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Eettisesti kestävä kehittämistyö
 Asiakaskeskeisyydessä kerätään asiakastietoa, mutta palveluntarjoaja 

ideoi, suunnittelee ja rakentaa koko palvelun. Asiakkaan tarve ohjaa 
palveluiden kehittämistä, mutta asiakas ei kykene vaikuttamaan 

lopullisen palvelun toteuttamisen tapoihin

 Asiakaslähtöisessä kehittämisessä on kyse asiakasymmärryksen 
syventämisestä, asiakkaan tarpeiden ja odotusten tunnistamisesta. 

Tämä voidaan savuttaa yhteisissä kehittämisprosesseissa



Miksi sosiaalityöstä liikkeelle?
 Suomalaista sosiaalityötä voidaan oikeutetusti kritisoida liian vähäisestä 

yhteiskunnallisesta suuntautumisesta ja asiakkaiden osallisuuden 
tukemisesta. 

 Sosiaalityössä asiakkaan osallisuutta on tavoiteltu etupäässä siksi, että 
sen katsotaan vahvistaa asiakkaan sitoutumista ja vastuunottoa omasta 

elämäntilanteestaan 
 Sosiaalityön sosiaali- ja yhteiskuntapoliittinen tehtävä on tuottaa tietoa 

ihmisten arjesta, palveluiden toimivuudesta, saatavuudesta sekä 
vaikuttavuudesta ja tuoda esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja vaikuttaa 

heikoimmassa asemassa olevien elämäntilanteen parantamiseen
 Voidaanko suomalaista sosiaalityötä oikeutetusti kritisoida liian 

vähäisestä yhteiskunnallisesta suuntautumisesta ja asiakkaiden 
osallisuuden tukemisesta? 



Kehittäjäasiakastoiminta
https://www.youtube.com/watch?v=OT5QQgtif_0&feature=youtu.be

 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa (Poskessa) kehitetty 
osallisuustyön muoto, jolla vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta ja 

osallistumista palveluiden kehittämistyöhön ja avataan asiakkaan elämään 
vaikuttavaa yhteiskunnallista tilanteita ja niiden asettamia reunaehtoja sekä 

mahdollisuuksia. 
 Kehittäjäasiakastoiminnan menetelmänä käytettiin toiminnan alkuvuosian 

sosiaalityön prosessien yhteistutkimista vuosina 2004-2009 ja myöhemmin 
vuosina 2010-2018 on siirrytty enemmän sosiaalityön käytäntöjen 
yhteiskehittämiseen (Niskala & Kostamo-Pääkkö & Ojaniemi 2015).  



Kehittämistyön vaiheet
Oletus ”Toiminta muuttaa käytäntöjä ja asenteita”
Yhteisen ymmärryksen avaamista – tutkimusvaihe 2004-2008
Palveluprosessien mallintaminen ja asiakasprosessien avaaminen auttavat työntekijöitä 

hahmottamaan asiakkaiden todellisuutta ja toisaalta avaavat institutionalisoituneen 
järjestelmän toimintatapoja asiakkaille

Yhteisöllisen osallisuuden kokemuksia – kokeiluvaihe 2009-2012
Työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyösuhteiden rakentaminen ja yhteiskehittäminen 

ovat ratkaisevia tekijöitä kehitettäessä palveluja sekä yksilöllistä että kollektiivista 
indentiteettiä

Näennäissopimisesta avoimeen dialogiin – laajennusvaihe 2013-2015
Kehittäjäasiakkuudessa ymmärrämme ihmisen olevan aktiivinen osallistuja oman 

elämänsä ja ympäröivän yhteiskunnan muokkaamisessa



Kehittäjäasiakastoiminta käytännön yhteiskehittämisen 
muotona – Arviointi vaihe 2016–2018

”On välttämätöntä arvioida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
työkäytäntöjä sen mukaan

miten asiakaslähtöisiä ja/tai -keskeisiä ne ovat”

Ei riitä, että asiakas on läsnä ja
osallisena omassa asiakastapahtumassaan. 

Osallisuus on laajennettava mukana
olemiseksi palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa.



ESIMERKKEJÄ TOIMINNASTA

1. Palveluprosessi tasolla

1. Kunnan strategiatasolla

2. Valtakunnallisella tasolla

3. Maakunnan tasolla



ALUSSA…
POSKEn kehittäjäasiakastoiminta (5 ryhmää)
- yleisempi kehittäminen

Kuntien kehittämisryhmät viidessä kunnassa
- arjen työkäytäntöjen kehittäminen (soveltamisohjeet, odotustilat, 
prosessien mallinnus…)

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kouluttajien koulutus

Kehittäjäasiakasvalmennuksen malli

Kehittäjäfoorumit kehittäjätyöntekijöiden ja kehittäjäasiakkaiden 
kohtaamisareenoina sekä tukiverkostona



Keskustelukahvilat 2012 
kevät

MAALISKUU
7.3.2012 Kotiin tarjottavat palvelut ja kuljetus vanhuksille 
14.3.2012 Yhteisöllisen asumisen eri muodot 
21.3.2012 Sijais- ja tukiperhetoiminta 
28.3.2012 Nuorten aikuisten polku ammatillisesta koulutuksesta eteenpäin 

HUHTIKUU
11.4. Sana on vapaa
18.4. Maahanmuuttajien asiat
25.4. Ikäikäihmiset palvelujen kehittäjinä 

TOUKOKUU
2.5. Taide ja hyvinvointi
9.5. Päihdeasiat pöydälle ja kevään foorumin sekä syksyn toiminnan suunnittelua 
16.5. Vammaisten asiat pöydälle
23.5.Asuinyhteisöjen turvallisuus
30.5. Kehittäjäfoorumi; Teemana asiakkaiden äänen kuuluminen hyvinvointistrategioissa ja 
palvelujen kehittämisessä. 







Asiakkaiden ehdotukset             Ohjelmassa huomioidaan
Lastensuojelu-, ennaltaehkäisevä 
perhetyö- ja  neuvolapalvelut:

• Uudet, aikaisemmasta tarjonnasta 
poikkeavat kohdennetut palvelut 
vanhemmuuden tukeminen, erityistä 
tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet

• Palvelutarpeen arviointi, satsaus 
alkuarviointiin ja asiantuntemukseen

• Edellyttää laaja-alaista ja 
moniammatillista asiantuntemusta

• Kynnyksetön palveluneuvonta ja –ohjaus, 
perhepalveluiden osviitta 

• Asiakaslähtöiseen ja verkostomaiseen 
toimintatapaan siirtyminen

• Painopiste ennaltaehkäisyyn
• Lapsiperheiden palvelujen kokoaminen 

”yhden katon” alle tai ”samalle luukulle”
• Yhdessä/yhteistyön tekeminen perhe- ja
• Verkostokeskeisesti asiakkaan 

kehitysympäristössä
• Ehkäisevän perhetyön sivut päivitetty

Nuorten palveluiden tulisi jalkautua kentälle ja 
kouluympäristöön tulisi viedä enemmän 
nuorille suunnattuja palveluita

Palveluohjausta kehittää tulisi joka saralla, 
työntekijöiden tulisi tuntea toistensa 
tehtäväkuvat

Netti sivut ja tasalle ehkäisevässä perhetyössä

Lapsen kotiin kotikäynti esim. neuvolan toimesta 
myöhemminkin kuin vauvavaiheessa ja 
neuvolassa muistutus perhetyöstä, rohkaisua 
avun pyytämiseen, tuttu neuvolantäti on aarre

Päivähoitopaikka omalta alueelta, tukee 
perhettä: lapset tutustuu oman alueen lapsiin, 
vanhemmat lasten vanhempiin, 
verkostoituminen

Miten saataisiin yhteen koululaisten myös 
vanhemmat?

Laajennettu neuvolatoiminta vauvaiästä 
aikuisuuteen

– Sama yksikkö palveluiden tuottajana, sisältää 
neuvolan, lastensuojelun, ehkäisevän perhetyön, 
yhteistyössä päivähoidon ja koulujen kanssa



Vaikutuksia ja vaikuttavuutta
Merkittävä avaus kehittäjäasiakastoiminnan vaikuttavuudelle on ollut 
mahdollisuus kommentoida kahdesti sosiaalihuoltolakia. 
 Ensimmäinen uuden lain kuulemistilaisuus pidettiin Rovaniemellä 

2011 jonne lakia valmisteleva työryhmä jalkautui kuulemaan 30 
kehittäjäasiakasta. Tapaamiseen valmistauduttiin pohtimalla ja 
työstämällä kommentit viidessä työryhmässä. Kehittäjäasiakas ja -
työntekijä olivat myös kutsuttuina puheenvuoronpitäjinä Helsingissä 
järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. 

 2014 lakiluonnosta pohdimme kolmessa kehittäjäasiakkaiden ja -
työntekijöiden yhteisissä tapaamisissa ja tuloksena lausunto.



Kehittäjäasiakkaiden ja – työntekijöiden 
lausuntososiaalihuoltolakiin:

 Esityksessä sosiaalihuoltolaiksi on otettu hyvin huomioon se, että 
sosiaalihuolto ei tarkoita vain palveluja vaan se on kokonaisvaltaisesti 
kytköksissä koko kansan hyvinvointiin. Myös valintojen seuraamuksia 
keskinäiseen kansalaisten tasa-arvoon on erittäin tärkeää pohtia ja 
nostaa esille. 

 Edellä mainitusta syystä asiakkailla olevaa tietoa palvelujen 
saatavuudesta ja vaikuttavuudesta tulisi kytkeä systemaattisesti 
palveluiden kehittämis- ja suunnittelutyöhön. 
Kehittäjäasiakastoiminnassa kysymys ei ole perinteisestä 
asiakaspalautteesta vaan sellaisesta tiedontuotannosta, jonka 
tulkintaan ja siitä johtavien muutoksien toteutukseen myös asiakkaat 
osallistuvat. 



21.3.2017

Mitä tavoitellaan

• Ottaa asiakkaat ja asukkaat mukaan tasavertaisina 
kumppaneina palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja 
kehittämiseen maakuntien järjestämisvastuulla olevassa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Tuottaa toimintamalli, kuinka asiakkaiden kokemustieto ja 
kehittämisideat välittyvät virkamiesjohdolle ja poliittiseen 
päätöksentekoon

• Parantaa henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista 

5 pilottia

Asiakkaiden ja asukkaiden osallistumisen 
valtakunnallinen toimintamalli



Maakunnallista yhteiskehittämistä
 Järjestäjä 
1. Johtaa, kehittää ja koordinoi asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta 

palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä (Osallisuuskoordinaattori). 
2. Luo riittävän luotettavan  asiakaspalautteen keruun ja analysoinnin 

muotoja(TKI). 
3. Käyttää oman toimintansa kehittämisessä asukkaita ja asiakkaita 

osallistavia toimintamalleja (koko maakunta).
4. Edellyttää kaikilta palvelujen tuottajilta asiakasosallisuussuunnitelmaa, 

joissa määritellään palvelutuotannossa käytettävät asiakasosallisuuden 
muodot… (Palvelulupaus/sote-koordinaattori)

 Palvelutuottajat
1. Palveluntuottaja mahdollistaa asiakkaidensa ja työntekijöidensä 

osallistumisen yhteiskehittämiseen tekemällä 
asiakasosallisuussuunnitelman ja toteuttamalla sen mukaista toimintaa



Kuntakierros ja kysely asukkaille
Tehdään parina toinen haastattelee ja toinen kirjaa välillä voi vaihtaa, tärkeää 

kirjata heti. 

Hyvä jos toinen parista on enemmän sisällä maakunta- ja sote -uudistuksessa. 

Alussa todetaan mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja vielä, että kenenkään 
tunniste tiedot ei näy missä vaiheessa, nimi kysytään vain sen vuoksi että on 

helpompi keskustella. 

Aikaa on hyvä varata haastattelua kohti 10-20 minuuttia. 

Keskustelun helpottamiseksi haastattelijoille annetaan kuntiin lähtiessä 
laminoidut diakuvat palveluvalikoista ja kysymyslista. 

Saadaanko kiitokseksi kyniä ja tai välipalajuttuja muuta?

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fi
n1515575&SID=7f508736-e874-4b3e-baf7-2f78f4d47548&dy=996340717



Lisätietoja: www.lapinmaakunta.fi/ajankohtaista

Haemme (kunnan nimi) terveyskeskuksen 
toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita 
terveyskeskuksen asiakkaita mukaan keväällä 
2019 toteutettavaan valmennusohjelmaan. 

Kehittäjäasiakkaana olette mukana 
parantamassa terveyskeskuksen 
asiakaspalvelua yhdessä oman 
terveysasemanne kehittäjätiimin kanssa.

Lisätietoja kehittäjäasiakkuudesta ja 
valmennuspäivistä sekä ilmoittautumiset 
(päivään) mennessä:
(Nimi, puhelinnumero ja sähköposti eli 

vastaanottajan yhteystiedot) 

Valmennusohjelmaan valitaan (1-3 
kehittäjäasiakasta/kunta?)

Tervetuloa!
(Etunimi Sukunimi - kunkin terveyskeskuksen 
johtava lääkäri)

Terveyskeskusten ”Entraus” –
valmennus 

TULE KEHITTÄMÄÄN 
PALVELUITA 

KANSSAMME



Asiakasosallisuussuunnitelma

 Palveluntuottaja laatii yhdessä järjestäjän kanssa suunnitelman millä tavoin asiakkaiden 
osallisuutta yksikön toimintojen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa 
toteutetaan.

 Asiakasosallisuussuunnitelman sisältö:
 Tavoitteet
 Toimenpiteet
 Resurssit ja vastuu
 Tiedonsaanti ja –kulku

 Tilastoidaan kuinka usein pidetään tilaisuuksia joihin asiakkaat osallistuvat, osallistujien 
lukumäärä ja missä rooleissa he ovat, kuinka monta ideaa on syntynyt ja kuinka monta 
ideaa on viety eteenpäin käytäntöön.

 Myös osallistumisen muodot: palaute&ideat sekä kehittäjäasiakkaiden ja 
kokemusasiantuntijoiden toiminta tilastoidaan.

 Järjestäjä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista, myös omavalvontaa voi toteuttaa.



Asiakasosallisuus 
Maku-sote siirtymän aikana huomioitavaa

 Kaikessa valmistelussa ja viestinnässä käytetään aitoa 
osallisuutta ja avoimuutta korostavia toimintatapoja 

 Valmennetaan kiinnostuneita toimijoita (kunnat ja 
kuntayhtymät, järjestöt, asukkaat ja asiakkaat) 
asiakasosallisuutta vahvistaviin toimintamuotoihin

 Valmisteluun otetaan kehittäjiksi mukaan asiakkaat ja 
kokemusasiantuntijat, työmuotoina mm. yhteiskehittämien, 
työpajat, kehittämiskahvilat ja asiakasraadit 



Asiakkuuden muutos
vahvistaa  osallisuutta tukevia voimavaroja 

”Vaikka kehittäjäasiakkuus ei lähtökohtaisesti ole hoidollista, asiakkaiden 
voimaantuminen ja kuntoutuminen oli ehdottoman positiivinen yllätys (kehittäjäasiakas). 

 antaa mahdollisuuden vaikuttaa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sisältöihin

”Jotta tulevaisuudessa yhteien kehittäminen asiakkaiden kanssa tulisi 
luontevaksi osaksi työtämme ja palveluiden kehittämistä, se vaatii ammattilaisilta 
rohkeaa otetta omaan työhön ja ymmärrystä asiakkaiden osallistamisen hyödyistä. 
Työtapojen ja oman työn kriittinen arviointi sekä toimintatapojen tarkastelu ja 
tarvittaessa muuttaminen on välttämätöntä, jossa esimiesten ja johdon hyväksyntä on 
ensisijaisen tärkeää” (sosiaalityöntekijä).

Mahdollista yhteiskunnallisen vaikuttamisen
”Osallisuus on ollut monelle kehittäjäasiakkaalle portti takaisin yhteiskuntaan ja 

vaikuttamiseen rankan ja vaikean ongelmallisen tilanteen jälkeen” (kehittäjäasiakas)
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