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1. Projektin lähtökohdat
Kehitysvammaliitossa vuosina 2001–2003 toteutetussa Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa kehitettiin Alli-laatuverkoston toimintamalli, jossa kehitysvammaiset henkilöt yhdessä työntekijöiden
kanssa arvioivat ja kehittävät asumisen laatua. Toimintamalli oli monellakin tapaa uusi kehitysvamma-alalla. Työskentely perustui yhdessä oppimiseen verkostona, tiedon ja kokemusten jakamiseen
sekä kehitysvammaisten henkilöiden oman päätäntävallan ja vaikuttamisen vahvistamiseen (ks.
Hintsala ym. 2004b). Alli-laatuverkostomallin kehittämisessä lähtökohtana oli Englannissa kehitetty laatuverkosto Quality Network, jossa kehitysvammaiset ihmiset toimivat palvelujen arvioinnin erilaisissa tehtävissä saaden koulutusta arvioitsijana toimimiseen.
Voimavarat vaikuttaviksi -projektin loppuvaiheessa alan työntekijät ilmaisivat toiveen, että Alli-laatuverkoston toimintaa laajennettaisiin asumisen lisäksi myös kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Projektissa oli myös vahvistunut ajatus siitä, että tulisi lähteä
kehittämään koulutusmallia, jossa kehitysvammaiset ihmiset saavat valmiuksia toimia palvelujen
laadun arvioinnin erilaisissa tehtävissä. Alli-laatuverkoston toiminnassa oli myös havaittu, että
työntekijät ja palvelujen tuottajat hyötyvät verkostotyöskentelystä erityisesti hyvien käytäntöjen ja
-prosessien tunnistamisessa ja jakamisessa.
Vuosina 2005–2008 toteutetun Hyvät käytännöt -projektin tavoitteet fokusoitiin kahdelle eri alueelle aiemmista projekteista saatujen kokemusten perusteella. Yhtäältä nähtiin tärkeäksi kehitysvamma-alan hyvien käytäntöjen tunnistaminen, kerääminen ja levittäminen ja toisaalta palvelujen
laadun arviointi ja kehittäminen. Palvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen liittyvä tavoite rajattiin koskemaan erityisesti kehitysvammaisten asumista ja työ- ja päivätoimintaa. Sekä kehitysvammaisten asumisolosuhteissa että työ- ja päivätoiminnan alueella oli tunnistettu lukuisia haasteita,
joihin toivottiin pystyttävän vaikuttamaan projektin avulla. Tunnistettuja haasteita olivat asumisen
ja työ- ja päivätoiminnan järjestelmäkeskeisyys sekä kehitysvammaisten ihmisten heikot vaikuttamismahdollisuudet asumisessaan ja työ- ja päivätoiminnassaan.
Projektin toteutusvuosina 2005–2008 tapahtui monia merkittäviä uudistuksia vammaiskentässä.
Merkittävin uudistus oli vuonna 2006 hyväksytty YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksessa korostetaan, että kaikilla vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita,
missä ja kenen kanssa he asuvat. Palvelujen tehtävänä on tukea vammaisen henkilön osallisuutta ja
kansalaisuutta. Vammaisten ihmisten työllisyyden ja työn teon osalta sopimuksessa todetaan, että
vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tähän sisältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti valitsemallaan työllä sekä työympäristö, joka on
avoin, osallistava ja vammaisen henkilön saavutettavissa. Sopimus kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella kaikilla elämän alueilla ja palveluissa ja näin vahvistaa vammaisten ihmisten asemaa tasavertaisina kansalaisina.
Joulukuussa 2007 valmistunut Markku Niemelän ja Krista Brandtin (Niemelä, M. & Brandt, K.,
2007) selvitystyö kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisesta oli tärkeä avaus yksilöllisemmän
asumisen kehittämiseksi Suomessa. Selvitystyössä korostetaan sitä, että kehitysvammaisten ihmisten
tulee voida asua ja elää kuten muutkin ihmiset. Niemelä ehdotti selvityksessään, että laitosjärjestelmästä luovutaan ja seuraavan 10 vuoden aikana siirrytään laitosvaltaisesta palvelujärjestelmästä
avopalveluihin ja yksilölliseen asumiseen. Selvitystyössä linjattiin, että laitoshoidon purkamiseksi ja kotona asuvien asumispalvelujen tarpeisiin vastaamiseksi Suomessa tarvitaan vuosittain 600
asuntoa ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Myöhemmin, kesäkuussa 2009, valmistui asunto-
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ministeri Jan Vapaavuoren asettaman työryhmän raportti, jossa edelleen linjataan vuoden 2007
selvitystyössä asetettuja tavoitteita liittyen kehitysvammaisten laitoshoidon purkamiseen ja uusien
asuntojen rakentamiseen (Ympäristöministeriö, 2009).
Kansalliset ja kansainväliset vammaispolitiikassa tapahtuneet muutokset vaikuttivat projektin tavoitteiden asettamiseen ja toteutukseen mm. siten, että vaikuttamistyöhön panostettiin projektin
aikana alun perin suunniteltua enemmän. Projektin työntekijät osallistuivat aktiivisesti kehitysvammaisten asumisolosuhteiden kehitystä ja/tai työllisyyden parantumista Suomessa edistävien
työryhmien toimintaan.
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2. Projektin toteuttaminen
Hyvät käytännöt -projekti käynnistettiin maalikuussa 2005, ja projektin varsinainen työskentely
päättyi vuoden 2008 lopussa. Projektin päämääränä oli edistää palvelujen kehittymistä 1) tukemalla alan palveluntuottajia palvelujen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä sekä 2) levittämällä
tietoa hyvin toimivista, kehitysvammaisten henkilöiden hyville vaikutusmahdollisuuksille perustuvista käytännöistä.
Projektin päämäärästä ja tavoitteista johdettiin kaksi itsenäistä tehtäväkokonaisuutta:
1. alan toimijoiden tukeminen palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä erityisesti
asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa (osaprojekti 1) sekä
2. hyvien käytäntöjen kerääminen, kuvaaminen, arviointi ja levittäminen kentälle
(osaprojekti 2).
Projektin toteuttamisesta vastasi projektitiimi, joka koostui projektipäälliköstä, erikoissuunnittelijasta, laatuvalmentajasta ja koulutussihteeristä. Liitteessä 2 on lueteltu projektin henkilöstöresurssit
vuosina 2005–2008. Projektin johtoryhmä koottiin kehitysvamma-alan palveluntuottajien edustajista sekä kehitysvamma-alan, sosiaalipalvelujen ja laatu- ja verkostotyön asiantuntijoista (liite 1).
Raha-automaattiyhdistys tuki projektissa toteutettua kehittämistyötä.

2.1 Valmennusohjelmien kehittäminen
Hyvät käytännöt -projektissa suunniteltiin ja kehitettiin kaksi palvelujen laatutyötä tukevaa valmennusohjelmaa ja niihin sisältyvät välineet ja menettelytavat. Valmennusohjelmia pilotoitiin kehitysvammaisten asumisessa ja työ- ja päivätoiminnassa.
Kehitetyt valmennusohjelmat perustuvat vertaiskehittämiselle, jossa palvelujen tuottajat yhdessä
palvelujen käyttäjien kanssa arvioivat ja kehittävät palveluja ja nykyisiä työkäytäntöjään oppimalla
toistensa käytännöistä. Projektissa kehitettiin kaksi pitkäkestoista valmennusohjelmaa, joista toinen
tukee palvelujen arviointia ja toinen palvelujen jatkuvaa parantamista kehittämistyön avulla. Valmennuksia pilotoitiin ja kehitettiin osana Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkoston toimintaa.

2.1.1. Perustan luominen
Palvelujen arvioinnin ja kehittämisen valmennusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta saatiin
kokemuksia Kehitysvammaliiton Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa vuosina 2001–2003 (Hintsala ym. 2004b). Tällöin luotiin perusta Kehitysvammaliiton tarjoamien palvelujen arvioinnin ja
kehittämisen valmennusohjelmille. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa muun muassa määriteltiin
valmennusohjelmien ideologinen perusta, kokeiltiin erilaisia työskentelymalleja ja -menetelmiä sekä
kokeiltiin erilaisia palvelupaketteja, joiden avulla kehitysvamma-alan palveluntuottajien arviointija kehittämistyö saisi parhaan mahdollisen tuen.
Valmennusohjelmien kehittäminen käynnistettiin kartoittamalla Voimavarat vaikuttaviksi -projektista saatuja kokemuksia ja aiempien valmennusohjelmien kehittämistarpeita. Tässä yhteydessä määriteltiin yhtäältä ne ominaispiirteet tai palvelut, joista haluttiin edelleen ”pitää kiinni” ja toisaalta
ne asiat, joihin valmennusohjelmissa kaivattiin uusia ratkaisuja.
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Hyvät käytännöt -projektissa kehitettävien valmennusohjelmien ”kivijalaksi” määriteltiin seuraavat,
Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa (ks. Hintsala ym. 2004b) kehitetyt asiat ja näkökulmat:
1. Valmennusohjelmiin osallistuvien organisaatioiden ja niiden edustajien työskentelyn tukemisen kannalta nähtiin tärkeäksi, että arvioinnissa ja kehittämisessä edetään pienin askelin, etappi
etapilta. Näin toimien palvelujen arvioinnin ja kehittämisen isot kokonaisuudet saadaan pilkottua sopivan kokoisiksi palasiksi, joista työskentelyn edetessä muodostuu vähitellen arvioinnin
ja kehittämisen kokonaisuus.
2. Aiemmissa valmennusohjelmissa oli saatu hyviä kokemuksia valmennusohjelmiin osallistuvien organisaatioiden perustamista paikallisista laatutiimeistä, jotka toimivat arviointi- ja kehittämistyöskentelyn yhteistyö- ja keskustelufoorumeina kooten saman pöydän ääreen palvelun
käyttäjiä ja heidän läheisiään, organisaation työntekijöitä ja johtoa sekä yhteistyökumppaneiden edustajia.
3. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa kehitetyt valmennusohjelmat käynnistyivät palvelun käyttäjien tarpeiden ja toiveiden tunnistamisesta – ei organisaatiolähtöisesti organisaation toiminta-ajatuksen määrittämisestä, kuten monissa muissa laatutyön malleissa. Tämän nähtiin vaikuttaneen
erittäin keskeisesti siihen, että laatutyö alettiin nähdä valmennusohjelmiin osallistuneissa organisaatioissa nimenomaan palvelun käyttäjien elämään vaikuttavana asiana. Tästä lähtökohdasta
haluttiin pitää kiinni myös uusia valmennusohjelmia suunniteltaessa.
4. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä ja arvona oli kehitysvammaisten henkilöiden voimaantuminen ja valtaistuminen oman elämänsä subjekteiksi.
Tästä perusarvosta haluttiin pitää edelleen kiinni tukemalla konkreettisesti kehitysvammaisten palvelun käyttäjien osallistumista palvelujen arviointiin ja kehittämiseen.
5. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa kehitetyt valmennusohjelmat tukivat koko työyhteisön osallistumista palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Tästä lähtökohdasta haluttiin pitää kiinni Hyvät käytännöt -projektissakin: laadun parantaminen on työyhteisön kaikkien jäsenten yhteinen asia.
Aiemmista valmennusohjelmista oli noussut seuraavia kehittämistarpeita:
1. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa kehitetyt valmennusohjelmat kohdistuivat yksinomaan
asumispalvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Myös kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaan kaivattiin työskentelymallia ja -välineitä arvioinnin ja kehittämisen tueksi.
2. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa valmennusohjelmien palvelupakettiin sisältyi projektin
alkuvaiheessa runsaastikin organisaatiokohtaista, paikan päällä toteutettua konsultaatiota. Projektin henkilökunta sai konsultaatioissa arvokasta tietoa siitä, mitkä toteutusratkaisut tukevat
osallistujaorganisaatioita ja mitkä eivät. Projektin edetessä valmennusohjelmamallia saatiin konsultaatiokokemusten pohjalta kehitettyä siten, että organisaatiokohtaisen konsultaation roolia
arviointi- ja kehittämistyön tukena saatiin vähitellen pienennettyä. Tämä seikka oli tärkeä valmennusohjelman tuotteistuksen ja kannattavuuden näkökulmasta.
Hyvät käytännöt -projektissa haluttiin kokeilla, saavatko osallistujaorganisaatiot riittävän tuen myös
muilla tavoin kuin paikan päällä toteutettavin konsultaatioin. Seikka on tärkeä siksi, että konsultoinnin sisällyttäminen valmennusohjelmien peruspalveluihin lisää paineita osallistumismaksun
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korottamiseen, joka puolestaan rajaa helposti ulos ne organisaatiot, joilla olisi tarvetta mutta ei
taloudellisia resursseja palvelujen arviointiin ja kehittämiseen valmennusohjelman tuella. Raskaammat palvelut, kuten konsultaatio tai lisäkoulutus, nähtiin tarpeelliseksi siirtää peruspalveluista tarvittaessa erikseen ostettaviksi lisäpalveluiksi.
3. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa kehitetyissä valmennusohjelmissa organisaation oli sitouduttava kahden vuoden mittaiseen työskentelyyn. Organisaatioissa koettiin tuona aikana
paljon henkilöstövaihdoksia ja toimintaympäristön muutoksia, jotka heikensivät joidenkin organisaatioiden sitoutumista ja osallistumismahdollisuuksia. Työskentely jäi siksi muutamilta
organisaatiolta kesken.
Siksi nähtiin tärkeäksi, että Hyvät käytännöt -projektissa kehitetään erikseen arviointiin keskittyvä valmennusohjelma ja erikseen kehittämiseen keskittyvä valmennusohjelma, jotka kumpikin kestävät
noin vuoden. Arvioinnin ja kehittämisen välillä voi tarvittaessa pitää taukoa ja vastuuhenkilöitä voi vaihtaa arvioinnista kehittämiseen siirryttäessä, jolloin vetovastuusta ei tule yksittäiselle
työntekijälle liian raskas taakka. Arviointi- ja kehittämisvaiheen eriyttämisen ajateltiin mahdollistavan sen, että palvelujaan jo aiemmin arvioinut organisaatio voi osallistua suoraan kehittämisvaiheeseen, tai pelkästään arviointiin tukea ja välineitä kaipaava organisaatio voi halutessaan
osallistua vain arviointivaiheeseen.
4. Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa luotiin valtakunnallinen verkostomalli palvelujen arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Projektissa saadut kokemukset osoittivat, että valmennusohjelmien
osallistujat pitivät verkostoitumista, kokemusten vaihtamista ja toisilta oppimista erittäin tärkeänä, mutta pitkäkestoiseen valtakunnalliseen verkostotoimintaan osallistumista ei organisaatioissa nähty riittävän mielekkäänä tai ajankohtaisena. Erilaiset paikalliset ja alueelliset yhteistyöverkostot koettiin osallistujaorganisaatioissa toimivampina. Näin ollen Hyvät käytännöt -projektissa
päätettiin, että arviointi- ja kehittämistyöskentely ei edellytä osallistujilta pitkäkestoiseen valtakunnalliseen verkostotoimintaan sitoutumista vaan tärkeämpi tavoite on tukea alueellista verkostoitumista.

2.1.2 Valmennusohjelmien suunnittelu ja valmistelu
Peruslähtökohtien kartoittamisen jälkeen projektissa siirryttiin valmennusohjelmien suunnittelu- ja
työstämisvaiheeseen. Suunnittelu ja työstäminen aloitettiin palvelujen arviointiin keskittyvästä valmennusohjelmasta sekä siihen sisältyvistä välineistä ja menettelytavoista. Tämä työvaihe käynnistyi elokuussa 2005 ja kesti kesäkuuhun 2006. Tämän vaiheen aikana suunniteltiin arvioinnin valmennusohjelman, Arviointikierroksen, rakenne etappeineen sekä kirjoitettiin Arviointikierroksen
työkirja lukumateriaaleineen, tehtävineen, arviointivälineineen ja raportointilomakkeineen. Lisäksi
suunniteltiin Arviointikierrokseen sisältyvien valmennustilaisuuksien sisällöt. Palvelujen kehittämisen valmennusohjelman, Kehittämiskierroksen, suunnittelu ja työstäminen ajoittuivat lokakuusta
2006 maaliskuuhun 2007. Tänä aikana suunniteltiin ja laadittiin aineistot kehittämisen tueksi.

2.1.3 Arviointikierros ja Kehittämiskierros -valmennusohjelmat
Projektissa kehitettiin kaksi valmennusohjelmaa: palvelujen arviointiin keskittyvä Arviointikierros
sekä palvelujen kehittämiseen keskittyvä Kehittämiskierros. Arviointikierros on ohjattu palvelujen
laadun itsearviointiprosessi. Kierros koostuu viidestä etapista, joilla tarkastellaan palveluyksikön
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toimintaa eri näkökulmista ja edetään itsearvioinnissa etappi kerrallaan. Kierros kestää 14 kuukautta.

Kehittäminen
5. etappi
Yhteenveto

1. etappi
Valmistautuminen

Arviointikierros
4. etappi
Palvelujen
vaikutukset

2. etappi
Toiveet ja tarpeet

3. etappi
Voimavarat ja toiminta

Kuvio 1. Arviointikierroksen etapit
Arviointikierroksen 1. etapilla organisaatiossa valmistaudutaan Arviointikierroksen työskentelyyn.
Tässä vaiheessa muun muassa perustetaan paikallinen laatutiimi, hahmotellaan kierroksen toteutusta sekä kaikin puolin järjestäydytään kierrosta varten. 2. etapilla kerätään tietoa organisaation
asiakkaiden – niin palvelun käyttäjien kuin muiden asiakkaiden – toiveista ja tarpeista. 3. etapilla
arvioidaan organisaation voimavaroja ja henkilökunnan toimintaa. 4. etapilla arvioitavina ovat organisaation tuottamien palvelujen vaikutukset palvelun käyttäjien elämänlaatuun. Arviointikierroksen päätteeksi 5. etapilla tehdään yhteenveto edeltävillä etapeilla saaduista tuloksista.
Arviointikierroksen lyhyen aikavälin tavoitteena on, että työskentelyyn osallistuvassa organisaatiossa 1) saadaan kerättyä toiminnasta dokumentoitua tietoa, joka auttaa organisaation nykytilan
hahmottamisessa ja 2) tunnistetaan kerätyn tiedon pohjalta toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Pitkäkestoisina tavoitteina on, että organisaatiossa 1) ymmärretään arvioinnin merkitys
laadukkaiden palvelujen tuottamisessa, 2) opitaan arvioimaan omaa toimintaa tavoitteellisesti ja
toistuvasti sekä 3) opitaan kokeilemaan, käyttämään ja hyödyntämään erilaisia arvioinnin välineitä ja -menettelyjä. Kehitettyihin valmennusohjelmiin sisältyy valmis aikataulu arviointi- ja kehittämistyöskentelyn etenemisestä. 14 kuukautta kestävän Arviointikierroksen työskentely etenee pääpiirteissään seuraavasti:
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4. etappi: Palvelujen vaikutukset
31.5. mennessä
Lomakausi
5. etappi: Yhteenveto
30.9. mennessä
III valmennus (1 pvä).
Arviointikierroksen päätöstilaisuus

1. etappi: Valmistautuminen
31.10. mennessä
2. etappi: Toiveet ja tarpeet
31.12. mennessä
3. etappi: Voimavarat ja toiminta
28.2. mennessä
II valmennus (2 pvä)

I valmennus (2 pvä).
Arviointikierroksen käynnistystilaisuus

Syys

Taulukko 1. Arviointikierroksen aikataulu.

Loka

Marras

Joulu

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Kehittämiskierros on ohjattu palvelujen kehittämisen prosessi. Kierros koostuu kuudesta etapista.
Kierroksella organisaatio valitsee kehittämiskohteen ja toteuttaa kehittämishankkeen. Kierros kestää 14 kuukautta.

Arviointi

6. etappi
Kehittämishankkeen
lopputulokset ja
arviointi
5. etappi
Kehittämishankkeen
toteuttaminen ja
seuranta

1. etappi
Valmistautuminen

Kehittämiskierros

4. etappi
Kehittämishankkeen
käynnistäminen

2. etappi
Kehittämiskohteen
valinta

3. etappi
Hankesuunnitelman
laatiminen

Kuvio 2. Kehittämiskierroksen etapit
Kehittämiskierroksen 1. etapilla organisaatiossa valmistaudutaan Kehittämiskierroksen työskentelyyn. Tässä vaiheessa muun muassa perustetaan paikallinen laatutiimi, hahmotellaan kierroksen
toteutusta sekä kaikin puolin järjestäydytään kierrosta varten. 2. etapilla valitaan kehittämisen kohde eli päätetään, minkä asian edistämiseksi työtä ryhdytään tekemään. 3. etapilla pohditaan, mitä
kehittämisellä tavoitellaan ja miten tavoitteisiin pyritään – laaditaan siis kehittämissuunnitelma kehittämishankkeen toteuttamisesta. 4. etapilla käynnistetään kehittämishanke.
5. etappi on varsinaisen kehittämistyöskentelyn aikaa, jolloin työskentelyssä edetään laaditun suunnitelman mukaan eli tehdään suunniteltuja toimenpiteitä suunnitellulla aikataululla. Kehittämishankkeen toteuttamiseen on varattu aikaa kuusi kuukautta. Kehittämiskierroksen – ja kehittämishankkeen – päätteeksi 6. etapilla tarkastellaan kehittämishankkeen tuloksia, arvioidaan saavutettuja
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä arvioidaan organisaation kehittämistyöskentelyä
kokonaisuudessaan. Lisäksi pohditaan, miten organisaatio jatkaa laatutyöskentelyä kehittämishankkeen jälkeen.
Kehittämiskierroksen lyhyen aikavälin tavoitteena on, että työskentelyyn osallistuvassa organisaatiossa 1) opitaan tekemään hankesuunnitelma kehittämishankkeen toteutusta varten, 2) opitaan toteuttamaan kehittämishanke, 3) opitaan seuraamaan ja arvioimaan omaa kehittämishanketta sekä
4) saadaan kehittämistyöllä aikaan haluttuja muutoksia kehitettävässä asiassa.
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4. etappi:
Kehittämishankkeen
käynnistäminen
31.10. mennessä
5. etappi:
Kehittämishankkeen
toteuttaminen ja
seuranta
31.3. mennessä
6. etappi:
Kehittämishankkeen
lopputulokset ja
arviointi
30.4. mennessä
III valmennus (1 pvä).
Kehittämiskierroksen
päätöstilaisuus.

3. etappi:
Hankesuunnitelman
laatiminen
30.9. mennessä
II valmennus (2 pvä)

I valmennus (2 pvä).
Kehittämiskierroksen
käynnistystilaisuus.
1. etappi:
Valmistautuminen
30.4. mennessä
2. etappi:
Kehittämiskohteen
valinta
31.5. mennessä
Lomakausi

Maalis

Huhti

Touko

Taulukko 2. Kehittämiskierroksen aikataulu.
Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Pitkäkestoisina tavoitteina on, että organisaatiossa 1) ymmärretään kehittämisen merkitys laadukkaiden palvelujen tuottamisessa, 2) opitaan kehittämään omaa toimintaa tavoitteellisesti ja toistuvasti sekä 3) opitaan kokeilemaan, käyttämään ja hyödyntämään erilaisia kehittämisen välineitä
ja -menettelyjä.

14 kuukautta kestävän Kehittämiskierroksen työskentely ajoittuu seuraavasti:
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Arviointi- ja Kehittämiskierroksen toteutus noudattaa seuraavaa mallia:
1. Organisaatio perustaa paikallisen laatutiimin, joka toimii Arviointi- ja/tai Kehittämiskierroksen ”työrukkasena”, työskentely- ja keskustelufoorumina.
• Laatutiimi on työryhmä, joka suunnittelee kierroksen toteutusta ja etappitehtävien suorittamista sekä keskustelee etapeilla esiin nousevista asioista ja tuloksista.
• Laatutiimiin suositellaan nimettäväksi organisaation työntekijöitä, palvelujen käyttäjiä ja
heidän läheisiään sekä organisaation johdon ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Laatutiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kullakin etapilla.
• Lisäksi organisaatio voi tarvittaessa perustaa muita työryhmiä, kuten palvelun käyttäjien
tai heidän läheistensä oman laaturyhmän.
2. Organisaatio nimeää laatuvastaavatyöparin, joka koordinoi organisaation työskentelyä
Arviointi- ja/tai Kehittämiskierroksella.
• Laatuvastaavan tehtävien hoitaminen parityöskentelynä jakaa vastuita ja varmistaa työskentelyn jatkumisen mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä.
• Laatuvastaavat muun muassa vastaavat siitä, että organisaation arviointi- ja/tai kehittämistyöskentely etenee suunnitelmien mukaan ja aikataulun mukaisesti, kokoavat etappien
etappiraportit laatutiimissä käytyjen keskustelujen perusteella ja huolehtivat tiedonkulusta
organisaation ja Kehitysvammaliiton välillä.
• Organisaation on varattava laatuvastaaville koordinointitehtävän hoitamiseen noin 2 työpäivää per kuukausi.
3. Arviointi- ja /tai Kehittämiskierrokselle osallistuu yhtä aikaa noin 5-10 organisaatiota.
• Kukin yksikkö työskentelee itsenäisesti omien tavoitteidensa ja painotustensa mukaisesti. Yksiköt kuitenkin noudattavat yhteistä aikataulua (ks. edellä) ja tekevät yhteistyötä keskenään ja vaihtavat kokemuksia ja oppivat toistensa kokemuksista ja kehittämistä hyvistä
käytännöistä.
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2.1.4 Valmennusohjelmien pilotointi
Valmennusohjelmien pilotointi toteutettiin Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkostossa. Ensimmäisenä
pilotoitiin Arviointikierros-valmennusohjelma. Mahdollisuutta osallistua pilotointiin markkinoitiin
syksyllä 2005 ja alkutalvesta 2006 asumispalveluja sekä työ- ja päivätoimintapalveluja tuottaville
organisaatioille. Pilotointiin osallistui kahdeksan palveluyksikköä, joista kuusi oli työ- ja päivätoimintayksiköitä ja kaksi asumispalveluyksiköitä¹:
Taulukko 3. Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt.

1

Palveluyksikkö
Aula-työkoti

2
3

Toimintakeskus Cäpsä
Palvelukoti Mattilankaari

4

Työtoiminta Viisari

5

Epilän toimintakeskus

6

Pihkurin palvelukoti

7

Äänekosken seutukunnan päivä- ja
työtoimintakeskus
Lappeenrannan kaupungin
kehitysvammaisten päivätoiminnat

8

Ylläpitäjäyhteisö
Aula-työkotien
kannatusyhdistys ry
Helsingin kaupunki
Uudenmaan
vammaispalvelusäätiö
Hämeenlinnan seudun
työvalmennussäätiö Luotsi
Tampereen evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä
Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö
Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö
Lappeenrannan kaupunki

Paikkakunta
Helsinki
Helsinki
Tuusula
Hämeenlinna
Tampere
Viitasaari
Suolahti
Lappeenranta

Arviointikierros-valmennusohjelman pilotointi käynnistettiin maaliskuussa 2006. Pilotoinnin aikana kerättiin Arviointikierrokselle osallistuneiden organisaatioiden edustajien näkemyksiä ja kokemuksia valmennusohjelmasta, sen vahvuuksista ja parantamisalueista. Palaute kirjattiin ylös valmennusohjelman edelleen kehittämistä ja tuotteistamista varten.Valmennusohjelman pilotoinnista
saatuja tuloksia kuvataan luvussa 3.2.1.
Seuraavaksi pilotoitiin Kehittämiskierros-valmennusohjelma. Pilotointiin osallistui yhdeksän palveluyksikköä, joista kahdeksan oli samoja kuin Arviointikierroksen pilotoinnissa. Yhdeksäs pilottiyksikkö oli aiemmin suorittanut Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa kehitetyn Alli-laatukierroksen.
Kuusi pilottiyksiköistä oli työ- ja päivätoimintayksiköitä ja kolme asumispalveluyksiköitä.

¹Pilotoinnin aloitti yhteensä yhdeksän palveluyksikköä, joista yksi työ- ja päivätoimintayksikkö joutui henkilöstövaihdosten takia vetäytymään työskentelystä kahden ensimmäisen pilotointikuukauden jälkeen. Kahdeksan palveluyksikköä suoritti pilotoinnin loppuun.
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Taulukko 4. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt.

1

Palveluyksikkö
Aula-työkoti

2
3

Toimintakeskus Cäpsä
Palvelukoti Mattilankaari

4

Työtoiminta Viisari

5

Epilän toimintakeskus

6

Pihkurin palvelukoti

7

Äänekosken seutukunnan päivä- ja
työtoimintakeskus
Lappeenrannan kaupungin
kehitysvammaisten päivätoiminnat
Linnakoti

8
9

Ylläpitäjäyhteisö
Aula-työkotien
kannatusyhdistys ry
Helsingin kaupunki
Uudenmaan
vammaispalvelusäätiö
Hämeenlinnan seudun
työvalmennussäätiö Luotsi
Tampereen evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä
Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö
Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö
Lappeenrannan kaupunki

Paikkakunta
Helsinki

Lappeenranta

Jämsänkosken kaupunki

Jämsänkoski

Helsinki
Tuusula
Hämeenlinna
Tampere
Viitasaari
Suolahti

Kehittämiskierros-valmennusohjelman pilotointi käynnistettiin maaliskuussa 2007. Pilotointi jatkui
toukokuuhun 2008 edellä kuvatun mallin mukaisesti. Pilotoinnin aikana kerättiin Kehittämiskierrokselle osallistuneiden organisaatioiden edustajien näkemyksiä ja kokemuksia valmennusohjelmasta, sen vahvuuksista ja parantamisalueista. Palaute kirjattiin ylös valmennusohjelman edelleen
kehittämistä ja tuotteistamista varten. Valmennusohjelman pilotoinnista saatuja tuloksia kuvataan
luvussa 3.2.1.

2.1.5 Valmennusohjelmien edelleen kehittäminen
Arviointikierros-valmennusohjelman pilotoinnin jälkeen käytiin läpi pilotoinnista saadut kokemukset ja esiin nousseet valmennusohjelman vahvuudet ja kehittämistarpeet. Pilotointiin osallistuneiden
palveluyksiköiden edustajien palautteen mukaan valmennusohjelma toimi kokonaisuutena varsin
hyvin. Kehittämistarpeet liittyivät pääosin työkirjan tekstiosuuksien täsmentämiseen, työkirjan sisältämien arviointivälineiden viimeistelyyn sekä Arviointikierroksen valmennustilaisuuksien sisältöjen täsmentämiseen.
Valmennusohjelmaan tehtiin tarvittavat muutokset huhti-kesäkuussa 2007. Malli viimeisteltiin
Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tuotevalikoimaan sisältyväksi Alli-valmennusohjelmaksi. Viimeistelyjen jälkeen tuote otettiin käyttöön syyskuussa 2007, kun Arviointikierros 2007-2008 käynnistyi Alli-valmennusohjelmana. Tuotteen tueksi laadittiin Arviointikierroksen
koordinaattorin kansio ”työkalupakiksi” kierroksen koordinaattorille.
Myös Kehittämiskierros-valmennusohjelman pilotoinnin jälkeen käytiin läpi pilotoinnista saadut
kokemukset ja esiin nousseet valmennusohjelman vahvuudet ja kehittämistarpeet. Valmennusohjelma todettiin kokonaisuutena palveluyksiköiden kehittämistyötä hyvin tukevaksi. Lähinnä työkirjan
ja valmennustilaisuuksien sisältöjen täsmentämiseen liittyneet muutokset tehtiin kesäkuussa 2008.
Malli viimeisteltiin Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tuotevalikoimaan sisältyväksi Alli-valmennusohjelmaksi. Viimeistelyjen jälkeen tuote otettiin käyttöön maaliskuussa 2009,
kun Kehittämiskierros 2009-2010 käynnistyi Alli-valmennusohjelmana. Tuotteen tueksi laadittiin
Kehittämiskierroksen koordinaattorin kansio ”työkalupakiksi” kierroksen koordinaattorille.
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2.2 Hyvien käytäntöjen etsiminen, kuvaaminen ja arviointi
2.2.1 Toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Hyvät käytännöt -projektin toisena päätavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa kehitysvamma-alan
hyvistä käytännöistä. Tätä tehtävää varten luotiin toimintamalli, jossa työyhteisöt tunnistettuaan
hyvän käytännön etenevät vaiheittain käytännön kuvaamisen ja arvioinnin kautta niiden levittämiseen. Kehitysvammaliiton asiantuntijoiden tehtävänä toimintamallissa on tukea palvelujen ammattilaisia työkäytäntöjen kuvaamisessa, järjestää käytäntöjen arviointi, jolla varmistetaan, että käytäntö
soveltuu levitettäväksi projektin puitteissa ja levittää tietoa käytännöistä (kuvio 3). Toimintamallia
kehitettäessä pyrittiin luomaan toteutus, jota olisi mahdollista ylläpitää myös projektin päätyttyä.
Toisena tärkeänä tavoitteena oli rakentaa arvioinnin malli, jossa kehitysvammaiset palvelujen käyttäjät ovat mukana prosessin kaikissa vaiheissa koulutetun arvioitsijan roolissa.

ESITELLÄÄN!
Ei esitellä

ARVIOINTI
KUVATAAN!
Ei kuvata

EHDOTA!
Kuvio 3: Hyvien käytäntöjen keräämisen ja levittämisen prosessi
Hyvien käytäntöjen keräämisen, kuvaamisen ja arvioinnin toimintamallin kehittäminen aloitettiin
selvittämällä hyvän käytännön käsitteen määrittelyä eri yhteyksissä ja tutustumalla aiemmin toteutettuihin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja hyvien käytäntöjen tietopankkeihin. Lisäksi toteutettiin opintomatka Iso-Britanniaan, jossa tutustuttiin paikallisten organisaatioiden hyvien
käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen liittyvään toimintaan.
Kerättyä tietoa hyödynnettiin hyvän käytännön käsitteen määrittelyssä ja käytäntöjen keräämisen,
arvioimisen ja levittämisen suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa määriteltiin lisäksi Verneri-verkkopalveluun perustetun Hyvien käytäntöjen tietopankin rakenne, sisällöt ja viestintätehtävä. Tämän
jälkeen avattiin Verneri-verkkopalveluun hyvien käytäntöjen tietopankki (www.verneri.net/hyvatkaytannot) ja ryhdyttiin markkinoimaan hanketta ja tietopankkia. Hyvän käytännön esimerkkejä
kerättiin aluksi pääasiassa ottamalla yhteyttä jo tiedossa olevien hyväksi ennakoitujen käytäntöjen
toteuttajiin. Myöhemmässä vaiheessa saatiin myös palveluntuottajilta ehdotuksia hyviksi käytännöiksi.
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Määrittelytyön jälkeen käynnistettiin käytäntöjen kuvaamisen ja arvioimisen suunnittelu. Suunnittelutyö sisälsi toteutuksen suunnittelun lisäksi myös tarvittavien menetelmien ja välineiden kehittelyä. Kehittämistyötä tehtiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa kokeiltiin kevyempiä malleja, kuten kuvaamisen etäohjausta ja arviointiraatimenettelyä, ja toisessa vaiheessa näitä
malleja kehitettiin edelleen ensimmäisessä vaiheessa saatujen kokemusten mukaisesti.
Lopuksi projektissa kehitetyt kuvaamisen ja arvioimisen mallit viimeisteltiin, tuotteistettiin ja pilotoitiin. Mallit on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi Kehitysvammaliiton palvelutarjontaa. Tietopankkia
kehitettiin projektin kuluessa yhteistyössä Kehitysvammaliiton viestintäyksikön kanssa. Tietopankki on vakiinnutettu osaksi Kehitysvammaliiton Verneri-verkkopalvelua.

2.2.2 Hyvien käytäntöjen kerääminen
Hyvien käytäntöjen löytämiseksi projektia ja sen tavoitteita tehtiin tunnetuksi eri tavoin vuoden 2005
lopulta lähtien. Hyvien käytäntöjen keräämisestä tiedotettiin Ketju-lehdessä, Kehitysvammaliiton
verkkopalveluissa ja jäsenkirjeissä sekä Kehitysvammaliiton järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi
tuotettiin esite, jossa kerrottiin hyvien käytäntöjen etsimisestä ja levittämisestä sekä hyvien käytäntöjen tietopankista. Viestinnässä hyödynnettiin myös Kehitysvammaliiton ylläpitämiä verkostoja
(esim. Alli-laatuverkosto) ja muita projekteja ja verkostoja (esim. Ikääntyvien kehitysvammaisten
tukiprojekti, Oiva-projekti ja Assistentti.infon toimijoiden verkosto).
Verneri-verkkopalveluun perustettiin joulukuussa 2005 Hyvien käytäntöjen tietopankki, jossa kerrottiin, millaisia käytäntöjä etsitään ja miten käytäntöä voi ehdottaa levitettäväksi hyvien käytäntöjen tietopankissa. Lisäksi tietopankkiin tuotettiin yksi mallikuvaus, josta ilmeni millainen hyvän
käytännön kuvauksen tulisi olla. Mallikuvaus tuotettiin Uudenmaan erityispalvelujen Lohjan Törmäsenkadun asuntolan Ekologinen arki -käytännöstä, joka oli aiemmin palkittu Alli-laatuverkoston Vuoden Alli -kunniamaininnalla.
Hyvien käytäntöjen keräämistä varten järjestettiin vuoden 2006 aikana seitsemän alueellista seminaaria, joissa esiteltiin projektin toimintaa ja perehdytettiin osallistujia hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, kuvaamiseen ja itsearviointiin. Seminaarit järjestettiin Rovaniemellä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä, Länsi- ja Itä-Pirkanmaalla, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä,
Seinäjoella Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä, Joensuussa Honkalampi-säätiössä, Kouvolassa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymässä sekä Ulvilassa Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymässä. Seminaareihin osallistui kaikkiaan 89 kehitysvammaisten palvelujen ammattilaista.
Seminaarien yhteydessä osallistujilta kerättiin tietoa siitä, mihin teemoihin liittyviä hyvien käytäntöjen kuvauksia he toivoisivat tietopankissa levitettävän. Tiedonkeruu toteutettiin lomakekyselynä.
Kolme hyvien käytäntöjen teemaa erottuu selkeästi muista teemoista: kommunikoinnin tukeminen,
kuntoutuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä henkilöstön yhteiset toimintaperiaatteet ja arvot. Lähes 40 %
(N 35-36) vastaajista liitti nämä viiden tärkeimmän teeman joukkoon. Seuraavaksi tärkein teema
oli ongelma- ja kriisitilanteiden käsittely, jonka nimesi viiden tärkeimmän teeman joukkoon 37 %
(N 33) vastanneista. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin uusien hyvien käytäntöjen etsimisessä. Esimerkiksi yhteistyötä Kehitysvammaliiton Tikoteekin ja Oiva-projektin kanssa tehostettiin kommunikoinnin tukemiseen liittyvien käytäntöjen löytämiseksi. Projektin loppuvaiheessa toteutettiinkin
Kehitysvammaliiton Tikoteekin kommunikaatiopassin arviointi Hyvät käytännöt -projektin kouluttamalla arvioitsijaryhmällä.
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2.2.3 Hyvän käytännön määrittely
Käytäntöjen keräämistä, kuvaamista ja arviointia varten laadittiin ohjeet ja määriteltiin hyvän käytännön tunnuspiirteet. Ne kuvaavat sitä, millaisia käytäntöjä projektissa oli tarkoitus levittää. Tunnuspiirteet julkaistiin Vernerin Hyvät käytännöt -sivujen yhteydessä joulukuussa 2005. Niitä käytettiin myös arviointikriteereinä projektin aikana toteutetuissa käytäntöjen arvioinneissa.
Tunnuspiirteiden luomista varten kerättiin tietoa siitä, millä tavalla käytännön käsitettä on aiemmin
määritelty. Kirjallisuuden ja internet-lähteiden perusteella voitiin todeta, ettei hyvän käytännön käsitettä ole aina määritelty tarkasti, ja että käsitykset siitä, mitä sanaparilla tarkoitetaan vaihtelevat.
Tunnuspiirteiden määrittelyssä hyödynnettiin aiemmin Kehitysvammaliitossa toteutettua Hyvät
käytännöt ja vammaisten asumispalvelujen laatusuositukset -projektin tuloksia ja määritelmiä
(Hintsala ym. 2004a).
Projektissa luodut hyvän käytännön tunnuspiirteet määriteltiin seuraavasti:
Hyvä käytäntö on:
• toimintakäytäntö eli tapa, jolla toimitaan toistuvasti.
• lisännyt kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaatua vahvistamalla ja ylläpitämällä heidän
itsemääräämisoikeuttaan, valinnan- ja vaikutusmahdollisuuksiaan, toimintakykyään, osallisuuttaan tai lisäämällä muuten heidän hyvinvointiaan.
• täyttänyt sitä mahdollisesti koskevat eettiset periaatteet, lainsäädännön ja asetusten vaatimukset sekä suositukset.
• toteutukseltaan perusteltua ja reflektoivaa.
• omaperäinen. Se tuo esiin uuden näkökulman, joka voi liittyä koko käytäntöön tai osaan
sitä.
• asiakaskeskeinen ja osallistava. Palvelun käyttäjät ovat osallistuneet hyvän käytännön suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen aina kun se on ollut mahdollista.
• sovellettavissa toiseen toimintaympäristöön. Se on dokumentoitu ymmärrettävästi ja riittävän
tarkasti.
Tarkoituksena oli nostaa esille erityisesti sellaisia käytäntöjä, jotka perustuvat kehitysvammaisten
ihmisten hyville vaikutusmahdollisuuksille. Nämä painotukset näkyvät myös tunnuspiirteissä. Lisäksi tunnuspiirteissä haluttiin korostaa sitä, että hyvät käytännöt ovat sellaisia, joita arvioidaan ja
parannetaan jatkuvasti. Käytännön toimivuudesta tulisi siis olla näyttöä tai sen toteuttamisen tulisi perustua tutkittuun tietoon.
Projektissa ei rajattu levitettäviä käytäntöjä tiettyihin palvelumuotoihin vaan pyrkimyksenä oli levittää erilaisia kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen palvelujen hyviä käytäntöjä. Etsityt ja levitetyt
hyvät käytännöt saattoivat siten liittyä mihin tahansa kehitysvammaisten ihmisten käyttämiin erityistai yleispalveluihin ja ne saattoivat olla osa asiakastyön toteuttamista, palvelujen kehittämistä tai
arvioimista. Projektissa etsittiin myös välillisesti kehitysvammaisten ihmisten elämänlaatua parantavia käytäntöjä, kuten omaisille suunnattuja tai henkilöstön kehittämiseen liittyviä käytäntöjä.
Aiemmissa Kehitysvammaliiton toteuttamissa hankkeissa oli havaittu, että palveluntuottajat tarvitsevat tukea työkäytäntöjensä systemaattiseen tarkasteluun ja että he hyötyvät esimerkiksi koulutuksesta, jossa harjoitellaan omien työkäytäntöjen kuvaamista (Hintsala ym. 2004a, 14, 18). Projektin
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aikana oli mahdollista tukea palveluntuottajia näissä haasteissa.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa päätettiin keskittyä kokoamaan ja levittämään nimenomaan toimintaan liittyvää tietoa. Sen sijaan yksittäisiä työvälineitä kuten lomakkeita, oppaita tai esimerkiksi tutkimusraportteja ei tietopankissa julkaistu. Näitä ohjataan etsimään mm. Verneri-verkkopalvelusta,
Papunet-verkkopalvelusta ja Stakesin (nyk. THL:n) Hyvät käytännöt -sivuilta.

2.2.4 Käytäntöjen kuvaaminen ja kuvaamisen ohjaus
Työkäytäntöjen kuvaamista varten projektissa kehitettiin kuvauslomake, kuvausohjeet, mallikuvaus sekä työkäytäntöjen kuvauskoulutuksen malli.
Ennen kuvauslomakkeen ja -ohjeiden työstämistä tarkasteltiin muissa yhteyksissä julkaistuja ohjeita hyvän käytännön kuvaamiseen (esim. Hintsala & al. 2004a; Stakes 2007). Lisäksi kehittelyssä
hyödynnettiin soveltuvin osin muita palvelujen mallintamiseen liittyviä ohjeita (esim. Sipilä 1994;
Kehitysvammaliitto 2005).
Tarkasteltujen ohjeiden kieli, käytetyt käsitteet ja tapa jäsentää työkäytäntöjä vaikuttivat osin sellaisilta, että ne saattaisivat tuntua vierailta käytännön työntekijöille. Tämän vuoksi projektissa päädyttiin pitämään käytetty kieli mahdollisimman selkeänä yleiskielenä ja välttämään erikoissanastoa.
Työkäytäntöjen mallintamista varten tuotettiin kuvauslomake ja -ohjeet. Niiden tarkoituksena oli
ohjata palveluntuottajia kertomaan
• kuvattavan käytännön ideasta ja tavoitteista,
• kuvattavan käytännön toteuttamisesta,
• käytännön arvioinnista ja kehittämisestä,
• toteuttajaorganisaatiosta ja muista taustatiedoista,
• siitä, miten käytäntö täyttää hyvän käytännön tunnuspiirteet sekä
• muita perusteluja käytännön toteuttamiselle ja levittämiselle.
Ohjeissa tarjottiin useampi vaihtoehto kuvata käytännön toteuttamista. Ensisijaisesti pyrittiin ohjaamaan tekstin jäsentämistä prosessikirjoituksen keinoja soveltamalla. Täydentävinä ja vaihtoehtoisina tapoina esiteltiin mm. prosessikaaviot sekä tarinankerronnan malli ja case-kirjoittaminen.
Ohjeissa kerrottiin, millä tavalla kuvaamisessa kannattaa edetä ja millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Lomake puolestaan toimi työvälineenä, joka ohjasi esittelemään käytäntöä jäsentyneesti eri näkökulmista. Lomaketta ja ohjeita testattiin mallikuvauksen tuottamisessa vuoden
2005 lopulla ja niitä kehitettiin projektin edetessä hyödyntäen käyttäjiltä saatua palautetta. Projektin loppuvaiheessa viimeistellyt kuvauslomakkeet ja -ohjeet julkaistiin Kehitysvammaliiton Verneriverkkopalvelun Hyvien käytäntöjen tietopankissa. Kaikki projektissa kehitetyt hyvien käytäntöjen
kuvauslomakkeet ovat saatavilla verkkopalvelusta ja niitä voidaan vapaasti käyttää ja hyödyntää.
Ensimmäisessä vaiheessa kuvaamisen ohjauksessa kokeiltiin etäohjausta puhelimitse ja sähköpostitse. Tällä tavalla ohjattiin kaikkiaan neljän käytännön kuvaamista. Kuvaajille tarjottiin aktiivisesti ohjausta ja tukea. Lisäksi kuvausten tuottamisessa voitiin hyödyntää käytännöistä aiemmin
tuotettuja materiaaleja kuten projektiraportteja, selvityksiä tai lehtiartikkeleita. Kuvaaminen kesti
kaikkiaan noin kaksi kuukautta ja ne valmistuivat helmikuussa 2006. Tämän jälkeen ne mukau-
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tettiin selkokielelle käytäntöjen arviointiin osallistuneita kehitysvammaisia arvioijia varten. Selkomukautus vei noin kuukauden.
Toisessa vaiheessa järjestettiin kaksi kuvauskoulutusta, joista toinen syksyllä 2006 ja toinen syksyllä 2007. Kuvauskoulutus koostui ennakkotehtävästä, puolen päivän mittaisesta luento-osuudesta ja
puolen päivän mittaisesta harjoitteluosuudesta, jolloin osallistujilla oli mahdollisuus kuvata omia
työkäytäntöjään ja saada siihen ohjausta. Koulutuksen lisäksi osallistujat saivat halutessaan myös
etäohjausta, mikäli he jatkoivat kuvauksen työstämistä koulutuksen jälkeen. Etäohjausta tarjottiin
myös niille työkäytäntöään kuvaaville tahoille, jotka eivät osallistuneet kuvauskoulutuksiin.

2.2.5 Käytäntöjen arviointi
Käytäntöjen arviointia varten kehitettiin ja testattiin kahta eri arviointitapaa ja koulutettiin 10 arvioijaa, joista neljä oli kehitysvammaisia palvelunkäyttäjiä. Hyvien käytäntöjen kuvaukset ja arviointilausunnot on julkaistu ja ne ovat luettavissa Hyvien käytäntöjen tietopankissa. Kymmenestä
käytännöstä neljä arvioitiin kirjallisen materiaalin perusteella ja 6 käytäntöä arvioitiin projektissa
koulutetun arvioitsijaryhmän toteuttamana arviointikäyntinä.
Arvioinnin tarkoituksena oli varmistaa levitettävien käytäntöjen ja niistä tehtyjen kuvausten laatu
ja saada ulkopuolisten henkilöiden arviot siitä, onko käytäntö sovellettavissa muihin toimintaympäristöihin ja onko kirjoitettu kuvaus riittävän täsmällinen ja selkeä käytäntöön tutustumisen kannalta.
Ensimmäisessä vaiheessa arviointitapana kokeiltiin arviointiraatimenettelyä. Menettelytapa suunniteltiin vuoden 2006 alussa ja sitä kokeiltiin huhtikuussa 2006, jolloin sen avulla arvioitiin kolme
ehdotusta hyväksi käytännöksi. Kehitetyssä menetelmässä sovellettiin muun muassa focus group
-menetelmää (ks. Seppänen-Järvelä 2003; Denzin 2001) ja konsensustyöskentelyä.
Arviointiraadissa ulkopuolisina arvioijina toimineet kehitysvammaiset palvelunkäyttäjät ja palvelujen ammattilaiset arvioivat käytäntöjä ainoastaan niistä tehtyjen kirjallisten kuvausten perusteella.
Kehitysvammaiset palvelunkäyttäjät olivat Me Itse -yhdistyksen jäseniä ja palvelujen ammattilaiset
edustivat palveluntuottajaorganisaatioita ja eri palvelumuotoja kuten asumispalveluja, työ- ja päivätoiminnan palveluja sekä sosiaalityön kenttää.
Arviointi toteutettiin siten, että palvelunkäyttäjät ja palvelujen ammattilaiset keskustelivat arvioitavana olevasta käytännöstä omissa ryhmissään. Tämän jälkeen ryhmät yhdistettiin ja niiden kesken käytiin niin sanottu konsensuskeskustelu, jossa ryhmät muodostivat yhteisen kannan arvioitavasta käytännöstä.
Arviointikriteereinä käytettiin projektissa luotuja hyvän käytännön tunnuspiirteitä. Niistä johdetut
arviointikysymykset ohjasivat arvioijia pohtimaan
• arvioitavan käytännön tavoitteen merkitystä,
• käytännön toteuttamisen ja kehittämisen vahvuuksia ja parantamisalueita,
• kehitysvammaisten palvelunkäyttäjien vaikutusmahdollisuuksia,
• ehdottajan kirjoittamia perusteluja,
• käytännön levittämismahdollisuuksia sekä
• käytännöstä kirjoitetun kuvauksen selkeyttä ja kattavuutta.
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Tunnuspiirteet, arviointikysymykset, ohjeet ja koulutusaineistot mukautettiin selkokielelle kehitysvammaisia arvioijia varten.
Arviointiraatimenettelyn avulla voitiin koota nopeasti ja kattavasti arvioijien näkemyksiä ehdotetuista käytännöstä. Yhden käytännön arviointiin arvioijilta kului aikaa noin 1,5 tuntia ja ennakkovalmistautumiseen 1-2 tuntia. Kaikkiaan ennakkovalmistelut veivät arvioijilta siis 4-8 tuntia kun
ennakkotehtävänä oli tutustua kolmeen käytännön kuvaukseen ja mallikuvaukseen. Arvioijat kokoontuivat arvioimaan useamman käytännön kerralla, mikä vähensi esimerkiksi matkakuluja ja
-aikaa sekä järjestelyihin kuluvaa aikaa. Arvioijien koulutus voitiin myös järjestää arviointitilaisuuden yhteydessä.
Arviointiraatimenettelyn ongelmaksi muodostui se, ettei arvioijilla ollut mahdollisuutta saada lisätietoja arvioitavaan käytäntöön osallistuvilta henkilöiltä eivätkä he voineet tarkistaa, olivatko ymmärtäneet lukemansa oikein tai tehneet oikeansuuntaisia tulkintoja. Menetelmän avulla ei myöskään voinut saada tietoa käytäntöön osallistuvien palvelunkäyttäjien kokemuksista muutoin kuin
työntekijöiden tuottaman käytännön kuvauksen välityksellä. Lisäksi arviointi jäi käytäntöjen ehdottajille melko etäiseksi tapahtumaksi.
Seuraavassa vaiheessa kehitettiin arviointikäyntimenettelyä, jossa arviointikohteeseen tehtävän käynnin avulla voitaisiin ylittää arviointiraadin käyttämisessä koettuja ongelmia. Arviointikäyntimenettelyn prosessin suunnittelussa hyödynnettiin arviointiraatimenettelystä saatujen kokemusten lisäksi
myös Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkostossa kehitettyä Bertta-benchmarking valmennusta (Kehitysvammaliitto 2005) ja EFQM-laatupalkintokilpailun arviointimenetelmää (Laatukeskus 2000).
Arviointikriteereinä käytettiin edelleen projektissa luotuja hyvän käytännön tunnuspiirteitä ja arviointikysymyksinä käytettiin arviointiraatimenettelyssä käytettyjä kysymyksiä, joita oli muokattu
hieman kokeilusta saadun palautteen perusteella.
Arviointiraadin tapaan arviointikäyntimenettelyssä ulkopuoliset arvioijat toteuttivat käytännön arvioinnin. Ulkopuolisina arvioijina toimivat tässäkin mallissa kehitysvammaiset palvelunkäyttäjät
ja palvelujen ammattilaiset.
Arviointiraatimenettelystä poiketen arviointikäynnissä arvioijat keräsivät tietoa käytännöstä haastattelemalla siihen osallistuvia työntekijöitä ja palvelunkäyttäjiä. Tätä varten järjestettiin arviointikäynti, jonka aikana arvioijilla oli mahdollisuus tutustua käytännön toteuttamiseen ja haastatella
palvelunkäyttäjiä, organisaation johtoa ja työntekijöitä. Lisäksi arvioijat perehtyivät käytäntöön siitä
kirjoitetun kuvauksen avulla. Arviointiprosessi koostui neljästä eri vaiheesta: 1) etukäteisvalmistelut,
2) arvioitsijaryhmän aloituskokous, 3) arviointikäynti ja 4) arvioitsijaryhmän lopetuskokous.
Projektin viimeisenä toteutusvuotena kehitettiin erityisesti hyvien käytäntöjen arviointiin liittyvää koulutusta, jonka tavoitteena oli valmentaa sekä palvelujen käyttäjiä että ammattilaisia samassa koulutuksessa hyvien käytäntöjen arviointitehtäviin. Koulutusmalli kehitettiin selkokieliseksi
ja työskentelymenetelminä käytettiin erilaisia osallistavia menetelmiä kuten draamaharjoituksia.
Koulutuksissa käytettiin apuna kuvia ja kehitysvammaisille arvioitsijoille, jotka eivät osanneet lukea, materiaalit luettiin äänikasetille. Projektissa kehitettyä koulutusmallia hyödynnettiin projektin aikana myös muiden organisaatioiden kehittämistoiminnassa. Koulutusmallia käytettiin apuna
Asumispalvelusäätiö Aspan kehittämisprojektissa, jossa koulutettiin vammaisia ihmisiä vertaisarvioinnin tehtäviin.
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Projektissa saatiin erittäin hyviä kokemuksia kehitysvammaisten palvelujen käyttäjien mukana olosta arviointiryhmissä. Arviointikäynnin vahvuutena oli myös se, että arvioitsijaryhmällä oli mahdollisuus kerätä lisätietoja ja lisätä näin ymmärrystään käytännöstä ennen johtopäätösten tekemistä.
Arvioijat kuvasivat arviointikäyntiä arvokkaana oppimiskokemuksena. Positiiviseksi koettiin myös
arvioinnin kohteena olevien henkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa arviointiin. Käytännön kuvausta voitiin myös täsmentää, mikäli arvioijat ja arvioitavat havaitsivat keskusteluissaan kuvauksessa
esiintyneitä epäselviä tai epätäsmällisiä lauseita, jotka saattoi ymmärtää väärin.

2.3 Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2005 Hyvät käytännöt -projektin projektitiimi ja johtoryhmä tekivät opintomatkan Iso-Britanniaan. Matkan tavoitteena oli tutustua brittiläisiin kehitysvammaisten palvelun käyttäjien ja heidän omaistensa osallistumisen tukemisen malleihin. User involvement ja advocacy olivat matkan
englanninkieliset avainsanat. Tutustumiskohteina olivat

• BILD:n (British Institute of Learning Disabilities) user advocacy -toiminta ja laatuverkosto,
• SCIE (Social Care Institute for Excellence -organisaatio), jonka tehtävänä on koota ja levittää
olemassa olevaa sosiaalialan tietoa ja hyviä käytäntöjä sosiaalihuollon kentälle,
• Mencap, joka on kehitysvammapalvelujen tuottaja ja yksi keskeinen kehitysvamma-alan vaikuttaja sekä
• Learning Disability Today -messut.
Opintomatkalla kerättyä tietoa levitettiin kirjoittamalla matkaraportti sekä julkaisemalla Ketju-lehdessä) user advocacy -toiminnasta kertova artikkeli (Hyvärinen & Sarajärvi 2006).
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3. Projektin lopputulokset
3.1 Tuotokset
3.1.1 Valmennusohjelmat
Projektin lopputuloksena syntyi Arviointi- ja Kehittämiskierros-valmennusohjelmamalli. Malli koostuu
edellä (ks. luku 2.1.3) kuvatuista lähtökohdista, elementeistä ja toteutustavasta. Kehitetyt valmennusohjelmat sisältävät seuraavat tukielementit:
• Työkirja
• Valmennustilaisuudet
• Ohjaus ja neuvonta
• Alli-valmennusohjelmien verkkopalvelu
• Diplomi suoritetusta Arviointi- ja/tai Kehittämiskierroksesta.
Työkirja on molempien valmennusohjelmien ”selkäranka”, joka sisältää tarvittavan materiaalin
– lukuaineistot, etappien tehtävänannot, työskentelyvälineet ja raportointilomakkeet – kierrosten
suorittamiseksi. Työkirjan sisältämät tekstiaineistot sekä osa välineistä on selkomukautettu kehitysvammaisten palvelun käyttäjien osallistumisen tueksi. Työkirja sisältää myös ohjeita ja vinkkejä
siitä, miten organisaation työntekijät voivat eri työskentelyvaiheissa tukea palvelun käyttäjien osallistumista arviointiin ja kehittämiseen. Kukin osallistujaorganisaatio saa käyttöönsä kaksi työkirjaa. Työkirjojen aineistot ovat saatavissa sähköisessä muodossa Alli-valmennusohjelmien verkkopalvelussa.
Työkirjan antamaa ”selkärankaa” täydentävät valmennustilaisuudet. Kumpikin valmennusohjelma sisältää 5 valmennuspäivää (2 x 2 päivää + 1 päivä). Valmennustilaisuudet on tarkoitettu osallistujaorganisaatioiden laatuvastaaville sekä muille työntekijöille. Valmennusten aiheita ovat muun
muassa laatu, arviointi, projektityöskentely ja vuorovaikutus ja kommunikaatio. Valmennuksessa
korostuvat osallistujien ja verkoston jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja tuki sekä toisilta oppiminen. Tätä pyritään vahvistamaan nimeämällä kullekin osallistujaorganisaatiolle kehittämiskumppani samalle kierrokselle osallistuvista organisaatioista.
Valmennusohjelmien toteuttamisesta vastaavat Kehitysvammaliiton työntekijät antavat osallistujaorganisaatioiden laatuvastaaville puhelimitse ja sähköpostitse säännöllistä ohjausta ja neuvontaa.
Ohjauksen tarkoituksena on seurata ja tukea työskentelyn etenemistä. Osallistujaorganisaatiot saavat sekä Arviointi- että Kehittämiskierroksen päätteeksi Kehitysvammaliiton myöntämän diplomin
todistuksena tehdystä palvelujen arviointi- ja/tai kehittämistyöstä. Lisäksi osallistujaorganisaatiot
voivat tarvittaessa hankkia Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämiskeskukselta lisäpalveluina
konsultaatiota, lisävalmennuksia ja erillisselvityksiä.
Projektin loppuvaiheessa kirjoitettiin Arviointi- ja Kehittämiskierroksen koordinaattorin kansiot,
jotka sisältävät kierrosten koordinoinnin ohjeet sekä valmennusten koulutussisällöt, ohjelmarungot
ja koulutusaineistot. Kansiot tukevat Alli-valmennusohjelmia koordinoivien Kehitysvammaliiton
työntekijöiden työtä ja helpottavat uusien työntekijöiden perehdyttämistä valmennusohjelmiin.
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotointia kuvaava artikkeli ”Kyllä tästä hyvä tulloo!’. Arviointi- ja
kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa” (Ahlstén, Marika, 2009) julkaistaan myöhemmin Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisusarjassa.

Hyvät käytännöt -projektin loppuraportti

24

3.1.2 Hyvät käytännöt
Projektissa syntyi kehitysvammaisten palvelujen hyvien käytäntöjen internet-pohjainen tietopankki (www.
verneri.net/hyvatkaytannot) sekä malli hyvien käytäntöjen keräämisestä ja levittämisestä. Projektissa kuvattiin 10 ja toteutettiin 9 käytännön arviointi.
1) Ekologinen arki on Eteva-kuntayhtymässä Lohjan Törmäsenkadun asuntolassa kehitetty
malli, joka pyrkii lisäämään asumisen ekologisuutta. Se palkittiin Vuoden Alli 2004 -kilpailussa
kunniamaininnalla. Ekologinen arki on Hyvät käytännöt -projektin esimerkkikäytäntö ja siitä
tehtiin mallikuvaus syksyllä 2005.
2) Harjavallan alueen henkilökohtainen avustajatoiminta tarjoaa kehitysvammaisille aikuisille eli päämiehille mahdollisuuden omaan kotiin ja tukea itsenäiseen asumiseen yksilöllisten
tarpeiden pohjalta. Avustajatoiminta on KVPS Tukena Oy:n palvelumuoto ja se palkittiin Kehitysvammaliiton Vuoden Alli 2008 -kilpailussa.
3) Kehitysvammaisten lasten ja heidän vanhempiensa kerho on Lappeenrannan kaupungin
vammaispalvelujen vertaistukimuoto perheille, joissa on kehitysvammainen lapsi.
4) Kehitysvammaisen lapsen näöntutkimus eli KEHNÄ on Turun yliopistollisen keskussairaalan näköpoliklinikalla kehitetty käytäntö, jossa näkökyvyn havainnointia ja tutkimusta on laajennettu sairaalasta lapsen aitoon toimintaympäristöön.
5) Kommunikointipassin tarkoituksena on helpottaa puhevammaisen henkilön vuorovaikutusta
ja kommunikointia toisten ihmisten kanssa.
6) Päivähoidon palaverikäytäntö toiminta- ja kuntoutussuunnitelman työstämiseen on Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kehittämä käytäntö. Käytännössä hyödynnetään seinälehtiin kirjaamista havainnollisella ja osallistavalla sekä lapsilähtöisellä tavalla.
7) Senioriklubi on Uudenmaan erityispalveluissa kehitetty käytäntö, joka tarjoaa ikääntyville kehitysvammaisille mielekkään mahdollisuuden vertaistukeen, kumppanuuteen ja yhdessäoloon.
8) Tukiopiskelijakäytäntö on Helsingin Diakoniaopiston kehittämä malli, jonka tarkoituksena
on lisätä kehitysvammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjaksonsa
tavallisilla työpaikoilla.
9) Vanhempainryhmä on Lohjan kaupungin järjestämää vertaistukitoimintaa kehitysvammaisten lasten vanhemmille.
10) Viikonlopputoiminta autismin kirjon lapsille ja nuorille on Uudenmaan vammaispalvelusäätiön järjestämää. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden elämykselliseen viikonloppulomaan, joka
perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin.
Tämän lisäksi projektin aikana tuotettiin malli työkäytäntöjen kuvauskoulutuksesta. Koulutuksen toteutukseen liittyvä tieto dokumentoitiin ja mallinnettiin ja koulutusta varten tuotettiin koulutusmateriaalia ja -välineitä. Näistä koottiin Työkäytäntöjen kuvauskoulutuksen kouluttajan kansio, joka
on projektin päätyttyä Kehitysvammaliiton henkilökunnan käytettävissä. Koulutusten järjestämistä
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on tarkoitus jatkaa Kehitysvammaliitossa. Mallia voidaan hyödyntää myös osana laajempia koulutustuotteita tai kehittämis- ja tutkimushakkeita.
Työkäytäntöjen arviointiin luotiin Arviointikäyntimenettelyn malli. Menettelyn toteuttamista tukevaan
tuotekansioon koottiin Arviointikäyntimenettelyyn liittyvää tietoa, prosessin kuvaus, arviointivälineet sekä arvioijien kouluttamiseen tarvittavat tiedot ja välineet. Kuvauskoulutukset ja arviointikäyntimenettely tukevat jatkossa työkäytäntöjen keräämistä ja niiden arviointia hyvien käytäntöjen tietopankkiin.

3.2 Tulokset
3.2.1 Valmennusohjelmien kehittämisen ja pilotoinnin tulokset
Keskeisiä tuloksia ovat:
• Luotiin palvelujen arvioinnin kirjallisesti kuvattu valmennusohjelmamalli, joka pilotoitiin 8
palveluyksikön kanssa ja jota kehitettiin pilotoinnin pohjalta edelleen.
• Luotiin palvelujen kehittämisen kirjallisesti kuvattu valmennusohjelmamalli, joka pilotoitiin 9
palveluyksikön kanssa ja jota kehitettiin pilotoinnin pohjalta edelleen.
• 9 palveluyksikössä perustettiin paikallinen laatutiimi arviointi- ja/tai kehittämistyön keskustelu- ja yhteistyöfoorumiksi. Lisäksi joissakin yksiköissä perustettiin palvelun käyttäjien ja omaisten laatutiimejä. Laatutiimien työskentelyyn osallistui yhteensä noin 118 henkilöä. Heistä noin
25 oli kehitysvammaisia palvelun käyttäjiä.
• Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotoinnin aikana 9 palveluyksikössä toimi yhteensä 19 laatuvastaavaa koordinoiden palveluyksiköiden arviointi- ja/tai kehittämistyötä.
• Toiminnan nykytilaa arvioitiin 8 palveluyksikössä. Arvioinnin pohjalta palveluyksiköissä tunnistettiin toiminnan keskeisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
• 9 palveluyksikön toiminnan eri osa-alueita kehitettiin palveluyksikön laatiman hankesuunnitelman mukaisesti.
• Valmennusohjelmien pilotointiin osallistuneiden 9 palveluyksikön henkilökunnan palvelujen
laatuun, palvelujen arviointiin sekä kehittämistyöhön ja projektityöskentelyyn liittyvä tietämys
ja osaaminen lisääntyivät.
Valmennusohjelmien pilotoinnin yhteydessä Arviointikierroksen valmennustilaisuuksiin osallistui
yhteensä 32 henkilöä ja Kehittämiskierroksen valmennustilaisuuksiin 35 henkilöä. Valmennuksissa käsiteltiin palvelujen laatuun, arviointiin ja kehittämiseen liittyviä teemoja. Arviointikierroksen
pilotoinnissa valmennustilaisuuksien osallistujat arvioivat saamansa koulutuksen keskimäärin 4,1:
n arvoiseksi ja Kehittämiskierroksen pilotoinnissa 4,3:n arvoiseksi, kun asteikko oli 1 (heikko) – 5
(erinomainen).
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotoinnin päätteeksi palveluyksiköiden laatuvastaavia pyydettiin
arvioimaan valmennusohjelman hyötyjä. Vastaukset väitteeseen ”Arviointi hyödytti työyhteisöäni”
tuottivat arvosanan 4,3, kun asteikko oli 1 (väite ei pidä paikkaansa) – 5 (väite pitää täysin paikkansa). Väite ”Pystyn hyödyntämään Arviointikierroksella oppimaani omassa työssäni” tuotti tuloksen
4,3. Kehittämiskierroksen pilotoinnissa vastaavat arviot olivat 4,3 (”Kehittäminen hyödytti työyhteisöäni”) ja 4,2 (”Pystyn hyödyntämään Kehittämiskierroksella oppimaani omassa työssäni”).
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Lisäksi laatuvastaavia pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeänä arviointiin ja kehittämiseen osallistuminen näyttäytyi oman työn kannalta. Väite ”Arvioinnin tekeminen / arviointiin osallistuminen
oli oman työni kannalta tärkeää” tuotti tuloksen 4,1 ja väite ”Uskon Arviointikierroksen oppien
ja kokemusten hyödyttävän minua tulevaisuudessa” tuloksen 4,2. Kehittämiskierroksen laatuvastaavat vastasivat vastaaviin väitteisiin arvosanoin 4,3 (kehittämisen tärkeys oman työn kannalta) ja
4,3 (hyöty tulevaisuudessa).
Henkilökohtaista kehittymistään palvelujen arvioinnissa laatuvastaavat kuvasivat muun muassa
seuraavasti:
”Arvioivasta työtavasta on tullut osa uutta työtapaa. Osaan arvioida paremmin ja ymmärrän kokonaisuutta (arvioinnin eri osa-alueita).”
”Näen asioita uudessa valossa. Olen oppinut arvioimaan itseäni ja toimintaani.”
”Olen ottanut/saanut vastuuta – ja selvinnyt siitä! Ammatillinen ’itsetuntoni’ on vahvistunut. Olen kehittynyt ideoinnissa, raportoinnissa, haastattelijana…”
”Olen kehittynyt asiakkaan kuuntelemisessa.”
”Asioiden pohdinta on lisääntynyt.”
”Olen saanut rohkeutta puuttua rakentavalla tavalla työyhteisön asioihin.”
”Muistan pysähtyä kiireen keskellä ja pohtia tavoitteita ja yksilökeskeisyyttä.”

Kehittämistyöhön liittyvää henkilökohtaista kehittymistään laatuvastaavat kuvasivat esimerkiksi
seuraavasti:
”Näkemys työstä on syventynyt, asiakkaiden asema valaistunut, näkökulma työhön muuttunut asiakaspainotteiseksi.”
”Olen oppinut yhden tavan edetä ja läpikäydä kehittämisprojektia.”
”Ajatukseni ovat syventyneet koskien asiakkaiden osallistumista.”
”Olen saanut rohkeutta ilmaista itseäni ’ääneen’. Itseluottamus ja oma ammatillisuus ovat lisääntyneet.”
”Uskoni työhön on kasvanut.”
”Neuvottelutaitoa on tullut lisää sekä perusteluja sille, miksi/miten teen ja tulen tekemään.”

Merkittävimpinä oppimiskokemuksinaan Arvointikierroksen aikana laatuvastaavat pitivät yhteistyön, asiakaslähtöisyyden ja suunnittelun merkityksen ymmärtämistä sekä oivallusta siitä, että oma
asenne joko edistää vai vaikeuttaa yhteisiin asioihin vaikuttamista. Kehittämiskierroksella merkittävimpinä oppimiskokemuksina pidettiin sen huomaamista, että pienillä teoilla saa joskus aikaan
suuriakin muutoksia, sitä että palvelun käyttäjillä on erittäin paljon potentiaalia, sitä että kehittäminen vaatii johdon sitoutumista ja sitä että ”Hiljaa hyvä tulee, mutta eteenpäin on päästävä!”.
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Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt raportoivat seuraavia asioita toimintansa vahvuuksina²:
• monipuolinen osaaminen ja monipuoliset palvelut
• palvelun käyttäjien kuulluksi tuleminen
• henkilöstön halu kehittyä ja oppia uutta
• ammatillinen osaaminen ja erityisosaaminen
• asiakkaan kohtaaminen
• henkilökunnan yhteisöllisyys
• moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kesken
• palvelun käyttäjien tasapuolinen kohtelu.
Kehittämiskohteiksi arvioinnissa nousi esiin muun muassa seuraavia asioita:
• yhteisten pelisääntöjen puuttuminen
• mielekkään toiminnan tarjoaminen jokaiselle palvelun käyttäjälle
• kommunikaatio ja vuorovaikutus palvelun käyttäjien ja henkilökunnan välillä
• asiakkaan osallistuminen hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen
• palvelun käyttäjien keskinäinen kiusaaminen
• haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen
• yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa
• päivätoiminnan sisällön monipuolistaminen ja yksilöllistäminen
• palvelun käyttäjien osallisuus ympäröivässä yhteisössä
• turvallisuus ja riskien hallinta
• henkilöstön työhyvinvointi
• palvelun käyttäjien kuulluksi tuleminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen
• vapaa-ajan vaihtoehtojen monipuolistaminen.
Toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisen lisäksi pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt raportoivat seuraavia arviointityöskentelyn tuloksia:
Asiakaslähtöisyyden vahvistuminen
• Arviointikierroksen työskentelymalli pakottaa tarkastelemaan palveluyksikön ja henkilökunnan toimintaa asiakaslähtöisesti.
• Palvelun käyttäjien kuulluksi tuleminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet.
• Palveluyksikön toiminnan painopiste on selkeästi siirtynyt asiakaslähtöisemmäksi.
• Palveluyksikön henkilökunta on alkanut ymmärtää syvällisemmin palvelun käyttäjän koko
elämää.
• Alli-työskentely on käynnistänyt henkilöstössä halun kuulla palvelun käyttäjiä enemmän ja se
on antanut käsityksen siitä, että palvelun käyttäjillä on paljon mielipiteitä ja toiveita elämänsä
suhteen.
• Palvelun sisältöä on kehitetty vastaamaan palvelun käyttäjien toiveita.
Henkilökunnan työkäytäntöjen kehittyminen ja työilmapiirin parantuminen
• Avoimuus ja läpinäkyvyys on itsearvioinnin myötä lisääntynyt, kun omaa toimintaa on tarkasteltu kriittisesti.
• Työilmapiiri on positiivisempi, kun on käyty paljon työhön liittyviä keskusteluja ja on saatu
uusia oivalluksia.
² Arviointikierroksella toteutettua itsearviointia ja arvioinnin tuloksia kuvataan tarkemmin myöhemmin julkaistavassa artikkelissa Ahlstén, Marika (2009). ”Kyllä tästä hyvä tulloo!”. Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa, käsikirjoitus.
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• Työn mielekkyys on lisääntynyt uusien opittavien asioiden myötä.
• Henkilökunnan vastuuntunto palvelun tuottamisesta on lisääntynyt, kun palvelun käyttäjien
elämäntilanteista ollaan arvioinnin ansiosta paremmin tietoisia.
• Toiminnan toteutuksen ja tulosten kirjaamisen merkitys on alettu ymmärtää.
• Nyt työyhteisössä tiedetään, miten ja miksi toimitaan.
Yhteistyön parantuminen eri toimijoiden kesken
• Laatutiimi eri osapuolia saman pöydän ääreen kokoavana foorumina on osoittanut yhteistyön
voiman.
• Laatutiimin työskentely on selkeyttänyt eri osapuolten roolia ja näkemyksiä.
• Palvelun käyttäjien läheisiin ihmisiin on laatutiimin myötä tutustuttu paremmin. Läheiset arvostavat sitä, että palveluyksikössä halutaan kehittää palvelun käyttäjien saamia palveluja.
• Palveluyksikön tunnettavuus seudulla on parantunut.
Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneet palvelusyksiköt valitsivat kukin 1-2 toiminnan osaaluetta kehittämishankkeensa aiheeksi. Palveluyksiköt laativat hankesuunnitelman siitä, miten kehitettävää asiaa voidaan muuttaa parempaan suuntaan.
Kehittäminen kohdistui seuraaviin teemoihin:
• vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehittäminen
• palo- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen
• palvelun käyttäjien kokeman työpaikkakiusaamisen käsittely tarinateatterimenetelmää
hyödyntäen
• toimintakeskuksen yhteisten toiminta- eli pelisääntöjen kirkastaminen
• selkokirjaston perustaminen toimintakeskukseen
• työyhteisön sisäisen tiedonkulun parantaminen
• asukkaiden arjen ja vapaa-ajan kehittäminen
• vaikeavammaisten päivätoiminnan kehittäminen
• toimintakeskuksen työilmapiiriin vaikuttaminen voimaannuttava valokuvaus -työskentelyn
avulla.
Noin kuusi kuukautta kestäneen aktiivisen kehittämistyöskentelyn päätteeksi palveluyksiköt raportoivat saavuttaneensa muun muassa seuraavia tuloksia³:

• Palveluyksikön yhteiset toiminta- eli pelisäännöt on sovittu yhdessä. Tämä on selkiyttänyt toimintaa ja mahdollistanut suunnitelmallisemman työotteen. Henkilökunnan ja kehitysvammaisten palvelun käyttäjien työolosuhteet ovat muuttuneet selkeämmiksi ja turvallisemmiksi. Kehitysvammaisten palvelun käyttäjien osallisuus on lisääntynyt ja heidän mielipiteensä nousevat
voimakkaammin esille.
• Toimintakeskuksessa on oma kirjasto, jota käytetään ahkerasti. Kirjasto tarjoaa uuden mielekkään työtehtävän kirjastonhoitajina toimiville palvelun käyttäjille.
• Hankkeen pilottihenkilöiden vuorovaikutusta ja kommunikaatiota koskeva tieto on kirjattu
kommunikointipasseiksi. Pilottihenkilöiden vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa tapahtui
suuri harppaus eteenpäin. Hankkeeseen osallistuneilla työntekijöillä on taitoa tehdä havaintoja
asiakkaan kommunikoinnista ja mukauttaa omaa ilmaisuaan vuorovaikutuskumppanin taitojen mukaan.
³Kehittämiskierroksella toteutettuja kehittämishankkeita ja niiden tuloksia kuvataan tarkemmin myöhemmin julkaistavassa artikkelissa Ahlstén, Marika (2009). ”Kyllä tästä hyvä tulloo!”. Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa,
käsikirjoitus.
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• Asukkaat saavat yksilöllisempää ohjausta kuin aiemmin. Asukkailla on paljon taitoja ja innokkuutta kotitöiden tekemiseen. Asukkaiden arki on selkeytynyt viikko-ohjelman ja kotitöiden kuvallisten ohjeiden myötä.
• Paloturvallisuuteen ja pelastautumiseen on nyt konkreettisemmat perehdyttämiskäytännöt kuin
aiemmin. Turvallisuusasiat ovat osa jokapäiväistä työtapaa. Työntekijöillä on taidot ja tiedot toimia hätätilanteissa. Asukkaat voivat luottaa siihen, että henkilökunta osaa toimia tilanteissa.
• Palvelun käyttäjien on nyt helpompi hahmottaa, mikä on kiusaamista ja mikä ei ole sitä. Palvelun käyttäjät ovat rohkaistuneet kertomaan kiusatuksi tulemisesta. Tarinateatterimenetelmästä ja
siihen kytkettävistä ryhmäkeskusteluista saatiin uusi työtapa vaikeiden asioiden käsittelyyn.
• Valokuvausryhmän toiminta käynnistyi. Toiminta on vahvistanut yhteishenkeä.
• Työtoimintaryhmät on jaettu pienemmiksi. Palvelun käyttäjille on laadittu asiakaskansiot. Työrauha on parantunut. Toimintalinja on selkeämpi.
• Yhteys palvelun käyttäjien kanssa on syntynyt. Palvelun käyttäjien tyytyväisyys näkyy mm.
mahdollisuutena tehdä valintoja ja kontaktin hakemisena. Henkilökunta on oppinut tuntemaan
uusia puolia palvelun käyttäjissä sekä näkemään oman työnsä laaja-alaisuuden.
Lisäksi Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt raportoivat muun muassa
seuraavia havaintoja kehittämistyöskentelystään:

• Henkilökunnan viikottaiset Alli-palaverit osoittautuivat erittäin toimivaksi työvälineeksi. Laatutiimi toimi hyvin kehittämishankkeen ”sparraajana”. Palvelu käyttäjien laaturyhmä tuotti tärkeitä sisältöjä hankkeen toteutuksen eväiksi.
• Hankkeen aikana työntekijöiden asenteissa on tapahtunut muutosta ja palvelun käyttäjiä otetaan enemmän huomioon.
• Yhteinen näkemys omaisten, asukkaiden, johdon ja henkilöstön kesken on merkittävä tulos.
Työhön on tullut sisältöä ja yhteistyö kotien kanssa on lisääntynyt.
• Asukkaat ovat antaneet positiivista palautetta kehittämishankkeen tuomista muutoksista ja
hyödyistä.
Projektin tärkeänä tuloksena voidaan lisäksi pitää sitä, että kehitettyjen valmennusohjelmien myötä Kehitysvammaliitolla on entistä paremmat mahdollisuudet tukea palveluntuottajia palvelujensa
arvioinnissa ja kehittämisessä. Kehitysvammaliiton henkilökunnalla on projektin myötä käytettävissään malli ja välineet kehitysvamma-alan palveluyksiköiden arviointi- ja kehittämistyöskentelyn
tukemiseen. Valmennusohjelmamallit ja niihin liittyvät työvälineet on tiivistetty konkreettisiksi koordinaattorin kansioiksi, mikä mahdollistaa tiedon tehokkaan siirtämisen ja välittämisen Kehitysvammaliiton henkilökunnalle sekä valmennusohjelmien elinkaaren jatkumisen projektin päätyttyä.

3.2.2 Tulokset hyvien käytäntöjen keräämisessä ja levittämisessä
Projektin keskeisimpiä tuloksia ovat
• kehitysvammaisten palveluissa työskentelevien ammattilaisten ja palvelunkäyttäjien osaamisen
karttuminen hyvien käytäntöjen kuvaamisessa ja arvioimisessa.
• työkäytäntöjen kuvaamiseen ja arvioimiseen kehitetyt mallit ja tuotteet sekä
• kehitysvammaisten palvelujen hyviä käytäntöjä koskevan tiedon leviäminen.
Projektin aikana ohjattiin kaikkiaan kymmentä organisaatiota työkäytäntöjen kuvaamisessa. Palvelujen ammattilaiset kokivat hyötyvänsä koulutuksessa saamastaan ohjauksesta ja pitivät koulutuksia
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tarpeellisina. Projektin aikana koulutettiin kymmenen henkilöä, joista neljä oli kehitysvammaisia
palvelujen käyttäjiä, palvelujen arviointitehtäviin. Tämän lisäksi koulutuksiin osallistui Kehitysvammaliiton henkilökuntaa. Palvelujen ammattilaiset kokivat koulutuksen antavan hyvät valmiudet tulevaan arviointitehtävään ja vahvistavan myös heidän ammatillista osaamistaan. Ammattilaiset kokivat, että koulutus, jossa he opiskelivat yhdessä kehitysvammaisten palvelujen käyttäjien kanssa
• ”oli yksi parhaita koulutuskokemuksia koko työuran aikana.”
• ” vahvisti käsitystä kehitysvammaisten henkilöiden kyvyistä ja osaamisesta.”
Projektin tuloksena myös kehitysvammaisten palvelunkäyttäjien osaaminen palvelujen arvioinnissa
kasvoi. Kehitysvammaiset osallistujat kokivat koulutuksen antavan eväitä tulevia arviointitehtäviä
varten. Saadun palautteen perusteella myös koulutuksessa käytettyjä menetelmiä voidaan pitää varsin toimivina. Prosessissa mukana olevat kehitysvammaiset palvelujen käyttäjät antoivat arvokasta
tietoa koulutusmallin, materiaalien ja arviointitavan kehittämiseen.
Projektissa saatiin tuloksia siitä, että kehitysvammaisten arvioijien mukana olo arviointiryhmässä paransi arvioinnin laatua ja toi selvää lisäarvoa arviointiprosessiin. Kehitysvammaiset arvioijat
havaitsivat sellaisia asioita, joihin ammattilaiset eivät kiinnittäneet huomiota. He saivat haastatellessaan kehitysvammaisia henkilöitä myös esille asioita, joita ei olisi välttämättä kerrottu työntekijöille tai ammattilaisarvioijille.
Projektin aikana järjestetyissä miniseminaareissa 89 kehitysvammapalveluissa työskentelevää henkilöä tutustui projektin hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, kuvaamiseen ja arvioimiseen. Osallistujilta saadun palautteen mukaan tilaisuudet onnistuivat hyvin hyviin käytäntöihin liittyvän tiedon
välittämisessä. Projektin aikana havaittiin myös, että arviointitulokset ohjasivat ja kannustivat käytäntöjen toteuttajia kehittämään käytäntöjään edelleen. Suurin osa arvioitujen käytäntöjen kehittäjistä suunnitteli käytäntönsä kehittämistä tai kehitti käytäntöään arviointitulosten ja arviointilausunnossa annettujen suositusten perusteella.
Projektin tuloksena Kehitysvammaliitolla on entistä paremmat mahdollisuudet tukea palveluntuottajia työkäytäntöjen kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen jakamisessa. Projektin päättyessä Kehitysvammaliiton henkilökunnalla on käytettävissään koottua tietoa työkäytäntöjen mallintamisesta
ja sen ohjaamisesta sekä työkäytäntöjen arvioimisesta ja mahdollisuus tarjota palveluntuottajille
valmiita välineitä käytäntöjen kuvaamiseen ja arvioimiseen.
Menetelmäkehittelyssä kertynyt teoreettinen ja menetelmätieto sekä työvälineet on tiivistetty konkreettisiksi tuotekansioiksi, mikä mahdollistaa tiedon tehokkaan välittämisen henkilökunnalle ja tuotteiden elinkaaren jatkumisen projektin päätyttyä. Projektissa saatuja kokemuksia on esitelty lukuisissa eri tilaisuuksissa ja kehitettyä koulutus- ja arviointimallia on hyödynnetty muiden järjestöjen
kehittämistoiminnassa, mitä voidaan pitää projektin yhtenä merkittävänä tuloksena.
Projektin aikana toteutetun kyselyn ja muun saadun palautteen perusteella voidaan myös todeta,
että hyvän käytännön malleihin halutaan tutustua ja niitä toivotaan levitettävän valtakunnallisesti.
Hyväksi todettujen käytäntöjen tunnettuus kasvoi myös niistä kirjoitettujen lehtiartikkeleiden johdosta. Tietopankissa esiteltävien hyvien käytäntöjen soveltamisesta muissa organisaatioissa ei projektin päättyessä ole tietoa ja tämä olisikin mielenkiintoinen jatkoselvityksen kohde.
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3.3 Tulosten levittäminen
Kehitetyistä valmennusohjelmista ja niiden pilotoinnin tuloksista kerrottiin Kehitysvammaliiton
Ketju-lehdessä, Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviestissä, Stakesin Dialogi-lehdessä sekä VATES-säätiön VATES-infossa. Pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt tekivät yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden edustajien kanssa siten, että paikallisissa ja alueellisissa lehdissä julkaistiin
artikkeleita palveluyksiköiden arviointi- ja kehittämistyöskentelystä. Valmennusohjelmia ja niiden
pilotoinnista saatuja tuloksia ja kokemuksia esiteltiin myös kehitysvamma- ja sosiaalialan seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, kuten Talentian Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 2006 ja 2007,
VATES-säätiön tilaisuuksissa, Stakesin Henkilökohtaisen avun päivillä sekä TerveSos-messuilla.
Valmennusohjelmien pilotointiin osallistuneista palveluyksiköistä kaksi esitteli arviointi- ja kehittämistyönsä tuloksia Kehitysvammaliiton Hyvät käytännöt ja Pienestä kiinni -projektien yhteisessä päätösseminaarissa toukokuussa 2008. Lisäksi yksi palveluyksikkö esittäytyi seminaarissa posteriesityksen muodossa.
Tietoa hyvistä käytännöistä levitettiin paitsi Verneri-verkkopalveluun perustetun Hyvien käytäntöjen
tietopankin avulla, myös muun muassa kehitysvamma- ja sosiaalialan seminaareissa ja julkaisuissa. Projektissa hyväksi todetut käytännöt on esitelty Verneri-verkkopalveluun perustetussa Hyvien
käytäntöjen tietopankissa (www.verneri.net/hyvatkaytannot). Tietopankkiin on kerätty hyvien käytäntöjen esittelyt sekä arvioijien käytännöistä antamat lausunnot. Lisäksi on kerrottu siitä, kuinka
käytäntöjä voi ehdottaa esiteltäväksi tietopankissa, miten käytäntöjä voi kuvata ja millä tavalla niitä arvioidaan. Kuvausohjeet ja -lomake on julkaistu tietopankissa. Tietopankkiin on koottu myös
vinkkejä hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja hyvän käytännön kuvausten hyödyntämiseen.
Hyviä käytäntöjä ja kehitettyä arviointimallia esiteltiin kehitysvamma-alan ja sosiaalialan seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa kuten Kehitysvammaliiton, Talentian, Stakesin, Assistentti-infon ja
Valtionvarainministeriön tilaisuuksissa. Kehitysvammaliiton Hyvät käytännöt ja Pienestä kiinni projektien yhteisessä päätösseminaarissa toukokuussa 2008 esiteltiin hyvien käytäntöjen kuvaamisen mallia ja kerrottiin arvioinnista siten, että paikalla oli kuvaamiseen osallistuneita työntekijöitä
ja koulutettuja arvioijia. Hyvistä käytännöistä kirjoitettiin lehtijuttuja, joita tarjottiin julkaistavaksi
alueellisissa päivälehdissä ja sosiaalialan julkaisuissa. Jokaista julkaistua hyvää käytäntöä esiteltiin
myös Kehitysvammaliiton Ketju-lehdessä. Lisäksi hyvien käytäntöjen keräämisestä julkaistiin artikkeli Ketju-lehden tutkimuspalstalla (Sarajärvi & Hyvärinen 2006) ja kokeiltiin blogia vuorovaikutteisena tiedotuskanavana.
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4. Projektin arviointi
4.1 Arvioinnin toteuttaminen
Hyvät käytännöt -projektin itsearvioinnin välineeksi valmisteltiin projektitiimin toimesta projektin
”Ilmapuntari” (ks. liite 3). Tämän arviointivälineen tarkoituksena oli mahdollistaa projektitiimin
näkemysten ja tuntemusten nopea kartoittaminen, jotta projektitiimissä pystyttäisiin vaikuttamaan
tehokkaasti projektin menestyksellistä toteuttamista edistäviin ja estäviin tekijöihin.
Arviointiväline koostuu kahdeksasta projektien toteutuksen keskeisestä osa-alueesta, kuten resursseista ja niiden käytöstä, projektiorganisaation yhteistyöstä sekä tavoitteenasettelusta ja suunnittelusta. Kukin osa-alue sisältää viisi väittämää. Välinettä hyödynnettiin projektissa siten, että ennen
kutakin noin puolen vuoden välein pidettyä projektitiimin arviointipäivää kukin projektitiimin jäsen
merkitsi yhteiseen tiedostoon omat arvionsa projektin toteutuksen tilanteesta. Tämän jälkeen yksi
tiimin jäsenistä teki yhteenvedon tiimiläisten vastauksista. Yhteenvetoa käsiteltiin kussakin projektitiimin arviointipäivässä. Kulloinkin saatuja tuloksia verrattiin aiemmin saatuihin tuloksiin, mikä
auttoi muodostamaan pidemmän aikavälin kuvaa projektin toteutuksesta.
”Ilmapuntari” osoittautui varsin toimivaksi, projektin tilanteen näppärästi ja tiivistetysti kuvaavaksi välineeksi. Väline ja sen hyödyntämismenettely tarjosivat riittävän syvällisiä näköaloja projektin
kulloiseenkin tilanteeseen olematta kuitenkaan liian raskaita arviointimotivaation säilyttämisen
näkökulmasta.
Projektin itsearvioinnin välineeksi valmisteltiin lisäksi projektin laatukriteerit. Laatukriteerit sisälsivät projektin toteutukseen ja tuloksiin liittyviä tavoitelausumia, joiden toteutumista seurattiin
säännöllisesti projektitiimin arviointipäivissä yksinkertaisella värikoodimenettelyllä (vihreä = laatukriteeri on täyttynyt, punainen = laatukriteeri ei ole täyttynyt, sininen = laatukriteerin täyttymiseen vaikuttavia asioita on vielä kesken). Laatukriteerien toteutumisseurannan pohjalta nousseita
huomioita käsiteltiin yhteisesti projektitiimin arviointipäivissä.
Projektin seurannan ja arvioinnin välineiksi laadittiin lisäksi projektin tulokset -seurantaväline
sekä projektin tuotokset -seurantaväline. Osaprojektien vastuuhenkilöt kirjasivat projektin kuluessa omaan vastuualueeseensa kuuluvia, osaprojekteissa syntyneitä tuotoksia ja tuloksia. Tuotos- ja
tulosseuranta tukivat projektin toteutuksen ja tulosten arviointia. Projektitiimin itsearviointia täydentämään järjestettiin elokuussa 2008 projektitiimin ja projektin johtoryhmän yhteinen loppuarviointitilaisuus.
Projektin toteutuksessa edettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöresurssit olivat tiukat
koko projektin ajan suhteessa asetettuihin tehtäviin. Toteutuksen onnistumista edisti selkeä tiimin
sisäinen työnjako ja jatkuva projektin sisäinen arviointi, johon oli rakennettu selkeät seurannan välineet. Vaikuttamistyöhön ja tiedottamiseen suunnattiin enemmän aikaresursseja kuin alun perin
oli suunniteltu ja tämä vähensi resursseja projektin raportointiin varatusta ajasta.
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4.2 Projektin saavuttamien tulosten arviointi
Projektissa saadut kokemukset palvelujen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä vahvistavat Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkostossa jo aiemmin saatuja viitteitä siitä, että alan työyhteisöt tarvitsevat ohjausta ja tukea palvelujensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Arviointia ja kehittämistyötä ei
vielä mielletä kaikissa alan palveluyksiköissä asiaksi, jonka tulisi olla kiinteä osa palveluyksiköiden
jokapäiväistä toimintaa.
Projektissa saadut kokemukset ovat kuitenkin erittäin rohkaisevia: palvelujen arvioinnin ja kehittämisen merkitys avautui palveluyksiköiden henkilökunnalle aivan uudella tavalla valmennusohjelmiin osallistumisen myötä (ks. luku 3.2.1). Onkin perusteltua todeta, että projektissa kehitetyt
käytännönläheiset valmennusohjelmat ovat varsin tärkeässä asemassa alan henkilöstön arviointi- ja
kehittämisosaamisen vahvistamiseksi.
Projektissa saadut kokemukset vahvistivat myös Alli-laatuverkostossa aiemmin tehtyjä huomioita
siitä, että kehitysvamma-alan palveluyksiköt toimivat usein toisistaan hyvin irrallaan ja erillään, ilman säännöllisiä kontakteja ja yhteistyöverkostoja. Valmennusohjelmien pilotoinnista saatu palaute
korosti vertaistuen merkitystä: osallistujat kokivat yhteiset valmennustilaisuudet antoisiksi erityisesti siksi, että niissä oli mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja vinkkejä samanlaista työtä tekevien
kollegojen kesken. Alli-laatuverkostosta aiemmin saadut kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet,
että valmennusohjelmien päätyttyä arvioinnin ja kehittämisen merkeissä tapahtuvaa verkostoitumista ei nähdä palveluyksiköissä riittävän motivoivana. Säännöllinen yhteydenpidon ja kokemusten vaihdon verkosto palvelisi monia, mutta verkoston ylläpitokustannuksia ei tähänastisten kokemusten mukaan olla valmiita jakamaan.
Valmennusohjelmien pilotoinnin osallistujat kertoivat omien ajattelu- ja toimintatapojensa muuntumisesta aiempaa asiakaslähtöisemmiksi. Haasteena palveluyksiköissä on, miten asiakaslähtöisemmästä työotteesta saadaan pidettyä jatkossakin kiinni. Tämän takia valmennusohjelmien osallistujille korostettiin säännöllisen arvioinnin ja kehittämisen merkitystä, ja muistutettiin siitä, että
valmennusohjelmien työkirjamateriaaleja kannattaa hyödyntää arvioinnin ja kehittämisen perustana myös jatkossa.
Kehitysvammaisten palvelun käyttäjien osallistuminen palvelujen arviointiin ja kehittämiseen on
kehitettyjen valmennusohjelmien keskeinen perusta. Kaikissa pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä palvelun käyttäjiä osallistui arviointiin ja kehittämiseen vähintään laatutiimin jäsenyyden kautta. Myöhemmin julkaistavassa artikkelissa kuvataan ja arvioidaan tarkemmin sitä, miten
palvelun käyttäjien osallistuminen ja osallisuus käytännössä toteutuivat pilotointiin osallistuneissa
palveluyksiköissä.
Pilotoinnissa saadut kokemukset rohkaisevat korostamaan entisestään palvelun käyttäjien roolia
palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Haasteena on palvelun käyttäjien osallistumista tukevien
työskentelymenetelmien ja -välineiden edelleen kehittäminen ja niiden testaaminen ja levittäminen
alan toimijoiden parissa. Tätä kehittämistyötä ollaankin jatkamassa Kehitysvammaliiton kehittämis- ja koulutustoiminnassa. Keskeistä on kehittää mm. menetelmiä tuettuun päätöksentekoon,
joka auttaa kehitysvammaista henkilöä mielipiteen ilmaisussa ja päätöksenteossa ja muuttaa työntekijän roolin prosessissa tukijaksi ja kumppaniksi.
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Hyviin käytäntöihin liittyvän tiedon levittämisessä projektissa onnistuttiin varsin hyvin, vaikka varsinaisia hyvän käytännön esimerkkejä ei projektin aikana saatukaan kerättyä kentältä yhtä paljon
kuin ennalta arvioitiin. Määrällisten tavoitteiden sijaan projektissa pyrittiin prosessin kehittämiseen, joka tukee palvelujen tuottajia, ei pelkästään toimintansa kuvaamisessa, vaan erityisesti auttaa työntekijöitä tunnistamaan työkäytännön vahvuuksia ja kehittämisen kohteita ja tukee käytännön edelleen kehittämistä. Keskimäärin työkäytäntöjen kuvaamisen ja arvioimisen prosessi kesti
yhden palvelujen tuottajan kanssa vuodesta puoleentoista vuoteen. Kyse oli hyvin pitkäkestoisesta
oppimisprosessista, joka sisälsi oman työkäytännön kuvaamista ja oppimista ulkopuolisen arvioijaryhmän havainnoista.
Sekä Suomessa että muualla maailmassa on rakennettu viime vuosina hyvien käytäntöjen tietopankkeja, joiden ongelmana on mm. se, että käytännöt ovat huonosti arvioituja ja taustalla olevat
hyvien käytäntöjen tunnuspiirteet ja arviointikriteerit ovat riittämättömästi määritelty. Tietopankit
lupaavat siis liikaa ja ovat luonteeltaan enemmänkin vinkki- ja suosituslistoja kuin todellisia hyvien käytäntöjen tietopankkeja. Tätä näkökulmaa haluttiin projektissa välttää silläkin varjolla, että
tietopankkiin muodostuu määrällisesti vähemmän kuvauksia.
Keskeisenä hyvien käytäntöjen ja niihin liittyvän tiedon välityskanavana toimi projektin aikana Verneri-verkkopalveluun perustettu hyvien käytäntöjen tietopankki. Kehittämishaasteena tulevaisuudessa on kasvattaa tietopankin sisältöä uusilla hyvän käytännön kuvauksilla.
Kehitysvammaliiton aiemmin toteuttamien hankkeiden (esim. Hintsala & al. 2004a; Hintsala & al.
2004b) myötä syntynyt käsitys siitä, että kehitysvammapalvelujen ammattilaiset tarvitsevat tukea
hyvien käytäntöjen tunnistamisessa ja työkäytäntöjensä mallintamisessa, arvioimisessa ja jakamisessa vahvistui projektin aikana. Myös Hyvät käytännöt -projektin saamien ehdotusten vähäisestä
määrästä voidaan päätellä, että hyvien käytäntöjen tunnistaminen on haasteellista. Yhtenä syynä
tähän on se, ettei käytännöistä ole olemassa arviointitietoa. Käytännön hyvyyttä on hankala perustella, jos tietoa sen toimivuudesta ja vaikutuksista ei ole. Jatkossa onkin edelleen syytä korostaa
työkäytäntöjen arvioinnin merkitystä osana hyvien käytäntöjen tunnistamista.
Projektin aikana luotiin vankka pohja hyvien käytäntöjen levittämiselle. Kehitetyt hyvien käytäntöjen tunnuspiirteet, menetelmät ja välineet tukevat palvelujen ammattilaisten ja palvelujen käyttäjien
työskentelyä hyvien käytäntöjen tunnistamisessa, mallintamisessa ja arvioinnissa.
Työkäytäntöjen ja niihin liittyvän tiedon kokoaminen ja jäsentäminen on oleellinen osa palvelujen
kehittämistä. Työkäytäntöjen kuvauskoulutuksen keskeisimpinä vahvuuksina voidaan pitää sen
soveltuvuutta sellaisille henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tällaisesta työskentelystä. Etäja lähityöskentelyn yhdistäminen koulutuksessa osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi, joka tehosti
paitsi oppimista myös itse kuvaamisprosessia. Kuvauskoulutus voitiin myös tuotteistaa ja testata
projektin aikana. Näin varmistettiin sen elinkaaren jatkuminen myös projektin jälkeen.
Yksi merkittävimmistä tuloksista projektissa oli kehitysvammaisten palvelun käyttäjien äänen ja
asiantuntijuuden saaminen mukaan hyvien käytäntöjen arviointiin. Erityisesti tämä projektin osuus
on saanut runsaasti huomiota ja kehitettyä arviointimallia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa.
Kehitysvammaisten rooli on edelleen usein alisteinen. Kehitysvammainen henkilö saa palvelujen
arvioinnin ja kehittämisen kontekstissa helposti informantin roolin: roolin, jossa häneltä kysytään
muiden asettamia kysymyksiä. Projektin kokemukset vahvistavat näkökulmaa, jonka mukaan ke-
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hitysvammaiset henkilöt tulee nostaa prosessien keskiöön ja kumppanin roolin työskentelemään
yhdessä muiden kanssa (ks. myös Duffy, 2006). Kehitysvammaisilla henkilöillä on sellaista kokemuksellista tietoa, jota palvelujen tuottajilla ja työntekijöillä ei voi olla. Palvelujen arviointi yhdessä
mahdollistaa myös ammattilaisille uudenlaisen oppimisen prosessin, jossa he oppivat kehitysvammaisten palvelujen käyttäjien näkemyksistä ja ajatuksista. Projektissa saatiin myös tärkeää tietoa
siitä, että kehitysvammaiset henkilöt hyötyvät koulutuksesta, jossa heitä systemaattisesti valmennetaan arvioijan rooliin, ymmärtämään arvioinnin eettiset lähtökohdat ja suorittamaan varsinainen arviointi.
Arviointikäyntimenettelyn vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että se tuotteistettiin ja testattiin
projektin aikana. Näin varmistetaan, että kehitettyä mallia voidaan käyttää projektin päätyttyäkin
Kehitysvammaliitossa ja muissa organisaatioissa.
Projektin päätyttyä on tärkeää pohtia myös sitä, kuinka palvelujen ammattilaisia voidaan ohjata
tunnistamaan hyviä käytäntöjä ja kuinka heitä voidaan kannustaa jakamaan niitä. Tässä hyvien
käytäntöjen tematiikan esillä pitäminen on tärkeää. Itsepalvelumallille perustuvien hyvien käytäntöjen tietopankkien rinnalle tarvitaan lisäksi hyvien käytäntöjen avustettua levittämistä, jossa jaetaan käytäntöihin liittyvää tietoa ja osaamista käyttäen erilaisin ohjauksen, konsultoinnin, mentoroinnin ja yhteiskehittelyn menetelmiä (vrt. o’Dell &al. 1998 sit. Arnkil 2006, 64). Projektissa
tämänkaltaisia tapoja onkin jo hyödynnetty erityisesti palvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen liittyvien käytäntöjen osalta.
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Liite 1.
Projektin johtoryhmä
Puheenjohtaja:
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä, Lohjan kaupunki
Jäsenet:
Susanna Hintsala, kehittämispäällikkö, Kehitysvammaliitto (siht.)
Pekka Kauppinen, talousjohtaja, Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Merja Niemi, sosiaaliohjaaja, Halikon kunta
Sakari Nuutinen, liittovaltuuston puheenjohtaja, Kehitysvammaliitto (luottamuselinten edustaja)
Leena Matikka, Tutkimusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto, 31.12.2006 asti
Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
Tuula Poikonen, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, Helsingin kaupunki
Eila Rahunen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (varapuheenjohtaja)
Kirsi Savolainen, toiminnanjohtaja, Luhtikoti Ky, Kouvola
Heikki Seppälä, Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja, Kehitysvammaliitto, 1.1.2007 alkaen

Liite 2.
Projektin henkilökunta vuosina 2005-2008
Marika Ahlstén, erikoissuunnittelija
Ilona Ainali, projektisihteeri 1.3.-19.9.2005, 50% työajasta
Susanna Hintsala, projektipäällikkö (äitiyslomalla ja vanhempainvapaalla ajalla 21.3.200520.8.2006)
Mari Rajaniemi, laatuvalmentaja 1.6.2005-10.9.2007
Sirkka Ruikkala, 20.8.2007-31.7.2008, laatuvalmentajan äitiyslomasijainen
Tuija Tynkkynen, kurssisihteeri 1.1.2006 alkaen, osa-aikainen
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Projektin itsearviointiväline ”Ilmapuntari”
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ja niistä oppiminen

2
3
4
5

PROJEKTIARVIOINTI: Projektin ilmapuntari
1 Kaikki
V:
1.0 projektissa mukana olevat tahot hyötyvät projektista

1. Tulokset ja vaikutukset

Liite 3.

Mitä mieltä olet alla luetelluista väittämistä? (1 = täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä)

PROJEKTIARVIOINTI: Projektin ilmapuntari
V: 1.0

Projektin
”Ilmapuntari””Ilmapuntari”
Liite
3. itsearviointiväline
Projektin itsearviointiväline

Liite 3.

0

0

00

0

0

0

00

0

0

asteikko: 1-5
Merkitse vastauksesi tähän
Hlö 0 Hlö 0 Hlö 0 Hlö0 KA.

Projekti:
Arvioinnin pvm:

asteikko: 1-5
Merkitse vastauksesi tähän
Hlö Hlö
Hlö Hlö KA.

Projekti:
Arvioinnin pvm:

Hyvät käytännöt -projektin loppuraportti
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1
2
3
4
5

Projektilla on selkeä toiminta-ajatus
Projektin toimintaa ohjaa visio, joka on yhteisesti jaettu
Projektin tavoitteet ovat realistisia (haastavia, mutta saavutettavissa)
Projektisuunnitelma on hyvin laadittu ja tarkoituksenmukainen
Projektin suunnitelmien kehittämiseen panostetaan tarpeeksi
Yhteensä

Projektille on selkeästi osoitettavissa olemassa oleva tarve
Projekti tuntee toimintaympäristönsä riittävän hyvin
Projektin tavoitteenasettelu perustuu toimintaympäristöstä tehtyyn analyysiin
Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin projektin toteuttamiseen vaikuttaviin muutoksiin
Projektissa pyritään ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia
Yhteensä
Hyvät
käytännöt -projektinjaloppuraportti
Kehitysvammaliitto ry.
8. Tavoitteenasettelu
suunnittelu

1
2
3
4
5

Projektissa ovat mukana oikeat tahot tavoitteen saavuttamiseksi
Projektin yhteyksiä sidosryhmiin hoidetaan onnistuneesti (yhteydenpito kaikkiin sidosryhmiin ym.)
Yhteistyö projektin ulkopuolisten tahojen kanssa on onnistunutta (yhteistoiminta projektin toteuttamisessa)
Projekti tunnetaan kehitysvamma-alalla hyvin
Kumppanuudesta ja yhteistyöstä syntyy toimijoille aitoa lisäarvoa
Yhteensä
7. Toimintaympäristön huomioiminen

1
2
3
4
5

Projektitiimin työilmapiiri on hyvä
Projektitiimi toimii riittävän tehokkaasti
Projektitiimissä kaikki voivat luottaa toisiinsa
Projektitiimin toiminta on kokeilunhaluista ja innovatiivista
Projektitiimissä keskustellaan riittävästi projektin toteuttamiseen liittyvistä asioista
Yhteensä
6. Sidosryhmäyhteistyö

1
2
3
4
5

5 Projektin toimintaresurssit ovat riittävät (laitteet, ohjelmistot, tukipalvelut, työvälineet, )
Yhteensä
4. Projektiorganisaation yhteistyö
(Projektiorganisaatio = Kehitysvammaliitto, projektin ohjausryhmä, projektitiimi, suunnitteluryhmä)
1 Ohjausryhmä tukee ja ohjaa projektin toteutusta
2 Emo-organisaatio tukee projektin toteutusta
3 Projektiorganisaation kesken tehdään riittävästi yhteistyötä
4 Projektiin osallistuvien työn- ja vastuiden jako on selvä (vetäjät, ohjausryhmä, projektityöntekijät ym.)
5 Projektin tehtävät, aikataulu ja eteneminen (suunnitelma) on kirjallisena kaikkien käytössä ja tiedossa
Yhteensä
5. Projektitiimin toiminta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

0

0

0

0

0
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Projektilla on selkeä toiminta-ajatus
Projektin toimintaa ohjaa visio, joka on yhteisesti jaettu
Projektin tavoitteet ovat realistisia (haastavia, mutta saavutettavissa)
Projektisuunnitelma on hyvin laadittu ja tarkoituksenmukainen
Projektin suunnitelmien kehittämiseen panostetaan tarpeeksi
Yhteensä

Hyvät käytännöt -projektin loppuraportti

Kehitysvammaliitto ry.

Lähteet (kysymysten muotoilussa ja menetelmän suunnittelussa käytetyt lähteet):
Holma, Tupu (2003): Laatua vanhustyön arkeen. Suunta ja välineet kehittämistyöhön. Helsinki: Suomen kuntaliitto
Voimavarat vaikuttaviksi -projektin itsearviointi 2003, jossa lähteenä on käytetty Net Effect Oy:n projektien
itsearviointilomakkeita
Voimavarat vaikuttaviksi -projektin sidosryhmäkysely 2003
Seppo Helakorpi (2009): Osaaminen ja sen arviointi.
http://openetti.aokk.hamk.fi/seppoh/osaamismittarit/index.htm (viitattu 7.9.2009)

1
2
3
4
5

5 Projektissa pyritään ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia
Yhteensä
8. Tavoitteenasettelu ja suunnittelu

0

0

0

0

0

0

56

0

0
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2.Seuranta

4

4

4

4

20

2

3

4

5

Yht

Yht

5

4

3

2

1

21

4

5

5

3

4

Yht

5

4

3

2

1

21

5

4

4

4

4

Yht

5

4

3

2

1

Vast. Kysym.

4.Projektiorganisaatio

Kehitysvammaliitto ry.

3.Resurssit

Vast. Kysym.

Hyvät käytännöt -projektin loppuraportti

4

Vast. Kysym.

1

Kysym.

1.Tulokset

Projektin arviointi:
Projektin ilmapuntari

20

5

3

4

3

5

Vast.

Yht

5

4

3

2

1

Kysym.

5.Projektitiimi

25

5

5

5

5

5

Vast.

Yht

5

4

3

2

1

Kysym.

6.Sidosryhmät

22

5

5

4

4

4

Vast.

Yht

5

4

3

2

1

Kysym.

7.Toimintaympäristö

21

3

3

5

5

5

Vast.

Kyselyn yhteenveto
8.Tavoitteet

57

Yht

5

4

3

2

1

Kysym.

21

5

5

5

3

3

Vast.
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