
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke –Sokra 

15.10.2019 

Yhteiskehittämisen työskentelyprosessi 

alueellisen palveluohjauksen mallin 

rakentamiseksi paljon tukea tarvitseville 

työikäisille 
Sote- ja työllisyyspalvelujen ammattilaiset, asiakasedustajat, järjestöt, seurakunnat sekä 

erilaiset asiantuntijaverkostot kehittävät monialaisissa ryhmissä ihmisen 

elämäntilannelähtöisenpalveluohjauksen toimintamallin. 

Malli on arvioitu1 osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokran ja 

ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä. Arvio on tehty Sokra-hankkeen 

päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. 

Kehittäjä 

Palvelupolut kuntoon (PAKU) (ESR 2018–2020). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen 

osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä 

Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.  

Kehittäjän yhteyshenkilö: Anne Koivisto, anne.koivisto@koske.fi, Keski-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus, Koske 

Mallin kuvaus 

Yhteiskehittämisen avulla rakennetaan kokonaisvaltainen, ihmisten erilaiset elämäntilanteet 

huomioiva palveluohjauksen toimintamalli alueelle.  Asiakaslähtöisen palveluohjauksen 

kehittäminen edellyttää asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyötä.  

Työpajamuotoisessa kehittämisprosessissa kuntien, 3. sektorin ja asiakkaiden edustajat 

muodostavat kehittäjäryhmiä. Niissä tunnistetaan eri elämäntilanteisiin liittyviä tuen tarpeita, 

niihin kytkeytyviä palvelujen kehittämistarpeita sekä etsitään ratkaisuja, jotta palveluohjaus 

                                                 
1
 1 Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja 

lupaavan käytännön kriteerien näkökulmista Sokran toimesta hankkeen dokumentaatiota hyödyntäen. 
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toteutuisi laadukkaasti jokaisen ihmisen kohdalla. Työpajoissa sovelletaan palvelumuotoilun 

menetelmiä.  

Palveluohjauksen kehittäminen 

Paljon tukea tarvitsevalla henkilöllä tarkoitetaan työikäistä, jolla on monia erilaisia tuen 

tarpeita yhtäaikaisesti, tai vaikea elämäntilanne, jonka vuoksi avun hakeminen on hankalaa. 

Mitä monialaisempia palveluita ihminen tarvitsee, sitä vahvemmin hajautuneiden palveluiden 

riskit näkyvät: palvelupolun päitä ei löydetä tai polut katkeavat. 

Palveluohjausta kehittivät paljon tukea tarvitsevat työikäiset, sosiaali-, terveys- ja 

työllisyyspalvelujen ammattilaiset, järjestö- ja yhdistystoimijat, seurakunnat, 

vapaaehtoistoimijat sekä läheis- ja kokemusasiantuntijaverkostot. 

Alkukartoitus 

Paljon palveluita tarvitsevien joukko on moninainen. Palvelupolut kuntoon -

kehittämishankkeen työntekijät kartoittivat alueen toimintaa, tutustuivat palveluohjauksen 

haasteisiin ja tyypittelivät palveluohjauksen erilaisia näkökulmia.  

Kehittäjäryhmät koottiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa määriteltyihin teemaryhmiin: 

asiakaslähtöisten palveluohjauksen laatukriteerit, varhaisen tuen sosiaaliohjaus, digitaalinen 

palveluohjaus, monialainen intensiivinen palveluohjaus ja järjestölähtöinen palveluohjaus.  

Palveluohjauksen mallin yhteiskehittämisestä vastasivat jo hankkeen suunnitteluvaiheessa 

valitut vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt olivat Palvelupolut Kuntoon -hankkeen työntekijöitä. 

Vastuuhenkilön tehtävänä on kuhunkin teemaan koottavien yhteiskehittämisen ryhmien 

koordinointi ja fasilitointi, dokumentointi ja viestintä.  

Teemaryhmän kokoaminen 

Aluksi vastuuhenkilöt tapasivat kuntien edustajia ja kartoittivat paljon tukea tarvitsevien 

työikäisten palveluiden paikalliset verkostot. Seuraavaksi sovittiin osallistujien, kuten sote- ja 

työllisyyspalvelujen ammattilaisten, asiakasedustajien, järjestötoimijoiden, seurakuntien sekä 

läheis- ja kokemusasiantuntijaverkostojen edustajien rekrytoinneista yhteisiin työpajoihin. 

Vastuuhenkilöt kutsuivat osallistujat koolle. Ajatuksena oli, että jokainen ryhmään osallistuva 

työntekijä tuo mukanaan yhden kehittäjäasiakkaan. Tämä ei onnistunut. Vastuutyöntekijät eli 

ryhmien fasilitaattorit kutsuivat kehittäjäasiakasedustajia mukaan. Osallistumismahdollisuutta 

työryhmään markkinoitiin erilaisissa tilaisuuksissa, asiakasraadeissa ja sosiaalisessa 

mediassa.  



   

 

 

 

Ryhmien toteutus 

Jokaista teemaa varten koottiin 1–3 eri kehittäjäryhmää, jotka kokoontuvat työprosessin 

aikana 6–10 kertaa. Työpajat, joihin ryhmät osallistuivat, suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä 

Palvelupolut kuntoon -hankkeen työntekijöiden kesken. Työpajat etenevät 

osallistujalähtöisesti siten, että vastuuhenkilöt kokoavat, tiivistävät ja mallintavat osallistujien 

tuottamat sisällöt kunkin työpajan jälkeen. Sen jälkeen tuotoksia reflektoidaan yhdessä 

osallistujien kanssa. Näin ymmärrys palveluohjauksen mallista ja sen kulmakivistä syvenee 

prosessin ajan. 

Osallistuminen helpoksi 

Ryhmissä osallistujat ovat tasavertaisia asemastaan riippumatta. Osallistujia saatettiin 

esimerkiksi pyytää ennen ryhmäkeskustelua listaamaan päivän teemaan liittyviä aiheita, 

joista he haluavat ryhmässä keskustella.. Keskusteluun on helpompi osallistua, kun on 

valmistautunut hyvin.  

Ryhmän jäseniin pidetään yhteyttä sähköpostitse, helppokäyttöisillä mobiilialustoilla ja 

viestisovelluksilla.  Kokoontumispaikat sovitaan lähelle osallistujia. Asiakasedustajille 

järjestetään tarvittaessa kuljetus tai tarjotaan bussilippuja. Asiakasosallistujille ei muodostu 

osallistumisesta kuluja. Työpajoissa on tarjolla purtavaa. 

Varsinaisen kehittäjäryhmätoiminnan lisäksi kehittämistyöhön on mahdollista osallistua 

vaihtoehtoisissa ryhmissä. Vaihtoehtoiset ryhmät eivät ole yhtä prosessimaisia kuin 

kehittäjäryhmät. Vaihtoehtoiset ryhmät antavat lisää ymmärrystä teemasta 

hanketyöntekijöille, jotka kokoavat yhteen kaikkien ryhmien töiden tulokset. Lisäksi on ollut 

mahdollista osallistua yksilöhaastatteluun. Eri osallistumismuotojen tavoitteena on saada 

paljon palveluita tarvitsevien ääni kuuluviin mahdollisimman laajasti.  

Työpajaprosessi 

1. Alkuvalmennus 

Alkuvalmennuksessa keskustellaan yhteiskehittämisen periaatteista ja ryhmäydytään. 

Tutustumisessa voidaan käyttää kuvakortteja. Kuvakortit helpottavat tutustumista ihmiseen. 

Se, mitä organisaatiota kukakin edustaa, ei ole merkityksellistä. Alkuvalmennuksessa on 

hyvä panostaa rentoon ilmapiiriin, jossa on helppo keskustella ja esittää myös eriäviä 

mielipiteitä. 

Ensimmäisessä teemakohtaisessa yhteiskehittäjäryhmän tapaamisessa käydään läpi 

kehittämistyön tarkoitus. Samalla muodostetaan yhteinen ymmärrys kehittämiseen liittyvistä 

käsitteistä. Palveluohjauksen kehittämiseen liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi palveluohjaus, 



   

 

 

 

palvelupolku, varhainen tuki, ennaltaehkäisy, monialaisuus ja intensiivisyys. Seuraavaksi 

kartoitetaan paljon tukea tarvitsevien työikäisten palvelujen paikalliset verkostot ja 

kehittämistarpeet, esimerkiksi learning café -menetelmällä. Menetelmässä ryhmät kiertävät 

yhdessä erilaisia pisteitä, joissa heille esitetään kysymyksiä. Pisteillä pohditaan aiempien 

ryhmien näkemyksiä, ja selitetään ja kirjataan omia ideoita ja näkemyksiä. Lopuksi 

tiivistetään jokaisen ryhmän kirjaamat ideat ja näkemykset kokonaisuudeksi.  

2. Asiakasymmärrys 

Toisessa teemakohtaisen yhteiskehittäjäryhmän tapaamisessa keskitytään yhteisen 

ymmärryksen rakentamiseen. Tapaamisessa pohditaan kuka on paljon tukea tarvitseva 

työikäinen ja millainen hänen tilanteensa on? Ryhmäläiset jaetaan 3–4 hengen pienryhmiin, 

jotka apukysymysten avulla kirjaavat esimerkit palveluita käyttävistä henkilöistä, eli ns. 

käyttäjäpersoonista. Ryhmissä luodaan 1–3 erilaista käyttäjäpersoonaa ja elämäntilannetta.  

Tämän jälkeen pienryhmissä keskustellaan käyttäjäpersoonien elämäntilanteista. Tuplatiimi-

menetelmän kohdennettujen kysymysten avulla. Kysymysten avulla on mahdollista selvittää 

millaista muutosta tilanteeseen halutaan ja miten tavoite on mahdollista saavuttaa. 

Työskentelyssä muodostetaan näin näkemys palveluohjauksen hyödystä asiakkaalle ja 

hänen läheisilleen. Tämä hyöty, asiakasarvo, tiivistetään kolmeen osa-alueeseen: 

toiminnallinen, sosiaalinen ja tunteet. Seuraavassa kehittäjäryhmän tapaamisessa 

kommentoidaan edelliskerran aikaansaannoksia. 

3. Palvelupolut 

Kolmannella kerralla rakennetaan kuvaukset käyttäjäpersoonien palvelupoluista. Työskentely 

tapahtuu pienryhmissä. Työskentelyn apuna ovat edellisen kerran materiaalit sekä 

tukikysymykset. Tukikysymysten avulla selvitetään käyttäjäpersoonan palvelupolun 

tapahtumia. Mitä käyttäjäpersoonalle on tapahtunut polulla ja sen jälkeen? Mikä polulla on 

ollut erityisen merkityksellistä ja mikä vaikeaa?  Ryhmä kuvaa palvelupolun eri vaiheet 

sopivaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi kirjoittamalla polun vaiheet fläppitaululle. 

Palvelupolkujen kuvaukset voidaan myös kuvittaa. 

4. Palvelupolkujen purku, ratkaistavat ongelmat ja hyöty asiakkaalle 

Neljännessä tapaamisessa keskustellaan huomioista, joita palvelupoluista on tehty. 

Minkälaisia kriittisiä pisteistä ja ratkaisuja on tunnistettu? Entä minkälainen oli sujuvan 

palvelupolun merkitys käyttäjäpersoonan elämäntilanteeseen? Vastuuhenkilöt dokumentoivat 

keskustelut muistioiksi. Työskentelyssä käytetään muun muassa kausaalikartta-työskentelyä, 

jossa osallistujat pohtivat tilanteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita. 

 



   

 

 

 

5. 5.-10. Alueellisen palveluohjauksen rakentaminen 

Tämä yhteiskehittämisen prosessin kuvaus päättyy vaiheeseen 5. Seuraavana askeleena 

yhteiskehittämisen prosessissa on alueellisen kokonaisvaltaisen palveluohjauksen mallin 

rakentaminen teemakohtaisten mallien pohjalta. Palveluohjauksen laatukriteerit syntyvät 

myös teemakohtaisten mallien pohjalta. Näitä vaiheita toteutetaan syksystä 2019 alkaen.  

Työn arviointi 

Yhteiskehittäminen on itsessään jatkuvasti arvioivaa kehittämistä. Lisäksi kehittämistyön 

prosessia arvioidaan koko prosessin ajan suunnitelman mukaisesti. Kohtaamisen, kuuntelun 

ja kunnioituksen merkityksestä on keskusteltu paljon työskentelyn lomassa. 

Palveluohjauksen arvoja ja etiikkaa on konkretisoitu pohtimalla tilanteita, joita ihmiset 

todellisuudessa kohtaavat. Yhteiskehittämisen aikana on pohdittu sitä, minkälaisia käytännön 

esteitä ihminen kohtaa yrittäessään päästä jonkin palvelun piiriin tai hakiessaan tietoa 

palveluista. 

Alkuvalmennuksen lopuksi osallistujilta pyydettiin kirjallinen ja numeerinen palaute. 

Lomakkeen kysymysten muotoilussa hyödynnettiin THL:n osallisuustestin kysymyksiä ja 

projektikoordinaattori Anne Koiviston opinnäytetyötä. Palautelomakkeella eroteltiin asiakkaat 

ja työntekijät toisistaan. Palautelomakkeiden (n=88) perusteella yhteiskehittämisen arvot ja 

periaatteet toteutuivat alkuvalmennuksissa hyvin. Seuraavaksi on vuorossa väliarviointi, joka 

tehdään arviointityöpajassa ja yksilöhaastatteluin.  

Tarve kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa, kohderyhmä ja kiinnittyminen 

Tarve asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen palveluohjauksen mallin kehittämiselle nähtiin 

alueella suureksi, sillä palveluohjaus oli toteutunut hyvin vaihtelevasti, sirpaleisesti ja 

organisaatiolähtöisesti. 

Kehittämistoiminta on suunnattu paljon tukea tarvitseville työikäisille ja heidän 

lähiverkostoilleen. Lisäksi kehittämistoimintaan osallistui sosiaali-, terveys-, työllisyys-, perhe- 

ja nuorisopalveluiden työntekijöitä, järjestö- ja yhdistystoimijoita, seurakuntia, 

vapaaehtoistoimijoita, kokemusasiantuntijoita ja oppilaitoksia.  

Toiminta kiinnittyy palvelujärjestelmään ja kolmanteen sektoriin maakunnallisessa 

kontekstissa. 

Mallin arviointi 

Osallisuus osallistujien omassa elämässä vahvistuu, kun yhteiskehittäjäryhmään 

osallistumiselle ei ole asetettu kriteerejä, vaan jokainen voi osallistua oman kiinnostuksensa 



   

 

 

 

ja voimavarojensa mukaan. Ryhmässä saa olla mukana myös sivustakatsojana. 

Hyödyntämällä vaihtoehtoisia osallistumistapoja, kuten yksittäisiä keskustelutilaisuuksia ja 

työpajoja, on voitu saada muidenkin työelämän ulkopuolella olevien ääniä kuuluviin. 

Ryhmissä toimiminen tasavertaisina osallistujina helpottaa näkemysten tuomista esille. Niin 

työntekijät kuin asiakkaatkin voivat kertoa omia kokemuksiaan palveluohjauksesta. 

Yhteiskehittäjäryhmässä osallistujilla on mahdollisuus tarkastella hankalia tilanteita 

ulkopuolelta, ja eri rooleista käsin. Tämä vahvistaa asiakasymmärrystä työntekijöiden 

keskuudessa, ja asiakkaiden ymmärrystä palveluiden toiminnasta. Lisäksi ongelmien 

ratkominen yhdessä ja monialaisesti lisää jatkossa joustavuutta palveluverkoston 

verkostoivassa toiminnassa. Ammattilaiset oppivat ymmärtämään toistensa työtä, sen 

lainalaisuuksia, tapoja ja tavoitteita.  Asiakkaat taas oppivat ymmärtämään, miltä 

palveluohjaus näyttää ammattilaisten silmin. Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa 

vahvistuu, kun jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tuottaa lisäarvoa omalla 

näkemyksellään. 

Prosessin aikana ammattilaiset ovat innostuneet yhteiskehittämisestä asiakkaiden kanssa. 

Vaikka monet ammattilaiset kokivat aluksi asiakkaiden mukana olon vaikeaksi, on 

työskentelytavasta tullut monelle ”ainoa ja oikea tapa” palveluohjauksen kehittämiseksi. 

Palveluohjauksen kehittäminen hyödyttää asiakkaita ja ammattilaisia, koska kehittämiseen 

osallistuvat pääsevät panostamaan yhteiseen hyvään. 

Osallisuuden vahvistumista on todennettu palauttein. Alkuvalmennuksessa jokaiselta ryhmän 

jäseneltä pyydettiin palautelomakkeen avulla (88 vastausta 120 osallistujalta, joista 31 oli 

asiakasedustajia). Lomakkeella esitettiin seuraavat väitteet ja kysymykset: Sain sanoa asiani 

ja tulin kuulluksi; Sain osallistua omalla tavallani; Miten kehittäjäryhmässä toteutuivat 

osallistujien tasavertaisuus? Miten kehittäjäryhmässä toteutuivat osallistujien osallisuus? 

Miten kehittäjäryhmässä toteutui yhteinen päätöksenteko? 

Yleisesti ottaen vastanneiden kokemus osallisuudesta oli hyvä tai erittäin hyvä.  Yhteisen 

päätöksenteon toteutumisessa oli enemmän hajontaa. Asiakkaiden kokemus oli hiukan 

parempi kuin työntekijöiden. Väliarviointi toteutetaan seuraavaksi arviointityöpajassa sekä 

yksilöhaastatteluin. Arviointityöpajassa käytetään yhtenä osana soveltaen 

ryhmäkoherenssimittaria SOG-10. 

Toimintamalli lupaavana käytäntönä 

Useat kunnat ja monien alojen taustaorganisaatiot ovat sitoutuneet kehittämistyöhön ja 

kokeneet kehittämistyön tarpeelliseksi. Lisäksi mielenkiintoa toiminnalle on ollut myös eri 

puolilla Suomea. Mallintamista on esitelty myös THL:n Reformit-yksikölle ja yhteistyö jatkuu 

erityisesti mallissa kehitettävän palveluohjauksen laatukriteerityön osalta. 



   

 

 

 

Toiminta on uudenlaista siinä mielessä, että kohderyhmän palveluiden kehittämistä ei 

tiettävästi ole tehty näin laajoilla ryhmillä ja näillä palvelumuotoilun  työkaluilla aiemmin. 

Samankaltaista kehittämistyötä, osittain samassa kohderyhmässä, on tehty aiemmin 

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (Sosku), jonka toimipiste 

sijaitsi Laukaassa. Palvelumuotoilun työkalujen hyödyntäminen on yleistynyt erilaisissa 

toimintaympäristöissä ja kohderyhmien parissa. Kokonaisvaltaisen palveluohjauksen 

mallintamista ei ole aiemmin tehty heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa. 

Kehittämistyössä on hyödynnetty etenkin Sosku-hankkeessa tuotettua tietoa, ymmärrystä ja 

hankkeen aikana koottuja aiempia tutkimuksia.  

Toimintamallia voi levittää muihin maakuntiin tai soveltaa yksittäisten kuntien tai 

organisaatioiden palveluiden kehittämiseksi. Juurtuakseen toimintamalli edellyttää 

organisaatiossa yhteensovittavan johtamisen orientaatiota, jossa toiminnan kehittäminen ja 

päätöksenteko perustuvat asiakasosallisuuteen ja verkostojen yhteistoimintaan. 

Toimintamallin systematisointi organisaatioissa edellyttää vastuuhenkilöistä (fasilitaattoreista) 

sopimista sekä henkilöstön työajan kohdentamista kehittämistyöhön. Systemaattisena 

toimintana malli voi toimia palveluiden ja yhteistyön laadun arvioinnin välineenä. 

Tässä mallissa on kuvattu vasta osa prosessia. Valmis maakunnallinenkokonaisvaltaisen 

palveluohjauksen malli syntyy kehittämistyön seuraavan vaiheen tuloksena. Tavoitteena on 

juurruttaa yhteiskehittämisen rakenne osaksi organisaatioiden toimintaa. Palvelumuotoilun 

menetelmät soveltuvat monimuotoisiin ja vaikeasti hahmottuviin kehittämisprojekteihin. 

Monimuotoisissa projekteissa toimijoita, näkökulmia ja intressejä voi olla useita. 

Systemaattisessa työskentelyssä voidaan hyödyntää runsaan osallistujajoukon tietoa ja 

ymmärrystä. 

Kehittämistyössä syntyvät palvelupolut, käyttäjäpersoonat ja teemakohtaiset mallit ovat 

havainnollistavia. Ne sopivat käytettäviksi myös maakunnallisessa ja valtakunnallisessa 

kehittämisyhteistyössä. Ne auttavat konkretisoimaan paljon tukea tarvitsevien henkilöiden 

tarpeita esimerkiksi maakunnallisen sote-järjestämissuunnitelman laatimisen prosessissa, 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjutyössä sekä neljän sairaanhoitopiirin yhteisen 

APTJ-hankkeen kehittämistyössä.  

Tässä hankkeessa opittiin, että kehittäjäasiakkaiden rekrytointi voi onnistua paremmin silloin, 

kun kokee oman työnsä tai organisaationsa kaipaavan kehittämistä, eikä tarve kehittämiseen 

tule ulkopuolelta. 


