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Johdanto
Alli-valmennusohjelmat ovat Kehitysvammaliitossa kehitettyjä, kehitysvamma-alan palveluntuottajille tarkoitettuja valmennuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on tukea alan
organisaatioita ja työyhteisöjä palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Alli-valmennusohjelmat luotiin vuosina 2001–2003 Kehitysvammaliiton Voimavarat vaikuttaviksi -projektissa (Hintsala ym. 2004). Palvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen keskittyvästä
koulutuksesta, konsultaatiosta ja erilaisista työskentelyvälineistä koostunutta, Alli-Laatukierros-nimistä valmennusohjelmaa toteutettiin vuosina 2002–2004 yli 40 organisaation
– kunnan tai asumispalveluyksikön – parissa.
Alli-Laatukierros oli tarkoitettu asumispalveluiden laadun arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Siihen viittaa myös valmennusohjelmien Alli-nimi: ”virallisen” historiankirjoituksen
mukaan Alli-nimi on lyhenne iskulauseesta ”Asumisen laatua lähtökohtana ihminen”.
Epävirallinen – ja totuudenmukaisin – selitys Alli-nimelle on kuitenkin se, että Kehitysvammaliiton silloisen Kokeilu- ja tutkimusyksikön tuotevalikoimaan sopiva Alli-nimi poimittiin nimipäiväkalenterista.
Yli 40 toteutetun Alli-Laatukierroksen perusteella voitiin tunnistaa työskentelymallin keskeisiä vahvuuksia (Ahlstén ym. 2010):
- Alli-Laatukierroksella edettiin pienin askelin, etappi etapilta. Palvelujen arvioinnin
ja kehittämisen isot kokonaisuudet saadaan näin pilkottua hallittavan kokoisiksi
osiksi, joista työskentelyn edetessä muodostuu vähitellen arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuus.
- Alli-Laatukierroksilla saatiin hyviä kokemuksia osallistujaorganisaatioiden perustamista paikallisista laatutiimeistä, jotka toimivat arviointi- ja kehittämistyöskentelyn
yhteistyö- ja keskustelufoorumeina. Laatutiimit kokoavat saman pöydän ääreen
palvelunkäyttäjiä ja heidän läheisiään, organisaation työntekijöitä ja johtoa sekä
yhteistyökumppaneiden edustajia.
- Toisin kuin monet muut laatuohjelmat, Alli-Laatukierroksen työskentely käynnistyi heti palvelunkäyttäjien tarpeiden ja toiveiden tunnistamisella. Tämän ajateltiin
vaikuttavan suotuisasti siihen, että laatutyö nähtäisiin osallistujaorganisaatioissa
nimenomaan palvelunkäyttäjien elämään vaikuttavana asiana.
- Alli-Laatukierroksen keskeisenä arvolähtökohtana oli kehitysvammaisten henkilöiden voimaantuminen oman elämänsä subjekteiksi. Siksi Alli-Laatukierroksella
tuettiin konkreettisesti kehitysvammaisten palvelunkäyttäjien osallistumista palvelujen arviointiin ja kehittämiseen.
- Alli-Laatukierros tuki koko työyhteisön osallistumista palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Peruslähtökohtana olikin se, että laadun parantaminen on työyhteisön kaikkien jäsenten yhteinen asia.
Alli-Laatukierroksilta saadut kokemukset nostivat esiin myös työskentelymallin kehittämistarpeita (mt.):
- Alli-Laatukierros kohdistui yksinomaan asumispalvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Myös kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaan alettiin kaivata
työskentelymallia ja -välineitä arvioinnin ja kehittämisen tueksi.
- Alli-Laatukierrokseen sisältyi alkuvaiheessa runsaastikin organisaatiokohtaista,
paikan päällä toteutettua konsultaatiota. Kehitysvammaliiton Alli-tiimi sai konsultaatioissa arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat Alli-Laatukierroksen toteutuksessa ja
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välineistössä tukevat osallistujaorganisaatioita ja mitkä eivät. Alli-Laatukierrosten
edetessä organisaatiokohtaisen konsultaation roolia voitiinkin vähitellen pienentää.
Konsultoinnin sisällyttäminen Alli-Laatukierrokseen nähtiin osallistumismaksun
korottamispaineita lisäävänä tekijänä, minkä puolestaan pelättiin johtavan helposti
siihen, että Alli-Laatukierrokselta rajautuvat ulos ne organisaatiot, joilla olisi tarvetta mutta ei riittäviä taloudellisia resursseja palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Siksi nähtiin tärkeänä kokeilla, saisivatko osallistujaorganisaatiot riittävän tuen
ilman paikan päällä toteutettavia konsultaatioita. Konsultaatio ja lisäkoulutus nähtiin
tarpeelliseksi siirtää Alli-Laatukierrokseen sisältyvistä peruspalveluista erikseen toteutettaviksi lisäpalveluiksi.
Alli-Laatukierrokselle osallistuvan organisaation oli sitouduttava kahden vuoden
mittaiseen työskentelyyn. Organisaatioissa koettiin tuona aikana paljon henkilövaihdoksia ja toimintaympäristön muutoksia, jotka heikensivät joidenkin organisaatioiden sitoutumista ja osallistumismahdollisuuksia. Työskentely jäikin muutamilta organisaatioilta kesken. Siksi nähtiin tärkeänä, että organisaatioille voitaisiin
tarjota erikseen arviointiin ja erikseen kehittämiseen keskittyvät valmennusohjelmat, joista
kumpikin kestäisi noin vuoden. Arvioinnin ja kehittämisen välillä voisi näin pitää
tarvittaessa taukoa ja vastuuhenkilöitä voisi vaihtaa arvioinnista kehittämiseen siirryttäessä, jolloin työskentelyn vetovastuusta ei muodostuisi yksittäiselle työntekijälle liian raskas taakka. Arviointi- ja kehittämisvaiheen irrottaminen toisistaan voisi
mahdollistaa myös sen, että palvelujaan jo aiemmin arvioinut organisaatio voisi
osallistua suoraan kehittämisvaiheeseen, tai pelkästään arviointiin tukea ja välineitä kaipaava organisaatio voisi halutessaan osallistua vain arviointivaiheeseen.
Alli-Laatukierrokseen osallistuvista organisaatioista muodostettiin valtakunnallinen internetyhteisönä, työkokouksina ja vuosittaisina verkostotapaamisina toiminut Alli-verkosto, jonka tarkoituksena oli tukea osallistujaorganisaatioiden työskentelyä. Laatukierrosten osallistujat pitivät kokemusten vaihtamista ja toisilta
oppimista erittäin tärkeänä, mutta Alli-Laatukierroksen jälkeiseen, pitkäkestoiseen
verkostotoimintaan osallistumista ei nähty riittävän mielekkäänä tai ajankohtaisena. Verkostomaisen toiminnan roolia Alli-työskentelyssä haluttiin siksi pienentää.

Alli-Laatukierrosta ryhdyttiinkin jatkojalostamaan edellä kuvattujen havaintojen pohjalta
Kehitysvammaliitossa vuosina 2005–2008 toteutetussa Hyvät käytännöt -projektissa. AlliLaatukierroksen jatkokehitystyötä ja koko Hyvät käytännöt -hankkeen toteutusta ja tuloksia on kuvattu toisaalla (Ahlstén ym. 2010).
Tässä raportissa kuvataan Alli-Laatukierroksesta Alli-valmennusohjelmiksi kehitettyjen
valmennusohjelmien toteutusta ja tuloksia asumispalvelu- sekä työ- ja päivätoimintayksiköiden arviointi- ja kehittämistyössä vuosina 2006–2008. Tarkoituksena on nostaa esiin
asioita ja huomioita, jotka voivat hyödyttää kehitysvamma-alan organisaatioita laatutyön
ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Raportin aineistona on hyödynnetty Alli-valmennusohjelmiin osallistuneiden palveluyksiköiden tuottamia työskentelyraportteja ja muita kirjallisia tuotoksia sekä muistiinpanoja
palveluyksiköiden parissa toteutetusta puhelinkonsultoinnista. Raportti asemoituu arvioivan kehittämistyön lajityyppiin, jossa ollaan pelkkien tulosmittausten ohella kiinnostuneita myös prosesseista, paikallisista toimintaympäristöistä sekä kehittämistyössä osallisina
olevien tahojen asioille antamista merkityksistä (Koskinen-Ollonqvist 2006).
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1. Alli-valmennusohjelmat palvelujen arvioinnin ja kehittämisen
tukena
Hyvät käytännöt -projektissa jatkojalostettiin edellä kuvattu Alli-Laatukierros kahdeksi
erilliseksi Alli-valmennusohjelmaksi, Alli-Arviointikierrokseksi ja Alli-Kehittämiskierrokseksi. Arviointikierros tukee palveluyksiköitä palvelujen laadun arvioinnissa ja Kehittämiskierros laadun parantamisessa.
Alli-valmennusohjelmat perustuvat vertaiskehittämisen lähestymistavalle, jonka teoreettinen tausta paikannetaan sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään sosiaalisena, vuorovaikutuksellisena
ja yhteisöllisenä tapahtumana. Tieto on ihmisten yhdessä rakentamaa, ei jo valmiiksi olemassa olevaa. Uutta tietoa ja ymmärrystä rakennetaan yhdessä keskustellen aikaisempaa
tietoa ja kokemusta hyödyntäen. Keskeinen ajatus on, että ihminen ei voi siirtää tietoa tai
osaamista suoraan toiselle, vaan oppiminen on aina oppijan oman aktiivisen toiminnan
tulosta. (Ks. esim. Kauppila 2007.)
Vertaiskehittämisessä oppiminen tapahtuu keskustellen, kysellen, erilaisia näkökulmia
jakaen ja yhdessä pohdiskellen. Dialogi on vertaiskehittämisen keskeinen menetelmä.
Dialogissa keskustelijat ovat tasavertaisia eivätkä asetu erilaisista taustoistaan huolimatta
toistensa yläpuolelle. Dialogin onnistumisen kannalta tärkeää on omien oletusten ja ennakkoluulojen laittaminen sivuun ja avoimuus toisen esittämille näkökulmille. Onnistuessaan dialogi muuttaa siihen osallistuvia ihmisiä. Syntyy uutta ymmärrystä ja osaamista,
jota dialogiin osallistujilla ei ollut aikaisemmin. (Seppänen-Järvelä 2005).
Alli-valmennusohjelmien tavoitteena onkin, että palvelujen tuottajat yhdessä palvelujen
käyttäjien kanssa arvioivat ja kehittävät palveluyksikön toimintaa toinen toisiltaan oppien.

1.1 Arviointikierros
Arviointikierros on asumis-, työtoiminta- tai päivätoimintapalveluja tuottaville palveluyksiköille tarkoitettu ohjattu palvelujen laadun itsearviointiprosessi, jossa palveluyksikön
työntekijät arvioivat palvelunkäyttäjien tarpeisiin, toiveisiin ja elämänlaatuun peilaten
palveluyksikön toiminnan ja tulosten laatua. Arviointikierros koostuu viidestä etapista,
joilla tarkastellaan palveluyksikön palveluja eri näkökulmista ja edetään itsearvioinnissa
etappi etapilta (kuva 1).
Arviointikierroksen tavoitteena on, että työskentelyyn osallistuvassa organisaatiossa saadaan kerättyä dokumentoitua tietoa, joka auttaa palveluyksikön nykytilan hahmottamisessa, ja että palveluyksikössä tunnistetaan kerätyn tiedon pohjalta toiminnan vahvuuksia
ja kehittämiskohteita. Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiossa ymmärretään arvioinnin
merkitys laadukkaiden palvelujen tuottamisessa, että omaa toimintaa opitaan arvioimaan
tavoitteellisesti ja toistuvasti ja että palveluyksikössä opitaan kokeilemaan, käyttämään ja
hyödyntämään erilaisia arvioinnin välineitä ja menettelyjä.
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Kuva 1. Arviointikierroksen etapit

5. etappi
Yhteenveto

4. etappi
Palvelujen
vaikutukset

Kehittäminen

Arviointikierros

3. etappi
Voimavarat
ja toiminta

1. etappi
Valmistautuminen

2. etappi
Toiveet ja
tarpeet

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
tarkastellaan organisaation asiakkaita – niin palvelunkäyttäjiä kuin muita asiakkaita – ja
heidän toiveitaan ja tarpeitaan. 3. etapilla arvioidaan organisaation voimavaroja ja henkilökunnan toimintaa. 4. etapilla arvioitavina ovat organisaation tuottamien palvelujen
vaikutukset palvelunkäyttäjien elämänlaatuun. Arviointikierroksen päätteeksi 5. etapilla
tehdään yhteenveto edeltävillä etapeilla saaduista tuloksista.
Arviointikierros on valmiiksi aikataulutettu: koko kierros kestää noin 14 kuukautta. Kunkin etapin kesto eli etapin työstämiseen varattu aika on ennakkoon määritelty (kuva 2).
Kaikki arviointityöskentelyyn osallistuvat organisaatiot etenevät arvioinnissa yhteisen aikataulun mukaisesti.
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Kuva 2. Arviointikierroksen aikataulu

I valmennus (2 pv).

Arviointikierroksen käynnistystilaisuus
1. etappi: Valmistautuminen
(31.10. mennessä)

2. etappi: Toiveet
(31.12. mennessä)

ja tarpeet

Syys
Loka
Marras
Joulu

3. etappi: Voimavarat
(28.2. mennessä)

ja toiminta

Tammi
Helmi

II valmennus (2 pv).

4. etappi: Palvelujen vaikutukset
(31.5. mennessä)

Maalis
Huhti
Touko

Lomakausi

Kesä
Heinä

5. etappi: Yhteenveto
(30.9. mennessä)

Elo
Syys

III valmennus (1 pv).

Arviointikierroksen päätöstilaisuus
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Loka

1.2 Kehittämiskierros
Kehittämiskierros on ohjattu palvelujen kehittämisen prosessi. Kierros koostuu kuudesta
etapista (kuva 3). Palveluyksikkö valitsee Kehittämiskierroksella kehittämiskohteen ja toteuttaa kehittämishankkeen.
Kehittämiskierroksen tavoitteena on, että työskentelyyn osallistuvassa organisaatiossa opitaan tekemään hankesuunnitelma kehittämishankkeen toteutusta varten, opitaan toteuttamaan kehittämishanke, opitaan seuraamaan ja arvioimaan omaa kehittämishanketta
sekä saadaan kehittämistyöllä aikaan haluttuja muutoksia kehitettävässä asiassa. Lisäksi
tavoitteena on, että palveluyksikössä ymmärretään kehittämisen merkitys laadukkaiden
palvelujen tuottamisessa, että omaa toimintaa opitaan kehittämään tavoitteellisesti ja toistuvasti ja että opitaan kokeilemaan, käyttämään ja hyödyntämään erilaisia kehittämisen
välineitä ja menettelyjä.

Kuva 3. Kehittämiskierroksen etapit

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

Arviointi

Kehittämiskierros
1. etappi
Valmistautuminen

4. etappi
Kehittämishankkeen
käynnistäminen
3. etappi
Hankesuunnitelman
laatiminen

2. etappi
Kehittämiskohteen valinta

Kehittämiskierroksen 1. etapilla organisaatiossa valmistaudutaan Kehittämiskierroksen
työskentelyyn. Tässä vaiheessa perustetaan paikallinen laatutiimi tai tarvittaessa muutetaan Arviointikierroksella työskennelleen laatutiimin kokoonpanoa, hahmotellaan kierroksen toteutusta sekä kaikin puolin järjestäydytään kierrosta varten. 2. etapilla valitaan
kehittämisen kohde eli päätetään, minkä asian parantamiseksi kehittämistyötä ryhdytään
tekemään. 3. etapilla pohditaan, mitä kehittämisellä tavoitellaan ja miten tavoitteisiin pyritään eli laaditaan suunnitelma kehittämishankkeen toteuttamisesta. 4. etapilla käynnis-
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tetään kehittämishanke. 5. etappi on varsinaisen kehittämistyöskentelyn aikaa, jolloin
työskentelyssä toteutetaan suunniteltuja toimenpiteitä suunnitellulla aikataululla. Kehittämishankkeen toteuttamiseen on varattu aikaa kuusi kuukautta. Kehittämiskierroksen
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.
Myös Kehittämiskierros on valmiiksi aikataulutettu, ja kierros kestää noin 14 kuukautta.
Kehittämistyöskentelyyn osallistuvat organisaatiot etenevät yhteisen aikataulun mukaisesti (kuva 4).

1.3 Arviointi- ja Kehittämiskierros: jatkuvaa parantamista
Arvioinnin ja kehittämisen saumatonta kytkeytymistä toisiinsa voi verrata kartanlukuun:
ensin on tiedettävä, minne ylipäätään halutaan mtkata. Suunnan määrittämiseksi taas täytyy tietää, mistä kohtaa ollaan lähdössä liikkeelle. Lopuksi on taas arvioitava sitä, päästiinkö perille sinne mihin haluttiin.
Toisin sanoen ensin on arvioitava asian nykytilannetta, jotta voidaan määrittää, mitkä asiat
vaikuttavat olevan hyvin ja mitä asioita tulee pyrkiä muuttamaan ja mihin suuntaan. Sitten
kun on tehty erilaisia toimenpiteitä muutosten aikaansaamiseksi, on jälleen tarpeen arvioida, saatiinko aikaiseksi toivottuja muutoksia ja miltä tilanne näyttää muutosten jälkeen. Sen
jälkeen voidaan jälleen puntaroida, mihin suuntaan seuraavaksi halutaan jatkaa. (Kuva 5.)
Tätä nykytilanteen arvioinnista, muutosten suunnittelusta eli suunnan määrittämisestä,
kehittämistoimenpiteistä ja jälleen muutosten arvioinnista ja uusien muutostavoitteiden
määrittämisestä koostuvaa ”päättymätöntä matkaa” kutsutaan jatkuvan parantamisen periaatteeksi (ks. esim. Holma 2003, 40; Ala-Laurinaho 2004) tai Demingin ympyräksi (ks.
esim. Soin 1992, sit. Holma 2003, 40). Jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan tavoitteellista,
systemaattista ja jatkuvaa pienten parannusten prosessia, joka ei ole menetelmä itsessään,
vaan organisaatiossa vallitseva ajattelutapa ja suhtautuminen organisaation prosesseihin,
työn tekemiseen ja työympäristöön (Ala-Laurinaho 2004).

10

”Kyllä tästä hyvä tulloo!” - Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa

Kuva 4. Kehittämiskierroksen aikataulu
I valmennus (2 pv).

Kehittämiskierroksen käynnistystilaisuus

Maalis

1. etappi: Valmistautuminen
(30.4. mennessä)

Huhti

2. etappi: Kehittämiskohteen valinta
(31.5. mennessä)

Touko

Lomakausi

Kesä
Heinä

3. etappi: Hankesuunnitelman laatiminen
(30.9. mennessä)

Elo

II valmennus (2 pv).

Syys

4. etappi: Kehittämishankkeen käynnistäminen
(31.10. mennessä)

Loka

5. etappi: Kehittämishankkeen

toteuttaminen ja seuranta

Marras

(31.3. mennessä)

Joulu
Tammi
Helmi
Maalis
6. etappi: Kehittämishankkeen
lopputulokset ja arviointi (30.4. mennessä)
III valmennus (1 pv).

Kehittämiskierroksen päätöstilaisuus

Huhti
Touko
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Kuva 5. Jatkuvan parantamisen periaate

• Arvioi toteutuneita
muutoksia.
• Arvioi vaikutuksia.

Toiminnan tavoitteet
ohjaavat arviointia ja
kehittämistä; tavoitteet
määrittävät, minkä
asioiden arviointi ja
kehittäminen on
tavoitteiden
saavuttamisen kannalta
erityisen tärkeää.

• Arvioi nykytilaa.
• Tee johtopäätöksiä
vahvuuksista ja
kehittämiskohteista.
• Aseta kehittämiskohteet
tärkeysjärjestykseen.

• Suunnittele
kehittämisen toteutus.
• Toteuta
kehittämisprojekti.

Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Alli-valmennusohjelmien tarkoituksena on
löytää arvioinnin avulla palvelun vahvuuksia ja parantamista vaativia osa-alueita. Tämän
jälkeen vahvuuksia tulisi ylläpitää ja vahvistaa ja toisaalta tarttua tunnistettuihin kehittämiskohteisiin.
Alli-valmennusohjelmissa työskentely on rakennettu siten, että arvioinnin ja kehittämisen
välillä pidetään taukoa noin puolen vuoden ajan, jolloin työyhteisö voi ”vetää henkeä” arviointirupeaman jälkeen, ennen kehittämisvaiheeseen siirtymistä. Erillisten Arviointi- ja
Kehittämiskierrosten olemassaolo mahdollistaa sen, että palvelujaan jo aiemmin arvioinut organisaatio voi osallistua suoraan kehittämisvaiheeseen, tai pelkästään arviointiin tukea ja välineitä kaipaava organisaatio voi halutessaan osallistua vain arviointivaiheeseen.
Alli-valmennusohjelmien tarkoituksena on auttaa työyhteisöjä mieltämään palvelun laadun tarkastelu ja laadun varmistaminen toiminnaksi, joka koskettaa kaikkia työyhteisön
työntekijöitä sekä myös palvelunkäyttäjiä. Alli-valmennusohjelmissa palvelun laadun parantamista ei ole ”varattu” organisaation johdon ja esimiesten erityisalueeksi.

1.4. Laatutiimi ja laatuvastaavat
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen toteutus organisoidaan palveluyksiköissä laatutiimien
ja laatuvastaavien avulla. Kierrokselle osallistuva palveluyksikkö perustaa laatutiimin, joka
toimii Arviointi- tai Kehittämiskierroksen työskentely- ja keskustelufoorumina. Laatutiimi
on työryhmä, joka suunnittelee kierroksen toteutusta ja etappitehtävien suorittamista sekä
käy keskustelua etapeilla esiin nousevista tuloksista ja muista asioista.
Laatutiimiin suositellaan nimettäväksi palveluyksikön työntekijöitä, palvelunkäyttäjiä ja
heidän läheisiään sekä organisaation johdon ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Laa-
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tutiimin on tarkoitus kokoontua noin kaksi kertaa kullakin etapilla. Lisäksi palveluyksikössä voidaan perustaa muita työryhmiä, kuten palvelunkäyttäjien tai heidän läheistensä
omia laaturyhmiä.
Laatutiimin perustamisen lisäksi työskentelyyn osallistuvassa palveluyksikössä nimetään
laatuvastaavapari, joka käytännössä koordinoi yksikön arviointi- tai kehittämistyöskentelyä. Laatuvastaavan tehtävien hoitaminen parityöskentelynä jakaa vastuita ja varmistaa
työskentelyn jatkumisen mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä. Laatuvastaavien
tehtäviin kuuluu muun muassa vastata siitä, että palveluyksikön arviointi- ja/tai kehittämistyöskentely etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Laatuvastaavat kokoavat
kierrosetappien etappiraportit laatutiimissä käytyjen keskustelujen perusteella ja huolehtivat tiedonkulusta palveluyksikön ja Kehitysvammaliiton Alli-tiimin välillä. Laatuvastaavien koordinointitehtävien hoitamiseen suositellaan varattavaksi työaikaa noin kaksi
työpäivää kuukaudessa.

1.5 Työskentelyn tuki Alli-valmennusohjelmissa
Kullekin Arviointi- ja Kehittämiskierrokselle osallistuu yhtä aikaa noin 6–10 palveluyksikköä eri puolilta maata, sekä asumispalvelu- että työ- ja päivätoimintayksiköitä. Kukin
työyhteisö työskentelee itsenäisesti omien tavoitteidensa ja painotustensa mukaisesti. Yksiköt kuitenkin noudattavat yhteistä aikataulua ja tekevät yhteistyötä.
Kumpaakin valmennusohjelmaa varten on laadittu työkirja, joka on valmennusohjelman
selkäranka. Työkirja sisältää tarvittavan materiaalin kierroksen suorittamiseksi: lukuaineistot, etappien tehtävänannot, työskentelyvälineet ja raportointilomakkeet. Työkirjan
sisältämät tekstiaineistot sekä osa välineistä on selkomukautettu tukemaan kehitysvammaisten palvelunkäyttäjien osallistumista. Työkirja sisältää myös ohjeita ja vinkkejä siitä,
miten organisaation työntekijät voivat eri työskentelyvaiheissa tukea palvelunkäyttäjien
osallistumista arviointiin ja kehittämiseen. Kukin osallistujaorganisaatio saa käyttöönsä
kaksi työkirjaa. Kaikki työkirjojen aineistot ovat saatavissa sähköisessä muodossa valmennusohjelmien osallistujille tarkoitetussa verkkopalvelussa.
Työkirjan muodostamaa selkärankaa vahvistavat valmennustilaisuudet. Kumpikin valmennusohjelma sisältää yhteensä 5 valmennuspäivää (2 x 2 päivää + 1 päivä). Valmennustilaisuudet on tarkoitettu osallistujaorganisaatioiden laatuvastaaville sekä muille työntekijöille.
Kustakin organisaatiosta voi osallistua valmennuksiin 1–3 henkilöä. Valmennuksissa käsitellään laatuun, arviointiin ja kehittämistyöhön liittyviä aiheita sekä muita asumispalveluihin
ja työ- ja päivätoimintaan kytkeytyviä ajankohtaisia teemoja. Valmennuksissa korostuvat
osallistujien keskinäinen vuorovaikutus ja tuki sekä toisilta oppiminen: suuri osa valmennuksesta perustuu osallistujien keskinäiselle kokemusten, havaintojen ja oppien vaihtamiselle ja jakamiselle. Tätä pyritään vahvistamaan nimeämällä kullekin osallistujaorganisaatiolle arviointi- tai kehittämiskumppani samalle kierrokselle osallistuvista organisaatioista.
Kunkin etapin lopuksi palveluyksikössä työstetään etappiraportti, jossa tiivistetään ja kiteytetään kyseisellä etapilla tehdyt arviointi- tai kehittämistoimet, etapin työskentelystä saadut
tulokset sekä mahdolliset muut havainnot ja kommentit. Etappiraportti lähetetään Kehitysvammaliiton Alli-tiimille, jossa kulloistakin Arviointi- tai Kehittämiskierrosta koordinoiva
työntekijä perehtyy etappiraporttiin ja laatii siitä kirjallisen palautteen palveluyksikölle.

Kehitysvammaliitto ry

13

Kehitysvammaliiton työntekijät antavat osallistujaorganisaatioiden laatuvastaaville säännöllistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. Ohjauksen tarkoituksena on
seurata työskentelyn etenemistä, tukea laatuvastaavia heidän koordinointitehtävässään sekä
toisinaan toimia myös laatuvastaavien olkapäänä laatutyön tiimellyksessä. Lisäksi osallistujaorganisaatiot voivat tarvittaessa hankkia Kehitysvammaliitolta arvioinnin ja kehittämisen lisäpalveluina konsultaatiota, lisävalmennuksia ja erillisselvityksiä.
Osallistujaorganisaatiot saavat sekä Arviointi- että Kehittämiskierroksen päätteeksi diplomin todistuksena loppuun suoritetusta palvelujen arviointi- ja kehittämistyöstä.

14

”Kyllä tästä hyvä tulloo!” - Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa

2. Palvelujen arviointia Arviointikierroksella
Tässä luvussa kuvataan Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneiden asumispalveluita
sekä työ- ja päivätoimintapalveluita tuottavien palveluyksiköiden arviointityöskentelyä ja
sen tuloksia vuosina 2006–2007, jolloin Arviointikierros-valmennusohjelma pilotoitiin eli
toteutettiin ensimmäisen kerran.
Ensimmäiselle Arviointikierrokselle osallistui kahdeksan palveluyksikköä, joista kuusi
oli työ- ja päivätoimintayksiköitä ja kaksi asumispalveluyksiköitä. Arviointityöskentelyn
aloitti yhteensä yhdeksän palveluyksikköä, joista yksi työ- ja päivätoimintayksikkö joutui
henkilöstövaihdosten takia vetäytymään työskentelystä kahden ensimmäisen työskentelykuukauden jälkeen. Kahdeksan palveluyksikköä suoritti Arviointikierroksen loppuun.
Tässä luvussa tarkastelukohteena ovat kahdeksan työskentelynsä loppuun saattanutta palveluyksikköä (taulukko 1).

Taulukko 1. Arviointikierroksen pilotointiin vuosina 2006–2007 osallistuneet
palveluyksiköt.
Palveluyksikkö

Ylläpitäjäyhteisö

Paikkakunta

Aula-työkoti

Aula-työkotien kannatusyhdistys ry

Helsinki

Toimintakeskus Cäpsä

Helsingin kaupunki

Helsinki

Palvelukoti Mattilankaari

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö

Tuusula

Työtoiminta Viisari

Hämeenlinnan seudun
työvalmennussäätiö Luotsi

Hämeenlinna

Epilän toimintakeskus

Tampereen evankelis-luterilainen
seurakuntayhtymä

Tampere

Pihkurin palvelukoti

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

Viitasaari

Äänekosken seutukunnan
päivä- ja työtoimintakeskus

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

Suolahti

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin
kehitysvammaisten päivätoiminnat

2.1 Palveluyksiköiden asiakkaat
Arviointikierroksen toisella etapilla1 osallistujien tehtävänä on tunnistaa palveluyksikkönsä eri asiakastahoja ja kartoittaa näiden tahojen toiveita ja tarpeita. Kootun tiedon perusteella palveluyksikössä arvioidaan, kuinka hyvin palveluyksikkö pystyy vastaamaan asiakkaittensa toiveisiin ja tarpeisiin.
Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt hyödynsivät eri asiakastahojensa tunnistamisessa ja nimeämisessä työkirjan välineisiin sisältyvää asiakaskarttaa (liite
1). Palveluyksiköiden asiakasanalyysit eivät juuri poikenneet toisistaan. Ne tahot, joihin
alan palveluyksiköillä on yhteistyö- ja muita suhteita, ovat hyvin samantyyppisiä – onhan
kehitysvammapalveluiden tuottamiselle ominaista, että samat toimijat, kuten esimerkiksi kunnan sosiaalitoimi, kuljetuspalvelut tai puhe- ym. terapeutit, kytkeytyvät palvelujen
tuottamiseen palveluyksikön sijainnista, koosta tai taustaorganisaatiosta riippumatta (taulukko 2).
¹ Ensimmäisen etapin työskentelyä eli palveluyksiköiden valmistautumista ja järjestäytymistä arviointi- ja kehittämistyöskentelyyn sekä erityisesti laatuvastaavien nimeämistä ja laatutiimien perustamista käsitellään luvussa 2.6.
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Taulukko 2. Arviointikierrokselle 2006–2007 osallistuneiden palveluyksiköiden
nimeämiä asiakastyyppejä ja niihin lukeutuvia toimijoita.
Asiakastyyppi

Asiakastyyppiin lukeutuvat toimijat

Palveluyksikön palveluja
käyttävät asiakkaat

- Työ- tai päivätoimintapalvelua saavat kehitysvammaiset henkilöt
- Asumispalveluyksikön asukkaat
- Työtoimintapalvelua saavat mielenterveyskuntoutujat

Palvelujen ostajat, tilaajat,
maksajat, rahoittajat

-

Läheiset yhteistyökumppanit

- Palvelunkäyttäjien omaiset ja lähiverkostot
- Asuntolat ja hoitokodit
(työ- ja päivätoimintayksiköiden yhteistyökumppanina)
- Työ- ja päivätoimintayksiköt
(asumispalveluyksiköiden yhteistyökumppanina)
- Kuljetusyhtiöt, palvelubussit
(työtoiminta-asiakkaiden työmatkakuljetukset)
- Fysio-, puhe- ja musiikkiterapeutit

Muut yhteistyökumppanit
ja sidosryhmät

-

Sisäiset asiakkaat

- Emo-organisaation muut työalat/toimipisteet

Kunnan sosiaalitoimi (palvelun ostaja)
Työtoimintana alihankintatyötä teettävät yritykset
Työtoimintana tehtävien tuotteiden tilaajat ja ostajat
Tuetussa työssä tai työharjoittelussa olevien
kehitysvammaisten henkilöiden työnantajat

Seurakunta
Apteekki
Terveyskeskus
Ruokapalvelut
Kela
Työvoimatoimisto
Kehitysvammaisten tukiyhdistys ja muut järjestöt
Kehitysvammaneuvola
Kansalaisopiston piirien ohjaajat
Kehitysvammaliitto
Koulut

2.2 Asiakkaiden toiveet ja tarpeet
Asiakkaidensa tunnistamisen ja nimeämisen lisäksi palveluyksiköitä pyydettiin tekemään
selkoa siitä, millaisin menettelytavoin niissä yleensä kerätään tietoa eri asiakkaiden tarpeista ja toiveista (taulukko 3). Palveluyksiköt kertoivat kartoittavansa palvelunkäyttäjien toiveita ja tarpeita lähinnä erilaisissa asumis- tai työyhteisön kokoustilanteissa. Vain
kahdessa palveluyksikössä mainittiin erilaisten yksilöllisten suunnitelmien laatiminen ja
päivittäminen tilanteina, joissa palvelunkäyttäjät voivat tuoda esille omia näkemyksiään,
toiveitaan ja tarpeitaan.
Palvelunkäyttäjille suunnattuja asiakaskyselyjä ei juuri mainittu. Palvelunkäyttäjien toiveiden ja tarpeiden kerrottiin nousevan esille arjen tilanteissa. Samalla palveluyksiköiden
edustajat kuitenkin totesivat, että näin esiin noussutta tietoa ei juurikaan dokumentoida,
mikä kuitenkin olisi edellytys seurannalle ja kehittämiselle.
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Palvelunkäyttäjien läheiset mainittiin tahona, jolle suunnataan kohtalaisen säännöllisesti
– esimerkiksi kerran vuodessa tai joka toinen vuosi – palautekyselyitä. Myös palveluyksikön ammatillisilta yhteistyökumppaneilta kerrottiin kerättävän palautetta suhteellisen
säännöllisesti. Eräässä palveluyksikössä todettiin, että palautteen kerääminen on keskittynyt palvelunkäyttäjien läheisiin siksi, että henkilökunta ei ole kokenut pystyvänsä saamaan palautetta asumispalveluyksikön asukkailta näiden kommunikaatiovaikeuksien takia.

Taulukko 3. Arviointikierrokselle 2006–2007 osallistuneissa palveluyksiköissä
käytössä olleita menettelytapoja asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden
kartoittamiseksi.
Asiakastaho

Toiveiden ja tarpeiden selvittämisen menettelytapa

Palvelunkäyttäjät

- Viikko-, kuukausi-, osasto-, aamu- tms. palaverit
- Urasuunnitelmien, palvelusuunnitelmien tms. yksilöllisten
suunnitelmien laatiminen
- Asiakaskyselyt
- Osana arjen tilanteita ja vuorovaikutusta
- Kysely palvelunkäyttäjän toivomasta ryhmästä / osastosta /
työtehtävistä
- Palvelunkäyttäjän tutustuttaminen eri toimipisteisiin /
palveluyksiköihin mieluisan päivätoimintapaikan selvittämiseksi
- Palvelunkäyttäjien arjen havainnointi
- Palvelunkäyttäjiä koskevat dokumentoidut tiedot
(esim. aiemmista asuinpaikoista)
- Työtyytyväisyyskysely
- Työvalmentajan tukikäynnit (tuetussa työssä)

Työtoimintana tehtävien tuotteiden ostajat (alihankintatöitä
teettävät yritykset, henkilöasiakkaat)

- Asiakaskyselyt
- Palautekeskustelut (töiden luovuttamisen yhteydessä,
puhelimitse)

Työnantajat (tuetussa työssä)

- Työvalmentajan tukikäynnit

Palvelunkäyttäjien läheiset

-

Palveluyksikön ammatilliset
yhteistyökumppanit (esim.
asumispalveluyksikkö,
toimintakeskus, terapeutit)

- Palautekyselyt
- Reissuvihkot

Palvelun järjestäjä / ostaja

Ostopalvelusopimukset

Palautekysely
(Puhelin)keskustelut
Yhteistyökokoukset
Palvelusuunnitelmapalaverit

Arviointikierros-valmennusohjelmaa luotaessa tiedossa oli aiemmin toteutettujen Alli-Laatukierrosten perusteella, että alan palveluyksiköissä ei yleensä ole vakiintuneita ja säännöllisiä menettelytapoja asiakkaiden ja erityisesti palvelunkäyttäjien toiveiden ja tarpeiden
kartoittamiseen. Siksi arviointityöskentely käynnistyy juuri sillä, että palveluyksiköt selvittävät erityisesti palvelunkäyttäjien toiveita ja tarpeita palvelun suhteen.
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Arviointikierroksen työkirjan välineisiin sisältyy aineistoa, kuten teemarunkoja ja valmiita
keskusteluaiheita, joita palveluyksiköt voivat hyödyntää asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden
kartoittamisessa. Aineistot eivät kuitenkaan tarjoa palveluyksiköille valmista haastattelutai kyselyrunkoa, vaan ainoastaan vinkkejä siitä, millaisia aiheita toiveiden ja tarpeiden
kartoittamisessa on hyvä käsitellä. Kussakin palveluyksikössä työstettiin omanlainen haastattelu- tai kyselyrunko tai muu väline tai menettely toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseksi. Työkirjan antamien vinkkien lisäksi muutamat palveluyksiköt hyödynsivät haastatteluja kyselyrunkojen rakentamisessa kehitysvamma-alalla aiemmin tehtyjä asiakaskyselyitä.
Joissakin palveluyksiköissä toteutettiin palvelunkäyttäjille suunnattu haastattelu, jonka toteuttajina hyödynnettiin esimerkiksi palveluyksikössä harjoitteluaan suorittavia opiskelijoita. Palvelunkäyttäjien toiveiden ja tarpeiden kartoittamisen tukena hyödynnettiin muun
muassa kuvakommunikaatiota – esimerkiksi valokuvia tai kuvavalikoita – ja yhdessä palveluyksikössä myös fasilitointia. Osa palvelunkäyttäjistä kykeni vastaamaan palveluyksikössä laaditun kyselylomakkeen kysymyksiin itsenäisesti tietokoneella.
Toisaalla taas perustettiin halukkaista palvelunkäyttäjistä koostuva aivoriihi, joka kokoontui
pohtimaan palveluyksikön toiminnalle asetettavia toiveita. Muutamissa palveluyksiköissä
hyödynnettiin toimintakykymittareita palvelunkäyttäjien tarpeiden selvittämisessä. Lisäksi erityisesti vaikeimmin vammaisten palvelunkäyttäjien osalta havainnoitiin henkilöiden
arkipäivää, jonka jälkeen havaintoja vertailtiin palvelunkäyttäjien läheisten sekä omahoitajien ja muun henkilöstön kesken. Muutamissa palveluyksiköissä voitiin hyödyntää hiljattain palvelunkäyttäjille tehtyjä asiakaskyselyjä.
Muutamissa palveluyksiköissä palvelunkäyttäjien läheisten toiveita ja tarpeita selvitettiin
postikyselyin tai haastatteluin. Jotkut palveluyksiköt pyysivät myös palveluyksikön ammatillisilta yhteistyötahoilta sekä palvelun ostajilta eli kunnilta näkemyksiä palveluyksikön
toiminnasta ja siihen kohdistuvista toiveista ja odotuksista.
Palveluyksiköiden laatuvastaavat kertoivat etappien ohjaussoittojen yhteydessä toiveiden ja
tarpeiden kartoittamiseen liittyvistä tuntemuksistaan ja havainnoistaan. Palveluyksiköissä
havaittiin muun muassa, että ikääntyneet kehitysvammaiset henkilöt eivät oikein osanneet
ilmaista toiveitaan, kun taas kehitysvammaisilta nuorilta omien näkemysten esille tuominen tuntui käyvän luonnikkaasti. Eräs laatuvastaava kertoi palvelunkäyttäjän todenneen,
kuinka oudolta tuntuu, kun häntä pyydetään kertomaan näkemyksistään, toiveistaan ja
haaveistaan. Palvelunkäyttäjien omaiset olivat eräässä palveluyksikössä kertoneet olevansa erittäin tyytyväisiä siitä, että tarpeita ja toiveita pyritään saamaan esiin.
Myös palveluyksiköiden henkilökunta koki saaneensa erityisesti palvelunkäyttäjien toiveiden ja tarpeiden kartoituksessa ahaa-elämyksiä. Eräs ohjaaja esimerkiksi kertoi ihmetelleensä, miksi vaikeavammainen palvelunkäyttäjä ilmaisi sinnikkäästi toiveenaan autoilun
ja kaupungilla asioinnin, vaikka tarkoituksena oli keskustella henkilön päivätoimintaan
liittyvistä toiveista. Lopulta ohjaajalla oli ”välähtänyt”: henkilö pyrki nimenomaan kertomaan, että perinteinen päivätoiminta päivätoimintayksikössä ei häntä miellytä, vaan että
hän kaipaa muuta sisältöä päiväänsä.
Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kartoittaminen Arviointikierroksen toisella etapilla
tuotti tulokseksi tietoa niin palvelunkäyttäjien kuin muiden asiakastahojen odotuksista
palveluyksiköiden toimintaa kohtaan (taulukko 4). Monet toiveista ja tarpeista tulivat esiin
useamman asiakastahon vastauksissa: esimerkiksi toive yksilöllisen huomion, ohjauksen
ja tuen saamisesta nousi esiin niin palvelunkäyttäjien, heidän läheistensä kuin palvelujen
ostajien näkemyksissä. Myös toive työ- ja päivätoimintaympäristön tai asuinyhteisön rauhallisuudesta ilmeni useampien tahojen vastauksissa.
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Taulukko 4. Arviointikierrokselle 2006–2007 osallistuneiden palveluyksiköiden
asiakkaiden keskeisiä toiveita ja tarpeita.
Asiakastaho

Toiveet ja tarpeet

Palvelunkäyttäjät

-

Lisää vaikutusmahdollisuuksia; opastusta ja tietoa eri vaihtoehdoista
Tärkeä ihminen, jonka puoleen kääntyä vastoinkäymisissä
Yhteiset pelisäännöt palveluyksikössä
Työ- / asumisrauha; työ- / asuintilojen rauhallisuus ja meluttomuus
Ergonomia (työ- ja päivätoiminnassa)
Väljemmät tilat palveluyksikössä
Vierailut, tutustumiskäynnit, retket
Yhteiset tapahtumat
Rauhalliset, kiireettömät hetket
Mielekäs, yksilöllinen vapaa-aika (asumispalveluyksikössä)
Omaisten ja ystävien vierailuja (asumispalveluyksikössä)
Mielekästä päivätoimintaa (asumispalveluyksikössä)
Ymmärretyksi tuleminen
Uusien asioiden oppiminen
Alihankintatöiden lomaan muutakin toimintaa, esim. musiikki, liikunta,
keittiötyöt (työ- ja päivätoimintayksikössä); enemmän työvaihtoehtoja
Uudet tavarat tai esineet (asumispalveluyksikössä)
Kirjalliset selko-ohjeet kotitöiden tekoon (asumispalveluyksikössä)
Enemmän ystäviä; seurustelukumppani
Oma asunto

Palvelunkäyttäjien
läheiset

-

Enemmän tilaisuuksia ja tapahtumia henkilökunnan kanssa
Parempi tiedottaminen
Ruoan laadun ja hinnan tarkistaminen
Työosuusrahan suuruuden ja määräytymisperusteiden tarkistaminen
Ergonomia
Työtoiminta-asiakkaiden terveydenhuollon järjestäminen
Henkilökohtaista, yksilöllistä aikaa työntekijöiltä palvelun käyttäjille
Monipuolinen toiminta
Harrastusten ja vapaa-ajan monipuolisuus
Paremmat henkilöstöresurssit

Palveluyksikön
ammatilliset
yhteistyökumppanit

-

Senioritoiminta
Verkostoituminen
Työhönvalmennuspalvelun lisääminen
Ura- ja muun yksilöllisen suunnittelun voimistaminen
Yhdenmukaiset toimintakäytännöt palveluyksikön sisällä ja suhteessa
yhteistyötahoihin; selkeät pelisäännöt
Avoimuus
Palvelunkäyttäjille mahdollisuus oppia uusia työtehtäviä
Asiakaslähtöisyys; palvelunkäyttäjien oma rooli
Tiedonkulku; säännölliset tapaamiset
Toimintaan soveltuvat tilat

Palvelun järjestäjät /
ostajat

-

Palveluiden laadukkuus ja yksilöllisyys
Palveluiden monipuolisuus
Selkeä palvelukokonaisuus
Mielekäs palvelusisältö palvelunkäyttäjälle; palvelunkäyttäjän saama hyöty
Kilpailukykyiset hinnat

Työtoimintana tehtävien
tuotteiden ostajat (alihankintatöitä teettävät
yritykset)

- Laadukkaat tuotteet
- Toimitusaikataulujen pitävyys
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Eri asiakastahojen toiveiden ja tarpeiden kartoittamisen jälkeen palveluyksiköt arvioivat,
mihin toiveisiin ja tarpeisiin palveluyksikössä pystytään vastaamaan hyvin ja mihin huonosti (tai ei lainkaan). Useimmissa palveluyksiköissä nähtiin pystyttävän vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin pääsääntöisesti hyvin. Erityisesti läheisten yhteistyökumppaneiden todettiin olevan tyytyväisiä palveluyksikön toimintaan. Palvelunkäyttäjien esille
tuomien tarpeiden ja toiveiden osalta todettiin muun muassa, että ”yksilöllistä aikaa ja
huomiota annetaan palvelunkäyttäjille niin paljon kuin mahdollista”. Palveluyksiköissä
koettiin, että moniin esille nousseisiin toiveisiin ja tarpeisiin vastataan jo nykyisellään vähintäänkin jollakin tavalla ja jollakin volyymilla.
Useimmissa palveluyksiköissä koettiin, että toiminnan uudelleen- tai lisäresursointia edellyttäviin toiveisiin ja tarpeisiin ei juuri pystytä vastaamaan. Muun muassa mahdollisuudet
yksilöllisen toiminnan järjestämiseen nähtiin palveluyksiköissä varsin rajallisiksi: suuret
ryhmät ja henkilökunnan vähäinen määrä suhteessa palvelunkäyttäjien määrään näyttäytyivät palveluyksiköissä arkipäivän realiteetteina. Palvelunkäyttäjien toivoma monipuolinen toiminta, kuten esimerkiksi tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen voimistaminen toimintakeskuksissa, nähtiin myös täysin riippuvaiseksi käytössä olevista resursseista.
Myös suurempi työosuusraha nähtiin asiana, johon palveluyksiköissä ei koettu voitavan
vastata ilman lisäresursointia.
Osa esille nousseista toiveista ja tarpeista nähtiin palveluyksiköissä sellaisina, joiden toteutumisen mahdollistaminen on palveluyksikön oman vastuualueen ulkopuolella. Esimerkiksi
työ- ja päivätoimintayksiköissä ei nähty olevan mahdollisuuksia vaikuttaa palvelunkäyttäjien vapaa-ajan monipuolistumiseen. Samanlaisena vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle
sijoittuvana asiana nähtiin muun muassa asumispalveluyksiköiden asukkaiden esittämät
toiveet siitä, että heidän läheisensä kävisivät useammin kylässä sekä palvelunkäyttäjien
esittämät toiveet seurustelukumppaneista ja useammista ystävistä.
Palveluyksiköissä pohdittiin lisäksi, miten asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden täyttymistä
voitaisiin edistää. Monessa palveluyksikössä nähtiin, että tarvittavat tiedot ja taidot tarpeisiin vastaamiseksi ovat työyhteisössä jo olemassa, mutta työtapojen kriittisellä tarkastelulla,
niiden muuttamisella, töiden uudelleen organisoinnilla ja töiden priorisoinnilla voitaisiin
saada aikaan asiakaslähtöisempi työote, joka auttaisi vastaamaan moniin toiveisiin ja tarpeisiin. Henkilökunta näki myös tärkeänä pyrkiä kartoittamaan erityisesti palvelunkäyttäjien toiveita ja tarpeita säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa toteutettavalla kyselyllä,
jotta päivittyvistä ja muuttuvista toiveista ja tarpeista pysytään tietoisina. Palveluyksiköissä nähtiin myös tärkeäksi luoda ja kehittää kokouskäytäntöjä ja työtapoja, jotka tukisivat
palvelunkäyttäjien mielipiteiden ja näkemysten esiin nousemista.
Lisäksi palveluyksiköissä yksilöitiin lukuisia konkreettisia keinoja asiakkaiden esille tuomiin
toiveisiin ja tarpeisiin vastaamiseksi. Näitä olivat esimerkiksi päivätoiminnan strukturointi, urasuunnitelmalomakkeen ja urasuunnittelun kehittäminen, vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen kartoittaminen ja käyttöönotto ja yhteydenpidon voimistaminen palvelunkäyttäjien omaisten kanssa.
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2.3 Palveluyksiköiden toimintaedellytykset ja työkäytännöt
Arviointikierroksen kolmannella etapilla tarkastellaan palveluyksikön voimavaroja ja toimintakäytäntöjä. Voimavarat ovat työntekijöitä, rahaa, tiloja, laitteita, yhteistyökumppaneita. Lisäksi voimavarat ovat henkistä pääomaa, osaamista, tietämystä, tuntemusta,
taitamista. Työ- eli toimintakäytännöillä puolestaan tarkoitetaan tapaa, jolla jokin tietty
työtehtävä suoritetaan.
Etapin tavoitteena on tuoda esiin palveluyksikön toimintaedellytyksiä: millaisin taloudellisin, fyysisin ja henkisin resurssein palveluyksikkö palveluaan tuottaa? Toisaalta etapilla
tehdään näkyväksi työyhteisössä vallitsevia asenteita, arvoja ja periaatteita, kuten näkemyksiä siitä, miksi palveluyksikkö on olemassa sekä millaisena työyhteisö näkee oman
työnsä tarkoituksen ja yksikön palvelunkäyttäjät. Nämä näkemykset vaikuttavat työyhteisössä vallitseviin työkäytäntöihin. Sosiaalipalveluissa työn tulos perustuu pääasiassa siihen, miten työntekijät työtään tekevät. Toimintakäytännöillä on siksi erittäin suuri vaikutus palvelun laatuun.
Palveluyksiköitä pyydettiin kolmannella etapilla kirjaamaan toiminta-ajatuksensa eli kiteytys siitä, mitä varten palveluyksikkö on olemassa (taulukko 5). Kahta palveluyksikköä
lukuun ottamatta toiminta-ajatus oli valmiina olemassa; se oli muotoiltu esimerkiksi yksikön perustamisen tai aiemman kehittämishankkeen yhteydessä. Yksi Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneista palveluyksiköistä oli aloittanut toimintansa vain muutama
kuukausi ennen kierroksen käynnistymistä. Tämän yksikön toiminta-ajatus muotoiltiin
Arviointikierroksen kolmannen etapin aikana. Eräässä toisessa palveluyksikössä toimintaajatus löytyi lopulta arkistoista, mutta henkilökunta ei ilmeisesti ollut aiemmin ollut tietoinen palveluyksikön toiminta-ajatuksen olemassaolosta.
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Taulukko 5. Palveluyksiköiden toiminta-ajatuksia.
Palveluyksikkötyyppi

Toiminta-ajatus

Työ- ja päivätoimintayksiköt (n = 6)

- Kehittävän / mielekkään / kuntouttavan työn ja toiminnan tarjoaminen
- Palvelunkäyttäjien itsenäisyyden / yksilöllisyyden / omatoimisuuden
tukeminen
- Jokapäiväisissä elämäntilanteissa/-toiminnoissa tukeminen;
elämänhallinnan ja päivittäisten taitojen kehittäminen
- Palveluyksikön ulkopuoliseen työelämään integroitumisen tukeminen;
työllistymisen edistäminen
- Perushoivan tarjoaminen
- Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
- Turvallisten puitteiden tarjoaminen
- Eri elämäntilanteiden tukeminen
- Opittujen taitojen ylläpitäminen; oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen
- Sosiaalisten taitojen oppimisen tukeminen
- Normaalipalvelujen käytön tukeminen
- Toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen / parantaminen
- Ystävyyssuhteiden, ilon ja virkistyksen tarjoaminen
- Kehitysvammaisen henkilön perheen arjessa selviytymisen tukeminen

Asumispalveluyksiköt (n = 2)

-

Ympärivuorokautisen avun ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville
Alueen palvelurakenteen täydentäminen
Kodin tarjoaminen
Mielekkään toiminnan tarjoaminen
Mielekkään ja omatoimisen asumisen yksilöllinen tukeminen
Tasapainoisen elämän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen

Lisäksi palveluyksiköitä pyydettiin kirjaamaan toimintaa ohjaavat arvonsa. Näiksi nimettiin muun muassa ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, hyvinvointi,
asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, taloudellisuus, oikeus tunteisiin, tavoitteellisuus, avoimuus,
kunnioitus, yhteistyö, vuorovaikutus ja ammatillisuus. Useimmissa palveluyksiköissä arvokeskustelua oli käyty esimerkiksi eri koulutus- ja kehittämisrupeamien yhteydessä. Yhdessä palveluyksikössä toiminnan arvoperustaa ei ollut määritelty kirjallisesti.
Palveluyksiköt tarkastelivat toimintaedellytyksiään Arviointikierroksen työkirjan sisältämän väittämäluettelon avulla: palveluyksiköiden henkilökunta otti kantaa siihen, onko
omassa palveluyksikössä riittävästi henkilökuntaa suhteessa palvelunkäyttäjien määrään
ja toimintakykyyn, ovatko henkilöstön työnjako ja roolit tarkoituksenmukaiset ja toimivat, ovatko yksikön laitteet ja tilat asianmukaiset ja onko henkilökunnalla käytettävissään
tarvittavat ja asianmukaiset atk-laitteistot. Lisäksi yksiköissä pohdittiin muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista, palautteen saamista ja antamista sekä johdon ja
henkilöstön välistä viestintää.
Toimitilojaan ja atk-laitteitaan palveluyksiköiden henkilökunta piti toimintaan kohtalaisesti soveltuvina, mutta puutetta oli esimerkiksi pienryhmätoimintaan sopivista tiloista sekä
henkilöstölle tarkoitetuista työtiloista. Muutamissa yksiköissä tilaratkaisut aiheuttivat työtai asuinyhteisön rauhattomuutta ja meluisuutta. Useimmissa yksiköissä henkilökunnan
määrä suhteessa palvelunkäyttäjien määrään mainittiin voimavarojen vahvuutena. Toisaalta heikkoutena mainittiin henkilökunnan riittämättömyys erityisesti yksilöllisen tuen
mahdollistamisen näkökulmasta. Sijaisjärjestelyt näyttäytyivät joissakin palveluyksiköissä
suurena haasteena rekrytointikiellon tai epäpätevien sijaisten takia.
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Useissa palveluyksiköissä henkilökunnan pitkä ammatillinen kokemus nähtiin merkittävänä vahvuutena, mutta toisaalta henkilökunnan ammatillista osaamista ja monipuolisuutta
ei muutamassa yksikössä nähty hyödynnettävän riittävästi. Myös palvelunkäyttäjillä nähtiin olevan taitoja ja osaamista, joita voitaisiin entistä paremmin hyödyntää palveluyksikön
voimavarana. Yhdessä palveluyksikössä oli käynnissä muutos, jonka myötä palvelunkäyttäjiksi oli tulossa aiempaa vaikeammin vammaisia henkilöitä, mikä loi paineita henkilöstön toimenkuvien ja työn sisältöjen muuttamiseen.
Konkreettisten toimintaedellytysten arvioinnin ohella palveluyksiköiden henkilökunta arvioi omaa osaamistaan ammatillisen osaamisen, kehittymisosaamisen, yhteistyö- ja verkosto-osaamisen sekä kehittämisosaamisen ulottuvuuksilla. Osaamisen arviointi toteutettiin
kahdessa osassa: ensin kukin työyhteisön jäsen arvioi omaa osaamistaan, minkä jälkeen
anonyymit yksilöarvioinnit koottiin palveluyksikön osaamispotiksi, joka kiteytti henkilöstön osaamisen vahvuudet ja parantamisalueet.
Ammatillisella osaamisella tarkoitetaan yksilön valmiuksia suunnitella, toteuttaa, arvioida ja
kehittää omia työtehtäviään. Ammatillista osaamista on myös taito hallita omaa työtä kokonaisuutena. Kehittymisosaamisella tarkoitetaan yksilön valmiuksia itsensä kehittämiseen
ja uuden luomiseen. Yhteistyö- ja verkosto-osaamisella tarkoitetaan valmiuksia työskennellä
yhdessä asiakkaiden, työyhteisön muiden jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tässä
osaamisen osa-alueessa korostuu taito nähdä, miten itse voi hyödyntää toisten osaamista
ja verkostoja ja toisaalta mitä annettavaa itsellä on muille. Myös vuorovaikutustaidot ovat
keskeisiä. Kehittämisosaamisella tarkoitetaan valmiuksia omaksua talon tavat ja tarvittaessa kehittää niitä sekä valmiuksia nähdä alan kehityssuuntia ja kehittää omaa työtä niiden
mukaan. (Helakorpi 2005, 155–156 ja 184–185.)
Ammatillisen osaamisen vahvuuksina palveluyksiköissä nähtiin muun muassa joustava,
monipuolinen ja kuntouttava työote, asiakaskohtaamisen taidot sekä ohjaustaidot. Parantamisalueina nähtiin esimerkiksi kehitysvammahuollon yleistuntemuksen lisääminen,
lääkehoito-osaamisen vahvistaminen sekä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin
osaamisen vahvistaminen.
Kehittymisosaamisen saralla palveluyksiköissä todettiin olevan parannettavaa muun muassa erilaisten asiantuntijaverkostojen hyödyntämisessä ja alan kehityksen ja julkaisujen
seuraamisessa. Toisaalta henkilökunnalla todettiin olevan ideointikykyä ja halukkuutta seurata alan uusia tuulia. Yhteistyö- ja verkosto-osaamisen osalta vahvuutena nähtiin muun
muassa henkilöstön kyky toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä, vaikka toisaalta
todettiin, että verkostoja voitaisiin hyödyntää aktiivisemminkin. Kehittämisosaamisen vahvuutena nähtiin muun muassa työyhteisön rohkeus kokeilla uusia asioita ja käydä keskustelua toiminnan kehittämisestä. Joissakin palveluyksiköissä todettiin, että työyhteisössä
tarvittaisiin rohkeampaa ääneen ideointia.
Arviointikierroksen kolmannen etapin päätteeksi palveluyksiköiden henkilökunnan tehtävänä on keskustella yhteisesti työyhteisön työ- eli toimintakäytännöistä. Koko työyhteisön
on tarkoitus osallistua keskusteluun kierroksen työkirjaan sisältyvän henkilöstön ryhmäkeskustelurungon tuella. Keskustelurungossa esitetään 62 työyhteisön toimintaan liittyvää
väitettä. Väitteistä 10 on tarkoitettu yksinomaan asumispalveluyksiköille ja 11 yksinomaan
työ- ja päivätoimintayksiköille. Loput väittämistä ovat yhteisiä kaikille palveluyksiköille.
Väittämissä käsitellään muun muassa turvallisuusasioita, sosiaalisia suhteita sekä palvelunkäyttäjien yksityisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia. Liitteessä 2 on esimerkki henkilöstön ryhmäkeskustelurungon sisältämistä väittämistä.
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Keskustelussa otetaan kantaa kuhunkin väitteeseen arvioimalla, toteutuuko väitteessä
esitetty asia työyhteisön toiminnassa hyvin, kohtalaisesti vai huonosti. Tarkoituksena on
tehdä näkyväksi henkilöstön työtä ohjaavat näkemykset ja linjavalinnat sekä käydä työyhteisön sisäistä keskustelua vallitsevien toimintakäytäntöjen relevanttiudesta. Keskustelun
jälkeen palveluyksiköt laativat yhteenvedon työyhteisön toimintakäytäntöjen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
Useimmissa palveluyksiköissä nähtiin henkilöstön toimintakäytäntöjen vahvuutena palvelunkäyttäjien kunnioittaminen, heidän voimavarojensa huomioiminen ja heidän mielipiteidensä huomioiminen. Myös palvelunkäyttäjien henkisen ja fyysisen turvallisuuden
takaaminen nähtiin henkilöstön toimintaa ohjaavana periaatteena. Toisaalta nähtiin, että
epäselvyyttä on siitä, millaiset palvelunkäyttäjiin kohdistuvat rajoitetoimenpiteet ovat sallittuja. Myös hätätilanteissa toimiminen näyttäytyi useammassa palveluyksikössä asiana,
jossa toimintakäytännöt ovat epäselviä tai vakiintumattomia.
Parantamisen varaa palveluyksiköt tunnistivat myös yksilöllisten tavoitteiden ja suunnitelmien laatimisessa palvelunkäyttäjille sekä siinä, miten palvelunkäyttäjät itse osallistuvat
palvelua koskevien suunnitelmien laadintaan. Joissakin palveluyksiköissä oli myös epäselvyyttä palvelunkäyttäjiä koskevien tietojen keräämisen ja käyttämisen käytännöistä.
Muutamissa palveluyksiköissä nähtiin parantamisen varaa siinä, kuinka tärkeänä henkilöstö näkee puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation niiden palvelunkäyttäjien kanssa,
jotka eivät kommunikoi puheella. Myös yhteistyö kehitysvammahuollon ulkopuolisten tahojen, kuten mielenterveyskentän edustajien kanssa, koettiin muutamassa palveluyksikössä kehittämistä vaativaksi asiaksi.
Kolmannen etapin ohjaussoittojen yhteydessä palveluyksiköiden laatuvastaavat kertoivat
jälleen etapin työstämiseen liittyvistä kokemuksistaan ja huomioistaan. Kolmosetappia
odotettiin useimmissa palveluyksiköissä mielenkiinnolla ja sillä oletuksella, että etapin
työstäminen on helpompaa kuin edellisellä etapilla, jossa palvelunkäyttäjien toiveiden ja
tarpeiden selvittäminen vaati runsaasti aikaa, henkilöstöresursseja ja myös vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hyödyntämistä.
Etapin edetessä laatuvastaavat kuitenkin kertoivat, että oman osaamisen arviointi ja henkilöstön ryhmäkeskustelu tuottivatkin ennakoitua enemmän päänvaivaa: etapin tehtävät
eivät olleetkaan niin yksinkertaisia kuin miltä etukäteen vaikutti. Eräässä palveluyksikössä oman osaamisen arviointi koettiin erityisen vaikeaksi. Siksi kukin henkilökunnan jäsen
arvioi ensin itsenäisesti omaa osaamistaan. Tämän jälkeen henkilökunta kävi omat vastauksensa läpi työparin kanssa. Tämän menettelyn koettiin antavan vahvistusta omasta
osaamisesta tehdyille tulkinnoille, ja lisäksi pariarvioinnin koettiin tuovan uusia näkökulmia oman osaamisen arviointiin ja eri osaamisalueiden esiin saamiseen.
Eräs laatuvastaava viestitti, että henkilöstön ryhmäkeskustelurunko pakotti keskustelemaan
myös sellaisista asioista, joita henkilökunta ei ollut aiemmin tullut yhteisesti miettineeksi.
Muun muassa rungon sisältämä väite siitä, että asumispalveluyksiköiden asukkaiden tulee
saada valita asuintoverinsa oli näkökulma, jota henkilökunta ei ollut aiemmin pohtinut.
Eräässä palveluyksikössä koettiin, että etapin vapaaehtoinen tehtävä palvelunkäyttäjien
osaamisen selvittämisestä oli henkilökunnalle elämys ja oppimiskokemus. Henkilökunta
kyseli palvelunkäyttäjiltä näiden näkemyksiä asioista, joita he kokevat osaavansa sekä asioista, joita he haluaisivat oppia. Kysymyksiin vastaaminen oli palvelunkäyttäjille vaikeaa,
mutta vastaamisen mahdollisuus oli henkilökunnan havaintojen mukaan heille erittäin tär-
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keää. Palvelunkäyttäjien osaamisia ja vahvuuksia kartoitettiin myös parikeskusteluina siten, että palvelunkäyttäjän ystävä tai läheinen asuin- tai työtoveri kertoi, mitä vahvuuksia
henkilöllä hänen mielestään on. Lisäksi henkilökunta pyrki tunnistamaan palvelunkäyttäjien osaamisia ja taitoja myös havainnoimalla.
Omien vahvuuksien, taitojen ja osaamisten tunnistaminen vaikutti henkilökunnan mukaan olevan palvelunkäyttäjille erittäin merkityksellistä. Henkilökunta arvioi kokemuksen
sekä palvelunkäyttäjien että henkilökunnan osalta niin hyväksi, että kysymykset ”Missä
olet hyvä, mitä osaat hyvin?” ja ”Mitä haluaisit oppia päivätoiminnassa?” päätettiin sisällyttää uuden asiakkaan tulohaastatteluun. Haastatteluissa saatuja vastauksia päätettiin
hyödyntää palvelunkäyttäjien henkilökohtaisten toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien osana. Kyseisessä palveluyksikössä saadut kokemukset palvelunkäyttäjien osaamisen kartoittamisesta innoittivat Kehitysvammaliiton Alli-tiimiä muokkaamaan Arviointikierroksen
kolmannen etapin tehtävänantoa siten, että alun perin vapaaehtoisena lisätehtävänä ollut
palvelunkäyttäjien osaamisen kartoittaminen muutettiin pilottikierroksen jälkeen yhdeksi
etapin pakollisista tehtävistä.

2.4 Elämänlaadun näkökulmia
Arviointikierroksen neljännellä etapilla pohditaan, millaista palvelunkäyttäjien elämänlaatu on. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida, ovatko palveluyksikön toiminnallaan aikaansaamat vaikutukset sellaisia, joista muodostuu palvelunkäyttäjille hyvää elämänlaatua. Tarkoituksena ei ole saada selville palvelunkäyttäjien elämänlaadun keskiarvoa, vaan
tarjota palveluyksiköiden henkilökunnalle näköaloja siihen, millaista yksittäisten palvelunkäyttäjien elämänlaatu näyttää olevan: mitkä asiat näyttävät toteutuvan henkilöiden elämässä hyvin ja mitkä huonosti. Yksilökohtaisten arvioiden avulla palveluyksiköissä päästään tarkastelemaan sitä kokonaiskuvaa, joka palvelunkäyttäjien elämänlaadusta näyttää
muodostuvan. Tätä yksilölliseltä tasolta yleisemmälle tasolle työstettyä tietoa pystytään
hyödyntämään palveluyksiköiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita pohdittaessa. Etapin
myötä palveluyksikössä on mahdollista tunnistaa asioita ja prosesseja, joiden parantaminen voisi edistää palvelunkäyttäjien elämänlaatua.
Elämänlaatu on monimerkityksinen käsite, jonka sisältö vaihtelee termin käyttäjästä ja
kontekstista riippuen. Elämänlaatututkimuksen parissa on pyritty rakentamaan yleispätevää elämänlaadun käsitettä siten, että tutkijat ovat tunnistaneet tiettyjä elämänlaadun
osa-alueita, jotka näyttävät olevan yleismaailmallisesti tärkeitä kaikille ihmisille. Näinä
osa-alueina pidetään esimerkiksi taloudellista hyvinvointia, terveyttä, työhön tai muuhun
tuottavaan toimintaan osallistumista, läheisiä ihmissuhteita, turvallisuutta, lähiyhteisöön
liittymistä ja tunne-elämän hyvinvointia. Tärkeäksi elämänlaadun osa-alueeksi on luettu
myös vaikutusmahdollisuudet eli yksilön mahdollisuus toimia ja muokata omalla toiminnallaan elämäntapansa sellaiseksi kuin toivoo. (Juusti ym. 2000, 10; Matikka 1999, 11.)
Pitkäaikaisilla palveluilla, kuten asumispalvelulla sekä työ- ja päivätoiminnalla, voidaan
olettaa olevan suurempi vaikutus palvelunkäyttäjän elämänlaatuun kuin lyhytaikaisilla
palveluilla. Vammaistyössä, kuten muussakin ihmissuhdetyössä, erityisesti henkilöstön
toimintakulttuurilla ja työkäytännöillä on suuri merkitys siihen, millaiseksi palvelunkäyttäjien saama palvelu ja palvelun tuottamat vaikutukset muotoutuvat. Siksi elämänlaadun
selvittäminen on laatutyössä tärkeää: palvelujen käyttäjien hyvän elämänlaadun ajatellaan
kertovan siitä, että palvelut ovat laadultaan hyviä (mt., 21).
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Palvelunkäyttäjien elämänlaatu ei kuitenkaan voi olla ainoa palvelujen tavoite ja arvioinnin näkökulma, vaan palvelulla tulee olla käyttäjän kokeman elämänlaadun lisäksi myös
spesifejä tulostavoitteita. Esimerkiksi ammatillisen opetuksen tavoitteena on ammatillinen
osaaminen ja pätevyys, ei vain opiskelijan kokemus opiskelun tarjoamista uusista elämänulottuvuuksista. Voidaankin todeta, että hyvä elämänlaatu on palvelujen lopputuloksena
välttämätön, mutta ei kuitenkaan riittävä laadun tae.
Arviointikierroksen neljännellä etapilla osallistujien tehtävänä on kerätä tietoa palvelunkäyttäjien arjesta ja elämästä. Arviointikierroksen työkirja sisältää palvelujen vaikutusten
arviointirungon, jonka avulla osallistujat selvittävät palvelunkäyttäjien elämänlaatua 11:llä
eri osa-alueella (ks. liite 3). Arviointirungon avulla tarkastellaan vaikutusmahdollisuuksia, arvostuksen ja kunnioituksen tuntemusta, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista
ja saavuttamista, läheisiä ihmissuhteita, jäsenyyttä lähiyhteisössä, mielekästä arkea, ympäristön hyödyntämistä, työhön tai muuhun tuottavaan toimintaan osallistumista, turvallisuutta, terveydentilaa sekä tyytyväisyyttä.²
Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden tuli valita, kerätäänkö
yksikössä palvelunkäyttäjien elämänlaatua koskevaa tietoa kaikista palvelunkäyttäjistä vai
vain osasta heitä. Lisäksi palveluyksiköiden tuli valita, kerätäänkö tietoa kaikilta 11:ltä
elämänlaadun osa-alueelta vai rajataanko tiedonkeruu niihin osa-alueisiin, jotka suoraan
liittyvät palveluyksikön toimintaan. Tiedonkeruutapoina palveluyksiköissä voitiin hyödyntää arvioinnin kohteena olevien henkilöiden haastattelemista, henkilöiden arjen ja elämän
havainnoimista, palvelunkäyttäjät hyvin tuntevien henkilöiden haastatteluita sekä erilaisia
palvelunkäyttäjien elämänlaatua koskevia dokumentteja.
Yhtä palveluyksikköä lukuun ottamatta kaikissa palveluyksiköissä valittiin pääasialliseksi
tiedonkeruumenetelmäksi palvelunkäyttäjien haastattelu etapin tarjoaman arviointivälineen
avulla. Yhdessä palveluyksikössä elämänlaatua koskeva tiedonkeruu päätettiin toteuttaa
työhyvinvointikyselynä. Haastateltujen henkilöiden määrä vaihteli palveluyksiköstä riippuen kahdesta palvelunkäyttäjästä 16:een. Muutamassa palveluyksikössä kukin ohjaaja
poimi omasta ryhmästään yhden haastateltavan. Yhdessä palveluyksikössä haastateltavat
valittiin siten, että haastatteluja päästiin tekemään iältään, sukupuoleltaan ja asumismuodoltaan mahdollisimman heterogeeniselle haastateltavien joukolle. Muutamassa palveluyksikössä puheella kommunikointi oli haastateltavaksi valikoitumisen peruste.
Joissakin palveluyksiköissä haastattelijoina toimivat palvelunkäyttäjille tutuimmat ohjaajat, toisissa yksiköissä taas hyödynnettiin opiskelijoita ja palvelunkäyttäjille vieraampia
ohjaajia. Etapin ohjeistuksessa korostettiin sitä, että haastattelijan tulisi olla henkilö, joka
ei kuulu haastateltavan lähiyhteisöön ja johon haastateltava ei ole riippuvuussuhteessa.
Haastattelijan tuttuuden tai vierauden vaikutusta haastattelutilanteen sujumiseen ja haastattelujen tuloksiin ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista analysoida tarkemmin,
mutta muutamassa palveluyksikössä arveltiin, että ulkopuolisten haastattelijoiden käyttö
rohkaisi haastateltuja puhumaan elämästään rohkeammin kuin tutuille ohjaajille. Muutamissa palveluyksiköissä palvelunkäyttäjien elämänlaatua pyrittiin selvittämään haastattelemalla myös heidän omaisiaan tai muita läheisiään. Lisäksi palveluyksiköissä havainnoitiin palvelunkäyttäjien elämänlaatua.
Taulukossa 6 kuvataan asioita, joiden todettiin Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä toteutuvan palvelunkäyttäjien elämässä hyvin sekä niitä asioita,
joiden todettiin toteutuvan huonosti.
² Arviointikierroksen pilotoinnin jälkeen 4. etapin vaihtoehtoiseksi tai täydentäväksi arviointivälineeksi lisättiin Kehitysvammaliitossa kehitetty subjektiivisen hyvinvoinnin arviointiasteikko SULO.
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Taulukko 6. Palvelunkäyttäjien elämänlaadun vahvuuksia ja parantamisalueita
Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä.
Elämänlaadun
osa-alue

Vahvuuksia

Parantamisalueita

Vaikutusmahdollisuudet

- Mahdollisuus valita itse työperusryhmä (toimintakeskuksessa)
- Mahdollisuus valita itse työtehtäviä
(toimintakeskuksessa)
- Mahdollisuus päättää rahankäytöstä
itse – tosin edunvalvojan myötävaikutuksella

- Valintojen teko on mahdollista vain
tarjolla olevista rajallisista
vaihtoehdoista.
- Työtehtävien vaihtelevuuteen ja
itselle soveltuviin töihin vaikea
vaikuttaa
- Ei vaikutusmahdollisuuksia omaan
asuinpaikkaan/asumismuotoon
- Vähäiset mahdollisuudet
omavalintaisiin aktiviteetteihin

Arvostuksen ja
kunnioituksen
tuntemus

-

- Henkilökunta ei aina kunnioita
yksityisyyttä henkilökohtaisten
asioiden käsittelyssä tai asuinrauhassa.
- Henkilökunta siirtää palvelunkäyttäjien esiin nostamien asioiden
käsittelyä hamaan tulevaisuuteen.
- Palvelunkäyttäjät eivät koe henkilökunnan kohtelevan heitä tasaarvoisesti.
- Palvelunkäyttäjät eivät koe tulevansa
kuulluiksi.
- Palvelunkäyttäjät eivät koe työtehtäviään oikeiksi töiksi.
- Vähäinen mahdollisuus yksilölliseen
huomioon
- Henkilökunta ylihuolehtii ja tekee
puolesta

Henkilökohtaisten
tavoitteiden
asettaminen ja
saavuttaminen

- Arviointikierroksen haastatteluihin
osallistuminen on rohkaissut ilmaisemaan toiveita, jotka ovat arjen
ulkopuolella eli ei tällä hetkellä
elämässä olevia asioita.
- Henkilökunta tietää palvelunkäyttäjien toiveista tulevaisuuden
suhteen.

- Palveluyksikössä ei ole henkilökohtaisten suunnitelmien laatimisen
käytäntöä.
- Asiakaskeskustelut eivät ole
suunnitelmallisia eikä niitä kirjata.
- Palvelunkäyttäjien henkilökohtaisten
tavoitteiden toteutumisessa rajoja
asettavat palveluyksikön henkilökunta-, tila- ym. resurssit.

Läheiset
ihmissuhteet

- Mahdollisuus pitää yhteyttä
perheeseen
- Palvelunkäyttäjillä on itse valittuja
ystäviä
- Mahdollisuus ja tilat viettää kahdenkeskistä aikaa ystävien kanssa
- Työpaikan (toimintakeskuksen)
ihmissuhteet
- Ihmissuhteet ovat useimmiten
vastavuoroisia

- Sosiaalisten kontaktien puute asumispalveluyksikön ja toimintakeskuksen ulkopuolella
- Toteutumaton toive parisuhteesta ja
perheestä
- Työpaikalta (toimintakeskuksesta)
puuttuu tila ja aika vapaamuotoiselle
ihmissuhteiden solmimiselle.
- Kyläilyt ym. sosiaaliset kontaktit
mahdollistavaa henkilökohtaista
apua ei ole saatavilla.
- Kaikilla ei ole omaisia tai omaiset
eivät pidä yhteyttä.

Mitkä asiat tällä osa-alueella toteutuvat
palvelunkäyttäjien elämässä hyvin?

Kuulluksi ja huomioiduksi tuleminen
Yksityisyyden kunnioittaminen
Mielipiteitä kysytään
Kannustavan palautteen saaminen
Vastuun saaminen
Taitojen arvostaminen

Mitkä asiat tällä osa-alueella toteutuvat
palvelunkäyttäjien elämässä huonosti?

Jatkuu...
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Taulukko 6. Palvelunkäyttäjien elämänlaadun vahvuuksia ja parantamisalueita
jatkuu
Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä.
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Elämänlaadun
osa-alue

Vahvuuksia

Parantamisalueita

Jäsenyys
lähiyhteisössä

- Mahdollisuus käyttää
lähiympäristön palveluja
(kauppa, kampaamo, kirjasto)
- Teatteri-, elokuva- ja kirjastoretket
toimintakeskuksen toimesta

- Henkilökohtaiset ilta- ym. menot
eivät ole mahdollisia avustajien/
tukihenkilöiden puutteen takia.
- Henkilökunnan työaika rajoittaa
palvelunkäyttäjien mahdollisuuksia
henkilökohtaisiin iltamenoihin
(esim. baari).
- Palvelunkäyttäjät liikkuvat isoissa
ryhmissä yksilöllisen ohjauksen
puutteen takia.
- Asiointia lähiympäristön palveluissa
ei toteuteta riittävästi osana päivätoimintaa.
- Kontaktit naapurustoon ovat
vähäisiä.

Mielekäs arki

- Mahdollisuus vaihteleviin
		 työtehtäviin (toimintakeskuksessa)
- Työtoiminta luo tutun ja turvallisen
arkirytmin.
- Ohjaajat tietävät, mistä henkilö
pitää.
- Palveluyksikössä ei harjoiteta tarpeetonta asukkaan elämän rajaamista.
- Viikko-ohjelma auttaa jäsentämään
arkea.

		
		
-

Ympäristön
hyödyntäminen

- Lähiympäristöä hyödynnetään
mahdollisimman paljon toimintakeskuksen jokapäiväisessä
toiminnassa.
- Turvallinen ympäristö
- Mahdollisuus liikkua vapaasti
lähiympäristössä

- Henkilöstöresursseja ei kohdenneta
palveluyksikön ulkopuoliseen liikkumiseen ja toimintaan.
- Ohjaajien vähäinen aktiivisuus
toimintakeskuksen ulkopuolisten
virikkeiden hakemisessa
- Palveluyksikön piha ei ole tarkoituksenmukainen eikä turvallinen
liikkumisesteisten henkilöiden
ulkoilua varten.

Työhön tai
muuhun tuottavaan toimintaan
osallistuminen

- Osa palvelunkäyttäjistä kokee töiden
olevan mielekkäitä.
- Osalla palvelunkäyttäjistä on työhön
liittyviä tavoitteita, kuten uusien
työvaiheiden oppiminen tai työsuhteiseen työhön työllistyminen.

- Töitä ei ole riittävästi.
- Palvelunkäyttäjien kaikkia taitoja ja
resursseja ei osata saada esiin ja
hyödyntää.
- Työosuusraha koetaan liian pieneksi.
- Työstä ei makseta palkkaa. Työ
tapahtuu työkeskuksessa, jossa on
ainoastaan vammaisia ihmisiä.
- Paikkakunnalla ei ole monia
mahdollisuuksia valita työtä.
- Työtahtiin ei voi itse vaikuttaa.
- Uuden oppimiseen ei kannusteta
ja tueta.

Mitkä asiat tällä osa-alueella toteutuvat
palvelunkäyttäjien elämässä hyvin?

Mitkä asiat tällä osa-alueella toteutuvat
palvelunkäyttäjien elämässä huonosti?

Arki on ohjelmoitu liian valmiiksi.
Henkilökuntaresurssien puute
rajoittaa yleisiin vapaa-ajan
aktiviteetteihin osallistumista.
Palvelunkäyttäjille on asumispalveluyksikössä tarjolla vain rajallinen
		 määrä vapaa-ajanviettotapoja
		 (tv, lenkki, musiikinkuuntelu).
- Työtoiminnassa tehtävät työt eivät
ole riittävän mielekkäitä kaikille.
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Taulukko 6. Palvelunkäyttäjien elämänlaadun vahvuuksia ja parantamisalueita
jatkuu
Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä.
Elämänlaadun
osa-alue

Vahvuuksia

Parantamisalueita

Turvallisuus

- Ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta
on järjestetty.
- Turvallisuusriskejä ennakoidaan ja
niihin puututaan.
- Palveluyksikön esteettömyys

- Henkilökuntamuutokset ovat
aiheuttaneet palvelunkäyttäjissä
epävarmuutta.
- Työtovereiden käytös pelottaa;
on kiusaamista.
- Henkilökohtainen taloustilanne
huolestuttaa.
- Suuret ryhmät ja melu
toimintakeskuksessa pelottavat.
- Henkilökunta ei pysty puuttumaan
kaikkiin palvelunkäyttäjien välisiin
konflikteihin.
- Työsuhteen määräaikaisuus
huolestuttaa.
- Palvelunkäyttäjillä ei ole varmuutta
siitä, osaavatko he toimia oikein
hätätilanteissa.

Terveydentila

- Työtoiminnassa on taukojumppaa
ja ulkoilua.
- Palveluyksikössä tarjottava ruoka
on terveellistä.
- Terveellisten elämäntapojen ohjaus
- Palveluyksikössä seurataan
palvelunkäyttäjien terveydentilaa.

- Henkilökunnan mahdollisuudet/
taidot tukea palvelunkäyttäjien
psykososiaalista hyvinvointia ovat
rajalliset.
- Terveyteen liittyvää palveluyksikön
ulkopuolista asiantuntijuutta
(esim. ravitsemusterapeutti)
ei hyödynnetä riittävästi.
- Ei työpaikkaliikuntaa
- Ei terveystarkastuksia
- Liikunta ei ole kaikilla
palvelunkäyttäjillä säännöllistä.
- Palvelunkäyttäjien tietämys omasta
lääkityksestään ei ole riittävä.

Tyytyväisyys

- Kokemus kuulluksi tulemisesta ja
vaikutusmahdollisuuksista
- Kokemus siitä, että tyytymättömyyttä on lupa ilmaista.
- ”Perustyytyväisyys”, perusasiat
kunnossa

- Tyytymättömyyden ilmaisemisesta
ei ole seurannut palvelunkäyttäjän
toivomia muutoksia.
- Palveluyksikön vaikutusmahdollisuudet tyytyväisyyttä lisääviin
asioihin ovat rajalliset.
- Palvelunkäyttäjät kokevat olevansa
henkilökunnan kiireen ”tiellä”.

Mitkä asiat tällä osa-alueella toteutuvat
palvelunkäyttäjien elämässä hyvin?

Mitkä asiat tällä osa-alueella toteutuvat
palvelunkäyttäjien elämässä huonosti?
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Neljännen etapin työstäminen kirvoitti laatuvastaavilta paljon huomioita. Laatuvastaavien mukaan haastatellut palvelunkäyttäjät kokivat erittäin tärkeänä, että heidän näkemyksiään omasta elämästään selvitettiin ajan kanssa. He kokivat kertovansa arvokasta ja tärkeää tietoa itsestään.
Jotkut palveluyksiköistä olivat rajanneet haastattelut siten, että kysymykset koskivat vain
palveluyksikön omaa toimialaa eli työtoimintaa tai asumista. Näissä palveluyksiköissä todettiin, että palvelunkäyttäjien oli vaikea hahmottaa sitä, että haastattelussa ei ”saanut”
puhua muusta kuin esimerkiksi työn piiriin kuuluvista asioista. Toisaalta niissä palveluyksiköissä, joissa tietoa kerättiin kaikista elämänlaadun osa-alueista palveluyksikön omasta
toimialasta riippumatta, todettiin tiedon lisäävän tuskaa: tiedonkeruu toi palvelunkäyttäjien elämästä esiin myös sellaisia asioita, joihin vaikuttaminen nähtiin palveluyksikössä
mahdottomana. Tällaisena koettiin esimerkiksi päivätoiminnan 40-vuotiaan asiakkaan
vahvasti ilmaisema halu muuttaa pois vanhempiensa luota, kun samaan aikaan henkilökunnan tiedossa kuitenkin oli, että henkilön vanhemmat eivät missään tapauksessa tule
tähän toiveeseen suostumaan.
Palvelunkäyttäjien elämään vaikuttava vaihtoehtojen rajallisuus nousi muutamien laatuvastaavien mukaan tiedonkeruun myötä selvästi esiin. Vaihtoehtojen hahmottaminen on
useimmille kehitysvammaisille palvelunkäyttäjille heidän vammansa vuoksi vaikeaa. Silti
ohjaushenkilöstön haasteena on pystyä tarjoamaan palvelunkäyttäjille vaihtoehtoja varsin
laajalla skaalalla, ei vain ohjaajalle itselleen tutuimmasta vaihtoehtojen valikosta.
Laatuvastaavat kokivat, että arviointivälineen sisältämät elämänlaadun osa-alueet, kuten
arvostus ja kunnioitus, vaikutusmahdollisuudet ja tavoitteet, ovat abstrakteja käsitteitä,
jotka oli vaikea mukauttaa palvelunkäyttäjien ymmärtämään muotoon. Elämänlaadun
tarkastelun haastavuudesta huolimatta laatuvastaavat pitivät tiedonkeruuta mielekkäänä:
tämäntyyppinen kartoitus nosti palvelunkäyttäjien elämästä runsaasti esiin myös sellaisia
asioita, joita henkilökunta ei ollut aiemmin tullut ajatelleeksi tai joita ei kyseisestä palvelunkäyttäjästä ollut aiemmin tiedetty. Elämänlaadun osa-alueiden kartoittaminen tuotti
laatuvastaavien mielestä hyvän kokonaiskuvan palvelunkäyttäjien elämäntilanteista. Samantyyppiselle tiedonkeruulle nähtiin jatkokäyttömahdollisuuksia esimerkiksi hoito- ja
palvelusuunnitelmien laadinnan tukena.
Erityisen tärkeänä etapin anti nähtiin palveluyksikössä, joka oli vasta aloittanut toimintansa ja jossa palvelunkäyttäjät olivat siten vielä hyvin vieraita henkilökunnalle. Niissä palveluyksiköissä, joissa tietoa palvelunkäyttäjien elämänlaadusta oli kerätty myös henkilöiden
läheisiltä, todettiin, että läheisten kanssa käydyt keskustelut nostivat esiin asioita, joista
heidän kanssaan ei ollut aiemmin lainkaan keskusteltu.

2.5 Arvioinnin yhteenvetoa
Arviointikierroksen viidennellä eli viimeisellä etapilla kootaan yhteen arvioinnin tulokset.
Yhteenvedon tarkoituksena on kiteyttää ne keskeisimmät toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotka ovat nousseet esiin 2.–4. etapeilla. Yhteenvedon avulla palveluyksikkö
saa tiivistetysti ja kootusti näkyviin ne asiat, joiden hyvää tilannetta kannattaa jatkossakin
ylläpitää ja vahvistaa sekä ne asiat, joita yksikössä on syytä ryhtyä kehittämään parempaan
suuntaan. Yhteenveto voi myös auttaa havaitsemaan, tulisiko yksikössä arvioida myös joitain muita kuin Arviointikierroksella tarkasteltuja toiminnan osa-alueita.
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Palveluyksikön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden yhteenvedon lisäksi viidennellä etapilla arvioidaan arviointia, eli pohditaan palveluyksikön arviointityöskentelyn onnistumista
ja siitä saatuja oppeja sekä sitä, miten Arviointikierroksella kerättyä tietomäärää aiotaan
jatkossa hyödyntää. Lisäksi viidennellä etapilla tehtävänä on arvioinnin tuloksista tiedottaminen palvelunkäyttäjille, heidän läheisilleen, koko työyhteisölle, johdolle, yhteistyökumppaneille sekä luottamushenkilöille ja muille päättäjille. Taulukossa 7 kuvataan niitä
keskeisiä vahvuuksia ja parantamisalueita, joita Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt tunnistivat toiminnastaan 2.–4. etappien tulosten perusteella.

Taulukko 7. Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
tunnistamia toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
Vahvuudet
- Henkilökunnan ammattitaito; monipuolinen
osaaminen; erityisosaaminen
- Henkilökunnan joustavuus työssä
- Henkilöstön kehitysmyönteisyys, halu kehittyä
oppia uutta
- Henkilökunnan käsitys työn perustehtävästä;
henkilökunnan yhteinen arvomaailma
- Pysyvät työsuhteet
- Palvelunkäyttäjien kuulluksi tuleminen
- Vahva asiakastyytyväisyys
- Monipuolinen palveluvalikoima
- Ison taustaorganisaation tuki
- Moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa
(esim. omaiset, asumispalveluyksiköt,
terapeutit)
- Positiivinen julkisuuskuva
- Vakituisen henkilökunnan ammattitaito
- Työyhteisön myönteinen ilmapiiri
- Tasapuolisuus asukkaita kohtaan
- Avoin suhde asukkaiden omaisiin
- Yksilöllinen, asukkaista lähtevä toiminta
- Monipuolinen ja mielekäs arki
- Asukkaiden terveyttä ja terveitä elämäntapoja
tukeva toiminta

Kehittämiskohteet
- Palveluyksikön yhteisten pelisääntöjen puute
- Jokaisella palvelunkäyttäjällä ei ole mielekästä
työtä ja toimintaa.
- Ammatillisten verkostojen puutteellinen
hyödyntäminen; vähäinen yhteistyö alan
muiden toimijoiden kanssa
- Konflikti- tai onnettomuustilanteiden
käsittely- ja purkuosaamisen heikkous (esim.
suojatoimenpiteiden käyttö, palo- ja pelastusharjoitukset)
- Osaamisen puute haastavasti käyttäytyvän
asiakkaan kohtaamisessa
- Palvelunkäyttäjien ja heidän läheistensä
vähäinen tietoisuus tuista ja palveluista
- Toimimaton sisäinen ja ulkoinen viestintä
- Työ- ja päivätoiminnan rajalliset sisällöt/
muodot
- Palvelunkäyttäjien kuulluksi tuleminen;
vähäiset vaikutusmahdollisuudet
- Turvallisuus- ja riskikartoituksen puute
- Toimitilat eivät vastaa asiakaskunnan tarpeita
eikä määrää.
- Asiakaskäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden
puute
- Yksilöllisen päivätoiminnan puute
- Epäpätevän henkilöstön liian suuri määrä
- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
- Asukkaiden toimintavalmiudet hätätilanteissa
- Ystävyyssuhteiden luomisen ja ylläpitämisen
tukeminen
- Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien puutteellinen hyödyntäminen
- Vapaa-ajan vaihtoehtojen rajoittuneisuus
- Asukkaiden itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen
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Laatuvastaavat raportoivat arviointityöskentelyn tuottaneen myös erilaisia työn tekemiseen ja työyhteisöön liittyviä ”bonustuloksia” (taulukko 8).

Taulukko 8. Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
huomioita arviointityöskentelyn tuloksista.
Tulos

Esimerkkejä tuloksesta

Asiakaslähtöisyyden
vahvistuminen

- Arviointikierroksen työskentelymalli pakottaa tarkastelemaan palveluyksikön ja henkilökunnan toimintaa asiakaslähtöisesti.
- Palvelunkäyttäjien kuulluksi tuleminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat
lisääntyneet.
- Palveluyksikön toiminnan painopiste on selkeästi siirtynyt asiakaslähtöisemmäksi.
- Palveluyksikön henkilökunta on alkanut ymmärtää syvällisemmin
palvelunkäyttäjän koko elämää.
- Arviointityöskentely on käynnistänyt henkilöstössä halun kuulla
palvelunkäyttäjiä enemmän ja se on antanut käsityksen siitä, että
palvelunkäyttäjillä on paljon mielipiteitä ja toiveita elämänsä suhteen.
- Palvelun sisältöä on ryhdytty kehittämään vastaamaan paremmin
palvelunkäyttäjien toiveita.

Henkilökunnan
työkäytäntöjen
kehittyminen ja
työilmapiirin
parantuminen

- Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat itsearvioinnin myötä lisääntyneet, kun
omaa toimintaa on tarkasteltu kriittisesti.
- Työilmapiiri on positiivisempi, kun on käyty paljon työhön liittyviä
keskusteluja ja on saatu uusia oivalluksia.
- Työn mielekkyys on lisääntynyt uusien opittavien asioiden myötä.
- Henkilökunnan vastuuntunto palvelun tuottamisesta on lisääntynyt, kun
palvelunkäyttäjien 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.
- Palvelunkäyttäjien läheisiin ihmisiin on laatutiimin myötä tutustuttu
paremmin. Läheiset arvostavat sitä, että palveluyksikössä halutaan
kehittää palvelunkäyttäjien saamia palveluja.
- Palveluyksikön tunnettavuus seudulla on parantunut.

Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden yhteenvetoa tehtäessä palveluyksiköissä käytiin läpi
Arviointikierroksen 2.–4. etappien tuloksia sekä muisteltiin arviointityöskentelyä. Kaikki
laatuvastaavat totesivat Arviointikierroksen auttaneen asioiden näkyväksi saamisessa. 5.
etapin yhteenvedon tekeminen auttoi eräässä palveluyksikössä huomaamaan, että toimintaresurssien puute oli noussut esiin joka etapilla. Toisessa palveluyksikössä todettiin arviointitulosten pohjalta, että toisinaan työhön liittyvissä ongelmissa voikin resurssien puutteen sijaan olla kyse pikemmin työn organisoinnin toimimattomuudesta, kuten esimerkiksi
siitä, että töiden delegointi, tiimityöskentely ja määräajoista kiinni pitäminen eivät suju.
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Palveluyksikön vahvuuksien yhteenveto auttoi muutamissa palveluyksiköissä huomaamaan,
että työyhteisössä on paljon ammatillista osaamista, jota ei ole aiemmin tehokkaasti kartoitettu ja hyödynnetty. Eräässä palveluyksikössä todettiin, että työyhteisön vahvuuksista
tietoiseksi tuleminen kannustaa henkilökuntaa ja motivoi kehittämiseen ja uudistamiseen.
Yhteenvetokeskustelu toi useimmissa palveluyksiköissä esille sen, että arviointi on auttanut paitsi saamaan palvelunkäyttäjien ääntä kuuluviin, myös huomamaan, kuinka vähän
henkilökunta on tähän mennessä ollut aidosti kiinnostunut kuuntelemaan ja kuulemaan
palvelunkäyttäjiä ja kuinka paljon kiireinen touhuaminen on estänyt todellista läsnäoloa
ja kiinnostusta. Muutamissa palveluyksiköissä käytiin yhteenvetovaiheessa keskustelua
myös siitä, missä määrin jokapäiväiset toimintakäytännöt rajoittavat palvelunkäyttäjien
omannäköisen elämän toteutumista. ”Objektista subjektiksi”, kiteytti eräs laatuvastaava
palvelunkäyttäjiin liittyvän näkökulmamuutoksen, johon arviointityö oli alkanut henkilökuntaa haastaa.
Laatuvastaavat kertoivat myös siitä, että arviointi on havahduttanut henkilökunnan huomaamaan, miten suppea ja rajallinen monien palvelunkäyttäjien elämänpiiri on. Arvioinnin kerrottiin myös jossain määrin nostattaneen henkilöstön parissa voimattomuuden ja
riittämättömyyden tunteita, kun arvioinnissa saadut tiedot viestittivät monista palvelunkäyttäjien kannalta vaikeista ja kipeistä asioista, joihin vaikuttaminen on henkilökunnan
ulottumattomissa.
Palveluyksiköissä pohdittiin yhteenvetovaiheessa myös sitä, miten kerättyä arviointitietoa
ja saatua arviointiosaamista aiotaan jatkossa hyödyntää. Keskeisimmäksi tiedon hyödyntämisen muodoksi nähtiin se, että esiin nousseista kehittämiskohteista valitaan aihe Kehittämiskierroksella toteutettavan kehittämishankkeen kohteeksi. Lisäksi nähtiin, että kehittämiskohteiden listaan palataan viimeistään Kehittämiskierroksen jälkeen, jolloin valitaan
seuraavan kehittämisrupeaman aihe.
Erityisesti palvelunkäyttäjien toiveiden ja tarpeiden kartoittaminen nähtiin palveluyksiköissä asiana, jota tullaan jatkossa toteuttamaan säännöllisesti Arviointikierroksen työkirjan välineitä hyödyntäen. Lisäksi joissakin palveluyksiköissä nähtiin tarpeelliseksi jatkaa
palvelunkäyttäjien elämänlaadun selvittämistä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät vielä
olleet osallistuneet haastatteluihin. Kolmannella etapilla toteutettu henkilökunnan osaamiskartoitus nähtiin muutamissa palveluyksiköissä välineenä ja menettelynä, jota voidaan
hyödyntää osana kehityskeskusteluja ja työyhteisön kouluttautumissuunnitelmia.
Arviointikierroksen yhtenä tavoitteena on, että organisaatiossa ymmärretään arvioinnin
merkitys laadukkaiden palvelujen tuottamisessa, että omaa toimintaa opitaan arvioimaan
tavoitteellisesti ja toistuvasti ja että opitaan kokeilemaan, käyttämään ja hyödyntämään erilaisia arvioinnin välineitä ja menettelyjä. Laatuvastaavia pyydettiin kierroksen päätteeksi
arvioimaan, pystyvätkö he mielestään hyödyntämään Arviointikierroksella oppimaansa
omassa työssään. Kun arviointiasteikkona oli 1 (ei pidä paikkaansa) – 5 (pitää täysin paikkansa), arvioiden keskiarvoksi muodostui 4,3. ”Arviointi hyödytti työyhteisöäni” -väitteen
keskiarvoksi muodostui myös 4,3. Arviointiin osallistumisen laatuvastaavat kokivat oman
työnsä kannalta tärkeäksi siinä määrin, että keskiarvoksi tuli 4,1. Väite siitä, että Arviointikierroksen opit ja kokemukset hyödyttävät laatuvastaavaa tulevaisuudessa tuotti tulokseksi
keskiarvon 4,2. Laatuvastaavat siis näyttävät kokeneen arviointityöskentelyn henkilökohtaisella tasolla varsin antoisana.
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Laatuvastaavat kuvasivat palvelujen arviointiin liittyvää henkilökohtaista kehittymistään
seuraavasti:
Sinnikkyyteni ja sitoutumiseni ovat lisääntyneet.
Huomasin, etten osaakaan kaikkea. Opin ottamaan toiset huomioon.
Olen ottanut ja saanut vastuuta – ja selvinnyt siitä! Ammatillinen itsetuntoni
on vahvistunut. Olen kehittynyt ideoinnissa, raportoinnissa, haastattelijana…
Pohdin asioita aiempaa enemmän.
Olen oppinut kuuntelua. Olen saanut rohkeutta puuttua rakentavalla tavalla
työyhteisön asioihin.
Arvioivasta työtavasta on tullut osa uutta työtapaani. Osaan ehkä paremmin
arvioida ja ymmärtää kokonaisuutta.
Olen kehittynyt asiakkaan kuuntelemisessa.
Olen oppinut peräänantamattomuutta sekä arvioinnin ”markkinoimista” omalle työyhteisölle.
Olen oppinut kirjaamaan lyhyesti ja ytimekkäästi.
Työajankäyttöni on tullut tehokkaammaksi.
Olen oppinut näkemään asioita uudessa valossa sekä arvioimaan itseäni ja
toimintaani.
Olen huomannut mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saanut uusia juonia
evääksi.
Muistan pysähtyä kiireen keskellä ja pohtia tavoitteita ja yksilökeskeisyyttä.
Olen oppinut kärsivällisyyttä; jaksan odottaa toisten sitoutumista.
Merkittävimpinä oppimiskokemuksinaan laatuvastaavat pitivät asiakaslähtöisyyden, yksilöllisen huomion, yhteistyön sekä suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan merkityksen ymmärtämistä. Lisäksi laatuvastaavat pitivät tärkeänä oppinaan sitä, että arviointi
on keino saada nostettua asioita esiin.

2.6 Havaintoja arviointiprosessista
2000-luvun alussa toteutettujen Alli-Laatukierrosten yhteydessä oli havaittu, että työyhteisön sitoutumista arviointi- ja kehittämistyöhön lisää se, että työskentelyn koordinoijat
ovat asiakastyötä tekeviä työntekijöitä. Esimiehen toimiminen Alli-työskentelyn laatuvastaavana oli johtanut joissakin Laatukierroksille osallistuneissa organisaatioissa siihen, että
arviointi- ja kehittämistyö oli alettu nähdä työyhteisöissä yksinomaan esimiehen vastuulla
olevana asiana, jolloin muun henkilökunnan sitoutuminen oli kärsinyt.
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Siksi Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneille palveluyksiköille suositeltiin ennen
kierroksen käynnistymistä, että yksiköissä valittaisiin laatuvastaaviksi työntekijöitä, ei esimiehiä. Kahdeksassa Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneessa palveluyksikössä toimi Arviointikierroksen aikana yhteensä 12 laatuvastaavaa. Heistä neljä toimi yksikkönsä
esimiehenä, ja loput 8 laatuvastaavaa olivat yksiköiden työntekijöitä.
Laatuvastaavat arvioivat etappien ohjaussoittojen yhteydessä omaa rooliaan, työpanostaan
ja toimintaresurssejaan. Useimmat laatuvastaavat totesivat tämänkaltaisen roolin olevan
heille uusi: useimpien laatuvastaavien työnkuviin ei aiemmin ollut sisältynyt työyhteisön
yhteisen työskentelyn koordinointia. Laatuvastaavan rooli koettiin haastavana mutta mielenkiintoisena. Kierroksen loppupuolella eräs laatuvastaava kertoi kokeneensa laatuvastaavan toimenkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollisuutena sekä tilaisuutena oppia uutta.
Laatuvastaavat eivät kuitenkaan pitäneet rooliaan yksinomaan palkitsevana. ”Laatuvastaavana toimiminen on välillä ollut kivireen perässä vetämistä”, kiteytti eräs laatuvastaava
tuntemuksensa Arviointikierroksen puolivälin paikkeilla. Ajanpuute koettiin stressaavana, kun arviointityöskentelyn koordinointi täytyi hoitaa normaalityön ohessa. Jotkut laatuvastaavat kokivat työskentelyn kasaantuvan liiaksi omille harteilleen. Toisaalta jotkut
laatuvastaavat kokivat etappitehtävien jakamisen ja delegoinnin kiusallisena – ja niinpä
he päätyivät puurtamaan yksin. Eräs laatuvastaava kertoi pystyneensä kohtalaisen uutena
työntekijänä toimimaan neutraalisti työyhteisön eri jäsenten kanssa. Ehkä muut työntekijät
antoivat laatuvastaavalle yhteisen työhistorian puuttuessa tilaisuuden tehdä koordinointityötään ilman työyhteisön ennakkoasenteita.
Toisilta delegointi ja muiden työntekijöiden osallistaminen sujui luonnikkaasti. Totesipa
yksi laatuvastaava niinkin, että hän koki toimineensa välillä liian demokraattisesti varmistamalla työtovereidensa mielipiteitä varmistamisesta päästyäänkin. Laatuvastaava kertoi
myöhemmin huomanneensa, että jotkut arviointityöskentelyyn liittyvät päätökset ja valinnat edellyttävät laatuvastaavalta napakkaa päätöksentekoa. Laatuvastaavan täytyy siis
löytää tasapaino ”demokratian ja diktatuurin” välillä.
Käytettävissä olevan aineiston perusteella ei ole mahdollista analysoida, mistä erot delegointi- ja osallistumisvalmiuksissa johtuivat. Yhtenä tekijänä saattoi olla esimiehen laatuvastaaville antama tuki: mikäli laatuvastaava koki tekevänsä koordinointityötä esimiehensä tukemana, hän saattoi delegoida ja osallistaa työtovereitaan kainostelemattomammin
kuin laatuvastaava, jolle esimies ei ollut antanut selvää mandaattia muiden työntekijöiden
osallistamiseen.
Eräs laatuvastaava koki erityisesti Arviointikierroksen kolmannen etapin sellaiseksi, johon
hän kaipasi eniten esimiehen tukea. Palveluyksikön esimies oli juuri vaihtumassa, ja kului useita kuukausia, jolloin palveluyksiköllä ei ollut toimivaa johtoa. Laatuvastaava koki,
että kolmannella etapilla käsiteltävät palveluyksikön arvoihin ja henkilöstön toimintakäytäntöihin liittyvät asiat osoittautuivat niin haastaviksi, että esimiestä olisi tuolloin tarvittu
työskentelyn vetäjäksi laatuvastaavan ohella. Laatuvastaava kaipasi esimiehen tukea myös
satunnaisten vastarannankiiskien kanssa toimimiseen.
Laatuvastaavatyöparien työnjako sujui ilmeisen juohevasti laatuvastaavien jakaessa tehtäviä
ja vastuualueita keskenään. Pareina työskennelleet laatuvastaavat saivat toisiltaan tukea.
Erityisesti erilaisessa ideoinnissa ja suunnittelussa työparityöskentely vaikutti toimivalta
ratkaisulta. Työparityöskentely osoittautui toimivaksi myös henkilövaihdosten yhteydessä. Esimerkiksi eräässä palveluyksikössä toisen laatuvastaavan siirtyminen äitiyslomalle
sujui sutjakkaasti, kun työtä pystyi saumatta jatkamaan laatuvastaavan työparina toiminut
henkilö, jonka rinnalle valittiin uusi henkilö. Viestikapula siis siirtyi työntekijältä toiselle.
Samassa palveluyksikössä koeteltiin työparimallin toimivuutta vielä toisenkin kerran, kun
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ensimmäisessä muutoksessa laatuvastaavaparista jäljelle jäänyt henkilö vaihtoi työpaikkaa,
ja hänen työparinaan toimineelle laatuvastaavalle valittiin jälleen uusi laatuvastaavakollega.
Laatutiimin perustamistehtävä esiteltiin osallistujille Arviointikierroksen I valmennuksessa. Laatutiimin kokoaminen ja toiminta herätti tuolloin hienoista epäilyä. Joidenkin palveluyksiköiden edustajat totesivat, että haaste saada laatutiimin jäseniksi palvelunkäyttäjiä
ja heidän omaisiaan on liian suuri. Erityisesti muutamassa työ- ja päivätoimintayksikössä
pohdittiin, missä määrin omaisia edes tulee sisällyttää laatutiimiin, koska palveluyksikkö
on aikuisten kehitysvammaisten työpaikka. Yhdessä näistä palveluyksiköistä päädyttiin
osallistamaan omaisia kyselyn avulla: omaisilta tiedusteltiin, mitä he toivovat palvelunkäyttäjien oppivan työ- ja päivätoiminnassa.
Alkuepäilyksistä huolimatta palveluyksiköissä onnistuttiin perustamaan laatutiimejä, joissa
oli varsin monipuolinen edustus: mukana oli palvelunkäyttäjiä, heidän omaisiaan, palveluyksikön työntekijöitä, organisaation johdon edustajia, palveluyksikön kanssa yhteistyötä
tekeviä puhe- ym. terapeutteja, kunnan vammais- tai kehitysvammapalveluiden edustajia,
kotihoidon ohjaajia sekä muiden paikallisten yhteistyötahojen kuten oppilaitosten edustajia.
Laatutiimien koot vaihtelivat palveluyksiköittäin. Jossain perustettiin ydintiimi ja sen tueksi työrukkastiimejä. Toisaalla taas toimi yksi yhteinen laatutiimi. Lisäksi muutamissa
palveluyksiköissä perustettiin tai elvytettiin aiemmin toimineita palvelunkäyttäjien omia
laatu- tai vaikuttamisryhmiä. Yhdessä palveluyksikössä löydettiin laatutiimin kautta uusi
funktio palveluyksikön omaistyöryhmälle, jolle ei aiemmin ollut löytynyt toimivaa roolia.
Palvelunkäyttäjien rooli laatutiimissä pohditutti laatuvastaavia niin kierroksen käynnistyessä kuin sen päätösvaiheessa. Palvelunkäyttäjien tasa-arvoisen osallistumisen tukeminen laatutiimin kokouksissa nähtiin haastavaksi: laatutiimien keskustelut olivat vilkkaita
ja niissä käsiteltävät asiat monimutkaisia ja abstrakteja, mikä oli omiaan syrjäyttämään
palvelunkäyttäjät keskusteluista.
Palveluyksiköt saivat Arviointikierroksen alussa vinkkejä siitä, miten palvelunkäyttäjien
osallistumista voidaan tukea muun muassa ”selkokokouskäytännöillä” sekä järjestämällä
palvelunkäyttäjille tukihenkilö, joka tukee heidän kokousosallistumistaan. Kokouskäytäntöjen muuttamista yleisempää oli kuitenkin se, että laatutiimin palvelunkäyttäjäjäsenten
kanssa pidettiin erillisiä kokoontumisia ennen ja jälkeen laatutiimin kokousten. Näissä
kokoontumisissa käsiteltiin etu- ja jälkikäteen laatutiimin kokouksessa käsiteltäviä ja käsiteltyjä asioita. Näin haluttiin huomioida palvelunkäyttäjien tahti omaksua asioita ja ilmaista omia mielipiteitään. Lisäksi hyödynnettiin palvelunkäyttäjien omia laatutiimejä ja
palavereja, joissa pohdittiin arviointiin liittyviä asioita esimerkiksi viikoittain.
Laatutiimin rooli suhteessa palveluyksikköön herätti yhdessä palveluyksikössä kysymyksiä.
Mistä kaikista asioista laatutiimi voi keskustella: rajataanko keskusteluiden ulkopuolelle
esimerkiksi yleiset henkilöstöön ja organisaatioon liittyvät aiheet, vai voivatko laatutiimiläiset käsitellä kaikkia mahdollisia mieleen tulevia palveluyksikköön liittyviä aiheita? Samassa palveluyksikössä jouduttiin pohtimaan laatutiimiläisten kokemaa voimattomuuden
tunnetta: arvioinnissa nousee esille paljon sellaisia asioita, joihin pitäisi vaikuttaa, mutta
mitä laatutiimiläiset voivat konkreettisesti tehdä asioiden edistämiseksi? Laatuvastaava
oli muistuttanut tiimiläisiä siitä, että meneillään oli nimenomaan arviointi, jonka avulla
vahvuuksia ja kehittämiskohteita saadaan nostettua esiin, ja että ennen kuin päästään tekemään muutoksia, täytyy tietää, mihin suuntaan muutoksia tulisi tehdä. Laatutiimiläis-
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ten jonkinasteisen turhautumisen voikin ehkä tulkita kovaksi innoksi tehdä ja toimia, kun
kerran asian äärellä oltiin.
Arviointikierroksen päättyessä laatuvastaavat arvioivat laatutiimien toimintaa ja hyötyjä
muun muassa seuraavasti:
Arvioinnin yksi tärkeimmistä hyödyistä on ollut keskustelufoorumi, laatutiimi. Se on mahdollistanut avoimen mielipiteiden vaihdon niin yksikön,
taustaorganisaation kuin lähipiirinkin kanssa. Olemme oppineet arvioimaan toimintojamme yhdessä ja luomaan uutta kulttuuria.
Laatutiimin kokoukset ovat olleet hyvin epävirallisia. Olemme saaneet
kantaaottavan porukan koolle; kaikki jäsenet ottavat osaa. Laatutiimin
jäsenet tuntuvat ottaneen työskentelyn omakseen; keskustelu laatutiimin
kokoontumisissa on aitoa.
Meille työntekijöille on ollut jännä huomata, miten omaisten ja asuntolan
edustajat suhtautuvat meidän taloomme.
Aloite Alli-valmennusohjelmaan osallistumisesta oli kaikissa palveluyksiköissä tullut joko
yksikön esimieheltä tai hänen esimieheltään. Joissakin palveluyksiköissä osallistumisesta
oli käyty laajaa keskustelua koko työyhteisön kesken ennen valmennusohjelmaan hakeutumista, kun taas muutamissa palveluyksiköissä osallistumisesta kerrottiin työyhteisölle
ilmoitusluontoisena asiana.
Niissä palveluyksiköissä, joissa Arviointikierrokselle osallistuminen tuli henkilökunnalle
jonkinasteisena yllätyksenä, työskentelyn alkuvaiheessa ilmeni eniten epäilyksiä ja vastahakoisuuttakin. Esimerkiksi eräässä palveluyksikössä henkilökunta koki joutuneensa uuteen puristukseen heti palveluyksikön muuton jälkeen. Laatuvastaava totesi henkilökunnan olevan ”takki tyhjänä”: työyhteisössä oli vaikeuksia orientoitua Alli-asiaan, vaikka
kiinnostusta oli olemassa. Eräässä toisessa palveluyksikössä kukaan muu kuin laatuvastaavaksi nimetty henkilö ei osoittanut kiinnostusta Alli-työskentelyä kohtaan – laatuvastaavan mukaan muu henkilökunta ”sulki silmät ja korvat” koko asialta. Muissa palveluyksiköissä laatuvastaavat arvioivat henkilökunnan suhtautuneen asiaan varovaisen uteliaasti.
Arviointityöskentelyn edetessä palveluyksiköiden henkilökunta osallistui työskentelyyn
yleensä vähintäänkin kohtalaisella aktiivisuudella. Jotkut laatuvastaavat luonnehtivat työyhteisönsä tunnelmia erittäinkin innostuneiksi ja sitoutuneiksi ainakin sillä mittarilla, että
henkilökunnan kesken jaetut etappitehtävät tulivat tehdyiksi aikataulun mukaisesti. Toisaalla arviointityöskentely koettiin laatuvastaavien mukaan etäiseksi, työlääksi ja turhaksi
lappujen täyttämiseksi, jonka koettiin vievän resursseja varsinaisen perustehtävän hoitamiselta. Eräs laatuvastaava arvioi, että mikäli valmennusohjelma olisi käynnistynyt koko
henkilökunnalle tarjotulla aloituskoulutuksella, tämä olisi tukenut työskentelyyn sitoutumista. Niissäkin palveluyksiköissä, joissa arviointitiedon keräämisen hyötyjä epäiltiin, todettiin kuitenkin viimeistään Arviointikierroksen neljännellä etapilla, että työskentelystä
saattaa asiakastuntemuksen lisääntyessä olla sittenkin jotain hyötyä.
Useimmissa palveluyksiköissä prosessi eteni siten, että työyhteisöissä muodostui vähitellen Alli-työskentelyn ydinjoukko, joka kannatteli työskentelyä koko kierroksen ajan, sekä
hieman työskentelyn ulkopuolelle vetäytynyt enemmistö, joka osallistui tarpeen vaaties-
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sa, mutta ei erityisemmin syttynyt työskentelylle. Tämä on yleisempikin haaste arviointityöskentelyssä: pelkkä tiedonkeruu ja kerätyn tiedon käsittely ei riitä kaikille motivaation
lähteeksi, vaan monet kaipaavat sellaista tekemistä, jonka konkreettiset hyödyt ovat nopeasti nähtävissä. Varsinkin niissä palveluyksiköissä, joissa arviointia tehtiin ensimmäistä kertaa, monien oli vaikea nähdä niin pitkälle, että arvioinnista saatavan tiedon avulla
päästään myöhemmin konkreettisen kehittämisen pariin. Eräässä palveluyksikössä laatuvastaava huomasi tämän haasteen ja otti tarkoituksella tavakseen käydä motivoimassa eri
toimintapisteiden henkilöstöä kulloistenkin etappitehtävien tekemiseen.
Toimintansa vasta hieman ennen Arviointikierroksen käynnistymistä aloittaneessa palveluyksikössä todettiin, että arviointityöskentelyn nojalla päästiin pohtimaan yhteisesti palveluyksikön toimintaperustaa ja tavoitteita sekä esimerkiksi työyhteisön yhteisiä pelisääntöjä. Arviointi siis jossain määrin myös pakotti yhteistyöhön ja yhteiseen keskusteluun.
Yhdessä palveluyksikössä yhteisen työskentelyn idea jäi jostain syystä niin etäiseksi, että
muutaman etapin jälkeen palveluyksikkö tilasi Kehitysvammaliitolta intervention, jossa pyrittiin kirkastamaan koko työyhteisön kesken arvioinnin tarkoitusta ja toteutusta. Konsultaation jälkeen palveluyksikössä päädyttiin vaihtamaan laatuvastaava sekä organisoimaan
arviointityöskentely uudella tavalla koko työyhteisön kesken. Tämän muutoksen jälkeen
palveluyksikön arviointityöskentely alkoi edetä koko työyhteisön yhteisenä hankkeena.
Kehitysvamma-ala on monilta osin suurten rakennemuutosten keskellä, ja organisaatiouudistukset ovat useissa organisaatioissa erittäin ajankohtaisia. Tämä näkyi myös Arviointikierroksen osallistujaorganisaatioissa. Kaksi palveluyksikköä oli Arviointikierroksen aikana
tilanteessa, jossa emo-organisaatiossa tapahtui paljon ja nopeasti. Emo-organisaatioiden
jatkuva muutos ja käymistila toisinaan myös melko radikaaleine käänteineen eivät voineet
olla heijastumatta palveluyksiköihin. Eräs laatuvastaava luonnehtikin palveluyksikkönsä
tilannetta siten, että ”pakka on levällään” ja ”luovitaan päivä kerrallaan”. On selvää, että
suuret muutokset vaikuttavat muun muassa työyhteisön työmotivaatioon ja valmiuksiin
panostaa ylimääräisenä koettuun työhön. Siksi Alli-valmennusohjelmiin osallistumista ei
suositella palveluyksiköille, joissa on joko odotettavissa tai meneillään suuria muutoksia
tai paljon henkilövaihdoksia.
Palveluyksiköiden esimiehet tukivat arviointityöskentelyä hyvin eri tavoin. Esimiehen ilmaisemalla, näyttämällä ja antamalla tuella vaikutti olevan suuri merkitys siihen, kuinka
tärkeänä ja mielekkäänä arviointi palveluyksiköissä koettiin. Mikäli esimies osoitti konkreettista mielenkiintoa palveluyksikössä tehtävää arviointia kohtaan, henkilökunta jaksoi
ponnistella työläimmissäkin tilanteissa. Alli-työskentelyn onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää onkin, että yksikön esimies – ja organisaation muu johto – tukevat sekä puheillaan että teoillaan työyhteisön arviointipanosta.
Arviointikierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden edustajat kertoivat kierroksen käynnistyessä odotuksistaan Alli-valmennusohjelmia kohtaan. Osallistujat odottivat saavansa valmennusohjelmista muun muassa arviointivälineitä laadun todentamiseen,
tukea yksilöllisempään ja asiakaslähtöisempään työskentelyyn, oppia laadun jalkauttamiseksi arkityöhön, apua palvelunkäyttäjien ja ostajien tarpeiden ja toiveiden esiin nostamiseksi sekä vertaistukea ja uusia verkostoja. Miten osallistujat arvioivat Arviointikierrosta
työskentelyä tukevana valmennusohjelmana?
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Kaikki laatuvastaavat kertoivat, että arviointityöskentelyn edellyttämä työmäärä tuli palveluyksikön henkilökunnalle yllätyksenä; siihen ei ollut osattu varautua. Toisaalta eräs laatuvastaava totesi, että työläys oli myös positiivinen asia: yksikön tarjoamaa palvelua tuli
tarkasteltua monesta eri näkökulmasta. Arviointityötä tehtiin perustyön ohessa, palvelunkäyttäjien ohjauksen, tukemisen ja hoidon ehdoilla. Niukoilla henkilöstöresursseilla tehtävästä ohjaus- ja hoitotyöstä on vaikea irrottaa työaikaa Arviointikierroksen edellyttämään
haastattelu-, analysointi- ja raportointityöhön. Erään asumispalveluyksikön laatuvastaava
kertoikin usein työstäneensä Arviointikierroksen tehtäviä ja etappiraportteja yövuorossa.
Toinen ajankäyttöön liittyvä haaste erityisesti vuorotyölle perustuvissa asumispalveluyksiköissä on se, että koko henkilökuntaa on vaikea saada koolle yhtä aikaa yhteisiin palavereihin. Erilaiset pari- ja pienryhmätyöskentelykäytännöt ovat olennaisia, jotta koko työyhteisö voi vuorotyöstä huolimatta osallistua arviointityöskentelyyn.
Monet laatuvastaavat pitivät Arviointikierroksen aikataulua tiukkana, mutta aikataulutuksen nähtiin myös tukevan palveluyksiköiden työskentelyä: etappien deadlinet kannustivat laatuvastaavia jakamaan tehtäviä koko työyhteisön kesken, ja määräajat auttoivat pitämään työskentelyn hallinnassa. Eräs laatuvastaava totesi, että Alli-valmennusohjelman
valmis aikataulutus tavallaan pakottaa saamaan asioita aikaiseksi.
Muutamissa palveluyksiköissä pystyttiin hyödyntämään opiskelijaharjoittelijoiden työpanosta arviointitiedon keräämisessä, kuten esimerkiksi palvelunkäyttäjien haastatteluissa.
Eräässä palveluyksikössä harjoittelijan valinta oli osunut kohdalleen nimeä myöten: Allityöskentelyyn osallistui Alli-niminen harjoittelija! Ylimääräinen työpanos oli tärkeä myös
siksi, että palvelunkäyttäjien näkemysten, mielipiteiden ja toiveiden kartoittaminen vaatii
runsaasti aikaa.
Laatuvastaavat näkivät Arviointikierroksen työkirjan ehdottoman tärkeänä arviointityöskentelyä sekä laatuvastaavan työtä tukevana materiaalina. Työkirjaa pidettiin pääsääntöisesti selkeänä ja kaiken oleellisen sisältävänä, ja sen koettiin antavan riittävästi selkärankaa
työskentelylle, mutta jättävän myös valinnan- ja soveltamisenvaraa. Työkirjan selkomukautettujen aineistojen on tarkoitus tukea asioiden käsittelyä palvelunkäyttäjien kanssa,
mutta myös laatuvastaavat hyödynsivät selkoaineistoja sekä omassa perehtymisessään että
asioista muulle työyhteisölle tiedottamisessaan.
Laatuvastaavien näkemykset erosivat sen suhteen, tuleeko työkirjan välineiden jättää osallistujille soveltamis- ja täydentämisvaraa, vai tuleeko välineiden olla viimeistä piirtoa myöten kaikkia mahdollisia palvelunkäyttäjiä varten sovellettuja ja mukautettuja. Osa laatuvastaavista esimerkiksi kaipasi yksityiskohtaisia, täysin selkomukautettuja kyselyrunkoja
palvelunkäyttäjien toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen. Osa taas oli sitä mieltä, että
palveluyksikön henkilökunnan tehtävänä on mukauttaa aineistot juuri kyseisen yksikön
palvelunkäyttäjille sopiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Eräs laatuvastaava kaipasi tiukemmin strukturoituja kysely- ja haastattelurunkoja ennen kaikkea siksi, että henkilökunta
ei huomaamattaan karsisi selvitettäviä teemoja ja näkökulmia tai painottaisi niitä omien
kiinnostustensa mukaan.
Arviointikierroksen työkirjaan sisältyy tiedotepohjia, joita palveluyksikkö voi hyödyntää
tiedottaessaan arviointityöskentelyn käynnistymisestä palvelunkäyttäjille, heidän omaisilleen, palveluyksikön yhteistyökumppaneille sekä paikallismedialle. Pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt tiedottivat työskentelyn käynnistymisestä yllättävänkin innokkaasti, ja
paikallislehdet julkaisivatkin useampia juttuja palveluyksiköiden arviointityöskentelystä.
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3. Palvelujen kehittämistä Kehittämiskierroksella
Kaikki kahdeksan Arviointikierroksen pilotointiin osallistunutta palveluyksikköä jatkoivat
Alli-työskentelyään Kehittämiskierroksella vuosina 2007–2008. Lisäksi Kehittämiskierrokselle osallistui yksi palveluyksikkö, joka oli aiemmin osallistunut Alli-Laatukierrokselle.
Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneista palveluyksiköistä kuusi oli työ- ja päivätoimintayksiköitä ja kolme asumispalveluyksiköitä (taulukko 9). Pilotointi käynnistyi maaliskuussa 2007 ja päättyi toukokuussa 2008.

Taulukko 9. Kehittämiskierros-valmennusohjelman pilotointiin
vuosina 2007–2008 osallistuneet palveluyksiköt
Palveluyksikkö

Ylläpitäjäyhteisö

Paikkakunta

Aula-työkoti

Aula-työkotien kannatusyhdistys ry

Helsinki

Toimintakeskus Cäpsä

Helsingin kaupunki

Helsinki

Palvelukoti Mattilankaari

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö

Tuusula

Työtoiminta Viisari

Hämeenlinnan seudun
työvalmennussäätiö Luotsi

Hämeenlinna

Epilän toimintakeskus

Tampereen evankelis-luterilainen
seurakuntayhtymä

Tampere

Pihkurin palvelukoti

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

Viitasaari

Äänekosken seutukunnan
päivä- ja työtoimintakeskus

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

Suolahti

Lappeenrannan kaupungin
kehitysvammaisten päivätoiminnat

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta

Linnakoti

Jämsänkosken kaupunki

Jämsänkoski

Kehittämiskierroksen ensimmäisen etapin yhtenä tehtävänä on järjestäytyä samaan tapaan
kuin Arviointikierroksen vastaavalla etapilla. Palveluyksiköt tekivät Arviointikierroksen
työskentelystä saamiensa kokemusten pohjalta jonkin verran muutoksia laatutiimiensä
kokoonpanoon: yhtäällä tiimin kokoonpanoa laajennettiin esimerkiksi siten, että laatutiimiin sisällytettiin lisää palvelunkäyttäjiä, palveluyksikön työntekijöitä, palvelunkäyttäjien
omaisia, yhteistyökumppaneita tai organisaation luottamushenkilöitä. Toisaalla taas kokoonpanoa supistettiin vähentämällä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden edustajien määrää. Muutamien laatutiimien kokoonpano oli todettu Arviointikierroksella niin toimivaksi, että palveluyksiköissä ei nähty erityistä tarvetta kokoonpanon muuttamiseen. Uutena
mukaan tulleessa palveluyksikössä oli saatu kokemuksia laatutiimityöskentelystä Alli-Laatukierroksella. Näiden kokemusten pohjalta palveluyksikössä päädyttiin ratkaisuun, jossa
laatutiimi koostui palveluyksikön koko henkilökunnasta.
Useimmissa palveluyksiköissä laatutiimillä oli ollut aktiivinen ja merkityksellinen rooli
koko Arviointikierroksen ajan. Muutamassa palveluyksikössä Kehittämiskierroksen haasteena nähtiin se, että laatutiimille tulisi saada luotua konkreettisempi, ideoivampi ja osallistuvampi toimenkuva kuin Arviointikierroksella.
Laatutiimejä enemmän palveluyksiköissä pohdittiin ja uudistettiin laatuvastaavien toimintaa. Eräässä palveluyksikössä Arviointikierroksen laatuvastaavan roolia yksin kantanut
henkilö pohti, että hän luovuttaisi laatuvastaavan roolin palveluyksikön uudelle esimie-
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helle. Laatuvastaava koki työtaakkansa varsin suurena, ja halusi siksi siirtää Kehittämiskierroksen koordinointivastuun toiselle henkilölle. Laatuvastaava puntaroi asiaa Kehitysvammaliiton Alli-koordinaattorin kanssa Arviointikierroksen ohjaussoittojen yhteydessä,
jolloin koordinaattori kehotti harkitsemaan perusteellisesti laatuvastaavan vaihtamisen
mielekkyyttä tilanteessa, jossa uusi esimies vasta aloittaa työnsä. Vaihdoksella voisi olla
kielteinen vaikutus palveluyksikön Alli-työskentelyn jatkuvuuteen. Koordinaattori kannusti
laatuvastaavaa siihen, että Kehittämiskierroksella laatuvastaavan tehtävät organisoitaisiin
työparimallilla. Palveluyksikössä päädyttiin tähän, ja vanha laatuvastaava sai rinnalleen
työtoverin vastuita jakamaan. Tämä järjestely osoittautui palveluyksikössä Kehittämiskierroksen kuluessa erityisen toimivaksi.
Eräässä toisessa yhden laatuvastaavan varassa toimineessa palveluyksikössä päädyttiin
Kehittämiskierroksen käynnistyessä siihen, että henkilökunnan parista koottiin laatuvastaavan tueksi 3-henkinen työryhmä, joka ryhtyi valmistelemaan Kehittämiskierroksen
etapeilla käsiteltäviä asioita henkilökuntakokouksiin ja palvelunkäyttäjille tiedotettavaksi. Tämä ratkaisu auttoi jakamaan Kehittämiskierroksen koordinointivastuuta useamman
henkilön kesken.
Eräässä palveluyksikössä puolestaan päädyttiin vaihtamaan Arviointikierroksen laatuvastaavapari kokonaan uuteen työpariin. Palveluyksikössä haluttiin kierrättää laatuvastaavatehtäviä sekä vahvistaa henkilökunnan sitoutumista palveluyksikön yhteiseen laatutyöhön.
Vaihto onnistui hyvin: uudet laatuvastaavat olivat seuranneet laatuvastaavien työskentelyä
tiiviisti koko Arviointikierroksen ajan, ja Alli-työskentely oli uusille laatuvastaaville näin
jo kohtalaisen tuttua.

3.1 Kehittämiskohteiden valinta
Alli-valmennusohjelmissa kehittämistyön välttämättömänä edellytyksenä nähdään se, että
kehittämistyöhön ryhtyvässä organisaatiossa on tehty nykytilanteen arviointia tunnistaen
organisaation vahvuuksia ja parantamisalueita. Ihmemaassa seikkaileva Liisakin toteaa,
että on vaikea löytää perille, jos ei tiedä, mihin on menossa. Ilman että palveluyksikön
nykytilannetta on arvioitu, ei siis voida tietää, mihin suuntaan palveluyksikön toimintaa
tulisi kehittää.
Yhtä Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistunutta palveluyksikköä lukuun ottamatta
kaikissa palveluyksiköissä nykytilaa oli arvioitu Arviointikierroksella, jonka tuloksena saatiin selville sekä palveluyksiköiden vahvuuksia että niitä asioita, joita tulisi parantaa. Kehittämiskierrokselle uutena osallistujana mukaan tulleessa palveluyksikössä oli tehty palvelunkäyttäjien omaisille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely, joka toi esiin parantamista
vaativia asioita. Kaikissa palveluyksiköissä oli siis Kehittämiskierroksen alkuun mennessä
löydetty asioita, jotka edellyttivät kehittämistä.
Kehittämiskierroksen toisen etapin ensimmäisenä tehtävänä on käydä läpi tunnistetut kehittämistarpeet ja pohtia, ovatko kaikki olennaiset kehittämiskohteet edustettuina, vai puuttuuko listasta joitain sellaisia asioita, jotka eivät nousseet esiin arvioinnissa, mutta joiden
tiedetään vaativan parantamista. Yhdessä Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneessa palveluyksikössä todettiin, että arviointitulosten perusteella listatut kehittämiskohteet
olivat jossain määrin henkilökuntalähtöisiä. Niinpä kyseisessä palveluyksikössä toteutettiin unelmatyöskentelyä ennen kehittämiskohteen valintaa: palvelunkäyttäjät työstivät leh-
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distä leikatuin kuvin kuvakollaaseja tuoden esiin näkemyksiään siitä, mitä toimintoja ja
elementtejä unelmien toimintakeskuksen tulisi sisältää. Nämä näkemykset sisällytettiin
kehittämiskohteiden listaan.
Kehitysvammapalvelujen arvioinnissa esiin nousevat kehittämiskohteet voidaan jakaa karkeasti asioihin, jotka liittyvät suoraan palvelunkäyttäjiin ja heidän elämäänsä sekä asioihin,
jotka liittyvät henkilökunnan toimintaan. Taulukossa 10 kuvataan niitä kehittämiskohteita, joita palveluyksiköissä listattiin Kehittämiskierroksen alussa erilaisen arviointitiedon
sekä sitä täydentävän pohdinnan perusteella.

Taulukko 10. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
tunnistamat kehittämiskohteet teemoiteltuna.
Palveluyksikkötyyppi

Kehittämiskohteet

Työ- ja päivätoimintayksiköt (n = 6)

- Työ- ja päivätoiminnan sisällön kehittäminen; vaikeavammaisten
päivätoiminnan kehittäminen
- Henkilökunnan toimintakäytännöt; yhteistyötaidot
- Henkilöstöresurssit (määrä, osaaminen, sijaiset)
- Verkostojen hyödyntäminen
- Vuorovaikutus ja kommunikaatio; vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen hyödyntäminen ja kehittäminen
- Konfliktitilanteet; haastava käyttäytyminen; kiusaaminen
- Palvelunkäyttäjien kuulluksi tuleminen; palvelunkäyttäjien
vaikutus- ja valinnanmahdollisuudet; asiakaslähtöisyys;
palvelunkäyttäjien hyvinvointi
- Palveluyksikön toimitilat
- Turvallisuus; riskien hallinta

Asumispalveluyksiköt (n = 3)

- Hätätilanteissa toimiminen; turvallisuus
- Asumispalveluyksikön päivä- ja harrastetoiminnan kehittäminen
- Palvelunkäyttäjien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen;
yksilöllinen ohjaus
- Vaihtoehtoisten kommunikaatiotaitojen hyödyntäminen ja kehittäminen
- Henkilöstöresurssit (määrä, sijaiset, työhyvinvointi)
- Palveluyksikön toimitilat

Kehittämiskierroksen toisen etapin seuraavana tehtävänä on priorisoida eli asettaa tunnistetut kehittämiskohteet tärkeysjärjestykseen sen suhteen, kuinka tärkeää ja kiireellistä kunkin asian kehittäminen on. Tässä vaiheessa on myös hyvä pohtia, mitkä kehittämiskohteista ovat sellaisia, joita varten tarvitaan erillistä kehittämispanosta, ja mitkä sellaisia, joiden
parantaminen ei edellytä varsinaisen kehittämishankkeen käynnistämistä.
Kehittämiskierroksen työkirja tarjoilee kehittämiskohteiden priorisoinnin avuksi empowerment-arviointimenetelmää (Fetterman 2001) mukailevan äänestysmenettelyn, jossa isolle
paperille kirjoitetaan allekkain kaikki palveluyksikössä esiin nousseet kehittämiskohteet.
Tarvittaessa kehittämiskohteita havainnollistetaan esimerkiksi kuvin. Tämän jälkeen jokainen äänestykseen osallistuja saa kolme tarraa antaakseen niillä ääniä tärkeimpinä pitämilleen kehittämiskohteille. Osallistujat liimaavat tarran sen kehittämiskohteen viereen,
jolle he haluavat antaa äänensä. Osallistuja voi antaa kaikki äänensä samalle kohteelle tai
jakaa tarrat eri kohteille.
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Kun kaikki osallistujat ovat äänestäneet, lasketaan, kuinka monta tarraa eli ääntä kullekin kehittämiskohteelle on annettu. Eniten ääniä saanut kohde voittaa eli tulee valituksi
kehittämiskohteeksi. Jotta kehittämiskohteiden priorisointia tehtäisiin mahdollisimman
monipuolisin näköaloin, äänestykseen voivat osallistua niin palveluyksikön työntekijät,
johdon edustajat, palvelunkäyttäjät ja heidän läheisensä kuin palveluyksikön yhteistyökumppaneiden edustajat.
Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä priorisointiäänestys toteutettiin joko laatutiimin tai henkilökunnan toimesta. Seuraavat aiheet valikoituivat palveluyksiköissä Kehittämiskierroksen konkreettisiksi kehittämiskohteiksi:
- Vaikeavammaisten päivätoiminnan kehittäminen
- Palveluyksikön yhteiset pelisäännöt
- Kommunikointi
- Hätätilanteissa toimiminen ja paloturvallisuus
- Arjen ja vapaa-ajan kehittäminen
- Palvelunkäyttäjien työhyvinvoinnin edistäminen
- Palveluyksikön sisäisten toimintatapojen kehittäminen
- Asiakaskirjaston perustaminen palveluyksikköön
- Sosiaaliset taidot – hyvä työpaikkahenki (kiusaamisen vähentäminen)
- Vuorovaikutus ja kommunikaatio.
Yhdessä palveluyksikössä kehittämiskohteita valittiin kaksi, joista ensimmäinen nousi esiin
arviointitulosten pohjalta ja toinen edellä kuvatun palvelunkäyttäjien unelmatyöskentelyn
kautta. Yhdessä organisaatiossa valittiin useamman toimipisteen kesken yksi yhteinen kehittämiskohde sekä jokaiselle toimipisteelle oma pienempi kehittämiskohteensa. Muissa
palveluyksiköissä valittiin yksi kehittämiskohde kussakin.

3.2 Hankesuunnittelu
Kehittämiskohteen valitsemisen jälkeen Kehittämiskierroksella siirrytään hankesuunnitelman laatimiseen. Suunnitteluvaihe on kehittämistyön onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä: tuleva kehittämishanke rakennetaan suunnitteluvaiheessa halutunkaltaiseksi.
Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan hankkeen ydinkysymyksiä: mistä kehittämishankkeessa on kyse eli mitä, miksi, miten, kenelle, kenen toimesta, missä ja milloin hankkeessa
tehdään? Hankesuunnittelussa hyödynnetään Kehittämiskierroksen työkirjaan sisältyvää
hankesuunnitelmalomaketta (liite 4), joka auttaa vastaamaan kehittämishankkeen suunnittelun kannalta olennaisiin kysymyksiin. Kehittämishankkeen suunnitteluun on varattu
aikaa kaksi kuukautta.
Hankesuunnittelu käynnistettiin palveluyksiköissä Kehittämiskierroksen työkirjan sekä I
valmennuksessa annettujen evästysten pohjalta. Hankesuunnitelmien ensimmäiset luonnosversiot työstettiin Kehittämiskierroksen II valmennustilaisuuteen, jossa valmennukseen
osallistuneet laatuvastaavat ja muut osallistujat saivat Kehitysvammaliiton Alli-tiimiltä tukea suunnitelman hiomiseen. Alli-tiimi oli perehtynyt hankesuunnitelmiin etukäteen ja antoi kullekin palveluyksikölle konkreettisia kommentteja ja ehdotuksia hankesuunnitelman
jatkotyöstämiseksi. Useimmat laatuvastaavat kommentoivat jälkikäteen, että tällä tuella
oli ratkaiseva merkitys hankesuunnitelman jäsentymisessä ja selkeytymisessä.
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Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden laatuvastaavilla ja henkilökunnalla ei pääsääntöisesti ollut aiempaa kokemusta kehittämistyöstä tai kehittämishankkeiden suunnittelusta. Useimmissa palveluyksiköissä vallitsi hienoinen alkuhämmennys siitä, mitä suunnittelu konkreettisesti tarkoittaa ja miten suunnittelua tehdään. Muun
muassa suunnitteilla olevan kehittämishankkeen näkökulman valinta pohditutti, samoin
hankkeen tavoitteiden rajaaminen: minkä kokoiset tavoitteet ovat Kehittämiskierroksen
kehittämishankkeelle sopivia, mitkä liian suuria – entä voiko olla liian pieniä tavoitteita?
Kehittämiskierroksen työkirja-aineistoissa sekä valmennustilaisuuksissa korostetaan sitä,
että koko työyhteisön – ja kaikkien hankkeen toteuttamiseen liittyvien sekä hankkeen vaikutusten kohteena olevien tahojen – on tärkeä päästä osallistumaan kehittämishankkeen
suunnitteluun. Osallistuminen tuottaa sitoutumista. Hankesuunnitelmia työstettiinkin
työyhteisöissä ja laatutiimeissä pääsääntöisesti laajalla kokoonpanolla, erilaisia yhteispalavereja ja pienryhmiä hyödyntäen, suunnitelmaa pala palalta koostaen. Muutamassa palveluyksikössä myös palvelunkäyttäjillä oli vahva rooli kehittämishankkeen suunnittelussa
esimerkiksi ideamyrsky-työskentelyyn osallistuen.
Eräässä palveluyksikössä hankesuunnitteluvaihe osui harmillisesti aikaan, jolloin palveluyksikön taustaorganisaatiossa koettiin taloudellista kuohuntaa, mikä vaikutti konkreettisesti myös palveluyksikön toimintaan toimintaresurssien leikkausten muodossa. Tällä oli
vaikutuksensa palveluyksikön hankesuunnittelun etenemiseen: palveluyksikön esimiehenä toimineen laatuvastaavan sekä muun henkilökunnan energia kohdentui organisaation
sisäisiin muutoshaasteisiin. Laatuvastaavan mukaan kehittämishankkeen suunnittelu – ja
kehittämistyö ylipäätään – koettiin organisaation tilanteen epäselvyyden takia ylimääräisenä työnä, johon henkilökunta ei ollut motivoitunut. Kaikki Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneet palveluyksiköt saivat kuitenkin hankesuunnitelmansa valmiiksi kutakuinkin aikataulun mukaisesti.
Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden hankesuunnitelmien
pääkohdat – kehittämishankkeiden päämäärät, tavoitteet ja toteutus – kuvataan tiivistetysti
taulukossa 11. Näiden asioiden lisäksi hankesuunnitelmat sisälsivät hahmotelman kehittämishankkeessa syntyvistä konkreettisista tuotoksista ja tuloksista, aikataulusta, tarvittavista resursseista, hankkeen organisoinnista ja työnjaosta sekä hankkeen seurannasta.
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Taulukko 11. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
kehittämishankkeiden päämäärät, tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
Kehittämishankkeen
nimi

Kehittämishankkeen
päämäärä

Kehittämishankkeen
konkreettiset
tavoitteet

Kehittämishankkeen
toteutus

ELOA TYÖHÖN:
E - elämyksiä
L - luovuutta
O - onnistumista
A - aloitteellisuutta

Päivä- ja työtoimintakeskus tarjoaa asiakkailleen suunnitelmallista, tavoitteellista
ja asiakaslähtöistä
toimintaa.

- Työ- ja päivätoiminnan
selkeyttäminen
- Asiakkaille suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivä- ja viikkosuunnitelma
- Asiakkailla työtoiminnan (alihankinta) lisäksi
päivän päätteeksi noin
1h omien toiveiden ja
valinnan mukaan erilaisia hetkiä kuten
lukuhetket, pelit,
musiikki jne. sekä yksi
päivä/kk asiakkaan
omavalintainen
toimintapäivä

Tiedonkulku
palveluyksikön
sisällä

- Sisäisen tiedonkulun
ja ryhmien välisen
yhteistyön
paraneminen
- Avoimempi ja
joustavampi
työyhteisö

- Tiedonkulku talon
sisällä paranee:
vähemmän päällekkäisyyksiä ja väärin-		
käsityksiä.
- Organisoidut
toimintatavat
- Avoimuus

Palveluyksikön
yhteiset
pelisäännöt

- Henkilökunta ja
palvelunkäyttäjät
ovat tietoisia palveluyksikön toiminnasta
ja yhteisistä pelisäännöistä.
- Kehitysvammaisten
työntekijöiden
omat mahdollisuudet
vaikuttaa urapolkuunsa sekä osallisuuteensa koko talon
toiminnassa parantuvat.
- Talon yhteishenki on
positiivisempi, avoimempi ja joustavampi.

- Palveluyksikön
toiminta-ajatuksen
ja arvojen selkeyttäminen.
- Palveluyksiköllä on
yhteinen toimintalinjaus.
- Kehitysvammainen
työntekijä tietää
palveluyksikön
toiminnasta ja
mahdollisuuksistaan
vaikuttaa omaan
urapolkuunsa.

- Uudistetaan ryhmäjako Keto-arvioinnin
mukaan.
- Kartoitetaan asiakkaiden toiveet ja tavoitteet.
- Tehdään selkeä päiväja viikko-ohjelmarunko
näkyville selkeyttämään työ- ja päivätoiminnan sisältöä.
- Mietitään työtehtävien
jakaminen ohjaajien
kesken siten, että
jokaisen ohjaajan
erityisosaaminen
huomioidaan.
- Sitoutetaan ohjaajat
suunnitelmaan ja
kantamaan vastuuta
yhteisestä hankkeesta.
Joustavuus
Hankitaan ja otetaan
käyttöön talon
yhteinen kalenteri.
Aamupalaverit

- Palveluyksikön
toiminta-ajatuksen ja
arvojen selkeyttäminen
- Urasuunnitelman
kehittäminen arkipäivän konkreettiseksi työvälineeksi
- Jokaisesta työosastosta kirjallinen toiminnan kuvaus
- Esittelyvideon
työstäminen
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Taulukko 11. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämishankkeiden päämäärät, tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
Kehittämishankkeen
nimi

Kehittämishankkeen
päämäärä

Kehittämishankkeen
konkreettiset
tavoitteet

Kehittämishankkeen
toteutus

Kuvasta voimaa

- Hankkeen päämääränä on hyvä ja viihtyisä
työyhteisö ja työilmapiiri.
- Palvelunkäyttäjät
kokevat tekemänsä
työn ja siihen liittyvät
tekijät tärkeäksi.
- Palveluyksikön ulkoinen kuva paranee.

- Palvelunkäyttäjien
omien vaikutusmahdollisuuksien
edistäminen
- Valokuvausryhmän
perustaminen
- Voimaannuttava
valokuvaus -toimintamalli arkipäivän
hyvien ja kehitettävien
kohteiden käsittelemiseksi

- Valokuvausryhmän
perustaminen
- Kuvien ottaminen
palveluyksikön
toiminnasta ja
työntekijöistä
- Kuvista keskustelu
voimaannuttava
valokuvaus -menetelmää hyödyntäen
- Valokuvanäyttelyn
järjestäminen

- Kirjat ja lehdet
järjestyksessä ja
tarkoituksenmukaisessa käytössä
- Kirjaston käytön
oppiminen
- Rauhallinen luku- ja
tiedonhankintapaikka
- Uusi vastuutehtävä
palvelunkäyttäjille
kirjastonhoitajina

- Kirjalahjoitusten
pyytäminen omaisilta
- Paikan valinta
- Hyllyjen ja ovien
hankkiminen
- Luettelointitavan
kehittäminen
- Tutustumiskäynti
lähikirjastoon
- ”Kirjastonhoitajan”
pestaaminen
palvelunkäyttäjien
joukosta
- Tietokoneen
hankkiminen
- Ammattikirjallisuuden
luettelointi
- Selkolukupiirin
elvyttäminen

- Toimivampi arki
- Asukkaiden sekä
henkilökunnan
toiminnan
selkeyttäminen
(suunnitelmallisuus)
- Yksilölliset arjen
suunnitelmat
jokaiselle asukkaalle
- Sisältöä asukkaiden
kotipäiviin

- Laaditaan jokaiselle
asukkaalle yksilöllinen
arjen suunnitelma.
- Laaditaan kuvalliset
ohjeet kodin töistä.
- Yksilöllinen kotitöiden
ohjaus (entisen parityöskentelyn sijaan)
- Viikko-ohjelma ja
vastuuhoitajat
selkeästi esille talon
molempiin päätyihin

Kirjaston
perustaminen ja
toiminnan
käynnistäminen

Arjen ja vapaa-ajan
kehittäminen
palveluyksikössä
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- Kirjaston
perustaminen
kehitysvammaisten
ja henkilökunnan
iloksi ja tiedon
lähteeksi

- Arjen ja vapaa-ajan
kehittäminen
palveluyksikössä
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Taulukko 11. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämishankkeiden päämäärät, tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
Kehittämishankkeen
nimi

Kehittämishankkeen
päämäärä

Kehittämishankkeen
konkreettiset
tavoitteet

Kehittämishankkeen
toteutus

Hyvä
työpaikkahenki

Työhyvinvoinnin
paraneminen
kiusaamista
vähentämällä

- Kehitysvammaisille
asiakkaille on selkeytynyt, mikä on hyvää
käytöstä ja mikä on
kiusaamista.
- Kehitysvammainen
asiakas tietää, miten
toimia jos kiusataan.

- Tarinateatteriryhmien
kokoaminen
halukkaista
palvelunkäyttäjistä
- Kysely palvelunkäyttäjille
kiusaamisesta
- Henkilökuntakoulutus
tarinateatterimenetelmästä
- Tarinateatteri:
ryhmäläiset tekevät
ohjaajan kanssa
kiusaamisaiheisia
näytelmiä.
- Tarinateatteriesitykset
koko talolle + yhteinen
keskustelu esityksistä
- Materiaalin
koostaminen ryhmäkeskusteluja varten
- Ryhmäkeskustelut
kiusaamisaiheesta
taltioitujen tarinateatteriesitysten ja
kootun materiaalin
pohjalta
- Loppukysely asiakkaille
kiusaamisesta

Alli-AHAA! Oivallus
vuorovaikutuksen ja
kommunikaation
kehittämiseen

- Organisaatiossa on
käytössä toimintatapa,
jossa palvelunkäyttäjillä on yksilöllinen
vuorovaikutuksen ja
kommunikoinnin
”kartta”.
- Henkilökunta on
koulutettu ja pystyy
tekemään havaintoja
ja kirjaamaan asiakkaiden/asukkaiden yksilöllisiä vuorovaikutusja kommunikaatiotapoja.
- Työntekijät toimivat
kunkin palvelunkäyttäjän yksilöllisten
valmiuksien mukaan.
- Palvelunkäyttäjien
elämänlaadun
paraneminen

Pilottihankkeen
tavoitteet:
- Henkilökunta osaa
selvittää ja arvioida,
miten palvelunkäyttäjä kommunikoi ja on
vuorovaikutuksessa
(3 pilottihenkilöä).
- Henkilökunta oppii
ymmärtämään, miten
henkilö haluaa olla
vuorovaikutustilanteissa, miten hän tekee
vuorovaikutuksen
aloitteita
(pilottihenkilöt).
- Kolmelle pilottihenkilölle on tehty vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kartta, jossa
on kuvattu hänen yksilölliset vuorovaikutusja kommunikaatiotapansa.

- Kootaan palvelunkäyttäjistä pilottiryhmä.
- Videoidaan ja havainnoidaan pilottihenkilöiden vuorovaikutus- ja
kommunikointitapoja.
- Haastatellaan aiheesta
lähiomaisia ja/tai
omahoitajia.
- Kirjataan saadut
havainnot ja tiedot.
- Analysoidaan kerättyä
materiaalia (askarruttavat ja onnistuneet
vuorovaikutuksen
elementit).
- Henkilökuntakoulutus
vuorovaikutuksen
LOVIT-mallista
- Harjoitellaan käytännössä vuorovaikutuksen ja kommunikaation
(uusia) valmiuksia.
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Taulukko 11. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämishankkeiden päämäärät, tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
Kehittämishankkeen
nimi

Kehittämishankkeen
päämäärä

Kehittämishankkeen
konkreettiset
tavoitteet

Kehittämishankkeen
toteutus

Alli-AHAA! Oivallus
vuorovaikutuksen ja
kommunikaation
kehittämiseen
jatkuu

- Ei-toivotun käyttäytymisen väheneminen
- Palvelunkäyttäjien
keskinäisen vuorovaikutuksen
lisääntyminen

- Vuorovaikutuksen
LOVIT-malli on otettu
käyttöön pilottihenkilöiden kanssa
toimittaessa.

- Tehdään pilottihenkilöille yksilölliset vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kartat.

Hankkeen jatkotoimet:
- Kaikille kehitysvammaPitkän aikavälin tavoithuollon palvelunkäytteet:
täjille laaditaan yksi- Henkilökunta osaa
lölliset vuorovaikutukselvittää ja arvioida
sen ja kommunikoinpalvelunkäyttäjän
nin kartat.
kommunikointi- ja
- Henkilökunta koulutvuorovaikutustavan.
tautuu uuteen toimin- Henkilökunta ymmärtatapaan ja sitoutuu
tää, miten palvelunkäyttämään opittuja
käyttäjä haluaa olla
työmenetelmiä.
vuorovaikutustilan- Uudet työntekijät
teissa ja miten hän
perehdytetään suunnitekee vuorovaikutuksen
tellusti toimintaaloitteita.
tapaan.
- Palvelunkäyttäjille on
tehty vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin
kartat, joissa on kuvattu heidän yksilölliset
vuorovaikutus- ja kommunikaatiotapansa.
- LOVIT-malli on otettu
käyttöön.
- Kommunikaatioon
ja vuorovaikutukseen
liittyvää osaamista
päivitetään saatavissa
olevan uusimman
tiedon mukaan.
- Toimintatapa siirtyy
uusille työntekijöille
perehdytyksen, koulutuksen ja työntekijöiltä
saadun mallin kautta.

PATU: Paloturvallinen - Konkreettisemmat
- Selkokieliset ja kuviasuin- ja työympäperehdyttämiskäytäntetut turvallisuusristö
nöt palo- ja pelastauohjeet palotilanteissa
tumistilanteisiin
toimimiseen ja evaku- Ennakointi: turvalliointiin
suusasiat osa jokapäi- Paloturvallinen työ- ja
väistä työtapaa
asuinympäristö
- Osaaminen: työnteki- Henkilökunta osaa
jöillä on taidot ja tiedot
toimia vaaratilanteistoimia hätätilanteissa
sa, asukkaat tietävät
- Luottamus: asukkaat
tämän.
voivat luottaa siihen,
että henkilökunta osaa
toimia tilanteissa.
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- Alkusammutusharjoitus ja palotarkastus
- Selkeät pelastautumisohjeet ulko-ovien
läheisyyteen
- Turvallisuussuunnitelmat päivitetään palotarkastuksen jälkeen.
- Ajanmukaistetaan
perehdyttämisohjelma.
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Taulukko 11. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämishankkeiden päämäärät, tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
Kehittämishankkeen
nimi
Kommunikoimme!
Kommunikoinnin
kehittämishanke

Kehittämishankkeen
päämäärä

Kehittämishankkeen
konkreettiset
tavoitteet

- Löytää kommunikaatio- - Kartoittaa ja vahvistaa
keinoja, joilla asukkaikommunikointia
den kanssa syntyisi
kahden sellaisen asukaitoa vuorovaikutusta
kaan osalta, joilla on
jo jotain olemassa
olevia kommunikointitapoja ja -välineitä.
- Kommunikoinnin
aloittaminen kahden
sellaisen asukkaan
kanssa, joilla ei ole olemassa olevaa kommunikointikeinoa
- Selvittää, mistä kommunikoinnin apuvälineistä olisi hyötyä
- Yksilölliset suunnitelmat
- Lisätä henkilökunnan
tietoa ja ymmärrystä
erilaisista kommunikaatiokeinoista.

Kehittämishankkeen
toteutus
- Pilottihenkilöiden
valinta
- Puheterapiapalvelujen
selvittäminen
- Pilottihenkilöiden
vuorovaikutus- ja
kommunikointitapojen
selvittäminen asukkaiden aiemmilta hoitajilta
- Kommunikointikoulutus henkilökunnalle
- Pilottihenkilöt 1–2:
tukiviittomien, kuvien
ja PCS-kuvien käytön
harjoittelu
- Pilottihenkilöt 3–4:
videointi erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
- Videoaineiston
analyysi
- Puheterapeutin konsultaatio viittomista ja
kuvien käytöstä
- Laaditaan yksilölliset
suunnitelmat asukkaidemme kommunikaation kehittämiseksi.
- Yksilöllisten suunnitelmien toteuttaminen
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3.3 Hankesuunnitelmien puntarointia
Palveluyksiköiden laatuvastaavia pohditutti hankesuunnitelmien laatimisen yhteydessä
muun muassa se, miten suunnitellut resurssit – erityisesti aika ja henkilökunnan voimavarat – riittävät hankkeita toteutettaessa. Lisäksi laatuvastaavat puntaroivat työyhteisöjensä
sitoutumista yhteiseen kehittämistyöhön: siirtyvätkö kauniit puheet käytännön teoiksi?
Muutamat pohtivat ajankäyttöä myös palvelunkäyttäjien näkökulmasta: onko heillä riittävästi aikaa omaksua kehittämistyön mukanaan tuomat muutokset ja sopeutua niihin? Lisäksi laatuvastaavat pohtivat, miten paperille kirjatut suunnitelmat alkavat muuntua käytännön toteutukseksi: miten kehittämistyötä konkreettisesti tehdään?
Joissakin palveluyksiköissä johdon edustaja – palveluyksikön esimies tai hänen esimiehensä – oli kiinteästi mukana hankesuunnitteluprosessissa. Toisissa palveluyksiköissä johto puolestaan antoi palveluyksikön henkilökunnalle tilaa suunnitteluun puuttumatta itse
hankkeen sisältö- ja toteutusnäkymiin.
Kehittämistyön onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että organisaation johto ottaa
kehittämistyön omakseen tukemalla hankkeen toteutusta niin henkisesti kuin tarvittaessa konkreettisestikin, esimerkiksi kehittämistyötä resursoiden. Kehittämiskierros-valmennusohjelmassa johdon sitoutumista pyritään edistämään siten, että palveluyksikön johdon
edustaja perehtyy yksikkönsä hankesuunnitelmaan, analysoi sitä ja antaa suunnitelmasta
kirjalliset kommenttinsa niin palveluyksikön henkilökunnalle kuin Kehitysvammaliiton
Alli-tiimille. Taulukossa 12 kuvataan palveluyksiköiden johdon edustajien näkemyksiä
hankesuunnitelmista.
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Taulukko 12. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
johdon edustajien näkemyksiä hankesuunnitelmista.
Hankesuunnitelmien
vahvuuksia

-

Hankesuunnitelmien
heikkouksia, muutostarpeita ja riskejä

Hankesuunnitelma on laadittu koko työyhteisön yhteistyönä.
Hanke tukee organisaation toiminnan monipuolistamissuunnitelmia.
Kyseisen asian kehittämiselle on todellinen, kova tarve.
Kehittämisestä on odotettavissa konkreettista hyötyä koko työyhteisölle.
Hankkeessa on osallisina ja toimijoina palvelunkäyttäjiä, henkilöstöä ja
omaisia.
Työyhteisö on sitoutunut hankkeeseen.
Hankkeessa keskitytään ainoastaan oleellisiin asioihin.
Ajankohtainen kehittämiskohde
Henkilökunnan oman työn reflektointi
Innostuneet palvelunkäyttäjät
Selkeä suunnitelma
Suunnitelma on yhteisesti hyväksytty.
Suunnittelua edelsi laaja keskustelu ja pohdinta kehittämiskohteesta.
Kehittämistoiminnan rajaaminen muutamaan palvelunkäyttäjään järkevää
Hankkeen vastuutahot on nimetty selkeästi.
Hankesuunnitelma on asiakaslähtöinen ja -keskeinen.
Palvelunkäyttäjien aktivointi oman työyhteisön kehittämistyöhön
Suunniteltu kehittämishanke on innovatiivinen, uuden ja laajemminkin
hyödynnettävän toimintamallin kehittymiseen tähtäävä.
Kehittämishankkeesta on odotettavissa konkreettista hyötyä.
Kehittämiskohde on valittu palvelunkäyttäjiltä tulleiden toiveiden ja
heidän tarpeidensa perusteella.
Kehitettävä toiminta tuo uutta sisältöä palveluyksikön toimintaan ja
palvelunkäyttäjien työtehtäviin.
Suunnitelma on realistinen, sopeutettu olosuhteisiin.
Kehitettävä toiminta on todennäköisesti sovellettavissa erilaisiin
käyttötarkoituksiin.
Kehittämishanke antanee henkilöstölle konkreettisia työvälineitä
perustehtävässä suoriutumiseksi ja sen kehittämiseksi.

- Haasteena on saada kaikki tai ainakin mahdollisimman monet
työntekijät sitoutumaan hankkeeseen käytännön tasolla.
- Suunnitelman konkretisointi: mitä aivan käytännössä tarkoitetaan?
- Miten kehitettävä toiminta saadaan käytännössä ”pelittämään”?
- Työyhteisön vanha työkulttuuri haasteena kehittämistyön
onnistumiselle
- Työyhteisö tarvitsee koulutusta ja asiantuntija-apua kehitettävästä
aiheesta
- Miten aihetta käsitellään palvelunkäyttäjien kanssa siten, että heille ei
aiheuteta pelkoja ja ahdistusta?
- Kehittämiskohteen laajuus: henkilökunnalta vaaditaan itsekuria viedä
hanke läpi koko laajuudessaan.
- Pysyykö työyhteisö suunnitelman viitoittamalla tiellä, kun
kehittämisessä tulee vastaan kiinnostavia sivupolkuja?
- Miten kehitettävän toiminnan käy Kehittämiskierroksen päätyttyä?
Kariseeko innostus? Miten toiminta juurrutetaan ja vakiinnutetaan?
- Työyhteisön ja palvelunkäyttäjien ennakkoluulot uudenlaista toimintaa
kohtaan
- Sovituista suunnitelmista ei pidetä käytännössä kiinni.
- Olemassa olevat tilat eivät ole parhaat mahdolliset kehitettävän
toiminnan kannalta.
- Henkilökunnan ajankäyttö: kehitettävään toimintaan panostaminen
on poissa muusta työstä. Tämä voi johtaa henkilökunnan motivaation
pienenemiseen.
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Taulukko 12. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
johdon edustajien näkemyksiä hankesuunnitelmista.
Apu ja tuki, jota
palveluyksikkö
tarvitsee
kehittämishankkeen
toteuttamisessa

- Työyhteisö tarvitsee yhteisiä säännöllisiä palavereja kehittämishankkeen työstämistä, seurantaa ja arviointia varten.
- Henkilökunta tarvitsee koulutusta ja konsultaatiota kehittämiskohteen asiantuntijalta.
- Työajan järjestäminen tiettyjä kehittämistöitä varten, jolloin
ko. henkilöitä ei lasketa työvoimavahvuuteen
- Kehitysvammaliiton Alli-tiimin antama keskusteluapu ulkopuolisen
näkökulman saamiseksi
- Apu tulosten esille saamiseen ja jalkauttamiseen
- Pieni taloudellinen lisäresurssi
- Johdon hankkeelle antama arvostus

Johdon edustajien
näkemys omasta
roolistaan
kehittämishankkeen
toteuttamisessa

-

Muita huomioita

Työyhteisön kannustaminen ja innostaminen
Kehittämistyössä tarvittavien hankintojen mahdollistaminen
Tarvittavien henkilöstöjärjestelyjen (esim. sijaiset) tekeminen
Toimitilaratkaisujen tekeminen
Esitysten tekeminen organisaation ylimmälle johdolle tarvittavista
muutoksista
Työajan varaaminen kehittämistyöhön yhdessä työvuorolistan laatijan
kanssa
Johdolta tarvittavien näkökulmien antaminen
Hankkeen seuranta
Hankkeen tulosten, tuotosten, kokemusten ja uusien käytäntöjen
hyödyntämisen edistäminen
Tarpeettoman hankkeeseen sekaantumisen välttäminen

- Toiminnan kehittäminen yhteistyönä on uutta työyhteisössämme.
- Kehittämisen aikaansaamat muutokset herättävät tunteita
työyhteisössä ja palvelunkäyttäjissä.
- Henkilökunta on vastuussa hankkeen toteutuksesta –
hankkeen onnistumismahdollisuudet ovat tästä syystä hyvät.

3.4 Havaintoja hankesuunnittelusta
Alli-valmennusohjelmien tavoitteena on tukea palveluyksiköitä toiminnan arvioinnissa ja
kehittämisessä siten, että palveluyksiköt saavat konkreettisia tuloksia ja hyötyjä. Tämän
lisäksi tavoitteena on antaa palveluyksiköille tietoa ja valmiuksia arvioinnin ja kehittämisen säännölliseen jatkamiseen, jatkuvaan parantamiseen. Siksi valmennusohjelmissa opetellaan ja harjoitellaan arviointia ja kehittämistä ”kädestä pitäen” ja perusteita myöden.
Yksi keskeisimmistä palveluyksiköiden saamista hankesuunnitteluopeista oli toteamus
”pieni on kaunista”. Useimmissa palveluyksiköissä hankesuunnittelun suurimpana haasteena oli kehittämishankkeen rajaaminen realistiseksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi.
Tätä harjoiteltiin erityisesti Kehittämiskierroksen II valmennustilaisuudessa Kehitysvammaliiton Alli-tiimiläisten haastaessa laatuvastaavia yhä uudestaan pohtimaan sitä, minkä laajuinen kehittämishanke on mahdollista toteuttaa kehittämistyöhön varatussa noin
kuudessa kuukaudessa.
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Laatuvastaaville tuli tutuksi keskustelu kehittämishankkeen tavoitteiden, toteutusajan ja
käytettävissä olevien resurssien välisestä suhteesta (kuva 6): mikäli hankkeen tavoitteet
ovat suuremmat kuin hankkeeseen käytettävissä oleva aika ja/tai resurssit, joko tavoitteita täytyy pienentää tai aikaa ja/tai resursseja kasvattaa. Toisin sanoen: jos on resurssit Ladaan, ei saada Mersua.

Kuva 6. Kehittämishankkeen tasapaino: tavoitteet – aika – resurssit.

TAVOITTEET

Kehittämishankkeen
TASAPAINO
Käytettävissä oleva
AIKA

Käytettävissä olevat
RESURSSIT

Tärkeä oppi palveluyksiköille oli myös kehittämishankkeen pitkän aikavälin päämäärän
ja konkreettisten tavoitteiden välisen suhteen hahmottaminen. Useimmissa palveluyksiköissä hankesuunnitelma kirjoitettiin ensin siten, että hankkeella ajateltiin saavutettavan
kauaskantoisia ja käänteentekeviä muutoksia. Tätä selittänee se, että Arviointikierroksen
tiedonkeruun jälkeen useimmissa palveluyksiköissä oli kova innostus laittaa asiat kerralla kuntoon tarttumalla reippain ottein esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin. Kehittämiskierroksen II valmennustilaisuudessa sekä kolmannen etapin ohjauksessa korostettiin
kuitenkin yhä uudestaan sitä, että hankkeen tavoitteet tulee määritellä siten, että ne ovat
konkreettisia, havaittavissa olevia muutoksia ja että ne on realistista saavuttaa suunnitteilla olevassa kehittämishankkeessa. Laatuvastaaville tuli tutuksi slogan: ”Miten norsu syödään? Pala kerrallaan.”
Konkreettisimmillaan hankkeen oikean koon etsiminen näyttäytyi esimerkiksi siten, että
kaikkiin palvelunkäyttäjiin kohdistuvaksi suunniteltu uusi toimintamuoto päädyttiin rajaamaan ensin muutamaan pilottihenkilöön, tai siten, että suunnitellusta kolmesta uudesta
toimintamuodosta kehittämishankkeessa ryhdyttiin työstämään vain yhtä toimintamuotoa.
Jäsennettyjen kirjallisten tuotosten tekeminen ei ole ohjaus- ja hoitotyötä tekevien työntekijöiden työn keskeisenä sisältönä. Hankesuunnittelun yhteydessä kävi ilmi, että laatuvastaavat pystyivät usein kuvaamaan suunnittelemansa hankkeen helpommin suullisesti
kuin hankesuunnitelmalomakkeen edellyttämässä kirjallisessa muodossa. Kirjallisessa ilmaisussa haasteena vaikutti erityisesti olevan asioiden avaaminen riittävän selkeään muotoon, jotta ulkopuolinen lukija – kuten laatutiimin omaisjäsen tai Kehitysvammaliiton
Alli-tiimiläinen – pystyy hahmottamaan, mitä hankkeessa aiotaan konkreettisesti tehdä.
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Kolmannen etapin ohjaussoittojen yhteydessä kävikin toisinaan niin, että laatuvastaavan
kerrottua suullisesti hankkeen toteutuksesta Kehitysvammaliiton Alli-tiimin edustaja pyysi
laatuvastaavaa kirjoittamaan juuri sanomansa asiat sellaisinaan hankesuunnitelmalomakkeelle, koska suullisesti esitettynä toteutussuunnitelma avautui kuulijalle paremmin kuin
samasta aiheesta alun perin laadittu kirjallinen esitys.
Palveluyksiköiden hankesuunnitelmista muotoutui erilaisia joidenkin suunnitelmien jäädessä abstraktimmalle tasolle toisten löytäessä hyvinkin täsmällisen ja selkeän muodon.
Tähän vaikutti valitun kehittämiskohteen abstraktius tai konkreettisuus. Kehittämishankkeiden edetessä kuitenkin osoittautui, että myös varsin abstraktin kehittämiskohteen parissa voi työskennellä suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti ja että konkreettisen aiheen
kanssa voi eksyä, mikäli reittisuunnitelma ei ole selvillä.

3.5 Kehittämishankkeiden käynnistäminen
Kehittämiskierroksen neljännellä etapilla käynnistetään kehittämishanke. Käynnistämisvaiheessa tarkoituksena on ryhtyä toteuttamaan hanketta hankesuunnitelman mukaisesti. Kehittämishankkeiden käynnistysvaiheen sujumisella on todettu olevan suuri merkitys
hankkeen myöhemmälle etenemiselle. Käynnistysvaiheessa kohdataan usein erityisesti
osallistujien motivaatioon, sitoutumiseen ja erilaisiin ennakko-odotuksiin liittyviä kysymyksiä (Sarala 2000, 47). Kehittämishanketta on tärkeä markkinoida käynnistysvaiheessa
kaikille niille toimijoille, jotka jotenkin liittyvät hankkeen toteutukseen.
Siksi neljännen etapin yhtenä tehtävänä on aloituskokouksen tai muun käynnistystilaisuuden järjestäminen, jotta palveluyksikössä saataisiin luotua yhteistä ymmärrystä kehittämishankkeesta ja eri henkilöiden rooleista ja vastuista hankkeen toteutuksessa. Käynnistystilaisuuksia järjestettiin palveluyksiköissä niin henkilökunnalle, palvelunkäyttäjille kuin
laatutiimeille, yhtäällä juhlallisesti laseja kilistellen, toisaalla tavanomaisten palaverien yhteydessä. Laatuvastaavat kokivat käynnistystilaisuudet pääsääntöisesti omaa koordinointityötään sekä henkilökunnan osallistumista tukevina:
Nämä aloituskokoukset ovat mielestäni olleet varsin rakentavia kehittämishanketta ajatellen ja ne ovat tukeneet omaa rooliani laatuvastaavana.
Kokous oli hyvä ponnahduslauta kehittämishankkeen aloitukselle.
Kokoustaminen ehkä selkeytti ja auttoi jäsentämään kehittämishanketta.
Aloituskokous antoi alkusysäyksen käytännön toimille ja homma ns. pyörähti käyntiin.
Aloituskokous antoi sysäyksen liikkeellelähtöön ja antoi varmuutta hankkeessa mukana oleville työntekijöille.
Eräässä palveluyksikössä käynnistystilaisuuden hyödyt jäivät vaisummiksi:
Kehitysvammaisten työntekijöiden sekä henkilökunnan aloituskokoukset
eivät toimineet ihan toivotulla tavalla ja jäivät vähän latteiksi ja pinnallisiksi. Kyseiset tilanteet eivät muuttaneet mitään. Henkilökunta oli jo
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valmiiksi sitoutunut hankesuunnitelmaan ja varsinainen työ koettiin jo
alkaneeksi. Epäselväksi jäi, kuinka kehitysvammaiset työntekijät todella
kokevat olevansa hankkeessa osallisina.
Kehittämishanketta voidaan seurata kehittämisprosessin näkökulmasta, jolloin tarkastellaan muun muassa aikataulujen pitävyyttä ja resurssien riittävyyttä. Lisäksi kehittämishankkeessa on syytä tehdä tulosten seurantaa, jotta saataisiin selville, millaisia muutoksia
kehitettävässä asiassa tapahtuu hankkeen myötä. Tulosten seuranta hankkeen aikana antaa hankkeen toteuttajille tietoa siitä, onko hanke etenemässä tavoitteidensa suuntaisesti,
eli ollaanko hankkeessa saavuttamassa sille asetetut tavoitteet.
Jotta kehittämishankkeiden tuloksia voidaan seurata, tarvitaan tietoa siitä, mikä on kehitettävän asian lähtötilanne hankkeen käynnistyessä. Palveluyksiköt kuvasivat kirjallisesti
kehittämiskohteidensa lähtötilanteita hankkeiden käynnistyessä (taulukko 13).

Taulukko 13. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
kehittämiskohteiden lähtötilanteet hankkeiden käynnistyessä.
Kehittämiskohde

Lähtötilanne

Palveluyksikön sisäisten
toimintatapojen kehittäminen (tiedottaminen)

- Tieto ei liiku riittävästi talon sisällä.
- Ryhmät eivät ole tietoisia toisten tekemisistä ja menoista.

Asiakaskirjaston perustaminen palveluyksikköön

- Palveluyksikön kirjat ja lehdet ovat hajallaan, niitä häviää,
ei tiedetä mitä kaikkia kirjoja ja lehtiä talossa on.

Sosiaaliset taidot –
hyvä työpaikkahenki
(kiusaamisen vähentäminen)

- Asiakkaiden kesken tapahtuu kiusaamista, josta kaikki asiakkaat
eivät osaa tulla kertomaan ohjaajille.
- Ohjaajat tarvitsevat välineitä kiusaamisen käsittelyyn.

Palveluyksikön yhteiset
pelisäännöt

- Toimintaan kaivataan sekä henkilökunnalle että kehitysvammaisille työntekijöille yhteisiä pelisääntöjä.
- Koemme, ettemme tiedä tarpeeksi eri osastojen toiminnasta.
- Selkeät yhteiset linjaukset ja tavoitteet tuntuvat puuttuvan.
- Yhteisiä arvoja ja toiminta-ajatusta ei ole määritelty.
- Perehdytys on puutteellista: turhaa energiaa menee sellaisten
asioiden selvittämiseen, jotka voisi hoitaa kunnollisella
perehdytyksellä.

Vuorovaikutus ja
kommunikaatio

- Henkilökunnalla on paljon ns. hiljaista tietoa palvelunkäyttäjien
kyvyistä ja tavoista kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa.
Tietoja on jonkin verran kirjattu, mutta käyttö ei näy arjessa.
- Tämän hetken osaaminen on käytännön kokemuksen kautta ja
”mutu-tuntuman” kautta syntynyttä – tutkittua, havainnoivaa ja
kirjattua tietoa ei ole.

Palvelunkäyttäjien
työhyvinvoinnin
edistäminen

- Kaikki asiakkaat eivät ole tyytyväisiä omaan ja työyhteisönsä
ilmapiiriin: he kokevat voivansa pahoin, ja purkavat ja siirtävät
kokemaansa tunnetta lähipiiriin ja koko työyhteisöön.
- Muutamien asiakkaiden kautta nousee esille se, että he eivät
koe palveluyksikössä tehtävien töiden vastaavan ”oikeita” töitä.
- Näiden asiakkaiden voimakas mielipide muokkaa ilmapiiriä,
joka aiheuttaa sisäistä levottomuutta, jota töistä ja työosuusrahasta käydyt keskustelut eivät ole rauhoittaneet.
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Taulukko 13. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämiskohteiden lähtötilanteet hankkeiden käynnistyessä.
Kehittämiskohde

Lähtötilanne

Vaikeavammaisten
päivätoiminnan
kehittäminen

- Asiakkaiden päivätoiminta on yksitoikkoista.
- Kaikki asiakkaat toimivat samassa tilassa, mikä aiheuttaa
melua ja levottomuutta.
- Päiväohjelmaan ei sisälly riittävästi asiakkaan omien kykyjen
mukaista järkevää toimintaa.
- Tällä hetkellä päivittäiseen toimintaan sisältyy alihankintatöiden teko, johon vaikeimmin vammaiset eivät välttämättä
pysty osallistumaan.
- Verkostoyhteistyö sekä ulkoinen ja sisäinen tiedotus ovat
puutteellista.

Hätätilanteissa
toimiminen ja
paloturvallisuus

- Turvallisuussuunnitelmat ovat olemassa, mutta päivittämättä.
- Henkilökunnan edellinen palokoulutus oli keväällä 2005.
Sen jälkeen paljon työntekijöitä on vaihtunut.
- Asukkaat eivät ole harjoitelleet pelastautumista, eivätkä tiedä
tai osaa toimia vaaratilanteessa ilman ohjausta.

Kommunikointi

- Palvelukotimme on varsin uusi, joten henkilökunta ja asukkaat
eivät vielä tunne toisiaan. Lisäksi henkilökunnassa on ollut paljon
vaihtuvuutta.
- Asukkaiden mukana tullut tieto edellisistä asuinpaikoista on
rajoittunutta.
- Suurin osa asukkaistamme ei kommunikoi puheen avulla, eikä
monella ole mitään vaihtoehtoista kommunikaatiokeinoakaan
käytössä.
- Tiedossamme ei ole, millaista asukkaiden kommunikointi on
ollut elämän varrella.
- Henkilökunta ei osaa tulkita asukkaiden itseilmaisua ja
tuntemuksia.
- Työntekijät kokevat kommunikoinnin puutteen raskaana.

Arjen ja vapaa-ajan
kehittäminen

- Henkilökunta kokee, että työ vaatisi enemmän suunnitelmallisuutta, asukkaiden tasapuolisempaa huomioimista sekä asiakaslähtöisempää työotetta.
- Asukkaiden osallistuminen kotitöihin sekä työtaidot ovat
heikentyneet viime vuosina huomattavasti.
- Yleinen levottomuus ja rauhattomuus häiritsevät niin
asukkaita kuin henkilökuntaa.

Hankesuunnitelmien pitkällisen työstämisen jälkeen varsinainen kehittämistyö käynnistyi
palveluyksiköissä pääsääntöisesti vauhdikkaasti ja siten, että kaikki olennaiset toimijat osallistuivat konkreettisesti hankkeen toteutukseen. Palveluyksiköissä löytyi kehittämishankkeiden etenemisen kannalta niin sanottu kriittinen massa eli riittävä määrä työskentelyyn
sitoutuneita henkilöitä, joiden motivaatioon ja innostukseen ei mahdollisten vastarannankiiskien vastahangalla ja vetäytyjien osallistumattomuudella ollut vaikutusta.
Eräs laatuvastaava totesi, että työyhteisön ruokahalu on kasvanut syödessä: arvioinnin ja
kehittämishankkeen perusteellisen pohjustamisen ja valmistelun myötä henkilökunnalle oli
syntynyt kovat odotukset suurten muutosten tapahtumisesta nopealla aikataululla. Laatuvastaava näkikin tässä yhteydessä tehtäväkseen toppuutella työyhteisöä, jotta hankkeessa
pysyttäisiin hankesuunnitelman viitoittamilla reiteillä.
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Laatuvastaavat olivat hankkeiden käynnistysvaiheessa luottavaisia sen suhteen, että hankkeissa tullaan saamaan aikaiseksi sitä mitä on suunniteltukin saavutettavan. Useimmat laatuvastaavat totesivat huomanneensa heti hankkeen käynnistysvaiheessa, että hartaudella
työstetty hankesuunnitelma toimii myös käytännössä: suunnitelma on kehittämishankkeen konkreettinen reittikartta, jonka avulla toimijat pystyvät pitämään suunnan selvillä
ja langat käsissään. Muutama laatuvastaava päätyi hankkeen käynnistysvaiheessa vielä
havainnollistamaan hankesuunnitelmaa siten, että he kuvasivat kehittämishankkeidensa
toteutuksen ja aikataulun visuaalisesti esimerkiksi puuna tai aikajanana. Visuaalisten esitysten avulla hankkeiden toimijat voivat hahmottaa yhdellä silmäyksellä, mitä hankkeessa
on milloinkin määrä tapahtua.
Muutama laatuvastaava totesi hankkeellaan olevan käynnistysvaikeuksia. Tämän nähtiin
johtuvan siitä, että henkilökunnan keskuudessa oli epätietoisuutta rooleista ja tehtävistä
sekä siitä, että henkilökunnan ydintehtävät palvelunkäyttäjien ohjauksessa, tukemisessa ja
hoitamisessa ajoivat kehittämishankkeen edelle. Yhdessä palveluyksikössä todettiin suoraan, että henkilökunta haluaa rajata työtään ”siihen, mistä palkka maksetaan” jättäen
ylimääräisenä mielletyn kehittämisen oman työnkuvansa ulkopuolelle.
Yhdessä palveluyksikössä kehittämishanke kohtasi voimakasta vastustusta muutaman
työntekijän taholta, minkä laatuvastaava arveli johtuvan siitä, että hankkeella tavoiteltavat muutokset pelottavat. Lisäksi yhden palveluyksikön taustaorganisaatiossa käynnistyi
palkkausuudistus, joka herätti palveluyksikössä kuohuntaa: ennakoidut palkanalennukset
saivat osan henkilökunnasta sanoutumaan irti kehittämistyöstä, ”kun kerran perustyöstäkään ei haluta meille maksaa”. Tilanne rauhoittui myöhemmin, ja palveluyksikön kehittämistyö jatkui kokolailla suunnitelmien mukaan.
Pääsääntöisesti varsinaisen tekemisen alkaminen koettiin palveluyksiköissä innostavana
ja jopa helpompana kuin pitkällinen hankesuunnitelman rakentaminen oli antanut luvan
odottaa. Eräs laatuvastaava kiteytti tunnelmat:
Lopputulokset ovat vielä ”suuri tuntematon”, mutta juuri se koetaankin
innostavana.

3.6. Kehittämistyön eteneminen
Kehittämiskierroksen viides etappi on varsinaisen kehittämistyöskentelyn aikaa, johon on
varattu aikaa noin kuusi kuukautta. Noin etapin puolivälissä palveluyksiköt tekevät puolimatkan inventaarion saadakseen seurantatietoa hankkeen etenemisestä ja hankkeen loppuunsaattamiseksi mahdollisesti tarvittavista korjausliikkeistä. Etapin päätteeksi palveluyksiköt kirjaavat ajatuksiaan kehittämistyön etenemisestä.
Kun noin runsas puolet kehittämistyöskentelyyn varatusta ajasta oli kulunut, Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä oltiin kehittämisessä hyvässä
vauhdissa. Kaikissa palveluyksiköissä oli laatuvastaavien arvioiden mukaan edetty pääsääntöisesti hankkeen tavoitteiden suuntaisesti. Hankkeissa oli siis tehty niitä asioita, joita
oli suunniteltukin tehtävän tavoitteisiin pääsemiseksi.
Hankkeessa, jossa tavoitteena oli asiakaskirjaston perustaminen, oli puolimatkan inventaarioon mennessä muun muassa käyty palvelunkäyttäjien kanssa tutustumiskäynnillä
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lähikirjastossa, hankittu kirjoja palvelunkäyttäjien omaisilta ja suunniteltu kirjojen värikoodausta sekä lainauskäytäntöjä. Olipa kirjastolle myös suunniteltu oma leima ja kirjastokorttikin. Saman palveluyksikön sisäisten toimintatapojen kehittämishankkeessa oli
käynnistetty uusi kalenterikäytäntö sisäisen tiedonkulun parantamiseksi: ohjaajat ryhtyivät kirjaamaan yhteisiin kalentereihin oman ryhmänsä menoja, tilavarauksia sekä muita
ajan tasalla pysymisen kannalta tärkeitä asioita.
Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävässä kehittämishankkeessa oli hankkeen alkukuukausina toteutettu tarinateatterityöskentelyä ja käynnistetty kiusaamisaihetta käsitteleviä ryhmäkeskusteluja tarinateatteriesitysten PowerPoint-taltiointien avulla. Lisäksi hankkeessa
oli kerätty selkokielistä kiusaamisaineistoa ryhmäkeskusteluissa hyödynnettäväksi.
Palveluyksikön yhteisiä pelisääntöjä tavoittelevassa hankkeessa oli puolimatkan inventaarioon mennessä laadittu kirjalliset kuvaukset kunkin työosaston toiminnasta ja työstetty
urasuunnitelmalomaketta aiempaa toimivampaan muotoon. Lisäksi oli selvitetty olemassa
olevia kirjoittamattomia pelisääntöjä esimerkiksi työaikoihin ja taukoihin, töiden organisointiin, töiden sisältöön ja haastaviin tilanteisiin liittyen. Palveluyksikössä oli selvityksen
pohjalta ryhdytty sopimaan yhdenmukaisista pelisäännöistä kirjaten niitä ylös.
Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvässä hankkeessa oli puolimatkan inventaarioon mennessä videoitu pilottihenkilöiden vuorovaikutusta ja kommunikaatiota sekä
haastateltu heidän omaisiaan. Pilottihenkilöille oli ryhdytty työstämään kommunikointipasseja. Palvelunkäyttäjien työhyvinvoinnin edistämistä tavoittelevassa hankkeessa valokuvaryhmä oli ehtinyt kokoontua jo useasti: ensin oli tutustuttu kameran toimintaan ja
keskusteltu valokuvista ja valokuvauksesta yleensä, ja sen jälkeen ryhmäläiset olivat ryhtyneet valokuvaamaan palveluyksikössä tehtäviä töitä ja työntekijöitä. Myös kuvista käytävät ryhmäkeskustelut olivat käynnistyneet.
Vaikeavammaisten päivätoiminnan kehittämiseen keskittyvässä hankkeessa työ- ja päivätoiminnan ryhmäjakoja oli uudistettu muun muassa palvelunkäyttäjien toimintakykyarvioiden perusteella. Palveluyksikössä oli myös ryhdytty tekemään palvelunkäyttäjistä
asiakaskansioita: kansiossa kukin palvelunkäyttäjä kertoo itsestään ja elämänpiiristään,
mieluisista ja vähemmän mieluisista työtehtävistä sekä omista tavoitteistaan työ- tai päivätoiminnan suhteen. Lisäksi palveluyksikössä oli hahmoteltu päivä- ja viikko-ohjelmia.
Toisessa kommunikaatioon keskittyvässä kehittämishankkeessa oli ryhdytty käyttämään
tukiviittomia yhden pilottihenkilön kanssa. Yhden pilottihenkilön kanssa oli ryhdytty
käyttämään PCS-kuvia sekä valokuvia. Laatuvastaavan kokemusten mukaan pilottihenkilöt olivat kokeneet nämä kommunikaatiota tukevat menettelyt mieluisina. Kahden pilottihenkilön vuorovaikutusta ja kommunikaatiota oli videoitu. Lisäksi oli työstetty arkeen
liittyviä aistimateriaaleja, joita oli ryhdytty käyttämään arjen esineiden kanssa esinekommunikaation tukena. Kehittämishankkeen pilottihenkilöt paremmin tuntevilta entisiltä
hoitajilta sekä omaisilta oli lisäksi selvitetty pilottihenkilöiden vuorovaikutuksen ja kommunikaation tapoihin liittyviä asioita.
Palveluyksikössä, jossa kehittämiskohteena olivat arki ja vapaa-aika oli muun muassa laadittu kuvalliset ohjeet palvelunkäyttäjien kotitöistä. Ohjauskäytäntöjä oli muutettu siten,
että palvelunkäyttäjät saivat kotityövuorollaan yksilöllistä ohjausta aiemman parityöskentelyn sijaan. Lisäksi palveluyksikössä oli laadittu palvelunkäyttäjille viikko-ohjelma selkiyttämään viikon ohjelmaa ja ohjaajien työvuoroja. Lisäksi oli kokeiltu yksilöllisten arjen
suunnitelmien laatimista palvelunkäyttäjille.
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Hätätilanteissa toimimiseen ja paloturvallisuuteen keskittyvässä hankkeessa oli puolimatkan inventaarioon mennessä muun muassa pidetty paloharjoitus ja uudistettu pelastautumiseen liittyviä opastintauluja. Lisäksi henkilökunta oli perehtynyt turva- ja hälytyslaitteiden toimintaan ja käyttöön.
Hankesuunnittelun yhteydessä laatuvastaavia muistutettiin siitä, että hanketta suunniteltaessa eri työvaiheisiin ja tehtäviin kuluva aika arvioidaan usein liian optimistisesti. Niinpä
laatuvastaavia kannustettiin kolmin- tai vähintään kaksinkertaistamaan se aika, jonka he
arvelevat kuluvan eri työvaiheisiin. Kaikki kehittämishankkeet etenivät sisällöltään kutakuinkin suunnitelmien mukaisesti, mutta hankkeiden aikataulutuksen pitävyydessä syntyi
hajontaa. Osa laatuvastaavista totesi puolimatkan inventaarion yhteydessä, että palveluyksikön kehittämistyöskentely oli edennyt suunnitellussa aikataulussa ja että tehdyt aikataulumuutokset olivat olleet kursorisia. Yksi laatuvastaava toi erikseen esiin, että aikataulu
oli hankesuunnittelun yhteydessä mitoitettu tarkoituksella siten, että siinä on jouston- ja
liukumanvaraa. Edellä mainittu 3x-sääntö olikin ilmeisesti otettu tässä palveluyksikössä
huomioon.
Hankkeen aikataulu aiheutti muutamassa palveluyksikössä”kroonista ahdistusta”, kun
varsinaiselle kehittämistyölle varattu kuutisen kuukautta koettiin ylipäätään liian lyhyeksi ajaksi kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Havainto tavoitteiden
ja ajan epäsuhdasta palautuu kuvassa 6 esiteltyyn tarpeeseen tasapainottaa kehittämishankkeen tavoitteet, käytettävissä oleva aika ja resurssit: mikäli näyttäytyy, että tavoitteet
ja käytettävissä oleva aika ja/tai resurssit eivät kohtaa, on syytä pienentää tai suurentaa
vastaavassa suhteessa joko tavoitteita, ajankäyttöä tai resursseja.
Yhdessä palveluyksikössä päädyttiin aikatauluongelmien takia siirtämään osa hankkeen
tehtävistä Kehittämiskierroksen jälkeiseen aikaan. Muissa palveluyksiköissä ei päädytty
radikaaleihin aikataulumuutoksiin, vaan tarvittaessa aikataulussa kirittiin. Eräs laatuvastaava totesi oman palveluyksikkönsä työskentelyaikataulusta:
Emme ole täysin pysyneet aikataulussa, asiat ovat eläneet koko ajan.
Pääasia on ollut kuitenkin että asiat menevät eteenpäin ja että tulos on
näkyvissä. Edetään rauhassa ja innokkaana eteenpäin. Kun asiat tuntuvat
etenevän, mennään suurin harppauksin, ja kun ollaan pysähdyksissä, ei
hätäillä pysähtymistä. Tärkeintä on pitää mieli ja ajatukset hankkeessa,
ettei se unohdu täysin.
Muutamassa palveluyksikössä oli varsinaisen kehittämistyöskentelyn aikana vireillä laajempia, lähinnä emo-organisaatiosta johtuvia muutoksia, jotka toisinaan – erään laatuvastaavan sanoin – jättivät Allin varjoonsa ja aiheuttivat siksi aikataulupaineita Alli-työskentelyyn. Suurimmat aikatauluun liittyvät haasteet kohdattiin asumispalveluyksiköissä,
joissa henkilökunta tekee vuorotyötä. Eräs laatuvastaava totesikin, että vuorotyön takia
henkilökunta kokee hankkeen käytännön toteutuksen sirpaleiseksi: hankkeeseen on tartuttava aina silloin kun siihen suinkin on mahdollisuus, koska seuraava mahdollisuus voi
työvuorojen takia antaa odotuttaa itseään.
Koska rahan puute on yksi kehitysvamma-alan realiteeteista, Alli-valmennusohjelmissa
korostetaan sitä, että kehittämistyö ei aina edellytä huomattavia lisäresursseja, vaan usein
merkittävin kehittämistyö tehdään vakiintuneita toimintatapoja muuttamalla ja olemassa olevia resursseja uudella tavalla hyödyntäen. Yhdessä palveluyksikössä osa hankkeen
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suunnitelluista toiminnoista jäi kuitenkin toteuttamatta, koska organisaation johto ei nähnyt tarpeelliseksi tai mahdolliseksi resursoida näitä tehtäväkokonaisuuksia. Toisaalta toisessa palveluyksikössä laatuvastaava saattoi todeta, että johto järjesti kaikki ne ylimääräiset resurssit – kuten koulutuksen ja videokameran – joita kehittämishankkeessa tarvittiin.
Kehittämishankkeiden puolimatkan inventaarion yhteydessä palveluyksiköissä pohdittiin
hankkeiden etenemisen lisäksi sitä, millaisia ituja hankkeen tuloksista oli siihen mennessä
nähtävissä. Hanke, jonka tavoitteena oli asiakaskirjaston perustaminen, oli puolimatkan
inventaarioon mennessä lisännyt palveluyksikön yhteistyötä paikallisen kirjaston kanssa.
Lisäksi palveluyksikössä oli ryhdytty hyödyntämään äänikirjoja aiempaa enemmän. Kirjastonhoitajiksi rekrytoidut palvelunkäyttäjät kokivat saavansa vastuutehtävästään mielekästä, uudenlaista tekemistä työ- ja päivätoiminnan vakiintuneiden sisältöjen rinnalle. Lukemisesta kiinnostuneet palvelunkäyttäjät oppivat nopeasti kirjaston toimintatavat.
Saman palveluyksikön sisäisten toimintatapojen kehittämishankkeessa oli todettu tiedon
jakamisen helpottavan henkilökunnan työtä, kun turhat yllätykset ja päällekkäisyydet alkoivat vähitellen vähentyä. Tiedonkulun haasteena nähtiin se, että kaikki henkilökunnan
jäsenet eivät kuitenkaan käyttäneet yhteistä kalenteria. Osa henkilökunnasta ei siis vaikuttanut näkevän toimintaa hyödylliseksi.
Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävässä kehittämishankkeessa oli saatu tuntuma siitä,
että tarinateatterimenetelmä toimii vaikeiden aiheiden, kuten kiusaamisen, käsittelyssä
paremmin kuin pelkät ryhmä- tai kahdenkeskiset keskustelut ohjaajan kanssa. Ilo esiintymisestä loi turvallista ilmapiiriä kiusaamisteeman käsittelemiseksi. Kehittämistyöskentely
auttoi myös huomaamaan, mitkä esitystekniset ratkaisut (video vai PowerPoint-esitykset)
parhaiten palvelevat kehitysvammaisia osallistujia.
Palveluyksikön yhteisiä pelisääntöjä tavoittelevassa hankkeessa todettiin, että toiminnan
epämääräisyys oli alkanut vähentyä. Tämän nähtiin mahdollistavan resurssien parempaa
kohdentamista.
Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvän hankkeen todettiin herkistäneen henkilökuntaa palvelunkäyttäjien tekemille vuorovaikutuksen aloitteille. Pilottihenkilöissä oli
tapahtunut merkittävää vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon aktivoitumista ja aloitteellisuutta. Ehkä merkittävimmäksi tulokseksi näytti olevan muotoutumassa oivallus siitä, että henkilökunnan vastuulla on se, että palvelunkäyttäjien kanssa löydetään heidän
käyttämänsä ja tarvitsemansa menettelyt ja keinot. Oivallukseen sisältyy ymmärrys siitä,
että ensin on ihmisten välinen vuorovaikutus, vasta sitten kommunikoinnin tukena mahdollisesti tarvittavat apuvälineet. Pilottihenkilöistä laaditut kommunikaatiokartat oli otettu henkilökunnan parissa vastaan myönteisesti ja innostuneesti.
Palvelunkäyttäjien työhyvinvoinnin edistämistä tavoitteleva hanke oli laatuvastaavan mukaan vaikuttanut myönteisesti organisaation sisäiseen yhteistyöhön. Hankkeessa oli kehittymässä uusi toimintamalli, jolla nähtiin olevan useita sovellusmahdollisuuksia laajemminkin
organisaation sisällä. Hankkeen päämääräksi määriteltyä palvelunkäyttäjien asennemuutosta ei ollut tapahtunut – mikä olisikin ollut yhteensä vain puolisen vuotta kestäneelle
hankkeelle melkoinen saavutus – mutta muutoksen ituja oli nähtävissä esimerkiksi siten,
että vakiintunut vastarannankiiski oli kertonut pitävänsä valokuvausryhmän toiminnasta.
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Vaikeavammaisten päivätoiminnan kehittämiseen keskittyvässä hankkeessa todettiin työja päivätoiminnan työrauhan parantuneen ryhmien uudelleenmuotoilun myötä. Päivä- ja
työtoiminta olivat alkaneet sisällöllisesti eriytyä toisistaan, minkä koettiin selkiyttävän toimintaa niin palvelunkäyttäjien kuin henkilökunnan kannalta. Sekä palvelunkäyttäjät että
heidän omaisensa olivat antaneet palautetta siitä, että palveluyksikössä on rauhallisempaa
ja että palvelunkäyttäjillä on rauhallisempi olo.
Toisessa kommunikaatioon keskittyvässä kehittämishankkeessa oli havaittu muun muassa
yhden pilottihenkilön kiinnostuksen kasvu vuorovaikutustilanteita kohtaan, kun henkilökunta käytti kommunikoinnin tukena asukkaan tuntemia tukiviittomia. Henkilökunnan
parissa oli myös pantu merkille, että uuden asukkaan tullessa palveluyksikköön osa henkilökunnasta ryhtyi heti pohtimaan tämän vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tapoja. Henkilökunnan työotteen muutosta havainnollisti palveluyksikössä edellisenä kesänä
harjoittelussa olleen, sittemmin vakitöihin tulleen työntekijän havainto: asukkaiden kommunikaatioon ei ollut hänen harjoitteluaikanaan kiinnitetty oikeastaan mitään huomiota,
mutta nyt kommunikaatioasiat olivat työyhteisössä vahvasti esillä.
Palveluyksikössä, jossa kehittämiskohteena oli arki ja vapaa-aika, henkilökunta oli pannut
merkille uuden toimintamallin myötä paljastuneet palvelunkäyttäjien piilevät – tai henkilökunnan aiemmin aliarvioimat – taidot esimerkiksi kotitöissä. Viikko-ohjelman esillä olo
oli alkanut rauhoittaa asukkaita, kun he pystyivät paremmin ennakoimaan tulevia tapahtumia ja henkilökunnan työvuoroja. Yksilöllinen keittiötöiden ohjaus oli laatuvastaavien
mielestä lisännyt asukkaiden motivaatiota oman kotityövuoronsa hoitamiseen.
Hätätilanteissa toimimiseen ja paloturvallisuuteen keskittyvän hankkeen nähtiin puolimatkan seurantapisteeseen mennessä parantaneen työyhteisön turvallisuuskulttuuria: laatuvastaavien mukaan henkilökunta oli tullut tietoisemmaksi turvallisuusriskeistä ja -tekniikasta.
Asukkaiden elämään hanke ei vielä ollut konkreettisesti vaikuttanut, koska heille suunniteltu pelastautumisharjoitus päädyttiin siirtämään Kehittämiskierroksen jälkeiseen aikaan.

3.7 Kehittämishankkeiden tulokset
Kehittämiskierroksen kuudennen etapin tehtävänä on tehdä yhteenvetoa kehittämishankkeen tuloksista. Lisäksi tehtävänä on arvioida kehittämistyöskentelyn sujumista ja pohtia
työskentelystä saatuja oppeja ja oivalluksia. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneet
palveluyksiköt saivat työskentelyllään aikaan hienoja tuloksia palvelun laadun parantamiseksi (taulukko 14).
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Taulukko 14. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
kehittämishankkeiden tulokset.
Kehittämishanke
Palveluyksikön sisäisten
toimintatapojen
kehittäminen
(tiedottaminen)
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Tulokset
- Aamupalaverikeskustelut ovat parantuneet.
- Ryhmien välinen yhteistyö on joidenkin ryhmien osalta
käynnistynyt.
- Palveluyksikön keittiön edustaja on mukana aamupalaverissa
ryhmien ja keittiön välisen tiedonkulun turvaamiseksi.
- Listat talon sisäisistä toimintaryhmistä ovat toimineet hyvin.

Asiakaskirjaston
perustaminen
palveluyksikköön

- Palveluyksikössä on oma kirjasto.
- Asiakkaat ovat oppineet käyttämään kirjastoa itsenäisesti:
lainatut palautetaan ajallaan ja kortti on mukana
lainattaessa.
- Kirjastolle on käyttöä.
- Kirjastosta syntyi uusi kirjastonhoitajan tehtävänkuva.
- Kirjastoon liittyvät elokuvaesitykset on aloitettu.

Sosiaaliset taidot –
hyvä työpaikkahenki
(kiusaamisen vähentäminen)

- Asiakkaiden on nyt helpompi hahmottaa, mikä on kiusaamista
(esim. haukkuminen, töniminen, nipistely) ja mikä ei
(esim. vitsailu).
- Asiakkaat ovat rohkaistuneet kertomaan kiusatuksi tulemisesta.
- Tarinateatteri ja ryhmäkeskustelut osoittautuivat käyttökelpoisiksi
menetelmiksi vaikeiden asioiden käsittelyyn.

Palveluyksikön yhteiset
pelisäännöt

-

Palvelunkäyttäjien
työhyvinvoinnin edistäminen

- Valokuvausryhmän toiminta on vakiintunut.
- Uusi toiminta on vahvistanut yhteishenkeä.
- Ryhmäläiset ovat saaneet voimaannuttavia kokemuksia
valokuvauksesta.
- Ryhmän toiminta kiinnostaa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät
ole olleet kiinnostuneita yhteisöllisestä toiminnasta.

Arjen ja vapaa-ajan
kehittäminen

- Varsinkin ruokailutilanteet ovat aiempaa rauhallisempia.
- Asukkaita ohjataan kotitöissä aiempaa yksilöllisemmin.
- Palveluyksikössä on esillä viikko-ohjelma ja kuvalliset ohjeet
kotitöistä, mikä on selkeyttänyt asukkaiden arkea.
- Henkilökunnan vastuutehtävät on määritelty.

Yhteiset pelisäännöt on sovittu yhdessä.
Toiminta on selkiytynyt.
Suunnitelmallisempi työote on mahdollistunut.
Työolosuhteet ovat selkeämmät ja turvallisemmat.
Ryhmät ovat profiloituneet asiakaslähtöisemmiksi.
Palvelunkäyttäjien ja henkilökunnan tietoisuus ryhmien
toiminnasta on lisääntynyt.
- Kehitysvammaisten työntekijöiden osallisuus on lisääntynyt ja
heidän mielipiteensä ovat nousseet voimakkaammin esille.
- Urasuunnitelmaa on kehitetty tehokkaammaksi, jotta
työntekijöiden omat toiveet työelämän suhteen sekä yhdessä
ohjaajan kanssa mietityt toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi saavutetaan.
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Taulukko 14. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämishankkeiden tulokset.
Kehittämishanke

Tulokset

Vuorovaikutus ja
kommunikaatio

Toimipisteiden yhteinen hanke:
- Kommunikointipassit on tehty valmiiksi kolmelle
pilottihenkilölle.
- Mukana olleilla työntekijöillä on nyt syvempi ymmärrys
vuorovaikutuksen sisällöstä ja elementeistä.
- Kommunikoinnin välinekeskeisyys on vähentynyt.
- Mukana olleilla työntekijöillä on taitoa tehdä havaintoja
asiakkaan kommunikoinnista ja mukauttaa omaa ilmaisuaan
vuorovaikutuskumppanin taitojen mukaan.
- Pilottihenkilöiden vuorovaikutuksen ja kommunikaation
kehittymisessä tapahtui iso harppaus.
Toimipisteiden omat hankkeet:
- Asiakaskokouksien aiheita ja sisältöä on laajennettu ja
asiakkaille tullut enemmän valinnanvapautta.
- Yhteistyö eri palveluyksiköiden kesken on parantunut.
- Päivätoiminnan ryhmiä on pienennetty ja sisältö on saatu
yksilöllisemmäksi.
- Päivätoiminnan aikataulutus on selkiyttänyt ja jäsentänyt
sekä asukkaiden että henkilökunnan päivää ja viikkoa.
- Päivätoiminnoilla on yhteiset toimintalinjat.
- Henkilökunta kokee saavansa ammatillista tukea toisiltaan.

Vaikeavammaisten
päivätoiminnan
kehittäminen

- Asiakkaat on jaettu viiteen pienempään työ- ja päivätoimintaryhmään.
- Työtilat on jaettu asianmukaisesti.
- Asiakkaille on laadittu suunnitelmallisesti asiakaslähtöisyyteen
perustuvaa toimintaa sekä asiakaskansiot.
- Vaikeavammaisten päivätoiminta on aloitettu.
- Ulkoinen ja sisäinen tiedotus ja yhteistyö verkostojen kesken
ovat parantuneet.
- Työrauha on parantunut.
- Toimintalinja on selkeytynyt.
- Toiminnan joustavuus on lisääntynyt.
- Uusi yhteinen tila on luonut mahdollisuuden yhteisöllisyyteen.
- Asiakkaat ja verkostot ovat antaneet hyvää ja rakentavaa
palautetta ryhmistä, uusista tiloista ja toiminnasta.
- Palveluyksikön profiili on muuttunut aiemmasta laitosmaisesta
palveluyksiköstä asiakaslähtöisempään, tavoitteellisempaan,
inhimillisempään sekä laadukkaampaan toimintaan.

Hätätilanteissa toimiminen
ja paloturvallisuus

- Palveluyksikössä on nyt konkreettisemmat perehdyttämiskäytännöt hätätilanteisiin ja pelastautumiseen.
- Työntekijöillä on taidot ja tiedot toimia hätätilanteissa.
- Asukkaat voivat luottaa siihen, että henkilökunta osaa toimia
tilanteissa.
- Palveluyksikön pelastautumisopasteet on päivitetty.
- Alkusammutusharjoitus on pidetty.
- Palotarkastus on pidetty.
- Toimipisteiden ja yövuorolaisten välinen yhteys on nyt toimiva.
- Huoneistojen palonkestävyys on nyt selvillä.
- Hälyttimet toimivat.
- Perehdytysohje on päivitetty.
- Jokainen tiimi on miettinyt pelastautumisongelmat
asukaskohtaisesti.
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Taulukko 14. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
jatkuu
kehittämishankkeiden tulokset.
Kehittämishanke

Tulokset

Kommunikointi

- Asukkaiden kanssa on syntynyt yhteyttä.
- Henkilökunnan on helpompi tulkita asukkaiden olemusta.
- Työnilo ja työn mielekkyys on lisääntynyt asukkaisiin saatavan
kontaktin myötä.
- Henkilökunta on oppinut tuntemaan asukkaissa uusia puolia.
- Henkilökunta on alkanut nähdä oman työnsä laaja-alaisuuden.
- Asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt esimerkiksi itsensä
lyömisen vähentymisenä.
- Asukkailla on enemmän mahdollisuuksia tehdä valintoja.
- Asukkaat tekevät vuorovaikutusaloitteita ja hakevat kontaktia.

Kehittämishankkeiden konkreettisten tulosten lisäksi palveluyksiköissä tunnistettiin kehittämistyöskentelyn mukanaan tuomia muita hyötyjä:
Henkilökunnan viikottaiset Alli-palaverit osoittautuivat erittäin toimivaksi työvälineeksi.
Laatutiimi toimi hyvin kehittämishankkeen ”sparraajana”.
Palvelunkäyttäjien laaturyhmä tuotti tärkeitä sisältöjä hankkeen toteutuksen eväiksi.
Hankkeen aikana työntekijöiden asenteissa on tapahtunut muutosta ja
palvelunkäyttäjiä 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.
Lisäksi laatuvastaavat arvioivat omaa henkilökohtaista kehittymistään:
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.
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Neuvottelutaitoa on tullut lisää sekä perusteluja sille, miksi/miten teen
ja tulen tekemään.
Eräs laatuvastaava kiteytti työskentelyn hyödyt ykskantaan:
Meidän olisi pitänyt aloittaa tällainen muutos jo aiemmin.
Kehittämishankkeiden hienoja tuloksia juhlistettiin palveluyksiköissä muun muassa järjestämällä päätösjuhlat palvelunkäyttäjille, heidän omaisilleen, yhteistyökumppaneille ja
palveluyksikön työntekijöille. Eräässä palveluyksikössä järjestettiin palkintomatka laatutiimin palvelunkäyttäjäjäsenille. Hankkeen tuloksista tiedotettiin esimerkiksi järjestämällä palveluyksikön avoimet ovet -tilaisuus, lähettämällä tiedotteita omaisille ja keskeisille
yhteistyökumppaneille sekä kutsumalla paikallisen median edustajia tutustumaan palveluyksikön toimintaan.

3.8 Kehittämistyön arviointia
Arviointikierroksella monet työyhteisöjen jäsenistä tuntuivat kaipaavan konkreettista tekemistä ja työskentelyä, jonka hyödyt olisivat nopeasti havaittavissa. Entäpä sitten, kun
palveluyksiköt pääsivät Kehittämiskierroksella konkreettisen kehittämistyöskentelyn pariin
– millaista osallistumista ja sitoutumista tämä vaihe sai osakseen? Useimmissa palveluyksiköissä kehittämistyöhön osallistui Arviointikierrosta hieman laajempi joukko henkilökunnan ja myös palvelunkäyttäjien edustajia. Konkreettinen tekeminen ja oman panoksen antaminen nähtiin ilmeisesti mielekkäänä ja motivoivana. Eräs laatuvastaava kuvasi
palveluyksikön tilannetta seuraavasti:
Kehittämishankkeen mukanaan tuoma innostus ja henkilökunnan sitoutuminen hankkeen toteutukseen on ollut äärettömän myönteistä. Kehitysvammaisten työntekijöiden voimakas rooli hankkeen toteutuksessa on
ollut merkittävää kaikille hankkeeseen osallistujille. Koko hankkeesta on
tullut yhteinen projekti.
Kehittämistyöskentely ei ollut aivan näin auvoista kaikissa palveluyksiköissä. Erityisesti yhdessä palveluyksikössä laatuvastaava ja koko kehittämishanke kohtasivat voimakasta vastustusta ja mitätöintiä yhden työntekijän taholta. Henkilö muun muassa kieltäytyi
noudattamasta muun työyhteisön ja esimiehen yhdessä laatimaa suunnitelmaa palveluyksikön toimintaryhmien uudelleenjärjestelystä. Laatuvastaavan mukaan tämä lannisti
muuta työyhteisöä, vaikka muut työntekijät ilmaisivat seisovansa kehittämishankkeen tavoitteiden takana.
Laatuvastaava arveli, että henkilön vastarinnassa oli kyse muutosten pelosta. Ehkä taustalla vaikutti myös henkilön huoli oman ammattitaitonsa riittävyydestä; oltiinhan palveluyksikössä tekemässä toimintaryhmien uudelleenjärjestelyn myötä muutoksia ohjaajien
työnkuviin. Tilanne kärjistyi siten, että palveluyksikön esimies joutui siirtämään kyseisen
työntekijän toiseen palveluyksikköön. Laatuvastaavan mukaan tämä muutti tilanteen täysin: kehittämishankkeen avulla tavoitellut muutokset alkoivat tapahtua vauhdilla. Haasteista huolimatta laatuvastaava iloitsi kuitenkin siitä, että kehittämishankkeen myötä muun
muassa tiedonkulku asumispalveluyksikön ja työ- ja päivätoimintayksikön välillä koheni.
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Myös muutamassa muussa palveluyksikössä työyhteisön joukosta erottui muutama henkilö, jotka vastustivat hanketta näkyvästi ja kuuluvasti. On mahdotonta arvioida, mistä
kaikista taustatekijöistä voimakas muutosvastarinta kumpuaa. Syyllisten etsimisen sijaan
kehittämishankkeiden haasteena on pikemmin se, miten kehittämisintoa ja sitoutumista
voidaan edistää. Honkanen (2006, 375-376) näkee avaintekijöiksi muun muassa tavoitteiden kirkastamisen, positiivisen palautteen antamisen, jo saavutettujen tulosten esiin
nostamisen sekä avoimen keskustelun ja vuorovaikutuksen. Eräs laatuvastaava totesikin:
Kannustetaan ja ”potkitaan” toisiamme eteenpäin. Positiivisella
palautteella saa paljon aikaan.
Toinen laatuvastaava kiteytti oman mottonsa, jonka avulla hän tiukan paikan tullen kannusti sekä itseään sekä työtovereitaan:
Kyllä tästä hyvä tulloo!
Eräässä palveluyksikössä kehittämishankkeen alkumetrit olivat kankeita: kehittämishankkeen kohde, vuorovaikutus ja kommunikaatio, ei tuntunut kiinnostavan työntekijöiden
enemmistöä. Esimerkiksi hankkeen tueksi hankitun ulkopuolisen asiantuntijan konsultaatiokäyntiin osallistui laatuvastaavien lisäksi vain kaksi työntekijää muiden istuessa kahvilla. Hankkeen toteuttajiksi näytti rajautuvan sama ydinjoukko, joka oli vastannut työskentelystä jo Arviointikierroksella. Laatuvastaava pohti sitoutumattomuuden syitä, ja arveli,
että vuorovaikutus ja kommunikaatio näyttäytyvät monille haastavina, vaikeasti ymmärrettävinä asioina.
Noin kehittämishankkeen puolivälissä kyseisessä palveluyksikössä kuitenkin tapahtui käänne: laatuvastaava kertoi informoineensa muuta henkilökuntaa siitä, että mikäli suuri osa
henkilökunnasta aikoo vetäytyä hankkeen ulkopuolelle, laatuvastaava keskustelee asiasta
vakavasti yksikön esimiehen kanssa. Joko uhkaus tehosi tai jotakin muuta kliksahti: seuraavan ohjaussoiton yhteydessä laatuvastaava kertoi henkilökunnan aktivoituneen siten, että
enää pieni vähemmistö jättäytyi hankkeen ulkopuolelle. Hankkeen päätösvaiheessa palveluyksikössä jouduttiin kuitenkin jälleen pohtimaan rajoja sen suhteen, missä määrin yksittäinen työntekijä voi päättää, noudattaako hän työyhteisössä valittua toimintalinjaa vai ei.
Eräässä palveluyksikössä työyhteisön osallistumiseen vaikutti erityisesti se, että kehittämishankkeen myötä palveluyksikön emo-organisaatiossa käynnistyi samaan aihepiiriin liittyvä laajempi kehittämistyö. Yhtäältä tämä samanaikaisuus hyödytti palveluyksikköä siten,
että emo-organisaation toimet saman kehittämiskohteen parissa vahvistivat palveluyksikön
oman kehittämishankkeen toteuttamista, mutta toisaalta tehtävät jumiutuivat, kun palveluyksikön täytyi odottaa emo-organisaatiossa tehtäviä päätöksiä ja linjauksia. Ymmärrettävästi tilanne vaikutti pidemmän päälle siten, että työyhteisön kiinnostus alkoi hiipua.
Valpolan (2004) mukaan muutostilanteessa ei tarvitse tavoitella tilannetta, jossa kaikki seisoisivat tiiviinä rintamana yhteisten tavoitteiden takana. Riittää, kun 20 % henkilöstöstä
on sitoutunut muutokseen. Tämä on se kriittinen massa, jonka avulla laiva alkaa vähitellen kääntyä. Johdolta sen sijaan tarvitaan 100-prosenttista sitoutumista.
Palveluyksiköiden esimiehet korostivat hankesuunnitelmia arvioidessaan omana roolinaan työyhteisön kannustamista ja innostamista sekä mahdollisten hankintojen ja muiden materiaalisten resurssien mahdollistamista. Miltä johdon rooli näyttäytyi laatuvastaa-
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vien näkökulmasta? Muutama laatuvastaava koki saaneensa merkittävää henkistä tukea
esimiehiltään esimerkiksi siten, että esimies oli antanut kannustavaa palautetta laatuvastaaville ja työyhteisölle ja oli kannustanut tekemään rohkeitakin ratkaisuja. Lisäksi yksi
laatuvastaava koki esimiehen tukeneen hanketta ottamalla itselleen vastuuta työyhteisön
sitoutumisesta ja vastarinnan käsittelystä. Laatuvastaaville tuntui olevan merkityksellistä myös se, että esimiehet välittivät työyhteisölle myönteisiä terveisiä esimerkiksi organisaation yhteistyökumppaneilta. Lisäksi muutama laatuvastaava koki esimiehen tukeneen
hanketta konkreettisesti järjestämällä palveluyksikölle hankkeen toteutuksessa tarvittavia
materiaaleja ja välineitä.
Kahdessa palveluyksikössä johtajan vaihtuminen kesken Kehittämiskierroksen sekoitti pakkaa. Toisessa palveluyksikössä henkilökunnalla oli paljon odotuksia – ehkä vaatimuksiakin
– uutta johtajaa kohtaan. Erityisen haastavana laatuvastaava koki sen, että henkilökunnan
ja johtajan kehittämisvisiot eivät yhteisesti työstetystä hankesuunnitelmasta huolimatta kohdanneet konkreettisesti. Henkilökunta oli hitsautunut yhteen Arviointikierroksen aikana,
jolloin kehittämisinnostus ja -odotukset olivat alkaneet viritä työyhteisössä. Nämä odotukset eivät täysin kohdanneet uuden johtajan linjausten kanssa, mikä aiheutti henkilöstössä
kuohuntaa sekä kokemuksen, että henkilöstö ei tule kehittämistyössä riittävästi kuulluksi.
Toisessa palveluyksikössä kehittämiskohteeseen puolestaan liittyi paljon konkreettisia
esityksiä, joita yksikön esimiehen olisi pitänyt pystyä tekemään organisaation ylemmälle
johdolle. Johtajavaihdosten takia esitys- ja päätösprosessi katkesi, eikä henkilökunta pystynyt viemään hanketta yksinään eteenpäin ilman organisaation johdon tekemiä linjauksia ja päätöksiä.
Palveluyksiköissä pohdittiin kehittämistyön aikana tehtyjä havaintoja ja vastaan tulleita
yllätyksiä. Muutamassa palveluyksikössä kehittämistyön aikana ilmenneet työyhteisön
dynamiikkaan liittyneet ongelmat tulivat laatuvastaaville yllätyksenä. Muutamaan työyhteisöön hankittiinkin Kehittämiskierroksen aikana yksilö- ja/tai ryhmätyönohjausta
työyhteisön ongelmien selvittelyn tueksi. On mahdotonta arvioida, mitkä tekijät johtivat
ongelmien kärjistymiseen näissä muutamassa työyhteisössä. Kehittämishanke ja kehittämistyö tuskin sinällään olivat ongelmien syynä. Ehkä kyse oli pikemmin siitä, että oman
työn ja työyhteisön arviointi, muutosprosessin käynnistäminen ja palvelun laadusta tietoiseksi tuleminen nostivat pintaan hankaliakin asioita. Eräs laatuvastaava totesi kehittämistyöskentelyn kuluessa:
Alli on ollut hyvä: sen varjolla saadaan nostettua vaikeita asioita
käsittelyyn.
Myös esimiesten vaihtuminen aiheutti yllätyksiä muutamassa palveluyksikössä erityisesti siksi, että kehittämishankkeen edellyttämä päätöksenteko ja tiedonkulku vaikeutuivat.
Sen sijaan laatuvastaavien vaihtuminen muutamassa palveluyksikössä kesken hankkeen ei
vaikuttanut aiheuttavan katkoksia kehittämisprosesseihin: laatuvastaavien parityöskentely
turvasi jatkuvuuden viestikapulan siirtyessä juohevasti laatuvastaavalta toiselle.
Myönteisinä yllätyksinä laatuvastaavat nostivat esiin kehittämishankkeesta sekä palvelunkäyttäjiltä että heidän omaisiltaan saadun kannustavan palautteen. Hyvä palaute kannusti
työyhteisöjä jatkamaan kehittämistyötä ajoittaisista väsymyksistä ja uskonpuutteista huolimatta. Eräs laatuvastaava arvioi, että palveluyksikön käynnistämä kehittämistyö antoi
sysäyksen saman aihepiirin tarkasteluun koko emo-organisaation tasolla. Laatuvastaava
olikin ylpeä työyhteisönsä pioneerihengestä.
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Palvelunkäyttäjien keskinäiseen kiusaamiseen paneutuneessa hankkeessa palveluyksikön
henkilökunnan yllätti havainto siitä, kuinka paljon kehitysvammaisilla henkilöillä on hyvinkin kipeitä kokemuksia kiusatuksi tulemisesta. Kokemusten kipeys asetti suuria haasteita aiheen käsittelylle. Aiheen käsittely tarinateatterin avulla vaikutti olevan monille palvelunkäyttäjille vapauttava kokemus.
Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon keskittyvässä hankkeessa puolestaan todettiin,
että henkilökunta oli tehnyt monen palvelunkäyttäjän toiminnasta virheellisiä tulkintoja,
koska henkilökunnalla ei ollut aiemmin ollut tietoa palvelunkäyttäjien vuorovaikutuksen
ja kommunikaation tavoista eli esimerkiksi siitä, mikä tiettyjen esineiden merkitys on palvelunkäyttäjälle.
Toisaalta vuorovaikutuksen ja kommunikaation laaja-alaisuus yllätti myös myönteisesti:
laatuvastaavan mukaan motivaatio aiheen tarkasteluun kasvoi sitä myötä kun aiheen monipuolisuus ja syvällisyys valkenivat. Laatuvastaava totesi työyhteisön oivaltaneen kouriintuntuvasti, miten henkilökunta lyö lukkoon asioita omassa mielessään ilman että palvelunkäyttäjille annetaan tilaisuus ilmaista omia näkemyksiään. Toinen saman aihepiirin
parissa työskennellyt laatuvastaava totesi keskeisenä oivalluksenaan, että vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon keskittyminen palvelunkäyttäjien kanssa toimittaessa ei edes
vie enempää aikaa.
Palveluyksiköt tarkastelivat päättyneitä hankkeitaan myös oppimisen näkökulmasta: missä
asioissa hankkeessa onnistuttiin, missä epäonnistuttiin, ja mitä tehdään seuraavalla kerralla toisin (taulukko 15)?
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Taulukko 15. Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden
loppuarviointia.
Onnistumisia

”Petrattavaa”

- Säännölliset arviointiin ja kehittämiseen
keskittyvät henkilökuntapalaverit
- Kehittämishankkeen aikataulutus ja
organisointi
- Tavoiteltavat muutokset oli määritelty
riittävän selkeästi.
- Laatutiimi ideoiden, näkökulmien ja
palautteen antajana
- Palvelunkäyttäjien pohdintaryhmä näkökulmien ja pohdinta-aineistojen tuottajana
(esimerkiksi ryhmän käymät arvokeskustelut)
- Palvelunkäyttäjien konkreettinen osallistuminen hankkeen toteutukseen
- Vastuun ja tehtävien jakaminen työpareille
ja työryhmille
- Laatuvastaavien parityöskentely
- Aikataulua osattiin ja uskallettiin tarvittaessa
muuttaa.
- Valittu kehittämiskohde vaikutti palvelunkäyttäjien ja henkilökunnan jokapäiväiseen
elämään, mikä motivoi asian kehittämiseen.
- Onnistunut menetelmävalinta kehittämiskohteen käsittelyssä
- Tuloksia saatiin todennettua muun muassa
kyselyjen avulla.
- Rohkeus kokeilla uutta kannattaa.
- Arjen keskellä tehtävä kehittäminen onnistuu,
kun kehittämiskohde on sopiva ja työskentely
pilkotaan sopiviksi osasiksi.
- Pitkän kehittämishankkeen läpivieminen
- Yhteistyö eri tahojen kanssa
- Hankesuunnitelman muokkaaminen matkan
varrella
- Sopivan kokoinen hanke
- Kehittämiskohteeseen liittyvä teoria antoi
viitekehyksen kehittämishankkeelle.
- Yhteistyöllä pääsee pitkin askelin eteenpäin.

- Johdon rooli kehittämisen tukijana jäi liian
pieneksi.
- Laatuvastaavan tehtävien hoitaminen olisi
edellyttänyt parempaa työsuunnittelua
oman perustehtävän ja laatuvastaavan
tehtävän yhteensovittamiseksi.
- Kaikissa työryhmissä olisi pitänyt olla
palvelunkäyttäjien edustaja.
- Hankkeen toteuttamiselle tulee olla
enemmän aikaa (niin kuukausia kuin
työaikaa).
- Tiedottaminen palveluyksikön ja emoorganisaation sisällä ja välillä
- Byrokratiavaikutusten ennakointi kehittämishankkeen etenemisen kannalta
- Kehittämistyön jatkuvuuden turvaaminen
myös henkilöstövaihdosten ym. muutostilanteiden yhteydessä

Kehittämistyöskentelyn päätösvaihe ei ole vain menneeseen katsomista ja tehtyjen ratkaisujen arvioimista, vaan yhtä tärkeää on pohtia kysymystä ”onko elämää kehittämishankkeen jälkeen?”. On syytä pohtia ensinnäkin sitä, aiotaanko kehittämishankkeessa kehitettyjä toimintatapoja tai sisältöjä vakiinnuttaa vakituisesti palveluyksikön toimintaan.
Onko esimerkiksi kehittämishankkeen pilottiosallistujiin kohdistunut toiminta tuottanut
niin hyviä tuloksia, että toiminta kannattaa laajentaa koskemaan kaikkia palvelunkäyttäjiä? Jos näin on, miten asiassa aiotaan edetä? Entä miten organisaatiossa aiotaan välttää
se, että kehittämistyö jää kertaluontoiseksi ponnistukseksi, jonka jälkeen palataan takaisin vanhaan? Entä miten toimitaan siinä tapauksessa, että kehittämistyö ei tuottanut niitä
tuloksia joita siltä odotettiin?
Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä luotiin katse tulevaisuuteen hahmotellen mieluisaa tulevaisuutta ja sinne pääsemisen keinoja. Kaikissa palveluyksi-
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köissä tulevaisuudennäkymänä oli kehittämishankkeessa kehitetyn toiminnan jatkaminen,
vahvistaminen ja laajentaminen. Keinoina nähtiin muun muassa Alli-työskentelyssä hyvään
alkuun saatujen henkilöstön ja palvelunkäyttäjien palaveri- ja työryhmäkäytäntöjen jatkaminen, henkilökunnan kouluttaminen ja ylipäätään kehitysvamma-alan tuulten haistelu.
Myös uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys nähtiin tärkeiksi keinoiksi vaikuttaa
siihen, miten palvelujen arviointi- ja kehittämishalukkuus säilyy palveluyksikössä. Myönteisen kehittämishengen säilyminen nähtiin olennaisen tärkeänä tekijänä. Laatutiimien
nähtiin useassa palveluyksikössä toimineen niin hyvin, että työskentelyn jatkamista pidettiin mielekkäänä, mutta pohdintaa aiheutti laatutiimin funktio aikataulutetun ja etapeittain etenevän työskentelyn päättyessä.
Kehittämishankkeissa tarkastelun kohteena olleiden asioiden lisäksi jotkut palveluyksiköt
nimesivät jo uusia aiheita joihin tarttua. Näitä olivat muun muassa keskustelumaton (Talking Mats®) hyödyntäminen palvelunkäyttäjien osallistumisessa, ikääntyviin kehitysvammaisiin kohdistuva seniorityö sekä tuetun työllistymisen työhönvalmennus.
Kehittämishankkeiden onnistumisen kannalta kriittisimmiksi tekijöiksi on tutkimuksissa havaittu muun muassa hankkeiden tarvelähtöisyys, selkeä tavoitteiden määrittely, johdon tuki, riittävät resurssit, realistinen aikataulu, hankkeiden kohteena olevien henkilöiden osallistuminen sekä selkeät vuorovaikutuskanavat ja toimiva vuorovaikutus (Mäkelä
2002, 13). Nämä teemat nousivat esiin myös Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä.
Kehittämiskierroksen kehittämistyöskentely eroaa tavallisesta kehittämistyöstä siten, että
palveluyksiköt etenevät työskentelyssään Alli-valmennusohjelman valmiin työskentelymallin ja -aikataulun mukaan. Laatuvastaavat moittivat Kehittämiskierroksen aikataulua aika
ajoin liian tiukaksi, mutta toisaalta useimmat heistä totesivat Allin tarjoaman selkärangan
tehtävänantoineen, aikataulutuksineen ja raportointivaateineen tukeneen työskentelyä.
Koska kehittämistyö on ohjattua ja edistymistä seurataan, on ”pakko”
saada jotain aikaiseksi. Meillä ainakin on usein tapana, että epäkohdista puhutaan, mutta asiat jäävät ilmaan, eikä kukaan päätä tai ota
vastuuta niiden hoitamisesta.
Olemme saaneet Allista energiaa yrittämiseen.
Allin varjolla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä vaan, puskea
eteenpäin arvioinnissa ja kehittämisessä.
Kehittämiskierros opettaa kehittämisen tekniikkaa.
”Paketti” on erittäin hyvä, napakasti ohjattu ja ohjeistettu.
Laatuvastaavat arvioivat Kehittämiskierroksen keskeiset palvelut – työkirjan, valmennukset ja ohjauksen – pääsääntöisesti varsin hyviksi. Esimerkiksi kierroksen valmennustilaisuudet saivat laatuvastaavilta arvosanan 4,3 kun arviointiasteikkona oli 1 (heikko) – 5
(erinomainen).
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4. Pohdintaa
Työn ja työelämän muutosta on luonnehdittu muun muassa siten, että ”uusi työ” on tietoistunutta, yksilöllistä, joustavaa, henkilöitynyttä, sääntelemätöntä ja yhteistoiminnallista (Julkunen 2008, 18–19). Arviointiin ja kehittämiseen tämä murros kytkeytyy erityisesti
siten, että aiemmin ”vanhan työn” aikana työntekijän velvollisuutena nähtiin huolehtia
vain omista henkilökohtaisista tehtävistään ilman näkemystä kokonaisuudesta. Esimiehen tehtävänä oli jakaa työt ja huolehtia toiminnan kehittämisestä. ”Uuden työn” aikana
korostuu se, että työntekijöillä ja työyhteisöillä on paras asiantuntemus työstään, ja näin
ollen yksittäisen työntekijän ja koko työryhmän tulee yhdessä ottaa vastuuta töiden suunnittelusta ja hoitamisesta. Esimies ei voi vastata organisaation laadukkuudesta, vaan laatu
syntyy tai on syntymättä joka päivä, jokaisen työntekijän toiminnassa.
Työn muutos näyttäytyy myös kehittämistoiminnassa. Organisaatioiden kehittämisessä
korostuivat aiemmin vastausten antaminen yksittäisiin teknisluontoisiin ongelmiin sekä
yksilö- ja keinokeskeisyys. Tänä päivänä kehittämistoiminta on yhä enemmän käytännön
tason asiantuntemukseen ja vertaisten välisen tiedon ja kokemusten vaihdolle perustuvaa
toimintaa. (Seppänen-Järvelä ym. 2006.) Uudenlainen kehittämiskulttuuri edellyttää myös
organisaatioiden muuttumista. Oppivan organisaation ideasta on puhuttu kauan. Oppivassa organisaatiossa suositaan uuden oppimista ja kehittymistä, siellä jaetaan yhteinen,
kehittämiseen motivoiva visio työstä ja siellä työkuormitus suunnitellaan siten, että kehittämistyölle ja uuden oppimiselle jää aikaa. Oppivassa organisaatiossa kyseenalaistetaan
sekä henkilökunnan että organisaation vakiintuneita toimintatapoja, luodaan, hankitaan
ja siirretään tietoja sekä mahdollistetaan yksilöiden osaamisen ja kykyjen kehittäminen.
(Sarala 2000, 11.)
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden työskentelyssä raapaistiin uudenlaisen kehittämistoiminnan ja oppivan organisaation pintaa muun
muassa kokeilemalla yhteistoiminnallista arviointia ja kehittämistä laatutiimien muodossa
sekä jakamalla arviointi- ja kehittämisvastuuta työyhteisön sisällä. Kokemukset niin laatuvastaavien roolista, laatutiimien toiminnasta kuin palvelunkäyttäjien osallistumisesta olivat
pääsääntöisesti erittäin myönteisiä. Samalla nämä uudet lähestymistavat nostivat kuitenkin
esiin työyhteisön dynamiikkaan, esimiesrooliin ja työn organisointiin liittyviä kipukohtia.
Ehkä arviointi- ja kehittämistyöskentelyn aikaansaamassa kuohunnassa olikin osaltaan
kyse vanhan ja uuden työn kohtaamisesta. Tähän viittaavat esimerkiksi muutamien laatuvastaavien työyhteisöltään saamat kommentit siitä, että arviointi- ja kehittämistyöskentely ei ole oikeaa työtä. Muutamassa työyhteisössä osa työntekijöistä pyrki sanoutumaan
irti työskentelystä vetoamalla siihen, että he tekevät ”vain sitä mistä palkka maksetaan”.
Olisi houkuttelevan helppoa todeta ykskantaan, että näitä puheenvuoroja käyttävät työyhteisöjen vastarannankiisket ja muutospelkoiset työntekijät. Olennaisempaa olisi kuitenkin
pohtia sitä, missä määrin kehitysvamma-alan organisaatioissa on omaksuttu oppivan organisaation ja uudistuvan kehittämistoiminnan periaatteet. Millä edellytyksin niukkojen
toimintaresurssien varassa toimiva ohjaus- ja hoitotyö pystyy vastaamaan kehittämistoiminnan haasteisiin?
Alli-valmennusohjelmien pilotoinnin käynnistyessä palveluyksiköiden edustajat kertoivat
odotuksistaan Alli-työskentelyä kohtaan. Osallistujat odottivat saavansa itselleen arviointi- ja kehittämisvälineitä sekä vahvistavansa arviointi- ja kehittämisosaamistaan. Lisäksi
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osallistujat odottivat kuulevansa muiden alalla toimivien kokemuksia. Arvioinnin ja kehittämisen merkitys palvelunkäyttäjien hyvinvoinnin, elämänlaadun ja tarpeiden tyydyttymisen näkökulmasta ei noussut esiin arviointi- ja kehittämistyöskentelyn motiivina. Joko asia
oli osallistujille niin itsestään selvä, että sitä ei huomattu mainita, tai käyttäjänäkökulma
oli työskentelyn alkuvaiheessa jokseenkin hämärän peitossa.
Sen sijaan monessa palveluyksikössä keskeisenä arvioinnin ja kehittämisen motiivina –
ehkä jopa pakkona – nähtiin se, että palvelun laadun todentaminen on välttämätöntä palvelujen kilpailuttamiselle perustuvassa nykyjärjestelmässä. Eräs laatuvastaava valotti oman
palveluyksikkönsä tilannetta vahvistuvassa tilaaja–tuottaja-mallissa:
Emo-organisaatio vaatii kehittämistä ja eteenpäin menoa. Kuntayhtymän aikana ei ollut kehittämispaineita. Lähin kilpailija, yksityinen asumispalveluyrittäjä, toimii parin kilometrin päässä, joten kilpailu näyttäytyy meillä hyvin konkreettisesti.
Pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä oli ennen Alli-valmennusohjelmiin osallistumista arvioitu ja kehitetty palveluja varsin vaihtelevasti, ja palveluyksiköiden edustajien
näkemyksissä laatutyön sisällöistä tuntui myös olevan paljon hajontaa. Muutamissa palveluyksiköissä asiakastyytyväisyyskyselyjen tekeminen oli vakiintunut käytäntö – tosin
näissä yksiköissä kyselyt suunnattiin yleensä yksinomaan palvelunkäyttäjien omaisille, ei
itse palvelunkäyttäjille. Neljässä palveluyksikössä oli vuosien varrella tehty jonkinlaista itsearviointia tai koottu laatukansiota esimerkiksi emo-organisaation laatujärjestelmätyön
yhteydessä. Muutamassa palveluyksikössä laadun arvioinniksi ja kehittämiseksi miellettiin se, että henkilökunta pitää säännöllisiä palavereja.
Yhteinen nimittäjä eri palveluyksiköiden aiemmalle laatutyölle vaikutti olevan se, että aiemmat rupeamat olivat olleet kertaluontoisia ponnistuksia, joista ei ollut jäänyt palveluyksiköihin pysyviä arviointi- ja kehittämiskäytäntöjä. Alli-valmennusohjelmien tavoitteena on
juurruttaa palveluyksiköihin sellaisia pysyviä toimintamalleja, jotka tukevat säännöllistä
itsearviointia ja kehittämistä. Alli-työskentelyn vaikuttavuutta voidaan tältä osin arvioida
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä vasta pidemmällä aikavälillä.
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneiden palveluyksiköiden työskentelyssä nousi monella eri tavalla esiin alan palveluyksiköiden ja niissä työskentelevän
henkilökunnan tilanne. Esimerkiksi muutamien palveluyksiköiden sijaistamiskäytännöt
kertoivat karua kieltään tämän hetken todellisuudesta: kun lupaa sijaisten rekrytointiin
ei saada pitkienkään sairauslomien yhteydessä, kaikki perusasiakastyön ulkopuolelle jäävä, ylimääräisenä nähtävä työ – kuten arviointi ja kehittäminen – laitetaan jäihin, kunnes
henkilöstötilanne taas normalisoituu – jos normalisoituu.
Yhdessä palveluyksikössä haasteena oli sijaisten suuri määrä: vakituinen henkilöstö koki
jatkuvien ja vaihtuvien sijaisuuksien vaikeuttavan työn suunnitelmallisuutta ja yhdenmukaisuutta. Henkilökunnan vaihtuvuudella lienee vaikutuksensa myös siihen, miten arviointiin ja kehittämiseen sitoudutaan ja miten sen koetaan liittyvän omaan työrupeamaan.
Alli-valmennusohjelmiin sisältyy laatuvastaavien henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.
Laatuvastaavat tuntuivat kokevan säännöllisen puhelinohjauksen tarpeellisena. Ohjaussoitoille oli tyypillistä se, että laatuvastaavilla oli melko vähän etappien suorittamiseen liit-
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tyviä konkreettisia kysymyksiä. Sen sijaan ohjaussoitoissa korostui laatuvastaavien tarve
kertoa tunnelmistaan ja pohtia palveluyksikkönsä tilannetta ja kuulumisia. Ohjaussoitoilla
lieneekin ollut laatuvastaaville merkitystä erityisesti emotionaalisena tukena: ohjaussoiton
yhteydessä laatuvastaavalla oli lupa tuulettaa tuntemuksiaan henkilölle, joka oli riittävän
ulkopuolinen mutta toisaalta riittävästi perillä palveluyksikön tilanteesta. Tämä havainto
herättää kysymyksen: onko kehitysvamma-alan työntekijöillä riittävästi saatavilla ja käytettävissä ammatillista emotionaalista tukea oman työn tekemiseen ja analysointiin?
Kahdessa palveluyksikössä päädyttiin Kehittämiskierroksen aikana tilanteeseen, jossa osa
henkilökunnasta irtisanoutui kehittämishankkeen tavoitteista ja toteutuksesta. Tilanne pitkittyi siinä määrin, että kyse ei ollut pelkästä alkumetrien vastustuksesta. Tilanne herätti
laatuvastaavissa sekä yksiköiden muussa henkilökunnassa hämmennystä, turhautumista,
kiukkuakin. Laatuvastaavien ohjaussoittojen yhteydessä pohdittiin, kuinka pitkälle yksittäisen työntekijän oma työote voi poiketa siitä linjasta, jota palveluyksikössä tavoitellaan.
Kuinka pitkälti työntekijä voi esimerkiksi kieltäytyä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käytöstä asiakastyössä sillä perusteella, että ”se sujuu teiltä muilta paremmin”? Kuinka pitkälti palvelunkäyttäjien täytyy joutua mukauttamaan omaa toimintaansa, vuorovaikutustaan ja kommunikaatiotaan yksittäisten työntekijöiden mukaan,
kun asian tulisi olla juuri päinvastoin?
Tilanne ratkesi toisessa mainituista palveluyksiköstä lopulta siten, että yksikön esimies siirsi ”oman tiensä kulkijan” toiseen palveluyksikköön, mutta toisessa yksikössä tilanne oli
jossain määrin päällä vielä kehittämishankkeen päättyessäkin. Tämän yksikön esimiehen
haasteeksi jäi tehdä linjanveto siitä, millaista työotetta työntekijöiltä odotetaan.
Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotointikokemusten nojalla on perusteltua todeta, että
Alli-työskentelyn alkuvaiheessa palvelunkäyttäjät näyttivät olevan muutamissa palveluyksiköissä sivuroolissa. Esimerkiksi eräässä palveluyksikössä henkilökunta totesi, että palvelunkäyttäjien toiveita ei tunneta, koska he eivät kommunikoi puheella ja koska puhetta
tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien kokeiluun ja käyttöön ei ole aikaa.
Eikö tämä kerro siitä, että henkilökunnan työnkuvassa korostuu jokin muu asia kuin palvelunkäyttäjien toiveet ja tarpeet palvelun sisältöä määrittävinä tekijöinä?
Tai kun palveluyksikön henkilökuntaa pyydettiin nimeämään keskeiset asiakastahonsa,
luettelosta löytyivät palveluyksiköltä alihankintatöitä tilaavat yritykset, mutta kehitysvammaiset palvelunkäyttäjät loistivat listalla poissaolollaan. Laatuvastaava totesi, että
palvelunkäyttäjät puuttuivat siksi, että he ovat aivan itsestään selvästi yksikön olennainen
asiakastaho – mutta kertoiko tämä lipsahdus sittenkin jostain periaatteellisemmasta henkilökunnan työotteeseen liittyvästä asiasta?
Näistä härnäävistä kysymyksistä huolimatta on syytä korostaa, että Arviointi- ja Kehittämiskierroksen pilotointiin osallistuneissa palveluyksiköissä tehtiin ensiluokkaista työtä
palvelunkäyttäjien parissa ja heidän kanssaan sen jälkeen, kun Alli-valmennusohjelmien
perusajatus palvelunkäyttäjistä palvelun laadun tärkeimpinä määrittäjinä oli oivallettu. Palveluyksiköissä luodut työskentelymallit palvelunkäyttäjien osallistumisen ja oman potentiaalin esiin saamisen tueksi hakevat kehitysvamma-alalla vertaisiaan (Pohjola 2010). Esimerkiksi palvelunkäyttäjien omat pohdinta- ja palauteryhmät toimivat hienosti, ja muutamissa
palveluyksiköissä palvelunkäyttäjien rooli laatutiimissä vahvistui kerta toisensa jälkeen.
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Alli-työskentelyssä mukana olleet palveluyksiköt kulkivat Arviointi- ja Kehittämiskierroksella kappaleen matkaa asiakaslähtöisyyden vahvistamisen polulla. Niin Alli-työskentelyyn
osallistuneilla kuin muillakin kehitysvammapalveluja tuottavilla organisaatioilla työntekijöineen kuitenkin riittää vielä askeleita otettavaksi, jotta kehitysvammaisten henkilöiden
aseman ja roolin muutos toiminnan kohteesta oman elämänsä päämieheksi (kuva 7) toteutuu täysimittaisesti.

Kuva 7. Kehitysvammaisten henkilöiden osallistuminen palvelujen
arviointiin ja suunnitteluun. (mukaillen: Hintsala ym. 2004)
4. taso: Henkilö ”päämiehen” roolissa
Käyttäjälähtöinen avun ja tuen tarpeiden arviointi ja palvelusuunnittelu.
Henkilö voi määritellä, mitä asioita käsitellään. Kehitysvammaisella henkilöllä puolueeton
tukihenkilö, joka avustaa palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa.
Kehitysvammainen henkilö voi valita tukihekilönsä/avustajansa.
Apuna välineitä, jotka tukevat kommunikaatiota ja päätöksentekoa.
Vertaisryhmiä, joissa voi jakaa kokemuksia ja
mahdollisuus oppia päätöksentekoa.
Selkokieliset välineet ja lomakkeet: kuvien käyttäminen apuna,
valokuvat, piirtäminen...
3. taso: Asiakas osallistujana
Henkilö osallistuu ja voi määritellä, mitä asioita käsitellään.
2. taso: Henkilö informanttina
Henkilö toimii informanttina.
Henkilöä haastatellaan ja häneltä kerätään tietoa.
1. taso: Kehistysvammaista henkilöä
ei kuulla
Henkilö ei osallistu palvelujen
suunnitteluun ja arviointiin.
Henkilöä ei kuulla.

74

”Kyllä tästä hyvä tulloo!” - Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa

Lähteet
Ahlstén, Marika & Susanna Hintsala & Mari Rajaniemi (2010). Hyviä käytäntöjä ja parempia palveluja. Kehitysvammaliiton selvityksiä 5. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Ala-Laurinaho, Arja (2004). Jatkuvan parantamisen rajat? Toimintatutkimus jatkuvan parantamisen ja organisaation toimintamallin yhteyksistä. Työ ja ihminen 18:1, 31–49. http://
www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tyojaihminen_1_2004.pdf (Luettu 14.6.2012).
Fetterman, David M. (2001). Foundations of Empowerment Evaluation. Thousand Oaks
(CA): Sage.
Helakorpi, Seppo (2005). Työn taidot: ajattelua, tekoja ja yhteistyötä. HAMK Ammatillisen
opettajakorkeakoulun julkaisuja 2/2005. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.
Hintsala, Susanna & Ilona Ainali & Leena M. Matikka (2004). Voimavarat vaikuttaviksi.
Projektin loppuraportti. Kotunet-julkaisuja 4. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Holma, Tupu (2003). Laatua vanhustyön arkeen. Suunta ja välineet kehittämistyöhön. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
Honkanen, Henry (2006). Muutoksen agentit: muutoksen ohjaaminen ja johtaminen. Helsinki: Edita.
Julkunen, Raija (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.
Juusti, Jyri & Erja Pietiläinen (2000). Tienviittoja kehitysvammapalveluiden laadun itsearviointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.
Kauppila, Reijo A. (2007). Ihmisen tapa oppia. Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Koskinen-Ollonqvist, Pirjo (2006). Kehittämistoiminta voimavaraksi. Luento sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointifoorumissa/Järvi-hanke 1.6.2006. http://www.jarjestoarviointi.
fi/@Bin/1578095/Pirjo+Koskinen-Ollonqvist+1.6.pdf (Luettu 14.6.2012).
Matikka, Leena (1999). Elämänlaatu vammaispalvelujen tavoitteena. Teoksessa: NoukoJuvonen, Susanna (toim.) (1999). Pyörätuolitango. Näkökulmia vammaisuuteen. Helsinki:
Edita, 7–24.
Mäkelä, Pekka (2002). Projektin johtoryhmän opas. Linjajohto asiantuntijoiden tukena. Toijala: Promanet Oy.
Pohjola, Anneli (2010). Asiakas sosiaalityön subjektina. Teoksessa Laitinen, Merja & Anneli Pohjola (toim.). Asiakkuus sosiaalityössä. Helsinki: Gaudeamus, 19–74.

Kehitysvammaliitto ry

75

Sarala, Urpo (2000). Toiveista totta. Työyhteisöjen kehittäminen käytännössä. Helsinki: Palmenia-kustannus.
Seppänen-Järvelä, Riitta & Vappu Karjalainen (toim.) (2006). Kehittämistyön risteyksiä.
Helsinki: Stakes.
Seppänen-Järvelä, Riitta (toim.) (2005). Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineinä.
Hyvät käytännöt. Menetelmäkirja. Helsinki: Stakes.
Soin, Sarv Singh (1992). Total Quality Essentials. Using Quality Tools and Systems to Improve
and Manage Your Business. New York: McGraw-Hill.
Valpola, Anneli (2004). Organisaatiot yhteen: muutosjohtamisen käytännön keinot. Helsinki:
WSOY.

76

”Kyllä tästä hyvä tulloo!” - Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa

Kehitysvammaliitto ry

77

Palveluyksikön palveluja käyttävät asiakkaat
(toimintakyky, tuen ja avun tarve, ikä- ja
sukupuolijakauma yms. kuvaavaa luonnehdintaa
palvelunkäyttäjistä)

Asiakaskartan laatija

Palveluyksikkö

Asiakaskartta (Mukaillen: Holma 2003)

Liite 1. Asiakaskartta-lomake.

Läheiset yhteistyökumppanit
(tahot, joiden kanssa ollaan yhteydessä ja
tehdään yhteistyötä säännöllisesti)

Sisäiset asiakkaat
(esim. oman organisaation muut yksiköt)

Muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
(tahot, joiden kanssa ollaan yhteydessä ja
tehdään yhteistyötä vähemmän säännöllisesti)

Palvelujen ostajat, tilaajat,
maksajat, rahoittajat
(esim. kunta, Kela, työhallinto,
alihankintatöiden toimeksiantajayritykset)

Oma työyhteisömme
(palveluyksikön nimi, henkilöstömäärä ja -rakenne,
asiakaspaikkojen määrä yms.)

Pvm

Liite 2. Ote henkilöstön ryhmäkeskustelurungon väittämistä.
Väite

Väitteessä esitetty asia toteutuu yksikössämme
(rastittakaa sopivin vaihtoehto)

Kommentteja ja
muistiinpanoja

Hyvin
Kohtalaisesti Huonosti EOS =
			
ei osaa
			 sanoa
Teema: Turvallisuus (kaikille palveluyksiköille)
1. Palveluyksikön asiakkaiden ei tarvitse pelätä joutuvansa kohtaamaan fyysistä
väkivaltaa yksikössä.

2. Palveluyksikön asiakkaat
eivät joudu henkisen väkivallan tai alistavan kohtelun
uhreiksi.

3. Palveluyksikön koko
henkilökunta pystyy tarvittaessa antamaan ensiapua
ja elvytystä.

4. Palveluyksikössä on
monipuolisesti ja kattavasti
varauduttu erilaisiin hätätilanteisiin.

5. Palveluyksikössä annetaan erilaisiin hätätilanteisiin valmentavaa
koulutusta asiakkaille ja
henkilökunnalle ja hätätilanteissa toimimista
harjoitellaan.

6. Asiakkaat tietävät henkilökunnan työvuorot ja sen,
milloin henkilökunta on
paikalla.

78

”Kyllä tästä hyvä tulloo!” - Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa

Liite 3. Esimerkki käsiteltävästä elämänlaadun osa-alueesta.
1. osa-alue: Vaikutusmahdollisuudet

Tämä tarkoittaa muun muassa:
- Vammaisilla ihmisillä on halutessaan oikeus tehdä aitoja omaa elämäänsä koskevia pieniä ja
isoja valintoja ja päätöksiä.
- Valinnat ja päätökset voivat koskea arkisia asioita (ruoka, vaatteet, aktiviteetit ja harrastukset)
ja elämän suuntaan vaikuttavia asioita (asuinpaikka ja -toverit, elämänkumppani, opiskelu- ja
työpaikka).
- Jotkut vammaiset henkilöt tarvitsevat tukea ja ohjausta valintojen ja päätösten tekemisessä ja
jotkut myös kokemusta ja oppia valintojen ja päätösten tekemisestä.
- Myös vammaisen henkilön valintoihin ja päätöksiin voivat vaikuttaa esimerkiksi henkilön
kulttuuritausta tai uskonto.

Miten vaikutusmahdollisuudet toteutuvat henkilön elämässä?

Asiaa voidaan selvittää tarkastelemalla esimerkiksi seuraavia aihealueita:
- Valitseeko henkilö itse, mitä hän syö?
- Valitseeko henkilö itse päivittäisen vaatetuksensa?
- Valitseeko henkilö itse, miten käyttää rahansa?
- Valitseeko henkilö itse omat ystävänsä?
- Valitseeko henkilö itse vapaa-ajanaktiviteettinsa ja harrastuksensa?
- Päättääkö/onko henkilö päättänyt itse, missä hän asuu?
- Valitseeko/onko henkilö valinnut itse, kenen kanssa hän asuu?
- Voiko henkilö valita itse, millaisista asioista ja rutiineista hänen päivänsä koostuu?
- Onko henkilö valinnut itse oman työnsä ja työpaikkansa?
- Tietävätkö ihmiset, mistä henkilö pitää ja ei pidä?
- Ymmärtävätkö ihmiset hänen kommunikointitapaansa?
- Saako henkilö tarvitsemaansa tukea valintojen tekemiseen ja sen opetteluun?
- Valitseeko henkilö itse omat tukihenkilönsä/ohjaajansa tms.?

Mitä henkilö itse kertoi?

Mitä selvisi havainnoimalla, muiden henkilöiden haastatteluista,
kirjallisista lähteistä?

Kommentteja, huomioita
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Liite 4. Kehittämiskierroksen hankesuunnitelmalomake.
Hankesuunnitelma

Palveluyksikkö

Pvm

Laatuvastaavat

1. Kehittämishankkeen nimi (osuva, iskevä nimi, joka kuvaa hyvin kehittämishanketta)

2. Lähtötilanteen kuvaus (lyhyt kuvaus kehitettävän asian nykytilanteesta)

3. Kehittämishankkeen päämäärä (hankkeen tarkoitus ja ydintehtävä)

4. Kehittämishankkeen tavoitteet (ne realistiset muutokset kehitettävässä asiassa, jotka halutaan
saavuttaa kehittämishankkeen avulla)
5. Kehittämishankkeen toteutus (toimenpiteet ja tehtävät, joita hankkeessa tehdään tavoitteiden
saavuttamiseksi)
6. Kehittämishankkeessa tavoiteltavat tuotokset ja tulokset (konkreettiset asiat – mallit, kirjalliset
kuvaukset, ohjeet tms. – sekä muutokset, jotka on saatava aikaiseksi, jotta hankkeen tavoitteet voidaan saavuttaa)
7. Kehittämishankkeen aikataulu (hankkeen eri vaiheet, vaiheiden sisällöt, vaiheiden aikataulut)

8. Kehittämishankkeen resurssit (mitä resursseja – työaikaa, välineitä, materiaaleja, tiloja yms. –
hankkeen toteuttaminen edellyttää ja paljonko resursseja tarvitaan)
9. Kehittämishankkeen organisointi, roolit ja vastuut
Henkilö(t)

Rooli kehittämishankkeessa

Vastuualueet / -tehtävät

10. Kehittämishankkeen seuranta (miten ja kenen toimesta seurataan aikatauluissa pysymistä,
resurssien käyttämistä ja sitä, edetäänkö hankkeessa sille asetettujen tavoitteiden suuntaan)
Muuta kehittämishankkeen toteuttamisessa huomioon otettavaa
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