
Keski-Suomen SOTE2020 - hanke 

27.4.2015 

TYÖPAJA  
Lasten ja perheiden palvelut 
– Edistävä ja ehkäisevä työ 

kannattaa! 
 

15.4.2015 
Hanketyöntekijä  

Petri Oinonen 

 



Aikataulu 15.4.2015 
12:25-12:35 Järjestäytyminen ja esittelykierros 
12:35-12:50 Alustus aiheeseen 
12:50-13:35 Työpajatyöskentelyä  
  - Itsenäinen työskentely 5min 
  - Ryhmätyöskentely 40min 
13:35-14:20 Ryhmätyöskentelyn purku 
14:20-14:40 Kahvitauko 
14:40-15:45 Ryhmätyöskentelyn tulosten esittely  
  paneelissa  



Alustus 
aiheeseen 
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Työpajatyöskentelyn sisältönä 15.4.2015 

Painopisteen siirtäminen korjaavasta 
työstä edistävään ja ehkäisevään 

työhön lasten ja perheiden 
palveluissa. Kuinka painopisteen 

muutos tehdään? 



Rajaaminen - tulokulmat aiheeseen 

• Sote uudistus, lainsäädäntö, LNP-työryhmä 
Valtakunnalliset 

kriteerit 

• Keski-Suomi ja sen kunnat 

• Keski-Suomen SOTE2020 – hanke 31.10.2016 
asti 

Paikalliset ja 
alueesta lähtevät 

kriteerit 

• Keski-Suomen kunnissa lasten, nuorten ja perheiden 
parissa työskentelevät 

• Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeen ydinprosessit, 
kuten lasten, perheiden ja lastensuojelun prosessi 

 

Sisältöön ja 
toteutustapaan 

perustuvat kriteerit 
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Rajaaminen – tulokulma  aiheeseen 

27.4.2015 

Konkreettisia ehdotuksia ja 
ratkaisumalleja kuinka painopisteen 

muutos korjaavasta työstä edistävään ja 
ehkäisevään työhön  tehdään Keski-

Suomen lasten ja perheiden palveluissa 
 



Rajaaminen – tulokulma  aiheeseen 
 

• Mitä voidaan tehdä heti? 

• Mitä viiden vuoden päästä? 

• Yksin? 

• Yhdessä? 
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Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
Keski-Suomessa 

Ymmärrys 
muutoksen 

syistä - missio 

Näkymä 
johon 

mennään - 
visio 

Sovittu 
etenemistapa 

- strategia 

Johtaminen, 
joka 

mahdollistaa 
etenemisen 

27.4.2015 



27.4.2015 



 

 

 

Lasten ja perheiden palveluiden keskeisiä ongelmia 
 
 
 
 

• Palvelujärjestelmä on hajanainen ja epäyhtenäinen - saattaa 

muodostua palvelukatveita, palveluihin on vaikeaa löytää 

• Alueelliset ja kuntakohtaiset vaihtelut ovat suuret - esim. vaikuttavien 

menetelmien käyttö on epäyhtenäistä  

• Toimijoiden yhteistyössä on puutteita – ammattikunnilla on erilaiset 

näkemykset ja toimintakulttuurit 

• Ongelmiin ja huoliin saa apua viiveellä - ongelmat vaikeutuvat, 

kustannukset kasvavat 

• Painopiste on korjaavissa palveluissa - varhaista tukea ja hoitoa on 

liian vähän tai se on vaikeasti saavutettavissa  

• Palvelujärjestelmä osittain lisää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja 

passivoitumista  – vrt. esim. Liitu-tutkimuksen tuloksia 

• Palvelujärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan lastensuojelutarpeen 

kasvuun ja muihin isoihin haasteisiin 
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Johtopäätös nykytilanteesta 

Asiakaskäynnit    Kustannukset 
 

27.4.2015 

PERUSTERVEYDENHUOLTO 
Neuvolat, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto 
SOSIAALITOIMEN 

PALVELUT 

Erikoissairaanhoito 
Lastensuojelu 

Yliopisto-
sairaalataso 

PERUSTERVEYDENHUOLTO 
Neuvolat, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto 
SOSIAALITOIMEN PALVELUT 

Erikoissairaan-
hoito  

Lastensuojelu 

Yliopisto-
sairaalataso 

Mukailtu Kaukonen, Kolimaa, Lavikainen ja Pelkonen 2014 



Vain 10% väestöstä kerryttää 81% kustannuksista 

27.4.2015 

Oulun kaupungin paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 
Komssi ja Leskelä 2013 



Kalleimmat, 10% eniten palveluita käyttävät 

asiakkaat 

27.4.2015 

Oulun kaupungin paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 
Komssi ja Leskelä 2013 



Paljon palveluita käyttävät 

• Kalliiden lasten ja nuorten kustannukset tulevat 

lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidosta 

  Lastensuojelun asiakkailla korostuu psykiatrinen  

  erikoissairaanhoito, muilla kalliilla lapsilla    

  somaattinen erikoissairaanhoito 

• Kalliit lapset ja nuoret käyttävät pääosin 1-3 palvelua 

  Lastensuojelun asiakkailla lastensuojelu itsessään  

  nostaa palveluiden määrää muihin lapsiin verrattuna 
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Oulun kaupungin paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 
Komssi ja Leskelä 2013 



• Erityisnuorisotyötä noin 3 vuotta viikon jokaisena 

päivänä 

• Intensiivistä perhetyötä noin 3,5 vuotta 

• Tukihenkilötoimintaa 90 vuotta 

• Kotipalvelua 2812 tunnin käyntiä 

• Kouluterveydenhoitajalla 1666 käyntiä 

• Nuorisopsykiatrian poliklinikalla 436 käyntiä 

• Perheneuvolassa 409 käyntiä 

(Lähteet: lastensuojelun keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 

Jyväskylän kaupunki) 
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Lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt ja 

vastaavasti ruutuaika lisääntynyt 

 

Ylittää suosituksen 
vähintään 5 
päivänä viikossa 



On arvioitu, että 
liikkumattomien lasten ja 

nuorten kulut yhteiskunnalle 
ovat noin kolme-neljä 

miljardia euroa vuodessa 
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Lasten ja perheiden prosessi 

27.4.2015 

YHTEISET PALVELUT 
Lapsen kasvua ja kehitystä edistävät 
palvelut, kuten päivähoito, koulu, 
perusterveydenhuolto, sosiaalitoimen 
palvelut 
 
Lapsen hyvinvoinnin edistäminen 
arjen toimintaympäristöissä ja 
yhteisöissä 

TEHOSTETTU TUKI 
Erityistarpeiden huomioon 
ottaminen palveluissa, 
kuten puheterapia, mt-
palvelut, perheneuvola 

ERITYINEN TUKI 
Lastensuojelun avo-, sijais- 
ja jälkihuolto, lasten ja 
nuorisopsykiatria, 
lastenneurologia 

Konsultaatio- ja tukirakenne 
peruspalveluihin 

Palvelu 
ohjauksen 

kehittäminen 

Peruspalveluiden 
vahvistaminen 

Toimijoiden 
yhteistyön ja 

vuorovaikutuksen 
parantaminen 

Palveluiden yhteensovittaminen 



Palveluiden yhteensovittaminen 

27.4.2015 

Ammatti 
taito ja 
osaaminen 

Yhteistyö, 
ammatti 
taidon ja 
osaamisen 
jakaminen 

Parempia 
ja asiakas 
lähtöi 
sempiä 
palveluita 

Vaikutta
vuuden 
lisäänty
minen 



Lasten ja perheiden prosessi - 
Tavoitetila 
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Lapset - perheet 

Varhaiskasvatus - Koulu 

Varhaiskasvatus - Koulu 

SOTE 
palvelu 

SOTE 
palvelu 

Nuoriso 
työ 

Yhteisöl
lisyys 

 Liikunta, 
kulttuuri 

SOTE 
palvelu 

Lasten 
suojelu ja 

muut 
erityis 

palvelut 

Varhaiskasvatus - Koulu 

Lapset - Perheet 

Varhaiskasvatus - Koulu 

SOTE 
palvelu 

Urheilu 
seurat 

Yhteisöl
lisyys 

SOTE 
palvelu 

Tukea perheisiin ja arjen 
toimintaympäristöön  

Varhainen tuki, 
yhdessä tehden 

Harras 
tukset 

Järjestöt 

Seura 
kunta 

Vertais 
tuki 



Aikataulu nykytilanteen parantamiseksi  
- hankkeen näkökulmasta 

Nykytilan 
selvitys 

kuntakierrokset, 
tapaamiset, 
raportit jne. 

Peurunka 
seminaari 
6.10.2014 

Opintomatkat 
Eksoteen 

2.12.2014 ja 
18.3.2015 

Keski-
Suomen 

SOTE2020 – 
hankkeen 
lasten ja 

perheiden 
palveluiden 
työryhmä 

11.2.2015 ja 
10.3.2015 ja 

? 

Peurunka 
seminaari 2 

huhtikuu 
2015 

Mahdolliset 
pilotoinnit 

syksyllä 
2015 

Peurunka 
seminaari 3 

lokakuu 
2015 

1. versio Keski-
Suomen uudesta 

sote 
palvelumallista 
2015 loppuun 

mennessä 
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Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeen Lasten ja 
perheiden palveluiden työryhmä 

K-Suomen 
Lasten ja 

perheiden 
palvelut 

Opetus 

Yhteisöl-
linen 

toiminta 

Lakisää-
teiset 

palvelut 

Kohden
nettu 
tuki 

27.4.2015 

Tervey-

den-

huollon 

palvelut 

Sosiaali-

huollon 

palvelut 

Koke-
mus 

asian-
tuntijat 

Arjen 
tuki  

Ammat
tiliitot 



Visio 

Korjaavasta tukevaan, 
yksilöstä verkostoon 

27.4.2015 



Keski-Suomen SOTE2020 – lasten ja 
perheiden palveluiden prosessi 

1. Arjen tuki 

Miten peruspalveluissa - kuten perusterveydenhuolto, 

sosiaalihuolto, neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 

kotipalvelu, koulu, päivähoito, vapaa-aika palvelut – pitäisi 

tukea lapsia, nuoria ja perheitä?   

2.  Erityinen tuki 

Miten erityisen tuen palveluissa – kuten perheneuvolat, lasten- 

ja nuorten psykiatria, lastensuojelu – pitäisi tukea lapsia, 

nuoria ja perheitä? 

3. Palveluiden yhteen sovittaminen 

Miten palvelut sovitetaan yhteen asiakaslähtöisiksi 

kokonaisuuksiksi, huomioiden vertikaalisuus ja 

horisontaalisuus?  

27.4.2015 



 

Strategiset valinnat 
 1. Arjen tuki 

 Riittävät resurssit työhön, jota toteutetaan lasten, nuorten ja 
perheiden arkielämässä. Tavoitteena on lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvoinnin sekä  voimavarojen ylläpitäminen ja 
lisääminen. 

2. Erityinen tuki 

 Jokainen työntekijä on oman alan asiantuntija, muodostaen 
yhteistyössä muiden osaajien kanssa moniammatillisen tiimin, 

joka kulkee asiakkaan rinnalla. 

3. Palveluiden yhteensovittaminen 

 Lasten, nuorten ja perheiden palveluita yhteen sovittava 
 johto, joka huomioi vuorovaikutuksen eri tasot. 
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Työpajan tavoite 

Jatketaan Keski-Suomen SOTE2020 – 
hankkeen lasten ja perheiden 

palveluiden työryhmän aloittamaan 
työskentelyä…  



Työpajan tavoite 

…määritellään strategisia valintoja, joilla 
pyritään siirtämään lasten ja perheiden 
palveluiden painopiste vision mukaisesti 

korjaavasta tukevaan, yksilöstä 
verkostoon. 



Itsenäinen työskentely 

• Kysymys: ”Kuinka lasten ja perheiden 
palveluita tulisi uudistaa?” 

• Työpajaan osallistuneista 36/40 palautti 
vastauksensa. 

• Dioissa 31-50 koosteet vastauksista. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Ennaltaehkäisevää nuorten tukemista/nuorisotyötä. 

Peruskouluissa tavoitetaan ”kaikki” ikäluokkien edustajat. 

Siellä tulisi kehittää ja vahvistaa nuorten hyvinvointia 

tukevaa toimintaa/toimintamuotoja, joissa tuetaan 

elintapoja, sosiaalisia suhteita ja ylipäänsä pärjäämistä. 

 enemmän resursseja kouluissa tapahtuvaan nuorten 

tukemiseen, esim. nuorisotyöntekijä, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä. 

 ”etsivän nuorisotyön varhaismuoto.” 

  nuorille matalan kynnyksen tukea. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Harrastus- ja liikuntapaikkoihin panostaminen 

• Yhteistyön tekeminen 

• Palveluiden keskittäminen 

• Verkostoituminen ja vastuun sopiminen ehkäisevästä 

työstä 

• Jalkautuvat, kotiin vietävät matalan kynnyksen palvelut 

lapsiperheille 

• Ylläpitää jo hyvin alkanutta kehitystyötä 

• Työnkuvat  laaja-alaiset, uudelleen organisointi 

• Ammatillisen toimijuuden vahvistaminen 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Mahdollistaa työpaikkojen myötä mahdollisimman monelle 

monipuoliset työaikaratkaisut perhetilanteiden mukaan, 

pikkulasten perheet, koululaisten perheet jne. 

• Taata perheiden mahdollisuus saada perusarkeen 

palveluita: kotipalvelua, lasten ja aikuisten hammashoitoa, 

ym. terveydenhuollon palveluita. 

• Mahdollistaa lasten harrastukset perheen toimeentulosta 

riippumatta. Jokaiselle lapselle oikeus yhteen omaan 

harrastukseen läpi lapsuuden ja nuoruuden. 

• Työllistämisen edistäminen erityissuojeluun. Nuorille 

opiskelupaikkoja, pajatoimintaa, työtä tai työharjoittelua. 

• Perheitä tulisi voimaannuttaa kulttuuripalveluilla. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Matalan kynnyksen palvelut  

Yhteys  puhelinlankoja pitkin ihmiseen – Työskentely 

vastaamaan oikeasti palveluntarpeisiin julkiselle puolelle. 

• Asennemuutos – mitä minä voin tehdä nyt? Jos en osaa/ 

pysty/ei kuulu ammattiosaamiseen  mihin sitten ohjaan  

ohjata niin, että asiakas on ohjautunut! 

• Tiedottaminen  kuntien/palveluiden nettisivut tehtävä 

sellaisiksi, että niistä näkee selvästi  mitä, missä, kuinka, 

milloin. 

• Palveluista tiedottaminen  on palveluja, mutta ne ovat 

hämärän peitossa  missä palveluita on – kuka vastaa – 

kuka tekee – mitä tekee?  
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Kokemusasiantuntijoita mukaan miettimään kuinka 

ammattilaisten kirjavaa organisaatiota saisi yhtenäistettyä, 

palveluketjujen sujuvuutta kehitettyä. 

• Rinnalla kulkemista lisää, arjen yksinkertaisten apujen 

järjestäminen, ohjaaminen suunnitelmallisesti/ 

tavoitteellisesti, arjen ohjaamista konkreettisesti. 

• Tuttuus, tutut työntekijät. 

• Matalan kynnyksen paikka josta palvelua olisi helposti 

löydettävissä. 

• Selkeä palvelurakenne ja palveluohjaus. 

• Yhteen hiileen puhaltaminen, tiivis yhteistyö eri toimijoiden 

välillä  yhteinen talousajattelu. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Enemmän vuoropuhelua, vähemmän päällekkäistä työtä  

resurssit kohdentuvat oikein. 

• Palvelutarve tulee yhteisesti tunnistaa ja sopia 

kustannusten/resurssien ohjauksesta  strategisesti 

keskeistä, mitä yhdessä voi tehdä. 

• Lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa 

mahdollistamalla sosiaalihuoltolain toteutuminen niin, että 

kotipalvelua lapsiperheille tarjotaan laajasti. Lastensuojelua 

säätelevät jo nyt monet säännökset ja se toimii hyvin. 

Resursseja vain pitäisi saada tarpeeksi lastensuojeluun. 

• Ajoissa perheille arjen apua, ei lastensuojelun kautta. 

• Asiantuntijuuden jakaminen. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Luoda yhtenäiset käytänteet ja pelisäännöt. 

• Lopettaa ihmisten pompottelu luukulta luukulle. 

• Työn painotus riski lapsiin ja perheisiin.  

• Koko perheen tukeminen/hoitaminen vrt. lapsen hoito. 

• Harrastusmahdollisuuksien lisääminen koulun kautta. 

• Kunnantiloihin ja lähiliikuntapaikkoihin tulisi panostaa ja 

niiden tulisi olla asukkaiden käytössä paremmin. 

• Ympäristön pitäisi tukea paremmin vanhemmuutta ja 

perhettä. 

• Erityispalveluissa (esim. lastensuojelu, psykiatria) enemmän 

vuoropuhelua – osaamisen lisäämistä, osaamisen vaihtoa 

• Rajapinnoilla työskentely ensiarvoisen tärkeää! 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Liikunnan näkökulma  liikunta on terveydenhuollon työkalu. 

• Liikkumista edistävät mallit joka tasoilla. 

• Olemassa olevien palveluiden mahdollistaminen kaikille:  

Toimijoiden liikunnan tukeminen, esim. ei veloitusta ”asiakkailta” 

  Yhteistyö instituutioiden (koulut, päiväkodit yms.) ja tuottajien 

kesken (seurat, srk, toiminimellä toimivat yms.) 

Liikuntaneuvontapalvelu koko elämänkaarelle, kuntataso – 

maakuntaso 

Palveluiden piiriin ohjautuminen (etsintä, ohjaus, haku, 

saatto…) 

• Terveysliikunta ja ennaltaehkäisy mukaan myös kuntoutuksen 

ja palveluohjauksen prosesseihin. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tukea – ei sitten 

vasta kun on ongelmia. 

• Elämänkaariajattelu ja siinä vahva painotus alkupäähän eli 

perheen perustamiseen, lasten syntymään, 

varhaiskasvatukseen, kouluun, neuvolaan jne. 

• ”Yhden luukun periaate” perheen näkökulmasta edellyttää 

organisaatiorajojen poistamista, palveluiden uudelleen 

järjestelyjä, hallinnon muokkaamista, yhteistä lapsi-/perhe 

budjetointia. 

• Tärkeää vahvistaa asiakkaiden oman osallisuuden ja 

aktiivisuuden mahdollisuutta vrt. esim. Hämeenlinnan 

elämänkaari-malli. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Panostus varhaiseen tukeen sinne missä ei vielä ole 

ongelmat niin suuria (koulut, neuvolat yms.)  resurssit! 

• Yhteistyö – verkostot: Neuvola – Koulu – Nuoriso- ja vapaa-

ajan palvelut – Sosiaalitoimi – MTT – Muu terveyspalvelu  

tiivis yhteistyö – kommunikointi (tiedonkulku) – luottamus. 

• Yhteistyön esteenä ei saa olla raha/maksumies. 

• Varhainen puuttuminen, osallistuminen perheiden arkeen, 

havaintojen tekeminen  perhetyö, neuvolat. 

• Lisäämällä lasten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua 

tekemällä ja/tai seuraamalla kulttuuritoimintaa ja tilaisuuksia. 

• Pompottelu pois  saman katon alta palvelut. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Yhteistyö vauvaperhetyö + neuvola verkostoituminen  

vierailut toisten työpisteissä, verkostopalaverit perheiden 

kanssa. 

• Kodinhoitopalvelua lapsiperheille helposti saatavaksi. 

• Neuvola ottaa vanhempien luvalla yhteyttä työntekijään, kun 

lapsessa huolenaihetta, esim. Lene-testissä  työntekijä 

ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii tapaamisesta + 

yhteistyökuviosta + kuntouttavasta osaamisesta lapsen 

kanssa. 

• Verkostopalavereihin vanhemmat mukaan! 

• Asiakaslähtöisyys ja lähipalvelut edellä mutta niin että 

tarvittava asiantuntijuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Vammaisten lasten perheiden palveluiden tarpeisiin tulisi 

vastata pääosin yleisten palvelujen avulla. Erityispalvelut 

vain silloin kun yleiset eivät riitä. 

• Asiantuntemusta pitää vammaisten lasten asioissa löytyä  

yhteistyö, verkostotyö vammaisen kanssa  osaamisen 

jakaminen, koulutus, asennemuutos. 

• Lastenneuvoloiden terveydenhoitajia lisää (hyötyä myös 

kaksoistutkinnosta lastensh-th)  terveydenhoitajalla täytyy 

olla aikaa perheille, esim. tihennetyt neuvolakäynnit, 

kotikäynnit  on oltava aikaa suunnitella perheen kanssa 

palveluketju, mitä perhe tarvitsee  nykyisin aika menee 

seulontoihin, kyselyihin, testeihin, joiden tulos ei johda silti 

avunsaantiin. 

27.4.2015 



Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Yhteistyö eri organisaatioiden välillä sujuvammaksi. Vaatii 

halua ja ymmärrystä jakaa omasta osaamisestaan muille, 

ilman ajattelua, että se on minulta ammattilaisena pois, vaan 

mitä minä voin antaa asiakkaalle. 

• Muiden ammattilaisten osaamisen tunnistaminen tärkeää, 

jotta voidaan tukea yhteistyötä asiakkaiden hyväksi. 

• Kuinka taata palvelujen saatavuus ja löydettävyys 

asiakkaille joilla ei resursseja ”puoliensa pitämiseen”. 

• Riittävä mahdollisuus muuttaa palveluita eikä pelkästään 

käyttää sitä mitä on myönnetty koska hakeminenkin on ollut 

jo niin vaikeaa. 

• Uutta ajattelua vanhasta, hyväksi todetusta. 

• Kentän ja asiantuntijoiden (amk, yo, koske) yhteistyö.  
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Kotipalvelun saamisen helpottaminen. 

• Tuen varhainen toteaminen ja oikea-aikainen apu. 

• Nuorille toimintaa, työpajoja, neuvontaa, matalankynnyksen 

palveluja/toimintoja – panostamista ennaltaehkäisevään 

työhön. 

• Kaikille taattava sisäilmaltaan terveet hoito- ja opiskelutilat. 

• Lisättävä matalankynnyksen (ilman lähetettä) apu- ja 

hoitopaikkoja. 

• Aikuisen vastuun ottamiseen uskallusta. 

• Luottamusta perheisiin ja heidän verkostoihin. 

• Byrokratian purkua. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Kouluissa kouluterveydenhoitajia riittävästi (=enemmän), 

jolloin on aikaa ottaa spontaanisti ja akuutisti lapsia vastaan. 

• Koulukuraattorit lähelle lapsia. 

• Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun hyvän ja uudenlaisen 

yhteistyön ylläpitäminen ja jatkokehittely. 

• Lastensuojelun näkökulmasta aikuispsykiatrian palvelut 

myös tärkeitä. 

• Palveluiden haun kynnyksen madaltaminen, ei leimaamisen 

pelkoa. 

• Työyhteisöjen sisällä toimintamallien yhtenäistäminen. 

• Verkostot mukaan vieläkin enemmän. 

• Omatyöntekijä, joka ei vaihdu liian usein. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Sosiaalihuoltolain kotipalvelua ja perhetyötä pitää tarjota sitä 

tarvitseville – mutta riittääkö pienen kunnan resurssit 

oikeasti? 

• Satsausta matalan kynnyksen palveluille ja helpolle 

saatavuudelle. 

• Perheille omatyöntekijä, joka tietää missä mennään ja mihin 

palveluihin perhettä tulisi ohjata. 

• Verkosto perheen ympärille perhettä kuunnellen  - perhe 

mukana päätöksissä. 

• Palata osaltaan vanhaan: nopea, ilmainen kodinhoitaja 

takaisin. 

• Ei liian monimutkaista ja monen organisaation  järjestelmää 

– yhden luukun järjestelmä. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Yhden luukun periaatetta voitaisiin kokeilla / alueellisesti 

pieniä ”väentupia”, joissa perheneuvojia, joiden luo voi 

tulla perheet kertomaan mitä pulmia on ratkaistavana 

perheellä (sosiaalinen puoli)  ohjataan oikeisiin 

paikkoihin ja kerrotaan mihin yhteyttä. 

• Matala kynnys lähipalveluna, syntyisi luottamuksellisia 

asiakassuhteita. 

• Työntekijä väentuvassa on paljon vartijana riittääkö 

tieto/taito? 

• Samalla kun voidaan kehittää terveydenhuollon 

toimintaa, terveydenhuoltoon voisi kehittää ”väentuvan” 

palveluohjausta - ohjausta jos ei ole kyse akuutista 

ongelmasta. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Huomioitava myös vanhemmat  

– säästöjä haettu mielenterveys- ja päihdepalveluista, joita 

ei ole riittävästi tarjolla. 

• Palvelupiste pitäisi tarjota tasapuolisesti asiakkaille, 

ilman että perheen pitäisi itse osata kysyä/hakea sitä. 

• Pitäisi olla rinnalla kulkija, joka kulkee perheen mukana 

koko matkan, ettei työntekijä aina vaihdu ja ettei 

palveluita tarvitsisi aina uudelleen aktivoida. 

• Lapsille tukea esim. siihen kun vanhempi joutuu 

laitosjaksolle esim. hyvästelytilanne.  
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Resurssit kuntoon, suositusten mukaiset 

henkilöstömitoitukset neuvolassa, koulu- ja 

opiskelijahuollossa. 

• Toimintaan mukaan kolmas sektori. 

• Tilojen suunnittelussa järki käteen:  

 Monikäyttöisyys, iltakäyttö, ryhmätilat.  

 Yhteiset tilat neuvola-alakoulu/ +psykososiaaliset 

palvelut+päiväkoti = perhekeskus. 
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Kuinka lasten ja perheiden palveluita tulisi uudistaa? 

• Heti yhdessä – selkeämpi palveluohjaus, yhden luukun 

periaate esim. perhekohtaisesti. 

• Heti yksin – panostaa enemmän lapsiperheiden 

kotipalveluun. 

• Viiden vuoden päästä yhdessä – kehittää 

palvelutarpeiden tunnistamista varhaisempaan, ”ota 

koppi” –periaatteella. 

• Viiden vuoden päästä yksin – mitkä ovat järkevät 

palvelumuodot? 
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Ryhmätyöskentely 

1. Mitä voidaan tehdä heti yhdessä? 

 

2. Mitä voidaan tehdä heti yksin? 

 

3. Mitä voidaan tehdä viiden vuoden päästä yhdessä? 

 

4. Mitä voidaan tehdä viiden vuoden päästä yksin? 

 

• Jokaista kysymystä mietti kahdeksan viiden hengen 

ryhmää, diojen 52-55 nelikentän kautta. 
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Strateginen toimenpide joka mahdollistaa 
painopisteen siirtämisen korjaavasta työstä 
ennaltaehkäisevään ja tukevaan työhön? 

Oletetut seuraukset? 

Mitä olemassa olevaa pitää 
vahvistaa/muuttaa/poistaa?  

Mitä uhkia tai kriittisiä kohtia toimenpiteessä on? 
 

 
 

1. Mitä voidaan tehdä HETI YHDESSÄ? 
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2. Mitä voidaan tehdä HETI YKSIN? 
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Strateginen toimenpide joka mahdollistaa 
painopisteen siirtämisen pidemmällä aikavälillä 
korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään ja tukevaan 
työhön? 

Oletetut seuraukset? 

Mitä olemassa olevaa pitää 
vahvistaa/muuttaa/poistaa?  

Mitä uhkia tai kriittisiä kohtia toimenpiteessä on? 
 

 
 

3. Mitä voidaan tehdä VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ YHDESSÄ? 
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painopisteen siirtämisen pidemmällä aikavälillä 
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4. Mitä voidaan tehdä VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ YKSIN? 



Ryhmätyöskentelyn 
purku 
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1. Mitä voidaan tehdä heti yhdessä? 
 • Oman ammatillisuuden laajentaminen ja jakaminen  

  ymmärryksen lisääntyminen 

• Tiedottaminen asiakaslähtöisesti 

• Jalkautuminen asukkaan/asiakkaan luo ilman sektorirajoja 

• Enemmän vuoropuhelua, vähemmän päällekkäistä työtä 

• Työaikojen tulisi tukea lapsiperheiden arkea – asiakkaan ja 
työntekijän 

• Tilojen joustava yhteiskäyttö 

• Yhteistyö – julkinen, yksityinen, 3.sektori - media, vapaa-aikapuoli 
mukaan yhteistyöhön ja asukkaan/asiakkaan kanssa! 

• Resurssien tarkistaminen, jotta pystytään kohdentamaan 
palveluita ennaltaehkäisevään työ 
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2. Mitä voidaan tehdä heti yksin? 
 

• Välitön kopin otto - ei pois siirtämisen kulttuurille, 
kokonaisvaltainen läsnäolo 

• Laadukkaat peruspalvelut – riittävä resurssointi 

• Palveluiden saaminen oikea-aikaisesti 

• Palvelutarpeesta lähtevä palvelu 

• Päällekkäisyyksien poistaminen 

• Asennemuutos - diagnoosikeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen 

• Verkostoyhteistyön vahvistaminen – myös pienissä kunnissa 

• Yhteinen kahvihuone on konkreettinen paikka, joka 
mahdollistaa tiedon jakamisen ja yhteistyön yksiköittäin – alku 
laajemmalle yhteistyölle, vrt. verkostoyhteistyö 
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3. Mitä voidaan tehdä viiden vuoden päästä yhdessä? 
 

• Palveluita annetaan yhdestä pisteestä - ne ovat helposti saatavilla ja 
lähellä perhettä  

• Ehkäisevä päihdetyö, liikunta ja terveyskasvatus on integroitu muihin 
toimintoihin 

• Kokonainen koulupäivä - perheiden yhdessä olo lisääntyy ja on 
mahdollisuus esim. yhteisen liikunnan harrastamiseen 

• Erikoissairaanhoidon ja Perusterveydenhuollon integraatio on ”valmis” 
helpottaen asukkaan ja asiakkaan arkea 

• Ei ole väliä ammatilla tai henkilöllä joka ottaa kopin - kokemus-
asiantuntija- tai vertaistukitoimija voisi myös ottaa kopin - vaan 
asukkaalla/asiakkaalla olisi joku rinnallakulkija ja perheillä näin 
luotettava taho tukemaan arjen pärjäämistä 

• Työntekijöiden hyvinvointi ja kunnioittaminen olisi paremmalla tasolla - 
vältettäisiin esim. työntekijöiden vaihtuvuus 
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4. Mitä voidaan tehdä viiden vuoden päästä yksin? 
 

• Case manager – kuunteleminen, tunnistaminen, 
vastuunottaminen, verkoston johtaminen  

• Verkostoyhteistyöhön asiakas/asukas ja omaiset mukaan 

• Raja-aitojen häivyttäminen – lähettämiskulttuurista pois 

• Palveluohjaus  voiko se olla jotain syvempää? 

• Kerätyn tiedon (hankkeiden ym. Keräämien) hyödyntäminen ja 
linkittäminen sote uudistukseen 

• Yksiköissä olevat hyvät käytännöt olisivat levinneet  

• Etsivä nuorisotyö vakituiseksi toiminnaksi - ei pelkällä 
hankerahalla 

• Asenne ja työote on oleellinen 
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