.) 

 

KUUMA-alueeseen kuuluu Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, 

Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA – kuntien yhteistyön 

tavoitteena on alueiden kehittäminen kilpailukykyisiksi ja omaleimaisiksi asuin- ja 

yritysympäristöiksi sekä kuntien tehtävien hoitaminen yhdessä. Mäntsälän kunta 

kehittää myös projektikohtaista yhteistyötä Hyvinkään ja Lahden alueiden kanssa. 

(Kuuma.fi i.a.) 

 

Pornainen sijaitsee Uudellamaalla 48 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Pornaisten 

kunta on perustettu 1869. Pornainen on kasvava kunta, johon vaikuttavat 
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pääkaupunkiseudun läheisyys, omakotitonttien hyvä saatavuus ja luonnon kauneus ja -

läheisyys. Kuntaan muuttaa paljon lapsiperheitä, jotka arvostavat asuinympäristön 

rauhallisuutta. Kunnan kirjastossa toimii yhteispalvelupiste, jossa on tarjolla poliisin, 

maistraatin, kansaneläkelaitoksen, verotoimiston ja työvoimatoimiston palveluja. 

(Pornainen i.a.) 

 

 

2.1. Yhteistoiminta-alueen taustaa  

 

Sisäasiainministeriö asetti hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi 

toukokuussa 2005. Laki kunta ja palvelurakenteesta tuli voimaan 23.2.2007. 

Uudistuksen tavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, laadukkaat ja 

saatavilla olevat peruspalvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Lakiin sisältyy useita 

kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tuli laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset 

yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö 

tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Lain mukaan 

kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen 

kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä on oltava vähintään 20.000 asukasta. 

Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi 27.8.2007 ja Pornaisten kunnanvaltuusto 3.9.2007 

omien kuntiensa toimeenpanosuunnitelmat. Mäntsälän kunnanvaltuusto päätti 17.9.2007 

ja Pornaisten kunnanvaltuusto 22.10.2007 jatkaa selvitystyötä Mäntsälän ja Pornaisten 

perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä tavoitteena sopimus yhteisestä 

organisaatiosta ja palvelujen järjestämismallista 1.1.2009 lukien Mäntsälä-Pornainen 

yhteistoiminta-aluehanke on nimetty Mopohankkeeksi. (Pornainen i.a.) 

 

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten 

lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen 

kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 3340 euroa asukasta kohti. Kaikkein 

pienimmät kustannukset olivat Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-alueen 

muodostavilla Mäntsälän ja Pornaisen kunnilla, 2 979 euroa asukasta kohti. Mustijoen 

perusturvan yhteistoiminta-alueella on vahvistettu organisaation strategista johtamista, 

uudistettu rakenteita ja otettu käyttöön parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja. 
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Palveluja on kohdistettu entistä tuloksellisemmin ja vuonna 2010 saatiin aikaan myös 

henkilöstösäästöjä, Mustijoen perusturvajohtaja Eija Rintala perustelee yhteistoiminta-

alueen hyvää sijoitusta vertailussa. Asiakaslähtöisyyttä on vahvistettu esimerkiksi 

johtamista uudistamalla. Asiakasryhmät ja prosessit on vastuutettu koko 

palveluketjussa. Näillä muutoksilla oli vuoden 2010 aikana nähtävissä asiakkaan ja 

talouden näkökulmasta positiivisia tuloksia. (Kunnat.net 2011) 

 

 

2.2. Palvelurakenneuudistus  

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki tuli voimaan helmikuussa 2007 ja 

on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Uudistuksen ja lain tarkoituksena on 

vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja 

organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa 

valtion ja kuntien välistä tehtävänjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen 

järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja 

taloudellinen perusta. Tarkoitus on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen 

kasvua sekä luoda edellytykset kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen 

kehittämiselle. (Laki kunta – ja palvelurakennemuutoksesta 169/2007.) 

 

Uudistusta perusteltiin voimakkailla rakenteellisilla muutoksilla, joita kunnat 

lähivuosina kohtaisivat. Palvelukysynnän kasvun, sisäisen muuttoliikkeen sekä 

yhdyskuntarakenteen tiivistymisen, työvoiman niukkenemisen ja julkisen talouden 

paineiden kuin myös palveluiden tuotantotapojen monipuolistumisen nähtiin vaativan 

aivan uudenlaista osaamista sekä aktiivisempaa yhteistyötä kuntien kesken sekä myös 

julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin välillä. Muutosten katsottiin lisäävän 

entisestään tarvetta kuntien väliselle yhteistoiminnalle ja vähentävän näin ollen 

kuntarajojen merkitystä. Kokonaisuutena toimintaympäristömuutosten huomattiin 

edellyttävän kunta- ja palvelurakenteen uudistamista, jotta kuntien vastuulle kuuluvien 

palvelujen saatavuus ja laadullisuus turvattaisiin myös tulevaisuudessa. 

Yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voisivat perustaa toiminnallisesta 

kokonaisuudesta koostuvan yhteistoiminta-alueen. Puitelain perusteella 

perusterveydenhuolto ja siihen liittyvät sosiaalitoimelle liittyvät tehtävät tulisi toteuttaa 
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vähintään 20 000 asukkaan kunnassa tai vastaavilla yhteistoiminta-alueilla. 

Yhteistoiminta-alueen vaikutustavoitteet kiteytetään seuraavasti: 

 

 henkilöstön saatavuus ja osaaminen turvataan sekä uralla etenemisen 

mahdollisuuksia parannetaan;  

 perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraatiota vahvistetaan;  

 yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuudessa ja laadussa lisätään;  

 erityispalvelut turvataan kaikissa kunnissa;  

 palveluiden tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan;  

 palveluiden järjestämisestä vastaavia tahoja kootaan harvempiin 

organisaatioihin; sekä palveluiden kustannusten kasvua voidaan hidastaa. 

(Hallituksen esitys 268/2010) 

 

Suomessa on tällä hetkellä noin 80 yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueita on 

vuonna 2013 kuntien suunnitelmien perusteella 63. ( Kunnat.fi) 
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3 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT  

 

 

Yhteistoiminta-alueen syntymisen johdosta lastensuojelun työntekijöiltä nousi tarve 

kerätä kaikki lastensuojelun asiakasperheille kuuluvat kunnalliset sekä yksityiset 

peruspalvelut, erityissairaanhoidon palvelut sekä yhteistyökumppanit ja alueella 

toimivat yhdistykset palvelupalettiin. Tällä hetkellä palvelut ovat hajallaan, eikä 

työntekijöillä ole konkreettista tietoa onko jokin esimerkiksi yksityinen palveluntuottaja 

vielä käytettävissä. 

 

Yhteistoiminta-alueen lastensuojelun työntekijöiltä nousi tarve kerätä kaikki 

lastensuojelun asiakasperheille kuuluvat palvelut palveluoppaaseen. Palvelujen 

koostaminen yhteen oppaaseen tulisi selkeyttämään työntekijöiden palveluohjausta. 

Paletin avulla työntekijät kartoittaisivat myös jo olemassa olevia palveluja. 

Palvelupaletti tulisi olemaan selkeä kokonaisuus, joka toimisi myös 

perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle. Palvelujen kartoittaminen mahdollistaisi 

myös uusien tukimuotojen kehittämisen ja riittävän saatavuuden. Mustijoen perusturvan 

tavoitteena on, että alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan 

aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, 

että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin 

kehittämiseen. (Mäntsälä i.a)  

 

Tiedonkeruun sekä Vammalan, Tervon ja Karttulan palveluoppaisiin tutustumisen 

tarkoituksena oli hahmottaa, millaisia palveluja palvelupaletti sisältää ja mitä palveluja 

Mustijoen palvelupalettiin kannattaisi laittaa. Palvelupaletin tarkoituksena on kertoa 

Mustijoen yhteistoiminta-alueen tarjoamista perus- ja erityispalveluista lastensuojelun 

lapsiperheille. Palvelupaletin pitää olla selkeä ja käytännöllinen kokonaisuus. 

Palvelupaletti sisältää palvelun tuottajien yhteystiedot: sähköpostiosoitteet ja 

puhelinnumerot. Palvelupalettiin sisällytettiin myös jo olemassa olevat toimijapolut. 

Palvelupaletti toteutettiin Internet-versiona, se mahdollistaa palvelupaletin päivittämisen 

helposti nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. 
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Opinnäytetyöprosessin aikana keväällä 2011 tutustuin ensin sekä Mäntsälän että 

Pornaisten kuntaan ja niiden palvelujen tarjontaan. Olen tutustunut Vammalan 

kaupungin lapsiperheiden palveluoppaaseen sekä Tervon ja Karttulan palveluoppaisiin. 

Peruspalveluiden kartoituksen tein tutustumalla Mäntsälän kunnan Internet sivuihin, 

olemalla puhelimitse yhteydessä palveluntuottajiin sekä keskustelemalla Mustijoen 

lastensuojelun työntekijöiden kanssa heidän käyttämistään palveluntuottajista. Selvitin 

myös millaiset ovat eri organisaatioiden yhteydenotto tavat. Miten palvelujen piiriin 

päästään? Huomioidaanko palvelujen tarjonnassa erilaiset palvelujen käyttäjäryhmät: 

vammaiset, maahanmuuttajaperheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, yhden 

vanhemman perheet, monikkoperheet, sekä millaisia palveluja heille on tarjolla? 

Hyödynsin jo olemassa olevaa materiaalia, jotka olivat Mustijoen perheneuvolan 

toimijapolku sekä kunnan tarjoamat palvelut. Merkittävinä lähteinä käytin myös laki- 

asetuksia ja määräyksiä koskien lastensuojelua ja palveluohjausta. Yksityisiin 

palveluntarjoajiin tutustuin lähinnä puhelimitse ja heidän Internet -sivujen avulla. 

Palvelujen koostamisen yhteydessä huomasin, että yhdistyksiä ja vertaistukiryhmiä oli 

monipuolisesti saatavilla.  

 

 

3.1 Palvelujen kartoitus  

 

Kehittämishankeharjoittelun aikana keväällä 2011 tutustuin ensin sekä Mäntsälän että 

Pornaisten kuntaan ja niiden palvelujen tarjontaan. Olen tutustunut Vammalan 

kaupungin lapsiperheiden palveluoppaaseen sekä Tervon ja Karttulan palveluoppaisiin. 

Peruspalveluiden kartoituksen tein tutustumalla Mäntsälän kunnan Internet sivuihin, 

olemalla puhelimitse yhteydessä palveluntuottajiin sekä keskustelemalla Mustijoen 

lastensuojelun työntekijöiden kanssa heidän käyttämistään palveluntuottajista.  

 

Selvitin myös millaiset ovat eri organisaatioiden yhteydenotto tavat. Miten palvelujen 

piiriin päästään? Huomioidaanko palvelujen tarjonnassa erilaiset palvelujen 

käyttäjäryhmät:vammaiset, maahanmuuttajaperheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, 

yhden vanhemman perheet, monikkoperheet, sekä millaisia palveluja heille on tarjolla? 

Hyödynsin jo olemassa olevaa materiaalia, Mustijoen perheneuvolan toimijapolkua sekä 
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kunnan tarjoamia palveluja. Merkittävinä lähteinä käytin myös laki asetuksia ja 

määräyksiä koskien lastensuojelua ja palveluohjausta.  

 

Yksityisiin palveluntarjoajiin tutustuin lähinnä puhelimitse ja heidän Internet sivujen 

avulla. Yhdistyksiä ja vertaistukiryhmiä oli monipuolisesti saatavilla. 

Haastattelulomakkeiden vastaajat kokivat mukavana lisänä retkikohteiden yhteystiedot 

palvelupaletissa. Palveluiden kartoittamisen aikana huomasin kuinka vähän kunta 

nykyisellään enää käyttää yksityisiä palveluja lastensuojelun perheille.  

 

 

 

3.2 Aikaisemmat tutkimukset ja kehittämishankkeet 

 

Sosionomiopiskelija Afsaneh Eskandari-Owrak on työstänyt opinnäytetyössään 

opaskirjan Kauniaisten kaupungin päiväkoti Pikku Akatemian asiakasperheille. Se on 

tietopaketti, joka helpottaa myös päiväkodin työntekijöiden arkea. Opinnäytetyön 

menetelmänä on ollut toimintatutkimus. Tutustuin myös opinnäytetyön haastatteluissa 

käytettyihin kyselylomakkeisiin. (Eskandari-Owrak 2012) Käytin Eskandari-Owrakin 

materiaalia lähteisiin tutustumisvaiheessa esimerkkinä ja pyrin hyödyntämään siitä 

erilaisia jäsentämis- ja esittämismalleja, kuten asiakaslähtöisyyttä ja monikulttuuristen 

asiakkaiden huomioimista. Lahja Helppolaisen (2009) opinnäytetyö Yhteinen sävel ja 

eväitä perehdytyksen toteuttamiseen kuvaa perehdytysohjelman ja 

perehdytyskansioiden laatimista Antinkartanon toimintakeskuksen henkilökunnan 

käyttöön. Tutustuin Helppolaisen opinnäytetyössä käyttämään 

haastattelulomakepohjaan. Hyödynsin myös työn kehittämiseen tarkoitettua 

perehdytysmateriaalia Antikartanon henkilökunnalle. Sanna Haakanen( 2011) on tehnyt 

Infopaketin Salon seudun ammattiopistosta valmistuville nuorille. Se on tarkoitettu 

oppilaitoksen ryhmäohjaajille opetuksen tukimateriaaliksi sekä heidän valmistuvien 

nuorten opiskelujen jälkeisen elämän ohjaukseen.  

 

Net Effect Oy on tehnyt selvityksen 2010 Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-alueesta 

sekä kuntayhteistyöhön vaikuttavista seikoista. Selvityksessä tarkastellaan palveluiden 

tuottamiseen liittyviä rakenteita, taloutta ja taloudenohjauksen menetelmiä sekä 
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kustannustenjakoon liittyviä seikkoja. Kunnallisten päättäjien ja virkamiesten 

näkemykset vaihtelivat laidasta laitaan eikä yhteistä näkemystä ollut syntynyt tulevasta 

toimintatavasta. Asiantuntijaselvitys antaa hyvät lähtökohdat arvioida uudelleen alueen 

yhteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamallia, myös perusteita nostaa esille 

selkeitä kehittämiskohteita, jotka liittyvät mm. päätöksentekoon tai toiminnan 

resursointiin. (Ali-Laurila, Anniina; Gustafsson Sari; Koskela, Suvi; Köppä, Lassi 

2011,3 )  

 

 

3.3 Kunnan tehtävät lastensuojelun järjestämisessä 

 

Lastensuojelulain (2007) 11 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että ehkäisevä 

lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja 

laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsi- ja 

perhekohtaista lastensuojelua on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä 

vuorokauden aikoina, joina sitä tarvitaan. Lastensuojelun on oltava laadultaan sellaista, 

että se takaa lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen 

heidän tarvitsemansa avun ja tuen. (Lastensuojelulaki 2007)  

 

 

Kunnan keskeisiä lastensuojelun tehtäviä ovat kunnassa asuvien lasten kasvuolojen 

kehittäminen ja ongelmien vähentäminen sekä ehkäiseminen. Lasten vanhempien ja 

lasten kasvatuksesta huolehtivien muiden kasvattajien tukeminen sekä ehkäisevä 

lastensuojelu. Lapsi – ja perhekohtaisen varsinaisen lastensuojelun järjestäminen.  

( Rousu 2008, 32) 

 

Lain mukaan lastensuojelun on oltava laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun 

tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun 

ja tuen. Tämä edellyttää, että kunta määrittää lastensuojelun laadun sekä varmistaa 

lastensuojelupalvelujen toimivuuden ja räätälöinnin tarpeiden mukaan. Lastensuojelun 

tulee näin ollen olla vaikuttavaa. (Kunnat i.a.) 
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Lapsi – ja perhekohtainen lastensuojelu sisältää lapsen lastensuojelutarpeen arvioinnin 

lain edellyttämässä määräajassa, avohuollon tukitoimet lapselle ja perheelle, lapsen 

kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton sekä niihin liittyvän sijaishuollon ja 

jälkihuollon. Pääosa lastensuojelun asiakkaista on avohuollon tukitoimien ja palvelujen 

tarpeessa – mitä tehokkaammin ja tuloksellisemmin tämä työ tehdään, sitä harvemmin 

lapsen huostaanottaminen on tarpeen. (Rousu 2008, 34) 

 

Kaikki lasten ja nuorten palvelut ovat merkittäviä kasvuympäristöjä – ja yhteisöjä 

lapselle vaikuttaen hänen hyvinvointiinsa, kasvuunsa ja kehitykseensä. Palveluiden 

tasavertainen saatavuus ja laatu ovat tärkeitä lasten hyvinvoinnin varmistamisessa ja 

ylläpidossa. Riittävien, laajasti hyväksyttyjen, helposti saatavilla olevien ja 

laadukkaiden palveluiden turvaaminen on osa lasten hyvien kasvuolojen edistämistä. 

 

 

3.4 Keskeiset toimintaympäristön tarpeet ja haasteet  

 

Mustijoen perusturvan strategiassa korostetaan ennakoivaa ja ehkäisevää työotetta. 

Varhainen tukeminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä verkostoituminen 

niin sisäisten kuin ulkoistenkin yhteistyökumppaneiden kanssa halutaan vakiinnuttaa 

palvelutuotannon peruspilareiksi. (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009)  

 

Tavoitteena on, että suunnitelmallinen ja aktiivinen työskentely mahdollistaa ongelmien 

työstämisen, niin että asiakkaat saavat tarvitsemansa avun ja asiakkuuksia voidaan 

päättää. Tämä muodostuu haasteeksi, koska käytännössä työntekijöiden resurssit ja 

työskentely painottuvat asiakkaiden kriisitilanteiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen 

Lasten, nuorten ja heidän perheidensä pahoinvointi on näyttäytynyt sijaishuollon 

kasvavina tarpeina. Vaikka sijaishuoltoon sijoitettujen lasten määrässä ei ole ollut joka 

vuosi kasvua, niin lastensuojelun sijoitukset ovat pidentyneet ja hoitovuorokausimäärät 

siten kasvaneet. Lastensuojelun sijaishuollon palvelut ostetaan yksityisiltä 

palveluntuottajilta. Tämä aiheuttaa sijoitustilanteissa, varsinkin kiireellisissä, haasteita 

lapsen tarpeita vastaavan sijaishuoltopaikan hakemiselle ja löytämiselle. Tämän 

valtuustokauden aikana tulee tehdä selvitys ja vaihtoehtoinen kustannusanalyysi 

sijaishuollon palveluiden tuottamisesta kunnallisena toimintana ja yksityisiltä 
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palveluntuottajilta ostettavana toimintana. Kehittämiskohteeksi tulee myös tavoite, että 

entistä useampi sijaishuoltoon sijoitettava lapsi sijoitettaisiin laitoshoidon sijasta 

perhehoitoon, joka on sekä taloudellisesti että inhimillisesti kannatettava vaihtoehto. 

(Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009.) 

 

Lastensuojelun sosiaalityön keskeinen tavoite on huostaanottojen ehkäiseminen. Koko 

lasten ja perheiden palveluita tuottavien toimijoiden yhteiseksi tavoitteeksi tulee nostaa 

lastensuojelun sijoitusmäärien kääntäminen laskuun pitkäjänteisellä ennaltaehkäisevällä 

lastensuojelutyöllä. Tämä edellyttää peruspalveluiden riittävää resursointia ja siten 

lastensuojelulain edellyttämää ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja erityisen tuen 

toteuttamista, niin että lasten ja perheiden ongelmiin ja tuen tarpeeseen pystytään 

vastaamaan riittävän ajoissa ja siellä missä asia havaitaan. Koulutoimen ja perusturvan 

erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelujen haasteena on tiedonkulun ja käytäntöjen 

kehittäminen yhteistyötä tiivistämällä ja yhteisiä rakenteita kehittämällä inhimillisesti 

kannatettava vaihtoehto.  

 

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten 

lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen 

kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 3340 euroa asukasta kohti. Kaikkein 

pienimmät kustannukset olivat Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-alueen 

muodostavilla Mäntsälän ja Pornaisen kunnilla, 2 979 euroa asukasta kohti. Mustijoen 

perusturvan yhteistoiminta-alueella on vahvistettu organisaation strategista johtamista, 

uudistettu rakenteita ja otettu käyttöön parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja.  

 

Palveluja on kohdistettu entistä tuloksellisemmin ja vuonna 2010 saatiin aikaan myös 

henkilöstösäästöjä, Mustijoen perusturvajohtaja Eija Rintala perustelee yhteistoiminta-

alueen hyvää sijoitusta vertailussa. Asiakaslähtöisyyttä on vahvistettu esimerkiksi 

johtamista uudistamalla. Asiakasryhmät ja prosessit on vastuutettu koko 

palveluketjussa. Näillä muutoksilla oli vuoden 2010 aikana nähtävissä asiakkaan ja 

talouden näkökulmasta positiivisia tuloksia. (Kunnat.net 2011)  

 

 



17 

 

 

 

3.5 Lastensuojelun palvelut ja tarve Mustijoen perusturvan alueella 

 

Mustijoen lastensuojelu painottuu avohuollon palveluihin. Avohuollon tukitoimia ovat 

muun muassa sosiaalityöntekijän kanssa käytävät keskustelut, ohjaus ja neuvonta lapsen 

ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseksi, perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, lapsen 

taloudellinen jamuu tukeminen koulunkäynnissä ja harrastuksissa, asumiseen liittyvät 

tukitoimet ja vertaisryhmätoiminta. Lisäksi avohuollon tukitoimena järjestetään 

lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai huoltajan kanssa. (Mäntsälä i.a.) 

 

Lastensuojelun palvelut tuottavat kuusi (6) lastensuojelun sosiaalityöntekijää ja neljä (4) 

perhetyöntekijää sekä kaksi (2) intensiiviperhetyöntekijää ja ammatillinen tukihenkilö. 

Lastensuojelun jälkihuollossa olevien 18–20-vuotiaiden nuorten asioita hoitaa 

aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja. Lastensuojelun esimiehenä toimii sosiaalityön 

päällikkö. Virka-ajan ulkopuolisesta kiireellisestä lastensuojelusta ja myös tarvittavasta 

lastensuojelun viranomaispäätöksenteosta vastaa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys. 

Lastensuojelun prosessia johtaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 

Lastensuojelun useimmat tilanteet edellyttävät lastensuojelulain mukaisesti 

sosiaalityöntekijältä parityöskentelyä toisen lastensuojelun työntekijän kanssa. 

 

Palvelujen koostaminen yhteen oppaaseen tulisi selkeyttämään työntekijöiden 

palveluohjausta. Paletin avulla työntekijät kartoittaisivat myös jo olemassa olevia 

palveluja. Palvelupaletti tulisi olemaan selkeä kokonaisuus, joka toimisi myös 

perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle. Palvelujen kartoittaminen mahdollistaisi 

myös uusien tukimuotojen kehittämisen ja riittävän saatavuuden. (Mäntsälä i.a) 
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4 PALVELUOHJAUS – ASIAKASLÄHTÖINEN TYÖTAPA 

 

 

Palveluohjaus ei ole vain asiakkaan kanssa tehtävää työtä, se on myös asiakkaan 

saamien palveluiden ja tukimuotojen koordinointia ja yhteen sovittamista (service 

coordination). Palveluohjauksen toteuttaminen edellyttää palvelu – ja 

toimintajärjestelmän muokkaamista ja kehittämistä. Muutostarvetta onkin eri 

organisaatioiden ja hallintokuntien yhteisessä kehittämistyössä, joka vasta mahdollistaa 

palveluiden koordinoinnin erilaisten asiakkaiden erilaisissa tilanteissa. Palveluohjaus on 

tapa tehdä asiakaslähtöistä työtä. Työskentely palveluohjauksessa perustuu asiakkaan ja 

työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Pietiläinen ja Sepppälä kiteyttävät 

palveluohjauksen käsitteen kuvaavan niitä toimintoja, joilla asiakkaan ja viranomaisia 

edustavan palveluohjaajan yhteistyönä suunnitellaan, organisoidaan, yhteen sovitetaan 

ja arvioidaan palveluja, joita asiakas tai hänen perheensä tarvitsevat nykyisessä 

elämänvaiheessaan elämänhallintansa tueksi. (Pietiläinen ja Seppälä 2003, 10, 20.) 

 

Palveluohjaus on toimintamalli, jossa työtä tehdään jäsentyneesti ja suunnitellusti, siten, 

että asiakas saa kulloisenkin elämäntilanteensa tarpeita vastaavan tuen ja palvelut. 

Palveluohjauksen työskentelyssä on myös huomioitava, että tuen ja palveluiden 

tuottajien näkökulmasta lopputulos on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen. 

Palveluohjauksen työtapa huomioi asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti ja sen 

perustana ovat asiakkaan ja hänen läheistensä voimavarat. Palveluohjauksen 

asiakaslähtöisen työtavan tavoitteena on asiakkaan ja hänen perheensä elämänhallinta. 

(Pietiläinen ja Seppälä 2003, 11) 

 

Sosiaali – ja terveydenhuollon asiakaslähtöisen työn menetelmä case management 

nojautuu neljään periaatteeseen. (Ala-Nikkola ja Valokivi 1997). Henkilökohtainen, 

nimetty vastuuhenkilö asiakkaalle, joka on usein sosiaali–tai terveyspalveluiden 

työntekijä. Palveluohjaajan roolissa työntekijä auttaa asiakasta jäsentämään avun, tuen 

ja kuntoutuksen tarpeitaan sekä etsimään sopivia ratkaisuja niiden järjestämiseen. 

Työntekijä antaa tietoa myös sosiaaliturvasta ja eri tukimuotojen ja palveluiden 

vaihtoehdoista. Työntekijän rooli on myös toimia linkkinä eri tahoille, jotta asiakkaan 

asiat hoituvat mahdollisimman sujuvasti. Palveluiden käyttäjän, asiakkaan 
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vastuuhenkilö, joka seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa palvelupakettia asiakkaan 

muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Palveluohjauksen luonteeseen kuuluu 

pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaan ja työntekijän välillä. Tuki – ja palveluratkaisujen 

toimivuutta seurataan ja tilanteen niin vaatiessa korjataan tehtyjä ratkaisuja. Asiakkaan 

vastuuhenkilöllä on valtuuksia tehdä päätöksiä, jotka koskevat asiakkaan palveluita, tai 

ainakin hänellä on tiivis yhteistyö päätöksiä tekeviin tahoihin. Työntekijä pystyy 

luotettavasti kertomaan asiakkaalle, mitkä palvelut ovat mahdollisia ja mitkä ei. 

Palvelujärjestelmän mahdollisia yhteistyöongelmia pyritään ratkaisemaan 

neuvottelemalla ja keskustelemalla ruohonjuuritasolla kyseenomaisen asiakkaan 

asioihin kytkeytyvien viranomaisten kanssa. (Pietiläinen ja Seppälä 2003, 11-12) 

 

Palveluohjaus on prosessi, jolla on alku ja loppu. Yhteistyö on tavoitteellista työntekijän 

ja asiakkaan kesken. Palveluohjauksessa pyritään konkreettiseen tulokseen etenemällä 

vaiheesta toiseen. Asiakasnäkökulmaa pyritään vahvistamaan myös lainsäädännöllä 

asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittelevällä lailla. Lain tavoitteena on edistää 

asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta, asiakkaan oikeutta hyvään 

palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa sekä asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua ja 

vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Omatoimisuuden ja itseavun 

merkityksen korostumisen katsotaan edellyttävän ohjauksen ja neuvonnan kehittämistä 

sekä myös todellista asiakaslähtöisyyttä, asiakkaiden voimaannuttamista ja asiakkaan 

näkemistä aktiivisena toimijana. (Perälahti 2011, 15) 

 

Sosiaalityössä yksilökohtaisen asiakastyön (case management) perusajatukset 

muotoutuivat Yhdysvalloissa jo 1860-luvulla. Työotetta kehitettiin koordinoimaan 

julkisesti rahoitettuja terveys – ja sosiaalipalveluita, joiden asiakkaina olivat sairaat ja 

köyhät. Palveluita koordinoimalla oli tarkoituksena ajaa köyhien etuja ja kehittää 

siirtolaisille laadukkaita palveluja. Yksilökohtaisella asiakastyöllä haluttiin poistaa 

siirtolaisten ja köyhien saamien terveys – ja sosiaalipalveluiden pirstaleisuutta. 

 

Jo tässä vanhassa mallissa korostettiin asiakasta tukitoimien järjestämisen keskipisteenä. 

Suomalaiseen sosiaalipolittiseen keskusteluun palveluohjauksen käsite tuli 1990-luvun 

puolivälissä. (Pietiläinen ja Seppälä 2003, 17- 20) Yksilökohtaisen palveluohjauksen 

termiä käytettiin ensimmäisen kerran Tampereella tutkimusprojektissa, jonka 
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tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia palveluohjaus tarjoaa sosiaali – ja 

terveyspalveluiden, omaishoivan ja vapaaehtoistyön yhteensovittamisessa. (Ala-Nikkola 

ja Valokivi 1997)Ala-Nikkola ja Sipilä (1996) mainitsevat keskeisimmistä 

palvelujärjestelemän ongelmista, joiden vaikutuksia voitaisiin lievittää yksilökohtaisen 

palveluohjauksen keinoin. Palvelut ja etuudet eivät vastaa yksittäisten henkilöiden 

tarpeita, ne ovat myös joustamattomia. Palvelut eivät kohdennu niitä eniten tarvitseville, 

niitä vähemmän tarvitsevat voivat saada palveluja suhteellisesti enemmän. 

Palvelutarpeiden seuranta ei ole ajan tasalla, tuen tarve voi loppua tai kasvaa. 

Palvelutuottajilla ei ole toistensa toiminnasta tietoa, näin ollen yksityisen henkilön 

näkökulmasta ei pystytä valitsemaan edullisimpia palveluratkaisuja eikä sovittamaan 

palveluita järkevästi yhteen yksittäisen henkilön näkökulmasta. 

 

Moniammatillinen ja rajoja ylittävä yhteistyö eri hallinnonalojen ja sektorien välillä on 

välttämätöntä, jotta ennalta ehkäisevä lastensuojelutyö palvelisi parhaiten lapsen etua. 

Tälle yhteistyölle tulee olla rakenteita ja vakiintuneita toimintatapoja. 

Asiakaskohtaisessa yhteistyössä työntekijän on tärkeää hahmottaa palvelujen 

nivelkohdat ja palvelupolut, jotta lapsen etu toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Sosiaaliportti i.a.) Palveluopas on tärkeä työkalu kahden kunnan välisessä yhteistyössä. 
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5 KUVAUS PROSESSIN TOTEUTTAMISESTA 

 

 

Mustijoen lastensuojelun työntekijät kokivat tarpeellisena sisällyttää palvelupalettiin 

myös erityissairaanhoidon palvelut. Mustijoen yhteistoiminta-alueella käytetään kolmea 

eri sairaanhoitopiiriä, joka hankaloittaa palvelujen hakemisessa. Mäntsälä kuuluu 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen. 

Mäntsäläläiset perheet käyttävät Hyvinkään sairaalan, Kellokosken sairaalan, HYKS:n 

ja Päijät-Hämeen keskussairaalan palveluja. Pornainen kuuluu Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin Porvoon sairaanhoitoalueeseen, sairaala sijaitsee Porvoossa. 

 

Palvelupaletin koeversio otettiin koekäyttöön huhtikuun aikana 2012 jonka jälkeen 

lähetin työntekijöille puolistrukturoidun haastattelulomakkeen. Avoimilla kysymyksillä 

toivoin saavani kattavampia vastauksia. Haastattelulomakkeen avulla selkeytetään myös 

mitä palveluja tällä hetkellä käytetään ja löytyykö palveluiden tarjonnassa mahdollisesti 

jotain puutteita, tai epäkohtia. Haastattelulomakkeissa vastaajista osa olisi toivonut 

palvelupaletista paperiversiota. 

 

Opinnäytetyöprosessissa koostin palveluista selkeän ja konkreettisen palvelupaletin, 

joka tulee olemaan työkalu verkosto – ja asiakastyöhön sekä palveluohjaukseen 

Mustijoen perusturvan lastensuojelun työntekijöille. Kehittämispainotteisen työn 

tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen sekä palvelujen 

suunnittelu ja mallintaminen. Kehittämispainotteisessa työssä yhdistyvät käytännön 

toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) 

 

Opinnäytetyöprosessin ajan työstin päiväkirjaa, johon kirjasin työyhteisön kanssa 

käydyt palaverit, sekä muiden palveluntuottajien kanssa käydyt keskustelut. Ajatusten, 

ideoiden ja palautteen antamista teimme työyhteisön kanssa sähköpostien välityksellä 

sekä yhteisissä palavereissa. Tapasimme myös kahden sosiaaliohjaajan kanssa 

useamman kerran omalla työpaikallani Perhekeskus Maahisessa Järvenpäässä. 

 

Mustijoen lastensuojelu painottuu avohuollon palveluihin. Avohuollon tukitoimia ovat 

muun muassa sosiaalityöntekijän kanssa käytävät keskustelut, ohjaus ja neuvonta lapsen 
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ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseksi, perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, lapsen 

taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä ja harrastuksissa, asumiseen liittyvät 

tukitoimet ja vertaisryhmätoiminta. Lisäksi avohuollon tukitoimena järjestetään 

lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai huoltajan kanssa. (Mäntsälä i.a.) 

 

Yhteistoiminta-alueen syntymisen johdosta lastensuojelun työntekijöiltä nousi tarve 

kerätä kaikki lastensuojelun asiakasperheille kuuluvat kunnalliset sekä yksityiset 

peruspalvelut, erityissairaanhoidon palvelut sekä yhteistyökumppanit ja alueella 

toimivat yhdistykset palvelupalettiin. Tällä hetkellä palvelut ovat hajallaan, eikä 

työntekijöillä ole konkreettista tietoa onko jokin esimerkiksi yksityinen palveluntuottaja 

vielä käytettävissä. 

 

Oheisessa kaaviossa (KAAVIO 1.) selkeytän prosessin etenemistä.  

 

 

 

KAAVIO 1.Palvelupaletin työstämisen prosessi.   
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6 PROSESSIN JA PALVELUPALETIN ARVIOINTI 

 

 

6.1 Prosessin arviointi 

 

Palaute on olennainen osa tietoista ja muutoshakuista toimintaa. Tämän vuoksi 

kehittämishankkeeseen kuuluu olennaisena osana seuranta ja arviointi. 

Prosessiarvioinnissa palautteena sekä hankkeen ja ohjaamisen välineenä toimii arviointi. 

Prosessimainen etenemistapa sekä ratkaisuvaihtoehtojen ja etenemisväylien 

moninaisuus ovat ominaista kehittämistyölle. Prosessimaisen etenemisen aikana asetetut 

tavoitteet täsmentyvät tai hämärtyvät. Prosessiarvioinnin luonne on formatiivista. 

(Seppänen - Järvelä 2004, 19) Prosessiarvioinnin tärkein ominaisuus on toimia ennen 

kaikkea palautteena sekä hankkeen ohjaamisen välineenä. Prosessiarvioinnin voi 

karkeasti jakaa summatiiviseen ja formatiiviseen arviointiin. Tämä jaottelu tuo esiin 

arvioinnin kaksi erilaista ulottuvuutta, jotka eivät sulje toisiaan pois. Formatiivisella 

ulottuvuudella viitataan arviointiin, joka kohdistuu kehittämisen toteuttamiseen, toisin 

sanoen kuinka hanketta on tehty ja miten sen toimintaa pystyttäisiin parantamaan. 

 

Kehittämistyön ajatuksena on oppia ratkaisemaan ongelmat yhdessä, pelkkä ongelmien 

ratkaistuiksi saaminen ei riitä, tärkeintä on ihmisten välinen toiminta. (Seppänen - 

Järvelä 2004, 20). Jotta projektin yhteydessä syntynyttä tietoa ja osaamista voidaan 

hyödyntää laajemminkin, on arviointi välttämätön edellytys. Virtasen mukaan 

arviointiprosessi koostuu tarpeen määrittelystä arvioinnissa, arviointitehtävän 

muotoilusta, kriteerien ja arviointikäsitteiden yksilöimisestä, työvaiheiden 

suunnittelusta arvioinnin aikana, varsinaisesta toteutuksesta, raportoinnista ja 

arviointitiedon hyödyntämisestä viime kädessä. Koko arviointiprosessi käynnistyy 

arvioinnin tarpeen kartoittamisella. Tämä vaihe on erittäin merkittävä arviointiprosessin 

onnistumisen kannalta. (Virtanen 2007, 145). Prosessiarvioinnin keskeinen elementti on 

vision ja tavoitteiden kirkastamisessa auttaminen. Prosessiarviointi on ennen kaikkea 

kehittämisen toteuttamista ja sen tukemista palautetta antamalla. (Seppänen – Järvelä 

2004, 31.) 
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Opinnäytetyön prosessin ajan dokumentoin päiväkirjaa, johon kirjasin työyhteisön 

kanssa käydyt palaverit, sekä muiden palveluntuottajien kanssa käydyt keskustelut. 

Haastattelulomakkeiden aineisto oli olennaisena osana opinnäytetyön materiaalina. 

Ajatusten, ideoiden ja palautteen antamista teimme työyhteisön kanssa sähköpostien 

välityksellä sekä yhteisissä palavereissa. Tapasimme myös kahden sosiaaliohjaajan 

kanssa useamman kerran omalla työpaikallani Perhekeskus Maahisessa Järvenpäässä. 

 

 

6.2 Palvelupaletin koekäyttö ja arviointiaineiston keruu 

 

Aineistona arvioinnissa olivat päiväkirja, jossa oli dokumentoituna sekä 

haastattelulomakkeiden tuottama aineisto sekä työyhteisön kanssa käydyt palaverit, 

muiden palvelutuottajien kanssa käydyt keskustelut. Ajatusten, ideoiden ja palautteen 

antamista teimme työyhteisön kanssa sähköpostien välityksellä sekä yhteisissä 

palavereissa. Tapasimme myös kahden sosiaaliohjaajan kanssa useamman kerran 

omalla työpaikallani Perhekeskus Maahisessa Järvenpäässä. 

 

Itsenäinen työskentely on vaatinut selkeän aikataulutuksen ja tavoitteellisuuden. 

Opinnäytetyöprosessin työstäminen yhdessä toisen opiskelijan kanssa olisi voinut olla 

tietyllä tapaa mielekkäämpää. Vastuun kantaminen ja päätösten tekeminen itsenäisesti 

on kasvattanut ammatillisesti. Mäntsälän kunnantalolla työskennellessäni minulla oli 

mahdollisuus käyttää työntekijöiden tietokoneita sekä työpuhelimia palveluiden 

kartoittamiseen. Olin useasti opinnäytetyöprosessin aikana puhelimitse ja sähköpostitse 

yhteydessä sekä hankeohjaajaani että johtavaan sosiaalityöntekijään. 

 

Palvelupaletin työstämisen aikana työyhteisö oli intensiivisesti mukana palvelupaletin 

suunnittelussa ja ideoimisessa. Sain välittömästi palautteen sekä kommentin 

palvelupalettiin mahdollisesti lisättävistä palveluista. Opinnäytetyöprosessin alussa 

pidetyt palaverit koko lastensuojelun työyhteisön kanssa olivat välttämättömiä. Kaikki 

saivat saman tiedon yhtä aikaa ja näin ollen pystyivät myös vaikuttamaan hankkeen 

kulkuun ja edistymiseen. Lastensuojelun työntekijöiden aika tämänkaltaiseen 

hanketyöskentelyyn on minimaalisen rajallinen. Hankeharjoitteluni aikana sain 

työyhteisöltä täyden tuen ja palautteen työskentelyni edistymiseksi. Hankeohjaajani 
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ovat käyneet tapaamassa henkilökohtaisesti omalla työpaikallani perhekeskus 

Maahisessa opinnäytetyöprosessiin liittyvissä palavereissa. 

 

Opinnäytetyöprosessiin kuuluvan palvelupaletin työstäminen työn ohessa on ollut 

haastavaa. Toisaalta opinnäytetyöprosessin edetessä turha arkuus ja jarruttelu asioiden 

päättämiseen ovat vähentyneet. Jos aion saada tuloksia aikaiseksi, on uskallettava tarttua 

toimeen ja tehdä rohkeitakin päätöksiä. Ellen itse tee, eikä kukaan muukaan sitä tee 

puolestani. Yhteydenpito työyhteisöön on tapahtunut sähköpostitse, tekstiviesteillä sekä 

puhelimitse. Olisi ollut mielekästä tavata kasvotusten ennen varsinaisen palvelupaletin 

koekäytön aloittamista. Opinnäytetyöprosessin aikana olin enemmän Mäntsälän 

kunnantalolla intensiiviperhetyön tiimissä, mutta palvelupaletin käytännön työstämisen 

toteutin omassa kodissani. Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa huomaan kuinka 

tärkeää on aikatauluttaa oma työskentely. Opinnäytetyöprosessin ajan työstin 

päiväkirjaa, johon kirjasin työyhteisön kanssa käydyt palaverit, sekä muiden 

palveluntuottajien kanssa käydyt keskustelut. Ajatusten, ideoiden ja palautteen 

antamista teimme työyhteisön kanssa sähköpostien välityksellä sekä yhteisissä 

palavereissa. Päiväkirjan avulla pystyn arvioimaan työyhteisön osallisuutta 

palvelupaletin työstämisessä, sekä mistä eri tahoilta löysin tarvitsemani palvelut ja 

niiden yhteystiedot. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana sain koostettua yhdessä intensiiviperhetyöntekijöiden 

tiimin kanssa palvelupalettiin suurimman osan palveluista. Konkreettinen läsnäolo 

työyhteisön kanssa oli mielekkäämpi tapa työskennellä kuin esimerkiksi yhteydenpito 

sähköpostitse. 

 

Opinnäytetyöprosessin alussa pidetyt palaverit koko lastensuojelun työyhteisön kanssa 

olivat välttämättömiä. Kaikki saivat saman tiedon yhtä aikaa ja näin ollen pystyivät 

myös vaikuttamaan hankkeen kulkuun ja edistymiseen. 

 

Opinnäytetyöprosessin sisältö oli itselleni ja myös työyhteisölle alussa epäselvä. 

Prosessin aikana muutama työntekijä oli jäänyt informaation ulkopuolelle 

olemassaolostani. Kyseiset työntekijät eivät ilmeisesti olleet osallistuneet alussa 

käytyihin palavereihin. Tässä tapauksessa opinnäytetyöprosessin työstäjänä olin 
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olettanut informoinnin kuuluneen työyhteisön esimiehelle. Tiedon kulku on useamman 

työyhteisön ongelma. 

 

Käytännössä opinnäytetyöprosessin aikana tutustuin Mäntsälän ja Pornaisten kunnan 

palveluihin, erilaisiin palvelun tarjoajiin, työskentelymenetelmiin ja työmuotoihin. 

Monipuolisimman kuvan palvelun sisällöstä sain haastattelemalla työntekijöitä ja 

palveluntarjoajia heidän työpaikoillaan. Opinnäytetyöprosessin aikana oli ilo huomata, 

kuinka jouhevasti työskentelymme sujui eri organisaatioiden kanssa – aikaa löytyi aina, 

joskus jopa varaamatta erillistä tapaamista. 

 

Kunnan peruspalvelut sekä palvelujärjestelmä konkretisoituivat itselleni aivan uudella 

tavalla. Intensiiviperhetyö tuli tutummaksi ja korostan edelleen kyseisen työmuodon 

tärkeyttä ennaltaehkäisevänä työmuotona. 

 

Palvelupaletin koeversio otettiin koekäyttöön huhtikuun aikana 2012 jonka jälkeen 

lähetin työntekijöille puolistrukturoidun haastattelulomakkeen. Avoimilla kysymyksillä 

toivoin saavani kattavampia vastauksia. Haastattelulomakkeen avulla selkeytetään myös 

mitä palveluja tällä hetkellä käytetään ja löytyykö palveluiden tarjonnassa mahdollisesti 

jotain puutteita, tai epäkohtia. Haastattelulomakkeissa vastaajista osa olisi toivonut 

palvelupaletista paperiversiota.  

 

Palvelupaletin koekäyttäjinä oli 16 lastensuojelun työntekijää joista 

haastattelulomakkeisiin vastasi 11 työntekijää. Kaikki vastaajat olivat vakinaisia 

työntekijöitä. Vastaajien ammattinimikkeet olivat sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä 

sekä johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, intensiiviperhetyöntekijä ja ammatillinen 

tukihenkilö. 

 

Palvelupaletin rakennetta pidettiin selkeänä, helppokäyttöisenä ja kattavana. 

Sisällysluettelosta suoraan tarvitsevalle sivulle pääseminen oli koekäyttäjien mielestä 

hyvä ratkaisu. Linkitystä olisi toivottu enemmän, näin ollen selaamista edestakaisin 

sivulta toiselle olisi vähemmän. Joidenkin vastaajien mielestä palvelupalettiin 

sisällytetyt kuvat häiritsivät lukemista. 
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Sisällön osalta vastaajien mielestä palvelupaletissa oli kaikki tärkeimmät 

yhteistyökumppanit. Uuden työntekijän näkökulmasta palvelupaletin avulla sai nopeasti 

kattavan näkymän Mustijoen peruspalveluista. Aiemmin osa työntekijöistä on käyttänyt 

yhteystietojen hakemiseen 118 - numerotiedustelua sekä "Google" - sivuja Internetissä. 

Palveluiden tuottajien taustatietoja kaivattiin enemmän, esimerkiksi peruskoulujen 

vuosiluokkia sekä koulujen erityisluokkia.  

Palvelupaletin sisältöön olisi kaivattu enemmä "hiljaista tietoa". Koekäyttäjien mielestä 

palvelupaletti sisältää ainoastaan palvelujen tuottajien yhteystiedot ja linkityksen 

mahdollisia lisätietoja varten. Ulkoasu koettiin tavanomaiseksi ja luettelomaiseksi. 

Otsikot eivät muutaman käyttäjän mielestä erottuneet. Tässä yhteydessä kuvat toivat 

koekäyttäjille lisäväritystä ja piristystä muuten niin luettelomaiseen tekstiin. 

Palvelupaletin alkusivulle toivottiin päivitysohjetta tai käyttöohjetta. Tällainen ohjeistus 

oli saatekirjeessä haastattelulomakkeiden liitteenä. 

 

Palvelupalettiin sisällytetyt palvelut ja niiden tuottajat olivat valtaosalle koekäyttäjistä  

entuudestaan tuttuja. Mäntsälän kunnan Internet sivut saivat kritiikkiä 

monimutkaisuudestaan. Yhteystietojen haku kyseenomaisilta sivuilta koettiin hitaana 

työkaluna. Palvelupaletista työntekijät löysivät myös palveluja joita eivät olleet 

aiemmin käyttäneet työssään. 

 

 

6.3 Palvelupaletin soveltuvuus käytäntöön  

 

Haastattelulomakkeen kysymyksiä laatiessani koin tärkeänä, että vastausten pohjalta 

saan selkeän kuvan onko palvelupaletista ollut konkreettista apua työskentelyyn ja onko 

kyseenomainen palvelupaletti nopeuttanut palvelujen hakua? Koekäyttäjien mielestä 

palvelupaletin sisältö vaikutti kattavalta. Uudempien työntekijöiden mielestä 

palvelupaletin avulla sai nopeasti kattavan näkymän Mustijoen palveluista.  Osa 

koekäyttäjistä koki tällaisen palvelupaletin ”puhelinluettelomaiseksi”, jopa 

vanhanaikaiseksi.  Valtaosa koekäyttäjistä hakee mieluiten yhteystiedot Internetistä tai 

soittamalla 118- palvelunumeroon.  Palvelupalettiin koostetut palvelut eivät kaikki 

olleet entuudestaan tuttuja vastaajille. Toinen vastaajista löysi palvelupaletista palveluja, 

joita ei ollut aiemmin käyttänyt työssään. 
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Palvelupaletin jatkokäyttöön liittyen vastaajilta tuli toive linkittää palvelupaletti kunnan 

työntekijöiden Internet sivuille. Koekäyttäjien mielestä tällainen palvelupaletti tulisi olla 

nopeasti käytettävissä sekä aina päivitetty.  Palvelupaletti koettiin myös toimivana 

perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle.  

 

6.4 Työskentelyn sujumisen arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessin kannalta olisi tärkeää viedä työskentely loppuun ilman 

katkoksia. Opinnäytetyöprosessin venyessä aikatauluista oli mahdotonta pitää kiinni. 

Oma innostuneisuus ja motivaatio on vaikea säilyttää jos työskentely keskeytyy. 

Opinnäytetyöprosessi sujui alussa moitteettomasti. Alkupalaverit yhdessä työyhteisön 

kanssa selkeyttivät myös itselleni mitä olin aloittamassa työstämään. Esitin 

opinnäytetyöprosessissa tapahtuvan palveluiden koostamisen PowerPoint -esityksenä 

ensimmäisessä tapaamisessa työyhteisön kanssa, jonka jälkeen teimme konkreettisen 

suunnitelman miten etenemme. Mitä palvelupaletti tulisi sisältämään? Kaikista 

haastavimpana koin tutkimussuunnitelman työstämisen, jonka valmiiksi saattaminen 

kesti lähes puoli vuotta. Perehtymällä enemmän toimintatutkimuksen teoriaan alkoi 

tutkimussuunnitelmakin hahmottua. Tutkimusluvan saaminenkaan ei edennyt ilman 

tutkimussuunnitelmaa. Tänä ajanjaksona koin epätoivoisia tunteita ja turhautuneisuutta, 

kun hanke ei edennyt. Luottamus omiin taitoihin ja osaamiseen on kasvanut hankkeen 

edistymisen myötä. Epäonnistumisista ja erehdyksistä on otettava aina jotain opiksi. 

Opinnäytetyöprosessin aikataulu on omalta osaltani venynyt. Aloitin uudessa 

työpaikassa syksyllä 2011, jonka vuoksi jouduin siirtämään opintojani taka-alalle. 

Varsinaisen opinnäytetyöprosessin  käytännön osuuden pääsin aloittamaan 

maaliskuussa 2012. Tästä johtuen oman osuuteni, opinnäytetyöprosessin toteuttajana 

tuntui liian irralliselta suhteessa työelämän edustajaan, hankkeen tilaajaan nähden. 

Opinnäytetyöprosessin työstön aikana syntynyt innokuus täytyi löytää uudelleen.  

 

Olen varma, että oma työskentelyni projektin vetäjänä opinnäytetyöprosessissa on 

kehittynyt. Olen varmempi vastuunkantajana ja päätöksen tekijänä. Työn organisointi 

on ollut itselleni luontevaa jo entuudestaan. Työn haasteellisuus motivoi edelleen enkä 

jatkossakaan halua työskennellä metodilla ”näin tehdään koska on aina näin tehty”. Itse 
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voin omalla ammattitaidollani vaikuttaa työni sisältöön, motivoivaan työskentelyyn 

asiakkaiden kanssa. Työn kehittämisestä olemme vastuussa me työntekijät itse. 
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7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana sain koostettua yhdessä intensiiviperhetyöntekijöiden 

tiimin kanssa palvelupalettiin suurimman osan palveluista. Konkreettinen läsnäolo 

työyhteisön kanssa oli mielekkäämpi tapa työskennellä kuin esimerkiksi yhteydenpito 

sähköpostitse. Käytännössä harjoitteluni aikana tutustuin Mäntsälän ja Pornaisten 

kunnan palveluihin, erilaisiin palvelun tarjoajiin, työskentelymenetelmiin ja 

työmuotoihin. Monipuolisimman kuvan palvelun sisällöstä sain haastattelemalla 

työntekijöitä ja palveluntarjoajia heidän työpaikoillaan. Opinnäytetyöprosessin aikana 

oli ilo huomata, kuinka jouhevasti työskentelymme sujui eri organisaatioiden kanssa – 

aikaa löytyi aina, joskus jopa varaamatta erillistä tapaamista. Kunnan peruspalvelut sekä 

palvelujärjestelmä konkretisoituivat itselleni aivan uudella tavalla. Intensiiviperhetyö 

tuli tutummaksi ja korostan edelleen kyseisen työmuodon tärkeyttä ennaltaehkäisevänä 

työmuotona. 

 

Kehittämishankkeen kannalta olisi ehdottoman tärkeää viedä työskentely loppuun ilman 

katkoksia. Hankkeen työskentelyn venyessä aikatauluista oli mahdotonta pitää kiinni. 

Oma innostuneisuus ja motivaatio on vaikea säilyttää jos työskentely keskeytyy. 

Kehittämishanke sujui alussa moitteettomasti. Alkupalaverit yhdessä työyhteisön kanssa 

selkeyttivät myös itselleni mitä olin aloittamassa työstämään. Esitin hankkeessa 

tapahtuvan palveluiden koostamisen PowerPoint -esityksenä ensimmäisessä 

tapaamisessa työyhteisön kanssa, jonka jälkeen teimme konkreettisen suunnitelman 

miten etenemme. Mitä palvelupaletti tulisi sisältämään?  

Kehittämishankkeen aikataulu pitkittyi aloittaessani uudessa työpaikassa syksyllä 2011. 

Varsinaisen kehittämishankkeen käytännönosuuden pääsin aloittamaan maaliskuussa 

2012. Tästä johtuen oma osuuteni, hankkeen toteuttajana tuntui liian irralliselta 

suhteessa työelämän edustajaan, hankkeen tilaajaan nähden. Kehittämishankkeen 

työstön aikana syntynyt innostus täytyi löytää uudelleen.  
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7.1 Oma oppiminen 

 

Kehittämishankeharjoitteluni aikana tutustuin Mäntsälän ja Pornaisten kunnan 

palveluihin, erilaisiin palvelun tarjoajiin, työskentelymenetelmiin ja työmuotoihin. 

Monipuolisimman kuvan palvelun sisällöstä sain haastattelemalla työntekijöitä ja 

palveluntarjoajia heidän työpaikoillaan. Harjoitteluni aikana oli ilo huomata, kuinka 

jouhevasti työskentelymme sujui eri organisaatioiden kanssa – aikaa löytyi aina, joskus 

jopa varaamatta erillistä tapaamista.  

 

 

Kehittämishankkeen kannalta olisi ehdottoman tärkeää viedä työskentely loppuun ilman 

katkoksia. Hankkeen työskentelyn venyessä aikatauluista oli mahdotonta pitää kiinni. 

Oma innostuneisuus ja motivaatio on vaikea säilyttää jos työskentely keskeytyy. 

Kehittämishanke sujui alussa moitteettomasti. Alkupalaverit yhdessä työyhteisön kanssa 

selkeyttivät myös itselleni mitä olin aloittamassa työstämään. Esitin hankkeessa 

tapahtuvan palveluiden koostamisen PowerPoint-esityksenä ensimmäisessä 

tapaamisessa työyhteisön kanssa, jonka jälkeen teimme konkreettisen suunnitelman 

miten etenemme ja mitä palvelupaletti tulisi sisältämään.  

 

 

Kaikista haastavimpana koin tutkimussuunnitelman työstämisen, jonka valmiiksi 

saattaminen kesti lähes puoli vuotta. Perehtymällä enemmän prosessiarvioinnin teoriaan 

alkoi tutkimussuunnitelmakin hahmottua. Tutkimusluvan saaminenkaan ei edennyt 

ilman tutkimussuunnitelmaa. Tänä ajanjaksona koin epätoivoisia tunteita ja 

turhautuneisuutta, kun hanke ei edennyt. Itsenäinen työskentely on vaatinut selkeän 

aikataulutuksen ja tavoitteellisuuden. Opinnäytetyön työstäminen yhdessä toisen 

opiskelijan kanssa olisi voinut olla tietyllä tapaa mielekkäämpää.  

 

 

 

7.2 Kehittämisideat 
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Palvelupaletin koeversio otettiin koekäyttöön huhtikuun aikana 2012 jonka jälkeen 

lähetin työntekijöille puolistrukturoidun haastattelulomakkeen. Avoimilla kysymyksillä 

toivoin saavani kattavampia vastauksia. Haastattelulomakkeen avulla selkeytettiin myös 

mitä palveluja tällä hetkellä käytetään ja löytyykö palveluiden tarjonnassa mahdollisesti 

jotain puutteita, tai epäkohtia. Haastattelulomakkeissa vastaajista osa olisi toivonut 

palvelupaletista paperiversiota. Kehittämishankeharjoitteluni aikana sain koostettua 

yhdessä intensiiviperhetyöntekijöiden tiimin kanssa palvelupalettiin suurimman osan 

palveluista.  

 

Palvelupaletti toteutettiin Internet-versiona, se mahdollistaa palvelupaletin päivittämisen 

helposti nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Työntekijät kokivat mukavana lisänä 

retkikohteiden yhteystiedot palvelupaletissa. Palvelujen kartoittaminen mahdollisti 

myös uusien tukimuotojen kehittämisen ja riittävän saatavuuden. Palvelupaletin 

jatkokäyttöön liittyen vastaajilta tuli toive linkittää palvelupaletti kunnan työntekijöiden 

Internet sivuille. Työntekijöiden mielestä tällainen palvelupaletti tulisi olla nopeasti 

käytettävissä sekä aina päivitetty.  Palvelupaletti koettiin myös toimivana 

perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle.  

 

 

 

7.3 Eettiset lähtökohdat 

 

Kehittämishankeharjoittelun sisältö oli itselleni ja myös työyhteisölle alussa epäselvä. 

Hankkeen aikana muutama työntekijä oli jäänyt informaation ulkopuolelle 

olemassaolostani. Kyseiset työntekijät eivät olleet osallistuneet alussa käytyihin 

palavereihin. Olin olettanut hankkeen työstäjänä, että informointi kuuluisi työyhteisön 

esimiehelle. Tiedon kulku on useamman työyhteisön ongelma.  

 

Palvelupaletin työstämisen aikana työyhteisö oli intensiivisesti mukana palvelupaletin 

suunnittelussa ja ideoimisessa. Sain välittömästi palautteen sekä kommentteja 

palvelupalettiin mahdollisesti lisättävistä palveluista. 

Vastuun kantaminen ja päätösten tekeminen itsenäisesti on kasvattanut ammatillisesti.  
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Kunnan peruspalvelut sekä palvelujärjestelmä konkretisoituivat itselleni aivan uudella 

tavalla. Intensiiviperhetyö tuli tutummaksi ja korostan edelleen kyseisen työmuodon 

tärkeyttä ennaltaehkäisevänä työmuotona. 

 

Mäntsälän kunnantalolla työskennellessäni minulla oli mahdollisuus käyttää 

työntekijöiden tietokoneita sekä työpuhelimia palveluiden kartoittamiseen. Olin useasti 

hankkeen aikana puhelimitse ja sähköpostitse yhteydessä sekä hankeohjaajaani että 

johtavaan sosiaalityöntekijään. Konkreettinen läsnäolo työyhteisön kanssa oli 

mielekkäämpi tapa työskennellä kuin esimerkiksi yhteydenpito sähköpostitse. 

Hankkeen alussa pidetyt palaverit koko lastensuojelun työyhteisön kanssa olivat 

välttämättömiä. Kaikki saivat saman tiedon yhtä aikaa ja näin ollen pystyivät myös 

vaikuttamaan hankkeen kulkuun ja edistymiseen. 

 

Luottamus omiin taitoihin ja osaamiseen on kasvanut hankkeen edistymisen myötä. 

Epäonnistumisista ja erehdyksistä on otettava aina jotain opiksi.  Oma työskentelyni 

projektin vetäjänä kehittämishankkeessa on kehittynyt. Olen varmempi 

vastuunkantajana ja päätöksen tekijänä. Työn organisointi on ollut itselleni luontevaa jo 

entuudestaan. Työn haasteellisuus motivoi edelleen enkä jatkossakaan halua 

työskennellä metodilla ”näin tehdään koska näin on aina tehty”.  Voin omalla 

ammattitaidollani vaikuttaa työni sisältöön, motivoivaan työskentelyyn asiakkaiden 

kanssa. Työn kehittämisestä olemme vastuussa me työntekijät itse. 
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