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Sosiaali- ja terveystoimi

1.  Perustiedot innovatiivisesta hyvästä käytännöstä

(käytäntö ja käyttötarkoitus pähkinänkuoressa)

 Lastensuojelun avopalvelujen perhetyön 
tuottavuuspalkkiohankkeessa on tarkoitus kesän ja syksyn 2010 
aikana kehittää työkäytäntöjä ja -prosesseja siten, että
asiakastyön osuus kokonaistyöajasta kasvaa merkittävästi.

 Lastensuojelun avopalvelujen perhetyöntekijöille on tehty vuonna 
2007 työajan seuranta, josta ilmeni asiakastyön osuuden olevan 
43 prosenttia kokonaistyöajasta. Marraskuussa 2010 uusitaan 
työajan seuranta -tutkimus. Jos tulokseksi tuolloin saadaan, että
asiakastyön osuutta on saatu kasvatettua sekä suunnittelun ja 
dokumentoinnin osuutta vähennettyä tavoitteiden mukaisesti, 
työntekijöitä voidaan palkita. Palkitseminen toteutetaan 
erikoispalkkiona ja sen rahoitus tulee lastensuojelun avopalvelujen 
tulosyksikön budjetista. Rahoituksen perusteena on asiakastyön 
osuuden kasvun kautta saavutettavat kustannussäästöt 
henkilöstömenoissa.
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2.  Käytännön toteuttaminen (toimijat, resurssit, prosessikuvaus)

 Lastensuojelun avopalvelujen perhetyöntekijät yhdessä esimiesten kanssa 
pureutuvat työkäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseen asiakastyön osuuden 
kasvattamiseksi kokonaistyöajasta. Tavoitteena on erityisesti suunnittelun ja 
dokumentoinnin osuuden pienentäminen. Lisääntynyt asiakastyöaika käytetään 
ammatillisen harkinnan mukaisesti mahdollisimman vaikuttavasti. Mahdollisuuksia 
ovat esimerkiksi käyntiaikojen pidentäminen tai käyntimäärien lisääntyminen.

 Asiakastyön osuutta pyritään kasvattamaan 17 prosenttiyksiköllä, jonka jälkeen 
työajasta 60 prosenttia käytettäisiin suoraan asiakastyöhön. Lisäksi työaikaa 
pyritään vähentämään suunnittelusta ja dokumentoinnista 10 prosenttiyksikköä, 
jonka jälkeen sen osuus on 25 prosenttia työajasta. Palkkio liukuva 
toteumaprosentin mukaisesti.

 Palkitseminen toteutetaan erikoispalkkiona ja sen rahoitus tulee lastensuojelun 
avopalvelujen tulosyksikön budjetista. Rahoituksen perusteena on asiakastyön 
osuuden kasvun kautta saavutettavat kustannussäästöt henkilöstömenoissa.

 Palkkio annetaan kaikille osallistuville työntekijöille samansuuruisena. 

 Erikoispalkkio on tarkoitettu yksilön, tiimin tai työyhteisön palkitsemiseen 
erityisen hyvästä saavutuksesta ja/tai toiminnan kehittämisestä. Palkkio voi olla 
esimerkiksi tavara, palvelu tai lahjakortti. 
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3.  Palveluinnovaation käytännön toimivuuden arviointi
 Asiakastyön osuuden lisääntyessä työntekijät kantavat yhä kasvavaa asiakkaiden vaikeiden 

asioiden taakkaa. Työnohjauksen merkitys kasvaa ja ammatillisen tuen tarve todennäköisesti 
lisääntyy.

 Edellisessä työajan mittauksessa perhetyöntekijät oli jaettu alueiden perhetyöntekijöihin, 
intensiiviperhetyöntekijöihin ja laitosten perhetyöntekijöihin, mikä osoitti eroja eri tavoin 
työskentelevien ajankäytössä. Jatkossa on tarkoitus tutkia vain avopalvelujen 
perhetyöntekijöitä. Tutkimuksessa tullaan käsittelemään kaikki työntekijät yhtenä ryhmänä. 
Alueiden ja intensiiviperhetyöntekijöiden työkuvat poikkeavat ja siksi optimaalisen asiakastyön 
määrä on erilainen. Tavoite 60 prosentin asiakastyön osuudesta koskeekin perhetyöntekijöitä
kokonaisena ryhmänä.

 Tulevassa tutkimuksessa on tarkoitus huomioida matkoihin kuluva aika, jonka osuutta ei 
edellisessä ajankäytön seurannassa erikseen huomioitu. Mittaus on merkittävä tieto työn 
suunnittelun kannalta, vaikka sen osuus ei tuottavuuspalkkioon vaikutakaan. Tulevaisuuden 
toive on myös saada kokeiluun kannettavat tietokoneet ja esimerkiksi tuolloin olisi olennaista 
mitata niiden vaikutus matka-aikoihin.

 Tutkimuksen lyhyestä seuranta-ajassa voidaan pitää riskinä, että työntekijöiden olisi 
tutkimuksen aikana mahdollista vaikuttaa aikataulujaan palkkion kannalta parempaan 
suuntaan. Perhetyön kohdalla tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä sillä, sillä työpaikoilla 
on pysyvät kokous ja työnohjaus käytänteet. Jos seuranta-ajalle sattuu erityistapauksia,
sairauspoissaoloja tai vastaavia, tullaan ne huomioimaan työajan seurannassa ja 
palkitsemisessa. 

 Asiakastyön osuuden kasvattamistavoite, 60 prosenttia kokonaistyöajasta, on vaativa tavoite. 
Perhetyön luonne sekä nykyinen työympäristö ja tietotekniikka huomioiden se lienee lähellä
optimaalista asiakastyön osuutta. 
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4.  Arvio tuottavuusvaikutuksesta

 Asiakastyön osuuden lisääntymisen 17 prosenttiyksikköä
vaikutus on sama kuin 28 työntekijän joukkoon palkattaisiin 
noin viisi työntekijää lisää. Rahassa mitattuna lisähyöty olisi 
tuolloin noin 170 000 euroa vuodessa (4,76 työntekijää lisää x 
12,5 kk x 2843 € (keskimääräinen kk palkka sivukuluineen).

 Asiakastyön osuuden lisääminen vähentämällä suunnitteluun ja 
dokumentointiin käytettyä aikaa lisännee myös työn 
mielekkyyttä ja sitä kautta työntekijöiden hyvinvointia.

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntyminen vähentää työoloihin 
liittyviä poissaoloja. Parempi työpaikan arki ja toiminnan laadun 
kehittäminen näkyvät työpaikan vetovoimaisuuden 
lisääntymisenä ja työurien pidentymisenä sekä niillä
parannetaan myös henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja tätä
kautta taloudellista tulosta.


