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Ennaltaehkäisy 

13.10.2014 

Miten käytännössä tulisi siirtää 

painopistettä korjaavista 

palveluista ennaltaehkäiseviin 

toimintoihin? 

 



Yhteistyö 

13.10.2014 

Mikä edistää yhteistyötä?  
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä 

- Erityis- ja peruspalveluiden välillä 

- Soten- ja kuntien omien palveluiden välillä 

- Kuntien välillä 

- Julkisten ja kolmannen sektorin välillä 

 



Osallisuus 

13.10.2014 

Miten palveluiden kehittämisessä 

ja toteuttamisessa turvataan 

asiakkaiden ja ammattilaisten 

osallisuus? 
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Mikä nykytilanteessa estää painopisteen 
siirtämisen korjaavasta ennaltaehkäisevään? 
• Aikojen saatossa palvelut on viety ennaltaehkäisevistä korjaaviin. 
• Palveluiden pirstaloituneisuus tekee yhteistyöstä vaikeampaa. 
• Vastuun jako hoidon eri portaissa on vaikeaa; miten 

ennaltaehkäisevät näkökulmat tulisi hoidettua? 
• Oikeanlaista osaamista ei ole osattu vahvistaa ja tunnistaa.  
• Toisen työn tunteminen on vajavaista. 
• Ei ole tarpeeksi aikaa moniammatilliseen työhön. 
• Malleja ennaltaehkäiseväntyön tekemiseen ei välttämättä ole. 
• Vastuunkanto moniammatillisen työn tekemiseen; kun palvelut ovat 

pirstaloituneet, on helppo mennä sen taakse ”ettei kuulu mulle”. 
Tästä seuraa, että kuka oikeasti kohtaa asiakkaan? 

Mitä uhkia tai kriittisiä kohtia tulevassa 
ennaltaehkäisevän työn painottumisessa on? 
• Riittämätön osaaminen. Myös yhteisissä peruspalveluissa tulisi olla 

erityisen tarpeen tunnistamisen osaamista.  
• Palvelujärjestelmien ja –prosessien tuntemuksen vähäisyys. 
• Resursointi on liian vähäistä. 
• Tiedonkulku ja rajapinnat; kuka määrittelee kuka kuuluu mihinkin 

palveluihin? 
• Huolena ylipäänsä, ettei tieto kulje.  
• Mitä lähipalvelut ovat? 
• Kuka kustantaa palveluja?  
• Ennaltaehkäisevää työtä heikentää se, ettei ajatus ole valunut 

perusterveydenhuoltoon saakka. 

 
 

Mitä kokonaan uutta pitää luoda? 
• Sähköisten palvelujen ja uusien mallien kehittäminen.  
• Pitäisi olla perustietoa perheistä ja kommunikoinnista, kun eletään 

sähköisessä maailmassa. 
• Tutkimustietoa palveluiden kehittämiseen; tutkimuksen ja käytännön 

yhteys! 
• Tulevaisuuteen muutosten kautta; mitä tarkoittaa ennaltaehkäisy  

kouluissa, päivähoidossa ym.  
• Jokaisen aikuisen velvollisuus on puuttua, kuka arjessa kohtaa 

perheen. 
• Lastensuojelun asiakkuus ei saa sulkea pois muita mahdollisuuksia. 

 

Mitä olemassa olevaa pitää vahvistaa? 
• Peruspalveluiden käyttöön pitäisi saada konsultaatiota  

erityispalveluista. 
• Työskentelyn suunnittelulle pitäisi olla aikaa. 
• Nuorisokotien avotyön perheet ovat kokeneet hyväksi. Se on myös 

kustannustehokasta. 
• Perheisiin ja koteihin tehtävä työ (perhetyö, neuvolan perhetyö jne.) 
• Eri ammattiryhmien yhteistyön ja palveluohjauksen vahvistaminen, 

esim. yhteistyömuodot neuvolatoiminnassa ja 
kouluterveydenhuollossa. 

• Vertaisryhmätyö, monitoimijaisesti toteutettuna. 
• Perhekeskusverkostojen vahvistaminen. 
• Turvataitokasvatus kouluissa ja päiväkodeissa. 
• Perheille helpommin tietoa palveluista. 
• Lastenvalvojan ja perhetyöntekijän yhteistyö eroperheissä. 
 

 
 

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ TULISI SIIRTÄÄ PAINOPISTETTÄ KORJAAVISTA 

PALVELUISTA ENNALTAEHKÄISEVIIN TOIMINTOIHIN? 
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Mikä olemassa olevassa yhteistyössä ei toimi? 
• Eri toimintojen ja toimijoiden välinen kokonaiskoordinaatio ei toimi. 

Nyt on asennetta ”ei kuulu mulle”.   
• Tietojärjestelmät eivät tue toisiaan, joten tiedon siirto ei ole 

mahdollista. 
• Palveluihin ohjaaminen; käsitteet ja käytetty kieli ovat vierasta sekä 

asiakkaille että toisille työntekijöille. 
• Ammatillinen avuttomuuden tunne ja resurssien puute 

peruspalveluissa; asiakas ohjataan sen vuoksi lastensuojeluun . 
• Käsitykset toisen työstä; ovatko käsitykset realistisia? 
• Eriarvoisuus palveluissa; esim. pääseekö yksityislääkäriltä helpommin 

erikoissairaanhoitoon?  
• Kaikki eivät osaa tai pysty vaatimaan palveluja. 

 

Mitä uhkia tai kriittisiä kohtia tulevassa 
muutoksessa on yhteistyön kannalta? 
• Päätöksenteko järjestämispäätöksen kautta siirtyy kauas.  
• Pienet kunnat sote-alueen rajamailla. 
• Mitä tapahtuu kehittämiselle? 
• Siirtyvätkö vaativammat lastensuojeluasiat (esim.seri-asiat) Kuopioon 

tai muualle? 
• Toivottomuus, että vaativat asiat kaatuvat kuitenkin lastensuojelun 

niskaan.  
• Suuret odotukset lastensuojelulle. 

 
 
 

 

 
 
 

Mitä kokonaan uutta pitää luoda, jotta yhteistyö 
sujuisi paremmin? 
• Jokaisen työntekijän oman ajattelun muutos.  
• Uusia rakenteita tarvitaan monella tasolla. 
• Yhteistä johtamista tarvitaan. 
•  Ict. 
• Tiedottaminen. 
• Pitäisi olla paljon yhteisiä kohtaamisia, jotta on aikaa puheelle ja 

löytyy yhteinen kieli. 
• Kouluilla tapahtuvaa nuorisotyötä tai terapiaa. 

 

 
 

Mitä olemassa olevissa yhteistyökäytännöissä 
pitää vahvistaa? 
• Lasten ja aikuisten välisten palvelujen yhteistyötä. 
• Lastensuojelun, lastenpsykiatrian ja neuvolan välistä yhteistyötä. 
• Ennaltaehkäisevää työtä kouluissa ja päivähoidossa. 
• Palvelujen tuottajien ja järjestöjen. 
• Perhekeskusverkostoja. 
• Aiemmat hyvin toimivia palveluja. 

 

 
 

MIKÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ (SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN, ERITYIS- JA PERUSPALVELUIDEN, 

KUNTIEN, SOTEN- JA KUNTIEN OMIEN PALVELUIDEN SEKÄ JULKISTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN VÄLILLÄ) 
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Mikä kuntalaisen ja ammattilaisen 
osallisuudessa ei tällä hetkellä toimi? 
• Mielenterveyspotilaan omaisten ja ammattilaisten välinen. 
• Kehitysvammaisen osallisuus ei toimi. 
• Aidolle kohtaamiselle ei ole aikaa. 
• Asiakas ei hallitse kokonaisuutta; asiakkaan asiat hajautuvat ja asiakas 

saattaa kieltää tietojen vaihdon. 

 

Mitä uhkia tai kriittisiä kohtia osallisuuden 
vahvistamisessa on? 
• Onko osallisuus vain vahvojen osallisuutta? Heikossa asemassa 

olevilla ei ole aitoa mahdollisuutta osallisuuteen. Esim. onko 
osallisuus hyvinvoivien osallisuutta?  

• Onko asiakkaan osallisuus tasa-arvoista eri kunnissa? 
• Aikuisten ja lasten osallisuus ei ole tasa-arvoista, vaikka lapsilla pitäisi 

olla oikeudet osallisuuteen.  
• Miten vahvistaa ihmisen resursseja olla osallinen? 
• Kehittämis- ja tutkimustoiminta; miten osallisuus oikeasti toteutuu? 

 
 

Mitä kokonaan uutta pitää luoda osallisuuden 
vahvistamiseksi? 
• Toimivat sähköiset /mobiilipalvelut. 
• Kokemusasiantuntijuuden käyttäminen. 
• Lapsiasiavaltuutetun toimiston työn hyödyntäminen. 
• Sote-alueella yhtymävaltuuston rakenne; miten lasten osallisuus 

näkyy siellä tasolla? 

 

Mitä olemassa olevaa pitää vahvistaa 
osallisuuden lisäämiseksi? 
• Asiakkaiden mukaanotto palveluiden sisältöjen suunnitteluun, esim. 

asiakasraateja hyödyntämällä. 
• Pieniä, täsmennettyjä asioita suunnittelemalla ja palaute 

hyödyntämällä, parannetaan mahdollisuutta osallisuuteen. 
• Vertaisryhmätoiminnan tukeminen. 
• Lapsilta kerätään tietoa ja kysellään paljon eri asioita. Em. Asioita 

pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin. 
• Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen lasten tarpeiden perusteella. 

Esim. syrjäytymisvaarassa oleville, ei harrastustoiminnassa mukana 
oleville lapsille pitäisi löytää harrastus koulun kerhotoiminnan kautta. 

• Päätöksentekoon pitäisi saada paremmin lapsiperheiden ääni 
kuuluviin. 

• Osallisuuden vaikuttavuus ja vastavuoroisuus tuo merkityksen 
osallisuuteen; pitäisi olla tietoa mihin ovat vaikuttamassa ja mikä on 
lopullinen tulos. 

• Asiakaspalaute palvelun käytön yhteydessä. 
• Kaikki soten työntekijät olisivat mukana uuden suunnittelussa, myös 

järjestöt ja palvelun tuottajat. 
• Osaamisen jakaminen lisää osallisuutta. 
• Palvelujen rahoittaminen; myös asiakas ja työntekijä miettimässä, 

mihin rahat kohdentuvat. 
• Tietoon mitä työntekijät ja kuntalaiset tuottavat, ei suhtauduta 

vakavasti. 
• Järjestelmät ja palvelut ovat jäykkiä; onko todella mahdollisuus 

vaikuttaa?  
• Kaikessa on kehittämisen varaa! 

 

 

MITEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JA TOTEUTTAMISESSA TURVATAAN 

ASIAKKAIDEN JA AMMATTILAISTEN OSALLISUUS 



 

KOONTITEHTÄVÄ: 

 

Miten edistän edellä listattuja asioita yhdessä muiden kanssa   
(kunnissa, työpaikoilla, järjestöissä, tms.)  

omassa yhteisössäni? 
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• En ole jarruna; uskon että yhdessä voidaan tehdä toimivaa.  
• Tekemällä töitä. 
• Sitoudutaan tekemään yhteistyötä. 
• Tietoisuuden ja tiedon lisääntyminen = hyvät ideat käytäntöön. 
• Asiakkaan tarpeista lähtevä työskentely. 
• Verkostotyö. 
• Avoin asenne ja positiivinen suhtautuminen käsillä/tulossa olevaan muutokseen ja olla 

myötävaikuttamassa palvelujen organisointiin, kehittämiseen ja asiakastyöhön. 
• Suhtaudun avoimesti ja rakentavasti uusiin haasteisiin. 
• Teen asennemuutosta. 

  


